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ΚΟΠΟ ΜΕΛΕΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Θ ςυνεχισ μείωςθ των γεννιςεων ςτα χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ αυτι καταγράφεται ςτισ 

επίςθμεσ μετριςεισ  (ΕΟΣΑΣ, Eurostat) αλλά και θ μεγάλθ μετανάςτευςθ νζων Ελλινων αλλά και αλλοδαπϊν από τθν 

Ελλάδα προσ το εξωτερικό οδθγεί ςε αξιοςθμείωτθ μείωςθ μακθτικοφ πλθκυςμοφ, θ οποία ιδθ καταγράφεται ςτισ 

πρϊτεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και κα μετακυλιςτεί ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ τα επόμενα 

χρόνια. 

Ο κίνδυνοσ εκμετάλλευςθσ των εξελίξεων αυτϊν από τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςτθν κατζυκυνςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ 

τθσ δθμόςιασ  εκπαίδευςθσ είναι εμφανισ. ε ςχετικι ζρευνα του ΛΟΒΕ προβλζπεται μείωςθ των ςχολικϊν μονάδων 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από 13.620 το ςχολικό ζτοσ 2017-18 ςε 10.691 το 2035-36 και των 

εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν απο 152.000 το 2017-18 ςε 110.000 το 2035-36. 

 

ΣΟΧΟ ΕΡΕΤΡΑ - ΕΡΩΣΘΠΑΣΑ ΠΡΟ ΔΛΕΡΕΤΡΘΘ 

Σο πλζον επιτυχθμζνο κοινωνικό μοντζλο παρζμβαςθσ ςτο δθμογραφικό πρόβλθμα, το οποίο εφαρμόςτθκε ςτα 

ςκανδιναβικά κράτθ, επικεντρϊνεται ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ πολιτκισ υπζρ του παιδιοφ. Πε δεδομζνο ότι θ 

εκπαίδευςθ αποτελεί βαςικό πυλϊνα του κοινωνικοφ κράτουσ, τίκεται το ερϊτθμα αν μπορεί θ εκπαίδευςθ να 

διαμορφϊςει τισ προχποκζςεισ ανάςχεςθσ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ, αίροντασ κάποιεσ από τισ αιτίεσ του. 

Επιπλζον, τίκεται το ερϊτθμα εάν θ προβλεπόμενθ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ μπορεί να «αξιοποιθκεί» ωσ 

ευκαιρία ποιοτικισ αναβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με χαμθλότερο κόςτοσ. 

Θ διερεφνθςθ, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με το δθμογραφικό 

πρόβλθμα μπορει να οδθγιςει ςε ζναν ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, που αντί να οδθγεί ςτο 

μοντζλο μείωςθ μακθτικοφ πλθκυςμοφ-μείωςθ κακθγθτϊν και ςχολικϊν μονάδων (νεοφιλελεφκερο μοντζλο) να 

οδθγιςει ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ και αναβάκμιςι τθσ. Ρα κεωρθκεί δθλαδι θ εκπαίδευςθ ωσ απάντθςθ ςτο 

δθμογραφικό πρόβλθμα. Ζνασ τζτοιοσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ δε κα κζτει ηθτιματα μείωςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, αλλά διατιρθςθσ ι ακόμα και αφξθςισ τθσ, παρά τθ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμου. 

 

ΠΕΚΟΔΟΟΟΓΛΑ: 

Θ παροφςα μελζτθ αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικισ  ζρευνασ, κατόπιν ςυγκζντρωςθσ των απαραίτθτων ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων και ςυςτθματικισ επιλογισ και μελζτθσ των κφριων βιβλιογραφικϊν πθγϊν, ϊςτε να αποςαφθνιςκοφν οι 

κφριεσ ζννοιεσ, το περιεχόμενο και τα όρια του κζματοσ. 
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ1 

Σο δθμογραφικό ηιτθμα βρίςκεται ςιμερα ςτο επίκεντρο τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ ςε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, κακϊσ θ γθραιά ιπειροσ αντιμετωπίηει τόςο δθμογραφικι ςυρρίκνωςθ όςο  και δθμογραφικι 
γιρανςθ. Πε εξαίρεςθ ίςωσ τθν Γαλλία και τισ κανδιναβικζσ χϊρεσ που κα μποροφςαν να αποτελζςουν 
αντικείμενο μελζτθσ ςχετικά με τισ πολιτικζσ που εφαρμόηουν, οι χϊρεσ τθσ Ανατολικισ &Ξεντρικισ Ευρϊπθσ 
παρουςιάηουν υψθλι  υπογεννθτικότθτα  με υψθλζσ εκροζσ πλθκυςμοφ προσ άλλεσ χϊρεσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ 
χϊρεσ του ευρωπαϊκοφ  Ρότου παρουςιάηουν μια  δθμογραφικι εικόνα  που προςιδιάηει ςε μεγάλο βακμό 
ςε αυτιν τθσ Ελλάδασ.  

 
Πζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980, θ δθμογραφικι αφξθςθ που καταγράφεται ςτθν Ελλάδα  

ςυνιςτά απόρροια  του πλεονάςματοσ  γεννιςεων ςτο φυςικό ιςοηφγιο «γεννιςεισ – κάνατοι». Θ τάςθ αυτι 
του κετικοφ φυςικοφ ιςοηυγίου, θ οποία ανακόπτεται από τα πρϊτα χρόνια τθσ δεκαετίασ που διανφουμε, 
είναι περιςςότερο επίτευξθ τθσ ίδιασ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ με τισ ςτρατθγικζσ οικογενειακοφ 
προγραμματιςμοφ που κζτει θ ίδια, παρά προϊόν ςκόπιμθσ κρατικισ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ. 
(Ξοτηαμάνθσ, Ξωςτάκθ, Ππαλοφρδοσ, Σραγάκθ 2018: 53).2 

 
Σο 1990 ο Esping Andersen3 κζλοντασ να διευκρινίςει ότι θ χρυςι εποχι του κοινωνικοφ κράτουσ – τα 

«ζνδοξα τριάντα χρόνια» (1945-1975)- δεν οδιγθςε ςε ζνα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντζλο, αλλά ςε διαφορετικζσ 
εκδοχζσ προνοιακοφ καπιταλιςμοφ, αναφζρεται ςτο αγγλοςαξονικό φιλελεφκερο μοντζλο υπολειμματικοφ 
χαρακτιρα με ζμφαςθ ςτθν ιδιωτικι αςφάλιςθ, ςτο κορπορατιςτικό των Γάλλων και των Γερμανϊν που 
κατοχυρϊνει τουσ εργαηόμενουσ και τα δικαιϊματά τουσ και το ςκανδιναβικό- ςοςιαλδθμοκρατικό μοντζλο 
με κακολικότθτα κοινωνικϊν παροχϊν για τον πλθκυςμό ςτο ςφνολό του. Θ Ρότια Ευρϊπθ απουςιάηει από 
τθν ςυγκριτικι προςζγγιςθ και καλφπτεται από το παλαιότερο μοντζλο του Ferrera,4που ανάμεςα ςε άλλεσ 
διαπιςτϊςεισ επικεντρϊνεται ςτθν μεςογειακι οικογζνεια ωσ υποκατάςτατο κρατικϊν δομϊν και 
αντίςτοιχων δθμόςιων πολιτικϊν.  

 
Θ ελλθνικι οικογζνεια ςε αυτό το πλαίςιο τθσ μεςογειακισ ιδιαιτερότθτασ ςτθρίηει το κετικό φυςικό 

ιςοηφγιο, κακϊσ οι κρατικζσ οικογενειακζσ παροχζσ διατθροφνται ςε χαμθλά επίπεδα. Αξίηει πάντωσ να 
τονιςτεί ότι μετά το 1990 ςτθν Ελλάδα θ δθμογραφικι εικόνα  τροφοδοτείται και από το κετικό 
μεταναςτευτικό ιςοηφγιο, με τουσ περίπου 900.000 (οικονομικοφσ) μετανάςτεσ να αντιςτακμίηουν τθν 
διακριτι πλζον κόπωςθ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ.  Θ φκίνουςα εξζλιξθ του ςυγχρονικοφ δείκτθ γονιμότθτασ 
από τθν δεκαετία του ϋ80 (1.4 παιδιά ανά γυναίκα ) κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ δεκαετία  με αποτζλεςμα 
αυτόσ ο δείκτθσ να λάβει τθ μικρότερθ τιμι τθσ μεταπολεμικισ περιόδου (1.24). Από τισ αρχζσ τθσ πρϊτθσ 
δεκαετίασ του 21ουαιϊνα δείχνει να ανακάμπτει ελαφρϊσ (2008-10 ςτο 1.5) και να φτάνει ςτα μζςα τθσ 
τρζχουςασ δεκαετίασ  ςε μόλισ 1,3 παιδιά. Θ φκίνουςα αυτι πορεία  δεν μπορεί να καταλογιςτεί μόνο ςτθν 
καχεκτικι κρατικι πολιτικι - με τα οικογενειακά επιδόματα που ζχουν προβλεφκεί από το 1958 -  να ζχουν 
κυρίωσ ςυμβολικό χαρακτιρα και να επθρεάηουν ελάχιςτα τον οικογενειακό προχπολογιςμό. Κα πρζπει να 
ςυνυπολογιςτοφν και άλλοι λόγοι που ςυντελοφν ςτθ μείωςθ των γεννιςεων, κακϊσ και ο αντίκτυποσ τθσ 
υφιςτάμενθσ οικονομικισ κρίςθσ.    

 
 

                                                 
1 Από τα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ διακομματικισ κοινοβουλευτικισ επιτροπισ  για το δθμογραφικό, Ακινα 2019 
2
Ξοτηαμάνθσ Β., Ξωςτάκθ Α., Ππαλοφρδοσ Δ., και Σραγάκθ Α., (2018) Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ αι προτάςεισ για τισ 

βαςικζσ αρχζσ μιασ δθμογραφικισ πολιτικισ. Ζκκεςθ υποβλθκείςα ςτθν Διακομματικι Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ των Ελλινων για το Δθμογραφικό 
(αδθμοςίευτθ). Ακινα, Οκτϊβριοσ 2018 
3 Esping-Andersen Gosta (2014) Οι τρεισ κόςμοι του καπιταλιςμοφ τησ ευημερίασ, Σόποσ (Ποτίβο Εκδοτικι) 
4 Ferrera, Maurizio (1996) The southern model of welfare in Social Europe, Journal of European Social Policy, vol. 6, No 1 
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     Παράγοντεσ κοινωνιολογικοφ – πολιτιςμικοφ χαρακτιρα δικαιολογοφν τα τελευταία χρόνια τθν 
δθμογραφικι επιβράδυνςθ. Θ ςπουδι για ενίςχυςθ των τυπικϊν μορφωτικϊν προςόντων και θ μζριμνα για 
επαγγελματικι αποκατάςταςθ κακυςτεροφν τθν απόκτθςθ πρϊτου παιδιοφ οδθγϊντασ ςε κακυςτερθμζνεσ 
αποφάςεισ για τθν απόκτθςι του. Επιπλζον, ςε μια νζα εποχι υποχϊρθςθσ κοινωνικϊν, κρθςκευτικϊν και 
ενδοοικογενειακϊν καταναγκαςμϊν και ζμφυλων ςτερεοτφπων, ιδιαίτερα ςτα αςτικά κζντρα, θ επιλογι τθσ 
θκελθμζνθσ μθ απόκτθςθσ παιδιϊν κερδίηει ςτακερά ζδαφοσ ςτο ηευγάρι ι ςτο άτομο. 

 
       Θ κρίςθ του 2010 λειτουργεί καταλυτικά, ϊςτε τόςο το φυςικό ιςοηφγιο με τθν υπεροχι των 

κανάτων ζναντι των γεννιςεων, όςο και το μεταναςτευτικό ιςοηφγιο με τθν υπεροχι αυτϊν που 
εγκαταλείπουν τθν χϊρα ςε ςχζςθ με αυτοφσ που φκάνουν ςτθν χϊρα, να παίρνουν κακαρι αρνθτικι τροχιά. 
Θ αναπόδραςτθ δθμογραφικι γιρανςθ του πλθκυςμοφ επιτείνει τθν δθμογραφικι απαιςιοδοξία με 
δεδομζνο ότι οι διακζςιμεσ προβολζσ κάνουν λόγο για μειϊςεισ ζωσ και 1,4 εκατ. το 2035 - ςε ςχζςθ με το 
2015 - και ζωσ 2,5 εκατ. το 2050. 

 
Πεταπολεμικά το ελλθνικό κράτοσ παρά τουσ ιδιαίτερα υψθλοφσ αναπτυξιακοφσ ρυκμοφσ του 

υςτζρθςε ςε κοινωνικζσ δαπάνεσ επιλζγοντασ υψθλζσ δαπάνεσ άμυνασ και δθμόςιασ τάξθσ που ςυνδζονταν 
με τθν επαγρφπνθςθ ζναντι του «εςωτερικοφ και εξωτερικοφ εχκροφ». Θ τάςθ αναςτρζφεται τθν δεκαετία 
του ϋ80 και ςιμερα φαίνεται να κινείται ςε επίπεδα που προςεγγίηουν αυτά των δυτικοευρωπαϊκϊν χωρϊν, 
με εμφανι όμωσ υςτζρθςθ ωσ προσ το ςκζλοσ των οικογενειακϊν δαπανϊν. Ρα αναφζρουμε ότι μόνο το 4% 
τθσ κοινωνικισ δαπάνθσ κατευκφνεται ςε οικογζνειεσ και ςε τζκνα ςτθν Ελλάδα, όταν ςε χϊρεσ που 
αντιςτζκονται ςτθν δθμογραφικι ςυρρίκνωςθ, όπωσ θ Γαλλία και θ ουθδία το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 
υπερδιπλάςιο. Όμωσ το πρόβλθμα δεν αφορά μόνο τισ οικονομικζσ ενιςχφςεισ τθσ οικογζνειασ, είναι 
ευρφτερο ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ και αφορά και τθν απουςία πολιτικισ δζςμευςθσ από τθν πλευρά του 
κράτουσ ζωσ ςιμερα για τθν επίλυςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ. Ενϊ θ ανακεϊρθςθ του υντάγματοσ 
το 2001 (άρκρο 21 παρ. 5) ενζταξε τθ δθμογραφικι πολιτικι  ςτισ μζριμνεσ τθσ πολιτείασ, θ διάταξθ 
παρζμεινε ατελισ χωρίσ τα  αναγκαία μζςα υποςτιριξισ τθσ ςε επίπεδο νομοκεςίασ ι και πολιτικϊν.  

 
Πε βάςθ τα υφιςτάμενα επιςτθμονικά δεδομζνα, όςα καταγράφονται και αναλφονται ςτθν Ζκκεςθ 

των Ξοτηαμάνθ, Ξωςτάκθ, Ππαλοφρδου και Σραγάκθ (2018)5 που υποβλικθκε ςτθν Διακομματικι 
Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ για το Δθμογραφικό, αλλά και όςα κατζκεςαν οι εκπρόςωποι των 
κεςμικϊν φορζων τθσ πολιτείασ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ 
Επιτροπισ, θ βαςικι παραδοχι για τθν αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ είναι πωσ θ 
δθμογραφικι πολιτικι δεν μπορεί παρά να είναι τμιμα μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ, θ οποία κα 
βρίςκεται ςε παράλλθλο βθματιςμό και ςε αντιςτοίχιςθ με τθν ςυνολικότερθ αναπτυξιακι, οικονομικι και 
κοινωνικι πολιτικι. Ειδικότερα ωσ προσ την κοινωνική πολιτική, η δημογραφική πολιτική θα πρζπει να 
«ςυναντά» και να αλληλοςυμπληρώνεται από τισ αντίςτοιχεσ πολιτικζσ για την απαςχόληςη, την οικογζνεια, 
την μητρότητα/γονεϊκότητα, την ιςότητα των φφλων, καθώσ και τισ πολιτικζσ για το παιδί. Θ παροφςα μελζτθ 
ζχει ςκοπό να ςυμπλθρϊςει αυτζσ τισ προτάςεισ με τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. 

 
Θ επιδοματικι ςτιριξθ είναι αναγκαία, αλλά δεν επαρκεί από μόνθ τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι 

επιδοματικζσ πολιτικζσ κα πρζπει να ενιςχφονται και να ςυμπλθρϊνονται από πολιτικζσ για τθν εναρμόνιςθ 
οικογενειακισ/προςωπικισ και εργαςιακισ ηωισ, από εξαςφαλίςεισ ςε περίπτωςθ απϊλειασ εργαςίασ 
απζναντι ςτον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ των νοικοκυριϊν, με ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, με 
ςτοχευμζνεσ πολιτικζσ για τον μεταναςτευτικό και προςφυγικό πλθκυςμό που κα επιδιϊκουν τθν πρόλθψθ  

                                                 
5Ξοτηαμάνθσ Β., Ξωςτάκθ Α., Ππαλοφρδοσ Δ., και Σραγάκθ Α., (2018) Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ αι προτάςεισ για τισ 
βαςικζσ αρχζσ μιασ δθμογραφικισ πολιτικισ. Ζκκεςθ υποβλθκείςα ςτθν Διακομματικι Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ των Ελλινων για το Δθμογραφικό 
(αδθμοςίευτθ). Ακινα, Οκτϊβριοσ 2018 
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και εξάλειψθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κακϊσ και με πολιτικζσ για τθν εξάλειψθ των ζμφυλων 
ανιςοτιτων και διακρίςεων ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτον ιδιωτικό/ οικογενειακό βίο. 

 
Επίςθσ είναι αναγκαίο να επανεξεταςτοφν και να αμφιςβθτθκοφν τυχόν ςτερεοτυπικζσ ςτάςεισ και 

νοοτροπίεσ για τθν δθμογραφικι γιρανςθ του πλθκυςμοφ μζςα από τθν δθμογραφικι παιδεία ςτα ςχολεία 
και τθν ενθμζρωςθ/ ςυηιτθςθ ςτον δθμόςιο χϊρο για τισ προκλιςεισ που αναδφονται για τισ ςφγχρονεσ 
κοινωνίεσ. Παράλλθλα κα πρζπει να εξεταςτοφν πιο επιςταμζνα και να ςχεδιαςτοφν πολιτικζσ για τθν 
ενεργθτικι και υγιι γιρανςθ με βάςθ όςα επεξεργάηεται θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και εν γζνει θ Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ,6 υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι προτεινόμενεσ πολιτικζσ δεν κα αναδιατάξουν και κυρίωσ δεν κα 
ανατρζψουν τα κατοχυρωμζνα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των πολιτϊν, οφτε κα 
οδθγιςουν ςε (υποχρεωτικι) παράταςθ του εργαςιακοφ βίου.  

 
Επιπλζον, θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ απαιτεί τθν δθμιουργία επιτελικισ δομισ ςε επίπεδο 

κεντρικισ Διοίκθςθσ, θ οποία κα είναι αρμόδια για τον ςχεδιαςμό, τον διατομεακό ςυντονιςμό, τθν 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων και των αποτελεςμάτων που ζχουν οι ρυκμίςεισ και οι 
πολιτικζσ που εφαρμόηονται για τθν αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ ςτθν χϊρα. Εν κατακλείδι, θ 
ςτροφι εκ νζου ςτο κετικό φυςικό ιςοηφγιο απαιτεί τθν ενεργθτικι κρατικι παρζμβαςθ με κίνθτρα 
ποςοτικοφ και ποιοτικοφ χαρακτιρα, αλλά και με ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ προκειμζνου να 
αμφιςβθτθκοφν παγιωμζνεσ και ςτερεοτυπικζσ νοοτροπίεσ με ςτόχο οι πολιτικζσ να απευκφνονται ςτο 
ςφνολο των διαφορετικϊν μορφϊν τθσ ςφγχρονθσ οικογζνειασ και ςυνολικά ςτθν ελλθνικι κοινωνία. 

 
ε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, θ αντιμετϊπιςθ των 

δθμογραφικϊν αλλαγϊν κεωρικθκε ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ προκλιςεισ με τισ οποίεσ πρζπει να 
αναμετρθκεί θ Ευρϊπθ ςτο εγγφσ μζλλον. Σο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο ςε πρόςφατθ ζκκεςι του (2017) 
τονίηει ότι θ δθμογραφικι αλλαγι ςυνεπάγεται μείηονεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ πιζςεισ ςτισ τοπικζσ και 
περιφερειακζσ αρχζσ7 όςον αφορά τθν παροχι δθμόςιων υπθρεςιϊν και υποδομϊν, διότι αυτζσ οι πιζςεισ 
κα καταςτοφν ακόμθ μεγαλφτερεσ λόγω τθσ μείωςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ και τθσ αφξθςθσ του βακμοφ 
εξάρτθςθσ (Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο – Επιτροπι Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, 2017). 

 
Θ πιο πρόςφατθ ζρευνα για λογαριαςμό του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και τθσ Επιτροπισ για τα 

Δικαιϊματα των Γυναικϊν και τθν Λςότθτα των Φφλων, γνωςτισ και ωσ FEMM Committee, (Davaki, 2016)8, 
εξετάηει τθν ςχζςθ μεταξφ δθμογραφίασ και πολιτικϊν για τθν οικογζνεια με τθν διάςταςθ του φφλου αλλά 
και τισ αιτίεσ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ και τθσ υπογεννθτικότθτασ θ οποία φαίνεται να ζχει 
επθρεάςει το ςφνολο ςχεδόν των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ και όχι μόνο τθ χϊρα μασ. Σο ςθμαντικότερο εφρθμα 
τθσ ζρευνασ για τα δθμογραφικά δεδομζνα ςτθν ΕΕ, τθν πλθκυςμιακι μείωςθ, και τισ αλλαγζσ ςτα (γθγενι 
και διεκνικά) μοντζλα οικογζνειασ και μετανάςτευςθσ είναι το ςυμπζραςμα ότι θ δθμογραφικι κατάςταςθ 
ςτθν Ευρϊπθ επιδεινϊνεται λόγω τθσ μακροχρόνιασ φφεςθσ, με πολφ πιο ςοβαρζσ επιπτϊςεισ για τισ χϊρεσ 

                                                 
6Ενδεικτικά αναφζρονται: α) Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2011), Πρόταςθ ΞΑΡΟΡΛΠΟ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΝΞΟΤ ΞΟΛΡΟΒΟΤΟΛΟΤ ΞΑΛ ΣΟΤ ΤΠΒΟΤΟΛΟΤ ςχετικά με τθ κζςπιςθ 
του προγράμματοσ «Τγεία για τθν ανάπτυξθ», του τρίτου πολυετοφσ προγράμματοσ δράςθσ τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ υγείασ για τθν περίοδο 2014-2020. Βρυξζλλεσ, 
9.11.2011 COM(2011) 709 τελικό 2011/0339 (COD), β) ΑΠΟΦΑΘ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΝΞΟΤ ΞΟΛΡΟΒΟΤΟΛΟΤ ΞΑΛ ΣΟΤ ΤΠΒΟΤΟΛΟΤ για το ευρωπαϊκό ζτοσ ενεργοφ γιρανςθσ 
(2012) Πρόταςθ  (κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 SEC(2010) 1002, γ) ΑΡΑΞΟΛΡΩΘ ΣΘ 
ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΝΞΟ ΞΟΛΡΟΒΟΤΟΛΟ, ΣΟ ΤΠΒΟΤΟΛΟ, ΣΘΡ ΕΤΡΩΠΑΝΞΘ ΟΛΞΟΡΟΠΛΞΘ ΞΑΛ ΞΟΛΡΩΡΛΞΘ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΞΑΛ ΣΘΡ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΣΩΡ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΩΡ 
(2012) χζδιο δράςθσ 2012-2020 για τθν θλ-υγεία – καινοτομικι υγειονομικι περίκαλψθ για τον 21ο αιϊνα. Βρυξζλλεσ, 6.12.2012, COM (2012) 736 final, δ) 
European Commission (2006), The demographic future of Europe – from challenge to opportunity. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities Unit E.1 Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 
7Θ αναφορά ςτισ τοπικζσ/ περιφερειακζσ αρχζσ τθσ Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι οι κφριεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν πλειοψθφία των 
χωρϊν τθσ ΕΕ, παρζχεται ςε τοπικό επίπεδο.  
8Davaki K., (2016) Demography and Family Policies from a Gender Perspective. Study for the European Parliament's Committee on Women's Rights and Gender 
Equality (FEMM Committee) European Union, 2016. 
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του Ρότου που ζχουν πλθγεί δυςανάλογα από τθν κρίςθ, ενϊ παράλλθλα είναι ςθμεία ειςόδου τθσ ΕΕ και 
ζχουν υποδεχτεί πολφ υψθλό αρικμό προςφφγων και μεταναςτϊν.  

