
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

Ενότητα 1η : H δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σημερα και αύριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η HOPEgenesis, σε συµµόρφωση µε τον νέο Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των Δεδοµένων 2016/679 (GDPR), προσάρµοσε 
την Πολιτική περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις διαδικασίες της, προκειµένου να συνεχίσει να παρέχει τη µέγιστη δυνατή 
προστασία στους φίλους και συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η HOPEgenesis επιθυµεί να συνεχίσει την επικοινωνία µαζί σας για θέµατα που άπτονται του 
ενδιαφέροντος σας. Αν δεν θέλετε να λαµβάνετε πλέον ενηµερωτικά email από εµάς, κάντε κλικ εδώ. Η ασφάλεια και ο σεβασµός των προσωπικών σας 
δεδοµένων αποτελεί δέσµευση της HOPEgenesis.

Στις 11 και 12 Δεκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε συνέδριο του Εconomist σε 
συνεργασία µε τη HOPEgenesis µε τίτλο «Η δηµογραφική κρίση στην Ελλάδα» 
στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου 
της Δηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Ακολουθούν κύρια σηµεία των οµιλιών σύµφωνα µε το δελτίο τύπου των 
Economist Events και της Hazlis & Rivas. 

Ο κ. John Andrews Consultant Editor, The Economist   αναφέρθηκε στη πρό-
βλεψη του Economist για το Δηµογραφικό της Ευρώπης.

Στην εναρκτήρια οµιλία του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας κ. Προκόπης 
Παυλόπουλος διεµήνυσε από το βήµα ότι το δηµογραφικό αποτελεί εθνικό 
ζήτηµα για την Ελλάδα.

Περιγράφοντας µε µελανά χρώµατα την 
εξέλιξη των µεγεθών που αφορούν στον 
ελληνικό πληθυσµό, ο κ. Παυλόπουλος 
επικαλέστηκε τη µαζική φυγή κατά τη 
διάρκεια της κρίσης. Μεταξύ άλλων, ση-
µείωσε ότι από το 2011 έως το 2015 ο 
ελληνικός πληθυσµός µειώθηκε από 11,2 
εκατ. σε 10,8 εκατ. Στο πλαίσιο αυτό, ανέ-
δειξε παράγοντες που κατά τη γνώµη του 
είναι σε θέση να αντιστρέψουν την εικόνα, 
όπως η διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη, 
πολιτικής ενίσχυσης της ελκυστικότητας 
της χώρας, καθώς και ο θεσµός της οικο-
γένειας.

Την δεύτερη µέρα του Συνεδρείου  την εναρκτήρια οµιλία πραγµατοποίησε ο κ. John 
Andrews, Consultant Editor, The Economist o οποίος ανέφερε ότι η παλιότερη άποψη 
σύµφωνα µε την οποία όσο µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός τόσο πιο δύσκολο είναι 
να τον ταΐσεις αποδείχθηκε λάθος, τονίζοντας ότι σήµερα οι άνθρωποι είναι περισσό-
τεροι από ποτέ και ζουν καλύτερα από ποτέ. Ωστόσο, υπογράµµισε την τάση της υπο-
γεννητικότητας σε περιοχές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σήµερα γεννιούνται 1,59 
παιδιά ανά γυναίκα. Ειδικά στην Ελλάδα -από 2,4- σήµερα γεννιούνται 1,35 παιδιά ανά 
γυναίκα. 

«Αυτό σηµαίνει ότι στην Ευρώπη χρειαζόµαστε περισσό-
τερες συντάξεις άρα και περισσότερους φόρους για να τις 
πληρώνουµε. Επίσης, όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 
χρειάζονται περισσότερους µετανάστες, ένα θέµα που όµως 
είναι δύσκολο πολιτικά. Όσο για την Ελλάδα, είναι αντι-
µέτωπη επιπλέον µε το brain drain», σηµείωσε ο John 
Andrews, θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης για τις προ-
κλήσεις που απορρέουν από το δηµογραφικό ζήτηµα. 

Ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, υπουργός 
Εσωτερικών ανέφερε ότι  οι Έλληνες θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι είµαστε 
πολύ λίγοι µιλώντας για την ανάγκη εθνι-
κής στρατηγικής µε προαπαιτούµενο τη 
συναίνεση. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στη 
νοµοθέτηση χθες της ρύθµισης για τη διευ-
κόλυνση της ψήφου των αποδήµων µε την 
ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 
288 ψήφων. 

