
Αποτελέσµατα 
ερωτηµατολογίου



18.036 Συµµετέχοντες στο ερωτηµατολόγιο 
για το 2ο Προσυνέδριο της ΝΔ

Ηλικία

έως 34:

65+ :

45-54:

55-64:

35-44:

Επίπεδο σπουδών

23,6%

14,1%

30,7%

20,1%

11,5%

Υποχρεωτική:

Μεταπτυχιακό:

Επαγγελµ. Εκπαίδευση:

Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ:

Γενικό Λύκειο: 11,1%

0,8%

6,4%

45,9%

35,8%



Ε1. Ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που προκάλεσε στους Έλληνες νέους το πολιτικό 
σύστηµα; (Μία επιλογή)

Το εκπαιδευτικό σύστηµα 
υπονοµεύει το µέλλον τους

Είναι θύµατα 
της αναξιοκρατίας

Δεν µπορούν 
να βρουν δουλειές

Η αναξιοκρατία και η ανεργία
τα µεγαλύτερα προβλήµατα των νέων

42,2%

37,5%

20,3%

Νέοι

46,1%

35,6%

18,3%

Σύνολο



Δουλειές και εκπαίδευση για τους νέους 
και όχι διορισµοί στο δηµόσιο 

Ε.2. Ποια θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα µιας κυβέρνησης για τους νέους; (Μία 
επιλογή)

Να τους βρει δουλειές 
µέσω ιδιωτικών επενδύσεων

Να κάνει την εκπαίδευση 
όπλο των νέων για το µέλλον

Να τους ανακουφίσει, έστω προσωρινά, 
µε κάποιες θέσεις στο Δηµόσιο

49,6%

48,9%

1,5%

Νέοι

49,9%

46,4%

3,7%



Προσχολική αγωγή που να καλύπτει
τις ανάγκες όλων των γονιών

Ε.3. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι µπορεί να βελτιωθεί η προσχολική 
εκπαίδευση; (Μία επιλογή)

Επέκταση του ωραρίου 
ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόµενοι γονείς

Αύξηση των θέσεων 
σε δηµόσιους παιδικούς σταθµούς

Παροχή επιδότησης για συµµετοχή 
σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς35,7%

34,5%

29,8%



Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα
για τη βελτίωση του δηµόσιου σχολείου

Ε.4. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι µπορεί να βελτιωθεί το δηµόσιο σχολείο; 
(Μέχρι δύο επιλογές)

Με αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων

Με αύξηση των 
Πρότυπων και Πειραµατικών σχολείων

Με ενίσχυση του προγράµµατος 
των ολοήµερων σχολείων (δηµοτικά)

Με λιγότερες ώρες διδασκαλίας 
και περιορισµό της διδακτέας ύλης 

διότι τα παιδιά είναι παραφορτωµένα

82,3%

44,8%

26,5%

11,1%

Νέοι

83,8%

41,5%

25,1%

14,6%



Οι νέοι επιθυµούν περισσότερη ευελιξία 
στο πρόγραµµα και τις δράσεις του σχολείου

Πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα στους καθηγητές και την 
τοπική κοινωνία να διαµορφώνουν ένα µέρος των 
προγραµµάτων των σχολείων ανάλογα µε τις ανάγκες της 
περιοχής και τις δικές τους επιθυµίες

Τα προγράµµατα των σχολείων πρέπει να 
διαµορφώνονται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο από 

το Υπουργείο Παιδείας για να υπάρχει έλεγχος και 
οµοιοµορφία σε όλη τη χώρα

Ε.5. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συµφωνείτε;

48,8% 51,2%

έως 34

65+

45-54

55-64

35-44

46,1%

46,5%

48,1%

52,5%

52,6%

53,9%

53,5%

51,9%

47,5%

47,4%



Λύκεια κοντά στην πραγµατική οικονοµία

Ε.6. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους θεωρείτε ότι µπορεί να αναβαθµιστεί το Λύκειο; 
(Μέχρι δύο επιλογές)

Εισαγωγή νέων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών 
που θα βοηθήσουν τους µαθητές να βρουν δουλειά στο 

µέλλον (πχ ψηφιακές δεξιότητες)

Έµφαση στον σχολικό επαγγελµατικό προσανατολισµό

Δυνατότητα πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης για 
απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας

Μεγαλύτερη έµφαση στα 
µαθήµατα γενικής παιδείας

Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων

Νέοι

60,0%

54,5%

38,5%

13,2%

14,4%

61,6%

52,8%

35,3%

11,4%

20,1%



Ζητούµενο (ακόµα) η σύνδεση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας

Ε7. Στη χώρα µας το ποσοστό των µαθητών που επιλέγουν την επαγγελµατική εκπαίδευση είναι εξαιρετικά 
χαµηλό σε σύγκριση µε το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς µπορεί να αλλάξει αυτό κατά 
τη γνώµη σας; (Μέχρι δύο επιλογές)

