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Η παρούσα έκδοση –η πρώτη του είδους της στη χώρα 
µας– φιλοδοξεί να συµβάλει στην κατανόηση των κυριοτέ-
ρων κοινωνικών τάσεων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, 
µέσα από κείµενα των ερευνητών του Ινστιτούτου Κοινω-
νικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κών Ερευνών (ΕΚΚΕ), που στηρίζονται σε ένα συνδυασµό 
ποσοτικών στοιχείων, εµπειρικών δεδοµένων και αναλυτι-
κών προσεγγίσεων. Πέρα από τον καθεαυτό ενηµερωτικό 
του χαρακτήρα, το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001 
επιδιώκει ταυτόχρονα να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο 
για την άσκηση πολιτικής, αλλά και να τροφοδοτήσει µε το 
απαραίτητο υλικό τη µελλοντική επιστηµονική έρευνα. 

Υπό αυτή την έννοια, απευθύνεται σ’ ένα ευρύτατο 
αναγνωστικό κοινό, το οποίο περιλαµβάνει, πέρα από την 
ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τους φορείς δια-
µόρφωσης και άσκησης πολιτικής, τους εκπροσώπους των 
Μ.Μ.Ε., αλλά και τον κάθε ενεργό πολίτη που επιθυµεί να 
ενηµερώνεται και να προβληµατίζεται γύρω από τα σύγ-
χρονα κοινωνικά προβλήµατα, τις τάσεις που διαµορφώνο-
νται και τις µελλοντικές προοπτικές.

Μια από τις βασικές προδιαγραφές του «Κοινωνικού 
Πορτραίτου» είναι η σφαιρική προσέγγιση των κοινωνικών 
φαινοµένων και των µηχανισµών αλληλεξάρτησής τους, µε 
κεντρικό ερµηνευτικό άξονα τις κοινωνικές κυρίως διαστά-
σεις τους, κάτι που προσιδιάζει κιόλας προς την επιστηµο-
νική παράδοση τόσο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτι-
κής, όσο και του ΕΚΚΕ γενικότερα.

Πρέπει να τονίσουµε ότι η θεµατική του τόµου αυτού 
δεν είναι εξαντλητική του τεράστιου φάσµατος των κοινω-
νικών τάσεων και µεταβολών. Κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε, 
άλλωστε, τα όρια και τις δυνατότητες αυτής της εκδοτικής 
προσπάθειας. Η επιλογή των θεµάτων σχετίζεται, σε µεγά-
λο βαθµό, µε τις υπάρχουσες ειδικότητες και τη συσσωρευ-
µένη γνώση εντός του ΙΝΚΠΟ. Σε µελλοντικές εκδόσεις, η 
θεµατολογία του «Κοινωνικού Πορτραίτου» σταδιακά θα 
διευρύνεται, και µε τη συνδροµή εξωτερικών συνεργατών. 
Αναφέρουµε ενδεικτικά κάποια θέµατα που θα πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείµενο ανάλυσης σε προσεχείς εκδόσεις 
του «Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας»: η κοινωνική 
συνοχή, η περιφερειακή διάσταση των κοινωνικών ανισο-
τήτων, οι µη-εισοδηµατικές διαστάσεις της φτώχειας (π.χ. 
σε θέµατα υγείας. στέγασης, εκπαίδευσης), τα προβλήµατα 
ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, η ποιό-
τητα της απασχόλησης, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλει-
ας της εργασίας, η αναδιοργάνωση της εργασιακής διαδι-
κασίας, η κοινωνική επανένταξη των κρατουµένων, κ.λπ. 
Επίσης, σε ξεχωριστή ενότητα, θα παρουσιάζονται οι από-
ψεις ενός ή δύο ειδικών γύρω από ένα θέµα της επικαιρό-
τητας. 

Πρόλογος



Ως πρώτη εκδοτική απόπειρα αυτού του είδους από 
πλευράς µας, ζητούµε εκ των προτέρων την κατανόηση 
των αναγνωστών για τις τυχόν ατέλειες ή παραλείψεις, που 
πιθανόν εµφιλοχώρησαν στον πολυσέλιδο αυτόν τόµο.

Η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας αποτελεί µια 
απτή έκφραση του κλίµατος δηµιουργικής συνεργασίας 
που κάνει έντονη την παρουσία του στην καθηµερινή ζωή 
του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής.

Επιθυµώ να ευχαριστήσω θερµά και να συγχαρώ τους 
συνεργάτες µου, ερευνητές και ερευνήτριες, του Ινστιτού-
του Κοινωνικής Πολιτικής για τον ενθουσιασµό, την επι-
στηµονική επάρκεια και την υπευθυνότητα µε την οποία 
ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και πρόσκληση αυτής της 
δηµοσίευσης. Εκφράζοντας, πιστεύω, το σύνολο των ερευ-
νητών του Ινστιτούτου, οφείλω ν’απευθύνω ιδιαίτερες ευ-
χαριστίες στα µέλη της Επιτροπής Έκδοσης, Αλίκη Μου-
ρίκη, Ματίνα Ναούµη και Γεωργία Παπαπέτρου, οι  οποίες 
συντόνισαν µε επιτυχία το δύσκολο αυτό εγχείρηµα και 
επιµελήθηκαν τα κείµενα.

Καθοριστική ήταν επίσης η συµβολή του Βαγγέλη 
Ζουρίδη, συνεργάτη του ΕΚΚΕ, ο οποίος ανέλαβε όλες τις 
προεκτυπωτικές εργασίες, τους πίνακες, τα διαγράµµατα 
και το εξώφυλλο, µε πολλή υπευθυνότητα, προσοχή και µε-
ράκι. Εκ µέρους των συνεργατών του Ινστιτούτου Κοινω-
νικής Πολιτικής, τον ευχαριστώ και τον συγχαίρω θερµά. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ευχή η ερ-
γασία αυτή να έχει µεγαλύτερη απήχηση από αυτήν που 
προσδοκούσαµε όταν ξεκινήσαµε, και ταυτόχρονα να ανα-
λάβω τη δέσµευση ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί 
και η επόµενη έκδοση θα είναι πληρέστερη και ακόµη πιο 
ενδιαφέρουσα και επίκαιρη.

Αθήνα, Οκτώβριος 2002 

Καθηγητής Ιωάννης Σακέλλης
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών



Τα τελευταία χρόνια, η χώρα µας βρίσκεται στο µεταίχ-
µιο κρίσιµων κοινωνικών µεταβολών, ως απόρροια της τά-
σης διεθνοποίησης της οικονοµίας, των ραγδαίων τεχνο-
λογικών εξελίξεων και των συντελούµενων γεωπολιτικών 
ανακατατάξεων.

Οι εξελίξεις αυτές, χωρίς προηγούµενο στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, όπως είναι φυσικό, αφήνουν το έντο-
νο αποτύπωµά τους στην ελληνική κοινωνία και οικονο-
µία, επηρεάζουν τις εσωτερικές διεργασίες και αποτελούν 
κεντρική συνιστώσα των οικονοµικών και κοινωνικών αλ-
λαγών.

Η προσαρµογή της χώρας µας στα νέα δεδοµένα και τις 
σύγχρονες προκλήσεις και η έγκαιρη πρόβλεψη των επερ-
χόµενων αλλαγών, προσκρούουν συχνά σε ένα έλλειµµα 
πληροφόρησης και ερµηνευτικής ικανότητας των γεγονό-
των. Το έλλειµµα αυτό επηρεάζει αρνητικά την αποτελε-
σµατική χάραξη και εφαρµογή πολιτικής, αλλά και την κα-
τανόηση του κόσµου στον οποίο ζούµε, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται από πολυπλοκότητα, αντιφάσεις και αβεβαιότητα. 
Ο κλονισµός των βεβαιοτήτων, ειδικότερα, αποτελεί βα-
σικό χαρακτηριστικό της εποχής µας. Είτε πρόκειται για 
το µοντέλο κοινωνικής προστασίας, είτε για το µέλλον της 
απασχόλησης και του κοινωνικού κράτους, ή για τις πλη-
θυσµιακές ανακατατάξεις, τα µέχρι πρότινος «κεκτηµένα» 
και αδιαµφισβήτητα δεδοµένα τελούν υπό αίρεση και ανα-
τροπή.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ραγδαίων και κρί-
σιµων αλλαγών, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής 
(ΙΝΚΠΟ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) έκρινε πως θα ήταν χρήσιµη η περιοδική καταγρα-
φή, ανάλυση και παρουσίαση των σηµαντικότερων κοινω-
νικών µεταβολών στη χώρα µας. Η παρούσα έκδοση προσ-
δοκά να συµβάλλει, στο µέτρο που µας αναλογεί, στην κά-
λυψη ενός κενού γνώσης που διαπιστώνουµε στο χώρο µας, 
φωτίζοντας πτυχές της ελληνικής κοινωνικής πραγµατικό-
τητας, τις οποίες γνωρίζουµε αποσπασµατικά, ανεπαρκώς 
ή και στρεβλά. Παράλληλα, επιδιώκει να ανοίξει µια δια-
χρονική συζήτηση, η οποία θα συνεισφέρει στην κατανόη-
ση και ερµηνεία των σύγχρονων κοινωνικών φαινοµένων 
και θα προάγει την επιστηµονική γνώση, αλλά και την κρι-
τική σκέψη.

Ο τόµος αυτός χωρίζεται σε δύο µέρη:

 Το Πρώτο µέρος, η δοµή του οποίου θα είναι σταθερή 
και στις επόµενες εκδόσεις, επιχειρεί µια αποτύπωση των 
κυριοτέρων κοινωνικών µεταβολών που επήλθαν τα τελευ-
ταία χρόνια σε βασικούς τοµείς της ελληνικής κοινωνίας. 
Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκονται οι δηµογρα-

Εισαγωγή



φικές εξελίξεις, τα µεταναστευτικά ρεύµατα, οι οικονοµι-
κές και κοινωνικές ανισότητες, η κοινωνική πολιτική και η 
απασχόληση/ανεργία. Τα κείµενα στηρίζονται σε πρωτογε-
νή και δευτερογενή εµπειρικά δεδοµένα, τόσο του ΕΚΚΕ, 
όσο και άλλων φορέων (Ε.Σ.Υ.Ε., Eurostat, Ο.Ο.Σ.Α., κ.ά.) 
και εµπλουτίζονται µε πίνακες και διαγράµµατα για την ευ-
χερέστερη κατανόηση. Πρωταρχικός στόχος της ενότητας 
αυτής είναι να καταγράψει την ποσοτική, κυρίως, διάστα-
ση των κοινωνικών µεταβολών, χρησιµοποιώντας αδρά δε-
δοµένα και απλούς δείκτες, προκειµένου να επιτρέψει στον 
αναγνώστη να σχηµατίσει µια εικόνα των κυριοτέρων τά-
σεων της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η ενότητα αυτή 
αποτελείται από 5 κεφάλαια.

Το κεφάλαιο 1 θίγει τις κρίσιµες παραµέτρους του δη-
µογραφικού προβλήµατος, που συνίσταται στο χαµηλό δεί-
κτη γονιµότητας, την προϊούσα γήρανση του πληθυσµού, 
και τη συρρίκνωση του αριθµού των µελών του νοικοκυ-
ριού.

Οι κοινωνικο-οικονοµικές µεταβολές συνδέονται άρ-
ρηκτα µε τον πληθυσµό, το µέγεθος, τη διάρθρωσή του και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Το δηµογραφικό «πρό-
βληµα» βρίσκεται στην επικαιρότητα τα τελευταία τουλά-
χιστον είκοσι χρόνια, τόσο στη χώρα µας όσο και στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σύγχρονες κοινωνίες του 
αποκαλούµενου αναπτυγµένου κόσµου, βρίσκονται αντι-
µέτωπες µε µία διαφορετική πραγµατικότητα, πολύπλοκη 
και πολυδιάστατη.

 Οι πληθυσµοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) χαρακτηρίζονται από έντονη γήρανση, ως  συνέπεια 
της µείωσης της γονιµότητας και της θνησιµότητας, η δε 
χώρα µας εµφανίζει δείκτη γήρανσης από τους υψηλότε-
ρους και δείκτη γονιµότητας από τους χαµηλότερους στην 
Ευρώπη (1,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας). 
Oι χώρες της Ε.Ε. έχουν, κατά συνέπεια, προσεγγίσει το 
όριο της αναπαραγωγής τους (2,1 ) ενώ ορισµένες –µεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα– βρίσκονται ήδη κάτω από αυτό. 
Η δυσµενής αυτή εξέλιξη που αφορά στην ηλικιακή σύν-
θεση και µεσοπρόθεσµα στο µέγεθος του πληθυσµού των 
Εθνικών Κρατών της Ευρώπης (στο βαθµό εννοείται που 
ο δείκτης γονιµότητας δεν ξεπεράσει τα 2,1 παιδιά ανά γυ-
ναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας), φαίνεται να έχει εδραιω-
θεί στους Ευρωπαϊκούς πληθυσµούς και να αποτελεί πλέον 
δοµικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωµίας τους.

Συγχρόνως, διαµορφώθηκαν «νέες τάσεις» στη δηµο-
γραφική συµπεριφορά των ατόµων, όπως: καθυστέρηση 
στη σύναψη πρώτου γάµου, αύξηση των διαζυγίων, µείω-
ση των ανεπιθύµητων γεννήσεων, βελτίωση της θέσης και 
του ρόλου της γυναίκας και του παιδιού µέσα στην οικογέ-
νεια, αύξηση των µονογονεϊκών νοικοκυριών. Στις χώρες 
του Ευρωπαϊκού βορρά, παρατηρείται σηµαντική αύξηση 
των εκτός γάµου συµβιώσεων και των εκτός γάµου γεννή-
σεων, εξελίξεις που στη χώρα µας παραµένουν ακόµη πε-
ριθωριακές.

Πώς θα επέλθει η αναγκαία, για τη διατήρηση του βι-
οτικού επιπέδου της «γηραιάς» ηπείρου, ανανέωση του 
πληθυσµού; Οι πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας µε διά-



φορα µέτρα για την απόκτηση τρίτου παιδιού, έχουν απο-
δώσει εν µέρει στις χώρες όπου εφαρµόζονται, είναι όµως 
µάλλον απίθανο, στο ορατό µέλλον, να αλλάξουν τη φυσι-
ογνωµία των πληθυσµών τους. Η µετανάστευση µπορεί να 
συµβάλλει στην επιθυµητή ανανέωση; Ο προβληµατισµός 
υπάρχει και η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει, µε κεντρικό ση-
µείο αναφοράς πλέον το µοντέλο της «πολυ-πολιτισµικής» 
κοινωνίας, όπου προτάσσεται η δηµιουργική συνύπαρξη 
των πολιτισµών.

Το φαινόµενο της µετανάστευσης έχει και αυτό διαφο-
ροποιηθεί µετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθε-
στώτων και τις πιέσεις που δηµιούργησε η µαζική έξοδος 
πληθυσµών από χώρες οι οποίες µαστίζονται από πολέµους 
και οικονοµική καχεξία. Στο βαθµό που η µετανάστευση 
είναι µη νόµιµη και εποµένως ανεξέλεγκτη, όπως συνέβη 
αρχικά στη χώρα µας σε µεγάλο βαθµό, εντείνονται τα κοι-
νωνικά προβλήµατα και απειλείται η κοινωνική συνοχή.

Το κεφάλαιο 2 καταπιάνεται ακριβώς µε το φαινόµε-
νο της µετατροπής της Ελλάδας από χώρα αποστολής ερ-
γατικού δυναµικού στο εξωτερικό σε χώρα υποδοχής µεγά-
λου αριθµού οικονοµικών µεταναστών, παρουσιάζοντας τη 
θέση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία και οικονο-
µία. Η κατανόηση των βαθύτερων αιτίων των µαζικών µε-
τακινήσεων πληθυσµού, αλλά και η καταγραφή των επι-
πτώσεων που επιφέρουν, απαιτούν µια όσο το δυνατόν πιο 
σφαιρική προσέγγιση, η οποία δεν θα εξαντλείται στα πο-
σοτικά και οικονοµικά δεδοµένα, αλλά θα δίνει ιδιαίτερη 
έµφαση στις κοινωνικές διαστάσεις του σύνθετου αυτού 
φαινοµένου.

Είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο ότι η µαζική παρουσία 
ξένου εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα (νοµίµου και πα-
ρανόµου) προκάλεσε σειρά σηµαντικών  ανακατατάξεων, 
µε ανάµεικτα αποτελέσµατα, στην αγορά εργασίας, τη σύν-
θεση του πληθυσµού, τη χρήση της κοινωνικής  υποδοµής 
και στο τοπίο της δηµόσιας εκπαίδευσης, αλλά και στη συ-
µπεριφορά και τα πρότυπα του γηγενούς πληθυσµού. Στο 
πεδίο της οικονοµίας, οι µετανάστες συνέβαλαν ουσιωδώς 
στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, στην αύξηση του εγχώ-
ριου προϊόντος και τη συγκράτηση του πληθωρισµού, αλλά 
και στην επιβίωση σηµαντικού αριθµού  µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων. Παράλληλα, αποδέσµευσαν από τις οικογε-
νειακές φροντίδες ένα όχι ευκαταφρόνητο τµήµα του γυ-
ναικείου πληθυσµού, διευκολύνοντας έτσι την ένταξή του 
στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, σε ορισµένες δραστηριό-
τητες –εξαιτίας των χαµηλότερων αµοιβών τους και της 
 απουσίας (συχνά) ασφαλιστικής κάλυψης– οι οικονοµικοί 
 µετανάστες υποκατέστησαν και εκτόπισαν το εγχώριο ερ-
γατικό δυναµικό, ιδιαίτερα σε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης, 
εντείνοντας έτσι τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα 
για ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού.

