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1. Εισαγωηή 
 

Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης χωρίς να 
εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτή να χρηματοδοτηθεί. Για την επιτυχή μετάβαση 
σε αυτή, οι πολιτικές πρέπει να υποστηριχθούν επαρκώς με την κατάλληλη κατανομή των 
οικονομικών και κοινωνικών πόρων. Για παράδειγμα, από τη διάρθρωση του συνολικού 
προϋπολογισμού ενός σχολείου, μέχρι την παροχή ενός δωρεάν σχολικού λεωφορείου, τα 
μέτρα χρηματοδότησης μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην επιτυχή ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες. 

2. Μοντέλο χρηματοδότησης για ένταξη 
 

Ως εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται να διατεθούν 
χρήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζει άμεσα την επιτυχία των ενταξιακών μέτρων. 
Είναι βασικό το μοντέλο χρηματοδότησής να ενθαρρύνει, αντί να αποθαρρύνει τα σχολεία να 
γίνονται ενταξιακά προς κάθε είδος εκπαιδευόμενου. 

Το μοντέλο χρηματοδότησης που επιλέγεται μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ένταξης ή να 
προάγει τη συνέχιση του αποκλεισμού. 

Μία πρώτη πρόκληση για την επιτυχή μετάβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση είναι η 
επαναλαμβανόμενη χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης. Γνωστό ως το «παράλληλο 
μοντέλο», η χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης παράλληλα με τη χρηματοδότηση των 
γενικών σχολείων δημιουργεί έναν ανταγωνισμό μεταξύ των γενικών σχολείων που 
προσπαθούν να γίνουν πιο ενταξιακά και των ειδικών σχολείων. Η συνεχιζόμενη 
χρηματοδότηση των ξεχωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων (τόσο γενικών όσο και ειδικών) 
έχει βρεθεί πολύ πιο δαπανηρή σε σύγκριση με τα συστήματα ενταξιακής εκπαίδευσης 
(Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2017, P.14 [81]). Η 
αρχική μετάβαση προς ενταξιακά συστήματα εκπαίδευσης μπορεί να προκαλέσει υψηλότερο 
κόστος αυξάνοντας τη συγκέντρωση μαθητών με αναπηρίες στα ίδια σχολεία και τάξεις με το 
να υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να παρέχουν υλικά και ανθρώπινα μέσα για να καλύψουν 
τις ανάγκες του μεγάλου αυτού αριθμού μαθητών ( Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2017, P.14 [81]). Ωστόσο μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι, 
μακροπρόθεσμα, οι δαπάνες αυτές μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την υιοθέτηση 
συστημάτων ενταξιακής εκπαίδευσης (Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2017, P.14 [81]). 
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Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα ειδικά σχολεία εξακολουθούν να απορροφούν περισσότερους 
οικονομικούς πόρους από τα ενταξιακά σχολεία (IE +, 2019 [89]). Αυτή η καλύτερη πρόσβαση 
στους πόρους βοηθά να διασφαλιστεί η άποψη ότι τα ειδικά σχολεία μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους δημιουργώντας την εντύπωση ότι μπορούν να 
προωθήσουν μια καλύτερη Ποιότητα Ζωής για τους μαθητές με αναπηρία. Πρέπει να δίνεται 
προσοχή κατά την ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων, διότι δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρη 
την κατάσταση και δε λαμβάνουν υπόψη την ανισορροπία της χρηματοδότησης μεταξύ των 
σχολείων. Πολύ συχνά, οι γονείς αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της διασφάλισης της 
ικανοποίησης των αναγκών του παιδιού τους, η οποία συχνά οδηγεί στην τοποθέτησή του σε 
ειδικό σχολείο και της εξασφάλισης ότι το παιδί τους έχει τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με 
τους άλλους εκπαιδευόμενους, η οποία είναι δυνατή μόνο σε ένα ενταξιακό πλαίσιο 
(Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτισμό, 2017, σελ. 
31 [90]). 

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου αυτές οι επιλογές 
καθίστανται περιττές (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και 
Πολιτισμό, 2017, σ.31 [90]). 

Οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης παρέχουν κίνητρο για την ενταξιακή 
εκπαίδευση όταν προωθούν μηχανισμούς που παρέχουν στους ενδιαφερόμενους τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμα και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης για όλους τους 
μαθητές(Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2018, p12 [91]). Αυτοί οι μηχανισμοί πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο τοπικό πλαίσιο και να διευκολύνουν την ενταξιακή εκπαίδευση μέσω μιας 
κοινοτικής προσέγγισης (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2018, σελ. 29 [91]). 

 

Η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου χρηματοδότησης ξεκινά με μια ερώτηση: 

Τα περισσότερα συστήματα χρηματοδότησης χωρών ή περιφερειών μπορούν να ενταχθούν σε 
ένα από τα δύο παρακάτω μοντέλα χρηματοδότησης, τα οποία έχουν διαφορετικές συνέπειες 
για τη μετάβαση προς την ενταξιακή εκπαίδευση. Ενώ ορισμένα συστήματα μπορεί να μην 
αναπαράγουν ακριβώς αυτά τα μοντέλα, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτών των 
μοντέλων μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή αλλαγών για θετικές αλλαγές. 

 

2.1 Χρηματοδότηση που στοχεύει στο μαθητή 
 

Τα μοντέλα χρηματοδότησης ανά κεφάλαιο στοχεύουν στους εκπαιδευόμενους και τους 
ακολουθούν. Αυτά τα μοντέλα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, και διαφοροποιούν τη 
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χρηματοδότηση που παρέχεται ανάλογα με την κατηγορία του μαθητή. (UNICEF, 2014, σελ.15 
[93]). 

Αυτές οι κατηγορίες ομαδοποιούν μαθητές με κοινά χαρακτηριστικά, κάτι που θα μπορούσε να 
είναι η ηλικία, η θέση τους ή η αναπηρία τους. 

Κάθε κατηγορία έχει διαφορετική βαρύτητα στο σύστημα χρηματοδότησης, πράγμα που 
σημαίνει ότι τα σχολεία μπορούν να λάβουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τους μαθητές που 
θεωρούνται ότι εμπίπτουν σε κατηγορίες που απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη και 
χρηματοδότηση (UNICEF, 2014, σελ. 16 [93]). 

 

Για τους μαθητές με αναπηρία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο μέτρο χρηματοδότησης. Οι 
περισσότερες χώρες έχουν πολλαπλές υποκατηγορίες για τον προσδιορισμό διαφορετικών 
αναπηριών και αναγκών, ωστόσο, ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχει διαφορετικό ύψος 
χρηματοδότησης για κάθε υποδιαίρεση. Αυτή η διαφοροποίηση θα μπορούσε να συμβάλει 
ώστε οι κατάλληλοι πόροι να διατεθούν σε εκπαιδευόμενους με πρόσθετες ανάγκες 
υποστήριξης (UNICEF, 2014, σελ. 16 [93]). 

 

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για το σύστημα κατά κεφαλήν: 

 

Για παράδειγμα (UNICEF, 2014, σελ. 16 [93]): 

• Ένας μαθητής που δεν έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
χρηματοδοτικό βάρος 1 

• Ένας μαθητής από μια οικογένεια χαμηλού εισοδήματος μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει 
χρηματοδοτικό βάρος 1,2 

• Ένας μαθητής με αναπηρία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει χρηματοδοτικό βάρος 1,5 

Έτσι, σε μια τάξη 30 μαθητών: 

• 25 μαθητές μπορεί να μην έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 25x1 = 25 

• 3 μαθητές μπορεί να προέρχονται από οικογένεια χαμηλού εισοδήματος: 3x 1,2 = 3,6 

• 2 μαθητές μπορεί να έχουν αναπηρία: 2x 1,5 = 3 

Το συνδυασμένο βάρος χρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας θα ήταν 31,6 (25 + 3,6 + 3). 
Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας θα ήταν 31,6 x το βασικό ποσό 
χρηματοδότησης. 
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There are several advantages and disadvantages to the Per Capita system: 

Πλεονεκτήματα (UNICEF, 2014, σελ. 16 [93]): 
 

• Το μοντέλο Per Capita μπορεί να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, 
επιτρέποντας στους μαθητές να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην 
εκπαίδευση σε σχολείο της επιλογής τους, καθώς η χρηματοδότηση θα τους 
ακολουθεί. 

