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    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Το προσχέδιο του Κρατικού  Προϋπολογισµού του 2008 
και οι εκπαιδευτικές δαπάνες.  

 
 

Μια άνευ προηγουµένου φορολογική επιδροµή  σε βάρος  των 
κοινωνικά ασθενέστερων σηµατοδοτεί το προσχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισµού του 2008 που έδωσε πρόσφατα στη δηµοσιότητα η 
κυβέρνηση. 
 Στο σκέλος των εσόδων, η σφοδρότητα της κυβερνητικής επίθεσης 
επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα στοιχεία του προσχεδίου. Στα αµιγώς 
φορολογικά έσοδα, οι άµεσοι φόροι εµφανίζονται αυξηµένοι κατά 10,1% 
(από 6,1% το 2007).  Όµως το µεγαλύτερο άλµα γίνεται στους άκρως 
αντιλαϊκούς έµµεσους φόρους, οι οποίοι προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
13,8% (έναντι αύξησης 9,4% το 2007).  

Οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ, που αποτελεί τον αντιλαϊκότερο 
φόρο, τον  προβλέπεται να ανέλθουν στα 20,1 δισ. ευρώ ή στο 36,7% των 
συνολικών φορολογικών εσόδων. Συνολικά επιδιώκεται να εισπραχθούν 
επιπλέον 6 δισ. ευρώ φόρους, από τους οποίους 2 δισ. ευρώ από τους 
άµεσους φόρους και 4 δισ. ευρώ από τους έµµεσους.  

Στο σκέλος των δαπανών συνεχίζονται οι πολιτικές 
υποχρηµατοδότησης  των δηµόσιων συστηµάτων Παιδείας, Υγείας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης στην προοπτική της πλήρους παράδοσής τους 
στα ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, που έχουν εισβάλει ήδη στους 
κρίσιµους αυτούς κοινωνικούς τοµείς.  

Συγκεκριµένα,  το προσχέδιο του νέου  Προϋπολογισµού 
προβλέπει ότι οι δαπάνες για την Παιδεία (Τακτικού Προϋπολογισµού 
και Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων) «παγώνουν» στο 3,4% του 
ΑΕΠ, για την Υγεία στο 2,8%, για Απασχόληση και Κοινωνική 
Προστασία στο 4,4% του ΑΕΠ και για τον Πολιτισµό στο 0,3% του 
ΑΕΠ! Με άλλα λόγια, οι κοινωνικοί εκείνοι τοµείς στους οποίους έχουν 
συσσωρευτεί τεράστια διαχρονικά προβλήµατα καταδικάζονται στη 
συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση. 
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  Για τις δαπάνες για την παιδεία, ειδικότερα: 
 
 Ουσιαστικά προβλέπεται µείωση στις δαπάνες για την  παιδεία το 
2008. Οι προβλεπόµενες δαπάνες στον Τακτικό Προϋπολογισµό 
ανέρχονται στα 6.861 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες από το πρόγραµµα 
∆ηµόσιων  Επενδύσεων στα 795 εκατ. Ευρώ. Αθροιστικά αποτελούν το 
3,4% του ΑΕΠ, όσο εκτιµάται ότι θα διατεθεί και το 2007. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισµού (Τ.Π) αυξάνονται  κατά 7,5%,  οι δαπάνες για την 
Παιδεία  από  τον Τ.Π. αυξάνονται  µόνο  κατά 6,5%, ενώ οι δαπάνες  
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης κατά 9,3% και του Υπουργείου 
Εθνικής Αµυνας κατά 8,3%. Το 3,4% του ΑΕΠ για την Παιδεία 
εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ από το 5% του ΑΕΠ, που 
υποσχέθηκε και πάλι προεκλογικά ο Πρωθυπουργός της χώρας, όχι όµως 
και στις πρόσφατες προγραµµατικές δηλώσεις   κατά τις οποίες δεν έγινε 
καµία αναφορά στο θέµα της χρηµατοδότησης της Παιδείας. 
 Είναι χαρακτηριστικό, µάλιστα, αυτό που αναφέρεται στο 
προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού, ότι τα δήθεν αυξηµένα 
κονδύλια του ΥΠΕΠΘ θα καλύψουν τις δαπάνες αναβάθµισης της 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της επέκτασης των ολοήµερων σχολείων, 
του προγράµµατος διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στο ∆ηµοτικό 
και τις δαπάνες διασυνδέσεων των σχολικών µονάδων µε το Πανελλήνιο  
Σχολικό ∆ίκτυο. 
 ∆εν υπάρχει όµως καµία πρόβλεψη  για αυξήσεις στους µισθούς 
µας, για την επιµόρφωσή µας, για µέτρα στήριξης της Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, για την καθιέρωση Ζωνών Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας κ.λπ.  
 Και ενώ αυτά προβλέπονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισµού,  
πρόσφατα είδε το φως της δηµοσιότητας µελέτη του ΟΟΣΑ για την 
Παιδεία στις χώρες - µέλη του για το έτος 2004. Στην έκθεση αυτή 
διαπιστώνουµε ότι παραµένουµε τελευταίοι στις δηµόσιες δαπάνες για 
την εκπαίδευση και συγκεκριµένα στην 29η  και τελευταία θέση, µε 
3,3,% επί του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος των  χωρών που περιλαµβάνονται 
στη µελέτη του ΟΟΣΑ  είναι 5,4%.  

Με βάση τα παραπάνω, το ποσοστό των εκπαιδευτικών δαπανών 
στη χώρα µας για το 2004 αντιστοιχεί στο  61% του µέσου όρου των  
χωρών του ΟΟΣΑ. 
 Τέλος, οι δαπάνες εκπαίδευσης ανά µαθητή  στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση ανέρχονται σε 4.515 ευρώ το 2004, έναντι 6.300 του µέσου 
όρου των  χωρών του ΟΟΣΑ, δηλαδή βρισκόµαστε µόλις στο 72% του 
µέσου όρου.                                                           

Και από το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2008 
γίνεται ξεκάθαρο ότι η υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης σε όλους 
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τους τοµείς (χρηµατοδότηση, οργάνωση, στελέχωση, περιεχόµενο, 
λειτουργία, υποδοµές) έχει φτάσει σε οριακό σηµείο. Οι πολιτικές της 
συστηµατικής απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του δηµόσιου σχολείου 
έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη µόρφωση της νέας γενιάς σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αυτή την αντιλαϊκή πορεία έχουµε 
υποχρέωση να ανακόψουµε, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τους όρους για 
µια προοδευτική, δηµοκρατική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Οι καιροί 
δεν µπορούν πλέον να περιµένουν. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα µε συντονισµένους αγώνες θα 
διεκδικήσει  την άµεση αύξηση των δηµόσιων  δαπανών για την 
παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον, µε στόχο  αυτές να φτάσουν 
στο 7% του ΑΕΠ ή το 15% των δαπανών του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 
   
 
 
 

 