Στη συνέχεια ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων στην οµιλία του «Η δηµογραφική 
κρίση και ο αντίκτυπος της στην ανάπτυξη της Ελλάδας» 
ανέφερε ότι το οικονοµικό ζήτηµα της Ελλάδας είναι και 
ζήτηµα εθνικής επιβίωσης, αν αναλογιστεί κανείς την έ-
νταση του δηµογραφικού προβλήµατος. Τόνισε µάλιστα 
ότι αν οι σηµερινές στατιστικές δεν αλλάξουν, τότε οδη-
γούν µε βεβαιότητα τον ελληνικό πληθυσµό σε εξαφάνιση, 
µέσα στον επόµενο ενάµιση αιώνα .

Η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής 
και πρώην υπουργός Τουρισµού και 
Πρέσβης της HOPEgenesis για την προ-
ώθηση του έργου της ανατροπής της 
υπογεννητικότητας στην Ελλάδα παρέ-
θεσε στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν το 
µέγεθος του δηµογραφικού προβλήµατος 
στην Ελλάδα  αναφέροντας ότι µε  τα ση-
µερινά δεδοµένα, από 11,2 εκατ. το 2011, 
ο ελληνικός πληθυσµός προβλέπεται να 
µειωθεί στα 8,9 εκατ. έως το 2050 και στα 
7,3 εκατ. µέχρι το 2080 και ότι στην Ελλάδα καταγράφεται ένας από τους χαµηλότερους 
δείκτες γονιµότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, όταν απαιτούνται 
2,1 παιδιά ανά γυναίκα προκειµένου να µην µειώνεται ο πληθυσµός.

Η υπογεννητικότητα µειώνει το κατά κεφαλήν εισόδηµα και συνδέεται µε τους χαµη-
λούς ρυθµούς ανάπτυξης, υπογράµµισε η κ. Κεφαλογιάννη, η οποία προέταξε την ανάγκη 
για πολιτικές στήριξης της οικογένειας, µε οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα, καθώς 
και στήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων, που είναι σε θέση να απορροφούν τους νέους 
και ιδιαίτερα τους καταρτισµένους. Επιπλέον, στάθηκε στη σηµασία µιας στρατηγικής 
η οποία θα ενισχύει τη θέση της γυναίκας, «ο ρόλος της οποίας έγινε ακόµη πιο σύν-
θετος κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης». Σηµείωσε δε ότι οι εκάστοτε εθνικές 
πολιτικές θα πρέπει να έχουν συνέχεια.  

Ο κ.  Θοδωρής Γεωργακόπουλος, διευ-
θυντής σύνταξης, DiaNEOsis τόνισε ότι 
τα µέτρα στήριξης της οικογένειας είναι 
απαραίτητα, αλλά δεν είναι αρκετά, συµ-
πληρώνοντας ότι οι ανεπτυγµένες χώρες 
που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα «εδώ 
και πολλά χρόνια» ακολουθούν ενεργητι-
κές πολιτικές προσέλκυσης ανθρώπων 
από άλλες χώρες του κόσµου. 

Ο κ. Βασίλειος Πέτρος Σπανάκης, βου-
λευτής Νέας Δηµοκρατίας τόνισε ότι η 
κυβέρνηση επιβάλλεται να παρεµβαίνει 
περισσότερο στον οικογενειακό σχεδια-
σµό-προγραµµατισµό, µε θετικό πρόσηµο  
και αναφέρθηκε σε µέτρα για τη στήριξη 
της οικογένειας που προωθεί η κυβέρνηση.   

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δηµητριάδος και 
Αλµυρού κ. Ιγνάτιος είπε χαρακτηριστικά 
ότι αντί το συγκεκριµένο θέµα - θέµα επι-
βίωσης ενός ολόκληρου λαού µε τρισχι-
λιετή ιστορία– να βρίσκεται διαρκώς στο 
προσκήνιο και να συνενώνει κόµµατα, κοι-
νωνικούς φορείς και κυρίως ολόκληρο 
τον ελληνικό λαό, καταπνίγεται από συ-
ζητήσεις δευτερευούσης σηµασίας, εκτί-
µησε ότι το δηµογραφικό πρόβληµα δεν 
προκύπτει µόνο από οικονοµικές και κοι-
νωνικές αιτίες αλλά σχετίζεται και µε βαθύτερες εκκρεµότητες και δυσλειτουργίες 
του αξιακού κώδικα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. 

Ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  επε-
σήµανε ότι η δηµιουργία πολλών και κα-
λών νέων θέσεων εργασίας αποτελεί το 
βασικό συστατικό για την αντιµετώπιση 
του δηµογραφικού προβλήµατος. Αναφέρ-
θηκε σε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
όπως η θεσµοθέτηση της χορήγησης 2.000 
ευρώ για κάθε νεογέννητο, η αύξηση κατά 
30.000 των voucher για βρεφονηπιακούς 
σταθµούς και η µείωση του ΦΠΑ για βρε-
φικά είδη. 

Ο κ. Αθανάσιος Κυριαζής, καθηγητής, 
Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Πειραιά  πα-
ρέθεσε τους παράγοντες που επηρεάζουν 
ένα ζευγάρι στην απόκτηση τέκνων ανα-
φερόµενος στα ευρήµατα έρευνας την 
οποία εκπόνησε το εν λόγω τµήµα σε συ-
νεργασία µε τη HOPEgenesis. Στο πλαίσιο 
αυτό, έκανε λόγο για ενδεχόµενα προβλή-
µατα λόγω εργασιακών σχέσεων, δύσκολη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και απα-

«Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε µια έντονη διαφοροποίηση της τάσης του δείγµατος 
ανάλογα µε τον τόπο µόνιµης κατοικίας, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχουν γενικές λύσεις 
για όλες τις περιπτώσεις σε σχέση µε το γηγενή πληθυσµό, αλλά θα ήταν προτιµότερο 
να σχεδιαστούν επιµέρους πολιτικές για τη βελτίωση του δείκτη γεννήσεων της Ελλά-
δος ανάλογα µε το επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών 
της χώρας» συµπέρανε ο κ. Κυριαζής. 

Ο κ. Χαράλαµπος Παπασωτηρίου, καθη-
γητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο και πρόε-
δρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων  
προέκρινε τη συνειδητή και στοχευµένη 
πολιτική ενσωµάτωσης µεταναστών, ως 
µέρος της απάντησης στο δηµογραφικό 
πρόβληµα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, 
µίλησε για την ανάγκη ανάπτυξης αγγλό-
φωνων πανεπιστηµίων που θα προσελ-
κύσουν µετανάστες υψηλού εκπαιδευτι-
κού επιπέδου στη χώρα, σηµειώνοντας 

Ο κ. Βύρων Κοτζαµάνης, καθηγητής τµ. 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλίας αναφέρθηκε  στην 
εξέλιξη του δηµογραφικού ζητήµατος στην 
Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  

Η κα. Δήµητρα Παπαδοπούλου-Κλαµαρή, 
καθηγήτρια αστικού δικαίου, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
εστίασε στη νοµική πλευρά του δηµογρα-
φικού ζητήµατος στην Ελλάδα εκθέτοντας 
το πώς ρυθµίζει τις οικογενειακές σχέσεις 
στη χώρα µας το Αστικό και ειδικότερα το 
Οικογενειακό Δίκαιο. Επεσήµανε ότι το 
Οικογενειακό Δίκαιο, ενώ φαίνεται ουδέ-
τερο, έχει συµβάλει στην αύξηση των γεν-
νήσεων µε δύο τρόπους, µε τη βελτίωση 

2η ενότητα : Eλλάδα – Ο δημογραφικός χάρτης σήμερα

3η ενότητα: Υπογεννητικότητα: Ένας παράγοντας πολλών διαστάσεων

ότι µια αντίστοιχη στρατηγική έχει υιοθετήσει και η Κύπρος. 

της θέσης των εκτός γάµου παιδιών (από το 1983 υπάρχει πλήρης εξίσωση της θέσης 
τους µε εκείνη των εντός γάµου παιδιών) και µε τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου 
για τη διενέργεια της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, της τεχνητής γονιµοποίησης, 
ως προς την οποία χαρακτήρισε το ισχύον νοµικό πλαίσιο στη χώρα µας «ιδιαίτερα 
ευνοϊκό και φιλελεύθερο».  