• Το μοντέλο αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες και να εξασφαλίζει 
ότι τα σχολεία λαμβάνουν το κατάλληλο ποσό χρηματοδότησης για να 
υποστηρίξουν αυτούς τους μαθητές. 

• Τα σχολεία μπορούν να ενθαρρυνθούν να αποδεχθούν μαθητές με αναπηρίες, 
καθώς μέσω αυτού του μοντέλου η χρηματοδότηση ακολουθεί τον 
εκπαιδευόμενο και το σχολείο θα λαμβάνει αυξημένη χρηματοδότηση για 
την υποστήριξη των αναγκών τους. 

• Αυτό το μοντέλο μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας στο 
εκπαιδευτικό σύστημα παρέχοντας χρηματοδότηση με βάση τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων. 

 

Μειονεκτήματα: 

• Μια αδυναμία του μοντέλου είναι ότι μπορεί να προωθήσει μια ταμπέλα βασισμένη 
στην αναπηρία και όχι στις εκπαιδευτικές ανάγκες (Susan J. Peters, 2003, σελ. 20 [94]). 
Αυτό το ζήτημα μπορεί να ξεπεραστεί με τη σωστή προσέγγιση βάσει των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία θα δίνει βάρος στις ανάγκες του εκπαιδευομένου και όχι στην 
αναπηρία του. 

• Η ανάγκη επίσημης διάγνωσης και αναγνώρισης των εκπαιδευτικών αναγκών και της 
αναπηρίας του εκπαιδευόμενου μπορεί να αυξήσει το κόστος. 

• Το μοντέλο αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει κίνητρο για τα σχολεία να αυξήσουν 
υπερβολικά τον αριθμό των παιδιών με αναπηρίες, προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση. Ο έλεγχος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντικίνητρο για να 
σταματήσει αυτή η πιθανότητα. 

• Η παροχή υποστήριξης σε μεμονωμένους μαθητές δεν βελτιώνει απαραίτητα την 
ικανότητα του σχολικού συστήματος (Susan J. Peters, 2003, σελ. 20 [94]). 

 

2.2 Χρηματοδότηση που στοχεύει στις υπηρεσίες 
 

Τα μοντέλα που βασίζονται σε πόρους, γνωστά και ως "μοντέλα μέσω της προώθησης", 
στοχεύουν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) παρά 
στους μαθητές (UNICEF, 2014, σελ. 16 [93]). Αυτά τα μοντέλα συχνά παρέχουν χρηματοδότηση 
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που βασίζεται στην καταβολή ενός ορισμένου αριθμού ειδικών εκπαιδευτικών πόρων (όπως οι 
εκπαιδευτικοί ή οι τάξεις) που έχουν προκαθοριστεί σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Στόχος 
αυτών των μοντέλων είναι να διευκολύνουν τις τοπικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν 
προγράμματα και υπηρεσίες, αλλά απαιτούνται μηχανισμοί αξιολόγησης και παρακολούθησης 
για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών και η συνεχής αναζήτηση για ανάπτυξη 
(UNICEF, 2014, σελ. 16 [93] ). 

Τα μοντέλα που βασίζονται σε πόρους προσφέρουν αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, η οποία 
επιτρέπει στις σχολικές αρχές να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση. 

Αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2016, σελ.49 
[95]): 

Πλεονεκτήματα: 
• Σε αυτό το μοντέλο, η χρηματοδότηση μπορεί να υποστηρίξει και να προωθήσει τη 

σχολική ανάπτυξη, βασιζόμενη στη σχεδίαση της ενταξιακής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός, 2018, σελ. 28 [92]). 