Ένα σηµαντικό και χειροπιαστό κέρδος από τη µε-
τανάστευση είναι αναµφίβολα η δηµογραφική τόνωση, 
η οποία συνεπάγεται την επιβράδυνση της γήρανσης του 
πληθυσµού της χώρας µας, την αύξηση των εσόδων των 
ασφαλιστικών ταµείων και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της 
βιωσιµότητας του συνταξιοδοτικού συστήµατος, κυρίως 



ως αποτέλεσµα της διαδικασίας νοµιµοποίησης των λα-
θροµεταναστών. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέ-
πουµε το γεγονός ότι η απότοµη εισροή µεγάλου αριθµού 
µεταναστών και των οικογενειών τους, βρήκε απροετοίµα-
στη την ελληνική κοινωνία (της οποίας η πολιτισµική οµοι-
ογένεια αποτελούσε πρωταρχικό στοιχείο της ταυτότητάς 
της), αλλά και την πολιτεία, ιδίως τη δηµόσια εκπαίδευ-
ση, την κοινωνική υποδοµή και τη δηµόσια τάξη, µε απο-
τέλεσµα να δηµιουργηθούν τριβές (κυρίως τα πρώτα χρό-
νια), οι οποίες τροφοδότησαν ξενοφοβικές αντιδράσεις και 
υποδαύλισαν τα αντανακλαστικά της «περιχαράκωσης». 
Το µεγάλο στοίχηµα για την ελληνική κοινωνία συνίστα-
ται, ακριβώς, στο να προσαρµοστεί χωρίς ιδιαίτερους κλυ-
δωνισµούς στη νέα πραγµατικότητα (η οποία έτσι κι αλ-
λιώς είναι µη αναστρέψιµη) και να µετατραπεί σε µια ανοι-
χτή πολυ-πολιτισµική κοινότητα, η οποία θα αποδέχεται τη 
διαφορετικότητα, θα την αφοµοιώνει και θα την αξιοποιεί 
για την κοινή πρόοδο και ευηµερία.

Στο κεφάλαιο 3 θίγονται δύο σηµαντικές διαστάσεις 
της κοινωνικής ανισότητας: η άνιση διανοµή του εισοδή-
µατος και οι άνισες ευκαιρίες πρόσβασης στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση. Παρά τη σηµαντική παραγωγή πλούτου, 
τη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τα αναπτυξια-
κά άλµατα της τελευταίας 20ετίας, οι κοινωνικές ανισότη-
τες στη χώρα µας όχι µόνο παραµένουν, αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις διευρύνονται. Στις παλιές, παραδοσιακές ανι-
σότητες, όπως το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα γηρα-
τειά, η διαβίωση σε αποµακρυσµένες περιοχές ή σε αγρο-
τικό νοικοκυριό και η ανεργία, έρχονται να προστεθούν και 
νέες, οι οποίες οφείλονται στην παραγωγική αναδιάρθρω-
ση, την εξασθένιση των άτυπων δικτύων αλληλεγγύης και 
τη σταδιακή συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, όπως: 
η απαξίωση παραδοσιακών ειδικοτήτων και επαγγελµά-
των, η διεύρυνση των επισφαλών, περιστασιακών και χα-
µηλά αµειβόµενων θέσεων εργασίας, η δυσχέρεια κοινωνι-
κής ένταξης περιθωριοποιηµένων οµάδων του πληθυσµού, 
και ο ψηφιακός αναλφαβητισµός. Οι κοινωνικές µεταβιβά-
σεις αδυνατούν να εξαλείψουν ολοσχερώς τις ανισότητες 
αυτές. Ένα σηµαντικό κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού 
βρίσκεται, συνεπώς, σε αδυναµία να καλύψει στοιχειώδεις 
ανάγκες του, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε βασικά κοινω-
νικά αγαθά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση, η απα-
σχόληση, η διαβίου µάθηση, ο πολιτισµός, κ.λπ.

Η συσσώρευση παλιών και νέων ανισοτήτων επιτεί-
νει το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού, της στέρη-
σης και της εξάρτησης και αποτελεί µια βραδυφλεγή βόµ-
βα για την κοινωνική συνοχή.1 Η καταπολέµησή τους συ-
νιστά, αντίστοιχα, µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για 
τη χώρα µας, όπως και για όλες τις χώρες της Ε.Ε., αλλά και 
ένα τεστ αντοχής για τη βιωσιµότητα του ευρωπαϊκού κοι-
νωνικού µοντέλου.

1. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 22% του πληθυσµού 
στη χώρα µας ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, καθώς έχει εισόδηµα χαµη-
λότερο από το 60% του διάµεσου εθνικού εισοδήµατος. Το αντίστοιχο ποσο-
στό στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. είναι 18% του πληθυσµού.



Το κοινωνικό µοντέλο της Ευρώπης, παρά τις επιµέ-
ρους εθνικές παραλλαγές του, διαθέτει ορισµένα κοινά και 
σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία το αντιδιαστέλλουν ου-
σιαστικά από το βορειο-αµερικανικό (αλλά και το ασιατι-
κό) µοντέλο, όπως: η διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου 
διαβίωσης (είτε µε τη µορφή του ελάχιστου εγγυηµένου ει-
σοδήµατος, ή µε άλλες παραπλήσιες εκδοχές), η οικουµε-
νική δωρεάν πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά, η εξα-
σφάλιση ενός κατώτατου µισθού και κάποιων ελαχίστων 
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων, η εξάλειψη των 
διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, τη θρησκεία ή τη 
φυλή, και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Τα τελευ-
ταία χρόνια, τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία αποτελού-
σαν αδιαπραγµάτευτες βεβαιότητες για τους Ευρωπαίους 
πολίτες, τίθενται σταδιακά σε αµφισβήτηση, καθώς αποδυ-
ναµώνονται τα θεµέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε ο επι-
τυχηµένος (και ιστορικά µοναδικός) συνδυασµός οικονοµι-
κής ευηµερίας και κοινωνικής συνοχής.

Η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγµατος (µετάβαση 
από το φορντικό στο µετα-βιοµηχανικό πρότυπο), οι δηµο-
σιονοµικοί περιορισµοί (που δυσχεραίνουν τη χρηµατοδό-
τηση των κοινωνικών παροχών), η δηµογραφική γήρανση 
(που µειώνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων και αυ-
ξάνει τις δαπάνες περίθαλψης), και η γενίκευση των αβε-
βαιοτήτων και της ανασφάλειας, σηµατοδοτούν την αυξα-
νόµενη αδυναµία του κοινωνικού κράτους ν’ ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά στον αναδιανεµητικό του ρόλο στις συν-
θήκες της σύγχρονης εποχής. Οι νέοι κίνδυνοι και προκλή-
σεις που αντιµετωπίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο 
επιβάλλουν τη ριζική µεταρρύθµισή του προς την κατεύ-
θυνση της σύναψης ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου, που 
θα βασίζεται σε αναθεωρηµένους κανόνες κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και πολιτικής συναίνεσης. 

Το κεφάλαιο 4 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά 
του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα και σκιαγραφεί το 
προφίλ του τοµέα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ψυχι-
ατρικής περίθαλψης. Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα 
όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. βρίσκεται σήµε-
ρα αντιµέτωπο µε συσσωρευµένα προβλήµατα και σηµα-
ντικά διλήµµατα. 

∆έσµιο των εγγενών αδυναµιών του (κατακερµατισµός 
του συστήµατος κοινωνικής προστασίας σε πληθώρα άνι-
σων µικρο-συστηµάτων, προνοµιακή µεταχείριση ορισµέ-
νων οµάδων, αναποτελεσµατικότητα δαπανών) και αποδυ-
ναµωµένο εξαιτίας της µειωµένης αυτονοµίας και ρυθµι-
στικής ικανότητας των εθνικών κυβερνήσεων, αναζητεί το 
νέο του ρόλο, σε συνθήκες περιοριστικών δηµοσιονοµικών 
πολιτικών, διόγκωσης των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών 
ταµείων, γήρανσης του πληθυσµού, και ρευστού µακρο-οι-
κονοµικού περιβάλλοντος.

Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στη χώρα µας, 
όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν µέχρι πρότινος ταυ-
τισµένο µε την ασφάλιση της απασχόλησης, και µάλιστα 
της πλήρους, συνεχούς απασχόλησης (µέχρι τη συνταξιο-
δότηση) στην προστατευµένη αγορά εργασίας. Όσοι δεν εί-
χαν το προνόµιο µιας σταθερής σχέσης εργασίας, δεν στοι-



χειοθετούσαν άµεσο ασφαλιστικό δικαίωµα. Σήµερα, απο-
τελεί πλέον κοινή συνείδηση ότι τα κοινωνικά δικαιώµα-
τα του πολίτη δεν µπορούν να ταυτίζονται αποκλειστικά 
µε τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και το καθεστώς απασχό-
λησης. Πόσο µάλλον που η (δυνητικά) τεράστια ετερογέ-
νεια των µορφών ένταξης στην αγορά εργασίας και η ανά-
γκη των ατόµων για ευέλικτες σταδιοδροµίες επιβάλλουν 
τη δραστική αναπροσαρµογή του συστήµατος. Η µετάβαση 
σε ένα νέο σύστηµα παροχών, που θα εξασφαλίζει οικου-
µενική πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, προϋπο-
θέτει την εξασφάλιση των αναγκαίων πρόσθετων χρηµατο-
δοτικών πόρων, αλλά και τον εξορθολογισµό των δαπανών, 
ώστε να καταστούν πιο αποτελεσµατικές και να προορίζο-
νται σε αυτούς που έχουν πραγµατική ανάγκη.

Σήµερα, το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών στην 
Ελλάδα ανέρχεται στο 25,5% του ΑΕΠ (από 23,2 % το 
1990), ενώ στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. ανέρχεται στο 
27,6%. Παρά τη σχετική αύξησή τους στο διάστηµα της 
 τελευταίας δεκαετίας,2 οι κοινωνικές δαπάνες υπολείπο-
νται σταθερά των αναγκών χρηµατοδότησης των κοινω-
νικών µεταβιβάσεων, διατηρώντας έτσι το χάσµα µεταξύ 
αναγκών και διαθέσιµων πόρων. Με δεδοµένη την επιλο-
γή του αναπτυξιακού µοντέλου που ακολουθεί η χώρα µας, 
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς άλλη διέξοδο από τον 
φαύλο κύκλο των αυξανόµενων παροχών και διευρυνόµε-
νων ελλειµµάτων από την αύξηση του εθνικού προϊόντος, 
που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη βελτίωση της παρα-
γωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οι-
κονοµίας.

Είναι σαφές ότι για να είναι βιώσιµη η χρηµατοδότηση 
ενός γενναιόδωρου κοινωνικού κράτους, δεν µπορεί παρά 
να στηρίζεται σε µια ισχυρή οικονοµία µε επαρκείς πόρους 
(που θα προέλθουν και από την ανάπτυξη, αλλά και από τη 
φορολόγηση των κερδών και των εισοδηµάτων), και όχι σε 
δανεικά από τις επόµενες γενιές. Η υπονόµευση της αντα-
γωνιστικότητας υποσκάπτει τα θεµέλια της κοινωνικής πο-
λιτικής, και το αντίστροφο. Η κατανόηση αυτής της ισχυ-
ρής αλληλεξάρτησης που υπάρχει ανάµεσα στην οικονοµι-
κή ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική, αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επίτευξη του βασικού στόχου του 
κοινωνικού κράτους που είναι η διασφάλιση της ισότιµης 
πρόσβασης σε κρίσιµα κοινωνικά αγαθά και η εξασφάλιση 
ευκαιριών σε όλους τους πολίτες.

Το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τις πρόσφατες εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας, µε άξονα αναφοράς τις θεσµικές 
πρωτοβουλίες, τις κυριότερες τάσεις στον τοµέα της απα-
σχόλησης και της ανεργίας, και τα χαρακτηριστικά της γυ-
ναικείας απασχόλησης. Η ελληνική αγορά εργασίας υφί-
σταται –µε αρκετή καθυστέρηση και µε βραδύτερους ρυθ-
µούς απ’ ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες προηγµένες χώ-
ρες– µια σειρά από κοσµογονικές αλλαγές που αλλάζουν 
δραµατικά το τοπίο της απασχόλησης και ανατρέπουν τις 

2. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στη χώρα µας τριπλασιάστηκαν (σε 
τρέχουσες τιµές) στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, ενώ σε σταθερές τιµές αυ-
ξήθηκαν κατά το ένα τρίτο περίπου.



βεβαιότητες και τα κεκτηµένα, καλλιεργώντας µια γενικευ-
µένη «κουλτούρα της ανασφάλειας».

 Οι σηµαντικότερες από αυτές τις αλλαγές είναι: το (α-
µετάκλητο;) τέλος της κυριαρχίας του µοντέλου της πλή-
ρους απασχόλησης, ο κατακερµατισµός του εργατικού δυ-
ναµικού σε ανοµοιογενείς κατηγορίες (σ’ έναν « κορµό» 
ειδικευµένων και καλά αµειβοµένων εργαζοµένων µε 
 σταθερή απασχόληση και σε µια «περιφέρεια» υποβαθ-
µισµένου, ευάλωτου και περιστασιακού εργατικού δυνα-
µικού µε επισφαλή δικαιώµατα), η ελαστικοποίηση των 
όρων  εργασίας, αλλά και του χρόνου εργασίας, η εµφά-
νιση νέων, ευέλικτων µορφών απασχόλησης (µερική απα-
σχόληση, σύµβαση έργου, δανεισµός προσωπικού, τηλερ-
γασία, κ.ά.), η κινητικότητα της εργασίας (γεωγραφική και 
επαγγελµατική), το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και 
των γυναικών, η κρίση αντιπροσωπευτικότητας του συνδι-
καλιστικού κινήµατος και η αδυναµία του να εκφράσει την 
τεράστια ετερογένεια του εργατικού δυναµικού, η αύξηση 
της ρευστότητας των εργασιακών σχέσεων, η ευρεία κα-
ταστρατήγηση στην πράξη (παρά την ύπαρξη ελεγκτικών 
µηχανισµών) της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, 
κ.λπ. Η κοινή συνιστώσα που διατρέχει τις παραπάνω ση-
µαντικές αλλαγές, είναι η αυξηµένη ευελιξία.

Η κρίση της απασχόλησης αποτελεί µόνιµο  στοιχείο 
της οικονοµίας στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών 
τα τελευταία 25 χρόνια, και συνυπάρχει µε υψηλούς ρυθ-
µούς ανάπτυξης. Στη χώρα µας εκδηλώνεται κυρίως µε τη 
δυσχέρεια εισόδου εντός των τειχών της απασχόλησης, των 
νέο-εισερχοµένων στην αγορά εργασίας (ιδιαίτερα των 
νέων και των γυναικών), και είναι αποτέλεσµα, τόσο των 
περιορισµένων ευκαιριών απασχόλησης, που οφείλονται, 
τόσο στην περιορισµένη έκταση των ευέλικτων µορφών 
απασχόλησης στη χώρα µας, όσο και στην αναντιστοιχία 
ανάµεσα στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά και αυτές που 
διαθέτει το εργατικό δυναµικό. 

Επίσης οφείλονται στη χαµηλή κινητικότητα του εργα-
τικού δυναµικού και στις δυσκαµψίες του θεσµικού πλαι-
σίου, που δεν έχουν εκλείψει (παρά την εµφανή βελτίωση), 
σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., όπου η 
ανεργία είναι πρωτίστως προϊόν εκτεταµένης αναδιάρθρω-
σης και απολύσεων. 

Η παρατεινόµενη αδυναµία εξεύρεσης αµειβόµενης 
απασχόλησης, ή ο εγκλωβισµός σε χαµηλά αµειβόµενες και 
επισφαλείς θέσεις εργασίας ωθούν σηµαντικά τµήµατα του 
πληθυσµού είτε στην αποθάρρυνση, είτε στο  περιθώριο, ή 
στην καλύτερη περίπτωση στις τάξεις των «εργαζοµένων 
φτωχών». Και αυτό, τη στιγµή που υπάρχουν σηµαντικά 
κοιτάσµατα απασχόλησης (όπως στον τοµέα των υπηρεσι-
ών και στον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας), τα οποία πα-
ραµένουν ανεκµετάλλευτα.

Η αδυναµία εισόδου ή παραµονής στην αγορά  εργασίας 
είναι ιδιαίτερα έντονη στο γυναικείο εργατικό δυναµικό, 
που παρουσιάζει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά απασχό-
λησης στην Ε.Ε. (µόλις 41%, µε µέσο ευρωπαϊκό όρο 55%) 
και µια έντονη ψαλίδα ανάµεσα στα δύο φύλα, τόσο στα 
ποσοστά απασχόλησης (µε διαφορά 30 ποσοστιαίων µο-



νάδων), όσο και σε άλλες παραµέτρους της απασχόλησης 
( αµοιβές, επαγγελµατική ανέλιξη, παρουσία σε διευθυντι-
κές θέσεις, κ.λπ.).3 

Είναι γεγονός ότι η απουσία ενός ισχυρού πλέγµα-
τος πολιτικών συµφιλίωσης της οικογένειας µε την εργα-
σία, που συνίσταται –πέρα από την επαρκή υποδοµή φρο-
ντίδας παιδιών και ηλικιωµένων– στην αλλαγή των στερε-
οτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων και στην ευχέρεια 
επιλογής διαφορετικών και µεταβαλλόµενων µορφών έντα-
ξης στην απασχόληση, στερεί από ένα σηµαντικό και δυνα-
µικό κοµµάτι τού οικονοµικά ενεργού πληθυσµού τη δυνα-
τότητα να συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Αλλά 
παράλληλα στερεί και από την ελληνική οικονοµία τις δε-
ξιότητες, την εµπειρία και τον δυναµισµό που διαθέτει το 
«µισό του ουρανού».

Το ∆εύτερο µέρος, τα περιεχόµενα του οποίου θα ποι-
κίλλουν από τη µια έκδοση στην άλλη, παρουσιάζει ένα 
ευρύ φάσµα θεµάτων που αντανακλούν διάφορες πτυχές 
της σύγχρονης ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας: 
από τη σχολική βία και τη γυναικεία εγκληµατικότητα, στο 
µετασχηµατισµό της οικογένειας και την ισότητα των φύ-
λων, από την παιδική φτώχεια και την παιδική αναπηρία 
στη σχολική διαρροή και τις σχέσεις των νέων µε τις εξαρ-
τησιογόνες ουσίες. Επιπλέον, θίγονται και τρία σχετικά νέα 
θέµατα, όπως η εφαρµογή της θεωρίας του χάους στην ερ-
µηνεία των δηµογραφικών εξελίξεων, οι προοπτικές του 
κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας και το φαινόµενο της πα-
ράνοµης διακίνησης και εµπορίας αλλοδαπών γυναικών. Η 
επιλογή των θεµάτων αντανακλά τον πλούτο των ειδικοτή-
των που συνυπάρχουν στο ΙΝΚΠΟ, αλλά και την προσπά-
θεια του Ινστιτούτου µας να ενθαρρύνει τη διεπιστηµονική 
προσέγγιση και την επικοινωνία ανάµεσα σε διαφορετικά 
γνωστικά αντικείµενα. 