• Ποιοι είναι οι κρισιμότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση;

• Τα αισιόδοξα και απαισιόδοξα σενάρια

• Γιατί έχει συμβάλει η οικονομική κρίση στην αύξηση της υπογεννητικότητας; 

• Είναι ζήτημα κινήτρων;

• Θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρεμβαίνει περισσότερο στον οικογενειακό πρόγραμματισμό;

• H νομική διάσταση

THE DEMOGRAPHIC CRISIS IN GREECE

A powder keg obstructing prosperity?



Σ ο λ ω μ ο ύ  4 - 6  &  Σ τ ρ α τ ή γ η ,  1 5 4  5 1  Ν .  Ψ υ χ ι κ ό ,  Τ η λ .  2 1 0  6 4 5 5 3 5 3 ,  E m a i l :  h o p e @ h o p e g e n e s i s . o r g

Ακολουθήστε µας και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης στο:

       Facebook: /hopegenesis.org          Instagram: /hopegenesisorg         Twitter: /hopegenesisorg          YouTube: HOPEgenesis          LinkedIn: HOPEgenesis NPO

ΓΙΝΕ #FILOS2020

Η κα Μαρία Συρεγγέλα, γενική γραµµα-
τέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισό-
τητας των Φύλων ανέφερε ότι από τη µια 
µεριά, οι περισσότερες θέσεις εργασίας 
δεν έχουν την απαιτούµενη ευελιξία που 
µπορεί να χρειαστεί η υποστήριξη της οι-
κογένειας, ενώ από την άλλη, χάρη στα 
έµφυλα στερεότυπα, που θέλουν τις γυ-
ναίκες να επιφορτίζονται εξολοκλήρου 
µε την ανατροφή των παιδιών και τα οι-
κιακά, υπάρχει άνισος καταµερισµός εργα-
σιών στο σπίτι. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των 
Φύλων, το 85% των Ελληνίδων ασχολούνται µε τις δουλειές του σπιτιού τουλάχιστον 
µια ώρα την ηµέρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων ανέρχεται στο 16%.  

Ο κ. Γεώργιος Σταµάτης, Γενικός Γραµ-
µατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & 
Καταπολέµησης της Φτώχειας, Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων αναφέρθηκε στην αλλαγή των µο-
ντέλων οικογένειας, όχι µόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έφερε ως 
παραδείγµατα την αύξηση της ηλικίας τεκ-
νοποίησης, τη µεγάλη αύξηση των µονο-
γονεϊκών οικογενειών, την αύξηση των 
διαζυγίων, την πολύ µεγαλύτερη επένδυ-
ση των γονιών στη µόρφωση του παιδιού κ.λπ. Έδωσε έµφαση στην ανάγκη να µειωθεί 
η ηλικία τεκνοποίησης και να ανασχεθεί το brain drain, εν σχέσει µε το οποίο έκανε
αναφορά στο πρόσφατα ανακοινωθέν πιλοτικό πρόγραµµα του υπουργείου Εργασίας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευ-
τής Νέας Δηµοκρατίας και συνιδρυτής 
του Brain Gain είπε χαρακτηριστικά ότι 
κάθε χρόνο χάνουµε µία πόλη  αναφερό-
µενος στις συνέπειες του δηµογραφικού 
προβλήµατος στη χώρα µας. Εκτίµησε ότι 
υπάρχει µεγαλύτερη αισιοδοξία στη χώρα 
και αναφέρθηκε στην πολιτική της νέας 
κυβέρνησης όσον αφορά την υποστήριξη 
των γεννήσεων. 

Η κα Παναγιώτα Μητροκώστα, εντεταλµένη περιφερειακή 
σύµβουλος, Περιφέρεια Ηπείρου εστίασε στις προεκτά-
σεις του δηµογραφικού ζητήµατος σε επίπεδο περιφερειών, 
τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής εξουσίας, 
τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των σχετικών φορέων. 
Αναφέρθηκε, δίνοντας παραδείγµατα από την περιφέρεια 
Ηπείρου, σε µέτρα πολιτικής που µπορούν να συµβάλουν 
στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού, όπως προγράµµατα 
µετεκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να έχουν κίνητρο οι 