Με σύνδεση µε επιχειρήσεις µέσω του θεσµού της µαθητείας που θα 
προσφέρει στους µαθητές πρακτική εµπειρία στο αντικείµενό τους

Με επαγγελµατικό προσανατολισµό από το γυµνάσιο, ώστε οι 
µαθητές να αντιληφθούν τις δυνατότητες που τους δίνει η 
επαγγελµατική εκπαίδευση για καλή επαγγελµατική πορεία

Με πρότυπα επαγγελµατικά λύκεια που θα παρέχουν υψηλό 
επίπεδο κατάρτισης

Με την αναβάθµιση των υποδοµών και του εξοπλισµού ώστε οι 
µαθητές να µπορούν να αναπτύσσουν περισσότερες δεξιότητες που θα 
τους χρησιµεύσουν επαγγελµατικά

Με εξετάσεις από το γυµνάσιο στο λύκειο, ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλότερο επίπεδο σπουδών, τόσο στα επαγγελµατικά, όσο και στα 
γενικά λύκεια

51,6%

46,2%

41,1%

10,1%

37,0%



Η ανοµία και η χαµηλή σύνδεση µε την αγορά 
εργασίας κοστίζουν στα πανεπιστήµια

Ε.8. Κατά τη γνώµη σας, ποιο είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα ανώτατα 
ιδρύµατα τα τελευταία χρόνια; (Μέχρι δύο επιλογές)

55,4% 57,5% 40,1% 17,6% 17,7%Νέοι

Η ανοµία και η 
παραβατικότητα 

εντός των 
ιδρυµάτων

Ο χαµηλός βαθµός 
σύνδεσής τους µε την 
αγορά εργασίας και 

τις επιχειρήσεις

Η έλλειψη 
αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου

Η µείωση της 
κρατικής 

χρηµατοδότησης

Η απουσία 
κουλτούρας, 

αναγνώρισης και 
επιβράβευσης της 

προσπάθειας

63,6% 55,2% 39,7% 18,7% 11,9%



Σύνδεση της χρηµατοδότησης 
των πανεπιστηµίων µε την αξιολόγηση

Ε.9. Συµφωνείτε η διαφωνείτε µε την παρακάτω θέση: «Η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων είναι 
σωστό να συνδέεται µε τη χρηµατοδότησή τους. Τα πανεπιστήµια µε καλύτερες επιδόσεις πρέπει 
να παίρνουν περισσότερα χρήµατα.»

Διαφωνώ
17,7%

Συµφωνώ
82,3%

έως 34

65+

45-54

55-64

35-44

70,4%

78,7%

81,0%

87,5%

89,3%

29,6%

21,3%

19,0%

12,5%

10,7%



Περισσότεροι από 9 στους 10
υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστηµίων 

Ε.10. Με ποια από τις παρακάτω δύο απόψεις συµφωνείτε;

Χρειαζόµαστε και ιδιωτικά πανεπιστήµια για να µη 
φεύγουν φοιτητές, νέοι επιστήµονες και συνάλλαγµα 

στο εξωτερικό

Πρέπει να υπάρχουν µόνο τα κρατικά 
πανεπιστήµια γιατί τα ιδιωτικά ωφελούν 

τους πλουσίους

92,1%

7,9%



Άµεση αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας 
στα πανεπιστήµια

Ε.11. Με ποια από τις δύο απόψεις για το άσυλο συµφωνείτε;

Η εγκληµατικότητα στο πανεπιστήµιο πρέπει να 
αντιµετωπίζεται µε άµεση παρέµβαση της αστυνοµίας

Τα πανεπιστήµια είναι ιδιαίτερη περίπτωση και στα 
θέµατα εγκληµατικότητας οι λύσεις πρέπει να 
βρίσκονται µε πρωτοβουλία των καθηγητών και 
των φοιτητών

93,8%

6,2%



Με νέες δουλειές και µείωση της φορολογίας
η Ελλάδα ελκυστική ξανά για τους νέους

Ε.12. Κατά τη γνώµη σας, ποια πολιτική θα ήταν πιο αποτελεσµατική προκειµένου να ανακοπεί η τάση φυγής 
νέων µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, αλλά και για να γίνει η Ελλάδα ξανά ελκυστική για όσους 
έφυγαν τα προηγούµενα χρόνια; (Μία επιλογή)

40,3% 31,1% 15,8% 12,7%Νέοι

Προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδύσεων για να 

ανοίξουν νέες δουλειές

Μειώσεις στη 
φορολογική και 

ασφαλιστική επιβάρυνση 
της εργασίας

Εµπέδωση ενός 
αισθήµατος 
αξιοκρατίας

Ειδικά κίνητρα για την 
επιστροφή νέων 

Ελλήνων επιστηµόνων 
από το εξωτερικό

47,2% 23,7% 18,1% 11,0%