Τα άρθρα της ενότητας αυτής, δίνουν το στίγµα του 
προσωπικού προβληµατισµού των συγγραφέων, και αποτε-
λούν ερέθισµα για την παραπέρα εµβάθυνση στο αντικείµε-
νο, την ανάπτυξη «νέων» προσεγγίσεων για την  ερµηνεία 
των κοινωνικών φαινοµένων, αλλά και την ανταλλαγή δια-
φορετικών απόψεων. 

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το Κοινωνικό Πορτραίτο 
της Ελλάδας 2001 µε την παρούσα αλλά και µε τις µελλο-
ντικές εκδόσεις του, θα συµβάλει στην ανάγκη για συστη-
µατική, διαχρονική παρατήρηση των µεταβολών της σύγ-
χρονης κοινωνικής πραγµατικότητας στη χώρα µας.

Αθήνα, Οκτώβριος 2002

Η Επιτροπή Έκδοσης
Α. Μουρίκη - Μ. Ναούµη - Γ. Παπαπέτρου

3. Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής 
της Λισσαβώνας, κοινός ευρωπαϊκός στόχος είναι το ποσοστό της γυναικείας 
απασχόλησης να φτάσει το 60% το 2010, κατά µέσο όρο σε όλες τις χώρες της 
Ε.Ε., µε ενδιάµεσο στόχο το 57% το 2005.



Μέρος πρώτο

Βασικές κοινωνικές µεταβολές



1. ∆ηµογραφικές εξελίξεις



27

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

Γονιµότητα
Χάρη Συµεωνίδου

Εισαγωγή

Η Ελλάδα ανήκει στο Ευρωπαϊκό µεσο-
γειακό «µοντέλο» µε βάση ορισµένα κοινω-
νικο-οικονοµικά και δηµογραφικά χαρακτη-
ριστικά, αλλά και µε βάση τα  ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του ισχύοντος κράτους πρόνοιας: 
υψηλά ποσοστά γαµηλιότητας και αντίστοι-
χα χαµηλά ποσοστά συµβιώσεων και γεννή-
σεων εκτός γάµου, χαµηλά ποσοστά διαζυ-
γίων και χαµηλά ποσοστά γονιµότητας1 αφε-
νός και ένα ελλειµµατικό,  κατακερµατισµένο 
και πελατειακό κράτος πρόνοιας, µε ιδιόµορ-
φη σύνθεση ιδιωτικών και δηµόσιων  φορέων, 
αφετέρου.

Κατά τη µεταπολεµική περίοδο η γο-
νιµότητα δεν επηρεάστηκε από την έκρηξη 
των γεννήσεων (baby-boom), που παρατηρή-
θηκε στις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης 
δεν ακολούθησε, αλλά πολύ µεταγενέστερα, 
τη µείωση που παρουσιάστηκε στην Ευρώ-

πη στα µέσα της δεκαετίας του ’60. Παρέµει-
νε κατά το διάστηµα 1960-1981 γύρω στις 
2,3 γεννήσεις ανά γυναίκα αναπαραγωγικής 
ηλικίας, δηλαδή σε επίπεδο ελαφρά ανώτερο 
από το επίπεδο των 2,1 γεννήσεων που θεω-
ρείται απαραίτητο για την αναπλήρωση των 
γενεών.2 

Ορισµένα στατιστικά στοιχεία

Μετά το 1981 η γονιµότητα µειώθηκε σε 
επίπεδο κάτω από 2,1, δηλαδή κάτω από το 
όριο αντικατάστασης των γενεών (η δεύτερη 
δηµογραφική µετάβαση άρχισε τότε, δηλαδή 
αργότερα απ’ ό,τι στις περισσότερες ευρωπα-
ϊκές χώρες). Το συνολικό ποσοστό γονιµότη-
τας βρίσκεται τώρα στο χαµηλότερο επίπεδο 
ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και 
διεθνώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1998 
ανήλθε σε 1,29 παιδιά ανά γυναίκα αναπαρα-
γωγικής ηλικίας (∆ιάγραµµα 1).

Όσον αφορά τη γονιµότητα µέσα στο γά-
µο, µειώθηκε και αυτή και µάλιστα γρηγορό-
τερα από τη συνολική γονιµότητα.  Επιπλέον, 
οι διαφορές στη γονιµότητα ανά γεωγραφική 
περιοχή δείχνουν ότι η χαµηλότερη γονιµό-
τητα συναντάται στην ευρύτερη περιοχή της 
Πρωτεύουσας, αν και οι διαφορές µε τις λοι-
πές περιοχές αµβλύνονται µε ταχύ ρυθµό.

Η µείωση της γονιµότητας απεικονίζε-
ται και σε διάφορους άλλους σχετικούς δη-
µογραφικούς δείκτες. Η ηλικία των γυναικών 
κατά την απόκτηση του πρώτου  παιδιού µει-

ώθηκε µεταξύ 1960-1980 (από 25,6 χρόνια 
έως 23,3 χρόνια), αλλά στη συνέχεια άρχι-
σε και πάλι να αυξάνεται, φθάνοντας το 1998 
τα 28,6 χρόνια, δηλαδή µια αύξηση περίπου 
πέντε ετών. Αυτή η αύξηση, µπορεί να ερ-
µηνευθεί εν µέρει από τη σηµαντική αύξη-
ση στην ηλικία πρώτου γάµου των γυναικών 

1. Ο όρος γονιµότητα χρησιµοποιείται εδώ µε τη δηµογραφική του έννοια (αριθµός γεννήσεων ανά γυναίκα ανα-
παραγωγικής ηλικίας) και προτιµάται για συγκριτικές αναλύσεις από τον όρο γεννητικότητα (γεννήσεις ανά 1000 κα-
τοίκους) εφόσον αυτός ο τελευταίος επηρεάζεται σηµαντικά από την ηλικιακή δοµή ενός πληθυσµού.

2. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ, καθώς και τα στοιχεία της ενότητας 2 προέρχονται από τη δηµοσίευση 
Symeonidou H., 2002, Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region, Standard Country Report, Greece, 
United Nations, Economic Commission for Europe, United Nations Population Fund, Economic Studies no 10v.
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(από 22,3 χρόνια το 1980 σε 25,9 χρόνια το 
1998), δεδοµένου ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία των γεννήσεων στην Ελλάδα γίνεται µέ-
σα στα πλαίσια του γάµου. 

Η µειωµένη γονιµότητα είχε επίσης µια 
συγκεκριµένη επίδραση στην αύξηση των 
πρώτων γεννήσεων (44,9% όλων των γεν-
νήσεων το 1970, 47% το 1998), ενώ η  τάση 
καθυστέρησης απόκτησης του πρώτου παι-
διού φαίνεται σαφώς από την αύξηση στα 
ποσοστά πρώτων γεννήσεων στις γυναίκες 
 ηλικίας 30 ετών και άνω (από 24,4% το 1980 
σε 33,2% το 1998). Αυτές οι τάσεις ερµηνεύ-
ονται δηµογραφικά µέσω της µείωσης των 
ποσοστών γονιµότητας µέσα στο γάµο και 
των ποσοστών γαµηλιότητας, που δεν αντι-
σταθµίζονται από µια αύξηση στα ποσοστά 
γεννήσεων εκτός γάµου. Το ποσοστό των 
γεννήσεων εκτός γάµου, αν και παρουσιάζει 
µια αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών (από 1,5% περίπου κατά την περί-
οδο 1956-1980 σε 3,8% το 1998), παραµένει 
ακόµα αρκετά χαµηλό (∆ιάγραµµα 2), το χα-
µηλότερο µαζί µε την Ιταλία, σε σύγκριση µε 
τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

Το ακαθάριστο ποσοστό  γαµηλιότητας 
παρουσιάζει µικρή µείωση (από 7,7 ανά 
1000 κατοίκους το 1970 σε 5,4‰ το 1998), 
παραµένοντας παρόλα αυτά ανάµεσα στις 
υψηλότερες θέσεις σε σύγκριση µε τις χώ-
ρες της Ε.Ε. Ο γάµος θεωρείται ακόµα αρκε-
τά σηµαντικός θεσµός ακόµη και µεταξύ των 

νέων ατόµων. Είναι ενδιαφέρον να σηµειω-
θεί, ότι αν και σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. το 
ποσοστό των παντρεµένων γυναικών και αν-
δρών ηλικίας 20-24 ετών, µειώθηκε περισσό-
τερο από το µισό κατά τη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου, στην Ελλάδα έχει αυξηθεί 
από 46,7% το 1970 σε 52,0% το 1997 για τις 
γυναίκες και από 12,8% σε 13,1% για τους 
άνδρες. Αντίστοιχα, το ποσοστό των γυναι-
κών που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ έχει µει-
ωθεί από 7,1% σε 5,4%, ενώ το ποσοστό των 
ζευγαριών ηλικίας 15+ ετών που ζουν µαζί 
χωρίς να είναι παντρεµένα ήταν 1,85 το 1997, 
το χαµηλότερο ποσοστό µεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. 

Οι στατιστικές όσον αφορά το  διαζύγιο 
παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες διαφορές ανά-
µεσα στην Ελλάδα και τις λοιπές χώρες της 
Ε.Ε. Αν και έχει παρατηρηθεί αύξηση σε 
όλους τους εξεταζόµενους δείκτες, δηλαδή 
στα ακαθάριστα ποσοστά διαζυγίου (από 0,4 
ανά χίλιους κατοίκους το 1970 σε 0,9‰ το 
1998), στα συνολικά ποσοστά διαζυγίου (από 
0,05 ανά χίλιους γάµους σε 0,15‰) καθώς 
επίσης και στα γενικά ποσοστά  διαζυγίων 
(από 0,9 ανά χίλιους παντρεµένους άνδρες 
και γυναίκες το 1970 σε 1,2‰ το 1990), αυτά 
τα ποσοστά είναι τα χαµηλότερα (µαζί µε την 
Ιταλία) σε σύγκριση µε όλες τις άλλες χώρες 
της Ε.Ε. 

Αποτελέσµατα ερευνών 
για τη γονιµότητα

Για να µελετηθεί και να ερµηνευθεί 
η µείωση αυτή της γονιµότητας το Εθνικό 
 Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) έχει 
διεξάγει σειρά σχετικών µελετών (έχουν ήδη 
δηµοσιευθεί πέντε βιβλία).3 Η πρώτη Πα-
νελλήνια έρευνα διεξήχθη το 1983 σε τυ-
χαίο δείγµα 6534 παντρεµένων γυναικών, 
 ηλικίας 15-44 ετών, οι οποίες ρωτήθηκαν 
µε προσωπικές συνεντεύξεις, µε βάση ειδικά 
 σχεδιασµένο ερωτηµατολόγιο, σειρά ερωτή-
σεων σχετικά µε τα δηµογραφικά και κοινω-
νικο-οικονοµικά τους χαρακτηριστικά, τις 
στάσεις-αντιλήψεις τους για τους ρόλους των 

3. Συµεωνίδου Χ., 1990, Απασχόληση και Γονιµότητα των Γυναικών στην Περιοχή της Πρωτεύουσας, Αθήνα, ΕΚΚΕ.
• Συµεωνίδου Χ., ∆ουληγέρης Β., Καππή Χ. Μαγδαληνός Μ., Μαράτου Λ., Μπαλούρδος ∆., Παππάς Π. και Σα-

µαρτζή Μ., 1992, 1997, Κοινωνικο-οικονοµικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Γονιµότητας στην Ελλάδα, Ανάλυση 
κατά Περιοχές, Τόµος Α΄ και Β΄, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

• Συµεωνίδου Χ., Καβουριάρης Ε., Κανδηλώρου Ε., Μαγδαληνός Μ., Μητσόπουλος Γ., Τσαχαλίδης Γ., Βεζυρ-
γιάννη Κ., 2000, Επιθυµητό και Πραγµατικό Μέγεθος Οικογένειας, Γεγονότα του Κύκλου Ζωής. Μια ∆ιαχρονική Προ-
σέγγιση: 1983-1997, Αθήνα, ΕΚΚΕ.

• Symeonidou H., 2002, ό.π.
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δυο φύλων, το ιστορικό απασχόλησης, εγκυ-
µοσύνης και γεννήσεων, τα χαρακτηριστικά 
των συζύγων τους και της οικογένειας κατα-
γωγής. 

Στη συνέχεια, το 1997, µέρος του δείγ-
µατος των γυναικών της έρευνας του 1983, 
ρωτήθηκαν εκ νέου, µε στόχο να διαπιστω-
θεί αν και κατά πόσον µετά παρέλευση 15 
ετών, οπότε είχαν κατά κανόνα ολοκληρώσει 
το µέγεθος της οικογένειάς τους, ήταν «συνε-
πείς» µε το επιθυµητό µέγεθος που είχαν δη-
λώσει το 1983, και να ερµηνευθούν οι τυχόν 
αποκλίσεις. 

Το 1999, η νέα Πανελλήνια έρευνα µε 
τυχαίο δείγµα 4074 γυναικών και ανδρών, 
ηλικίας 18-49 ετών, στα πλαίσια της διε-
θνούς έρευνας γονιµότητας που συντονί-
ζουν τα Ηνωµένα Έθνη σε 30 χώρες της Ευ-

ρώπης, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, µε κοι-
νή µεθοδολογία και ερωτηµατολόγιο, είχε 
ως στόχο τη συγκέντρωση δεδοµένων σχετι-
κών µε τις εξελίξεις στον τοµέα της οικογέ-
νειας, συγκρίσιµων µε τα δεδοµένα των λοι-
πών χωρών.

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 
των παραπάνω ερευνών προκύπτει ότι το 
πρότυπο των δυο παιδιών εξακολουθεί να 
είναι πολύ ισχυρό στην Ελληνική κοινωνία. 
Παρόλο που ο πραγµατικός αριθµός γεννή-
σεων µειώθηκε σηµαντικά (από 1,98 το 1983 
σε 1,3 το 1999) ο µέσος επιθυµητός αριθµός 
παιδιών παραµένει στα ίδια επίπεδα (2,3), 
δηλαδή υψηλότερος από το επίπεδο ανα-
πλήρωσης των γενεών, ο δε «ιδανικός» αριθ-
µός παιδιών είναι ακόµη υψηλότερος (2,7) 
και παραµένει επίσης στα ίδια επίπεδα µε το 
1983 (Πίνακας 1).

Οι λόγοι για τους οποίους τα ζευγάρια 
δεν αποκτούν τον αριθµό των παιδιών που 
επιθυµούν, µπορούν να χωριστούν σε δύο 

ευρύτερες κατηγορίες: α) οικονοµικοί και 
β) λόγοι που σχετίζονται µε την έλλειψη µέ-
τρων στήριξης της οικογένειας. Σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα κατ’ αρχήν της έρευνας του 
1983, διάφοροι κοινωνικο-οικονοµικοί παρά-
γοντες (εκπαίδευση, γυναικεία απασχόλη-
ση, τόπος καταγωγής, στάσεις ως προς τους 
ρόλους των δύο φύλων, κατανοµή της εργα-
σίας στο νοικοκυριό, στεγαστικό πρόβληµα) 
έχουν αρνητική σχέση, ή σχέση τύπου U µε 
τη γονιµότητα, που είναι εντονότερη στα νε-
ότερα ζευγάρια (µε διάρκεια γάµου µικρότε-
ρη από 10 χρόνια). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επα-
ναληπτικής έρευνας του 1997, ενώ οι περισ-
σότερες γυναίκες (70%) ήταν «συνεπείς» µε 
τα σχέδιά τους και τις επιθυµίες τους για την 
απόκτηση παιδιών ένα 19,3% απέκτησαν λι-

γότερα παιδιά από όσα επιθυµούσαν και ένα 
10,5% περισσότερα. Ωστόσο, επειδή οι συ-
γκεκριµένες εκφραζόµενες επιθυµίες εµπε-
ριέχουν προγραµµατισµό που βασίζεται στις 
δεδοµένες συνθήκες και περιορισµούς που 
αντιµετωπίζει το ζευγάρι την εποχή που δι-
εξάγεται η έρευνα, είναι πιθανόν ότι πολλές 
από τις γυναίκες που δήλωναν το 1983 ότι 
επιθυµούσαν 1 ή 2 παιδιά να περιόριζαν και 
τον αριθµό αυτό λόγω συγκεκριµένων δυσχε-
ρειών που αντιµετωπίζουν για την ανατροφή 
τους. Σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας 
όσον αφορά τη συνέπεια των γυναικών ήταν 
η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του 
νοικοκυριού µεταξύ 1983-1997 και η βελτί-
ωση των στεγαστικών συνθηκών. Ο επιθυ-
µητός αριθµός παιδιών ασκεί έντονη θετι-
κή επίδραση στη γονιµότητα, ενώ βασικός 
ανασταλτικός παράγων είναι το υψηλό κό-
στος της εκπαίδευσης και η ανεπάρκεια στις 
υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών. Η  γυναικεία 
απασχόληση δεν επιδρά αρνητικά στο τελι-

Πίνακας 1
Πραγµατικός, επιθυµητός και ιδανικός αριθµός παιδιών ανάλογα

µε τον τόπο κατοικίας των γυναικών 1983, 1997, 1999

∆είκτες 
γονιµότητας

Έρευνα 1983
Έρευνα 

1997, Αθήνα
Έρευνα

1999, ΕλλάδαΠεριοχή 
Αθήνας

Λοιπές
αστικές περιοχές

Αγροτικές
περιοχές

Ελλάδα

Πραγµατικός 1,75 1,97 2,21 1,98 2,02 1,3

Επιθυµητός 2,16 2,27 2,40 2,29 2,20 2,3

Ιδανικός 2,55 2,70 2,84 2,70 2,77 2,71
Αριθµός γυναι-
κών δείγµατος

1.881 2.164 2.259 6.135 503 3.032
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κό µέγεθος οικογένειας. Αποτελεί εποµένως 
µύθο η τοποθέτηση ότι η γονιµότητα µειώνε-
ται λόγω της συµµετοχής της γυναίκας στην 
αγορά εργασίας. Συχνά συµβαίνει το αντί-
στροφο, µε την προϋπόθεση της ουσιαστικής 
ύπαρξης κράτους πρόνοιας, στις Σκανδινα-
βικές χώρες όπου ο όρος «νοικοκυρά» είναι 
πλέον σχεδόν άγνωστος, η γονιµότητα είναι 
σαφώς υψηλότερη σε σύγκριση µε την Ελλά-
δα. Το ίδιο ισχύει και για τη Γαλλία, αλλά και 
για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Τέλος, η µέχρι τώρα ανάλυση των στοι-
χείων της έρευνας του 1999 δείχνει ότι οι νε-
ότερες γενεές γυναικών έχουν τάση περαι-
τέρω περιορισµού του µεγέθους της οικογέ-
νειάς τους, ενώ είναι υψηλός ο αριθµός των 
γυναικών χωρίς παιδιά (π.χ. 19% των γυναι-
κών ηλικίας 30-34 ετών δεν έχουν παιδιά). 
Επίσης είναι σαφής η µείωση του ποσοστού 
των γυναικών µε 3 παιδιά µεταξύ των γενεών 
1950-1954 και 1965-1969, ενώ είναι εντυπω-
σιακή και η µείωση του επιθυµητού αριθµού 
παιδιών. Για παράδειγµα το 34,5% των γυναι-
κών µε ένα παιδί δεν επιθυµούν να αποκτή-
σουν άλλο. Και από την έρευνα αυτή δε φαί-
νεται να υπάρχει σχέση µεταξύ  γυναικείας 
απασχόλησης και γονιµότητας.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί 
το γεγονός της εξαιρετικά χαµηλής απασχό-
λησης –και ιδιαίτερα της  αµειβόµενης– των 
γυναικών στην  Ελλάδα, που µαζί µε την 
Ισπανία εµφανίζουν τα  χαµηλότερα ποσο-
στά οικονοµικής δραστηριότητας ανάµεσα 
στις  χώρες της Ε.Ε. Το γεγονός ότι η  γυναίκα 
υποκαθιστά σε µεγάλο βαθµό το Κράτος 
 Πρόνοιας φροντίζοντας τα εξαρτηµένα µέλη 
της οικογένειας ( παιδιά και ηλικιωµένους), 
ο γνωστός συχνά «υποχρεωτικός αλτρουϊ-
σµός», οδηγεί την ίδια σε µη  συµµετοχή ή 
αποµάκρυνση από το εργατικό δυναµικό 
και σε κατάσταση εξάρτησης και κοινωνι-
κού αποκλεισµού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
 διαζυγίου. Παράλληλα, έχει τις αρνητικές 

