
 

 

Άρθρο ηοσ Προέδροσ ηης ΕΕΣΑΑ Δημήηρη Καλογερόποσλοσ 

για ηο Δημογραθικό 

ποσ δημοζιεύθηκε ζηο site ηοσ Ρ/ 9,84 

 

Έρεσνα: Γεραζμένος ο πληθσζμός ηης Ελλάδας – 8,3 εκαηομμύρια ηο 

2050 

Η Εσρώπη …γερνάει και η Ελλάδα ακόμη περιζζόηερο ζε ζτέζη με ηην 

σπόλοιπη ήπειρο καθώς ζύμθωνα με μελέηη ποσ παροσζιάζηηκε ζηο Ίδρσμα 

Δημοκραηίας «Κωνζηανηίνος Καραμανλής» ηο 2050 ο πληθσζμός ηης τώρας 

μπορεί να ζσρρικνωθεί ζηα 8,3 εκαηομμύρια αν ζσνετιζηεί η ίδια καηάζηαζη. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ην Δπξσπατθό Λατθό Κόκκα θξνύεη ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε λα ιάβεη ζνβαξά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ 

ππνγξακκίδνληαο ζηελ εηζήγεζε ηνπ όηη «Η κεηαλάζηεπζε δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη ε 

ιύζε ζην δεκνγξαθηθό πξόβιεκα ηεο ΔΔ καθξνπξόζεζκα» ζπκπιεξώλνληαο όηη 

«σζηόζν ζπλεθηηκνύκε όηη ε λόκηκε κεηαλάζηεπζε κπνξεί πξνζσξηλά λα 

δηεπθνιύλεη ηεο κεηάβαζε ζε έλα πην βηώζηκν δεκνγξαθηθό κνληέιν. » 

ηελ πξόηαζε ηνπ ην Δπξσπατθό Λατθό Κόκκα, πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 

γηα ην δεκνγξαθηθό πξόβιεκα ηεο Δπξώπεο, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνηλσληθό 

θξάηνο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Δπξώπε επηζεκαίλνληαο όηη ειινρεύεη ν θίλδπλνο 

ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο ηνλίδεη «Οη ζπληάμεηο 

θαηαιακβάλνπλ κεξίδην ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ΑΔΠ 



θαηά κέζν όξν ζηελ ΔΔ. Σνλίδνπκε όηη ε δεκνγξαθηθή αιιαγή επεξεάδεη ηε 

βησζηκόηεηα ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ δνκώλ θαη θαζνξίδεη ηελ εμέιημε ηνπ θξάηνπο – 

πξόλνηαο κε άκεζν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ δήκσλ ζε όιε 

ηελ Δπξώπε ηε δηαηήξεζε παξαδνζηαθώλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη α αμηνπξεπή επίπεδα δηαβίσζεο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο.» 

ην ίδην κήθνο θύκαηνο θαη νη ζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηώλ ε 

νπνία ζηελ 118ε ζπλεδξίαζε ηεο γλσκνδόηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πξνο ηελ ΔΔ. 

Δηδηθόηεξα όπσο αλαθέξεη ζηνλ «Αζήλα 9,84» ην κέινο ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο ζηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηώλ πξόεδξνο ηεο ΔΔΣΑΑ Γεκήηξεο 

Καινγεξόπνπινο «Πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην 

2060 γηα ηελ δεκνγξαθηθή γήξαλζε. Η εμέιημε ηεο γνληκόηεηαο, ην πξνζδόθηκν δσήο 

θαη ε κεηαλάζηεπζε πξννησλίδνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ ειηθηαθή δηάζξσζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο ΔΔ. Η αλαινγία ησλ ελεξγώλ πξνο ηνπο εμαξηώκελνπο πνιίηεο από 1 

πξνο 4 πνπ είλαη ζήκεξα ζα κεησζεί ζε πεξίπνπ 2 πξνο 1. Σν 2016  ν πιεζπζκόο ηεο 

Δπξώπεο δελ ζα είλαη κόλν πεξηζζόηεξν γεξαζκέλνο αιιά θαη πεξηζζόηεξν 

αλνκνηνγελώο θαηαλεκεκέλνο ύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηα θξάηε κέιε ζα 

εκθαλίδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη ζην ίδην ην εζσηεξηθό ηνπο 

θαζώο ζηα κηζά πεξίπνπ από απηά ν πιεζπζκόο ζα έρεη κεησζεί, ελώ ζηα άιια κηζά 

ζα έρεη απμεζεί.» 