• Στο μοντέλο αυτό η χρηματοδότηση επικεντρώνεται στους πόρους και στη στήριξη των 
εκπαιδευτικών και όχι στην αναπηρία των μαθητών για την παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

• Έρευνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή 
Εκπαίδευση διαπίστωσε ότι ένας τέτοιος τρόπος χρηματοδότησης προωθεί τη λογική 
πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού, την αλλαγή προγράμματος σπουδών και την 
οργάνωση πρόσθετης υποστήριξης (2018, σελ. 28 [92]). 

Μειονεκτήματα: 
• Αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι το μοντέλο αυτό οδηγεί στην προσπάθεια από 

πλευράς του σχολείου να ενταχθεί ο μαθητής σε ένα υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα 
και όχι στην προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή. 

• Η ενσωμάτωση της ενταξιακής εκπαίδευσης στη γενική χρηματοδότηση δεν μπορεί να 
καλύψει επαρκώς το κόστος του προσωπικού υποστήριξης που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση του εύρους των μαθησιακών αναγκών ενός μαθητή. 

• Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να τιμωρηθούν τα σχολεία για επιτυχία και να 
ανταμειφθούν για αποτυχία. Για παράδειγμα, όσοι μαθητές επιτυγχάνουν δεν 
χρειάζονται πλέον υπηρεσίες και έτσι χάνονται τα κονδύλια. 

Γενικά, το πρότυπο χρηματοδότησης ενός σχολείου επηρεάζει άμεσα τις αλλαγές στη σκέψη 
και τις πρακτικές στην εκπαίδευση (Ευρωπαϊκός Οργανισμός, 2018, σελ. 25 [92]). Είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το υιοθετημένο μοντέλο χρηματοδότησης εξωθεί τα σχολεία να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους 
για την ένταξη. Το μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει επίσης να επιτρέπει στα σχολεία να 
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ενσωματώσουν την ενταξιακή εκπαίδευση στο τοπικό περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να 
προωθήσουν την ένταξη μέσω κοινοτικής προσέγγισης (Οργανισμός Εκπαίδευσης, 2018, σ.26 
[92]). 

Χρήσιμο εργαλείο: 

Μέσω της συμμετοχής της στα πρόσφατα σχέδια «Χρηματοδοτικές πολιτικές για τα 
συστήματα αποκλειστικής εκπαίδευσης» (FPIES), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές 
Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση έχει αναπτύξει ένα σχεδιασμό «Εργαλείου 
αυτοαναθεώρησης της πολιτικής χρηματοδότησης» για χρήση από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικές για 
τη συνεκπαίδευση σε εθνικό, περιφερειακό και / ή τοπικό επίπεδο. 

Το εργαλείο στοχεύει να υποστηρίξει τον προβληματισμό σχετικά με τις πολιτικές 
χρηματοδότησης για την ένταξη με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εργάζονται 
σε διάφορους κοινωνικούς τομείς - εκπαίδευση, υγεία, ευημερία κλπ. - σε εθνικό, 
περιφερειακό και / ή τοπικό επίπεδο. 

Διατίθεται σε 25 διαφορετικές γλώσσες, το εργαλείο αυτόματης ανασκόπησης είναι 
ανοιχτού κώδικα και μπορεί να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί για να ανταποκριθεί σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις κατά χώρα ή τόπο, ανάλογα με τις ανάγκες, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα γίνει αναφορά στην αρχική πηγή. 

Για να το κατεβάσετε και να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού εδώ: https://www.european-agency.org/resources/publications/financing- 
policies-inclusive-education-systems-self-review-tool 

 

3.  Προϋπολογισμός Σχολείου 
 

Τα δημόσια σχολεία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το Ελληνικό Κράτος μέσω του 
Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Επενδύσεων του Δημοσίου. Οι 
περιφερειακές αρχές εφαρμόζουν επιχειρησιακά προγράμματα για τη χρηματοδότηση ειδικών 

Κύρια σημεία ενός μοντέλου χρηματοδότησης για ένταξη 
• Μια πρόκληση για την επιτυχή μετάβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση είναι η συνεχής 