 επιπτώσεις που ήδη αναφέρθηκαν στη γονι-
µότητα. Το κράτος ενώ επιµένει να διακη-
ρύσσει το  «ενδιαφέρον» του για την τόνωση 
των γεννήσεων και την αντιµετώπιση του δη-
µογραφικού προβλήµατος, όπως το αναφέρει 
στις κατά καιρούς δηµιουργούµενες επιτρο-
πές, και ενώ ακόµη και ∆ιακοµµατική Επι-
τροπή στη Βουλή συνέστησε (το 1993) για 
την εξέταση του ζητήµατος αυτού, εξακολου-
θεί να µη λαµβάνει αποτελεσµατικά µέτρα, 
µέτρα τα οποία βέβαια θα είχαν οικονοµικό 
κόστος. Ωστόσο το κόστος αυτό µόνο µια κο-
ντόφθαλµη πολιτική θα το υπολόγιζε εφόσον 
οι επιπτώσεις της δηµιουργούµενης ανισορ-
ροπίας στην πυραµίδα του πληθυσµού, λόγω 
της µείωσης των γεννήσεων, έχουν ήδη γίνει 
αισθητές: γήρανση, επιπτώσεις στα ασφαλι-
στικά ταµεία, ερήµωση περιοχών, κλείσιµο 
σχολείων, για να αναφέρουµε επιλεκτικά µό-
νο ορισµένες.

Μια αποτελεσµατική πολιτική που θα 
επέτρεπε στα ζευγάρια ν’ αποκτήσουν τον 
αριθµό των παιδιών που επιθυµούν συνίστα-
ται, µε βάση τα αποτελέσµατα των παραπά-
νω ερευνών, σε συνδυασµό µέτρων που σχε-
τίζονται µε: α) εισοδηµατική πολιτική που να 
ευνοεί την οικογένεια µε παιδιά (π.χ. ουσια-
στικές φοροαπαλλαγές στις οικογένειες ανά-
λογα µε τον αριθµό των παιδιών, παροχή επι-
δοµάτων που να αναµορφώνονται µε βάση το 
δείκτη πληθωρισµού και να κλιµακώνονται 
ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών, ουσια-
στικά επιδόµατα γέννησης και φύλαξης παι-
διών), β) πολιτική εναρµόνισης εργασιακής 
και οικογενειακής ζωής των ζευγαριών (π.χ. 
ρυθµίσεις για τη φύλαξη των παιδιών, ιδιαί-
τερα των παιδιών κάτω των δύο ετών, παρο-
χή αµειβόµενων γονικών αδειών, µετά τη λή-
ξη της άδειας µητρότητας µε εξασφάλιση στη 
συνέχεια όχι µόνο της εργασίας αλλά και της 
θέσης στην εργασία), γ) στεγαστική πολιτική 
(π.χ. στεγαστικά προγράµµατα ειδικά σχεδι-
ασµένα για τα νέα ζευγάρια).
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Γήρανση 
του πληθυσµού 

∆ιονύσης Μπαλούρδος

Eισαγωγή

Η δηµογραφική γήρανση είναι µία διαδι-
κασία σύνθετη. Από τη µία πλευρά φανερώνει 
µία εξελικτική τάση η οποία  διαµορφώνεται 
από συσχέτιση του πληθυσµού των ηλικιωµέ-
νων µε τον αντίστοιχο νεανικό πληθυσµό στη 
βάση της πληθυσµιακής  πυραµίδας. Από την 
άλλη πλευρά, µέσω της δηµογραφικής και 
οικονοµικής εξάρτησης  φανερώνεται η σχέ-
ση µεταξύ των ακραίων ηλικιακών  οµάδων 
µε τον παραγωγικό-αναπαραγωγικό πληθυ-
σµό. Οι τάσεις αυτές καταδεικνύουν το εύ-
ρος και την ένταση του φαινοµένου και φα-
νερώνονται µε την εκτίµηση αδρών δεικτών, 
όπως: το ποσοστό ηλικιωµένων στο  συνολικό 
πληθυσµό,1 ο δείκτης γήρανσης2 και ο δεί-
κτης εξάρτησης ηλικιωµένων.3 Η δηµογρα-
φική γήρανση, αποτυπώνεται στην πληθυ-
σµιακή πυραµίδα.4 Αντίστοιχα µε το  δείκτη 
αντικατάστασης φανερώνεται κατά πόσο ο 

εξερχόµενος από την αγορά εργασίας, λόγω 
 γήρανσης πληθυσµός, αντικαθίσταται από 
τον παιδικό πληθυσµό, ο οποίος για  πρώτη 
φορά εισέρχεται στις παρ αγωγικές ηλικίες 
(10-14 ετών). Η µέση ή διάµεση ηλικία εί-
ναι δείκτης χαρακτηρισµού του πληθυσµού 
ως νεανικού, ώριµου ή γερασµένου. Τέλος, 
µε το λόγο ασφαλισµένων προς συνταξιού-
χους, αποτυπώνεται αδρά η επίπτωση των 
δηµογραφικών ανακατατάξεων στο σύστη-
µα ασφάλισης.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, για το διάστη-
µα 1951-2001 σηµειώνονται οι εξής τάσεις: 

Αναλογία ηλικιωµένων

Το 1951, οι ηλικιωµένοι αποτελούν µόλις 
το 7% του συνολικού πληθυσµού, το  1961 το 
8%, ενώ το 1971 η αναλογία τους ανέρχεται 
σε 11,1%. Η αυξητική αυτή τάση διατηρήθη-
κε το 1980 καθώς οι ηλικιωµένοι αποτελούν 
το 13,2% του συνολικού πληθυσµού, ενώ το 
1990 προσεγγίζουν το 13,7% (Πίνακας 1). 

Στο άλλο άκρο της πληθυσµιακής πυρα-
µίδας, η αναλογία του παιδικού πληθυσµού 
ακολουθούσε ακριβώς αντίθετη εξέλιξη, µε 
αποτέλεσµα το 1997 οι δύο αναλογίες (παι-

1. Πάνω από το όριο του 10%, ο πληθυσµός είναι γηρασµένος, υπό την προϋπόθεση ότι ο δείκτης γήρανσης ξε-
περνά το 30%.

2. ∆ηλαδή η αναλογία γεροντικού πληθυσµού (65 ετών και άνω) προς 100 µέλη του παιδικού πληθυσµού (0-14 ετών).
3. Προκύπτει αν αφαιρεθούν τα βάρη που αφορούν τον παιδικό πληθυσµό, από τον αντίστοιχο ολικό δείκτη (εξάρτησης) 

και ουσιαστικά αναδεικνύει την ειδική-ξεχωριστή επιβάρυνση των ηλικιωµένων στον παραγωγικό πληθυσµό.
4. Η οποία από µόνη της αποτελεί µία προσέγγιση δηµογραφικής µελέτης του πληθυσµού και δεν εξετάζεται στην 

παρούσα εργασία λόγω περιορισµένου χώρου.

Πίνακας 1
Αναλογία πληθυσµού 0-14, 65-79 και 80 ετών και άνω στην Ελλάδα

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1960-1998

Έτος
Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-15)

65-79 
ετών (%)

80 
και άνω (%) 0- 14 (%) 65-79 

ετών (%)
80 

και άνω (%) 0- 14 (%)

1960 7,9 1,5 24,8 9,0 1,6 24,4
1965 6,4 1,2 26,7 9,4 1,7 24,6
1970 9,1 2,0 24,2 10,2 2,0 24,7
1975 10,0 2,1 24,0 10,9 2,1 23,9
1980 10,9 2,3 23,1 11,5 2,4 21,8
1985 10,7 2,7 21,1 10,7 2,9 19,7
1990 10,7 3,0 19,5 11,1 3,4 18,3
1995 11,9 3,4 17,1 11,5 3,9 17,6
1996 12,3 3,5 16,6 11,7 3,9 17,4
1997 12,7 3,5 16,1 11,9 3,8 17,3
1998 13,0 3,5 15,8 12,2 3,7 17,1

2005 (Eurostat, 1999) 14,4 3,9 16,2 12,6 3,6 16,3

Πηγή: Eurostat, Demographic Statistics 1960-1999..
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διών-ηλικιωµένων) να ταυτίζονται.5 Από εκεί 
και ύστερα, σηµειώνεται υπεροχή της ανα-
λογίας των ηλικιωµένων έναντι του παιδι-
κού πληθυσµού.6 Το 1998, ο πληθυσµός των 
ηλικιωµένων καλύπτει το 16,5% του συνο-
λικού πληθυσµού, κατατάσσοντας τη χώρα 
µας στην υψηλότερη θέση ανάµεσα στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πίνακας 1).

Παράλληλα µε την εξέλιξη αυτή, τη δε-
καετία του 1990 σηµειώνεται «εσωτερική 
γήρανση», καθώς η αναλογία υπερηλίκων 
(άνω των 80 ετών) σε σχέση µε τις ηλικίες 
65-79 ετών, αυξάνεται ραγδαία. 

Αντίθετα µε την Ελλάδα, σε πολλές άλ-
λες χώρες (Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, 
Λουξεµβούργο, Αυστρία, Πορτογαλία, Ηνω-
µένο Βασίλειο) την περίοδο 1980-1985 ση-
µειώθηκε µείωση της αναλογίας των ηλικιω-
µένων. Το γεγονός αυτό οφείλεται: 

• Στο ότι έφτασαν στην ηλικία 65 ετών 
άτοµα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου.7

• Στο ότι δηµιούργησαν οικογένεια τα 
άτοµα που γεννήθηκαν την περίοδο 1945-
1965, όταν η γονιµότητα στην Ευρώπη βρι-
σκόταν σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας το 
γνωστό “baby boom”,8 δηλαδή ξαφνική αύ-
ξηση των γεννήσεων. 

Η διαδικασία της µακροχρόνιας αυτής 
εξέλιξης στη χώρα µας αποδίδεται σε τρεις 
κυρίως παράγοντες: 

• Στη µείωση της γονιµότητας-γεννητι-
κότητας (από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 
και µετά).

• Στην πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί 
στην καταπολέµηση της θνησιµότητας των 
 µεσαίων και ηλικιωµένων ηλικιακών οµάδων, 
µε αποτέλεσµα να µεγαλώσει η µέση διάρκεια 
ζωής και στα δύο φύλα (Franco, 1996).

• Στην έντονη µεταναστευτική κίνηση 
της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου (Κοτζα-
µάνης, Franco και Begeot, 1994). 

∆είκτες

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πί-
νακα 2, ο δείκτης γήρανσης εµφανίζει συνε-
χώς αυξητική τάση και από 24,7% το 1951, 
διπλασιάζεται το 1981, αφού πρώτα προσεγ-
γίσει τις τιµές 32,4% το  1961 και 44,7% το 
έτος 1971. Σε συνδυασµό µε το συµβατικό 
όριο της αναλογίας 10% των ηλικιωµένων 
στο συνολικό πληθυσµό, φαίνεται ότι ο πλη-
θυσµός της Ελλάδας είναι γηρασµένος ήδη 
από το 1971. Ανησυχητικό µπορεί να θεωρη-
θεί το γεγονός ότι τη δεκαετία 1981-1991 ο 

5. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 1, το ποσοστό ηλικιωµένων εκτιµάται σε 16,2%, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό παιδιών εκτιµάται σε 16,1%. 

6. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι σε καµία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998 η αναλογία του νεανικού 
πληθυσµού δεν ξεπερνά το 20%. Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, όπου η αναλογία των νέων φτάνει το 22,7 το 1998 και 
η οποία χαρακτηρίζεται από συντηρητική µείωση του νεανικού πληθυσµού (Eurostat 1999).

7. Όταν οι γεννήσεις ήταν πολύ περιορισµένες.
8. Για το λόγο αυτό άλλωστε, αναµένεται αύξηση της γήρανσης καθώς οι “baby boomers” ωριµάζουν και σταδιακά περ-

νούν το κατώφλι της γήρανσης.

Πίνακας 2
Επιλεγµένοι δείκτες της εξέλιξης του Ελληνικού πληθυσµού 1951-2005

Έτος

∆είκτες

Γήρανσης
Εξάρτησης 

ηλικιωµένων
Αντικατάστασης Μέση ηλικία

Προσδόκιµο επιβίωσης

Έτος Άνδρες Γυναίκες

1951  25,1 10,8 2,99 33,91 1928 45,0 47,5

1961  32,4 12,8 2,18 34,76 1960 67,3 72,4

1971  44,7 17,2 1,65 34,93 1970 70,1 73,8

1981  58,9 20,5 2,18 37,77 1980 72,2 76,8

1991  74,9 20,8 1,18 39,63 1990 74,6 79,5

1998 104,4 24,4 1998 75,5 80,8

2005 113,0 27,9

Πηγή: Eurostat, 1999. Ίδιες εκτιµήσεις.
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δείκτης αυξήθηκε δυσανάλογα σε σχέση µε 
τις προηγούµενες δεκαετίες. Συγκεκριµένα, 
από 58,9% που ήταν η τιµή του δείκτη το 
1981, ανήλθε σε 74,9 το 1991. Ωστόσο ακό-
µα πιο γρήγορη εξέλιξη σηµειώνεται τα επό-
µενα έτη, καθώς το 1988 ο δείκτης εµφανίζει 
τιµή 104,4% και η αναλογία παιδιών αφού 
πρώτα ταυτίζεται, στη συνέχεια υπερσκελί-
ζεται από την αναλογία ηλικιωµένων. Σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις της Eurostat (1999), η 
εξέλιξη αυτή δεν αναµένεται να ανατραπεί 
και µάλλον θα ενταθεί περισσότερο στο άµε-
σο µέλλον (Πίνακας 2). 

Ταυτόχρονα, από τον ίδιο Πίνακα 2 δι-
αφαίνεται η εξέλιξη του δείκτη εξάρτησης 
ηλικιωµένων. Η πρώιµη αύξησή του στο δι-
άστηµα 1961-1971, προκαλείται από την 
έντονη µεταναστευτική κίνηση, η οποία έχει 
ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ενεργού 
(παραγωγικού) πληθυσµού της χώρας. 

Η πορεία αυτή δεν ανακόπτεται ούτε 
την επόµενη δεκαετία του 1980, καθ’ όσον 
λόγω της ταχύτατης πτώσης του δείκτη γο-
νιµότητας σηµειώνεται µία περαιτέρω αύ-
ξηση του γεροντικού πληθυσµού. Η τά-
ση αυτή ενισχύθηκε και από το ισχυρό ρεύ-
µα παλιννόστησης,9 της δεκαετίας του 1970. 
 Χαρακτηριστικές είναι οι ασήµαντες διακυ-
µάνσεις του δείκτη για το διάστηµα 1981 και 
1991, που κυµαίνονται γύρω στο 20% και η 
µετέπειτα ραγδαία αύξησή του το έτος 1998, 
όπου προσεγγίζει την τιµή 24,4%. Αναµένε-
ται ότι στα µέσα της δεκαετίας του 2000, θα 
εµφανίσει τη µέγιστη τιµή η οποία εκτιµάται 
σε 27,9% (Πίνακας 2).

Όσον αφορά το δείκτη ή την  αναλογία 
αντικατάστασης φαίνεται ότι, στις πρώτες 
τρεις δεκαετίες (1951, 1961, 1971) παρουσί-
ασε µείωση και από 2,99 που ήταν το 1951, 
µειώθηκε σε 1,65 το 1971. Ωστόσο, το 1981 
η αναλογία αντικατάστασης σηµείωσε µια 
µικρή αύξηση 2,18, αλλά φαίνεται πως η τά-
ση αυτή ήταν παροδική καθώς το 1991 η τι-
µή του δείκτη µειώνεται στην τιµή 1,18, δη-
λαδή για κάθε 10 άτοµα τα οποία αποχωρούν 
από το εργατικό δυναµικό αντιστοιχούν 12 

νεοεισερχόµενοι στα παραγωγικά κλιµάκια. 
Σε γενικές γραµµές, φαίνεται η πτωτική τά-
ση του δείκτη αντικατάστασης για ολόκληρη 
την τεσσαρακονταετία 1951-1991. Η πτωτι-
κή πορεία του δείκτη εφόσον συνεχισθεί, θα 
οδηγήσει στην αντικατάσταση του κάθε οι-
ωνεί εξερχόµενου από την αγορά  εργασίας, 
από έναν νεοεισερχόµενο ηλικίας 10-14 
ετών.10 Το 1998 παρατηρείται ότι στην ηλικία 
60-64 ετών απασχολείται το 30,4% (Eurostat 
1999), ενώ τα υπόλοιπα άτοµα µάλλον έχουν 
ήδη αποχωρήσει από την αγορά εργασίας.11 

Από τον ίδιο Πίνακα φαίνεται η πο-
ρεία της διάµεσης ηλικίας του ελληνικού 
πληθυσµού. Από 33,91 έτη που ήταν το 1951 
αυξήθηκε σε 39,63 έτη το 1991. Εντυπωσια-
κό είναι το γεγονός ότι για όλο το διάστηµα 
αναφοράς, η τάση είναι αυξητική, ενώ είναι 
ιδιαίτερα έντονη στο διάστηµα 1971-1981. 
Φαίνεται δηλαδή ότι η µέση ηλικία για το σύ-
νολο της χώρας το 1981 φθάνει 37,77 και την 
αµέσως επόµενη δεκαετία πλησιάζει τα σα-
ράντα χρόνια, για την ακρίβεια 39,63.