O Δρ.  Στέφανος Χανδακάς, γυναικολόγος, πρόεδρος της 
HOPEgenesis στην οµιλία του « Κοινωνία πολιτών, επι-
χειρήσεις και κυβέρνηση: Χτίζοντας γέφυρες» σηµείωσε 
ότι το 2050 θα είµαστε, µε έναν ήπιο υπολογισµό, γύρω 
στα 8,2 εκατοµµύρια Έλληνες, το-νίζοντας ότι ως χώρα 
έχουµε, µε βάση τα διεθνή δεδοµένα, µόλις 6 µε 9 χρόνια 
για να ανατρέψουµε αυτή την εξέλιξη. Εκτίµησε ότι µέχρι 
στιγµής δεν έχει υπάρξει κάποια ολοκληρωµένη, διαχρο-
νική, υπερκοµµατική πρόταση µε µακρύ ορίζοντα. Αναφέρ-
θηκε στο έργο της HOPEgenesis  όσον αφορά την υποστήριξη των γεννήσεων σε ακρι-
τικές και νησιωτικές περιοχές, µε στόχο να δηµιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας στις 
γυναίκες αυτών των περιοχών ώστε να µπορούν να κάνουν παιδιά. Έφερε παραδείγ-
µατα της αποτελεσµατικότητας αυτών των πρωτοβουλιών, µεταξύ άλλων, από τους 
Φούρνους Ικαρίας. Παρόλα αυτά, επεσήµανε, το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τέτοιου 
είδους περιοχές αλλά όλη την Ελλάδα και εκτίµησε ότι στο κέντρο του προβλήµατος 
βρίσκεται η ελλιπή στήριξη της γυναίκας και της µητρότητας. Τόνισε ότι η Ελλάδα υπο-
λείπεται όχι µόνο σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα στην 
υποστήριξη της ηλικίας από  0-16 µηνών. Χρειάζονται γενναίες παρεµβάσεις, χρειά-
ζεται υποστήριξη από το πρώτο παιδί, καθώς και στοχευµένες επιδοµατικές πολιτικές 
υπογράµµισε. Αξιολόγησε θετικά την υποστήριξη του τοκετού από την παρούσα κυβέρ-
νηση,τονίζοντας ότι χρειάζονται και άλλα τέτοια µέτρα καθώς και σαφέστερος σχεδια-
σµός. Χρησιµοποίησε ως παράδειγµα τη Γαλλία, η οποία, από τη δεκαετία του ’70, µε 
την ίδρυση υπουργείου Οικoγένειας, κατάφερε να αναστρέψει τη δική της δηµογραφι-
κή κρίση, από το 1,3 παιδιά έφτασε στα 1,9. Τέλος, τόνισε την ανάγκη συνεργασίας 
κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, ενόπλων δυνάµεων, οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και ακαδηµαϊκής κοινότητας, ώστε να αποκτήσει η 
χώρα δηµογραφική πολιτική.

Ο κ. Νικόλαος Φ. Βλάχος, Καθηγητής πρώτης βαθµίδας µαιευτικής, γυναικολογίας 
& υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
αναφέρθηκε στη συµβολή που µπορεί να έχει η ιατρική επιστήµη στην αντιµετώπιση του 
δηµογραφικού ζητήµατος αναφέρθηκε, µίλησε για τον ρόλο της ιατρικής όσον αφορά 
την εκπαίδευση του πληθυσµού και εστίασε στην προστασία και διατήρηση της γονιµό-
τητας καθώς και στη θεραπεία προβληµάτων που σχετίζονται µε τη γονιµότητα. Σηµεί-
ωσε ότι η πιθανότητα µιας γυναίκας να κάνει παιδί µειώνεται κατά 20% από τα 26 στα 
30 χρόνια. 

Ο κ.  Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρό-
εδρος και διευθύνων σύµβουλος του 
οµίλου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής 
διεµήνυσε ότι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες στην Ελλάδα είναι έτοιµες να 
αναλάβουν τον ρόλο που έχουν και άλλες 
ιδιωτικές εταιρείες στην Ευρώπη και τον 
κόσµο εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η 
ιδιωτική ασφάλιση έχει να παίξει ρόλο και 
στον δεύτερο (επικουρικό) και στον τρίτο 
(ιδιωτικό) πυλώνα της κοινωνικής ασφά-
λισης. Περιγράφοντας τις αρνητικές εξελίξεις στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα, υπό 
την επισήµανση ότι επηρεάζεται ευθέως και δυσµενώς από την ανατροπή στο δηµογρα-
φικό, ο κ. Σαρρηγεωργίου επεσήµανε ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, 
από το 100% βρίσκονται σήµερα στο 70%. 