χρηματοδότηση της ειδικής εκπαίδευσης. 
• Έχει διαπιστωθεί ότι ένα ενταξιακό σύστημα εκπαίδευσης είναι λιγότερο δαπανηρό 

από τη χρηματοδότηση ταυτόχρονα ενός διαχωρισμένου και καθολικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Τα μοντέλα χρηματοδότησης κατά κεφαλήν απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους. 
• Τα μοντέλα που βασίζονται σε πόρους, γνωστά και ως "μοντέλα μέσω της 

τοποθέτησης", στοχεύουν στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των σχολείων), αντί των εκπαιδευομένων. 

https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool
https://www.european-agency.org/resources/publications/financing-policies-inclusive-education-systems-self-review-tool


IE+ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Κεφάλαιο IV 
Χρηματοδότηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

  
    

Page | 10  
IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών 
για μια ενταξιακή εκπαίδευση Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-
001 

Συγχρηματοδοτούμενο από το 
Πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

έργων υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Υπουργείου 
Παιδείας παρέχει πόρους στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι 
διευθυντές των τοπικών εκπαιδευτικών αρχών αναλαμβάνουν τη διαχείριση αυτών των πόρων 
και τον κατάλληλο καταμερισμό τους στα σχολεία. Καλύπτουν επίσης τα επιπλέον έξοδα για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής τους. Τα λειτουργικά κόστη των σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από τις σχολικές επιτροπές που 
έχουν οριστεί σε τοπικό επίπεδο. 

 

4. Εξωτερικές ευκαιρίες για χρηματοδότηση της 
ενταξιακής εκπαίδευσης 

 

Δυστυχώς, σε πολλά σχολεία εξαιτίας του οικονομικού κλίματος οι προϋπολογισμοί για την 
εκπαίδευση είναι περιορισμένοι και οι πόροι που απαιτούνται για την εφαρμογή της 
ενταξιακής εκπαίδευσης δεν διατίθενται μέσω των παραδοσιακών πηγών χρηματοδότησης 
(European Agency for Special Needs and Inclusive Education, σ.7.71). Ενώ η ευθύνη για τη 
χρηματοδότηση της ενταξιακής εκπαίδευσης έγκειται κυρίως στην αυτονομία, υπάρχουν πολλά 
εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα και οικονομικές ευκαιρίες για τα σχολεία και τις 
περιφερειακές αρχές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των οικονομικών αναγκών του σχολείου και του προϋπολογισμού τους. 

Παρόλο που η εκπαίδευση αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δήλωσε τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας μέσω του 
προϋπολογισμού της. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ είναι 
διαθέσιμα στους παρόχους εκπαίδευσης για να υποστηρίξουν τη μετάβασή τους στην 
ενταξιακή εκπαίδευση. Δεν έχει σχεδιαστεί κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ ώστε να 
μπορεί να στηρίξει την ενταξιακή εκπαίδευση. Ωστόσο το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
που ταιριάζει καλύτερα στο κάθε σχολείο θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και από το τι θέλουμε 
να επιτευχθεί. 

Στοιχεία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ( ΦΟΡΕΑΣ 
1019) ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%
A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%9A2%CE%994653%CE%A0%CE%
A3-%CE%94%CE%9F%CE%92.pdf 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%9A2%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%92.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%9A2%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%92.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%9A2%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%92.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2019/2019_10_%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A9%CE%9A2%CE%994653%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%9F%CE%92.pdf
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4.1  Χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ενταξιακότητας στο σχολείο σας 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει διάφορες ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτομίας στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που 
μπορούν να υποστηρίξουν μια καινοτόμο βέλτιστη πρακτική που θα θέλατε να υλοποιήσετε ή 
να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα από τις εμπειρίες των άλλων: 

 

Erasmus+ 
 

Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
στην Ευρώπη. Ανοικτό σε οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των 
παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ισότητας και της ένταξης μέσω των 3 
βασικών δράσεων: 

• Βασική ενέργεια 1: Κινητικότητα 
• Βασική ενέργεια 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών 
• Βασική ενέργεια 3: Στήριξη της πολιτικής μεταρρύθμισης 