Εξάλλου σύµφωνα µε πρόσφατα στοι-
χεία (Κοινωνικός Προϋπολογισµός έτους 
2001, σ. 334.) ο δείκτης ασφαλισµένοι προς 
συνταξιούχους, το 1997 εµφανίζει τιµή η 
οποία είναι µόλις υψηλότερη της µονάδας (α-
φορά την κύρια ασφάλιση).12 Η πιθανή συ-
νεχιζόµενη πτωτική πορεία του δείκτη, προς 
τη µονάδα αναµένεται να δηµιουργήσει έντο-
νες επιπλοκές στο ισχύον σύστηµα συνταξι-
οδότησης.13

Σε γενικές γραµµές, η διερεύνηση των 
δηµογραφικών διαφορών και ανισοτήτων 
στο χρόνο και το χώρο είναι ένα πολυδιάστα-
το θέµα, η εξέταση του οποίου έχει αυτόνοµο 
ενδιαφέρον και δυναµική για τη χάραξη κοι-
νωνικής και οικονοµικής πολιτικής.

Γήρανση και φτώχεια στην Ελλάδα

Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, µε τις 
επικείµενες ηλικιακές ανακατατάξεις και τη 
συνεχιζόµενη γήρανση, δεν κατορθώνουν να 
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον υψηλό 

9. Όπου µεγάλη αναλογία παλιννοστούντων ήταν σε προχωρηµένη ηλικία. 
10. Το 1998, στην Ελλάδα τα περισσότερα άτοµα, που εντάσσονται στα κλιµάκια ηλικίας 20-39 ετών, αντιπρο-

σωπεύουν το 29,74% του συνολικού πληθυσµού. Τα επόµενα έτη, οι ηλικίες 40-59 ετών που το 1998 αποτελούσαν το 
24,84% του συνολικού πληθυσµού, αναµένεται ότι θα αποτελέσουν την πιο σηµαντική πληθυσµιακή οµάδα και ο ενερ-
γός πληθυσµός θα εµφανίσει «εσωτερική» ωρίµανση (Eurostat 1999). Η τάση αυτή θα αφορά την Ελλάδα, και κυρίως 
τις άλλες χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι “baby boomers”ενηλικιώνονται και ωριµάζουν.

11. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω σε σχέση µε τις επιπτώσεις 
στο ασφαλιστικό.

12. Ενώ στην περίπτωση της επικουρικής ασφάλισης για το έτος 2001 εµφανίζεται η ελάχιστη τιµή 2,3.
13. Στη χώρα µας µέχρι στιγµής , το σύστηµα είναι «στατικά διανεµητικό» (PAYG-pay as you go). 
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κίνδυνο φτώχειας των ηλικιωµένων ατόµων. 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία14 διαπιστώ-
νεται ότι (βλ. ∆ιάγραµµα 1):

• Τα ποσοστά φτώχειας των ηλικιωµέ-
νων, εµφανίζονται υψηλότερα από ότι στις 
υπόλοιπες πληθυσµιακές οµάδες.

• Ανάµεσα στα δύο φύλα οι διαφορές15 
στον κίνδυνο φτώχειας είναι σηµαντικές όχι 
µόνον στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τα ποσοστά φτώχειας των ηλικιωµένων 
είναι υψηλότερα από τα ποσοστά φτώχειας 
του συνολικού πληθυσµού. 

Τα αποτελέσµατα αποκαλύπτουν µία εν-
δογενή πολύµορφη αδυναµία των συστηµά-
των Κοινωνικής Προστασίας, καθώς δεν κα-
ταδεικνύονται απλά οι κατά φύλο και  ηλικία16 
ανισότητες, αλλά µία πάγια κατάσταση σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Συµπεράσµατα-παρατηρήσεις

Η δηµογραφική γήρανση, όπως έχει εξε-
ταστεί µέχρι στιγµής µε τη βοήθεια σχετικών 
δεικτών, απεικονίζει µία αδρή και µονοδιά-
στατη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. 
∆ιότι, τα συµβατικά ηλικιακά όρια επηρεάζο-

νται, µεταξύ άλλων, καθοριστικά από τη δια-
µορφωµένη κατάσταση της αγοράς εργασίας, 
το είδος και τη θέση στο επάγγελµα, την κα-
τάσταση υγείας, τα συνολικά εργάσιµα έτη, 
το ύψος του µισθού πριν την συνταξιοδότη-
ση, το ύψος της αναµενόµενης σύνταξης και 
το φύλο. Συνήθως, ένα οριακά ηλικιωµένο 
άτοµο εργάζεται ευκαιριακά, µειώνει τις ερ-
γάσιµες ώρες ή παρατείνει την παραµονή του 
στην αγορά εργασίας στο (θεσµικά) µέγιστο 
επιτρεπτό όριο, προσδοκώντας την απολαβή 
µεγαλύτερης σύνταξης. Ως εκ τούτου, η ηλι-
κία και το µέγεθος της σύνταξης αποτελούν 

συνάρτηση πολλών παραγόντων οι οποίοι 
συνήθως δεν δρουν µεµονωµένα αλλά συν-
θετικά ούτε και µπορούν να ληφθούν σοβα-
ρά υπόψη µέσω της ποσοτικοποίησης και της 
εκτίµησης (δηµογραφικών) δεικτών. Ωστό-
σο, η αποχώρηση ενός ατόµου από την αγο-
ρά εργασίας διαχωρίζει τη δηµογραφική γή-
ρανση, από τη γήρανση η οποία κύρια σχετί-
ζεται µε φθορά του ανθρωπίνου κεφαλαίου, 
την µη προσφορά εργασίας και την απολα-
βή σύνταξης ή/και κάποιων άλλων προνοια-
κών παροχών. Κατά το παρελθόν,  κριτήριο 
για την αποχώρηση από την αγορά  εργασίας 
αποτελούσε η κατάσταση υγείας του ατόµου, 

14. Αλλά και µε παλαιότερα (βλ. Μπαλούρδος, 1997).
15. Οι γυναίκες που αποτελούν περίπου τα 2/3 των συνταξιούχων στις µεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 75 ετών, 

αποτελούν την κατ’ εξοχήν οµάδα υψηλού κινδύνου.
16. Αν και εννοείται η σύγκριση της οµάδας των ηλικιωµένων µε τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες και το συνολικό 

πληθυσµό, εντούτοις η κατά φύλο ανισότητα στα ποσοστά φτώχειας είναι εµφανής και σε άλλες ηλικιακές οµάδες. 
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και όχι το ύψος της σύνταξης. Μάλιστα, λό-
γω της ρευστότητας που παρατηρείται στα 
κριτήρια «εξόδου και αποχώρησης», η από-
φαση αυτή υλοποιείται ύστερα από σύγκρι-
ση της παρούσας αξίας του εισοδήµατος από 
εργασία µε τις παροχές κοινωνικής ασφάλι-
σης και κυρίως µε το ύψος της σύνταξης. Εφ’ 
όσον οι παροχές αυτές (και οι αντίστοιχες ει-
σφορές) δεν είναι ενιαίες η κοινωνική ασφά-
λιση σχετίζεται µε τη διανοµή του εισοδήµα-
τος, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλει-
σµό.

Η αύξηση της συµµετοχής των γυναι-
κών στο εργατικό δυναµικό, ακολουθήθηκε 
από νέες µορφές απασχόλησης: µερική, προ-
σωρινή ή έκτακτη απασχόληση. Οι ευέλικτες 
αυτές µορφές απασχόλησης, καταλαµβάνουν 
συνεχώς µεγαλύτερη αναλογία στο συνολικό 
αριθµό των θέσεων εργασίας17 και ενδεχοµέ-
νως δεν συµβάλουν στην αύξηση των εσό-
δων των ασφαλιστικών ταµείων.
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Ηλικιακή 
σύνθεση πληθυσµού 

και διάρθρωση 
νοικοκυριών

Ματίνα Ναούµη
Γεωργία Παπαπέτρου

Ο πληθυσµός της Ελλάδας, σύµφωνα µε 
τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής 
του 2001, έφθασε τα 10.939.605 άτοµα και 
παρουσίασε αύξηση 6,7% στη διάρκεια της 
δεκαετίας 1991-2001.1

Αν ανατρέξουµε στο πρόσφατο παρελ-
θόν µόνο κατά τη δεκαετία 1971-1981 ο ελ-
ληνικός πληθυσµός αυξήθηκε κατά 11,08%, 
όταν ακόµη δεν είχε συρρικνωθεί η αναπαρα-
γωγή του και συγχρόνως είχε παλιννοστήσει 
σηµαντικός αριθµός µεταναστών των προ-
ηγούµενων περιόδων. Στην αµέσως επόµε-
νη δεκαετία 1981-1991 επικράτησαν οι ίδιες 
τάσεις µε διαφορετική ένταση. Ο πληθυσµός 
αυξήθηκε λιγότερο, κατά 5,3% και η αύξη-
ση αυτή µοιράστηκε περίπου εξίσου ανάµε-
σα στην παλιννόστηση και στη φυσική αύξη-
ση (διαφορά γεννήσεων-θανάτων).2

Η περαιτέρω µείωση της γονιµότητας 
στα επίπεδα του 1,3 παιδιά ανά γυναίκα ανα-
παραγωγικής ηλικίας καθώς και η µικρή αύ-
ξηση της θνησιµότητας, λόγω γήρανσης, 
οδήγησε σε µηδενική σχεδόν φυσική αύξηση. 
Η µέση ετήσια φυσική αύξηση για την περίο-
δο 1991-2001 υπολογίζεται σε 0,02%.3 

Συνάγεται συνεπώς ότι η αύξηση του 
πληθυσµού οφείλεται εξολοκλήρου στη µε-
τανάστευση, σε ποσοστό 96,7%.

Σύνθεση του πληθυσµού
κατά ηλικία

Η σύνθεση του πληθυσµού ως προς τις 
τρεις µεγάλες κατηγορίες ηλικιών –τον παιδικό 
πληθυσµό ηλικίας 0-14 ετών, τον ενεργό πλη-

θυσµό ηλικίας 15-64 ετών και τον πληθυσµό 
των ηλικιωµένων άνω των 65 ετών– παρουσιά-
ζει την εικόνα που ακολουθεί στον Πίνακα 1.

Η µείωση της γονιµότητας είναι φανερή 
στην ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού. Ο 
παιδικός πληθυσµός µειώθηκε σηµαντικά τό-
σο ως προς την αναλογία του επί του συνολι-
κού πληθυσµού όσο και σε απόλυτους αριθ-
µούς. Στο ∆ιάγραµµα 1 παρατηρούµε την 
εξέλιξη της αναλογίας του πληθυσµού των 
ηλικιωµένων ατόµων (65 ετών και άνω) προς 
τον παιδικό πληθυσµό (0-14 ετών).

Το 1961, ο πληθυσµός των ατόµων ηλι-
κίας άνω των 65 ετών ήταν λιγότερος από το 
1/3 του παιδικού πληθυσµού και αυξανόµε-

Πίνακας 1
Ποσοστιαία κατανοµή κατά ηλικία 

του συνόλου του πληθυσµού

Ηλικία 1961 1971 1981 1991 19984

0-14 26,7 25,4 23,7 19,2 15,6

15-64 65,1 63,7 63,6 67,1 67,7

65+ 8,2 10,9 12,7 13,7 16,7

Πηγή: ΕΣΥΕ.

1. Ιστοσελίδα ΕΣΥΕ: http://www.statistics.gr.
2. Σύµφωνα µε υπολογισµούς µας η αύξηση του πληθυσµού της δεκαετίας 1971-1981 οφειλόταν κατά 65% σε 

φυσική αύξηση και κατά 35% σε παλιννόστηση. Η αύξηση της δεκαετίας 1981-1991 οφειλόταν κατά 52% σε φυσική 
αύξηση και κατά 48% σε παλιννόστηση.

3. Υπολογισµοί από: Στατιστική της φυσικής κινήσεως του πληθυσµού της Ελλάδος ετών 1991 µέχρι 1996, Μηνι-
αίο Στατιστικό ∆ελτίο, Σεπτέµβριος 2001, τόµος 46, τεύχος IX, ΕΣΥΕ.

4. Υπολογιζόµενος πληθυσµός στο µέσον του έτους (Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2000, ΕΣΥΕ, 2001). Η 
επεξεργασία των δεδοµένων της απογραφής 2001 δεν έχει ολοκληρωθεί.
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νος σταδιακά, το 1998 ξεπέρασε τον πληθυ-
σµό ηλικίας 0-14 ετών.

Ο ενεργός πληθυσµός σηµείωσε σε από-
λυτους αριθµούς, αύξηση της τάξης του 11% 
µεταξύ 1981-1991, κυρίως ως συνέπεια της 
ενηλικίωσης των οµάδων ηλικιών 5-9 και 
10-14 που το 1981 ήταν ακόµη πολυπληθείς. 
Στη συνέχεια, την περίοδο 1991-1998 η ηλι-
κιακή αυτή κατηγορία σηµείωσε σε απόλυ-
τους αριθµούς αύξηση αρκετά µικρότερη 

(3,4%) οφειλόµενη κυρίως στην είσοδο µε-
ταναστών5 (βλ. ∆ιάγραµµα 2).

Οι αλλαγές αυτές στην κατά  ηλικία 
σύνθεση του πληθυσµού έχουν επίπτωση 
στη διαµόρφωση ενός σηµαντικού δείκτη 
 γήρανσης του πληθυσµού, το δείκτη εξάρ-
τησης των ηλικιωµένων.6 Οι τιµές του δεί-
κτη ακολουθούν ανοδική πορεία. Το 1961 
ήταν 12,6 και το 1998 σχεδόν διπλασιάζεται 
(24,7) παρά την αύξηση του πληθυσµού πα-
ραγωγικής ηλικίας (βλ. ∆ιάγραµµα 2). Σε σύ-
γκριση µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η Ελλάδα το 1998 ξεπερνά κατά τι το µέσο 
όρο των 15 χωρών. Μόνο στο Βέλγιο, στην 
 Ιταλία και στη Σουηδία ο δείκτης εξάρτησης 
ηλικιωµένων ήταν µεγαλύτερος.7 

Οι παραπάνω εξελίξεις του πληθυσµού 
της Ελλάδας αντικατοπτρίζονται και στην 
πορεία του δείκτη ολικής εξάρτησης, ο οποί-
ος ορίζεται ως αναλογία του πληθυσµού που 

δεν εργάζεται (0-14 ετών και 65 ετών και 
άνω) προς τον πληθυσµό παραγωγικής ηλι-
κίας (15-64 ετών). Με άλλα λόγια ο συγκε-
κριµένος δείκτης δηλώνει την αναλογία του 
πληθυσµού που συντηρείται οικονοµικά από 
τον ενεργό πληθυσµό. 

Ο δείκτης αυτός το 1961 ήταν της τά-
ξης του 53,7 % δηλαδή στους 100 εργάζο-
νταν λιγότεροι από τους µισούς. Μέχρι το 
1981 χρονιά «ορόσηµο» για τη γονιµότητα, 
ο δείκτης παρουσίαζε αύξηση διότι ο πλη-
θυσµός των δύο ακραίων ηλικιακών κατη-
γοριών (αριθµητής του κλάσµατος), αυξανό-
ταν περισσότερο από τον πληθυσµό της µε-
σαίας ηλικιακής κατηγορίας (παρονοµαστής 
του κλάσµατος) εξαιτίας προφανώς της µετα-
νάστευσης από τη χώρα που αφορούσε αυ-
τόν τον πληθυσµό (1971: 56,9 , 1981: 57,3). 
Στη συνέχεια, η εντονότατη µείωση του παι-
δικού πληθυσµού κυρίως και δευτερευόντως 
οι µεταβολές των άλλων ηλικιακών κατηγο-
ριών, οδήγησαν σε σηµαντική κάµψη το δεί-
κτη ολικής εξάρτησης, του οποίου η τιµή για 
το 1991 ήταν 49,1.

Η περαιτέρω γήρανση του πληθυσµού 
που αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό 
των τελευταίων 20 χρόνων, θα οδηγήσει εκ 
νέου στην αύξηση του δείκτη.

Χωροταξική κατανοµή 
του πληθυσµού

Μετά το τέλος της µεγάλης αγροτικής 
εξόδου που τοποθετείται στις αρχές της δε-
καετίας του 1970, παρατηρείται µία τάση γε-
ωγραφικής σταθεροποίησης του ελληνικού 
πληθυσµού στη σχέση «πρωτεύουσα-ύπαι-
θρος». Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της 

Πίνακας 2
Αναλογία πληθυσµού περιφέρειας πρωτεύουσας επί 

συνολικού πληθυσµού (%)

1951 1961 1971 1981 1991 2001

Π.Σ.

πρωτεύουσας
18 22 29 31,2 29,9 -

+ Υπόλοιπο 

Αττικής
- - 31,8 34,6 34,3 34,3

Πηγή: ΕΣΥΕ.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

5. Αναµένεται ότι η κατά ηλικία σύνθεση του πληθυσµού µε βάση την απογραφή του 2001 θα δείξει µεγαλύτερη 
αύξηση του ενεργού πληθυσµού και τούτο διότι όπως δείχνουν τα προσωρινά αποτελέσµατα η αύξηση του συνολικού 
πληθυσµού είναι µεγαλύτερη, σχεδόν διπλάσια αυτής που υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ µε τις κατ’ έτος εκτιµήσεις, από 
τις οποίες προφανώς έχει διαφύγει η µετανάστευση προς τη χώρα και που αφορά αυτές τις ηλικίες.

6. Ορισµός του δείκτη στο κεφάλαιο «Γήρανση και αγορά εργασίας» αυτού του τόµου.
7. Eurostat, Commission Européenne, 2000, La situation sociale dans l’ Union européenne.
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πρωτεύουσας που µέχρι το 1971 παρουσί-
αζε αλµατώδη αύξηση του πληθυσµού του, 
συγκεντρώνει στη συνέχεια σταθερά το 30% 
περίπου του συνολικού πληθυσµού.8

Με τις αλλαγές στη διοικητική διαίρεση 
της χώρας που ίσχυσαν στην απογραφή του 
2001, µετά τη ψήφιση του Ν. 2508/1997 (Κα-
ποδίστριας), ο Νοµός Αττικής περιλαµβάνει 
τις Νοµαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, 
∆υτικής Αττικής και Πειραιώς. Συνυπολο-
γίζοντας στον πληθυσµό του Π.Σ. Αθηνών, 
τον πληθυσµό του υπολοίπου Αττικής για τις 
απογραφές του 1971, 1981, 1991, διαπιστώ-
νουµε ότι το λεκανοπέδιο συγκεντρώνει, µε-
τά το 1981, σταθερά το 34% του συνολικού 
πληθυσµού (βλ. Πίνακα 2).

