
Θεματική Ενότητα: 
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Συνοπτική Παρουσίαση  
Ερωτηματολογίου Επιτροπής 
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Στόχος 

Η συγκέντρωση προτάσεων από τους Δήμους της χώρας 
σε θέματα παιδείας και νεολαίας, προκειμένου ο 

προγραμματισμός δράσης της Επιτροπής: 

 

να στηριχθεί στις πραγματικές 
ανάγκες της πρωτοβάθμιας ΤΑ 

να αναδείξει προβλήματα & 
αδυναμίες των αρμοδιοτήτων 

των Δήμων στους 
συγκεκριμένους τομείς 
προκειμένου αυτά να 
αντιμετωπιστούν & να 

βρεθούν οι πλέον κατάλληλες 
λύσεις  

να καταγράψει τις σχετικές 
υποδομές  



Γεωγραφική Κατανομή 
Ερωτηματολογίων  
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
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ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 



ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 



Ιεραρχήστε τα πιθανά προβλήματα στα 
σχολεία/σχολικά συγκροτήματα του Δήμου 
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Συντήρηση / επισκευές 

Θέρμανση 

Φύλαξη 

Καθαριότητα 

Άλλο 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων αναφέρει ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης αλλά και του 
περιορισμού των πόρων προς την ΤΑ, αδυνατεί να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής 

στα σχολικά του συγκροτήματα, γεγονός που δημιουργεί βασικά ζητήματα ασφάλειας στα κτίρια 



Αξιοποιείτε τη σχολική ακίνητη περιουσία και για 
λόγους πέραν της λειτουργίας τους ως σχολεία; 

89% 

3% 
8% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 

Στην πλειοψηφία τους οι Δήμοι παραχωρούν τη σχολική τους περιουσία προκειμένω να 
διευκολύνουν τις εκδηλώσεις των τοπικών φορέων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η παραχώρηση 

αφορά  σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, 
αλλά και στην υλοποίηση των  Προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Ωστόσο, το 

προσωπικό δεν επαρκεί για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, 
κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά, ευτυχώς σε μικρό ποσοστό 



Βρίσκεται σε λειτουργία η Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας; 

89% 

7% 4% 

Λειτουργεί 

Δεν λειτουργεί 

Δεν αναφέρεται 

Ως βασικότερα προβλήματα για την αποτελεσματική λειτουργία της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας εντοπίστηκαν: α) η έλλειψη χρηματοδότησης, β) η απαξίωση του 
ρόλου της, καθώς έχει απλώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα και γ) η έλλειψη προσωπικού 



Λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές Παιδείας; 

Λειτουργούν στο σύνολό τους 
επιτελώντας το θεσμικά 

προβλεπόμενο ρόλο τους.  

Ωστόσο η αδυναμία κάλυψης των  
λειτουργικών δαπανών τους, η 

υποστελέχωσή τους και τα 
θεσμικά ζητήματα στον τρόπο 

λειτουργίας τους δεν επιτρέπουν 
την αποτελεσματική άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους 



Λειτουργούν Σχολές Γονέων στον Δήμο; 

42% 

40% 

18% 

Λειτουργούν 

Δεν λειτουργούν 

Δεν αναφέρεται 



Επιτελούν τον θεσμικά προβλεπόμενο 
ρόλο τους; 

47% 

12% 

41% 
ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται 

Μολονότι επισημαίνεται η αναγκαιότητα στήριξης παιδιών και γονέων, σε πολλές 
περιπτώσεις αναφέρθηκε χαμηλή συμμετοχή από τους γονείς, στις Σχολές, λόγω τόσο 

της ελλιπούς ενημέρωσης των γονέων αλλά και αδυναμίας αποτελεσματικής 
συνεργασίας με το γραφείο παιδείας του δήμου. Τονίζεται πάντως η αναγκαία  

λειτουργία τους, αφού όμως παράλληλα αναβαθμιστεί ο ρόλος τους και βελτιωθεί η 
συνεργασία τους με τους δήμους 



ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 



Έχετε εκπονήσει Τοπικό Πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο; 

78% 

14% 

8% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται  



Λειτουργεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
στο Δήμο; 

86% 

7% 
7% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται 



Το κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι 
στελεχωμένο με προσωπικό του Δήμου; 

42% 

45% 

13% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται 



Αριθμός προσωπικού του δήμου που 
στελεχώνει το Κέντρο Δια βίου Μάθησης 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 2 



Η λειτουργία του ΚΔΒΜ έχει σε όλες τις περιπτώσεις μεγάλη 
απήχηση στην τοπική κοινωνία καθώς εκτός από την παροχή 

νέων γνώσεων συντελεί ουσιαστικά στην άρση του  
απομονωτισμού και στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης 

συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.  

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι δήμοι ζητούν όχι μόνο τη 
συνέχιση του προγράμματος αλλά και την ενίσχυσή του για τη 

διεύρυνση της θεματολογίας του και με ενότητες που 
συνδέονται τόσο με τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας 

(πχ γεωργικός δήμος), αλλά και με την αγορά εργασίας 
γενικά.  

Κύριο πρόβλημα που χαρακτηρίζει την υλοποίηση του 
προγράμματος είναι οι καθυστερήσεις στην ανάθεση 

εκπαιδευτών , η άρνηση κάποιων εκπαιδευτών να πάνε σε 
μικρούς νησιωτικού ή ορεινούς δήμους και η έλλειψη χώρων 

στέγασης, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι υποδομές των 
δήμων δεν επαρκούν 



ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 



Έχετε Δημοτικούς Συμβούλους κάτω των 
30 ετών; 

51% 
39% 

10% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται 



Αριθμός Δημοτικών Συμβούλων  
κάτω των 30 
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Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν μόνο ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο κάτω των 30, γεγονός που 
αναδεικνύει το πρόβλημα μη συμμετοχής της νεολαίας στις υποθέσεις της τοπικής 

κοινωνίας 



Έχετε αναλάβει ή προγραμματίζετε 
πρωτοβουλίες σε θέματα νεολαίας; 

60% 
27% 

13% 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

Δεν αναφέρεται 



Ιεραρχήστε τα ποιό σημαντικά προβλήματα 
της νεολαίας στη περιοχή του Δήμου σας 

85% 

6% 
1% 

8% 

Ανεργία 

Εκπαίδευση 

Ψυχαγωγία 

Δεν αναφέρεται  

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Δήμοι θέτουν την ανεργία ως το κυριότερο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η νεολαία. 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 

Γιώργος Ιωακειμίδης 
Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη 

Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, 
Θρησκευμάτων & Νεολαίας 

Καταγραφή  / Επεξεργασία 
ερωτηματολογίων και επιμέλεια  

Παρουσίασης 
Μήτσου Κατερίνα  
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