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ευκαιρίες συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών στην εκπαίδευση και επίσης βοηθά τις εταιρικές σχέσεις που διευκολύνουν 
τη χάραξη πολιτικών που βασίζονται σε τεκμηριωμένη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας δίκτυα και 
εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 

 

Παραδείγματα 

(https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en).) 

file:///C:/Users/user_estia/Downloads/erasmus-plus-programme-guide_el_2.pdf 
Πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus στην Ελλάδα 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/ra-summary-el.pdf Τελική 
έκθεση για την ανάδειξη αποτελεσμάτων μαθητών στην ενταξιακή εκπαίδευση 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα 
της ΕΕ που επικεντρώνεται στην υποστήριξη ενεργειών που βελτιώνουν τις ευκαιρίες 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://www.european-agency.org/sites/default/files/ra-summary-el.pdf
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απασχόλησης και εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο χρηματοδοτεί 
πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση και διασφαλίζουν ότι οι νέοι 
μαθαίνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να τους καταστήσουν πιο ανταγωνιστικούς στην 
αγορά εργασίας. 

 

Οργανισμοί (όπως οι δημόσιες διοικήσεις, οι οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, 
οι ΜΚΟ, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι εταιρείες) με καινοτόμα σχέδια που πληρούν τα 
κριτήρια του ταμείου είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση από 
το ΕΚΤ χορηγείται σε ένα κράτος μέλος και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

 

 

 

Ιnterreg Programme 
 

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης Interreg έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις κοινές προκλήσεις και να συνεργαστούν για την εξεύρεση 
κοινών λύσεων. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης καθώς και η στήριξη της καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όμορες 
χώρες. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το ταμείο διευκολύνει τη συνεργασία 
περιφερειακών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. 

Παράδειγμα 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/). 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=el Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) 

 content/uploads/2018/11/2_trop_apof_entaxis_prosvasimo_5001313_ada.pdfς 

«ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   ΚΑΙ   ΑΝΑΠΤΥΞΗ   ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001313 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΑΠΟ 

Localised Example 
https://interreg.eu/. 
https://interreg.gr/#Welcome 

http://elke.eap.gr/?p=651 Ενταξιακή εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη κοινωνία 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=el
https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/11/2_trop_apof_entaxis_prosvasimo_5001313_ada.pdf
https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2018/11/2_trop_apof_entaxis_prosvasimo_5001313_ada.pdf
https://interreg.eu/
https://interreg.gr/#Welcome
http://elke.eap.gr/?p=651
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4.2  Υποστήριξη των ευκαιριών κατάρτισης και δια βίου μάθησης του 
προσωπικού του σχολείου σας 

 

Πολύ συχνά, οι βασικές απαιτήσεις για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών δεν καλύπτουν την 
εκπαίδευσή τους στην ενταξιακή εκπαίδευση. Για πολλούς σχολικούς υπαλλήλους απαιτείται 
πρόσθετη κατάρτιση για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εφαρμόσουν κατάλληλα αυτού του 
είδους την εκπαίδευση. Μέσω του βασικού προγράμματος δράσης 1 το Erasmus + επιτρέπει 
στους οργανισμούς και στα σχολεία να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν δομημένη μελέτη, 
εργασιακή εμπειρία, σκιαγράφηση εργασιακών θέσεων και επαγγελμάτων, εθελοντισμό, 
κατάρτιση και ευκαιρίες διδασκαλίας στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους. 

 

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μια χρονική περίοδο σε 
μια άλλη συμμετέχουσα χώρα για να συμμετάσχουν σε διαρθρωμένα εκπαιδευτικά μαθήματα 
και εκδηλώσεις, να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας άλλων επαγγελματιών και να μάθουν από 
άλλους το αντικείμενο εργασίας τους. 

Αυτή η «κινητικότητα με σκοπό της εκπαίδευση» προσφέρεται στους σπουδαστές και το 
προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους εκπαιδευόμενους και στο προσωπικό της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο προσωπικό των σχολείων καθώς και στο 
προσωπικό εκπαίδευσης ενηλίκων. 

