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Η Ελληνική  Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι) είναι μια Επιστημονική 
εταιρεία, Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1976 και έχει σαν 
σκοπό την προώθηση των στόχων της Περιγεννητικής Ιατρικής, δηλαδή την 
επίτευξη της καλύτερης δυνατής φροντίδας για το έμβρυο έγκυο και το νεογνό, 
μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων.

Η Ε.Ε.Π.Ι. είναι η εταιρεία των Μαιευτήρων και των Νεογνολόγων-Παιδιάτρων αλλά 
και όλων των συναφών ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα προβλήματα του 
εμβρύου και του νεογνού (467 μέλη).

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 19 πανελλήνια συνέδρια και 
πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Νεογνο-
λογική Εταιρεία εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό «Περιγεννητική Ιατρική και 
Νεογνολογία».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



Η Ε.Ε.Π.Ι. συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ως επιστημονική εταιρεία για να αναλάβει 
δράση σε ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. 

Η 1Η ημερίδα είναι η αρχή της καμπάνιας και μια σειρά ενεργειών της από την Ε.Ε.Π.Ι. με 
στόχο να ευαισθητοποιηθεί και να προβληματιστεί η κοινωνία με το μείζον θέμα της 
υπογεννητικότητας.

Με τις δράσεις της η Ε.Ε.Π.Ι. θα προτρέψει και θα επηρεάσει, τα Μέλη της, τον 
Επιστημονικό Κόσμο την Κοινωνία, τους Φορείς και την Πολιτεία για ενέργειες.

Θα καταστήσει τους Παιδιάτρους και τους Γυναικολόγους συμμέτοχους, ώστε να 
αναγνωρίσουν το πρόβλημα και την επίδραση που έχει στο κλάδο τους και να αναλάβουν 
δράσεις ενημέρωσης και επιρροής των ζευγαριών.

Θα αναζητήσει και θα προτείνει πρακτικές λύσεις για την αλλαγή του αρνητικού κλίματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



Δημιουργία ιστοσελίδας αποκλειστικά για την Ημερίδα και την καμπάνια, 
όπου θα παρουσιάζονται όλα τα νεότερα και όλες οι δράσεις στο: 

www.morekids.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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Ένα πρόβλημα εθνικό
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•Δημογραφικό Πρόβλημα-Υπογεννητικότητα

•Παιδεία

•Οικονομία

•Άμυνα

Εθνικές Προκλήσεις



Η Ελλάδα σε αριθμούς



Η Ελλάδα σε αριθμούς



Η Ελλάδα σε αριθμούς



Η Ελλάδα μετατρέπεται σε κράτος γερόντων



ΟΡΙΣΜΟΣ: Υπογεννητικότητα είναι ο μειωμένος αριθμός γεννήσεων σε μία χώρα , 
ιδιαίτερα όταν αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος ή όχι σημαντικά μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο αριθμό των θανάτων

Υπογεννητικότητα





1979 147.965 76.695 71.270 - 15,50

1980 148.134 76.698 71.436 - 15,36

1981 140.953 73.044 67.909 - 14,49

1982 137.275 71.073 66.202 - 14,02

1983 132.608 68.846 63.762 - 13,47

1984 125.724 65.126 60.598 - 12,70

1985 116.481 60.422 56.059 - 11,73

1986 112.810 58.422 54.388 - 11,32

1987 106.392 54.688 51.704 - 10,64

1988 107.505 55.621 51.884 - 10,71

1989 101.657 52.481 49.176 - 10,08

1990 102.229 52.422 49.807 - 10,06

1991 102.620 52.690 49.930 - 10,01

1992 104.081 54.067 50.014 - 10,04

1993 101.799 52.429 49.370 - 9,73

1994 103.763 53.667 50.096 - 9,83

1995 101.495 52.700 48.795 - 9,54

1996 100.718 51.510 49.208 - 9,40

1997 102.038 52.606 49.432 - 9,47

1998 100.894 51.992 48.902 - 9,31

1999 100.643 51.884 48.759 - 9,25

2000 103.274 53.149 50.125 - 9,46

2001 102.282 53.231 49.051 - 9,34

2002 103.569 53.142 50.427 - 9,43

2003 104.420 53.714 50.706 - 9,47

2004 105.655 54.605 51.050 - 9,55

2005 107.545 55.539 52.006 - 9,69

2006 112.042 57.739 54.303 - 10,05

2007 111.926 57.959 53.967 - 10,00

2008 118.302 60.966 57.336 - 10,53

2009 117.933 60.832 57.101 - 10,45

2010 114.766 59.127 55.639 - 10,15

2011 106.428 54.862 51.566 - 9,57

2012 100.371 51.654 48.717 - 9,05

2013 94.134 48.430 45.704 - 8,51

2014 92.149 47.384 44.765 - 8,43

2015 91.847 47.294 44.553 - 8,48

2016 92.898 47.882 45.016 - 8,61

2017 88.553 45.686 42.867 - 8,22

Έτος Απόλυτοι Άρρενες Θήλεις Μη Επί 1.000

αριθμοί δηλώσαντες κατοίκων

φύλο

Γεννήσεις Ζώντων



•Δείκτης γονιμότητας 1,3 παιδιά, 
(πρέπει να γεννιούνται από κάθε γυναίκα 2,1 παιδιά)

•Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν τα 31 έτη (ενώ το 2013 τα 30,9 
έτη)

•Το 2014 οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, έναντι 
111.794  το 2013

•Επομένως το 2014 η Ελλάδα παρουσίασε μείωση πληθυσμού: κατά 21.592 άτομα

•Ο μέσος όρος της ηλικίας των Ελλήνων σήμερα είναι τα 44 έτη, όταν το 1951 
ήταν τα 26 έτη

•Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε εκτρώσεις στην Ευρώπη και η τρίτη στον κόσμο, με 
περίπου 250.000 ετησίως (υπερδιπλάσιες από τις γεννήσεις)

Ανησυχητικά στοιχεία 



Ανησυχητικά στοιχεία 



•Η οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, η υψηλή ανεργία των  
νέων
•Νέα δομή ελληνικής κοινωνίας
•Εργασία μακριά από το σπίτι
•Έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών
•Αύξηση μ.ο. ηλικίας γάμου
•Ολοκλήρωση σπουδών υποψηφίων γονέων
•Έλλειψη χώρου στις νέες κατοικίες (πολυκατοικίες)
•Επιλογή αγαμίας-ατεκνίας
•Μείωση νεογνικής/παιδικής θνησιμότητας- αίσθημα ασφάλειας σε γονείς
Αποκοπή από παραδοσιακές αξίες
•Εγωιστική θεώρηση της ζωής-καταναλωτισμός
•Αδυναμία των γονέων να ικανοποιήσουν μελλοντικές ανάγκες των παιδιών
Ψυχοσωματική κόπωση των σύγχρονων ανθρώπων

Αίτια Υπογεννητικότητας



Άλλες παρατηρήσεις

Έγκυες μεγαλύτερης ηλικίας
Γέννηση λιγότερων παιδιών
Αναβολή – μείωση γάμων
Αύξηση μονογονεικών οικογενειών



•Εθνικές συνέπειες: γεωπολιτική ισορροπία –συσχέτιση με γειτονικά κράτη 
(άνοιγμα της πληθυσμιακής ψαλίδας)

•Κοινωνικές συνέπειες: χαλάρωση του θεσμού της οικογένειας

•Μείωση ενεργού πληθυσμού-εργατικού δυναμικού

•Μείωση ΑΕΠ

•Αύξηση του ποσοστού των συνταξιούχων-κατάρρευση ασφαλιστικών ταμείων/κράτους πρόνοιας

•Μείωση μισθών και συντάξεων

•Ερημοποίηση απομακρυσμένων περιοχών

•Αλλαγή της σχέσης Ελλήνων/μεταναστών

•Αποδυνάμωση αμυντικής ικανότητας

•Μεγαλύτερη βαρύτητα της γνώμης των «γερόντων» στην κοινωνία

Συνέπειες Υπογεννητικότητας



Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, 
οι συνέπειες αυτές σε χώρες 

όπως η Ελλάδα μπορούν 
και πρέπει να μετριασθούν

Προτάσεις



•Παροχή οικονομικών κινήτρων
•Διευκόλυνση εργαζόμενης μητέρας (βρεφονηπιακοί σταθμοί)
•Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Στήριξης της οικογένειας
•Στήριξη ζευγαριών με πρόβλημα γονιμότητας
•Οικονομικά κίνητρα για απόκτηση 3ου παιδιού
•Μοριοδότηση πολύτεκνων οικογενειών
•Στεγαστική συνδρομή συνδεδεμένη με την απόκτηση παιδιών
•Μείωση εργοδοτικών εισφορών για νέες και νέους εργαζόμενους γονείς
•Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δημογραφικής Πολιτικής-Ειδική Γραμματεία 
Δημογραφικού ή Υπουργείο Δημογραφικού
•Ταμείο Σύστασης Οικογένειας
•Αναστροφή μεταναστευτικού κύματος-επιστροφή μεταναστών
•Αναβάθμιση δημόσιων μαιευτηρίων-επιχορήγηση ιδιωτικών μαιευτηρίων για     
τοκετούς
•Ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας-Προβολή της μητρότητας και της 
οικογένειας ως πρότυπα στην κοινωνία

Προτάσεις



•Πολλές από αυτές τις προτάσεις έχουν δημοσιονομικό κόστος.

•Ας ξεκινήσουμε από αυτές που δεν έχουν, ας κάνουμε επιτέλους μια αρχή, γιατί 
αλλιώς θα έχουμε σίγουρα κόστος. Και αυτό θα λέγεται εθνικό.

•Eυθύνη όλων είναι να τεθεί το εν λόγω ζήτημα στην κορυφή της πολιτικής 
ατζέντας, με την άμεση υιοθέτηση δραστικών λύσεων για την ανάσχεση της 
υπογεννητικότητας

Προτάσεις



•Η γέννηση κάθε νέου ανθρώπου δεν είναι απλώς μια βιολογική αναγκαιότητα.
Το θέμα της υπογεννητικότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα νέα δεδομένα

•Γιατί η αναπαραγωγή δεν είναι μια βιολογική ή μηχανιστική διαδικασία για το 
ανθρώπινο είδος. Είναι μια πράξη ύψιστης ψυχικής και ηθικής ευθύνης

•Είναι αναγκαίο να αποδεχτούμε την αναγκαιότητα της αναπαραγωγής ως τον 
απόλυτο νόμο της φύσης

Συμπεράσματα