 
Από τθν άλλθ, οι δθμογραφικζσ πολιτικζσ και οι πολιτικζσ για τθν οικογζνεια, οι οποίεσ ςυνδζονται 

ςτενά και εξαρτϊνται από τισ οικονομικζσ πολιτικζσ, ζχουν υποβακμιςτεί λόγω των ςφγχρονων οικονομικϊν 
προτεραιοτιτων τθσ ΕΕ που είναι ςτραμμζνεσ ςτθν λιτότθτα. Αυτό που προτείνεται είναι θ υλοποίθςθ 
ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν για τθν οικογζνεια και τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και 
προςωπικισ/ οικογενειακισ ηωισ, κυρίωσ μζςω μζτρων για τθν ενίςχυςθ τθσ ιςότιμθσ κατανομισ των 
οικιακϊν εργαςιϊν και των ευκυνϊν φροντίδασ και μζςω προνοιακϊν/ κοινωνικϊν πολιτικϊν για τθν 
υποςτιριξθ των παιδιϊν και των θλικιωμζνων ατόμων (Davaki, 2016: 9-15).  

 
ε ό,τι αφορά τα ευριματα τθσ ζρευνασ για τισ κοινωνικζσ πολιτικζσ και τισ πολιτικζσ για τθν ιςότθτα 

των φφλων ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, αυτό που κυρίωσ αναδεικνφεται είναι ότι οι πολιτικζσ για τθν ςυμφιλίωςθ 
επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ χωρίσ τθν παράλλθλθ παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, όχι μόνο είναι 
λιγότερο αποτελεςματικζσ, αλλά υπονομεφουν και όςα ζχουν επιτευχκεί μζςω των πολιτικϊν για τθν ιςότθτα 
των φφλων. Σζλοσ, ςφμφωνα με τθν ζρευνα οι κανδιναβικζσ χϊρεσ εφαρμόηουν τισ πλζον επιτυχθμζνεσ 
πολιτικζσ διότι αντιμετωπίηουν τα άτομα ταυτόχρονα ωσ εργαηόμενεσ/ εργαηόμενουσ και ωσ φροντιςτζσ/ 
φροντίςτριεσ – με διπλι ταυτότθτα δθλαδι.  

 
Ωςτόςο παρά τισ διαπιςτϊςεισ και «το επείγον» του όλου ηθτιματοσ,  θ γενικότερθ ςτάςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθν τελευταία περίοδο κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί αμφίκυμθ με δεδομζνο ότι είναι 
μάλλον περιοριςμζνεσ οι πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των πλθγμάτων που ζχει δεχτεί το κοινωνικό 
κεκτθμζνο τθσ Ζνωςθσ. Για παράδειγμα ζνα κεςμικό όργανο τθσ ΕΕ, το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
προςφάτωσ (2018),  ζκρινε ότι «επιτρζπεται θ απόλυςθ εγκφων εργαηομζνων ςτο πλαίςιο ομαδικϊν 
απολφςεων», εφόςον ο εργοδότθσ γνωςτοποιιςει τουσ λόγουσ που δικαιολογοφν τθν απόλυςθ και τα 
αντικειμενικά κριτιρια που κακόριςαν τθν επιλογι των εργαηομζνων. Είναι προφανζσ ότι παρά τισ δικλίδεσ 
προςταςίασ ςτθν ευρωπαϊκι νομοκεςία και τισ διακθρφξεισ για τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ, θ 
ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ ςυνιςτά πλιγμα ςτο «κοινωνικό κεκτθμζνο» τθσ ΕΕ.  Επίςθσ θ πρόταςθ τθσ 
Επιτροπισ Δικαιωμάτων των Γυναικϊν και Λςότθτασ των Φφλων του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
υμβουλίου που κατατζκθκε Οκτϊβριο του 2010, για τθν ανακεϊρθςθ τθσ Οδθγίασ 92/85/ΕΟΞ9 ςχετικά με 
τθν εφαρμογι μζτρων που αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ κατά τθν εργαςία των 
εγκφων, λεχϊνων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων και τθν παράταςθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ τθσ άδειασ 
μθτρότθτασ από 14 ςε 18 εβδομάδεσ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των εργαηόμενων γυναικϊν μετά τον τοκετό, 
τθν διευκόλυνςθ τθσ επιςτροφισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τον καλφτερο ςυνδυαςμό επαγγελματικοφ, 
ιδιωτικοφ και οικογενειακοφ βίου, δεν ζγινε δεκτι, από το υμβοφλιο των Τπουργϊν, το οποίο επικαλζςτθκε 
το κόςτοσ που κα προζκυπτε από τθν εφαρμογι τθσ ανακεωρθμζνθσ οδθγίασ.  

 
Σζλοσ δεν κα πρζπει να λθςμονείται θ πλιρθσ απουςία ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ εδϊ και δεκαετίεσ 

για τθν κοινωνικι, εργαςιακι και πολιτικι ζνταξθ μεταναςτϊν, μεταναςτριϊν και προςφφγων, θ Ευρϊπθ 
φροφριο και το κλείςιμο των ςυνόρων. 

 
 

                                                 
9Οδθγία 92/85/ΕΟΞ του υμβουλίου, τθσ 19θσ Οκτωβρίου 1992, ςχετικά με τθν εφαρμογι μζτρων που αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ 
κατά τθν εργαςία των εγκφων, λεχϊνων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων· Βλζπε επίςθσ Οδθγία 2010/18/ΕΕ του υμβουλίου, τθσ 8θσ Παρτίου 2010, ςχετικά με τθν 
εφαρμογι τθσ ανακεωρθμζνθσ ςυμφωνίασ-πλαιςίου για τθ γονικι άδεια που ςυνιφκθ από τισ οργανϊςεισ BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 96/34/EK.  
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 
 

 
Οι γεννιςεισ ςτθν Ελλάδα ακολουκοφν 
εδϊ και δεκαετίεσ μία ςτακερά πτωτικι 
πορεία. Εξαίρεςθ αποτελεί θ δεκαετία 
2000-2010, κατά τθν οποία καταγράφεται 
οικονομικι ανάπτυξθ. Ωςτόςο, με τθν 
ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ θ πτωτικι 
πορεία τθν γεννιςεων επανζρχεται. 
 
Σαυτόχρονα, οι κάνατοι ακολουκοφν 
αυξθτικι πορεία, ιδιαίτερα από το 1995 
και ζπειτα. 
 
Από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 
ςτθν Ελλάδα καταγράφεται για πρϊτθ 
φορά (με εξαίρεςθ το 2000) ζνα ςυνεχζσ 
αρνθτικό ιςοηφγιο γεννιςεων-κανάτων, με 
αποτζλεςμα τθ μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ 
χϊρασ. 
 
(Πθγι: ΕΟΣΑΣ) 
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Ωσ επακόλουκο των παραπάνω,  ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ αυξάνεται ςθμαντικά από 7,574εκ. το 1951 ςε 
11,123 εκ. το 2011. Ζκτοτε, ο πλθκυςμόσ μειϊνεται, φτάνοντάσ τα 10,741εκ. το 2018. 
Σαυτόχρονα ο δείκτθσ γιρανςθσ ακολουκεί ανοδικι πορεία, κακϊσ θ θλικιακι ομάδα των 15-64 παραμζνει 
ποςοςτιαία ςτακερι από τθ δεκαετία του 50’ ζωσ ςιμερα, όμωσ θ θλιακι ομάδα των <14 μειϊνεται ςτο μιςό 
και θ θλικιακι ομάδα των 65+ τριπλαςιάηεται. 
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             Σο 1977 49.507 παιδιά γεννικθκαν από μθτζρεσ 

θλικίασ 20-24 ετϊν και μόλισ 9.606 παιδιά 
γεννικκαν από μθτζρεσ θλικίασ 35-39 ετϊν. Οι 
αναλογίεσ αυτζσ αντιςτρζφονται διαχρονικά. Σο 
2017 από μθτζρεσ 20-24 ετϊν γεννικθκαν μόλισ 
7.344 παιδιά, ενϊ από μθτζρεσ 35-39 ετϊν 
γεννικθκαν 22.184 παιδιά.  

 
             Θ μζςθ θλικία τθσ μθτζρασ, επί των γεννιςεων 

ηϊντων, ιταν 26,48 το 1977, 26,55 το 1987, 
28,66 το 1997, 30,07 το 2007 και 31,45 το 2017. 

              (Πθγι:ΕΟΣΑΣ) 
 
              Ανοδικι πορεία ακολουκοφν και θ μζςθ θλικία 

απόκτθςθσ πρϊτου τζκνου αλλά και θ μζςθ 
θλικία ςφναψθσ πρϊτου γάμου (γυναίκεσ) ςτθν 
Ελλάδα. 

              (Γράφθμα: διαΡΕΟςισ, Πθγι:Eurostat) 
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φμφωνα με τα ςτοιχεία (για το 2015) τθσ 
Eurostat ο μζςοσ όροσ θλικίασ απόκτθςθσ 
του πρϊτου τζκνου ςτθν Ε.Ε. είναι 28,9 ετϊν. 
τθν Ελλάδα είναι 30,2 ετϊν, 3θ υψθλότερθ 
ςτθν Ε.Ε. μετά τθν Λταλία και τθν Λςπανία. 

 
Θ εξζλιξθ τθσ γονιμότθτασ ςτθν Ελλάδα ζχει 
πτωτικι πορεία. Σο 1967 κάκε γυναίκα ζκανε 
κατά μζςο όρο 2,45 παιδιά, ενϊ το 1981 2,1  
-ςτο όριο τθσ αναπαραγωγισ των γενεϊν.  
Σο 1999 φτάνει ςτο 1,23 ενϊ το 2016 ςτο 
1,38, ελάχιςτα πάνω από το όριο ακραία 
χαμθλισ γονιμότθτασ.  
τθν Ε.Ε ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ το 2001 ιταν 
1,46 και το 2015 ιταν 1,58. 
(Ζρευνα διαΡΕΟςισ, Πθγι:Eurostat) 
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θμαντικό ρόλο ςτθ μείωςθ του 
πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ παίηει και θ 
αρνθτικι μετανάςτευςθ που 
καταγράφεται από το 2010.  
 
 Παρότι ο αρικμόσ των ειςερχόμενων 
μεταναςτϊν δε μεταβάλλεται ςθμαντικά 
από το 2002 ζωσ το 2015, ο αρικμόσ των 
εξερχόμενων μεταναςτϊν αυξάνεται 
ςθμαντικά από τθν ζναρξθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ 
αφξθςθ αυτι οφείλεται τόςο ςτθ φυγι 
Ελλινων προσ το εξωτερικό (brain drain), 
όςο και ςτθ φυγι αλλοδαπϊν από τθν 
χϊρα ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ. 
 
Ζτςι, το ιςοηφγιο μετανάςτευςθσ γίνεται 
αρνθτικό από το 2010 ζωσ και το 2015 και 
οριακά κετικό τα ζτθ 2016 και 2017. 
(Πθγι:ΕΟΣΑΣ) 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
Σο ςφνολο των ςτοιχείων που παρουςιάηονται ςτο παρόν κεφάλαιο προζρχονται από τθν ζρευνα «Ξρίςθ, 
δθμογραφικζσ μεταβολζσ και επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ»-Δεκζμβριοσ 2018 του Λδρφματοσ Οικονομικϊν και 
Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΟΒΕ). 
 

1.Νθπιαγωγεία 
 

Σθν περίοδο 2000-2010 ο αρικμόσ των νθπίων αυξικθκε από τα 144,7 χιλ. ςτα 165,3 χιλ.(+14,3% ι +20,7 χιλ.) 
με τθν αφξθςθ του ςυνόλου των νθπίων μετά το 2006 (+16,8 χιλ. νιπια τθν περίοδο 2007-2010) να οφείλεται ςτθν 
εφαρμογι του Ρόμου 3518/2006 που όριηε ωσ υποχρεωτικι τθν παρακολοφκθςθ του νθπιαγωγείου από το 5ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ των παιδιϊν (προαιρετικι από το 4ο ζτοσ) θ οποία πλζον μετά τθν ψιφιςθ του Ρόμου 4521/2018 είναι 
υποχρεωτικι από το 4ο ζτοσ. 

 
Ωςτόςο, μετά το 2010 ο αρικμόσ των νθπίων περιορίςτθκε, για να διαμορφωκεί το 2015 ςτα 155,3 χιλ. (πτϊςθ 

κατά 9,6 χιλ. ι κατά 5,8%, ςε ςχζςθ με το 2011), δθλαδι ςτα επίπεδα του 2008. Θ μείωςθ αυτι πρζπει να αποδοκεί 
κυρίωσ ςτθ μείωςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν, ο αρικμόσ των οποίων μεταξφ 2011 και 2015 περιορίςτθκε κατά 10,1 χιλ. 
άτομα (ι 51,9%, από τα 19,5 χιλ. ςτα 9,4 χιλ.). το ςφνολο των νθπίων περιλαμβάνονται και τα νιπια των 
παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν. Σο ποςοςτό τουσ ωσ προσ το ςφνολο των νθπίων, από 11,9% το 2011 περιορίςτθκε, 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Myschool, το 2017 ςτο 4,2%. Αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι με τθν 
οικονομικι κρίςθ οι γονείσ τουσ αναγκάςτθκαν να επιςτρζψουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ ι να μεταναςτεφςουν εκ 
νζου ςε άλλεσ χϊρεσ, λόγω περιοριςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ ι απϊλειασ τθσ εργαςίασ τουσ. 

 
 

 
 

 
Σζλοσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Myschool ο αρικμόσ των νθπίων τα ζτθ 2016 και 2017 διαμορφϊκθκε ςε 

χαμθλότερα επίπεδα από αυτά του 2015, ςτα 148,7 χιλ. και 153,2 χιλ. αντίςτοιχα. 
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2.Δθμοτικά 
 

Πε βάςθ τα διακζςιμα δεδομζνα τθσ ΕΟΣΑΣ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν που φοίτθςαν ςτα δθμοτικά 
ςχολεία τθν περίοδο 1999-2015 (Διάγραμμα 2.18) παρουςιάηει οριακι μείωςθ κατά 0,1% (από τουσ 643,5 χιλ. το 1999 
ςτουσ 642,7 χιλ. το 2015). Θ εικόνα, όμωσ, ςτα ενδιάμεςα ζτθ διαφοροποιείται ςθμαντικά. 

Ζτςι, τθν περίοδο 2000-2003, ο αρικμόσ των μακθτϊν αυξικθκε από τουσ 641,4 χιλ. ςτουσ 655,4χιλ. (αφξθςθ 
κατά 2,2% ι κατά 14 χιλ. μακθτζσ), τθν περίοδο 2004-2013 μειϊκθκε από τουσ 646,5 χιλ. ςτουσ 628,5 χιλ. (μείωςθ κατά 
18 χιλ. μακθτζσ ι κατά 2,8%) και τθ διετία 2014-2015 ο αρικμόσ των μακθτϊν αυξικθκε ςτουσ 629,4 χιλ. και ςτουσ 
642,7 χιλ.αντίςτοιχα. 

 φμφωνα με ςτοιχεία του Myschool ο αρικμόσ των μακθτϊν που πιγαν δθμοτικό ςχολείο τα ςχολικά ζτθ 2016-
2017 και 2017-2018 ανιλκαν ςε 642,6 χιλ. και 641,6 χιλ., αντίςτοιχα. 
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Παρότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ μακθτϊν δθμοτικοφ ςχολείου παραμζνει ςτακερόσ μεταξφ των ςχολικϊν ετϊν 2000-2001 
και 2017-2018, ο αρικμόσ μακθτϊν Α’ τάξθσ δθμοτικοφ για τα ίδια ζτθ μειϊνεται από 112.841 ςε 96.072 (μείωςθ κατά 
16.769 μακθτζσ, δθλ. μείωςθ κατά ~14.9%). 
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3.Γυμνάςια 
 
Μακθτζσ Γυμναςίων 
 

Ο αρικμόσ των μακθτϊν  που φοίτθςε ςτο ςφνολο των Γυμναςίων (δθμόςια και ιδιωτικά, θμεριςια και 
εςπερινά) τθν περίοδο 2001-2014 περιορίςτθκε κατά 10,9% ι κατά 38 χιλ. μακθτζσ (από τουσ 349,4 χιλ. ςτουσ 311,4 
χιλ.), αλλά θ πτϊςθ δεν ιταν ςυνεχισ. 

 
Ζτςι, τθν περίοδο 2001-2003 ο αρικμόσ των μακθτϊν περιορίςτθκε κατά 5,2% (από τουσ 349,4χιλ. ςτουσ 331,1 

χιλ.), ωσ αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ των Ελλινων μακθτϊν κατά 6,7% ι 21,5 χιλ. μακθτζσ (από τουσ 319,3 χιλ. ςτουσ 
297,8 χιλ.) θμειϊνεται ότι τθν ίδια περίοδο ο αρικμόσ των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν μακθτϊν αυξικθκε κατά 
3,1 χιλ. (από τουσ 30,1 χιλ. ςτουσ 33,2 χιλ.). 

 
τθ ςυνζχεια τθν περίοδο 2004-2007 ο αρικμόσ των μακθτϊν παρουςίαςε αφξθςθ κατά 2,1% ι 7 χιλ. (από τουσ 

335,6 χιλ. ςτουσ 342,6 χιλ.) ακολουκϊντασ τθν άνοδο του αρικμοφ των Ελλινων μακθτϊν (από τουσ 301,5 χιλ. ςτουσ 
306,3 χιλ., +4,8 χιλ.) και των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν μακθτϊν (από  34,1 χιλ. ςτουσ 36,3 χιλ.).  

 
Σθν επταετία 2008-2014 ο αρικμόσ των μακθτϊν περιορίςτθκε κατά 29,2 χιλ. (ι κατά 8,6%) για να 

διαμορφωκεί το 2014 ςτουσ 311,4 χιλ. από 340,6 χιλ. Θ μείωςθ αυτι είναι αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των 
Ελλινων μακθτϊν (από 303,9 χιλ. το 2008 ςτουσ 280,8 χιλ. το 2013) και των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν (από 
τουσ 36,7 χιλ. το 2008 ςτουσ 32,5 χιλ. το 2013). Θ μείωςθ του αρικμοφ των τελευταίων είναι πικανόν αποτζλεςμα τθσ 
οικονομικισ όπου οδιγθςε πολλοφσ αλλοδαποφσ ςτθ φυγι από τθν Ελλάδα μαηί με τισ οικογζνειεσ τουσ για τθν 
εξεφρεςθ (καλφτερθσ) εργαςίασ. 

 
Σζλοσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Myschool, τθν τριετία 2015-2017 ο αρικμόσ των μακθτϊν Γυμναςίου 

παρουςίαςε άνοδο, με αποτζλεςμα από τουσ 317,3 χιλ. το 2015 να διαμορφωκοφν ςτουσ 324,6 χιλ. το 2017 (+7,3 χιλ.). 
Θ αφξθςθ αυτι εξθγείται από το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ γυμναςίου αυτισ τθσ περιόδου γεννικθκαν τθν τριετία 2003-
2005 κατά τθν οποία ο αρικμόσ των γεννιςεων ςτθν Ελλάδα παρουςίαςε άνοδο από τισ 104,4 χιλ. ςτισ 107,6 χιλ. Σθν 
ςυγκεκριμζνθ τριετία ο αρικμόσ των παλιννοςτοφντων και αλλοδαπϊν μακθτϊν περιορίςτθκε από 14 χιλ. ςτουσ 8,7 χιλ. 
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Θ μείωςθ των μακθτϊν Γυμναςίου από το ςχολικό ζτοσ 2009-10, ζτοσ ζναρξθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ζωσ το 
ςχολικό ζτοσ 2015-16 κατά 18.262 μακθτζσ οφείλεται εξολοκλιρου ςτθν αντίςτοιχθ μείωςθ των αλλοδαπϊν 
μακθτϊν Γυμναςίου κατά τα ζτθ αυτά (μείωςθ κατά 18.694 ι 54.5%). 
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Προςωπικό Γυμναςίων 

 
Ο αρικμόσ εκπαιδευτικϊν (όλων των ειδικοτιτων) παρουςιάηει ςυνεχι άνοδο τθν περίοδο 2000- 2009 

(Διάγραμμα 3.8), με αποτζλεςμα από τουσ 40,9 χιλ. διδάςκοντεσ το 2001 ο αρικμόσ τουσ να ανζλκει ςτουσ 52,6 χιλ., 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 28,6% (ι 11,7 χιλ. εκπαιδευτικοφσ). Ωςτόςο, με τθν ζναρξθ και γιγάντωςθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ο αρικμόσ τουσ ςταδιακά περιορίςτθκε. Ζτςι από τουσ 52,6 χιλ. εκπαιδευτικοφσ το 2009 ο αρικμόσ 
τουσ ςυρρικνϊκθκε το 2014 ςτουσ 37,6 χιλ., δθλαδι ςε χαμθλότερα επίπεδα από αυτά του 2001 (πτϊςθ κατά 28,5% ι 
15 χιλ. εκπαιδευτικοφσ).  
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χολικζσ Μονάδεσ Γυμναςίου 
 
Ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων τθν περίοδο 1999-2009, με κάποιεσ αυξομειϊςεισ, ανιλκε από τισ 1.901 ςτισ 1.980 
(+79 μονάδεσ ι +4,2%), ωςτόςο ζκτοτε παρατθρείται μείωςθ ςτον αρικμό τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα τθν περίοδο 2009-
2014 ο αρικμόσ τουσ περιορίςτθκε από τισ 1.980 ςτισ 1.820 (πτϊςθ 8,1%), δθλαδι διαμορφϊκθκε ςε χαμθλότερα 
επίπεδα από αυτά του 1999, ωσ αποτζλεςμα των ςυγχωνεφςεων ςχολικϊν μονάδων που προωκικθκαν  μετά τθν 
ζναρξθ τθσ κρίςθσ.  