Συνεπώς οι µετακινήσεις των δύο τελευ-
ταίων δεκαετιών είναι αφ’ ενός µεν ανακατα-
τάξεις του πληθυσµού στον ευρύτερο  αστικό 
χώρο, αφ’ ετέρου δε εγκατάσταση των οικο-
νοµικών µεταναστών που σε ποσοστό 47% 
κατευθύνθηκαν στην περιοχή της πρωτεύ-
ουσας,9 προσδίδοντας στην Αθήνα το χαρα-
κτήρα µιας µητροπολιτικής πρωτεύουσας µε 
εµβέλεια κυρίως στις γειτονικές βαλκανικές 
χώρες.

Μέγεθος και σύνθεση νοικοκυριών

Εκτός από τις γενικότερες κοινωνι-
κές και οικονοµικές συνθήκες που επέδρα-
σαν αποφασιστικά στη σύνθεση του νοικο-
κυριού και που αναπτύσσονται σε ειδικό κε-
φάλαιο αυτού του τόµου,10 οι µεταβολές του 
πληθυσµού καθαυτές επηρέασαν το µέγεθος 
των ελληνικών νοικοκυριών. Ο αριθµός των 
νοικοκυριών αυξήθηκε, ο µέσος αριθµός των 
µελών τους από 3,8 το 1961, σταδιακά µει-
ώθηκε στα 2,9 το 1991 και 2,8 το 1998.11 Ο 
αντίστοιχος µέσος αριθµός για τις 15 χώρες 
της Ε.Ε. είναι 2,5.12

Ειδικότερα όσον αφορά στο µέγεθος 
των νοικοκυριών, παρατηρείται για το σύνο-
λο της χώρας αύξηση των νοικοκυριών που 
αποτελούνται από 1 έως 3 µέλη και µείωση 
αντίστοιχα των αποτελούµενων από 4, 5, 6 
και πλέον µέλη (∆ιάγραµµα 3). Στη µείωση 
του µεγέθους των νοικοκυριών συνετέλεσε η 
µείωση των γεννήσεων καθώς και οι αλλαγές 
στις συνήθειες των ατόµων, κυρίως των κα-
τοίκων των µεγάλων αστικών κέντρων.

8. Στοιχεία αντίστοιχων απογραφών πληθυσµού, ΕΣΥΕ.
9. Απογραφή πληθυσµού 2001, http://www.statistics gr.

10. Βλ. Τεπέρογλου Α. «Μετασχηµατισµός της οικογένειας».
11. Στοιχεία απογραφών ΕΣΥΕ µέχρι 1991, στοιχεία έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών για το 1998.
12. Eurostat, ό.π.
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Θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι 
όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός αστικότητας 
µίας περιοχής τόσο η αναλογία των µονοµε-
λών νοικοκυριών αυξάνεται και αντίστοιχα 
µειώνεται αυτή των πολυµελών, π.χ. το 1998 
στην περιφέρεια της πρωτεύουσας το 18,3% 
των νοικοκυριών αποτελούνται από ένα µέ-
λος και µόλις 1,4% από 6 και πλέον µέλη. 
Στις αγροτικές περιοχές οι αντίστοιχες ανα-
λογίες είναι 13,3% για τα µονοµελή και 5,9% 
για τα πολυµελή (6 και πλέον) νοικοκυριά 
(∆ιάγραµµα 4).

Εκτός από το µέγεθος των νοικοκυ-
ριών, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η  σύνθεσή 
τους που υποδηλώνει αλλαγή συµπεριφοράς 
και γενικευµένη αποδοχή του «νέου πρότυ-
που» συµβίωσης δηλαδή της ολιγοµελούς οι-
κογένειας που συγκεντρώνει κάτω από την 
ίδια στέγη το ζευγάρι των γονιών µε ένα 

ή δύο παιδιά (∆ιάγραµµα 5). Τα νοικοκυ-
ριά που αποτελούνται από ένα µέλος εµφα-
νίζουν  συνεχή αύξηση, σε όλη τη διάρκεια 
των τελευταίων 20 ετών, που είναι εντονό-
τερη στον πληθυσµό των ηλικιωµένων ατό-
µων ηλικίας άνω των 65 ετών. Τα νοικοκυ-
ριά που αποτελούνται από τους δύο γονείς 
µε δύο και περισσότερα παιδιά έχουν σηµει-
ώσει  σηµαντική µείωση ενώ τα µονογονεϊκά 
νοικοκυριά διατηρούνται σε σχετικά χαµηλά 
επίπεδα, σε σύγκριση µε τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.13

Ωστόσο, διαφοροποιήσεις παρατηρού-
νται και ως προς αυτό το χαρακτηριστικό, 
ανάλογα µε το βαθµό αστικότητας. Η σύ-
γκριση των νοικοκυριών ως προς τη σύνθε-
σή τους ανάµεσα στην περιοχή της πρωτεύ-
ουσας και τις αγροτικές περιοχές, επιτρέπει 
τη διατύπωση κάποιων υποθέσεων σχετικά 

13. Υπάρχουν επιφυλάξεις για την ακρίβεια των στοιχείων. Μόνο ενδεικτικά µπορούµε να τα λάβουµε υπόψη και 
τούτο διότι οι κατηγορίες νοικοκυριών που χρησιµοποιεί η ΕΣΥΕ για τις ανάγκες των ερευνών οικογενειακών προϋ-
πολογισµών και από τις οποίες προέρχονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούµε, δεν έχουν να κάνουν τόσο µε την έννοια 
της συµβίωσης κάτω από την ίδια στέγη των µελών ενός νοικοκυριού, όσο µε τις δαπάνες που πραγµατοποιεί. ∆ιακρί-
νει τις κατηγορίες των νοικοκυριών µε παιδιά µε κριτήριο την ηλικία τους και όριο τα 16 έτη (θεωρώντας ότι πριν από 
τα 16, τα παιδιά δεν εργάζονται και δεν έχουν εισόδηµα). Υπάρχει λοιπόν µία κατηγορία µε αρκετά υψηλά ποσοστά, 
από 21% µέχρι 24% που συγκεντρώνει τα νοικοκυριά τα αποτελούµενα από «ένα ζευγάρι ή ένα γονέα µε παιδιά κάτω 
και άνω των 16 ή µόνο άνω των 16». Για να προχωρήσουµε στις εκτιµήσεις µας, κατανέµουµε τα νοικοκυριά αυτής της 
κατηγορίας στις υπόλοιπες κατηγορίες µε παιδιά, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τής κάθε µίας. Η κατηγορία επί-
σης «άλλο είδος νοικοκυριού» που και αυτή εµφανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά από 14% έως 18%, µπορεί να δηλώνει 
περισσότερες µορφές νοικοκυριών, όπως ελεύθερες συµβιώσεις, συγκατοίκηση συγγενικών ή µη ατόµων, διευρυµένες 
οικογένειες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθούν τα πρωτογενή στοιχεία αυτών των κατηγοριών. 
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µε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη µορφή 
των νοικοκυριών της χώρας µας. Η σύγκριση 
για το 1998-1999 φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 6.

Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από 
ένα µέλος ηλικίας κάτω των 65 ετών, στην 
περιοχή της πρωτεύουσας είναι τετραπλάσια 
της αντίστοιχης στις αγροτικές περιοχές, ενώ 
τα αποτελούµενα από ένα µέλος ηλικίας άνω 
των 65 ετών, στην περιοχή της πρωτεύουσας 
είναι κατά τρεις ποσοστιαίες  µονάδες λιγότε-
ρα από τα αντίστοιχα στις αγροτικές περιο-
χές. ∆ιπλάσια επίσης είναι η αναλογία των 
ζευγαριών χωρίς παιδιά που ζουν σε αγροτι-
κές περιοχές σε σύγκριση µε τα ζευγάρια χω-
ρίς παιδιά που ζουν στην περιοχή της πρω-
τεύουσας.

Η εικόνα αυτή είναι η αναµενόµενη στη 
χώρα µας και για τις συγκεκριµένες συνθή-
κες ανάπτυξής της, µε υπερσυγκέντρωση της 
οικονοµικής δραστηριότητας στην περιοχή 
της πρωτεύουσας και κατ’ επέκταση υπερσυ-
γκέντρωση του ενεργού κυρίως πληθυσµού. 
Η κατηγορία «ζευγάρι χωρίς παιδιά» εµφα-
νίζεται διπλάσια σε αναλογία στις αγροτι-
κές περιοχές, µάλλον διότι αφορά γονείς των 
οποίων τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί σε µε-
γάλα αστικά κέντρα. Η κατηγορία «ζευγάρι 
µε ένα παιδί» είναι σχεδόν διπλάσια στην πε-

ριοχή της πρωτεύουσας σε σύγκριση µε τις 
αγροτικές περιοχές, η διαφορά µειώνεται για 
την κατηγορία «ζευγάρι µε δύο παιδιά» ενώ 
αντιστρέφεται για την  κατηγορία «ζευγά-
ρι µε τρία και περισσότερα παιδιά». Η ανα-
λογία αυτών των οικογενειών ανέρχεται σε 
2,9% για την περιοχή της πρωτεύουσας ενώ 
αντίστοιχα στις αγροτικές περιοχές φθάνει το 
6,4%.

Η κατηγορία τέλος των µονογονεϊκών 
οικογενειών στη µεν περιοχή της πρωτεύ-
ουσας αποτελεί το 4% του συνόλου των νοι-
κοκυριών ενώ στις αγροτικές περιοχές το 
1,2%.

Οι διαφορές αυτές αποτελούν κατά τη 
γνώµη µας σαφείς ενδείξεις ότι οι αλλαγές 
στη δηµογραφική συµπεριφορά που διαπι-
στώνονται την τελευταία εικοσαετία στην 
Ελλάδα, αφορούν κατά κύριο λόγο τον πλη-
θυσµό της περιφέρειας της πρωτεύουσας. 

Η αποδοχή του «νέου προτύπου», αυτού 
δηλαδή της περιορισµένης πυρηνικής οικο-
γένειας, υιοθετείται πρώτα από τους κατοί-
κους της πρωτεύουσας. Η Ελλάδα της περι-
φέρειας και των αγροτικών περιοχών, εµφα-
νίζει µεν τις ίδιες τάσεις, διατηρεί ωστόσο σε 
µεγαλύτερο βαθµό, µορφές οικογένειας πιο 
κοντά στα «παραδοσιακά πρότυπα».



2. Μεταναστευτικά ρεύµατα
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Η θέση των µεταναστών 
στην Ελλάδα

Μαρία Τζωρτζοπούλου

Εισαγωγή

Οι µετακινήσεις πληθυσµών χαρακτηρί-
ζουν την ελληνική κοινωνία σ΄ όλη τη διάρ-
κεια της νεώτερης ιστορίας της. Κατά το 19ο 
αιώνα, τον 20ο αιώνα και ειδικότερα µετά το 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, παρατηρούνται 
µεταναστεύσεις του ελληνικού πληθυσµού 
προς το εξωτερικό αλλά και προς τα αστικά 
κέντρα. Τη δεκαετία του ’70, ένας σηµαντι-
κός αριθµός Ελλήνων που είχαν µεταναστεύ-
σει κατά το παρελθόν παλιννοστούν: περί-
που 625.000 άτοµα επέστρεψαν την περίοδο 
1971-1985 (Πετρόπουλος, 1990, σ. 89). 

Τα  τελευταία 
χρόνια η  Ελλάδα µε-
τατρέπεται σε χώ-
ρα υποδοχής µετα-
ναστών. Ήδη από 
τις αρχές της δεκα-
ετίας του ’70 η χώ-
ρα δέχεται µετανά-
στες από τρίτες χώ-
ρες, οι οποίοι εγκα-
θίστανται και εργά-
ζονται στην Ελλάδα. 
Το  µεταναστευτικό 
ρεύµα προς τη χώ-
ρα συνεχίζεται και 
την επόµενη δεκα-
ετία ενώ εντείνεται 
τη δεκαετία του ’90. 
Η  µετανάστευση τη 
 δεκαετία του ’90 
 δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ε ί τ α ι 
από εκείνες των 
προηγουµένων δε-
καετιών όσον  αφορά 
στα  χαρακτηριστικά 
των µεταναστών και 
κυρίως ως προς την 
έκταση της µη νόµι-
µης  µετανάστευσης, 
καθώς ο κύριος 
όγκος των µετανα-
στών αυτής της δε-
καετίας ζει και εργάζεται στη χώρα υπό µη 
νόµιµο καθεστώς.

Μεταναστευτικά ρεύµατα προς την 
Ελλάδα τη δεκαετία του ’90

1. Νόµιµοι αλλοδαποί

Πρόκειται για το τµήµα του συνολι-
κού αλλοδαπού πληθυσµού, το οποίο περι-
λαµβάνει όσους έχουν άδεια παραµονής και 
εργασίας. Ο αριθµός των νοµίµων µετανα-
στών τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια ήταν 
 ιδιαίτερα χαµηλός, περίπου 30.000 το 1951, 
55.000 το 1961 και 84.000 το 1971. Την επό-
µενη δεκαετία διπλασιάζονται και ανέρχο-
νται στις 176.000 άτοµα, αριθµός που πα-
ραµένει  σχεδόν σταθερός έκτοτε, στους πε-
ρίπου 150.000 αλλοδαπούς τη δεκαετία του 
’90 (Πίνακας 2 ).

Οι νόµιµοι µετανάστες αυτής της δεκα-
ετίας διαφοροποιούνται από εκείνους των 
προηγουµένων ετών, όσον αφορά τη χώρα 

προέλευσης και τη 
σύνθεση κατά φύλο. 
Μειώνεται ο αριθ-
µός των προερχοµέ-
νων από την Αµερι-
κή και την  Ωκεανία 
όπως και από τις χώ-
ρες της Ε.Ε., ενώ 
αντίθετα αυξάνεται ο 
αριθµός εκείνων που 
προέρχονται από την 
Αφρική και τις χώ-
ρες της Ανατολικής 
και Κεντρικής Ευρώ-
πης, ενώ το 1995 για 
πρώτη φορά οι γυναί-
κες υπερτερούν των 
ανδρών (∆ιαγράµµα-
τα 1και 2).

Πρόσφυγες

Οι  παγκόσµιες 
 α ν α κ α τ α τ ά ξ ε ι ς , 
οι αναταραχές, η 
 καταπάτηση των αν-
θρωπίνων δικαιωµά-
των,  συνιστούν βά-
σιµες προϋποθέσεις 
δηµιουργίας του προ-
σφυγικού  ζητήµατος. 
Υπολογίζεται ότι κά-

θε ηµέρα ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων 
υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τις  εστίες του.

1
( %)
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Ο υπολογισµός του αριθµού των προ-
σφύγων σε δοσµένη χρονική στιγµή είναι 
ένα δύσκολο εγχείρηµα (Ύπατη  Αρµοστεία 
για τους Πρόσφυγες, 1996, σ. 304). Τα προ-
βλήµατα εντοπίζονται: α) στη συγκέντρωση 
διαφορετικών στατιστικών, αφενός από την 
Ύπατη Αρµοστεία και αφετέρου από τις κυ-
βερνήσεις των χωρών υποδοχής, τις εθελο-
ντικές οργανώσεις, και τους δηµοσιογρά-
φους, β) στη διαφορετική ερµηνεία της έν-
νοιας «πρόσφυγας», αφενός από την  Ύπατη 
Αρµοστεία και αφετέρου από άλλους τοπι-
κούς οργανισµούς. Όπως για παράδειγµα 
η Αµερικανική Επιτροπή Προσφύγων, που 
αποδεχόµενη έναν πιο περιορισµένο ορι-
σµό για τους πρόσφυγες, δεν εντάσσει σ΄ αυ-
τούς µεγάλες προσφυγικές οµάδες που έχουν 
εγκατασταθεί σε περιοχές όπως η ∆υτική 
Ευρώπη, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α. και η Αυ-
στραλία, γ) στη διαφορετική ερµηνεία της 
 έννοιας «πρόσφυγας» από δηµοσιογράφους 
ή  άλλους, που –σε αντίθεση µε την Ύπα-
τη Αρµοστεία– χρησιµοποιούν µια ευρύτε-
ρη ερµηνεία της έννοιας, δ) οι ανεπτυγµένες 
χώρες συχνά δεν τηρούν χωριστές στατιστι-
κές για όσους τους έχει παραχωρηθεί άσυλο 
και για εκείνους των οποίων η τύχη δεν έχει 
ακόµη κριθεί και ε) είναι δυνατόν για λόγους 
σκοπιµότητας, από κάποια κυβέρνηση να εµ-
φανίζονται οι αριθµοί των προσφύγων είτε 
υποτιµηµένοι, είτε το αντίθετο. Η ίδια σκοπι-
µότητα µπορεί να εµπνέει και οµάδες άσκη-
σης πίεσης, µε το ίδιο αποτέλεσµα.

Στην Ελλάδα, τόσο ο αριθµός των αιτή-
σεων για χορήγηση ασύλου όσο και ο αριθ-
µός των αναγνωρίσεων είναι αρκετά µικρός. 
Εάν συγκριθεί ο αριθµός των αιτήσεων µε 
τον εθνικό πληθυσµό, αναλογεί ένας αι-
τών ανά 3.540 κατοίκους στην Ευρώπη, ενώ 
στην Ελλάδα ένας αιτών ανά 11.310 κατοί-
κους. Εκτός από την αναλογία των  αιτήσεων 
στον πληθυσµό, η Ελλάδα έχει και από τις 
χαµηλότερες αναλογίες αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας σε σύγκριση µε τις 
άλλες χώρες της Ε.Ε. Όµως, σε οποιαδήπο-
τε αναφορά στο ποσοστό αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας, θα πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στις αι-
τήσεις που υποβάλλονται κάθε έτος, εφόσον 
συνήθως µεσολαβούν 2,5 χρόνια από την 
υποβολή της αίτησης µέχρι την αναγνώριση 
και άρα οι κατ΄ έτος αναγνωρίσεις αντιστοιχούν 
σε αιτήσεις παρελθόντων ετών1 (Πίνακας 1).