Επιπλέον, ο κ. Σαρρηγεωργίου υπογράµµισε το χαµηλό επίπεδο αποταµίευσης στην 
Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται µόλις στο 0,8% του ΑΕΠ: «ουσιαστικά, έχουµε µισθούς 3 
ηµερών την ώρα που ετοιµαζόµαστε να βγούµε στη σύνταξη». 

Ο κ. Νίκος Δεµερτζής, Πρόεδρος ΔΣ, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
εκτίµησε ότι τις εκάστοτε συνθήκες γο-
νιµότητας δεν καθορίζουν οι οικονοµικοί 
παράγοντες αλλά οι αλλαγές στις ατοµι-
κές αξίες και στο ειδικό βάρος του πολι-
τιστικού συντελεστή. Στο πλαίσιο αυτό, 
έκανε λόγο για µεταϋλιστικές αξίες – δη-
µιουργικότητα, ελευθερία, ισότητα - οι 
οποίες επέφεραν αλλαγές στον κύκλο 
ζωής των ατόµων, όπως και στο περιε-

Ο κ. Λόης Λαµπριανίδης, καθηγητής στο 
τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πα-
νεπιστηµίου Μακεδονίας επεσήµανε ότι 
το brain drain θα µπορούσε να έχει και 
θετικές συνέπειες  στον βαθµό που αυτοί 
που θα επιστρέψουν στη χώρα θα είναι 
εφοδιασµένοι µε πολύτιµες εργασιακές –
και όχι µόνο – εµπειρίες. Εκτίµησε ότι το 
φαινόµενο προϋπήρχε της κρίσης και δεν 
οφείλεται µόνο σε οικονοµικούς λόγους. 

4η ενότητα: Αλλαγές στούς ρόλους των φυλών και στούς τύπους οικογένειας 

5η ενότητα: Το μεταναστευτικό κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ 

6η Ενότητα: Ο ρόλος τών ∆ήμων καί των Περιφερειών: Kίνητρα, Ελπίδες και Εμπόδια

χόµενο της ίδιας της έννοιας της οικογένειας  Σηµειωτέων, το ΕΚΚΕ έχει προτείνει την 
ίδρυση στη Βουλή ανεξάρτητου Γραφείου Δηµογραφικής Πολιτικής. 

άνθρωποι να µείνουν στον τόπο τους και να δηµιουργήσουν οικογένεια, στροφή στην 
παραγωγή, ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα, αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτη-
µάτων, προώθηση της εξωστρέφειας για τους παραγωγούς, υποστήριξη των γυναικών, 
περισσότερες κοινωνικές δοµές κ.ά.

7η Ενότητα: Ιατρική - Κερδίζοντας τις πιθανότητες καταπολεμώντας την Υπογεννητικότητα 
μέσα από την Επιστήμη

8η ενότητα: Η κοινωνική πρόνοια σε κρίση 

Ο κ. Νότης Μηταράκης, υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Ασφά-
λισης τόνισε ότι το ευτυχές είναι ότι ζούµε 
περισσότερο. Το δυστυχές είναι ότι γεννάµε 
λιγότερο τονίζοντας ότι το 2018 στην Ελ-
λάδα καταγράφηκαν µόλις 86.500 γεννή-
σεις. Αναφερόµενος στις επιπτώσεις του 
δηµογραφικού ζητήµατος στο - αναδιανε-
µητικό στην Ελλάδα- σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι 

Τέλος ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθη-
γητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς και 
πρόεδρος του Ινστιτούτου για τα Οικο-
νοµικά της Γήρανσης διατύπωσε την 
εκτίµηση ότι η  Ελλάδα γηράσκει, έχει το 
µεγαλύτερο χρέος στον κόσµο ως ποσοστό 
του ΑΕΠ και πορεύεται µε αναιµική οικο-
νοµική ανάπτυξη. Συµπέρασµα; «Να σο-
βαρευτούµε και να βρούµε τρόπους σύµ-
πραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα». 
Επεσήµανε ότι το 40% των συνολικών 

Ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, τέως υπουργός Εθνικής 
Άµυνας διαπίστωσε ότι η δηµογραφική κρίση, σε συνδυα-
σµό µε την αλλαγή της σύστασης του πληθυσµού λόγω των 
αλλοδαπών που υποδέχεται η Ελλάδα, επηρεάζει αρνητι-
κά την πλειοψηφία των επιµέρους συντελεστών ισχύος 
της χώρας. Υπογράµµισε εξάλλου ότι η επιδείνωση του 
περιβάλλοντος ασφαλείας της Ελλάδας «είναι γεγονός 
που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις». Στο πλαίσιο 
αυτό, σηµείωσε ότι είναι µονόδροµος «να συνεχιστεί η 

χρειάζονται 4 εργαζόµενοι ανά συνταξιούχο, ωστόσο, υπάρχουν µόλις 1,64 εργαζόµε-
νοι ανά συνταξιούχο.