Από τα ςτοιχεία του Myschool προκφπτει ότι ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων τα ςχολικά ζτθ 2016-2017 και 
2017-2018 διαμορφϊκθκε ςτισ 1.872 και 1.856 μονάδεσ, αντίςτοιχα. Όπωσ δείχνει το διάγραμμα, θ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία των μονάδων αυτϊν ιταν δθμόςιεσ, με το ποςοςτό τουσ ςτο ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων να κυμαίνεται 
ςτα επίπεδα του 94,4%, κατά μζςο όρο τθν περίοδο 1999-2015, ενϊ από το ςφνολο των ςχολικϊν μονάδων οι 
περιςςότερεσ ιταν θμεριςιεσ . Θ πορεία του αρικμοφ αμφότερων ακολουκεί, όπωσ είναι αναμενόμενο, τθν πορεία του 
ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων, με αποτζλεςμα τθν περίοδο πριν το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ι μζχρι τα 
πρϊτα ζτθ αυτισ να αυξάνονται και ςτθν ςυνζχεια με τθ γιγάντωςθ τθσ να μειϊνονται. 

Σζλοσ, τθν περίοδο 2015-2017, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Myschool, το ποςοςτό των γυμναςίων που 
λειτουργοφςαν ςε δυςπρόςιτεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ ανιλκε ςε 7,1% (133 μονάδεσ το 2015 και 2016 και 132 μονάδεσ το 
2017). 
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4.Γενικά Λφκεια 
 
Μακθτζσ 
Ο αρικμόσ των μακθτϊν Γενικοφ Ουκείου (Διάγραμμα 3.26) τθν εξαετία 2001-2006 περιορίηεται κατά 4% (από τουσ 
240,6 χιλ. ςτουσ 231,1 χιλ., πτϊςθ κατά 9,5 χιλ.). Σθν τριετία 2007-2009 ο αρικμόσ των μακθτϊν αυξικθκε κατά 9,7 χιλ. 
(από τουσ 239,2 χιλ. ςτουσ 248,9 χιλ.). Σθν περίοδο 2010-2015, ο αρικμόσ των μακθτϊν ακολουκεί πτωτικι τροχιά και 
από τουσ 245,9χιλ. περιορίςτθκε ςτουσ 240,9 χιλ. (πτϊςθ κατά 5 χιλ.).φμφωνα με ςτοιχεία του Myschool, ο αρικμόσ 
των μακθτϊν ςτα Γενικά Οφκεια τθ διετία 2016-2017 διαμορφϊκθκε ςτουσ 233,5 χιλ. και 235,7 χιλ. 
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Προςωπικό Γενικϊν Λυκείων 
 
Ο αρικμόσ του διδακτικοφ προςωπικοφ γενικϊν λυκείων αυξικθκε τθν περίοδο 2001-2006 από τισ 25,4 χιλ. ςτουσ 29,1 
χιλ. (+14,6% ι +3,7 χιλ. εκπαιδευτικοί). τθ ςυνζχεια, τθν περίοδο 2006-2009 ο αρικμόσ του διδακτικοφ προςωπικοφ 
αυξικθκε κατά 6,5% (από τουσ 29,1 χιλ. ςτουσ 31 χιλ., +1,9 χιλ.). Ζκτοτε, και μζχρι το 2015 το διδακτικό προςωπικό 
περιορίςτθκε κατά 23,3% (από τουσ 31 χιλ. το 2009 ςτουσ 23,8 χιλ. το 2015, 7,2 χιλ. λιγότεροι εκπαιδευτικοί). 
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χολικζσ Μονάδεσ ΓΕΛ 
 
Ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων τθν περίοδο 2001-2007 παρουςίαςε άνοδο κατά 10,6% ι κατά 131 ςχολικζσ μονάδεσ 
(από τισ 1.238 ςτισ 1.369). 
Σθν περίοδο 2007-2013 οι ςχολικζσ μονάδεσ περιορίςτθκαν κατά 4,6% (από τισ 1.369 ςτισ 1.306) ωσ αποτζλεςμα των 
ςυγχωνεφςεων και καταργιςεων ςχολικϊν μονάδων που προωκικθκαν  μετά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ - παρότι ο 
αρικμόσ των μακθτϊν αυξικθκε κατά 1,8% (από τισ 239,2 χιλ. ςτισ 243,5 χιλ.).  
Σζλοσ, το 2014 ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων αυξικθκε κατά 22 ςε ςχζςθ το προθγοφμενο ζτοσ, ςτισ 1.328 
μονάδεσ, όταν ο αρικμόσ των μακθτϊν περιορίςτθκε κατά 4,4 χιλ. 
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5.Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 
 
τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβάνονται: 
 
- τα Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑ.Λ.), που ιδρφκθκαν ιδρφκθκαν με το Ρόμο 3475/2006 αντικακιςτϊντασ τα 
Σεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτιρια (Σ.ΕΕ). 

-οι Επαγγελματικζσ χολζσ (ΕΠΑ..), που ιδρφκθκαν ιδρφκθκαν με το Ρόμο 3475/2006 αλλά το 2013 με το νόμο 4186 
καταργικθκαν οι ΕΠΑ.. που ανικαν ςτο Τπουργείο Παιδείασ και διατθρικθκαν οι ΕΠΑ.. που υπάγονται ςτο 
Τπουργείο Εργαςίασ κακϊσ και οι ΕΠΑ.. του Τπουργείου Ανάπτυξθσ 

-τα Εργαςτιρια Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευθσ και Κατάρτιςθσ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
-τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια-Λφκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.Λ), που λειτουργοφν από το ςχολικό ζτοσ 
2017-18 
-οι χολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (.Ε.Κ.), που από το 2015 εντάχκθκαν ςτθ μεταδευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ (ΛΕΞ) 
 
Μακθτζσ 
 
Σθν περίοδο 2001-2007 ο αρικμόσ των μακθτϊν περιορίςτθκε ςθμαντικά, κατά 33,6%, από τουσ 160,1 χιλ. ςτουσ 106,3 
χιλ. τθ ςυνζχεια, τθν περίοδο 2008-2012 ο αρικμόσ των μακθτϊν αυξάνει κατά 16,3%, από τουσ 106,5 χιλ. ςτουσ 123,9 
χιλ. (+17,4 χιλ. μακθτζσ). Σθν τριετία 2013-2015, ο αρικμόσ των μακθτϊν περιορίηεται περεταίρω και διαμορφϊκθκε 
ςτουσ 99,1 χιλ. το 2015 από τουσ 112,9 χιλ. το 2013 (πτϊςθ κατά 12,2% ι κατά 13,8 χιλ. μακθτζσ), ωσ αποτζλεςμα τθσ 
κατάργθςθσ τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΟ. 
Σζλοσ, με ςτοιχεία του Myschool για τθ διετία 2016-2017 ο αρικμόσ των μακθτϊν διαμορφϊκθκε ςτουσ 94,8 χιλ. το 
2016 και ςτουσ 95,9 χιλ. το 2017. 
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Προςωπικό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
 
Οι διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοί με εξαίρεςθ τθν άνοδο του αρικμοφ τουσ από τουσ 14 χιλ. το 2001 ςτουσ 17,5χιλ. το 
επόμενο ζτοσ, τθν περίοδο 2002-2007 περιορίςτθκαν από τουσ 17,5 χιλ.  τουσ 14,9 χιλ. (πτϊςθ κατά 2,6 χιλ. 
διδάςκοντεσ ι κατά 14,9%). τθ ςυνζχεια, τθν τριετία 2008-2010 ο αρικμόσ των διδαςκόντων ανιλκε κατά 4,3 χιλ. ι 
κατά 28,5%, από τουσ 15,1 χιλ. ςτουσ 19,3 χιλ. 
Ζκτοτε, και μζχρι το 2015 ο αρικμόσ των διδαςκόντων περιορίςτθκε, για να διαμορφωκεί ςτουσ 13,1 χιλ., 
παρουςιάηοντασ πτϊςθ 28,6% ςε ςχζςθ με το 2011 (18,3 χιλ. διδάςκοντεσ), ωσ αποτζλεςμα των 2.500 διακεςιμοτιτων 
ςε εκπαιδευτικοφσ των ΕΠΑΟ και τθσ μείωςθσ των φοιτοφντων μακθτϊν ςτα ΕΠΑΟ –ιδιαίτερα ςτουσ καταργθκζντεσ  
τομείσ των ΕΠΑΟ. 
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χολικζσ Μονάδεσ 
 
Ο αρικμόσ τουσ περιορίςτθκε τθν επταετία 2001-2007 κατά 54, δθλαδι από τισ 677 ςτισ 623. 
Σθν επόμενθ διετία ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων αυξικθκε ςτισ 640 το 2008 και ςτισ 643 το 2009, αλλά ζκτοτε και 
μζχρι το τζλοσ τθσ περιόδου περιορίςτθκε για να διαμορφωκεί ςτισ 546 μονάδεσ το 2014, από τισ 622 το 2010 (76 
λιγότερεσ ςχολικζσ μονάδεσ). 
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φμφωνα με το Myschool ο αρικμόσ των ςχολικϊν μονάδων τθν τριετία 2015-2017 εμφανίηει ςθμαντικι άνοδο και 
από τισ 658 το 2015 ανιλκε ςτισ 677 το 2017. 
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ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ10 
 

Θ μελζτθ του ΛΟΒΕ ζδειξε ότι μεταξφ των ςθμαντικότερων επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ που ξζςπαςε το 2009 ςτθ 
λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ περιλαμβάνεται θ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ που φοιτά ςτα 
ελλθνικά ςχολεία. H μείωςθ αυτι αποδίδεται α) ςτθν εξωτερικι μετανάςτευςθ κυρίωσ αλλοδαπϊν, μαηί με τα 
εξαρτϊμενα τζκνα τουσ που φοιτοφςαν ςτα ελλθνικά ςχολεία, και β) ςτθ μείωςθ των γεννιςεων που προκάλεςαν θ 
εξωτερικι μετανάςτευςθ αλλοδαπϊν και Ελλινων ςε αναπαραγωγικι θλικία και θ οικονομικι αβεβαιότθτα που  
επικράτθςε τα τελευταία χρόνια.  

 
Θ μελζτθ δείχνει, επίςθσ, ότι αυτζσ οι βακφτερεσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ απαιτοφν χρόνο για να εκδθλωκοφν και 

να αποτυπωκοφν πλιρωσ τα αποτελζςματά τουσ ςτθ λειτουργία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Οι επιπτϊςεισ αυτζσ 
αναμζνεται να εντακοφν ακόμθ περιςςότερο τα προςεχι χρόνια, κακϊσ θ μείωςθ των γεννιςεων που ζχει ςθμειωκεί 
από το 2010 και ζπειτα κα αποτυπϊνεται ςταδιακά ςτον μακθτικό πλθκυςμό κάκε εκπαιδευτικισ βακμίδασ. 

   
Εξετάηονται τρία διαφορετικά ςενάρια μελλοντικϊν προοπτικϊν και αναλφει τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθ 

λειτουργία κάκε βακμίδασ εκπαίδευςθσ (νθπιαγωγείο, δθμοτικό, γυμνάςιο, γενικό και επαγγελματικό λφκειο). 
Θ πρϊτθ παραδοχι των ςεναρίων αφορά ςτθν πικανότθτα ςθμαντικισ μεταβολισ του αρικμοφ των μακθτϊν 

τα προςεχι 10-15 χρόνια, μζχρι δθλαδι να ολοκλθρωκεί θ ζνταξθ τθσ μείωςθσ των μακθτϊν ςε όλθ τθν εκπαίδευςθ, 
εξαιτίασ εξωτερικϊν ι εςωτερικϊν παραγόντων. 

Θ δεφτερθ παραδοχι των ςεναρίων αφορά ςτισ εςωτερικζσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα ςτισ οποίεσ δεν 
περιλαμβάνεται θ πικανότθτα μιασ νζασ κρίςθσ που κα οδθγιςει ςε ζνα νζο κφμα φυγισ ςτο εξωτερικό, που κα είχε ωσ 
αποτζλεςμα και νζα, ακόμα μεγαλφτερθ μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν. 

Θ τρίτθ παραδοχι των ςεναρίων αφορά ςτθ διατιρθςθ α) των ςθμερινϊν επιπζδων ςυμμετοχισ μακθτϊν ςτθν 
εκπαίδευςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 9χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και β) των ποςοςτϊν ςχολικισ διαρροισ 
από τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ που είναι πολφ χαμθλι ζωσ μθδαμινι. 
 
Α) ενάριο Αδράνειασ: το ςενάριο τθσ αδράνειασ δεν ςυμπεριλαμβάνεται καμία αλλαγι τθσ τρζχουςασ κρατικισ 
πολιτικισ που να μεταβάλλει τα δεδομζνα λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Για 
τοφτο, το ςενάριο αυτό αποτελεί απλι προβολι ςτα προςεχι χρόνια τθσ δθμογραφικισ εξζλιξθσ που ζχει ςθμειωκεί. 
 
Β) ενάριο Προςαρμογισ: Σο ςενάριο αυτό αφορά ςτθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ δθμογραφικισ εξζλιξθσ και 
τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν, ενϊ θ κρατικι πολιτικι προςαρμόηεται διαρκϊσ ζτςι ϊςτε να διατθροφνται 
ςτακεροί οι δείκτεσ λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (αναλογία μακθτϊν ανά εκπαιδευτικό, αναλογία 
μακθτϊν ανά ςχολικι μονάδα, αναλογία μακθτϊν ανά τμιμα) που ίςχυαν το 2014.  
 

Γ) ενάριο Ευρωπαϊκισ φγκλιςθσ:  Σο  ςενάριο περιλαμβάνει τθ διερεφνθςθ των επιπτϊςεων τθσ δθμογραφικισ 
εξζλιξθσ και τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν, ςε ςυνδυαςμό με παρεμβάςεισ τθσ κρατικισ εκπαιδευτικισ 
πολιτικισ, ζτςι ϊςτε οι βαςικοί δείκτεσ λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ να ςυγκλίνουν με τον μζςο όρο των 
αντίςτοιχων δεικτϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο ςενάριο βαςίηεται ςτα διεκνι ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ 
μελζτθσ που ζδειξαν ότι το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα εμφανίηει χαμθλότερεσ τιμζσ ςε κρίςιμουσ δείκτεσ 
λειτουργίασ, όπωσ θ αναλογία μακθτϊν ανά εκπαιδευτικό και μακθτϊν ανά τάξθ. 
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Α) ΕΝΑΡΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑ: 
 
Νθπιαγωγείο 
 
τα δθμόςια νθπιαγωγεία ο αρικμόσ των νθπίων το 2035 κα διαμορφωκεί ςε 128,9 χιλ., δθλαδι μειωμζνοσ κατά 7,5% 
ςε ςχζςθ με το 2000 (139,5 χιλ. νιπια), κατά 12,4% ςε ςχζςθ με το 2008 (147,2 χιλ.) και κατά 13,6% ςε ςχζςθ με το 
2014 (149,2 χιλ.). 
Θ καμπφλθ που αφορά των αρικμό των νθπίων που πιγαν νθπιαγωγείο, μεταξφ 2017 και 2018 παρουςιάηει απότομθ 
άνοδο. Ο λόγοσ για αυτι τθν άνοδο οφείλεται ςτο ότι οι προβλζψεισ από το 2018 και πζρα περιλαμβάνουν τα παιδιά 
θλικίασ 4 και 5 ετϊν – που κα πάνε νθπιαγωγείο λόγω του Ρόμου 4521/2018 – ενϊ τθν περίοδο 2015-2017 θ 
υποχρεωτικότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ νθπιαγωγείου αφοροφςε μόνο τα παιδιά 5 ετϊν. 

 

 
 
Δθμοτικό ςχολείο 
 
Ο αρικμόσ των μακθτϊν δθμοτικϊν ςχολείων τθν περίοδο 2015-2017 αυξάνει ελαφρά από τουσ 644,9 χιλ. ςτουσ 655,7 
χιλ. (+1,4% ι +10,8 χιλ. μακθτζσ). Ζκτοτε, όμωσ, ξεκινάει θ κακοδικι του πορεία με αποτζλεςμα από τισ 653,8 χιλ. το 
2018 να περιορίηεται ςτουσ μόλισ 430,7 χιλ μακθτζσ το 2035 εμφανίηοντασ ςθμαντικι πτϊςθ κατά -34,1% ι κατά -223,1 
χιλ. μακθτζσ. 
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Γυμνάςιο 
 
Ο αρικμόσ των μακθτϊν για το ςφνολο των γυμναςίων τθν περίοδο 2015-2023 παρουςιάηει άνοδο, ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ (Διάγραμμα 4.5), από τουσ 319,7 χιλ. τουσ 333,2 χιλ. (+13,5 χιλ. μακθτζσ ι +4,2%). Ζκτοτε όμωσ και μζχρι το 
2035 περιορίηεται με ζνα Π.Ε.Ρ.Π τθσ τάξθσ του 3,1%, με αποτζλεςμα το ζτοσ αυτό να διαμορφωκεί ςτουσ 231,3 χιλ., 
δθλαδι 94,8 χιλ. λιγότερουσ μακθτζσ (-29,1%) ςε ςχζςθ με το 2024 (32,61 χιλ.), 109,3 χιλ. λιγότερουσ μακθτζσ (-32,1%) 
ςε ςχζςθ με το 2008 (340,6 χιλ.) και 117,5 χιλ. (-33,7%) ςε ςχζςθ με το 2000 (348,8 χιλ.). 
 

 
 
Γενικό Λφκειο 
 
Θ φοίτθςθ ςτο Οφκειο δεν είναι υποχρεωτικι, επομζνωσ οι απόφοιτοι Γυμναςίου  μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ 
τουσ ςτο Γενικό Οφκειο, ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι ακόμα και να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ. 
Ο αρικμόσ μακθτϊν ςτο ΓΕΟ τθν εξαετία 2015-2020 περιορίηεται κατά 1,7% ι κατά 3,6 χιλ. μακθτζσ (από τουσ 211,2 χιλ. 
ςτουσ 207,7 χιλ.) και ςτθ ςυνζχεια τθν επόμενθ εξαετία (2021-2026) αυξάνεται κατά 5,7% ι 11,9 χιλ., διαμορφοφμενοσ 
ςτο τζλοσ αυτισ ςτουσ 219,5 χιλ. (από 210,1 χιλ. το 2022). Ζκτοτε, ο αρικμόσ των μακθτϊν βαίνει μειοφμενοσ, και τθν 
περίοδο 2027-2035 περιορίηεται κατά 23,3% ι κατά 50,1 χιλ. μακθτζσ (από τουσ 214,9 χιλ. ςτουσ 164,8 χιλ.), ι με ζνα 
Π.Ε.Ρ.Π. τθσ τάξθσ του 3,3%. Ο αρικμόσ των μακθτϊν Γενικοφ Ουκείου το 2035 παρουςιάηεται μειωμζνοσ κατά 31,4% 
(ι κατά 75,6 χιλ.) ςε ςχζςθ με το 2008 (240,4 χιλ. μακθτζσ) κατά 31,7% (ι κατά 76,5 χιλ.) ςε ςχζςθ με το 2000 και κατά 
74,3 χιλ. (ι -31,1%) ςε ςχζςθ με το 2014 (239,1 χιλ.). 
 

 



32 
 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 
 
Ο αρικμόσ των μακθτϊν ςτο ςφνολο των ςχολείων τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ (Διάγραμμα 4.7), τθν 
περίοδο 2015-2021 παρουςιάηει οριακι πτϊςθ κατά 1,7% ι 1,8 χιλ. μακθτζσ (από τουσ 103,2 χιλ. ςτουσ 101,4 χιλ.), ενϊ 
τθν περίοδο 2022-2026 ακολουκεί άνοδοσ τουσ κατά 4.5% (από τουσ 102,7 χιλ. ςτουσ 107,3 χιλ.). Όμωσ τθν περίοδο 
2027-2035 θ πτϊςθ ςτον αρικμό τουσ διαμορφϊνεται ςε 23,3% (ι 24,5 χιλ. μακθτζσ), δθλαδι από τουσ 105 χιλ. ςτουσ 
80,5 χιλ. Ο αρικμόσ των μακθτϊν το 2035 είναι κατά 26 χιλ. (ι 24,4%) μικρότεροσ ςε ςφγκριςθ με το ζτοσ ζναρξθσ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα (2008-106,5 χιλ. μακθτζσ), κατά 76,9 χιλ. (ι 48,8%) μικρότεροσ ςε ςχζςθ με το 2001 
(157,4 χιλ.) και κατά 19,9 χιλ. μακθτζσ (ι 19,8%) ςε ςχζςθ με το 2014 (100,5 χιλ.). 

 

 
 
 
ενάριο αδράνειασ: υνολικι εξζλιξθ αρικμοφ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ  
 
Ο αρικμόσ του ςυνόλου των μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, φςτερα από μία μικρι άνοδο 
τθν τριετία 2016-2018 από τα 1,43 εκατ. ςτα 1,47 εκατ. (+41,9 χιλ. περιςςότεροι μακθτζσ ι +2,9%) ςτθ ςυνζχεια τθν 
περίοδο 2019-2035 παρουςιάηει ςυνεχι πτϊςθ. Αυτι διαμορφϊνεται ςε 28,1% ι 410,4 χιλ. λιγότερουσ μακθτζσ (από 
τα 1,46 εκατ. ςτα 1,05 εκατ.). Ο αρικμόσ των μακθτϊν το 2035 είναι κατά 29,2% ι 432,3 χιλ. μακθτζσ μικρότεροσ ςε 
ςφγκριςθ με το 2008 (1,48 εκατ.), κατά 31,7% ι 485,8 χιλ. λιγότερουσ ςε ςχζςθ με το 2000 (1,53 εκατ.) και κατά 27,4% ι 
394,7 λιγότερουσ μακθτζσ ςε ςχζςθ με το 2014 (1,44 εκατ.). 
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            Β) ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: 
 
            Νθπιαγωγείο: 
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            Δθμοτικό ςχολείο: 
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Γυμνάςιο: 
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Γενικό Λφκειο: 
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        Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ: 
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ενάριο Προςαρμογισ: υνολικι εξζλιξθ μεγεκϊν πρωτοβάκμιασ & δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
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Γ) ΕΝΑΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΤΓΚΛΙΗ: 
 
Νθπιαγωγείο 
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Δθμοτικό ςχολείο 
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Γυμνάςιο 
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Γενικό Λφκειο και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 
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ενάριο Ευρωπαϊκισ φγκλιςθσ: υνολικι εξζλιξθ αρικμοφ διδαςκόντων 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
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ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

1. ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 
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2. ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
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3. ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
Θ οικονομικι επιςτιμθ, εδϊ και δεκαετίεσ, μελετά τθν επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ωσ παράγοντα 

οικονομικισ μεγζκυνςθσ και ανάπτυξθσ. 
 Ο T.W. Schultz (1961)11 διατφπωςε τθ κεωρία ότι το ανεξιγθτο μζροσ του ρυκμοφ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ μίασ χϊρασ οφείλεται ςτθν εκπαίδευςθ, προτείνοντασ τθ κεωρία του ανκρϊπινου κεφαλαίου. 
Είπε ότι είναι λάκοσ να ειςάγεται ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ απλϊσ ο αρικμόσ των εργαηομζνων, διότι ςυν 
τω χρόνω θ ποιότθτα των εργαηομζνων βελτιϊνεται ςφμφωνα με τθν περιςςότερθ εκπαίδευςθ που 
παίρνουν.  