4.3  Ευκαιρίες στην Ελλάδα 
 

Στη γενική εκπαίδευση κυρίως και δευτερευόντως στην τριτοβάθμια, για κάθε εκπαιδευτική 
μονάδα ή ίδρυμα οι δαπάνες που έχουν εγκριθεί είναι σαφώς καθορισμένες και ως εκ τούτου 
η χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού βασίζεται στις εισροές. Εστιάζεται, 
δηλαδή σε ειδικές κατηγορίες δαπανών που αφορούν περισσότερο στο προσωπικό, στις 
προμήθειες και στο λειτουργικό κόστος που χρειάζεται η εκπαιδευτική μονάδα για να 
λειτουργήσει παρά στα προγράμματα και στους στόχους που θέλει να υλοποιήσει με τους 
διατιθέμενους πόρους. 

Η χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων, σε κεντρικό επίπεδο. Επίσης σε κεντρικό επίπεδο, το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οργανώνει, συντονίζει και υλοποιεί τη 
διαδικασία παραγωγής και διανομής των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία 
του εξωτερικού βάσει αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-11_el#%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%95
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-11_el#%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%95
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Παράλληλα, η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την κατασκευή σχολικών 
μονάδων στην Αττική και την προμήθεια, αποθήκευση και διανομή του εξοπλισμού των 
σχολικών μονάδων (π.χ. θρανία, έδρανα, πίνακες κ.λπ.) σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, η εταιρεία 
κατασκευάζει σχολικά κτίρια στην επικράτεια με προγραμματικές συμβάσεις ή ανάλογες 
υπουργικές αποφάσεις, όποτε αυτό ζητηθεί. 

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται από τις 
Περιφέρειες για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής. 

 

Σε τοπικό επίπεδο, η διαχείριση των πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ανατίθεται στη σχολική επιτροπή, οι οποίες είναι δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
Όσον αφορά τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων, το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατανέμει ποσά στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους, ανάλογα με το μέγεθος 
της αναλαμβανόμενης δράσης είτε τα διαχειρίζονται οι ίδιοι, είτε τα αποδίδουν στις σχολικές 
επιτροπές μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τα κατανείμουν 
ανάλογα με τις ανάγκες. Η κατανομή πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους 
γίνεται λαμβάνοντας ως κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων των σχολικών κτιρίων κατά 30% 
και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%. Σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται επίσης η διαχείριση 
των ποσών που διατίθενται για τη μεταφορά των μαθητών. 

 

Η εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) σε γενικά 
και ειδικά σχολεία χρηματοδοτείται. Οι ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται 
από την κυβέρνηση και από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Διατίθεται δωρεάν δημόσια παιδεία σε 
όλους τους μαθητές με ΕΕΑ, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες για διαδικασίες διάγνωσης, 
αξιολόγησης, συμβουλευτικής, και διευκόλυνσης, όπως η διερμηνεία της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας. Οι πολιτικές ένταξης στηρίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων 
και τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο 2014-2020). 

Τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
έχει εφαρμόσει αρκετές διακριτικές δράσεις εντός του επιχειρησιακού προγράμματος 
“Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του προγράμματος 
ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ελληνικό Δημόσιο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη στήριξη της ένταξης των μαθητών από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στα δημοτικά σχολεία, την ενισχυτική διδασκαλία στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προγράμματα στήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, ένα 
πρόγραμμα εξατομικευμένης στήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ, την καθιέρωση ενός 
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νέου ενιαίου προγράμματος για τα δημοτικά σχολεία, και τη στήριξη της προσχολικής 
εκπαίδευσης. (96) 

 

5. Μαθητές και κοινότητα  
 

Η απλή κατανομή των πόρων για την παροχή ενταξιακής εκπαίδευσης δεν είναι αυτοσκοπός 
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική Εκπαίδευση, 2016, σελ.39 
[95]). Τα ενταξιακά συστήματα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι δίκαια και να 
μην υπάρχουν διακρίσεις, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι που έχουν ανάγκη στήριξης, 
ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους, να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά. (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική 
Εκπαίδευση, 2016, σελ. 39 [95]). 