δαπανών υγείας πληρώνεται από την τσέπη των πολιτών, όταν το ποσοστό της µέσης 
επιβάρυνσης στον υπόλοιπο κόσµο είναι στο 10%. Ο κ. Νεκτάριος τόνισε ότι η κοινω-
νική πολιτική απαιτεί πλεονάσµατα, για τα οποία χρειάζεται ρυθµός ανάπτυξης άνω 
του 3% του ΑΕΠ από σήµερα µέχρι το 2030.  

9η ενότητα: Θέματα ασφαλείας και γεωπολιτικών προκλήσεων

10η Ενότητα - Ειναι αναστρέψιμη η δημογραφική κρίση;

προσπάθεια για ισχυρές Ένοπλες Δυνάµεις, σε συνδυασµό µε δραστήρια εξωτερική 
πολιτική και αµυντική διπλωµατία για περαιτέρω ενίσχυση των συµµαχιών». Σύµφω-
να µε τον κ. Αποστολάκη, η δηµογραφική κρίση αποτελεί µείζονα πρόκληση ασφάλειας 
της Ελλάδας µε διττό τρόπο: «Στην υπογεννητικότητα και τη µείωση του πληθυσµού 
των Ελλήνων προστίθεται η υπεργεννητικότητα χωρών της Ασίας και Αφρικής, που 
σε συνδυασµό µε οικονοµικοπολιτικά προβλήµατα των εν λόγω χωρών έχουµε τη 
µεταναστευτική-προσφυγική πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Ιπποκράτης Δασκαλάκης, αντιστράτηγος έ.α. και 
δ/ντής µελετών Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών 
Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ) επεσήµανε ότι η δηµογραφική κρίση,
εδώ και χρόνια, και ίσως πριν γίνει αντιληπτή σε άλλους
τοµείς, είχε κτυπήσει απειλητικά την πόρτα των ενόπλων 
δυνάµεων. Οι πίνακες επανδρώσεως των µονάδων, την 
τελευταία δεκαπενταετία, παρουσιάζουν χαµηλά -ίσως 
και µη αποδεκτά- ποσοστά. Όπως είπε, ενδεχοµένως η 
δραστική µείωση του µεγέθους των ενόπλων δυνάµεων, 
η πρόσληψη «επαγγελµατιών οπλιτών» και η εισαγωγή σύγχρονων οπλικών συστη-
µάτων να αποτελούσαν τις βέλτιστες λύσεις, «εάν όµως τα οικονοµικά µεγέθη το 
επέτρεπαν και η τουρκική αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική έδειχνε σηµάδια 
υποχώρησης και συµµόρφωσης µε τις αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο και την 
καλή γειτονία ‘συµµάχων’ - κρατών».

Στο κλείσιµο του Συνεδρίου έλαβαν µέρος οι κ.  John Andrews, Consultant Editor, 
The Economist, η κα Δόµνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων αρµόδια για θέµατα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κα 
Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής και πρώην υπουργός Τουρισµού, ο κ. Στέφανος 
Χανδακάς, γυναικολόγος, ιδρυτής και πρόεδρος της HOPEgenesis.

H κα Δόµνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων αρµόδια για θέµατα Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφέρθηκε στον προγραµ-
µατισµό της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση του δηµογρα-
φικού προβλήµατος. Μίλησε για µέτρα οικονοµικού χαρα-
κτήρα  αλλά και µέτρα ευρύτερου χαρακτήρα, όπως η πρό-
σβαση όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, 
µέτρο το οποίο χαρακτήρισε «αναπτυξιακό εργαλείο. Επίσης, 
έδωσε έµφαση στην πολιτική για την παραµονή της γυναίκας 