ηελ Διιάδα ε εηθόλα ηνπ δεκνγξαθηθνύ είλαη αθόκε ρεηξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 

ππόινηπε Δπξώπε. Όπσο αλαθέξνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ αλαθνηλώζεθαλ 

ζηνλ Ιλζηηηνύην Γεκνθξαηίαο «Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο» . Δηδηθόηεξα ην 2050 ν 

πιεζπζκόο ηεο ρώξαο ελδέρεηαη λα ζπξξηθλσζεί ζηα 8,3 εθαηνκκύξηα. Ο αξηζκόο ησλ 

παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο ελδέρεηαη λα κεησζεί από 1,6 εθαηνκκύξηα ζε 1 

εθαηνκκύξην θαη ν ελεξγόο πιεζπζκόο δειαδή όινη νη πνιίηεο ειηθίαο 20-69 εηώλ 

(πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα δνπιέςνπλ) λα κεησζεί από 7 εθ ην 2015 ζε 4,8-5,5 

εθ. ηόηε. 

Η Πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Ρόδε Κξάηζα ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμήγεζε ηελ 

επηινγή ηνπ δεκνγξαθηθνύ σο ζέκα ζπδήηεζεο, ιόγσ ηεο θξηζηκόηεηάο ηνπ αιιά θαη 

ηεο απνπζίαο ηνπ από ηνλ δεκόζην δηάινγν. «Χσξίο ηελ κειέηε ηνπ δεκνγξαθηθνύ 

θαηλνκέλνπ, ησλ αηηηώλ ηνπ θαη ησλ πξνβιέςεσλ, δελ κπνξνύκε λα ραξάμνπκε 

πνιηηηθή γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο» επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο βαζηθόο εηζεγεηήο ηεο εκεξίδαο ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θ. 

Βύξσλ Κνηδακάλεο έδσζε κία πιήξε θαη ζπλνιηθή εηθόλα ησλ δεκνγξαθηθώλ 

ηάζεσλ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο θαζώο θαη ζελάξηα κειινληηθώλ 

πξνβιέςεσλ, ηνλίδνληαο όηη ε ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο ην θαηαηάζζεη πάλσ από 

θνκκαηηθνύο δηαρσξηζκνύο θαη όηη νη απνθάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αλαιεθζνύλ ζήκεξα, ζα επεξεάζνπλ ηελ δεκνγξαθηθή εηθόλα ηεο παηξίδαο καο ην 

2030 θαη ην 2050. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεκνγξαθηθέο εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ γηα ην 2050 όηη ν 

πιεζπζκόο ηεο Διιάδαο ζην κέιινλ ζα κεησζεί ζεκαληηθά, από 800 ρηι. κέρξη 2 

εθαηνκκύξηα. Δπηπιένλ ε δηάκεζε ειηθία, πνπ ήηαλ 26 έηε ην 1951, θαη πνπ είλαη 44 

έηε ζήκεξα , αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 5-8 έηε. Ο πιεζπζκόο ησλ παηδηώλ 

ζρνιηθήο ειηθίαο (από 3 κέρξη 17 εηώλ) ζα κεησζεί από 1.6 εθ. ην ζήκεξα ζε 1.4 εθ 

(αηζηόδνμν ζελάξην) έσο 1 εθ (απαηζηόδνμν ζελάξην) ην 2050, αθνύ πξώηα όκσο 

πξνεγεζεί έληνλε δηαθύκαλζε ηηο δεθαεηίεο πνπ ζα κεζνιαβήζνπλ. 



Ο ελ δπλάκεη νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο (δειαδή όινη νη πνιίηεο ειηθία 20-69 

εηώλ πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνύζαλ λα δνπιέςνπλ) ζα κεησζεί από 7 εθ ην 2015 ζε 4,8-

5,5 εθ ην 2050. εκαληηθά ζεηηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο ρώξαο, έρεη ε 

αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο θαηά 2% εηεζίσο. 

Σέινο ζε αθνξά ηελ εηθόλα ηεο Δπξώπεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ήηαλ ην ¼ ηνπ 

παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. ήκεξα νη Δπξσπαίνη είλαη ην 8% θαη κέρξη ην 2050, ην 

πνζνζηό απηό ζα πέζεη ζην 5%. 

 