Η χρήση ενός κατά κεφαλήν μοντέλου, το οποίο ενσωματώνει την κοινωνικοοικονομική θέση 
ως παράγοντα στο βάρος της χρηματοδότησης των εκπαιδευόμενων, μπορεί να διασφαλίσει 
την κατάλληλη κατανομή των πόρων, έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση, να συμμετέχει 
και να μαθαίνει σε ενταξιακές ρυθμίσεις. 

 

5.1 Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
 

Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ενός μαθητευομένου, είτε υψηλό είτε χαμηλό, μπορεί να 
επηρεάσει την πρόσβασή τους στην ενταξιακή εκπαίδευση. 

Για παράδειγμα, η απουσία προσβάσιμων σχολικών για μεταφορά αποτελεί ένα ακόμα 
εμπόδιο στη συμμετοχή στην εκπαίδευση για πολλούς μαθητές. Τα ειδικά σχολεία λόγω των 
πρόσθετων πόρων που διαθέτουν είναι συχνά πιο ικανά να παρέχουν δωρεάν σχολική 
μεταφορά δίνοντας ζωτική υποστήριξη στις οικογένειες. Εάν τα κανονικά σχολεία δεν είναι σε 

Κύρια σημεία των εξωτερικών ευκαιριών για χρηματοδότηση της 
ενταξιακής εκπαίδευσης 

• Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και οικονομικές ευκαιρίες για τα 
σχολεία και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των οικονομικών αναγκών του σχολείου και του 
προϋπολογισμού τους. 

• Τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το Erasmus +, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση για την υποστήριξη 
καινοτόμων πρακτικών που διευκολύνουν την ένταξη των εκπαιδευόμενων. 
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θέση να παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες, αυτό μπορεί εκ νέου να αποτρέψει τους γονείς από 
την εγγραφή των παιδιών τους στα κανονικά σχολεία λόγω των πρόσθετων υλικοτεχνικών και 
οικονομικών πιέσεων που μπορεί να δημιουργηθούν και να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής 
των μαθητών. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι αρχές και τα σχολεία να προσεγγίσουν προσεχώς τους 
μαθητές, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος προάγουν την ένταξη, ανεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση. 

5.2  Ιδιωτικοποίηση της θεραπείας 
 
• Éλλειψη στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

καταρτισμένο στις ανάγκες του μαθητή. 
 

5.3  Πρόσβαση στις πληροφορίες 
 
• Έλλειψη στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης ειδικού υποστηρικτικού υλικού 

καταρτισμένο στις ανάγκες του μαθητή. 

6. Συμπεράσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί χρηματοδότησης και οι 
δομές που συνδέονται με τα σχολεία μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της ενταξιακής 
εκπαίδευσης. Αρχίζοντας με την αξιολόγηση των πιθανών μοντέλων χρηματοδότησης των 
σχολείων που διατίθενται στις τοπικές αρχές, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στη 
χρηματοδότηση μέτρων σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολικού και 
κοινοτικού επιπέδου, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

7. Περίληψη 
• Είναι σημαντικό οι αρχές να αναπτύξουν σαφείς μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα 

επιτρέψουν στα σχολεία να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους και να 
γίνουν πιο ενταξιακά. Τα μοντέλα χρηματοδότησης ανά κεφάλαιο, στα οποία η 
χρηματοδότηση ακολουθεί τους εκπαιδευόμενους καθώς προχωρούν με την 
εκπαίδευσή τους, είναι αποτελεσματικά για την προώθηση της ενταξιακής 
εκπαίδευσης και της ισότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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• Ο προϋπολογισμός ενός σχολείου πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι πόροι του σχολείου χρησιμοποιούνται προς όφελος όλων των 
εκπαιδευόμενων. 

• Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και οικονομικές ευκαιρίες διατίθενται στα σχολεία και τις 
περιφερειακές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρωθεί το χάσμα 
μεταξύ των οικονομικών αναγκών ενός σχολείου και του προϋπολογισμού τους. 
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