Η κα Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής και πρώην υ-
πουργός Τουρισµού, ανέφερε συνοπτικά ορισµένες πα-
ραµέτρους του δηµογραφικού ζητήµατος (οικογενειακό 
εισόδηµα, κόστος φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, 
κοινωνικές παροχές, συνύπαρξη εργασιακού και οικογε-
νειακού βίου, κοινωνική ασφάλιση, ισότητα ή µη πρόσβα-
σης στην περίθαλψη, µεταναστευτικό - πολιτική ενσωµά-
τωσης των µεταναστών κ.λπ.). Πιο αναλυτικά, µίλησε για 
οικονοµική πλευρά του δηµογραφικού (έλλειψη νέων ερ-
γαζοµένων, ανάγκη για ένα δίκαιο και σύγχρονο ασφαλιστικό σύστηµα, brain drain-ο 
κύριος λόγος είναι η έλλειψη αξιοκρατίας), γεωπολιτική πλευρά (η χώρα γίνεται ευ-
άλωτη, λιγότεροι στρατεύσιµοι) καθώς και την εθνική «υπαρξιακή» πλευρά του ζητή-
µατος (λιγότεροι Έλληνες, µικρότερη αναπαραγωγή του πολιτιστικού µας πλούτου). 
Τόνισε την ανάγκη µιας διακοµµατικής, συνεκτικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της 
δηµογραφικής κρίσης, την ανάγκη ενηµέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών, καθώς 
και την ανάγκη συνεργασίας κράτους, επιστηµονικού και επιχειρηµατικού κόσµου, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενώ έθεσε και την περιφερειακή διάσταση 
του προβλήµατος σε σχέση µε τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές. 

Ο κ. Στέφανος Χανδακάς, γυναικολόγος, ιδρυτής και 
πρόεδρος της HOPEgenesis έκανε αναφορά σε τρεις 
παραµέτρους του δηµογραφικού ζητήµατος, όσον αφο-
ρά το πού πρέπει να εστιαστούν οι λύσεις: µείωση γηγε-
νούς πληθυσµού, φυγή επιστηµονικού δυναµικού, µετα-
ναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα. Τόνισε ότι τα µνηµόνια 
ανέτρεψαν και τα όποια µέτρα υποστήριξης των γεννήσεων 
υπήρχαν και  µίλησε για ανάγκη διαφορετικής φορολογι-
κής και ασφαλιστικής αντιµετώπισης των γεννήσεων, ενώ 

στην αγορά εργασίας, καθώς αυτό, µεταξύ άλλων, θα µειώσει την ανεργία των γυναικών 
και θα προσφέρει υψηλότερο εισόδηµα στις οικογένειες. Η δηµογραφική κρίση µπορεί 
να αντιστραφεί, εκτίµησε η κ. Μιχαηλίδου. 

έκανε µνεία στον τρόπο µε τον οποίο η Γαλλία αντιµετώπισε το δικό της δηµογραφικό 
πρόβληµα. Τάχθηκε υπέρ του επιδόµατος τοκετού, τονίζοντας ότι θέλει αξιολόγηση και 
συνέχιση ή τροποποίηση στην πορεία, αναλόγως των συµπερασµάτων από την αξιο-
λόγηση αυτής της πολιτικής. Τέλος, επεσήµανε ότι µπορούµε να προσδοκούµε απο-
τελέσµατα αν συνδυάσουµε τις πρωτοβουλίες µιας σειράς φορέων (κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, ένοπλες δυνάµεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.) 
αλλά και την κρατική, ιδιωτική και ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση. 
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Περισσότερα για το συνέδριο, πατήστε

εδώ

Για αναφορές στα Media, πατήστε

εδώ

ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α; 

• Παιδιά vs καριέρας;

• Πώς συνδυάζεται η απασχόληση με τη μητρότητα;

• Η ραγδαία αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών

• Ποιον ρόλο παίζουν τα υφιστάμενα στερεότυπα;

• Νέες προτεραιότητες στη δημογραφική πολιτική

• Ο αντίκτυπος του brain drain και οι πτυχές του 

• Πώς μπορεί να σχεδιαστεί η κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο της ∆ημογραφικής κρίσης; 

• Ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών συστημάτων

· Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι γεωπολιτικές προκλήσεις που 
σχετίζονται  με το δημογραφικό πρόβλημα;

Ολόκληρο το κείµενο βρίσκεται ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα των Economist Events 
for Greece, Cyprus, Malta and SE Europe

http://www.hazliseconomist.com/en/press_release/THE_DEMOGRAPHIC_CRISIS_IN_GREECE 