Οίγα χρόνια αργότερα οι Romer (1986,1990, 1992)12 και Lucas (1988)13 κεμελιϊνουν τθ νζα κεωρία 
τθσ μεγζκυνςθσ (new growth theory), όπου μεταξφ άλλων διατυπϊνεται θ κετικι ςχζςθ επζνδυςθσ ςτθν 
εκπαίδευςθ και αποδοτικότθτάσ τθσ,  ςε μία ςυνάρτθςθ παραγωγισ με αφξουςεσ αποδόςεισ κλίμακασ, διότι 
όςο περιςςότερθ γνϊςθ ςυςςωρεφεται ςε μία κοινωνία, τόςο πιο παραγωγικά γίνονται τα άτομα. Οι 
γνϊςεισ γίνονται δθμόςιο αγακό από τισ οποίεσ όλοι επωφελοφνται και χτίηουν πάνω ς ’αυτζσ νζεσ γνϊςεισ, 
ςαν ζνα είδοσ «ραδιενζργειασ». 

Πε άλλα λόγια, ςφμφωνα με τθ κεωρία Ενδογενοφσ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ, θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει 
με δφο τρόπουσ ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ. Πρϊτον, ςαν ζνασ κοινόσ ςυντελεςτισ παραγωγισ, όπωσ το 
διατφπωςε το πρϊτο κφμα τθσ κεωρίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου (Schultz). Και δεφτερον, θ εκπαίδευςθ 
ειςζρχεται και ςαν ζνασ πολλαπλαςιαςτικόσ όροσ ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ, δθλ. το μζςο εκπαιδευτικό 
επίπεδο τθσ χϊρασ επθρεάηει όλουσ τουσ άλλουσ ςυντελεςτζσ παραγωγισ κακιςτϊντασ τουσ πιο 
παραγωγικοφσ. 

Πζρα από τθν ςυμβολι τθσ ςτθν παραγωγι, θ εκπαίδευςθ  ςυνδζεται και με κετικζσ εξωτερικότθτεσ, 
που επθρεάηουν όλο το κοινωνικοοικονομικό φάςμα ςτουσ εξισ τομείσ14: 

 Ξαλφτερθ υγεία (ιδίου, ςυηφγου, παιδιϊν, τρίτων), πχ λόγω μθ καπνίςματοσ ι καλφτερθσ 
πλθροφόρθςθσ ςτα κζματα διατροφισ, άςκθςθσ και μετάδοςθσ αςκενειϊν. 

 Πεγαλφτερθ ποςότθτα και καλφτερθ ποιότθτα εκπαίδευςθσ που παίρνουν άλλοι, διότι όςο 
ανεβαίνει το εκπαιδευτικό επίπεδο μίασ γενιάσ, τόςο περιςςότερθ εκπαίδευςθ επικυμοφν για 
τα παιδιά τουσ. 

 εβαςμόσ ςτο περιβάλλον 

 Ξοινωνικι ςυνοχι και κοινωνικό κεφάλαιο. 

 Ξαταναλωτικι αποτελεςματικότθτα 

 Πεγαλφτερθ τάςθ για αποταμίευςθ 

 Ενίςχυςθ του Δθμοκρατικοφ Πολιτεφματοσ 

 Εφευρζςεισ και υιοκζτθςθ τεχνολογίασ που γίνονται δθμόςια αγακά 

 Αφξθςθ αποτελεςματικότθτασ κατά τθν εφρεςθ εργαςίασ και επομζνωσ λιγότερθ ανεργία 
 
Ζτςι, ζνα ποιοτικά αναβακμιςμζνο ςφςτθμα εκπαίδευςθσ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν οικονομικι 
μεγζκυνςθ και ανάπτυξθ, όχι μόνο αυξάνοντασ το ΑΕΠ τθσ χϊρασ ωσ ςυντελεςτισ παραγωγισ και 
πολλαπλαςιαςτισ των άλλων παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν αλλά και βελτιϊνοντασ τθν ςυμπεριφορά των 
οικονομοφντων ατόμων ςε όλουσ τουσ κοινωνικοοικονομικοφσ τομείσ, εξοικονομϊντασ με τον τρόπο αυτό 

                                                 
11 Schultz, T.W. “Investment in Human Capital”, American Economic Review,51, 1961 May:1-17 
12 Romer P. “Icreasing Returns and Long-run Growth” Journal Of Political Economy 94, 1986: 1002-1037,                                              
Romer P.“Endogenous Technological Change: Journal of Political Economy 89, Part 2, Octobewr1990: S71-102,   
Romer P. Two strategies for Economic Development: Using Ideas and producing ideas” The Word Bank, 1992: 63-91 
13 Lucas R. “On the mechanics of Economic Development” Journal of Monetary Economics 22, July 1988: 3-42 
14 Ψαχαρόπουλοσ Γ. «Οικονομικι τθσ Εκπαίδευςθσ», Εκδόςεισ Παπαηιςθ, Ακινα 1999 
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χριματα του κράτουσ, που μποροφν να ςτραφοφν ςε άλλουσ κρίςιμουσ τομείσ. Πχ θ καλλιζργεια του 
ςεβαςμοφ του περιβάλλοντοσ ςτα άτομα μειϊνει το κόςτοσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ 
καλφτερθ υγεία των ατόμων μειϊνει τα ζξοδα για υπθρεςίεσ υγείασ κλπ. 
 

Θ αφξθςθ του μορφωτικοφ επιπζδου ενόσ πλθκυςμοφ βελτιϊνει τα ςυγκριτικά, κυρίωσ αλλά όχι μόνο 
οικονομικά, πλεονεκτιματα μιασ χϊρασ, μζςα ςε ζνα κακεςτϊσ ςυνεχοφσ και αυξανόμενου διεκνοφσ 
ανταγωνιςμοφ15. Τπό τθν ζννοια αυτι, οι δαπάνεσ για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ δε πρζπει 
να βαςίηονται μόνο ςε μία ςυλλογιςτικι κόςτουσ, αλλά να κεωροφνται ωσ ζνα είδοσ επζνδυςθσ μζςω τθσ 
οποίασ μπορεί να βελτιωκεί θ οικονομικι –και όχι μόνο- κζςθ μίασ χϊρασ ςε διεκνζσ επίπεδο. 

 
Πία από τισ μεκόδουσ αποτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ Μζκοδοσ των Ειςροϊν, θ 

οποία μεταξφ άλλων μετρά δείκτεσ όπωσ: 
 

 Λόγοσ διδαςκομζνων/διδαςκόντων (teacher-student ratio). Όςο λιγότεροι μακθτζσ ςε μία τάξθ, 
τόςο καλφτερθ θ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Ποςοςτό τθσ κρατικισ δαπάνθσ που διατίκεται ςτθν εκπαίδευςθ. Όςα περιςςότερα δαπανά μία 
χϊρα από τον προχπολογιςμό τθσ για τθν εκπαίδευςθ, τόςο καλφτερθ θ ποιότθτά τθσ. 

 Δαπάνθ κατά μακθτι. Όςο μεγαλφτερθ θ δαπάνθ ανά μακθτι, τόςο καλφτερθ θ εκπαίδευςθ που 
λαμβάνει. 
 

Πζρα από το οντολογικό ι κετικό (positive) μζροσ των οικονομικϊν, που εξετάηουν τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, χριςιμο για τθν παροφςα μελζτθ είναι και το πεδίο των 
δεοντολογικϊν οικονομικϊν (normative economics)16 που εξετάηουν τα κζματα τθσ ιςότθτασ και τθσ 
διανομισ του ειςοδιματοσ. 

 Ιςότθτα ςθμαίνει ότι όλοι είναι, ι κα πρζπει να είναι, ίςοι ωσ προσ κάποιο κριτιριο, πχ τθν ποςότθτα τθσ 
εκπαίδευςθσ που  λαμβάνουν, τθν ποιότθτά τθσ κλπ. Ιςότθτα ευκαιριϊν ςθμαίνει ότι όλοι μποροφν να ζχουν 
τθν ευκαιρία, αν κζλουν, να επενδφςουν ςε περιςςότερα χρόνια εκπαίδευςθσ. 

Θ εκπαίδευςθ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ διανομι του ειςοδιματοσ. Ο δεςμόσ μεταξφ των δφο είναι ότι 
θ παροχι ενόσ είδουσ εκπαίδευςθσ ςε μία ομάδα ατόμων, αλλάηει τα ειςοδιματά τουσ ςε ςχζςθ με άλλεσ 
ομάδεσ ατόμων που ζλαβαν λιγότερθ ι περιςςότερθ εκπαίδευςθ, και ςυνεπϊσ επθρεάηεται θ διανομι του 
ειςοδιματοσ. Θ εξαςφάλιςθ ιςότθτασ και ίςων ευκαιριϊν  ςτθν εκπαίδευςθ  μπορεί να ςυμβάλει ςε μία πιο 
ίςθ διανομι του ειςοδιματοσ. 

Σο επίπεδο ευθμερίασ εξαρτάται από τθν αποτελεςματικότθτα ι τθν ποςότθτα των αγακϊν και 
υπθρεςιϊν που καταναλίςκονται, κακϊσ και από τθν ιςότθτα που αυτά διανζμονται ςτον πλθκυςμό. 

Θ επζνδυςθ λοιπόν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ, ςε όλουσ, εκπαίδευςθσ ςε μία 
χϊρα, είναι αναμφιςβιτθτα μία επζνδυςθ εξαιρετικά ανταποδοτικι, βραχυπρόκεςμα  και μακροπρόκεςμα, 
τόςο για οικονομικοφσ όςο και για κοινωνικοφσ λόγουσ. 
 
Σο δθμογραφικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ και θ επακόλουκθ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, μπορεί να 
αξιοποιθκεί, με τισ κατάλλθλεσ πολιτικζσ, ωσ ευκαιρία για τθν ριηικι αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα μίασ  τζτοιασ προοπτικισ αποτελεί θ περίπτωςθ 
τθσ Δανίασ17. τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90 ο ρυκμόσ αφξθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ιταν ιδιαίτερα αξιοςθμείωτοσ. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθν απόφαςθ τθσ τότε κυβζρνθςθσ 
να επωφελθκεί από τθν δθμογραφικι κάμψθ που αντιμετϊπιηε θ Δανία, ςυνεχίηοντασ τισ προςλιψεισ 

                                                 
15 Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Πελετϊν (ΕΞΞΕ), «Πλθκυςμόσ και Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα: Εξελίξεισ και Προοπτικζσ, Ακινα 2002 
16 Friedman M. Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, 1953 
17 Neave Guy «Οι Εκπαιδευτικοί: Προοπτικζσ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα ςτθν Ευρϊπθ», Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ, 1998 
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εκπαιδευτικϊν και βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα μζςω τθσ μείωςθσ τθσ αναλογίασ 
διδαςκόντων/διδαςκομζνων. ιμερα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Δανίασ, και των κανδιναβικϊν χωρϊν, 
κεωρείται από τα ποιοτικότερα παγκοςμίωσ18. Θ εξαιρετικι παραγωγικότθτα του Δανικοφ εργατικοφ 
δυναμικοφ, που διατθρεί τθν ανταγωνιςτικότθτα των Δανικϊν επιχειριςεων ςε πολφ υψθλά επίπεδα, μπορεί 
ςε μεγάλο βακμό να αποδοκεί ςτθν παραδοςιακι ευαιςκθτοποίθςθ ςτθ Δανία για τθ ςθμαςία τθσ 
εκπαίδευςθσ. Σο γενικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα βρίςκεται ςε υψθλι προτεραιότθτα και λαμβάνει ςθμαντικι 
δθμόςια χρθματοδότθςθ. Βαςικι αρχι είναι θ ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ για όλουσ.  
 
Οι ςυνζπειεσ τθσ δθμογραφικισ κάμψθσ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να μεγεκυνκοφν ι να περιοριςτοφν 
ανάλογα με τισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ επιλογζσ των κυβερνιςεων – αν μειϊςουν τον αρικμό των 
εκπαιδευτικϊν και των ςχολικϊν μονάδων ανάλογα με τθ μείωςθ των μακθτϊν ι αν κα επιλζξουν, όπωσ θ 
κυβζρνθςθ τθσ Δανίασ, να αναβακμίςουν τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Αν επιλεγεί θ 
ςυρρίκνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτθν ζρευνα του ΛΟΒΕ, οι ςυνζπειεσ οι επιπτϊςεισ ςε 
παιδαγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο κα είναι τεράςτιεσ. 
 
 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΤΡΡΙΚΝΩΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 
α) Μείωςθ ςχολικϊν μονάδων 
 
 φμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ζρευνα του ΛΟΒΕ οι ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ενδζχεται να μειωκοφν από τισ 15,5 χιλ. το 2008 ςε 10,7 χιλ. το 2035 (μείωςθ 
κατά 4,8 χιλ. μονάδεσ, δθλ. 30,8%). 

Οι ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων, όπωσ ζδειξε το πρόςφατο παρελκόν, οδθγοφν ςτθ δθμιουργία 
πολυπλθκϊν ςχολείων με πλθκωρικά τμιματα των 25 και άνω μακθτϊν ςτθν τάξθ.  Σμιματα  δθλαδι που κα 
κακιςτοφν αδφνατθ τθν εξατομικευμζνθ ςτιριξθ ι τισ ςυνεργατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ με αρνθτικά 
μακθςιακά και παιδαγωγικά αποτελζςματα. τα  πολυπλθκι τμιματα είναι δφςκολθ θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ 
με αποτζλεςμα να αποςπάται εφκολα θ προςοχι των μακθτϊν. Ο κάκε εκπαιδευτικόσ που καλείται να 
διδάξει ςε τμιμα με 25 παιδιά αδυνατεί  να εμβακφνει ςτθν παρεχόμενθ γνϊςθ και να ανταποκρικεί ςτισ 
ανάγκεσ του ςυνόλου των μακθτϊν.  

τα γιγαντιαία ςχολεία εξαφανίηεται θ παιδαγωγικι ςχζςθ, θ ιδιαιτερότθτα και τα προβλιματα του 
κάκε μακθτι, απροςωποποιοφνται οι ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν και αυξάνονται θ παραβατικότθτα και 
τα φαινόμενα βίασ. Πακθτζσ κα χρειαςτεί ξαφνικά να βρεκοφν ςε άλλο ςχολικό περιβάλλον με ό,τι αυτό 
ςυνεπάγεται ςτθν ψυχολογία τουσ. Σαυτόχρονα διογκϊνεται θ γραφειοκρατία και ο αντίςτοιχοσ φόρτοσ 
εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν ςε βάροσ του παιδαγωγικοφ τουσ ζργου. 

Σαυτόχρονα με το ςτοίβαγμα παιδιϊν ςτισ μικρζσ και ακατάλλθλεσ αίκουςεσ των ςχολείων 
πολλαπλαςιάηεται ο κίνδυνοσ μετάδοςθσ αςκενειϊν. Επιπλζον, ο ςχεδιαςμόσ των ςυγχωνεφςεων δε 
λαμβάνει πάντα υπόψθ του τισ υποδομζσ των ςχολικϊν μονάδων, με αποτζλεςμα γυμναςτιρια κι 
εργαςτιρια να μετατρζπονται ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ, ο αφλειοσ χϊροσ να μθν επαρκεί πάντα για να 
παίξουν ι να ακλθκοφν οι μακθτζσ κ.ά. Όλα τα παραπάνω ςυνεπάγονται και αφξθςθ των κινδφνων για 
ατυχιματα. 

Ξάκε κατάργθςθ ςχολικισ μονάδασ αποτελεί κοινωνικό πλιγμα, κακϊσ τα ςχολεία αποτελοφν 
κοιτίδεσ πολιτιςμοφ,  ιδιαίτερα ςτθν επαρχία. Οι μακθτζσ των απομακρυςμζνων –και όχι μόνο- περιοχϊν κα 
υποχρεωκοφν, εκτόσ από το να αλλάξουν ςχολικό περιβάλλον, να διανφουν κακθμερινά αρκετά χιλιόμετρα 
προκειμζνου να φτάςουν ςτο ςχολείο τουσ, με ςαφείσ παιδαγωγικζσ ςυνζπειεσ, αλλά και μεγάλο κόςτοσ 

                                                 
18 Θ Δανία κατζχει τθν 11θ κζςθ παγκοςμίωσ για 2015-16, ςφμφωνα με τθν ζρευνα του Social Progress Imperative 
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μετακίνθςθσ, αφοφ ςτθν επαρχία ςυνικωσ δεν υπάρχουν αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ. Πια τζτοια προοπτικι, εκτόσ 
του ότι παραβιάηει τθ ςυνταγματικι υποχρζωςθ για ίςθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, κα οδθγιςει ςε αφξθςθ 
τθσ ςχολικισ διαρροισ αλλά και τθσ αςτυφιλίασ.  

φμφωνα με τθν ζρευνα του ΕΞΞΕ «Πλθκυςμόσ και Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα: Εξελίξεισ και 
Προοπτικζσ» θ ςθμαντικι μείωςθ των μακθτϊν ςε πολλά ςχολεία ορεινϊν, νθςιωτικϊν και γενικά 
απομακρυςμζνων γεωγραφικά περιοχϊν ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ  δεν είναι τόςο αποτζλεςμα τθσ 
ςυρρίκνωςθσ τθσ γεννθτικότθτασ, θ οποία μεταβάλλεται με τουσ ίδιουσ περίπου ρυκμοφσ ςε ςχζςθ με το 
ςφνολο τθσ χϊρασ, αλλά παρατθρείται κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα των μετακινιςεων του πλθκυςμοφ με τθ 
μορφι εςωτερικισ ι και εξωτερικισ μετανάςτευςθσ.  Θ κατάργθςθ ςχολείων τθσ επαρχία κα αυξιςει τθ 
φυγι των νζων από τθν επαρχία με μεγάλεσ ςυνζπειεσ τόςο κοινωνικζσ όςο και οικονομικζσ για τισ περιοχζσ 
αυτζσ. 

Θ μείωςθ των ςχολικϊν μονάδων ςυνεπάγεται και αντίςτοιχθ μείωςθ διευκυντικϊν κζςεων, γεγονόσ 
που επθρεάηει αρνθτικά τισ προαγωγζσ, τθν επαγγελματικι και μιςκολογικι εξζλιξθ και γενικά αυτό που κα 
μποροφςαμε να ονομάςουμε «δομι ευκαιριϊν». Σο «ατομικό κεφάλαιο» δεν κα μπορεί να εξαργυρωκεί, 
οφτε μιςκολογικά αλλά οφτε κα με όρουσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ. ‘Ετςι θ δθμογραφικι κάμψθ δθμιουργεί 
ςτθν αγορά προςδοκιϊν των εκπαιδευτικϊν μία κατάςταςθ που κυμίηει το νόμο τθσ μειοφμενθσ απόδοςθσ 
και πλιττει ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό αντίςτοιχο του «μικροκατακζτθ»19.  υνζπεια τθσ μείωςθσ των κζςεων 
ευκφνθσ, που κα επθρεάςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, κα είναι από τθ μία θ μείωςθ των 
κινιτρων αυτοβελτίωςθσ και δια βίου μάκθςθσ των εκπαιδευτικϊν και από τθν άλλθ θ μείωςθ τθσ απόδοςισ 
τουσ, ωσ αποτζλεςμα των μειωμζνων προςδοκιϊν τουσ, με βάςθ τα ςυμπεράςματα των κεωριϊν 
παρακίνθςθσ των εργαηομζνων. Περιλθπτικά:  

-τθν Κεωρία των Αναγκϊν του A.Maslow20, όπου εξθγείται θ παρακινθτικι δφναμθ των αναγκϊν, οι 
ανάγκεσ αναγνϊριςθσ (φιμθ, κφροσ, επιτυχία) και οι ανάγκεσ ολοκλιρωςθσ (πραγματοποίθςθ ονείρων και 
προςδοκιϊν) είναι οι δφο ανϊτερεσ κατθγορίεσ παρακινθτικϊν αναγκϊν, που αυξάνουν τθν παραγωγικότθτα 
των εργαηομζνων. 

-τθ κεωρία Τγιεινισ-Παρακίνθςθσ του  F.Herzberg21, περιγράφονται οι παράγοντεσ που αποτελοφν 
κίνθτρα για τουσ εργαηομζνουσ για όςο το δυνατόν υψθλότερθ απόδοςθ. Πεταξφ άλλων: θ αναγνϊριςθ των 
προςπακειϊν και των επιδόςεϊν του και οι προοπτικζσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ-προαγωγϊν. 

-τθ Κεωρία των Προςδοκιϊν του V.Vroom22 αναφζρεται ότι ο εργαηόμενοσ για να ζχει διάκεςθ να 
αποδϊςει πρζπει να πιςτεφει ότι θ προςπάκειά του κα ανταμειφκεί και οι ανταμοιβζσ αυτζσ (μιςκολογικζσ, 
εξζλιξθσ, προαγωγϊν) κα μπορζςουν να ικανοποιιςουν τισ «ανικανοποίθτεσ» ανάγκεσ του. 
 
β) Μείωςθ κζςεων εργαςίασ 
 
 φμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ ζρευνα του ΛΟΒΕ, ο αρικμόσ διδαςκόντων ςε πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κα μειωκεί από 180,3 χιλ. το 2009 ςε 110,5 χιλ. το 2035 κατά το ςενάριο 
προςαρμογισ ι ςε 80.7χιλ. κατά το ςενάριο ευρωπαϊκισ ςφγκλιςθσ. Πείωςθ δθλαδι κατά 69,8-99,6χιλ. 
κζςεισ εργαςίασ για εκπαιδευτικοφσ. 
  