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν προκάλε-
σαν µεγάλη έξοδο ατόµων από τη χώρα αυτή. 
Το έτος 2000, 34.000 Αφγανοί υπέβαλαν αί-
τηση για άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες, από τις 
οποίες η Ελλάδα δέχθηκε 446 αιτήσεις. Τους 
πρώτους εννέα µήνες του 2001, 833 Αφγανοί 
αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλά-
δα (Ύπατη Αρµοστεία 2001, 2), ενώ δεν είναι 
ακόµη γνωστός ο αριθµός των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν στη χώρα µετά τα τελευταία γε-
γονότα και τον πόλεµο στη χώρα αυτή.

Εκτιµάται ότι η συντριπτική  πλειοψηφία 
των προσφύγων (95%), ζει στην περιοχή της 
πρωτεύουσας, είτε σε ιδιωτικά  καταλύµατα 
είτε σε ξενώνες που λειτουργούν υπό τον 
έλεγχο των σχετικών µε τους πρόσφυγες ορ-
γανώσεων. Κάποιοι εξ αυτών ζουν σε καταυ-
λισµούς, περίπου 300 άτοµα (κυρίως Τούρκοι 
και Ιρακινοί) στο Λαύριο, 100 στη Ν. Μάκρη, 
130 στον Ασπρόπυργο, 200 στην  Πεντέλη, 
και 180 στη Σπερχειάδα (Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας, 2001).

Πόντιοι-Βορειοηπειρώτες

Τη δεκαετία του ’90, η χώρα µας αντι-
µετωπίζει το µεγαλύτερο µετά το 1922 κύ-
µα επιστροφής µεγάλης πληθυσµιακά οµοε-
θνούς οµάδας (Κασιµάτη,1992, σ. 54). Σηµα-
ντικό µέρος των Ποντίων προέρχεται από τη 
Γεωργία, χώρα που στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 γνώρισε ιδιαίτερη αναταραχή, ένεκα 
των αυτονοµιστικών κινηµάτων στις περιοχές 
Απχαζία και Αζαρία. 

Οι Πόντιοι που έχουν έλθει στην Ελλάδα 
από το 1988 µέχρι το 1996 υπολογίζονται στις 
170.000 περίπου, εκ των οποίων 68.000 άτο-
µα έχουν έλθει µε τη νόµιµη  διαδικασία. Πε-
ρίπου 16.000 από αυτούς έχουν εγκαταστα-
θεί στην περιοχή της Θράκης (Έβρος, Ξάν-
θη, Ροδόπη), 4.000 στην Καβάλα και την 
Ηµαθία, 15.000 στην περιφέρεια Θεσσαλο-
νίκης και 25.000 στην περιοχή Πρωτεύουσας. 
Όµως ένας µεγάλος αριθµός ατόµων (περί-
που 100.000) που έχουν εισέλθει στην Ελλά-
δα, είναι εγκατεστηµένος στη χώρα µη νόµι-
µα. Εκτιµάται ότι οι περισσότεροι ζουν στην 
περιοχή της Πρωτεύουσας, σε συγκεκριµέ-
νες περιοχές όπως το Μενίδι, η Ελευσίνα, τα 
Άνω Λιόσια, ο Ασπρόπυργος, αλλά και στη 
Θεσσαλονίκη, κυρίως στις ∆υτικές περιοχές 
της πόλης, ενώ ένας µικρός αριθµός (10.000 
περίπου) ζει στην περιοχή της Θράκης κο-

1. Παρατήρηση της κας Συκιώτου, υπεύθυνης του Νοµικού Τµήµατος του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες.
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ντά στους συγγενείς τους (Sidiropoulos, et. 
al, 1996, σ. 173). Τα άτοµα αυτά παραµέ-
νουν στη χώρα υπό «µη νόµιµο καθεστώς», ή 
όπως ορίζεται από τους αρµόδιους υπό «κα-
θεστώς ανοχής».

Παράλληλα µε το κύµα εισροής των Πο-
ντίων, η χώρα δέχεται και µία άλλη κατηγο-
ρία οµογενών, τους Βορειοηπειρώτες. Πολ-
λοί από αυτούς (υπολογίζονται σε 60.000-
80.000 άτοµα) βρίσκονται στην Ελλάδα για 
προσωρινή ή µόνιµη παραµονή. Ένας µεγά-
λος αριθµός έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα 
και εργάζεται κυρίως στις οικοδοµές, σε ερ-
γασίες συντήρησης, στο µικρο-εµπόριο και 
σε διάφορα τεχνικά επαγγέλµατα (Φακιολάς, 
2001, σ. 141).

2. Μη νόµιµοι αλλοδαποί

Η µετανάστευση της δεκαετίας του ’90 
προς τη χώρα µας χαρακτηρίζεται από τη µη 
νόµιµη παρουσία της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των µεταναστών. Οι µη νόµιµοι µετανά-
στες υπολογίζονται στα µέσα της  δεκαετίας 
του ’90, σε 500.000-800.000 άτοµα,  αριθµός 
που αντιστοιχεί στο 8-10% του ελληνικού ερ-
γατικού δυναµικού (Φακιολάς, 1998, σ. 33).

Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 τα δεδο-
µένα µεταβάλλονται, καθώς παρεµβάλλεται 
η διαδικασία νοµιµοποίησης των µη νόµιµων 
αλλοδαπών. Με την έκδοση των Π.∆. 358 και 
359 το 1997, δίνεται η δυνατότητα στους αλ-
λοδαπούς που κατοικούσαν εκείνη τη χρονι-
κή στιγµή στη χώρα να αιτήσουν άδεια πα-
ραµονής ορισµένης διάρκειας και να αποκτή-
σουν τη «λευκή κάρτα».

Συνολικά απογράφηκαν 371.641 αλ-
λοδαποί, ενώ υπολογίσθηκε ότι αρκετοί 
 αλλοδαποί, περίπου 150.000 άτοµα, δεν υπή-
χθησαν στη διαδικασία και συνέχισαν να 
ζουν υπό µη νόµιµο καθεστώς (Καβουνίδη, 
2000, σ. 2).

∆ιατηρώντας τις επιφυλάξεις µας σχε-
τικά µε τη δυνατότητα εξαγωγής γενικότε-
ρων συµπερασµάτων από τη συµπεριφορά 
των αλλοδαπών µιας περιοχής ή ατόµων µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, από την απο-
γραφή αυτή προκύπτει κάποια γνώση τόσο 
για τα χαρακτηριστικά τους, όσο και για τη 
χωρική τους κατανοµή εντός του ελλαδικού 
χώρου. 

Χώρες προέλευσης

Από την ανάλυση των δεδοµένων των 
αλλοδαπών που απογράφηκαν στον Ο.Α.Ε.∆., 

κατ’ εφαρµογή των Π.∆. 358 και 359 του 
1997, προκύπτει ότι: ενώ οι  µετανάστες προ-
έρχονται από 120 χώρες, το 91% προέρ-
χεται από 10 συγκεκριµένες χώρες, µε την 
 Αλβανία να κατέχει δεσπόζουσα θέση. Το 
65% όλων των µεταναστών προέρχεται από 
την Αλβανία, το 6,8% από τη Βουλγαρία, το 
4,6% από τη Ρουµανία, το 2,9% από το Πα-
κιστάν, το 2,6% από την Ουκρανία, το 2,3% 
από την Πολωνία, το 2,0% από τη Γεωργία, 
το 1,7% από την Ινδία, το 1,7% από την Αί-
γυπτο, το 1,4% από τις Φιλιππίνες, το 1,2% 
από τη Μολδαβία. Τα άτοµα που προέρχο-
νται από τις υπόλοιπες χώρες δεν συγκεντρώ-
νουν  ούτε µία ποσοστιαία µονάδα (Καβουνί-
δη, 2000, σ. 9). 

Κατά φύλο σύνθεση

Η µεγάλη πλειοψηφία, τα 2/3 των µετα-
ναστών, είναι άνδρες, όµως διαφέρει η κατά 
φύλο σύνθεση των διαφόρων εθνικοτήτων. 
Έτσι, στο σύνολο των ανδρών µεταναστών 
που έχουν απογραφεί, οι Αλβανοί αποτελούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία µε 72,6%, ενώ µε 
µεγάλη διαφορά ακολουθούν οι  Ρουµάνοι 
(4,3% των ανδρών), οι Βούλγαροι (3,9%) 
και οι Πακιστανοί (3,9%). Στο σύνολο των 
γυναικών µεταναστριών, το µεγαλύτερο πο-
σοστό προέρχεται επίσης από την Αλβανία 
(43,7% των γυναικών), ενώ ακολουθούν οι 
γυναίκες από τη Βουλγαρία (15%), την Ου-
κρανία (8,2%), τη Ρουµανία (5,5%) και τη 
Γεωργία (5%). Γενικά στο γυναικείο αλλοδα-
πό πληθυσµό υπάρχει µεγαλύτερη  διασπορά 
µεταξύ των εθνικοτήτων από ό,τι στον ανδρι-
κό, που κατά τα 3/4 προέρχεται από την Αλ-
βανία (Καβουνίδη, 2000, σ. 10) (Πίνακας 3).

Χωρική κατανοµή

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα για τη γε-
ωγραφική κατανοµή των αλλοδαπών, πα-
ρά τη διασπορά τους σε όλη την Ελλάδα, 
 παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωσή τους σε 
ορισµένες περιφέρειες της χώρας, ειδικότε-
ρα στην περιφέρεια Αττικής όπου καταγρά-
φηκε το 44,2% του συνόλου των αλλοδα-
πών. Ακολουθούν κατά σειρά η Κεντρική 
 Μακεδονία µε 15%, η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου µε 6,8%, η Στερεά Ελλάδα µε 6,5%, η 
Θεσσαλία µε 6,1%, η Κρήτη µε 5,7% και η 
∆υτική Ελλάδα µε 5,3% (Καβουνίδη, 2000, 
σ. 23-24), (∆ιάγραµµα 3).

Σε επίπεδο νοµού, πρώτος νοµός σε 
συγκέντρωση αλλοδαπών είναι η Αττική 
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(44,2%), και δεύτερος ο νοµός Θεσσαλονί-
κης (7,1%). Ακολουθούν ο νοµός Λάρισας 
(2,5%), Φθιώτιδας (2,3%), Βοιωτίας (2,2%), 
Αχαίας (2,1%), Ηρακλείου (2,1%), και ο νο-
µός Πέλλας (2,0%). Σε ορισµένους νοµούς 
καταγράφηκαν ελάχιστοι αλλοδαποί (λιγό-
τερο από 0,5% του συνόλου). Συγκεκριµένα, 
στο νοµό Ευρυτανίας 
καταγράφηκαν µόνο 
91 αλλοδαποί, στο 
νοµό Έβρου 251, στο 
νοµό Ροδόπης 306, 
στο νοµό Λευκάδας 
549, στο νοµό Ξάν-
θης 646 και στο νοµό 
Χίου 730 (Καβουνί-
δη, 2000, σ. 12).

Τα δύο φύλα 
δεν  εκπροσωπούνται 
ισάριθµα στις περι-
φέρειες της χώρας. 
Η περιφέρεια Αττι-
κής συγκεντρώνει το 
56% των γυναικών 
που απογράφηκαν, 
ενώ µόνο το 40% 
των ανδρών (∆ιά-
γραµµα 4). 

Αλλά και σε επί-
πεδο νοµών, οι γυ-
ναίκες παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση στην περι-
οχή της Πρωτεύου-
σας από ό,τι οι άν-
δρες. Το 52,8% των 
γυναικών που υπέβα-
λαν αίτηση για λευ-
κή κάρτα ζουν στην 
περιοχή της Πρωτεύ-
ουσας, σε σύγκριση 
µε το 34,5% των αν-
δρών. Είναι  δύσκολο 
να εξαχθεί κάποιο 
συµπέρασµα για το 
βαθµό αστικότητας 
των αλλοδαπών που 
καταγράφηκαν στους άλλους νοµούς της 
χώρας, µπορούµε όµως να υποθέσουµε ότι 
υπάρχει µεγαλύτερη  συγκέντρωση των γυ-
ναικών στα αστικά κέντρα. Μεγάλη συγκέ-
ντρωση γυναικών παρατηρείται και στους 
νοµούς µε τουριστική δραστηριότητα, όπου 
υπάρχει µεγάλη ζήτηση εργασίας στις υπη-

ρεσίες. Για παράδειγµα, στους νοµούς Ηρα-
κλείου, Χανίων και Λασιθίου της Κρήτης, το 
ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο τό-
σο του αντίστοιχου των ανδρών, όσο και του 
ποσοστού συµµετοχής του νοµού στο συνο-
λικό αλλοδαπό πληθυσµό (Ν.  Ηρακλείου: 
2,1% ποσοστό αλλοδαπού πληθυσµού στο 

σύνολο της χώρας, 
άνδρες 2,0%, γυ-
ναίκες 2,3% στο σύ-
νολο ανά φύλο, Ν. 
Χανίων: 1,9%, άν-
δρες 1,8%, γυναί-
κες 2,3%, Ν. Λα-
σιθίου: 1,2%, άν-
δρες 1,1%, γυναίκες 
1,5%). Οµοίως και 
στους νοµούς ∆ω-
δεκανήσου και Κυ-
κλάδων (Ν. ∆ωδε-
κανήσου: 1,1% πο-
σοστό αλλοδαπού 
πληθυσµού στο σύ-
νολο της χώρας, άν-
δρες 0,9%, γυναίκες 
1,6% στο σύνολο 
ανά φύλο, Ν. Κυ-
κλάδων: 1,0%, άν-
δρες 0,9%, γυναίκες 
1,1%). 

Αντίθετα, οι 
άνδρες συγκεντρώ-
νονται σε περιοχές 
που χαρακτηρίζο-
νται από έντονη γε-
ωργική δραστηριό-
τητα. Για παράδειγ-
µα, στο υπόλοιπο 
Αττικής: 4,8% πο-
σοστό αλλοδαπού 
πληθυσµού στο σύ-
νολο της χώρας, άν-
δρες 5,3%, γυναί-
κες 3,2%. Οµοίως 
και στους νοµούς 
Λάρισας: 2,5%, άν-
δρες 3,0%, γυναί-

κες, 1,1%, Φθιώτιδας: 2,3% άνδρες 2,3% γυ-
ναίκες, 1,4%, και άλλους νοµούς όπως Βοιω-
τία, Πέλλα και Ηµαθία, όπου το ποσοστό των 
ανδρών στο σύνολο του αλλοδαπού ανδρι-
κού πληθυσµού είναι υψηλότερο απ΄ ό,τι το 
αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του 
 γυναικείου πληθυσµού (Καβουνίδη, 1999, σ. 24).
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Άλλα χαρακτηριστικά 
των αλλοδαπών 

Από την απογραφή του Ο.Α.Ε.∆. προ-
κύπτει περιορισµένη γνώση σχετικά µε άλ-
λα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλοδα-
πών που απογράφηκαν, όπως για  παράδειγµα 
το επίπεδο εκπαίδευσης ή η απασχόλησή 
τους. Έτσι, προκειµένου να τα προσεγγί-
σουµε, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι πληρο-
φορίες που προέρχονται από την απογραφή, 
όσο και τα δεδοµένα και οι εκτιµήσεις από 
τις  µελέτες και έρευνες που αφορούν στους 
αλλοδαπούς, µε επίγνωση όµως ότι αυτές 
αφορούν είτε σε ορισµένες εθνικότητες, είτε 
αναφέρονται στη συγκεκριµένη περιοχή στην 
οποία διεξήχθησαν.

Ηλικιακή σύνθεση

Σχετικά µε την ηλικιακή κατανοµή των 
µεταναστών, από πολλαπλές πηγές συνάγε-
ται ότι οι µετανάστες είναι άτοµα νεαρών κυ-
ρίως ηλικιών. Οι περισσότεροι ανήκουν στην 
ηλικιακή οµάδα των 30-44 ετών, µε δεύτε-
ρη οµάδα εκείνη των 25-29 και 20-24 ετών. 
Αντίθετα, πολύ µικρό ποσοστό των µετανα-
στών ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία άνω 
των 65 ετών (Karantinos, 2001, σ. 4).

Το µεγαλύτερο ποσοστό των Αλβανών 
της Θεσσαλονίκης (23,8%) ανήκει στην ηλι-
κιακή οµάδα 26-35 ετών, το 16,5% ανήκει σε 
εκείνη των 36-45 ετών, και το 16,2% στην 
οµάδα των 19-25 ετών (Λαµπριανίδης-Λυ-
µπεράκη, 2001, σ. 180). Οι µετανάστες από 
τη Βουλγαρία ανήκαν ως επί το πλείστον 
στην ηλικιακή οµάδα των 30-50 ετών, σύµ-
φωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην 
περιοχή των Αθηνών το 1996, ενώ σύµφωνα 
µε δεύτερη έρευνα που διεξήχθη το 1999, η 
πλειοψηφία ανήκε στην ηλικιακή οµάδα 40-
49 (Μάρκοβα, 2001, σ. 256, 269). Ο µέσος 
όρος ηλικίας των µεταναστών από τις  πρώην 
Ανατολικές χώρες στην περιοχή της Πρωτεύ-
ουσας ήταν, το 1997, τα 32,9 έτη. Το 77% 
των αλλοδαπών αυτών ανήκε στην ηλικιακή 
οµάδα 20-39 ετών, ποσοστό που ήταν υψη-
λότερο κατά την είσοδό τους στη χώρα, δε-
δοµένου ότι αρκετοί έχουν εισέλθει στη χώρα 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 (Τζωρ-
τζοπούλου, 2002, σ. 149). 

Οι θέσεις των µελετητών για το σύγ-
χρονο µεταναστευτικό ρεύµα, αλλά και για 
 εκείνα των προηγούµενων δεκαετιών, συνο-
ψίζονται στην άποψη ότι από την  είσοδο αλ-
λοδαπών ωφελούνται οι χώρες υποδοχής που 

δέχονται µετανάστες νεαρής ηλικίας, ενώ 
αντίθετα πλήττονται εκείνες που υφίστανται 
εκροή ατόµων παραγωγικής ηλικίας. Το νε-
αρό της ηλικίας των µεταναστών, όπως και 
άλλα χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και σε οποια-
δήποτε σύγκριση των αλλοδαπών µε τους γη-
γενείς. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να ανα-
φερθεί ότι η σύγκριση της  εγκληµατικότητας 
µεταξύ µεταναστών-γηγενών µπορεί να οδη-
γήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα, εφόσον 
δεν αναφέρεται σε άτοµα της ίδιας ηλικια-
κής οµάδας (Καρύδης, 1996, σ. 84). Οµοίως, 
 χωρίς την προσµέτρηση αυτού του χαρακτη-
ριστικού, οποιαδήποτε σύγκριση άλλων χα-
ρακτηριστικών µεταξύ του γηγενούς και αλ-
λοδαπού πληθυσµού µπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλµένα συµπεράσµατα. 