 
 

                                                 
19 Neave Guy «Οι Εκπαιδευτικοί: Προοπτικζσ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα ςτθν Ευρϊπθ», Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ, 1998 
20 Abraham H. Maslow,  “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, 1943 
21 Frederick Herzberg “Motivation-Hygiene Theory”, 1959 
22 Victor Vroom, “Expectancy Theory of Motivation”, 1964 
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Θ προοπτικι αυτι ςυνεπάγεται μεγάλθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ των νζων επιςτθμόνων, με τισ ςυνζπειεσ 
τθσ να εξαπλϊνονται ςε όλθ τθν οικονομία και ιδιαίτερα ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα. φμφωνα με τα ςτοιχεία 
τθσ ΕΟΣΑΣ για το 2017 το 24,5% των αποφοίτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ απαςχολείται ςτθν εκπαίδευςθ: 

 

 
 

Επομζνωσ, εάν οι προβλζψεισ του ΛΟΒΕ για τθ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ ςτθν εκπαίδευςθσ 
επαλθκευτοφν, είναι εξαιρετικά πικανό θ Ελλάδα να ζρκει αντιμζτωπθ με ζνα νζο κφμα φυγισ των νζων 
επιςτθμόνων ςτο εξωτερικό (brain drain). Ξάτι τζτοιο, πζρα από τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ λόγω τθσ 
απϊλειασ υψθλοφ επιπζδου εργατικοφ δυναμικοφ, κα επζφερε και επιδείνωςθ του δθμογραφικοφ 
προβλιματοσ κακϊσ θ πλειοψθφία των Ελλινων μεταναςτϊν κα είναι, όπωσ και ςιμερα, ςε θλικίεσ 
τεκνοποίθςθσ. 

Επιπλζον, θ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ κα δυςκολζψει ακόμα περιςςότερο τθν δυνατότθτα των 
διοριςμζνων εκπαιδευτικϊν για υπθρεςιακζσ μεταβολζσ (αποςπάςεισ και μετακζςεισ), με αποτζλεςμα  να 
επιμθκυνκεί θ ιδθ μακρά χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να υπθρετιςουν 
μακριά από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ. Σο γεγονόσ αυτό επιφζρει μεγάλεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ 
ςυνζπειεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ. ε οικονομικό επίπεδο,  οι εκπαιδευτικοί επιβαρφνονται ςυχνά με τθ 
διατιρθςθ δφο ςπιτιϊν (ζνα ςτον τόπο τουσ και ζνα ςτον τόπο υπθρζτθςθσ) και με μεγάλο κόςτοσ διαβίωςθσ 
και μετακίνθςθσ, ιδιαίτερα αν υπθρετοφν ςε απομακρυςμζνεσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ. ε κοινωνικό επίπεδο, 
οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν μακριά από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ επιβαρφνονται με ςθμαντικζσ 
ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ κακϊσ καλοφνται να ηιςουν μακριά από τθν οικογζνειά τουσ (παιδιά, ςφηυγο, γονείσ) 
και το φιλικό τουσ περιβάλλον. Πε τον τρόπο αυτό, δεν ικανοποιοφνται οι «κοινωνικζσ ανάγκεσ» τουσ, με 
αποτζλεςμα τθν μειωμζνθ παρακίνθςθ για υψθλι απόδοςθ (βλ. Κεωρία Αναγκϊν του A. Maslow).  
 Σαυτόχρονα, τόςο θ οικονομικι τουσ επιβάρυνςθ όςο θ απομάκρυνςθ από τθν οικογζνειά τουσ 
μπορεί να επιφζρει νζα δθμογραφικι επιδείνωςθ, κακϊσ δυςχεραίνει τθ δυνατότθτά τεκνοποίθςθσ για τουσ 
νζουσ εκπαιδευτικοφσ ι τθν απόκτθςθ περιςςότερων παιδιϊν  για τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι ιδθ γονείσ. 
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Θ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, εάν δεν αλλάξουν τα  ανϊτατα όρια μακθτϊν ανά τμιμα, κα 
επιφζρει επιπλζον μείωςθ των τμθμάτων ανά ςχολείων, αφξθςθ των μετακινιςεων των εκπαιδευτικϊν ςε 
πολλά ςχολεία για ςυμπλιρωςθ ωραρίου και αφξθςθ του ποςοςτοφ των εκπαιδευτικϊν ςε κακεςτϊσ 
ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ. 
 Θ μείωςθ μακθτϊν και τμθμάτων, αν δεν αλλάξει ο κατϊτατοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ δθμιουργία 
τμθμάτων, κα ζχει ωσ ςυνζπεια να μθ δθμιουργοφνται τμιματα όλων των ομάδων προςανατολιςμοφ (ΓΕΟ) ι 
τομζων και ειδικοτιτων (ΕΠΑΟ) ι των επιλεγόμενων μακθμάτων. Ζτςι, μακθτζσ κα αναγκάηονται να φοιτοφν 
ςε άλλεσ κατευκφνςεισ από αυτζσ που επικυμοφν, να μθν ζχουν δθλαδι ίςθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ. 
Σαυτόχρονα είναι πολφ  πικανό να μθν προςλαμβάνονται εκπαιδευτικοί ολιγόωρων μακθμάτων και ςε πολλά 
ςχολεία αυτά να μθν διδάςκονται κακόλου, ιδιαίτερα ςτα απομακρυςμζνα και παραμεκόρια ςχολεία. Σα 
φαινόμενα αυτά παρατθροφνται ιδθ και ςτισ μζρεσ μασ και αναμζνονται να αυξθκοφν πολφ ςτο μζλλον, αν 
δεν λθφκοφν αντιςτακμιςτικά μζτρα. 
 Θ μετακίνθςθ εκπαιδευτικϊν ςε πολλά ςχολεία για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ζχει αυξθκεί αρκετά τα 
τελευταία χρόνια λόγω των αλλαγϊν ςτο διδακτικό ωράριο (αφξθςθ διδακτικοφ ωραρίου, κατάργθςθ τθσ 
μείωςθσ ωραρίου για υπεφκυνουσ εργαςτθρίων, υπεφκυνουσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων κ.α.). Σο 
εξουκενωτικό αυτό κακεςτϊσ εργαςίασ είναι ςε βάροσ του παιδαγωγικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν ενϊ 
ταυτόχρονα δυςχεραίνει τόςο τθ διοικθτικι-γραφειοκρατικι λειτουργία των ςχολείων, αφοφ οι 
μετακινοφμενοι αντικειμενικά δεν μποροφν να ςυμβάλλουν ςε αυτιν, όςο και τθν παιδαγωγικι λειτουργία 
του ςυλλόγου διδαςκόντων, αφοφ οι μετακινοφμενοι δεν μποροφν να παρίςτανται ςτισ ςυνεδριάςεισ του και 
άρα να ςυμβάλλουν ςτθ ςυνεργατικι παιδαγωγικι  δράςθ του ςυλλόγου. 

Άλλοσ ζνασ παράγοντασ επιβαρυντικόσ για τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ 
διαρκισ αφξθςθ των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ ςτθν δθμόςια εκπαίδευςθ. Σο ςχολικό ζτοσ 2011-12 το 
ποςοςτό των αναπλθρωτϊν επί των μονίμων εκπαιδευτικϊν ιταν 8%, το 2013-14 ιταν 9%, το 2015-16 ιταν 
9,26%, το 2017-18 ιταν 11,12%  και το 2018-19 (μζχρι τον Λανουάριο) ςχεδόν 13,5%! Σο πρόβλθμα είναι 
ακόμα μεγαλφτερο ςτθν ΕΑΕ, όπου το 2016  από τουσ 2910 εκπαιδευτικοφσ –διδάςκοντεσ ςτθν ΕΑΕ, το 55,9% 
ιταν αναπλθρωτζσ, το 29,6% μόνιμοι και το 14,5% αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί! 
Θ αναλυτικι κατανομι των προςλιψεων από το 2014 είναι θ ακόλουκθ (Ωσ βάςθ αναφοράσ κεωροφνται οι 
66530 μόνιμοι εκπαιδευτικοί)23: 
 

Χ. ΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΠΟΟΣ. ΕΠΙ 

ΜΟΝΙΜΩΝ 
2014-15 5164 7,76% 
2015-16 6162 9,26% 
2016-17 6007 9,02% 
2017-18 7404 11,12% 

2018-19 (Θαλνπάξηνο) 8980 13,49% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23Ρεκτάριοσ Ξορδισ, αιρετό τακτικό μζλοσ του ΞΤΔΕ, Ακινα 8/1/2019   
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γ) Γήξαλζε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 
 

ε ςχζςθ με τθν θλικιακι επιβάρυνςθ των εκπαιδευτικϊν24 ςτθν Ελλάδα, είναι χαρακτθριςτικό ότι θ 
ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ αναφζρει ότι το 49% των εκπαιδευτικϊν ςτθν Α/κμια είναι άνω των 50 
ετϊν, ενϊ λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 ετϊν. Για τθ Β/κμια το 39% των εκπαιδευτικϊν ζχουν θλικία 
από 40-49 ετϊν. Σο 2014 ο Π.Ο των υπθρετοφντων ςτα Γυμνάςια ιταν τα 46,3 ζτθ, ςτα Γενικά Οφκεια τα 47,5 
ζτθ και ςτα ΕΠΑΟ τα 45,7 ζτθ (ΞΑΡΕΠ 2017). Θ μζςθ τιμι τθσ θλικίασ όλων των μονίμων εκπαιδευτικϊν ςτθ 
Δ.Ε. για το 2018 είναι τα 49,5 ζτθ και θ αντίςτοιχθ τιμι όλων των υπθρετοφντων (και των αναπλθρωτϊν) τα 
48,3 ζτθ. 
 

 
 

Οι αρικμοί αυτοί αναμζνεται να μεγαλϊςουν ακόμθ περιςςότερο. Από τθ μία, με βάςθ τισ 
προβλζψεισ του νζου αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, από το 2022 δεν κα ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ για τθ 
κεμελίωςθ δικαιϊματοσ ςφνταξθσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί κα ςυνταξιοδοτοφνται πλζον ςε θλικία 67 ετϊν ι 
με τθ ςυμπλιρωςθ 40 ετϊν αςφάλιςθσ και του 62ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ. Από τθν άλλθ, θ προβλεπόμενθ 
από τον ΛΟΒΕ μείωςθ των κζςεων εργαςίασ ςτθν εκπαίδευςθ κα ςθμάνει τθ μθ πρόςλθψθ νζων 
εκπαιδευτικϊν. Οι δφο αυτζσ εξελίξεισ κα αυξιςουν κατά πολφ τουσ προαναφερκζντεσ μζςουσ όρουσ θλικίασ 
με μεγάλεσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

                                                 
24 Ρεκτάριοσ Ξορδισ, αιρετό τακτικό μζλοσ του ΞΤΔΕ,  Ακινα 9/12/2018 
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Είναι ςαφζσ ότι ςφντομα κα υπάρχει πλθκϊρα εκπαιδευτικϊν που κα ζχουν διαφορά θλικίασ με τουσ 

μακθτζσ τουσ πάνω από μιςό αιϊνα. Παρότι θ παιδαγωγικι και διδακτικι εμπειρία, που ςυςςωρεφεται 
ςτουσ «παλιοφσ» κακθγθτζσ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, μία τόςο μεγάλθ 
διαφορά θλικίασ κα δυςχεράνει πολφ τθν επικοινωνία με τουσ μακθτζσ και τθν κατανόθςθ τθσ ψυχικισ τουσ 
ιδιομορφίασ. Θ απροςωποποίθςθ των ςχζςεων μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν και θ ςυναιςκθματικι και 
πνευματικι τουσ αποξζνωςθ, που κα επζλκει με τθν περαιτζρω γιρανςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ κα 
μειϊςει τθν αποτελεςματικότθτα, παιδαγωγικά και μακθςιακά, του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ξατά κανόνα, θ διαδικαςία θλικίωςθσ ςυνοδεφεται από μείωςθ των ςωματικϊν δυνάμεων και τθσ 
ικανότθτασ προςαρμογισ. Άτομα ςτθν ϊριμθ και μζςθ θλικία παρουςιάηουν επίςθσ μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ 
πιζςεισ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και περιοριςμζνθ επιδεκτικότθτα ςτθ μάκθςθ.25 

 Θ αφξθςθ τθσ μζςθσ θλικίασ των εκπαιδευτικϊν κα μειϊςει τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ ςε νζεσ 
διδακτικζσ μεκόδουσ και παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ και κα δυςκολζψει τθν αφομοίωςθ και υιοκζτθςθ των 
νζων τεχνολογιϊν, που ςυνεχϊσ υπειςζρχονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σο γεγονόσ αυτό κα επιφζρει 
αφενόσ τθ μείωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν και αφετζρου μεγάλο κόςτοσ για τισ 
απαραίτθτεσ επιμορφωτικζσ δράςεισ, το οποίο κα ζχει μικρι χρονικι αποδοτικότθτα αλλά και μικρι 
αποτελεςματικότθτα λόγω τθσ δυςκολίασ προςαρμογισ τουσ ςτισ νζεσ μεκόδουσ. 

Σο  επάγγελμα  του  εκπαιδευτικοφ  κατζχει  μια  από  τισ  πρϊτεσ  κζςεισ  ςτον  κατάλογο  των  
ςτρεςογόνων επαγγελμάτων, οι δε εκπαιδευτικοί ανικουν ςτθν ομάδα των επαγγελματιϊν που είναι ιδιαίτερ
α  επιρρεπείσ  ςτο  burnout  ι  όπωσ  αποδίδεται  ςτα  ελλθνικά  "ςφνδρομο  επαγγελματικισ  εξουκζνωςθσ".  

Σο burnout ορίηεται ωσ θ ψυχολογικι ζνταςθ που προκφπτει ςτουσ ανκρϊπουσ από το stress κατά τθν 
άςκθςθ τθσ εργαςίασ. Πρόκειται για ςφνδρομο φυςικισ, διανοθτικισ και ςυγκινθςιακισ κόπωςθσ που 
εμφανίηεται όταν το άτομο βρίςκεται ςε ςυγκινθςιακά απαιτθτικζσ καταςτάςεισ για μεγάλθ χρονικι περίοδο 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία ζηνηρεία: αίζζεκα εμάληιεζεο, θπληζκνχ ή αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε 
ζρέζε κε ηε δνπιεηά θαη κε ηε κεησκέλε επαγγεικαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Παρατθρείται βακμιαία 
απϊλεια μζριμνασ για τθν εργαςία και αρνθτικά ςυναιςκιματα προσ τον εαυτό. Παρουςιάηεται ςαν ζνα 
επαγγελματικό, φυςικό άδειαςμα και ςαν ςυγκινθςιακι εξάντλθςθ. 

Πλζον το ςφνδρομο υπερκόπωςθσ , το οποίο ζχει επικρατιςει να ονομάηεται «burn out», εντάςςεται 
ςτθ διεκνι κατάταξθ των αςκενειϊν του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ), χρθςιμεφοντασ ωσ βάςθ για 
τον κακοριςμό των τάςεων και των ςτατιςτικϊν τθσ υγείασ. Θ υπερκόπωςθ ςτθ δουλειά εντάςςεται ςτθν 
κατθγορία που εξετάηει προβλιματα που ςυνδζονται με τθν εργαςία ι τθν ανεργία και κα φζρει ςτο εξισ τθν 
κωδικι ονομαςία QD85. Θ νζα κατάταξθ, που ονομάηεται CIP-11 υιοκετικθκε επίςθμα κατά τθ φετινι 72θ 
Παγκόςμια υνζλευςθ και κα τεκεί ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 2022. Σο burn-out περιλαμβανόταν ιδθ ςτθν 
προθγοφμενθ κατάταξθ ςτο κεφάλαιο: «Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ».  

  Ζρευνεσ  ςτθν  Αμερικι  και  τθν  Ευρϊπθ  ζχουν  δείξει  ότι  από  το  ςφνολο  των  εργαηομζνων  ςε  
ανκρωπιςτικά  επαγγζλματα  οι  εκπαιδευτικοί  πλιττονται  ιδιαίτερα.  φμφωνα  με  τθ  διεκνι  
βιβλιογραφία  το  5‐25%  των  εκπαιδευτικϊν  υποφζρει  από  το  ςφνδρομο  τθσ  επαγγελματικισ  
εξουκζνωςθσ. τθν Ελλάδα το 10% των εκπαιδευτικϊν βιϊνει υψθλι ςυναιςκθματικι εξάντλθςθ, το  15‐17%  
μζτρια  ωσ  υψθλι  αποπροςωποποίθςθ  που  εκδθλϊνεται  με  τθ  δθμιουργία  απρόςωπων  ςχζςεων  με  
τουσ  μακθτζσ  και  το 30‐35%  αιςκάνεται  ότι  δεν  μπορεί  να  είναι  αποτελεςματικό  ςτθ  δουλειά  του26.  

Οι  εκπαιδευτικοί  μεγάλθσ θλικίασ και με  πολλά  χρόνια  υπθρεςίασ  είναι  αυτοί  που  απειλοφνται  
περιςςότερο από το burnout και κεωρείται βζβαιο ότι θ επερχόμενθ αφξθςθ τθσ μζςθσ θλικίασ  των 
εκπαιδευτικϊν κα αυξιςει το ποςοςτό όςων πάςχουν από το ςφνδρομο επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ και 

                                                 
25 Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΞΞΕ), «Γιρανςθ και Ξοινωνία», πρακτικά πανελλινιου ςυνεδρίου ΕΞΞΕ, Ακινα 1996 
26 «Ζνεκα λόγου», δελτίο επικοινωνίασ τθσ Εταιρείασ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ του Παιδιοφ και  του Εφιβου. 
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άρα κα μειϊςει τθν αποδοτικότθτά τουσ, με προφανείσ ςυνζπειεσ ςτθν αποτελεςματικότθτα του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  

Επακόλουκο τθσ υψθλισ μζςθσ θλικίασ των εκπαιδευτικϊν είναι και θ γεροντοκρατία ςτθν 
εκπαίδευςθ. Θ μζςθ θλικία των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθ διοικθτικι πυραμίδα (υποδιευκυντζσ και 
διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, διευκυντζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, περιφερειακοί 
διευκυντζσ εκπαίδευςθσ) είναι πάνω από 50 ζτθ.  

Θ γεροντοκρατία επιφζρει ζλλειψθ νεωτεριςμοφ, παγίωςθ παλιϊν αντιλιψεων και  διοικθτικϊν 
πρακτικϊν και απροκυμία για ριηικζσ αλλαγζσ ςε οργανιςμοφσ, φορείσ κ.λπ. Ξακίςταται ζτςι δυςκολότερθ θ 
προςαρμογι ςε διοικθτικζσ, εκπαιδευτικζσ και τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Επιπλέον, σε χϊρεσ όπου κυριαρχεί 
θ γεροντοκρατία, παρατθρείται ζντονθ μετανάςτευςθ των νζων προσ άλλεσ χϊρεσ.27 

Σζλοσ, με δεδομζνο ότι θ πλειοψθφία των ςθμερινϊν εκπαιδευτικϊν βρίςκεται ςτισ θλικίεσ 48-54 και 
ότι με βάςθ το νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα κανείσ δε κα ςυνταξιοδοτείται πριν τα 62 (κατ’ελάχιςτο), με 
πολλοφσ να φεφγουν ςτα 67, φαίνεται ότι ςε περίπου 15 χρόνια κα υπάρξουν δεκάδεσ χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί 
που κα ςυνταξιοδοτθκοφν μαηικά. Αυτό, από τθ μία κα φζρει τεράςτια απότομθ απϊλεια ςωρευμζνθσ 
εμπειρίασ από το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και από τθν άλλθ ζνα πολφ μεγάλο κόςτοσ αντικατάςταςισ τουσ. 

 
δ) Σο εκπαιδευτικό λειτοφργθμα ωσ μθ ελκυςτικό επάγγελμα 
 

Οι ςυνκικεσ εργαςίασ και οι προςδοκίεσ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και όλεσ οι πτυχζσ του 
επαγγζλματοσ ζχουν αλλάξει πολφ κατά τθν τελευταία δεκαετία, με αποτζλεςμα θ προοπτικι ενόσ νζου να 
γίνει εκπαιδευτικόσ να μθν φαντάηει πια κακόλου ελκυςτικι. 

Οι ςθμαντικζσ μιςκολογικζσ  μειϊςεισ που επιβλικθκαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, που ζχαςαν τον 13ο 
και 14ο μιςκό κακϊσ και κατά μζςο όρο το 30% του μιςκοφ τουσ κατά τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 
τουσ ζφεραν ςε εξαιρετικά δυςχερι οικονομικι κζςθ, ιδιαίτερα τουσ νζουσ εκπαιδευτικοφσ και όςουσ 
υπθρετοφν μακριά από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ. 

Θ, επί δεκαετία, αδιοριςτία εκπαιδευτικϊν επζφερε ςαφι αφξθςθ των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ, 
που ςυνεπάγονται μεγάλθ εργαςιακι αναςφάλεια, αφοφ κάκε χρόνο με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ οι 
αναπλθρωτζσ μζνουν άνεργοι, επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ, αφοφ οι περιςςότεροι αναπλθρωτζσ 
υπθρετοφν κάκε χρόνο ςε άλλο μζροσ τθσ χϊρασ μακριά από τον τόπο ςυμφερόντων τουσ αλλά και ςοβαρζσ 
κοινωνικζσ και οικογενειακζσ ςυνζπειεσ. 

Θ πικανότθτα μετακζςεων και αποςπάςεων των διοριςμζνων εκπαιδευτικϊν, προκειμζνου να 
βρεκοφν πιο κοντά ςτθν οικογζνειά τουσ, ζχει μειωκεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.  Σο ποςοςτό 
ικανοποίθςθσ των μετακζςεων ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ από το  16,39% το 2012 ζπεςε ςτο 5,4% το 
2013 ενϊ τθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά (2018-19) ζφταςε ςτο  7,38%. 

Θ επιδείνωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν, που επιλκε με τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου το 
2013, τθν επακόλουκθ αφξθςθ των εκπαιδευτικϊν που μετακινοφνται ςε πολλά ςχολεία για τθ ςυμπλιρωςθ 
ωραρίου και τον υπερβολικό εξωδιδακτικό φόρτο εργαςίασ, θ γιρανςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και θ 
αφξθςθ των ορίων θλικίασ για ςυνταξιοδότθςθ ςυντελοφν ςτθν επιπλζον επαγγελματικι εξουκζνωςθ των 
εκπαιδευτικϊν. 

Πρόςφατεσ πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ, όπωσ θ τιμωρθτικι αξιολόγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν (ΠΔ152/2013) και το κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ ςτο οποίο υπειςιλκαν 2.500 εκπαιδευτικοί 
τον Λοφλιο του 2013,  δθμιοφργθςαν μεγάλθ εργαςιακι αναςφάλεια ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. 

Όλα τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθν προβλεπόμενθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ των εκπαιδευτικϊν και 
τισ λοιπζσ ςυνζπειεσ τθσ δθμογραφικισ κάμψθσ ςτθν εκπαίδευςθ, που κα επιδεινϊςουν ακόμα περιςςότερο 

                                                 
27 Harold James, κακθγθτισ Λςτορίασ και Διεκνϊν χζςεων του πανεπιςτθμίου Πρίνςτον, "Ο ευρωπαϊκόσ πόλεμοσ γενεϊν". 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://epomeniellada.gr/articles/%CE%9F-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CE%BD


56 
 

τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ των εκπαιδευτικϊν, κακιςτοφν τθν «καριζρα» ςτθν εκπαίδευςθ μία μάλλον 
απωκθτικι προοπτικι επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ για τουσ νζουσ επιςτιμονεσ. 

το πρόςφατο παρελκόν, κατά το οποίο οι απόφοιτοι των παιδαγωγικϊν ςχολϊν είχαν άμεςθ 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, παρατθρικθκε μεγάλθ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για 
τισ ςχολζσ αυτζσ, με αποτζλεςμα τθν κεαματικι αφξθςθ των βάςεων ειςαγωγισ ςε αυτζσ. τθ  ςυνζχεια 
όμωσ, όταν θ επαγγελματικι αποκατάςταςθ δεν ιταν πια δεδομζνθ, θ ηιτθςθ και άρα οι βάςεισ ςθμείωςαν 
ςθμαντικι πτϊςθ. Είναι πολφ πικανό τα επόμενα χρόνια, λόγω τθσ οικονομικισ και επαγγελματικισ 
εξουκζνωςθσ των εκπαιδευτικϊν,  να καταγραφεί ςθμαντικι πτϊςθ των βάςεων των παιδαγωγικϊν και 
«κακθγθτικϊν» ςχολϊν, με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται για το γνωςτικό επίπεδο των νζων υποψιφιων 
εκπαιδευτικϊν. Σο ςοβαρό ερϊτθμα που προκφπτει είναι αν κα υπάρχουν αρκετοί  και ικανοί υποψιφιοι 
εκπαιδευτικοί όταν κα υπάρξουν οι μαηικζσ ςυνταξιοδοτιςεισ των εν ενεργεία εκπαιδευτικϊν αλλά και αν οι 
υποψιφιοι αυτοί κα ζχουν επιλζξει  το επάγγελμα από όραμα για τθν Παιδεία ι ωσ «λφςθ απελπιςίασ» 
επειδι κα αδυνατοφν να εργαςτοφν ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
Θ ςυρρίκνωςθ των μεγεκϊν τθσ εκπαίδευςθσ κα επιφζρει ςθμαντικζσ  επιπτϊςεισ τόςο ςτθν ποιότθτα 

τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ όςο και ςτο κοινωνικοοικονομικό γίγνεςκαι τθσ χϊρασ κακϊσ κα επθρεάςει 
δραματικά τόςο τθν κοινωνικι όςο και τθν οικονομικι τθσ αποδοτικότθτα. 

  
Ποιότθτα παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 
 
Ιδθ από το 1995 ζχει καταγραφεί  ότι  οι χαμθλοί μιςκοί δαςκάλων και κακθγθτϊν οδθγοφν πολλοφσ 

ικανοφσ νζουσ ςε άλλα επαγγζλματα, ςε βάροσ τθσ ποιότθτασ τθσ παιδείασ.28 Οι μειϊςεισ των μιςκϊν των 
εκπαιδευτικϊν κατά 30% τθν διάρκεια τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ, θ αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου 
και του εξωδιδακτικοφ φόρτου εργαςίασ, θ επί δεκαετία αδιοριςτία εκπαιδευτικϊν, θ αφξθςθ των ελαςτικϊν 
μορφϊν εργαςίασ και θ γιρανςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ επιδείνωςαν ακόμα περιςςότερο τόςο τθν 
ελκυςτικότθτα του επαγγζλματοσ του εκπαιδευτικοφ, όςο και τθν αυτοεικόνα και αυτοεκτίμθςι των 
εκπαιδευτικϊν, ςε βάροσ και πάλι τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

Θ δθμογραφικι κάμψθ τθσ χϊρασ και θ προβλεπόμενθ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, εάν δε 
λθφκοφν άμεςα μζτρα, κα επιφζρουν ςυνζπειεσ ςε όλο το φάςμα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, με 
αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 
Οικονομικό κόςτοσ  

 
 Παρότι θ επαλικευςθ των προβλζψεων για τθν μείωςθ των ςχολικϊν μονάδων και των 
υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν μπορεί να κεωρθκεί ότι βραχυπρόκεςμα κα μειϊςει το οικονομικό κόςτοσ, οι 
μακροχρόνιεσ οικονομικζσ ςυνζπειεσ κα είναι ακόμα μεγαλφτερεσ. 
 Σο κόςτοσ για τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν κα αυξθκεί δραςτικά, ωσ ςυνζπεια των πικανϊν 
καταργιςεων και ςυγχωνεφςεων ςχολικϊν μονάδων. Κα αυξθκεί επιπλζον το κόςτοσ για τθν απαραίτθτθ 
επιμόρφωςθ του ςυνεχϊσ γθράςκοντοσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, το οποίο δεν κα είναι ανταποδοτικό ωσ 
επζνδυςθ. Σο κόςτοσ αντικατάςταςθσ των εκπαιδευτικϊν που κα ςυνταξιοδοτθκοφν μαηικά αναμζνεται να 
είναι πολφ υψθλό. 

                                                 
28 Papas G and G. Psacharopoulos,“Teachers’ Employment Conditions in Greece: Findings of a Survey” Journal of Morden Greek Studies 13, October 1995: 243-249 
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 Θ αφξθςθ  τθσ ιδθ υψθλισ ανεργίασ των νζων επιςτθμόνων κα επιβαρφνει το αςφαλιςτικό ςφςτθμα, 
κα οδθγιςει ςε νζο brain drain, κα λειτουργιςει ωσ υφεςιακόσ παράγοντασ ςτθν οικονομικά και κα 
επιδεινϊςει και το δθμογραφικό πρόβλθμα. 

Θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ κα μειϊςει το μορφωτικό επίπεδο του μελλοντικοφ 
εργατικοφ δυναμικοφ και άρα τθν παραγωγικότθτά του, με ςαφείσ υφεςιακζσ ςυνζπειεσ. Σαυτόχρονα, κα 
μειωκοφν τα οφζλθ από τισ κετικζσ εξωτερικότθτεσ τθσ εκπαίδευςθσ, που επθρεάηουν όλο κοινωνικό και 
οικονομικό φάςμα ςτθ χϊρα. 

 
 

Πολιτικόσ προγραμματιςμόσ 
 

Σο Εκνικό Ξζντρο  Ξοινωνικϊν Ερευνϊν, ςτθν ζρευνά του «Πλθκυςμόσ και Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα: 
Εξελίξεισ και Προοπτικζσ» (2002), είχε καταγράψει τθν εξζλιξθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ από το 1985 και 
προζβλεψε τθν μελλοντικι του εξζλιξθ μζχρι το 2015. φμφωνα με τισ προβλζψεισ ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ 
(θλικίεσ από 6-19) από 2,047 εκ. το 1985 κα μειωνόταν ςε 1,418 εκ. το 2015, προβλζψεισ οι οποίεσ όντωσ 
επαλθκεφτθκαν (ο μακθτικόσ πλθκυςμόσ το 2015 μειϊκθκε ςε 1,435 εκ.).  

Παρά τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ μελζτθ του ΕΞΞΕ το 2002, δεν υπιρξε κανζνασ πολιτικόσ 
προγραμματιςμόσ για τθν αποφυγι τθσ μείωςθσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ. Ξανζνα μζτρο δεν ελιφκθ για 
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ άμβλυνςθσ των ςυνεπειϊν μακθτικισ δθμογραφικισ κάμψθσ. 

τθν Ελλάδα29, ςε αντίκεςθ με τθν πλειονότθτα των ανεπτυγμζνων χωρϊν του πλανιτθ μασ με 
κοντινζσ δθμογραφικζσ εξελίξεισ, δεν υπιρξε και δεν υπάρχει όχι μόνο μια ενεργι δθμογραφικι πολιτικι, 
αλλά οφτε: 
α) μια επιτελικι δομι για τθν παρακολοφκθςθ των εξελίξεων και τθν λιψθ μζτρων / ςυντονιςμό των     
δράςεων / αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων ςε κεντρικό επίπεδο, 
β) «δθμογραφικι παιδεία» 
και, κυρίωσ, 
γ) ερευνθτικζσ δομζσ για τθ μελζτθ των πλθκυςμιακϊν δθμογραφικϊν εξελίξεων και τθ διατφπωςθ      
προτάςεων (θ ΕΟΣΑΣ ςυλλζγει και δθμοςιοποιεί απλϊσ τα απαιτοφμενα για ζρευνα δεδομζνα). 

 
Οι νζεσ δθμογραφικζσ προβλζψεισ  πρζπει να αποτελζςουν τθ βάςθ για ζναν ζγκαιρο και 

αποτελεςματικό πολιτικό ςχεδιαςμό, προκειμζνου να αποφευχκοφν οι προβλεπόμενεσ ςυνζπειεσ τόςο ςτθν 
εκπαίδευςθ και τθν ποιότθτά τθσ, όςο και ςτθν οικονομία και τουσ λοιποφσ κοινωνικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ. 
Άλλωςτε ςφμφωνα με τθν παρ.5 του άρκρου 21 του ςυντάγματοσ: «Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι 
δθμογραφικισ πολιτικισ, κακϊσ και θ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων αποτελεί υποχρζωςθ του 
Ξράτουσ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Ξοτηαμάνθσ Β., Ξωςτάκθ Α., Ππαλοφρδοσ Δ., και Σραγάκθ Α., (2018) Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ αι προτάςεισ για τισ 
βαςικζσ αρχζσ μιασ δθμογραφικισ πολιτικισ. Ζκκεςθ υποβλθκείςα ςτθν Διακομματικι Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ των Ελλινων για το Δθμογραφικό 
(αδθμοςίευτθ). Ακινα, Οκτϊβριοσ 2018 
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Προτάςεισ οικονομικισ-κοινωνικισ πολιτικισ 
 
Μηα ζεηξά απφ αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη κέηξα ζηήξημεο/αλφξζσζεο ηεο γνληκφηεηαο ηνπ 
πιεζπζκνχ ηνπο. Τα θπξηφηεξα κέηξα ζην πιαίζην πινπνίεζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ δχλαληαη λα θσδηθνπνηεζνχλ 

σο εμήο
30: 
1. Εληζρύζεηο νηθνλνκηθήο θύζεο: Επηδφκαηα γάκνπ/ζπκβίσζεο, νηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

δηαθνξνπνηνχκελα ζπλήζσο αλαιφγσο ηεο ηάμεο έιεπζεο ηνπ παηδηνχ, πξηκ (π.ρ. ζηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ), 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο (θφξνο εηζνδήκαηνο), επηδφηεζε ή αθφκε θαη δσξεάλ ρξήζε ππεξεζηψλ (π.ρ. 

κεηαθνξάο κε ηα καδηθά κέζα, ζρνιηθά βηβιία θαη είδε, εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο άζιεζε, πνιηηηζκφο, 

ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο), ζηεγαζηηθά βνεζήκαηα θαη δάλεηα (πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ζηέγαζεο, 

ζηεγαζηηθά επηδφκαηα, ρακειφηνθα δάλεηα γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο θαη κείσζε ή απαιιαγή απφ 

ηνπο θφξνπο πνπ ηελ βαξχλνπλ). 
2. Μέηξα πνπ επηθεληξώλνληαη ζηνλ γνλέα / ζηνπο γνλείο κε ζηόρν ηελ ελαξκόληζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο κε ηελ επαγγεικαηηθή δσή: Άδεηεο κεηξφηεηαο, κεγαιψκαηνο ηνπ παηδηνχ /ησλ παηδηψλ θαη 
θαηνρχξσζε ηεο επαλφδνπ ζηελ πξφηεξε ηεο εγθπκνζχλεο εξγαζία, άδεηεο δηαθνπψλ, επηδφκαηα θχιαμεο ησλ 

παηδηψλ, χπαξμε επαξθψλ πνηνηηθψλ δνκψλ γηα ηε κφληκε θηινμελία θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε φισλ ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, παηδηθέο θαηαζθελψζεηο, αλάπηπμε δνκψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, επέιηθηα -ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ- 
σξάξηα εξγαζίαο θαη άδεηεο κηθξήο δηάξθεηαο γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 
απνθπγή δηαθξίζεσλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο. 

3. Παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζην παηδί θαη ζην γνληθό ιεηηνύξγεκα. Απηέο αθνξνχλ γεληθφηεξα 
ηε δεκηνπξγία επλντθνχ γηα ην παηδί θαη ηνλ γνλέα /ηνπο γνλείο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην κεγάισκα ησλ 
παηδηψλ ηνπο. Π.ρ., πνιενδφκεζε κε αζθαιείο δεκφζηνπο ρψξνπο πξνζβάζηκνπο ζηα παηδηά θαη ζηνπο 
ζπλνδνχο ηνπο (πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, αζινπαηδηέο, πάξθα κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ειεχζεξν 
ρξφλν), ρσξνζέηεζε ησλ δνκψλ πξνζρνιηθήο θαη κηθξήο ειηθίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 
γνλέσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο, κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεχξπλζε ηεο ηζφηεηαο 
ησλ δχν θχισλ εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζθαίξα θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηζφηεηα ζην πιαίζην 
ηεο ζπκβίσζεο, αλάπηπμεο ζεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απέλαληη ζην παηδί θαη ζην γνληθφ ιεηηνχξγεκα. 

Μέηξα πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ: 
-ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ ίζε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηήλ, 
-ηνλ «εμαλζξσπηζκφ» ηεο αγνξάο εξγαζίαο (κείσζε ηεο αλεξγίαο -ηδηαίηεξα ησλ λέσλ- , κείσζε ηεο εξγαζηαθήο 
αλαζθάιεηαο θαη ηεο εξγνδνηηθήο αζπδνζίαο,  δηεχξπλζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο 
θιάδνπο θαη  ελίζρπζε ηνπ Σψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο ,  αχμεζε ησλ κηζζψλ ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην 
ηνκέα), 
-ηελ δσξεάλ θαη ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα δεκφζηα αγαζά –θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο 
- ηα θίλεηξα επαλαπαηξηζκνχ ησλ λέσλ Ειιήλσλ κεηαλαζηψλ 
-ηελ νκαιή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 
-ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ην ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 
είλαη κέηξα πνπ αλακθηζβήηεηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαραίηηζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ πξνβιήκαηνο.  
 
Τα πξνηεηλφκελα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά κέηξα μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη γη’ απηφ 

αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά.  
 

                                                 
30 Ξοτηαμάνθσ Β., Ξωςτάκθ Α., Ππαλοφρδοσ Δ., και Σραγάκθ Α., (2018) Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ του πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδασ αι προτάςεισ για τισ 
βαςικζσ αρχζσ μιασ δθμογραφικισ πολιτικισ. Ακινα, Οκτϊβριοσ 2018 
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Πξνηάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 
Τν θνηλσληθφ κνληέιν παξέκβαζεο ζην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηα 

ζθαλδηλαβηθά θξάηε, επηθεληξψλεηαη ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ππέξ ηνπ παηδηνχ. Η εθπαίδεπζε, 
απνηειψληαο βαζηθφ ππιψλα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάζρεζεο 
ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο, αίξνληαο θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο ηνπ. 

Η ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε έλαλ ζηξαηεγηθφ 
ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ αληί λα νδεγεί ζην κνληέιν ‘κείσζε καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 
θαζεγεηψλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ’ λα νδεγήζεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ.  

Τα πξνηεηλφκελα εθπαηδεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο. 
 

Α. Μέηξα αληηζηαζκηζηηθά ζηελ κείσζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ: 
 
-Μέηξα κείσζεο ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο 
 

Ωο καζεηηθή δηαξξνή (school dropout) νξίδεηαη ε εγθαηάιεηςε κηαο νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο 
εθπαίδεπζεο ή ηάμεο ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ν καζεηήο πξηλ ηελ νινθιεξψζεη. Η πξφσξε εγθαηάιεηςε 
ζρνιείνπ (ΠΕΣ - early school leavers) αλαθέξεηαη  ζηνπο/ηηο λένπο/λέεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην πνιχ ηνλ 
θαηψηεξν θχθιν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη ζε ειηθία 18-24 θαη δε βξίζθνληαη εληφο δνκήο 
εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο. Η ΠΕΣ ζηελ  Ειιάδα βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη βξίζθεηαη 
ζε θαιχηεξα επίπεδα απφ ην Μ.Ο ηεο Ε.Ε. ησλ 28. 
 

Χξνληθή κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ ηεο ΠΕ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Ε.Ε ησλ 28 
 2002 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ειιάδα 16,2 14,5 14,3 13,5 12,9 11,3 10,1 9 7,9 6,2 6 4,7 
Ε.Ε 17 16 14,9 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2 11 10,7 10,6 10,6 

Πεγή: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1 

 
Σην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ιακβάλεηαη δηαρξνληθά 

θαη ζηαζεξά κέξηκλα γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζε λένπο/λέεο κε εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο ή 
κνξθσηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο κέζα απφ ηελ άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ζρνιηθέο 

ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ θαηά θαηξνχο εηζάγνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ αληηζηαζκηζηηθνί ζεζκνί πξνθεηκέλνπ 

λα ζηεξηρζνχλ εθπαηδεπηηθά καζεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο, ζηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

κάζεζεο, αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Σπγρξφλσο έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ εηδηθνί ηχπνη 

ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί, ν ζθνπφο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε θαηλνκέλσλ, 
φπσο είλαη ε καζεηηθή δηαξξνή, ε ρακειή πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ρακεινί 

θνηλσληθννηθνλνκηθνί δείθηεο.  
Εηδηθφηεξα, είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ γεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ είηε γηα ηα παηδηά ησλ παιηλλνζηνχλησλ ή 

ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ είηε γηα καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα 

γίλεη ιφγνο γηα ζεζκνχο, φπσο είλαη νη ηάμεηο ππνδνρήο ή ηα θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα, ηα ηκήκαηα έληαμεο 

καζεηψλ/ηξηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη Ζψλεο 
Εθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο επίζεο, πην πξφζθαηα, νη δνκέο ππνδνρήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

πξνζθχγσλ (ΔΥΕΠ) εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Εθπαίδεπζεο ή ηα ζρνιηθά θέληξα 

αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο, θπξίσο σο πξνο ηελ Εληζρπηηθή Δηδαζθαιία. Η έλλνηα ηεο «Αληηζηαζκηζηηθήο 

Εθπαίδεπζεο», φπσο εηζάγεηαη ζηνλ πξφζθαην Ν. 4368/2016 (άξζξν 26, ΦΕΚ 21 η. Α΄/21-2-2016), 
αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηε δηδαζθαιία πνπ έρεη σο ζθνπφ «ηελ επαλέληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε 
δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, λα κεησζεί ε καζεηηθή δηαξξνή θαη ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ». Οη ζηφρνη απηνί ηεο 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_40&plugin=1


60 
 

αληηζηαζκηζηηθήο εθπαίδεπζεο εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ (π.ρ. 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία ή πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε) θαη αλαθέξνληαη είηε ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ 

πξφζβαζεο ζηε δεχηεξε βαζκίδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζηελ ηξηηνβάζκηα είηε ζηελ παξακνλή 

επάισησλ νκάδσλ εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ
31
. Όινη νη παξαπάλσ ζεζκνί πξέπεη λα εληζρπζνχλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν. 
Η πεξαηηέξσ κείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, δεδνκέλνπ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο, 

απαηηεί ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «ειθπζηηθνχ» ζρνιείνπ. Είλαη γεγνλφο φηη πνιχ 
λένη επηιέγνπλ ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζρνιείν φρη ηφζν επεηδή έρνπλ θάπνην ζεηηθφ θίλεηξν, φζν επεηδή 
αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αθηιφμελε αγνξά εξγαζίαο ε πξψηε θαίλεηαη σο ε πξνηηκφηεξε απφ δχν 

άραξεο επηινγέο
32. Κξίλεηαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ, θηιφμελνπ θαη παηδαγσγηθνχ ζρνιείνπ, 

πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη θιίζεηο ησλ καζεηψλ.  
Ο παηδαγσγηθφο θαη ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ βηβιίσλ, ε 

κείσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ καζεηψλ,  ε νπζηαζηηθή εηζαγσγή ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 
αζιεηηζκνχ ζην ζρνιείν, ε ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ζεζκψλ φπσο ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη ε πξφζζεηε 

δηδαθηηθή ζηήξημε, ε κέξηκλα γηα πηνζέηεζε αμηψλ φπσο ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε δεκνθξαηία, 

ε πξφζιεςε ςπρνιφγσλ ζην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ, ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κεξηθά κφλν απφ 

ηα κέηξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.  Θδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ελειίθνπο ή/θαη εξγαδφκελνπο 
καζεηέο (ΣΔΕ, εζπεξηλά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα). 

Η ΠΕΣ θαη  ε ζρνιηθή δηαξξνή, εθηφο απφ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ ζπλέπεηεο, ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο. 
 
 

-Δηεύξπλζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο θαη ζηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 
 
 Σχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ε ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζην ζρνιείν είλαη 11ρξνλε (2 ρξφληα 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 9 ρξφληα Δεκνηηθφ-Γπκλάζην) θαη γη’ απηφ ε ΠΕΣ κεηξά ηε ζρνιηθή δηαξξνή κέρξη 
θαη ην Γπκλάζην. Τελ ζρνιηθή ρξνληά 2013-14 ζηα ΓΕΛ 1.499 καζεηέο εγθαηέιεηςαλ ηελ θνίηεζε, ελψ ζηα 
ΕΠΑΛ 2.181 (ζηνηρεία ΘΕΠ). Η λνκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη ζην ιχθεην ζα ζπκβάιιεη ζηε 
κείσζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο ησλ θνηηνχλησλ ζε απηφ θαη άξα ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

 
 

-Μέηξα έληαμεο θαη ζπκπεξίιεςεο κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ 
 
   Μεηά ην 1990 ζηελ Ειιάδα ε δεκνγξαθηθή εηθφλα  ηξνθνδνηείηαη θαη απφ ην ζεηηθφ κεηαλαζηεπηηθφ 

ηζνδχγην, κε ηνπο πεξίπνπ 900.000 (νηθνλνκηθνχο) κεηαλάζηεο, πνπ εηζήιζαλ ζηε ρψξα. Όκσο, ην ηζνδχγην 

κεηαλάζηεπζεο γίλεηαη ζεκαληηθά αξλεηηθφ απφ ην 2010 έσο θαη ην 2015 (ε θαζαξή κεηαλάζηεπζε ηεο 6εηίαο 

είλαη -251.731 κεηαλάζηεο) θαη νξηαθά ζεηηθφ ηα έηε 2016 θαη 2017 (Πεγή:ΕΛΣΤΑΤ) 
            Θδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζθπγηθέο ξνέο ζηε ρψξα καο. 
Σχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο Αζχινπ θαηά ηελ πεξίνδν 2013-2019 (Μάξηηνο) ππέβαιαλ 
αίηεζε αζχινπ ζπλνιηθά 220.574 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 70.936 είλαη αλήιηθνη. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Παπαδοποφλου, Ε., Ξαραγιάννθ, Ε., Ξαρναβάσ, Β., Ξουτίδου, Ε., Ξαπετανάκθσ, Λ. (2017). Θ Πακθτικι Διαρροι ςτθν Ελλθνικι Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ. Ακινα: Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ - Παρατθρθτιριο για τα κζματα καταγραφισ και αντιμετϊπιςθσ τθσ Πακθτικισ Διαρροισ. 
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/paratiritirio-gia-ti-mathitiki-diarroi 
32 Neave Guy «Οι Εκπαιδευτικοί: Προοπτικζσ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα ςτθν Ευρϊπθ», Εκπαιδευτικι Βιβλιοκικθ, 1998 

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/paratiritirio-gia-ti-mathitiki-diarroi
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Αηηήζεηο Αζύινπ αλά θύιν θαη ειηθία 

 
 Πηγή: Στατιστικά στοιτεία Υπηρεσίας Ασύλοσ, Μάρτιος 201933 
 
    Ο αρικμόσ των ανθλίκων, είτε πρόκειται για παιδιά ςχολικισ θλικίασ (4-17) είτε 
για παιδιά προςχολικισ θλικίασ (0-3), είναι αρκετά μεγάλοσ ϊςτε να δϊςει μία 
ανάςα ςτο ςυνεχϊσ μειοφμενο μζγεκοσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, τόςο άμεςα 
όςο και μελλοντικά.  Είναι ςθμαντικό λοιπόν να λθφκοφν άμεςα επιπλζον μζςα για 
τθν πλιρθ ζνταξθ και ςυμπερίλθψθ των προςφυγοπαίδων ςτθν εκπαίδευςθ 
(ενίςχυςθ ΔΤΕΠ, αφξθςθ των τμθμάτων υποδοχισ, διεφρυνςθ του προγράμματοσ 
ΗΕΠ2 και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, πλιρθ και ζγκαιρθ ςτελζχωςθ όλων των 
δομϊν προςφυγικισ εκπαίδευςθσ, επιμόρφωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν κ.α.). 
 Παρατθρϊντασ τισ θλικίεσ των αιτοφντων άςυλο, φαίνεται ότι πάνω από 
110.000 είναι ςε αναπαραγωγικι θλικία, γεγονόσ που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν 
άμβλυνςθ τθσ δθμογραφικισ κάμψθσ τθσ χϊρασ. Προχπόκεςθ γι’ αυτό όμωσ είναι 
θ πλιρθσ κοινωνικι και οικονομικι ζνταξθ των προςφφγων με μζτρα όπωσ: θ 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν απόδοςθσ αςφλου, προγράμματα εκμάκθςθσ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ςε ενιλικεσ, προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
απαςχόλθςθσ, γεωγραφικι και χρονικι επζκταςθ του προγράμματοσ ςτζγαςθσ ESTIA, πλιρθ πρόςβαςθ ςτισ 
υπθρεςίεσ υγείασ, μείωςθ ρατςιςτικϊν φαινομζνων κ.α. 
 Αντίςτοιχα μζτρα πρζπει να λαμβάνονται και για τουσ μετανάςτεσ που διαμζνουν ςτθ χϊρα. Ο 
αρικμόσ των νόμιμα διαμενόντων (ι που ζχουν ζγγραφα) ςτθ χϊρα μεταναςτϊν/ριϊν ανζρχεται ζηα 523.715 
άηνκα

34
, νη κηζνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη είηε ζε πξνζρνιηθή/ζρνιηθή ειηθία είηε ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία. 

 
Μεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο αλά ειηθηαθή νκάδα 

 

                                                 
33

Τπουργείο Πεταναςτευτικισ Πολιτικισ, τατιςτικά ςτοιχεία Τπθρεςία Αςφλου, Πάρτιοσ 2019 http://asylo.gov.gr/wp-

content/uploads/2019/04/Greek_Asylum_Service_data_March2019_gr.pdf 
34 Εκνικι τρατθγικι για τθν Ζνταξθ, Τπουργείο Πεταναςτευτικισ Πολιτικισ, Λοφνιοσ 2018 (ςελ. 23). 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/Greek_Asylum_Service_data_March2019_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/Greek_Asylum_Service_data_March2019_gr.pdf
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-Άιια κέηξα: 
 

 ε δηακφξθσζε θηλήηξσλ γηα ελήιηθεο, πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν ζην παξειζφλ λα επαλέιζνπλ 

θαη λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. 
 ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηείαο ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ιπθείσλ 
 ε παξαθίλεζε ησλ απνθνίησλ ΓΕΛ, πνπ δελ κπφξεζαλ λα κπνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, λα 

θνηηήζνπλ ζε ΕΠΑΛ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ εηδηθφηεηαο 
 
 
Β. Μζτρα ελάφρυνςθσ του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ 
 
Παξφηη ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ζπληάγκαηνο: «Όινη νη Έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ 

παηδείαο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο, ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα. Τν Κξάηνο εληζρχεη ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ 

δηαθξίλνληαη, θαζψο θαη απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ βνήζεηα ή εηδηθή πξνζηαζία, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο.», είλαη γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ επηβαξχλεηαη πνιχ απφ έμνδα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο.  
 
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΑΝΕΠ

35 ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ην 2013 ήηαλ 3,9 δηο € ελψ ην 2015 3,3 δηο €. 
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 ΞΑΡΕΠ, «ΣΑ ΒΑΛΞΑ ΠΕΓΕΚΘ ΣΘ ΕΞΠΑΛΔΕΤΘ 2017-2018 Θ ελλθνικι πρωτοβάκμια & δευτεροβάκμια ειδικι αγωγι & εκπαίδευςθ Πζροσ Α : πρόςβαςθ των 

ατόμων με αναπθρία ςτθν εκπαίδευςθ και τθν απαςχόλθςθ (2005-2016)» 
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Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΕΦΘΜ
36: 

 ε κέζε εηήζηα ηδησηηθή δαπάλε αλά καζεηή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ δηδάθηξσλ γηα 
ηδησηηθά ζρνιεία) ην 2016 ήηαλ 315 επξψ. Απφ απηφ ην πνζφ, ην κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά μέλεο 
γιψζζεο (82%) θαη αθνινπζνχλ ηα θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα (12%), θαη νη ινηπέο δαπάλεο 
(4%).  

 -ε κέζε εηήζηα ηδησηηθή δαπάλε αλά καζεηή γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ δηδάθηξσλ γηα 
ηδησηηθά ζρνιεία) ην 2016 ήηαλ 1.548 επξψ. Τν πνζφ απηφ επηκεξίδεηαη ζε θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα 
καζήκαηα (65%), μέλεο γιψζζεο (34%) θαη άιιεο δαπάλεο (1%). 
 

 
 
Είλαη πξνθαλέο φηη ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ απφθηεζε παηδηψλ. Πξνηεηλφκελα κέηξα γηα ηελ νηθνλνκηθή 
ειάθξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη ηα εμήο: 
 
-Η επηπιένλ αχμεζε ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, ψζηε λα παξέρνληαη αξθεηέο ζέζεηο δσξεάλ γηα φια ηα 
παηδηά (ην 2018 δεκηνπξγήζεθαλ 400 λένη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί - 10.000 ζέζεηο). 
 
-Η πιήξεο εθαξκνγή ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, ε νπνία 
λνκνζεηήζεθε κε ην λ.4521/2018. Σπλνιηθά, απφ ηνπο 325 δήκνπο ηεο ρψξαο, 184 δήκνη έρνπλ ήδε εληαρζεί 

ζηε δίρξνλε Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε θαηά ην ηξέρνλ πξψην ζρνιηθφ έηνο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ (2018-2019). 
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2019-20, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δήκσλ εθαξκνγήο ηεο ζα αλέξρεηαη ζε 
298 δήκνπο ζε ζχλνιν 325 δήκσλ αλά ηε ρψξα. Απαηηείηαη ινηπφλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία 
ππνδνκψλ θαη ηελ απαξαίηεηε ζηειέρσζε ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. 
 
-Επέθηαζε νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηα γπκλάζηα. Απφ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2017 επεθηάζεθε ν ζεζκφο 
ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ζε φια ηα δεκνηηθά ζρνιεία θαζψο εληάρζεθαλ θαη ηα 840  κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη 
ηξηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο ρψξαο. Η επέθηαζή ηνπ θαη ζηα γπκλάζηα, κε εηζαγσγή δεκηνπξγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, καζεκάησλ ηέρλεο, μέλσλ γισζζψλ, αζιεηηζκνχ θ.α. ζα κεηψζεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ 

                                                 
36

 ΞΕΦΛΠ, «ΠΑΛΔΕΛΑ, τι πλθρϊνουν οι Ζλλθνεσ; Τπολογιςμόσ κόςτουσ ανά μακθτι ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα (Δθμόςια και 

Λδιωτικι δαπάνθ)» επτζμβριοσ 2018 
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λνηθνθπξηψλ. Η έγθαηξε πιήξεο ζηειέρσζε ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. 
 
-Δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ γεπκάησλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο απφ 
ηελ  έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
-Μείσζε ηεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ γηα θξνληηζηήξηα κε εληζρπηηθή δηδαζθαιία, πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε, δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ζηελ ηάμε, κείσζε αξηζκνχ 

καζεηψλ αλά ηκήκα θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 
 
-Απφθηεζε θξαηηθήο πηζηνπνίεζεο γισζζνκάζεηαο  θαη γλψζεο πιεξνθνξηθήο απφ ην δεκφζην ζρνιείν. Απφ 
ην ζρνιηθφ έηνο 2018-19 πξνβιέπεηαη ε ππνζηήξημε καζεηψλ ηεο Γ ηάμεο Γπκλάζηνπ ζε εβδνκαδηαία βάζε 
κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξεζίνπ ζρνιηθνχ  πξνγξάκκαηνο, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απφ  εθπαηδεπηηθνχο 

πιεξνθνξηθήο θαη αγγιηθήο θηινινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα εμεηάζεηο απφθηεζεο Κξαηηθνχ  

Πηζηνπνηεηηθνχ  Πιεξνθνξηθήο (ΚΠπ) θαη Κξαηηθνχ  Πηζηνπνηεηηθνχ  γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ). Η ζπκκεηνρή 
καζεηψλ ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ήηαλ πνιχ ρακειή, θπξίσο επεηδή νη καζεηέο είραλ ήδε ελαπνζέζεη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ησλ 

μελφγισζζσλ καζεκάησλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο, έγθαηξε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε 

ρξνληά θαη θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
-Δπλαηφηεηα Πηζηνπνίεζεο ησλ επηπέδσλ γηα καζεηέο ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ θαη νπνηνπδήπνηε πνιίηε 
επηζπκεί, κε ηε ζεζκνζέηεζε εμεηάζεσλ αληίζηνηρσλ κε απηέο ησλ Κξαηηθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ γισζζνκάζεηαο 
θαη πιεξνθνξηθήο, δει κε ηελ κνξθή ΚΠκ (Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ κνπζηθήο). 
 
-Μέξηκλα γηα ηνπο θνηηεηέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κεηεγγξαθέο, ζίηηζε, ζηέγαζε θιπ) θαη δσξεάλ 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 
 

 
Γ. Μζτρα Βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ 

 
-Πείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα. Είναι δεδομζνο ότι όςο λιγότεροι είναι οι μακθτζσ ςε ζνα 
τμιμα τόςο καλφτερα είναι τα μακθςιακά αποτελζςματα, κακϊσ ςτα πολυπλθκι τμιματα είναι αδφνατθ θ 
εξατομικευμζνθ ςτιριξθ των μακθτϊν, θ εμβάκυνςθ ςτθν παρεχόμενθ γνϊςθ και θ χριςθ νζων καινοτόμων 
μεκόδων διδαςκαλίασ. Πρόςφατα μειϊκθκε ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα για το νθπιαγωγείο και τθν Α’ 
τάξθ δθμοτικοφ ςε 22 και για τθν Γ’ ΓΕΟ ςε 25 για τα πρωινά λφκεια και 22 για τα εςπερινά. Θ μείωςθ των 
μακθτϊν ανά τμιμα πρζπει να επεκτακεί ςε όλεσ τισ τάξεισ όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ και να είναι 
μεγαλφτερθσ ζκταςθσ. Προτείνεται τα ανϊτατα όρια να γίνουν 20 μακθτζσ ανά τμιμα γενικισ παιδείασ, 15 
μακθτζσ ανά τμιμα κατεφκυνςθσ και 10 μακθτζσ ανά εργαςτθριακό τμιμα. Πία τζτοιου μεγζκουσ μείωςθ κα 
μποροφςε να αποτρζψει τισ προβλζψεισ για τθ μείωςθ ςχολικϊν μονάδων, τμθμάτων και διδαςκόντων και 
άρα τισ αρνθτικζσ τουσ ςυνζπειεσ. 
 
- Παιδαγωγικόσ, επιςτθμονικόσ και τεχνολογικόσ εκςυγχρονιςμόσ των προγραμμάτων ςπουδϊν, των βιβλίων 
και του υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ των ςχολείων.  
 
-Ουςιαςτικι επιμόρφωςθ του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν με ευκφνθ και χρθματοδότθςθ του κράτουσ. 
Ξακϊσ θ ανάγκθ για ειςαγωγι νζων παιδαγωγικϊν, διδακτικϊν και διοικθτικϊν μεκόδων και νζων 
τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ ςυνεχϊσ αυξάνεται, το κράτοσ οφείλει να επιμορφϊςει τουσ εκπαιδευτικοφσ 
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λειτουργοφσ ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ καινοτομίεσ. Θ επιμόρφωςθ προτείνεται να γίνεται με ετιςια απαλλαγι 
από τα διδακτικά κακικοντα. 
 
-Ενιςχυτικι διδαςκαλία και πρόςκετθ διδακτικι ςτιριξθ ςε όλεσ τισ τάξεισ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
αφξθςθ των τμθμάτων ζνταξθσ και τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ. Οι δομζσ αυτζσ ςτθρίηουν τουσ πιο αδφναμουσ 
μακθτζσ, μειϊνουν τθν ανάγκθ για φροντιςτιρια και κακιςτοφν το ςχολείο ικανό να ανταπεξζλκει αρτιότερα 
ςτισ μακθςιακζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν. 
 
-Πρόςλθψθ ψυχολόγων και κοινωνικϊν λειτουργϊν, διοικθτικοφ (γραμματείσ) και λοιποφ προςωπικοφ ςε 
όλα τα ςχολεία. Θ φπαρξθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ για κάκε  λειτουργία του ςχολείου (ψυχολογικισ 
υποςτιριξθσ, γραφειοκρατικισ διεκπεραίωςθσ κλπ) κα αυξιςει τθν ςυνολικι αποτελεςματικότθτα τθσ 
ςχολικισ μονάδα και ταυτόχρονα κα αποδεςμεφςει τουσ εκπαιδευτικοφσ από τα κακικοντα αυτά, προσ 
όφελοσ του παιδαγωγικοφ τουσ ζργου. 
 
 -Πείωςθ διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν ςτα προ του 2013 επίπεδα. Θ αφξθςθ του διδακτικοφ 
ωραρίου το 2013 ζφερε τθν Ελλάδα πάνω από το Π.Ο τθσ Ε.Ε, ενϊ ιδιαίτερα οι νζοι εκπαιδευτικοί (ζωσ 6 
χρόνια υπθρεςίασ) βρίςκονται ςτθν 5θ κζςθ τθσ Ε.Ε.37. Σο υψθλό διδακτικό ωράριο των Ελλινων 
εκπαιδευτικϊν ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ελλθνικϊν ςχολείων δεν ζχει 
γραμματείσ, επιςτάτεσ, ψυχολόγουσ κλπ, με αποτζλεςμα οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν και αυτά τα 
κακικοντα, οδθγεί ςε μεγάλθ επικινδυνότθτα επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ. Ο επιβαρυμζνοσ φόρτοσ 
εργαςίασ  ζχει ωσ ςυνζπεια τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ.  Σαυτόχρονα, θ μείωςθ του 
διδακτικοφ ωραρίου κα ςθμάνει νζεσ κζςεισ εργαςίασ, γεγονόσ που κα μειϊςει τθν ανεργία των νζων 
επιςτθμόνων και τον κίνδυνο ενόσ νζου brain drain. 

 
-Επαναφορά τθσ  μείωςθσ ωραρίου για τουσ υπεφκυνουσ εργαςτθρίου. Θ ουςιαςτικι λειτουργία των 
ςχολικϊν εργαςτθρίων απαιτεί προετοιμαςία των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ του, που είναι αδφνατθ χωρίσ 
τθ μείωςθ ωραρίου. Επιπλζον, θ κατάργθςθ τθσ μείωςθσ ωραρίου αυξάνει ςοβαρά τον κίνδυνο ατυχθμάτων. 
Απαραίτθτθ είναι και θ φπαρξθ δεφτερου εκπαιδευτικοφ ςτα εργαςτιρια, ιδιαίτερα αν οι μακθτζσ ανά 
εργαςτθριακό τμιμα είναι άνω των 10. 
 
-Επαναφορά τθσ μείωςθσ ωραρίου για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αναλαμβάνουν ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ 
εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου (πολιτιςτικά, περιβαλλοντικά κ.α. ςχολικά προγράμματα). Θ κατάργθςθ τθσ 
μείωςθσ ωραρίου ζχει μειϊςει τα πραγματοποιοφμενα ςχολικά προγράμματα, με μεγάλεσ ςυνζπειεσ ςτθν 
ςφαιρικι καλλιζργεια των μακθτϊν, οι οποίοι μζςα από τα προγράμματα αυτά αξιοποιοφςαν τισ κλίςεισ και 
τα ενδιαφζροντά τουσ και αντιλαμβάνονταν το ςχολείο ωσ πιο «φιλόξενο» ςτισ ιδιαιτερότθτζσ και τισ ανάγκεσ 
τουσ. 
 
-Πείωςθ των ορίων ςυνταξιοδότθςθσ των εκπαιδευτικϊν και ανανζωςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Θ 
ςυνεχϊσ αυξανόμενθ γιρανςθ των εκπαιδευτικϊν και επακόλουκα θ απροςωποποίθςθ των ςχζςεων με τουσ 
μακθτζσ και θ αφξθςθ τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ υποβακμίηει διαρκϊσ τθν ποιότθτα τθσ  
εκπαίδευςθσ. 
 
-Πόνιμοι διοριςμοί εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα πάγια κενά και μείωςθ των ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ. Οι 
μόνιμοι διοριςμοί κα εξαςφαλίςουν τθν κανονικότθτα τθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν  μονάδων και τθ μείωςθ 
τθσ εργαςιακισ αναςφάλειασ των εκπαιδευτικϊν ςε όφελοσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ. Αναπλθρωτζσ 
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εκπαιδευτικοί πρζπει να υπάρχουν μόνο ςτθν περίπτωςθ ζκτακτων κενϊν, με πλιρθ εξαςφαλιςμζνα 
εργαςιακά δικαιϊματα, ιςότιμα με τουσ μόνιμουσ  εκπαιδευτικοφσ. 
 
Δ. Μζτρα για τθν καλλιζργεια τθσ δθμογραφικισ παιδείασ38 

 
Θ κριςιμότθτα του δθμογραφικοφ προβλιματοσ απαιτεί τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και 
ενθμζρωςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ δθμογραφικζσ εξελίξεισ, τισ αναμενόμενεσ επιπτϊςεισ και τισ 
προοπτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προκλιςεων. Θ ευαιςκθτοποίθςθ αυτι οφείλει να 
ξεκινιςει από τθν παιδικι θλικία μζςω του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ξρίνεται απαραίτθτθ θ ζνταξθ ςτθν 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ενοτιτων για τισ ςφγχρονεσ διαςτάςεισ του δθμογραφικοφ 
ηθτιματοσ είτε ςε ιδθ υφιςτάμενα μακιματα (όπωσ Ξοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι, Αρχζσ Πολιτικισ και 
Οικιακισ Οικονομίασ) είτε ςε ςχολικά προγράμματα, κεματικι εβδομάδα κ.α. Ενότθτεσ γφρω από τισ οποίεσ 
απαιτείται ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ είναι θ κυκλοφοριακι αγωγι και οδικι αςφάλεια, θ αγωγι 
υγείασ και ςεξουαλικι αγωγι, θ αντιρατςιςτικι αγωγι, θ ιςότθτα των φφλων,  

-Κυκλοφοριακι αγωγι και οδικι αςφάλεια 

Σα τροχαία ατυχιματα αποτελοφν τθν πρϊτθ αιτία κανάτου μεταξφ των θλικιϊν 15 ζωσ 29 ετϊν. Θ Ελλάδα 
παρουςιάηει ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ δείκτεσ κνθςιμότθτασ από τροχαία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο με 800 
κατά μζςο όρο νεκροφσ και 14.000 περίπου τραυματίεσ ανά ζτοσ. φμφωνα ειδικότερα με ςτοιχεία τθσ 
ΕΟΣΑΣ για το 2016, τα τροχαία ατυχιματα ανιλκαν ςε 11.318, ςτα οποία 824 άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ, 
879 κατζλθξαν βαριά τραυματίεσ και 12.946 ελαφρά τραυματίεσ. Θ υψθλι κνθςιμότθτα από τροχαία 
ατυχιματα ατόμων που κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ βρίςκονται ςε αναπαραγωγικι θλικία, πζραν του 
κατ’ αρχιν κοινωνικοφ, αλλά και του δθμοςιονομικοφ αντίκτυπου αποτελεί παράλλθλα ουςιϊδθ παράμετρο 
του δθμογραφικοφ ηθτιματοσ.  

Ηθτιματα κομβικισ ςθμαςίασ που κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν είναι θ ελλιπισ κυκλοφοριακι 
αγωγι και παιδεία οδικισ αςφάλειασ. τρατθγικό ςτόχο πρζπει να αποτελζςει θ ςχετικι διαπαιδαγϊγθςθ 
μακθτριϊν και μακθτϊν από τα πρϊτα ςχολικά χρόνια. 

Πετά από γνωμοδότθςθ του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, το ΤΠΠΕΚ εξζδωςε το ςχολικό ζτοσ 
2017-2018 ςχετικι εγκφκλιο με κζμα τθν Ειςαγωγι τθσ κεματικισ ενότθτασ Ξυκλοφοριακι Αγωγι και Οδικι 
Αςφάλεια ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Δθμοτικϊν χολείων τθσ χϊρασ, με τθν οποία ορίηεται ο τρόποσ 
ειςαγωγισ του μακιματοσ ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τάξεων των Δθμοτικϊν χολείων39.  

Θ κυκλοφοριακι αγωγι πρζπει να ειςαχκεί άμεςα και ςτθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ οι 
μακθτζσ που φοιτοφν ςτο γυμνάςιο και το λφκειο είναι ςε θλικίεσ κοντά ςτθν απόκτθςθ διπλϊματοσ 
οδιγθςθσ και ζχουν μεγαλφτερθ ανάγκθ τθ ςχετικι διαπαιδαγϊγθςθ. 
 
-Αγωγι υγείασ & πρόλθψθ 
 

Προβολι και υιοκζτθςθ υγιοφσ τρόπου ηωισ (ςωςτι διατροφι, ςωματικι άςκθςθ, αποφυγι 
βλαβερϊν ςυνθκειϊν και κατάχρθςθσ ουςιϊν), με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ των νζων. Λδιαίτερθ 
μζριμνα πρζπει να δοκεί ςτθν πρόλθψθ τθσ χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν.  

                                                 
38

 Από τα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Διακομματικισ Ξοινοβουλευτικισ Επιτροπισ  για το Δθμογραφικό, Ακινα 2019 
39

 Σο ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό παρζχεται μζςω τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ e-learning “e-drive Academy”, ςτο πλαίςιο του «Εκνικοφ Προγράμματοσ 

Ξυκλοφοριακισ Αγωγισ και Οδικισ Αςφάλειασ». 
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Όπωσ προκφπτει από τα πιο πρόςφατα ςτατιςτικά δεδομζνα από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ 
(ΠΟΤ) το 30% των εφιβων ςτθν Ελλάδα δθλϊνει ότι πίνει κάποιο αλκοολοφχο ποτό μία ι δφο φορζσ τθν 
εβδομάδα. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ για τα αγόρια που ξεκινάνε να πίνουν είναι τα 11 ζτθ και για τα κορίτςια τα 
13, ενϊ το 20% περίπου των εφιβων παραδζχεται ότι ζχει μεκφςει πάνω από τρεισ φορζσ μζςα ςε μία 
χρονιά. Θ υπερβολικι κατανάλωςθ αλκοόλ ςτον εφθβικό πλθκυςμό παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ από το 1998 
ζωσ το 2007 (ποςοςτά 11.7% και 14.8% αντίςτοιχα). 

το παρακάτω διάγραμμα40 απεικονίηεται θ «χριςθ ουςιϊν ςτουσ μακθτζσ θλικίασ 15-16 ετϊν ςτθν Ελλάδα 
τισ τελευταίεσ 30 μζρεσ και τουλάχιςτον μία φορά»: 

 

Λδιαίτερα θ χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςυνδζεται με το δθμογραφικό ηιτθμα όχι μόνο λόγω τθσ 
κνθςιμότθτασ των χρθςτϊν, που φαίνεται διαχρονικά ςτο επόμενο διάγραμμα41 , αλλά και λόγω των λοιπϊν 
ςυνεπειϊν τθσ. φμφωνα με ςτοιχεία του Εκνικοφ Ξζντρου Σεκμθρίωςθσ και Πλθροφόρθςθσ για τα 
Ραρκωτικά (ΕΞΣΕΠΡ), για το 2016, θ εκτίμθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των λεγόμενων χρθςτϊν υψθλοφ 
κινδφνου ςτθ χϊρα ιταν περίπου 17.000.  Οι χριςτεσ υψθλοφ κινδφνου κακίςτανται μθ λειτουργικοί ςτουσ 
περιςςότερουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ, μεταξφ των οποίων και θ δθμιουργία οικογζνειασ και θ τεκνοποίθςθ, 
είτε για κοινωνικοοικονομικοφσ λόγουσ είτε για λόγουσ υγείασ.  

 
                                                 
40

 Ευρωπαϊκό Ξζντρο Παρακολοφκθςθσ Ραρκωτικϊν και Σοξικομανίασ (ΕΞΣΕΠΡ) «Ελλάδα, Ετιςια ζκκεςθ για τα ναρκωτικά 2017» 
41

 ΕΡΕΤΡΘΣΛΞΟ ΠΑΡΕΠΛΣΘΠΛΑΞΟ ΛΡΣΛΣΟΤΣΟ ΨΤΧΛΞΘ ΤΓΕΛΑ, ΡΕΤΡΟΕΠΛΣΘΠΩΡ ΞΑΛ ΛΑΣΡΛΞΘ ΑΞΡΛΒΕΛΑ «ΞΩΣΘ ΣΕΦΑΡΘ» (ΕΠΛΨΤ) «Θ Ξατάςταςθ του 

Προβλιματοσ των Ραρκωτικϊν και των Οινοπνευματωδϊν ςτθν Ελλάδα Ετιςια Ζκκεςθ 2017» 

https://www.mothersblog.gr/free-tags/itemlist/tag/%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1
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-εξουαλικι αγωγι 
 
Ειςαγωγι τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ τόςο ςτθν πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με 
ςκοπό τθν καλλιζργεια ςτάςεων και τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν τζτοιων που να κακιςτοφν το άτομο ικανό να 
λαμβάνει αποφάςεισ και να προβαίνει ςε ενζργειεσ, όντασ πλιρωσ ενθμερωμζνο για κζματα που άπτονται 
τθσ ςεξουαλικισ αλλά κυρίωσ τθσ ςυναιςκθματικισ και ψυχολογικισ υγείασ των ςχζςεων κακϊσ και τθσ 
ιςότθτασ των δφο φφλων ςε αυτά τα κζματα . 
 
-Αντιρατςιςτικι αγωγι 
 
Αξίεσ όπωσ θ ιςότθτα, θ δικαιοςφνθ και ο ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ διαφορετικότθτασ 
κάκε είδουσ είναι αξίεσ που πρζπει να διακατζχουν κάκε δθμοκρατικι κοινωνία. Θ αντιρατςιςτικι αγωγι 
πρζπει να καλλιεργείται από τα πρϊτα ςχολικά χρόνια και ςε όλο το διάςτθμα τθσ ςχολικισ ηωισ. Ειδικά 
όςον αφορά ςτο δθμογραφικό ηιτθμα, ενότθτεσ που πρζπει να ειςαχκοφν ςτθν εκπαίδευςθ είναι: 
 
α) Ιςότιμη αντιμετώπιςη μεταναςτών και προςφφγων 

 
Όπωσ αναφζρκθκε εκτενϊσ ςε προθγοφμενο κεφάλαιο πρζπει το μεταναςτευτικό/προςφυγικό να 

κεωρθκεί ωσ μζροσ τθσ λφςθσ του δθμογραφικοφ και ωσ μζςο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ευρωπαϊκισ 
γιρανςθσ, κακϊσ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Eurostat, τουλάχιςτον τα 2/3 των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ κα 
χρειαςτοφν τθ ςυνειςφορά των μεταναςτϊν/τριϊν από μθ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ για να υπάρξει δθμογραφικι 
ςτακερότθτα ςτθν Ευρϊπθ ζωσ το 2050.   
 Είναι λοιπόν απαραίτθτθ θ ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των μακθτϊν και αυριανϊν πολιτϊν 
με ςτόχο τθν άρςθ των προκαταλιψεων, ςτερεοτφπων και ρατςιςτικϊν ςτάςεων και  ςυμπεριφορϊν 
απζναντι ςε άτομα που ζχουν διαφορετικι εκνικι καταγωγι, χρϊμα, κρθςκεία, κ.λπ. 

 
β) Ιςότητα των φφλων 
 
Θ ιςότθτα των φφλων και κυρίωσ θ ουςιαςτικι ιςότθτα των φφλων42, ςυνδζεται άμεςα με τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ δθμογραφικισ πρόκλθςθσ κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι 
γυναίκεσ εξακολουκοφν να υποεκπροςωποφνται ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ διαςφνδεςθ και αλλθλεξάρτθςθ 
πολιτικϊν για τθν ιςότθτα των φφλων και των πολιτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ δθμογραφικϊν προκλιςεων 
αποτυπϊνεται επίςθσ με ςαφι τρόπο ςτον 2ο ςτόχο του Ευρωπαϊκοφ υμφϊνου για τθν Λςότθτα των Φφλων 
2011-2020 που αφορά τθν προϊκθςθ τθσ καλφτερθσ ιςορροπίασ μεταξφ του επαγγελματικοφ και του 
ιδιωτικοφ βίου για τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ ςε όλθ τθν διάρκεια του βίου τουσ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ 
τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν ςυμβολι 
ςτθν αντιμετϊπιςθ των δθμογραφικϊν προκλιςεων43. 

το πλαίςιο αυτό είναι αναγκαίο να υιοκετθκεί μια ςφγχρονθ και πιο ριηοςπαςτικι προςζγγιςθ που 
κα προβλθματοποιιςει και κα εξετάςει φαινομενικά ουδζτερεσ ζννοιεσ όπωσ είναι «θ οικογζνεια», «οι 
                                                 
42

 Όπωσ αποδίδεται ςτα ελλθνικά ο όροσ substantivegenderequality που ςθμαίνει τθν defacto ιςότθτα των φφλων μζςω τθσ οποίασ διευρφνεται και κατοχυρϊνεται 

ςτθν πράξθ θ τυπικι νομικι ιςότθτα και θ προςτατευτικι και διορκωτικι ι επανορκωτικι διάςταςθ τθσ Λςότθτασ των Φφλων. Θ ουςιαςτικι ιςότθτα των φφλων 
ςτοχεφει μεταξφ ςτθν εξάλειψθ των ζμφυλων ανιςοτιτων και ςτερεοτφπων ςε όλα τα πεδία τθσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ ηωισ. 
43

 Οι άλλοι δφο ςτόχοι του Ευρωπαϊκοφ υμφϊνου για τθν Λςότθτα των Φφλων 2011-2020 είναι οι εξισ: γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ των φφλων ςτουσ τομείσ 

τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ μιςκολογικισ ανιςότθτασ, και θ καταπολζμθςθ όλων των μορφϊν βίασ κατά των 
γυναικϊν, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ότι οι γυναίκεσ απολαμβάνουν πλιρωσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματά τουσ. 
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γυναίκεσ», «θ γονεϊκότθτα» κακϊσ και τουσ κανόνεσ (norms) που αυτζσ οι ζννοιεσ περιλαμβάνουν και 
κζτουν. Επίςθσ είναι αναγκαίο να αναπτυχκεί μια προςζγγιςθ ςτθν δθμογραφικι ζρευνα που κα επιτρζπει 
τθν ςυμπερίλθψθ των δομϊν εξουςίασ και των αλλαγϊν που ςυντελοφνται και προκφπτουν ςτουσ 
ςτερεότυπουσ ζμφυλουσ ρόλουσ και ςτον δθμόςιο και ςτον ιδιωτικό βίο. Θ ζνταξθ τθσ οπτικισ του φφλου (ωσ 
αναλυτικισ κατθγορίασ, διαδικαςίασ και πολιτικισ) και θ πολιτικι διάςταςθ του μποροφν να διευρφνουν τθν 
ςκοπιά μασ και τθν κεϊρθςθ τθσ (υπό) γονιμότθτασ ωσ ζκφραςθ μιασ ςχζςθσ μεταξφ ατόμων, αλλά και 
μεταξφ κοινωνίασ, οικονομίασ και κράτουσ. 
 
γ) Αναγνώριςη και ιςότιμη αντιμετώπιςη των νζων μορφών οικογζνειασ 

 
το πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ζχει ςτθν πράξθ αρκεί θ αντίλθψθ ότι ο γάμοσ 

αποτελεί βαςικό κριτιριο για τθν γζννθςθ και φπαρξθ τζκνων και αυτό πλζον προςτατεφεται με πιο 
αποτελεςματικό τρόπο και με τθν προςφάτωσ ψθφιςκείςα νομοκεςία τθσ χϊρασ.44 Θ πλιρθσ αποςφνδεςθ 
τθσ γζννθςθσ παιδιϊν από τισ νομικζσ/ αςτικζσ ςχζςεισ μεταξφ των γονζων ςθμαίνει ςτθν πράξθ ότι θ τζλεςθ 
γάμου δεν κεωρείται πλζον κοινωνικι ι θκικι προχπόκεςθ (με δεδομζνο μάλιςτα ότι εδϊ και δεκαετίεσ δεν 
ςυνιςτά νομικι προχπόκεςθ) για τθν γονεϊκότθτα.  

τθν κοινι ςυνεδρίαςθ τθσ Διακομματικισ Ξοινοβουλευτικισ Επιτροπισ για το Δθμογραφικό, με τθν 
Διαρκι Επιτροπι Ξοινωνικϊν Τποκζςεων (29 Παίου 2018) ο κακθγθτισ Δθμογραφίασ ςτο πανεπιςτιμιο τθσ 
τοκχόλμθσ GunnarAndersson και ο Δθμιτρθσ Πιχαθλάκθσ κακθγθτισ Ξοινωνικισ Πολιτικισ ςτο 
Πανεπιςτιμιο Linkoping τθσ ουθδίασ  αναφζρκθκαν ειδικά ςτο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, τονίηοντασ ότι 
ςφμφωνα με εμπεριςτατωμζνεσ  ζρευνεσ και αναλφςεισ, ςε χϊρεσ και κοινωνίεσ που επικρατεί ζνα 
παραδοςιακό μοντζλο οικογενειακήσ δομήσ (κυρίαρχο μοντζλο ο γάμοσ), παρατηροφνται χαμηλά ποςοςτά 
γονιμότητασ. Αντιθζτωσ ςε κοινωνίεσ όπωσ η Σουηδική, αλλά και άλλεσ ςτισ οποίεσ  υπάρχουν πολλαπλά 
ςυςτήματα οικογζνειασ, οι δείκτεσ γονιμότητασ είναι υψηλότεροι.  

Πε βάςθ αυτά, είναι αναγκαίο θ γενικότερθ κεϊρθςθ τθσ παιδείασ  να ςυμπεριλαμβάνει το ςφνολο 
των νζων ι εναλλακτικϊν μορφϊν οικογζνειασ, ςυμβίωςθσ και ςυγγζνειασ - μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με 
γονζα που δεν παντρεφτθκε ι με γονζα διαηευγμζνο ι χιρο, «αναςυγκροτθμζνεσ» με γονείσ που 
ξαναπαντρεφτθκαν ι υπζγραψαν ςφμφωνο ςυμβίωςθσ, κετζσ οικογζνειεσ με γονείσ που επζλεξαν τθν 
τεκνοκεςία, οικογζνειεσ που ζχουν αποκτιςει παιδί με τθν χριςθ τθσ βιοτεχνολογίασ, ομοφυλοφιλικζσ/ 
ΟΟΑΣ οικογζνειεσ, κ.λπ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 

Για παράδειγμα με τον Ρ. 4356/2015 «φμφωνο ςυμβίωςθσ, άςκθςθ δικαιωμάτων, ποινικζσ και άλλεσ διατάξεισ» και με τον Ρ. 4491/2017 «Ρομικι αναγνϊριςθ 

τθσ ταυτότθτασ φφλου Εκνικόσ Πθχανιςμόσ Εκπόνθςθσ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των χεδίων Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ και άλλεσ 
διατάξεισ, κ.λπ.» 



70 
 

 
ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
Σο δθμογραφικό πρόβλθμα ωσ «ευκαιρία» για τθν εκπαίδευςθ 

 
Θ ουςιαςτικι ποιοτικι αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ 
προχποκζτει ριηικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ, οι οποίεσ αναμφιςβιτθτα επιφζρουν μεγάλο κόςτοσ. Σο ςφνολο 
των προτάςεων τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ  που προτείνονται ςτθν παροφςα μελζτθ (μζτρα 
αντιςτακμιςτικά ςτθ μείωςθ μακθτικοφ δυναμικοφ, μζτρα ελάφρυνςθσ του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ, 
μζτρα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, μζτρα δθμογραφικισ παιδείασ), απαιτοφν 
γενναία χρθματοδότθςθ, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν. 
 
Ωςτόςο, όπωσ αναλφκθκε παραπάνω (βλ. Οικονομικι οπτικι τθσ εκπαίδευςθσ) οι δαπάνεσ για τθν ποιοτικι 
αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ δε πρζπει να βαςίηονται μόνο ςε μία ςυλλογιςτικι κόςτουσ, αλλά να 
κεωροφνται ωσ ζνα είδοσ επζνδυςθσ μζςω τθσ οποίασ μπορεί να βελτιωκεί θ οικονομικι –και όχι μόνο- 
κζςθ μίασ χϊρασ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ξι αυτό γιατί θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν οικονομικι 
μεγζκυνςθ ωσ ςυντελεςτισ παραγωγισ, ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ όροσ ςτθ ςυνάρτθςθ παραγωγισ και ωσ 
παράγοντασ με ςθμαντικζσ κετικζσ εξωτερικότθτεσ, που επθρεάηουν όλο το κοινωνικοοικονομικό φάςμα. 
 
Θ προβλεπόμενθ μείωςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ τα αμζςωσ επόμενα χρόνια κακιςτά τθν απαραίτθτθ 
επζνδυςθ ςτθν ποιοτικι εκπαίδευςθ ακόμα πιο ςυμφζρουςα ςτθν παροφςα χρονικι ςυγκυρία, κακϊσ το 
κόςτοσ για τθν υλοποίθςθ των προαναφερκζντων προτάςεων εκπαιδευτικισ πολιτικισ κα βαίνει ςαφϊσ 
μειοφμενο όςο μειϊνεται το μακθτικό δυναμικό τα επόμενα χρόνια. Τπό τθν ζννοια αυτιν, το δθμογραφικό 
πρόβλθμα αποτελεί μία «ευκαιρία» για οικονομικότερθ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ και για  μία εξαιρετικά επωφελι, οικονομικά και κοινωνικά, επζνδυςθ για τθ χϊρα. 

 
Οι ςυνζπειεσ τθσ δθμογραφικισ κάμψθσ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί να μεγεκυνκοφν ι να περιοριςτοφν 
ανάλογα με τισ εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ επιλογζσ των κυβερνιςεων – αν μειϊςουν τον αρικμό των 
εκπαιδευτικϊν και των ςχολικϊν μονάδων ανάλογα με τθ μείωςθ των μακθτϊν ι αν κα επιλζξουν, όπωσ θ 
κυβζρνθςθ τθσ Δανίασ, να αναβακμίςουν τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

 
 

Η Εκπαίδευςθ ωσ ανάχωμα ςτο δθμογραφικό πρόβλθμα 
 
Πια ποιοτικι δθμόςια και δωρεάν εκπαιδευςθ -από τθν προςχολικι αγωγι ζωσ και τθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ- μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν άρςθ παραγόντων που δθμιουργοφν το δθμογραφικό πρόβλθμα. 
Σζτοιοι παράγοντεσ είναι: 
 
Οικονομικοί παράγοντεσ 
Ζνα από τα ςοβαρότερα αίτια τθσ μείωςθσ των γεννιςεων, ειδικά τθν τελευταία δεκαετία, είναι θ οικονομικι 
κρίςθ. Από τθ μία θ μεγάλθ ανεργία, οι χαμθλοί μιςκοί και θ εργαςιακι αναςφάλεια και από τθν άλλθ θ 
μεγάλθ οικονομικι επιβάρυνςθ του οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ για ζξοδα εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, 
είναι από τουσ βαςικοφσ λόγουσ που οι νζοι διςτάηουν να τεκνοποιιςουν και να δθμιουργιςουν οικογζνεια. 
Θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ και  θ δωρεάν παροχι τθσ ςε όλουσ αφενόσ κα ελαφρφνει 
ςθμαντικά τον οικογενειακό προχπολογιςμό και αφετζρου με τθ δεδομζνθ ςυμβολι τθσ ςτθν οικονομικι 
μεγζκυνςθ τθσ χϊρασ κα αποτελζςει βαςικό εργαλείο ςτθν εξάλειψθ τθσ ανεργίασ, τθσ φτϊχειασ και τθσ 
οικονομικισ αναςφάλειασ. Επιπλζον, θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παιδείασ και θ ςυνεπακόλουκθ οικονομικι 
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ανάκαμψθ τθσ χϊρασ κα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ανάςχεςθ του brain drain και ςτον επαναπατριςμό των 
Ελλινων μεταναςτϊν. 
 
Κοινωνικοί παράγοντεσ 
Πζρα από τθν οικονομικι δυςχζρεια, υπάρχουν και κοινωνικοί-ψυχολογικοί λόγοι οι οποίοι προκαλοφν ςτα 
νζα ηευγάρια αναςφάλεια ςχετικά με τθν απόκτθςθ παιδιϊν, που μπορεί να αφορά από τθν φροντίδα των 
παιδιϊν κατά τισ ϊρεσ που εργάηονται μζχρι και τισ μελλοντικζσ κοινωνικοοικονομικζσ προοπτικζσ των 
παιδιϊν. Δομζσ όπωσ θ ολοιμερθ προςχολικι αγωγι, το ολοιμερο δθμοτικό και γυμνάςιο, που κα 
εξαςφαλίηουν εποικοδομθτικι απαςχόλθςθ, ποιοτικι ςίτιςθ και αςφάλεια των παιδιϊν κατά τισ ϊρεσ 
εργαςίασ των γονζων και θ δωρεάν και κακολικι απόκτθςθ των απαραίτθτων μορφωτικϊν εφοδίων, που κα 
εξαςφαλίηει ζνα αξιοπρεπζσ επαγγελματικό και κοινωνικό μζλλον των παιδιϊν μποροφν να άρουν τζτοιου 
είδουσ αναςφάλειεσ. 
 
Θνηςιμότητα νζων 
φγχρονα προγράμματα ςπουδϊν που κα περιλαμβάνουν, είτε ςτθν παραδοςιακι διδαςκαλία είτε ςε 
δράςεισ και ςχολικά προγράμματα, τθν κυκλοφοριακι αγωγι και οδικι αςφάλεια, τθν αγωγι υγείασ και τθν 
πρόλθψθ των εξαρτιςεων κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ κνθςιμότθτασ των νζων  και ωσ εκ 
τοφτου ςτθν αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ. 
 
Ρατςιςτικά ςτερεότυπα 
Θ καταπολζμθςθ κάκε είδουσ προκατάλθψθσ και ρατςιςτικϊν ςτερεοτφπων μζςα από τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία είναι ζνασ ακόμα τρόποσ ανάςχεςθσ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ μζςα από τθν παιδεία. Θ 
εξάλειψθ κάκε κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και θ εξαςφάλιςθ κοινωνικισ και οικονομικισ αςφάλειασ των 
μεταναςτϊν και των προςφφγων, θ ιςότθτα των φφλων, θ αναγνϊριςθ των ζμφυλων ταυτοτιτων και θ 
ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των νζων μορφϊν οικογζνειασ μποροφν να ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν 
αντιμετϊπιςθ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ, όπωσ αποδεικνφεται και από τισ πολιτικζσ που ζχουν 
υιοκετθκεί ιδίωσ ςτισ κανδιναβικζσ χϊρεσ. 
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