Επίπεδο εκπαίδευσης

Η πληροφόρηση για το επίπεδο εκπαί-
δευσης των απογραφέντων το 1997 είναι αρ-
κετά ελλιπής, δεδοµένου ότι κατά τη διαδι-
κασία απογραφής δεν ήταν σαφές αν η ζη-
τούµενη πληροφορία αφορούσε στο ανώτε-
ρο επίπεδο φοίτησης ή το επίπεδο αποφοίτη-
σης (Καβουνίδη, 2000, σ. 7). Φαίνεται όµως 
ότι η πλειοψηφία (50%) των µεταναστών 
έχει µέση εκπαίδευση (Karantinos, 2001,σ. 
4). Από άλλες έρευνες προκύπτει ότι οι Αλ-
βανοί της Θεσσαλονίκης κατά 39,4% έχουν 
τελειώσει το Λύκειο και κατά 21,8% το Γυ-
µνάσιο (Λαµπριανίδης-Λυµπεράκη, 2000, 
σ. 174). Ακόµη, οι Βούλγαροι της περιοχής 
Αθηνών έχουν στην πλειοψηφία τους τελει-
ώσει το Γυµνάσιο και έχουν κάνει σπουδές 
µε τεχνολογική εξειδίκευση, ενώ ένα σηµα-
ντικό ποσοστό (34%) εξ αυτών έχει επιπλέ-
ον ξεκινήσει ή ολοκληρώσει ανώτατη εκπαί-
δευση (Μάρκοβα, 2001, σ. 268). Αλλά και οι 
µετανάστες από τις πρώην ανατολικές χώρες 
που ζουν στην περιοχή της Πρωτεύουσας, σε 
ποσοστό 45% έχουν µέση εκπαίδευση, ενώ 
το 77% του συνόλου έχουν κάποια ειδίκευση 
(Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 159).

Οικογενειακή κατάσταση

Σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση 
των µεταναστών, από τα διαθέσιµα στοιχεία 
προκύπτει ότι η πλειοψηφία των µεταναστών 
(το 51,3%) είναι έγγαµοι, και σηµαντικό πο-
σοστό εξ αυτών έχουν φέρει την οικογένειά 
τους στη χώρα υποδοχής (Karantinos, 2001, 
σ. 4). Ειδικότερα, µεταξύ των Βουλγάρων 
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µεταναστών το 42% είναι έγγαµοι (Μάρκο-
βα, 2001, σ. 269). Επίσης σηµαντικό ποσο-
στό (48,2%) των µεταναστών από τις  πρώην 
Ανατολικές χώρες που ζουν στην περιοχή της 
πρωτεύουσας είναι έγγαµοι, και εξ αυτών 
σχεδόν οι µισοί (το 48%) έχουν την οικογέ-
νειά τους στη χώρα υποδοχής (Τζωρτζοπού-
λου, 2002, σ. 172), όπως και οι Αλβανοί της 
Θεσσαλονίκης που στην πλειοψηφία τους 
ζουν µε την οικογένειά τους στη χώρα.

Απασχόληση

Λόγω έλλειψης επίσηµων στατιστικών 
στοιχείων µέχρι την πρώτη καταγραφή των 
αλλοδαπών το 1997, η µοναδική πηγή πλη-
ροφόρησης για τα προηγούµενα έτη όσον 
αφορά στην απασχόληση των µη νόµιµων 
αλλοδαπών, προέρχεται από µελετητές του 
µεταναστευτικού φαινοµένου. Και όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα της απογρα-
φής από τον Ο.Α.Ε.∆. δεν δίνουν σαφή εικό-
να (Καβουνίδη, 2000, σ. 8). 

Γενικά, οι µετανάστες απασχολούνται 
εποχιακά σε τουριστικές επιχειρήσεις ή σε 
αγροτικές και αλιευτικές εργασίες. Ακόµη, 
απασχολούνται στην καθαριότητα οικιών, 
την επιµέλεια παιδιών και ηλικιωµένων, την 
οικοδοµή ή τις µικρές επιχειρήσεις (Λινάρ-
δος-Ρυλµόν, 1993, σ. 17, Karantinos, 2001, 
σ. 17).

Στη διάρκεια της µεταναστευτικής  ζωής 
των αλλοδαπών βελτιώνονται οι όροι υπό 
τους οποίους εργάζονται, ενώ  παρατηρείται 
και σηµαντική επαγγελµατική κινητικότη-
τα προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις, αν 
και κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η ετε-
ροαπασχόληση σε σχέση µε τις ειδικεύσεις 
τους. ∆ιαχρονικά παρατηρείται αύξηση των 
 ατόµων που απασχολούνται στην οικοδοµή 
και αντίστροφα µείωση αυτών που απασχο-
λούνται στη γεωργία (Λαµπριανίδης-Λυµπε-
ράκη, 2001, σ. 230, Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 
238, Μάρκοβα, 2001, σ. 271).

Αρκετοί αλλοδαποί είχαν κάποια επι-
στηµονική ή καλλιτεχνική ιδιότητα ή εργα-
σία στη χώρα τους που στην Ελλάδα δεν την 
ασκούν πια. Αλλά και οι ειδικευµένοι τεχνί-
τες απασχολούνται σε εργασίες που περισσό-
τερο καθορίζονται από τα δεδοµένα της χώ-
ρας υποδοχής, καθώς και από άλλους παρά-
γοντες, όπως η διάρκεια παραµονής στη χώ-
ρα ή οι προθέσεις τους για παραµονή ή απο-
χώρηση (Τζωρτζοπούλου, 2002, σ. 405).

Νέα δεδοµένα

Ενώ κατά την πρώτη φάση καταγραφής 
και παροχής προσωρινής άδειας παραµονής 
απόκτησαν τη λευκή κάρτα περίπου 370.000 
αλλοδαποί, στη φάση της πράσινης κάρτας 
υποβλήθηκαν 211.500 αιτήσεις και απόκτη-
σαν την πράσινη κάρτα 201.662 αλλοδαποί. 
Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τη 
διαρροή ανάµεσα στα δύο στάδια της διαδι-
κασίας νοµιµοποίησης, µε κυριότερη εκείνη 
της αδυναµίας απόδειξης εκ µέρους των αλ-
λοδαπών της απασχόλησης και του εισοδή-
µατός τους (Karantinos, 2001, σ. 5, Καβουνί-
δη, 2001, σ. 5, Μάρκοβα, 2001, σ. 272).

Στις 2 Μαίου του 2001 ψηφίζεται ο ν. 
2910/2001 «Είσοδος και παραµονή αλλο-
δαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση 
της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφη-
ση και άλλες διατάξεις». Σε τέσσερα άρθρα 
(65-68), από τα συνολικά 81 του νέου νό-
µου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις 
 οποίες  µπορούν να νοµιµοποιηθούν οι παρά-
νοµοι αλλοδαποί. Αυτή είναι η δεύτερη από-
πειρα ρύθµισης του καθεστώτος παραµονής 
των αλλοδαπών µετά το 1997, χωρίς να εί-
ναι γνωστά ακόµη τα δεδοµένα από αυτή τη 
δεύτερη καταγραφή, εκτός από το συνολικό 
αριθµό των αιτήσεων. Σύµφωνα µε τις πρώ-
τες πληροφορίες, αίτηση νοµιµοποίησης στις 
κατά τόπους νοµαρχίες υπέβαλαν συνολικά 
377.000 αλλοδαποί.

Επιπτώσεις στην ελληνική 
κοινωνία

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των µε-
λετητών του µεταναστευτικού φαινοµένου, 
στα µέσα της δεκαετίας του ’90, το ποσοστό 
των αλλοδαπών στον πληθυσµό της χώρας 
υπολογιζόταν σε 12% µε 13%, ή 8-10% του 
εργατικού δυναµικού. Αυτή η αναλογία γηγε-
νών-αλλοδαπών είναι αρκετά υψηλή, και µά-
λιστα υψηλότερη από την αντίστοιχη αναλο-
γία που σηµειώθηκε στη Γερµανία τη δεκα-
ετία ’60, όταν η χώρα αυτή χαρακτηριζόταν 
ως η κύρια χώρα υποδοχής µεταναστών (Φα-
κιολάς, 1998, σ. 33).

Τα ζητήµατα που έχουν κατά καιρούς 
προβληµατίσει τους επιστήµονες, και συν-
δέονται µε την παρουσία των αλλοδαπών 
στη χώρα µας και τη συµµετοχή τους στην 
απασχόληση, είναι πολλά, πέρα από εκεί-
να που θα τα χαρακτηρίζαµε ως καθαρά 
 κοινωνικά. Αφορούν στην αναγκαιότητα 
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ή όχι της παρουσίας των µεταναστών στην 
 εγχώρια αγορά εργασίας, στη σύνδεση της 
 αλλοδαπής εργασίας µε την παραοικονοµία, 
στις  επιπτώσεις στους µισθούς των γηγενών, 
στις αλλαγές που συντελούνται στην ίδια την 
αγορά εργασίας, στην αύξηση των µακροµε-
γεθών, κ.ά.

Από πολλές πηγές επισηµαίνεται ότι η 
ελληνική οικονοµία ήταν έτοιµη να δεχτεί 
αυτή την παράνοµη απασχόληση και να την 
απορροφήσει χωρίς πολλούς κραδασµούς 
(Ρυλµόν, 1992, σ. 37, Σαρρής κ.ά, 1994, σ. 
3). Ειδικότερα, για το ζήτηµα των σχέσεων 
υποκατάστασης ή  συµπληρωµατικότητας µε-
ταξύ ηµεδαπού και αλλοδαπού δυναµικού, 
διάφορες µελέτες συγκλίνουν στην  άποψη 
ότι οι µετανάστες καλύπτουν κατά κύριο λό-
γο επιπρόσθετες, συµπληρωµατικού χαρα-
κτήρα, ανάγκες της ελληνικής αγοράς ερ-
γασίας. Ειδικότερα, καλύπτουν ανάγκες σε 
οικονοµικές δραστηριότητες που εξελίσσο-
νται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ή ανθυγι-
εινό περιβάλλον (εξόρυξη, οικοδοµές), ακό-
µη σε δραστηριότητες µε ιδιαίτερα ευέλικτο 
ωράριο  εργασίας (υπηρεσίες, εποχιακές ερ-
γασίες στο γεωργικό τοµέα της οικονοµίας), 
ή σε τοµείς που κατά τεκµήριο αποφεύγουν 
οι ηµεδαποί εργαζόµενοι (κτηνοτροφία), και 
τέλος σε εργασίες που απαιτούν υψηλό βαθ-
µό κινητικότητας. Αντίθετα, είναι δυνατόν 
οι µετανάστες να υποκαθιστούν Έλληνες 
 εργαζόµενους σε εργασίες µε χαµηλό βαθµό 
εξειδίκευσης ή ανειδίκευτους στον µεταποιη-
τικό τοµέα της  οικονοµίας (Καρασαββόγλου, 
1998, σ. 150). 

Για το ίδιο θέµα, και µε την  επισήµανση 
ότι βραχυπρόθεσµα παρατηρούνται ταυτό-
χρονα σχέσεις υποκατάστασης και συµπλη-
ρωµατικότητας και µακροπρόθεσµα περισ-
σότερο σχέσεις υποκατάστασης, σηµειώνο-
νται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές 
πλευρές της παρουσίας αλλοδαπών στην ελ-
ληνική αγορά εργασίας. Ειδικότερα, αυτές οι 
σχέσεις επηρεάζουν µεν, σε κάποιο βαθµό, 
τους µισθούς και την ανεργία, αλλά ταυτό-
χρονα αυξάνουν την ευελιξία της ελληνικής 
αγοράς εργασίας και βελτιώνουν την αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Η 
ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονοµίας ευ-
νοεί την απασχόληση παράνοµου εργατικού 
δυναµικού και ερµηνεύει την ταυτόχρονη εµ-
φάνιση υψηλής ανεργίας, κενών θέσεων ερ-
γασίας και υψηλής συµµετοχής των αλλοδαπών 
στην απασχόληση (Κόντης, 1998, σ. 529).

Ειδικότερα όσον αφορά την απασχό-
ληση των αλλοδαπών στη γεωργία, το 
Υπουργείο Γεωργίας έχει επισηµάνει τη 
 συνεισφορά των αλλοδαπών στην αύξηση 
του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώ-
ρας. Η απασχόληση των αλλοδαπών στην ελ-
ληνική  γεωργία ευνοεί και ενισχύει το µέτω-
πο της αντιπληθωριστικής πολιτικής σε έναν 
 τοµέα που αποτελεί τµήµα του σκληρού πυ-
ρήνα του πληθωρισµού (Καρασαββόγλου, 
1998, σ. 154). Οι αλλοδαποί, µε τη φθηνότε-
ρη  εργασία τους συµβάλλουν στη διαµόρφω-
ση του 10-15% του Α.Ε.Π. (Φακιολάς, 1998, 
σ. 34) και πριµοδοτούν ουσιαστικά την ελ-
ληνική οικονοµία αυξάνοντας το µέγεθος της 
αγοράς,  καθώς και την προσφορά και τη ζήτηση 
(Λαµπριανίδης-Λυµπεράκη, 2001, σ. 257).

Σχετικά µε την αναγκαιότητα απασχόλη-
σης αλλοδαπού γυναικείου πληθυσµού, αυ-
τή προκύπτει από τις αλλαγές που έχουν συ-
ντελεσθεί στην ελληνική κοινωνία, όπως η 
αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στο ερ-
γατικό δυναµικό, η γήρανση του ελληνικού 
πληθυσµού, η εξάπλωση της πυρηνικής οικο-
γένειας σε βάρος της εκτεταµένης, η άνοδος 
του βιοτικού επιπέδου. Οι αλλαγές αυτές δη-
µιουργούν τις προϋποθέσεις για ζήτηση υπη-
ρεσιών, που καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτι-
κά από το εισερχόµενο γυναικείο  δυναµικό. 
Οι συνθήκες αυτές από τη µια, σε συνδυα-
σµό µε την απουσία επαρκούς κοινωνικής 
πρόνοιας από την άλλη, επιτείνουν την ανα-
γκαιότητα µιας τέτοιας ζήτησης, καθώς το 
επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλά-
δα υστερεί σε σχέση µε το µέσο ευρωπαϊκό 
όρο, και µέχρι πρότινος, υποκαθίστατο από 
την οικογένεια και τα λοιπά άτυπα  δίκτυα 
(Cavounidis, 1998, σ. 8). Οι ως άνω προϋ-
ποθέσεις δηµιουργούν µία αυξηµένη ζήτηση 
για παροχή υπηρεσιών, που δεν καλύπτεται 
από την εγχώρια προσφορά.

Πέρα από τις συνθήκες που δηµιουρ-
γούν ζήτηση για τη µεταναστευτική  εργασία 
στα νοικοκυριά, αυτή η ίδια η εργασία έχει 
και κάποιες άλλες συνέπειες. Η προσφορά 
φθηνής οικιακής βοήθειας προς τα νοικοκυ-
ριά επιτρέπει σ΄ ένα σηµαντικό τµήµα γυναι-
κών είτε να εισέλθουν είτε να παραµείνουν 
στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, έχουµε 
ένα µισθό που αναφέρεται σε δύο εργαζόµε-
νους, ο ένας µένει στο σπίτι και ο άλλος ερ-
γάζεται (Χτούρης, 1998, σ. 105). Επιπλέον, 
θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι µε τη δι-
αδικασία αυτή, παρατηρείται και εδώ, όπως 
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και στη γεωργία, µετατροπή της µη αµειβό-
µενης εργασίας που παρείχε η Ελληνίδα νοι-
κοκυρά, ή η ευρύτερη οικογένεια σε µισθω-
τή εργασία.

H παρουσία των µεταναστών επηρεάζει 
την κοινωνική δοµή της χώρας, µε την έννοια 
ότι διασπάται η εργατική τάξη σε δύο στρώ-
µατα, των γηγενών εργαζοµένων και των µε-
ταναστών, που σε αρκετές περιπτώσεις βρί-
σκονται αντιµέτωποι. Επιπλέον, αναπτύσσο-
νται ξενοφοβικές τάσεις και προκαταλήψεις 
στον ελληνικό πληθυσµό (Παπαδηµητρίου, 
2000, σ. 305), µε αποτέλεσµα την περιχαρά-
κωση και γκετοποίηση του µεταναστευτικού 
πληθυσµού, µε σοβαρές επιπτώσεις στην κοι-
νωνική συνοχή. 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

Η µεγάλη πλειοψηφία των αλλοδα-
πών που ζουν και εργάζονται στη χώρα µας 
προέρχεται από τις χώρες της Κεντρικής και 
πρώην Ανατολικής Ευρώπης και τα Βαλκά-
νια, και ιδιαίτερα από την Αλβανία.

 Η θέση των µεταναστών στην ελληνι-
κή κοινωνία συνδέεται µε τη µεταναστευτι-
κή πολιτική που ακολουθείται, καθώς και µε 
τα δεδοµένα της ελληνικής αγοράς εργασίας 
(Βούλγαρης, 2000, σ. 499, Καβουνίδη, 2001, 
σ. 6), αλλά και µε άλλους παράγοντες που δι-
αφοροποιούν τις µεµονωµένες εθνικότητες.

Οι επί µέρους εθνικότητες διαφέρουν 
σηµαντικά µεταξύ τους, όχι µόνο ως προς τα 
ατοµικά χαρακτηριστικά τους τα οποία συνε-
πάγονται και διαφορετικές στρατηγικές προ-
σαρµογής από τους ίδιους, αλλά και ως προς 
τις σχέσεις τους µε την κοινωνία υποδοχής, οι 
οποίες δοµούνται υπό διαφορετικούς όρους, 
µε αποτέλεσµα να αναφερόµαστε σε διαφο-
ρετική θέση των εθνοτικών οµάδων στην ελ-
ληνική κοινωνία. Οι λόγοι οφείλονται στους 
ίδιους, στη µορφή της µετανάστευσης, όπως 

και στην ιστορικότητα εµφάνισης του φαινο-
µένου στη χώρα, καθώς και σε άλλους παρά-
γοντες που σχετίζονται µε την ελληνική κοι-
νωνία. 

Το φύλο, όπως και η εθνικότητα, αποτε-
λεί παράγοντα διαφοροποίησης των προσδο-
κιών που έχουν οι µετανάστες από την έλευ-
σή τους στην Ελλάδα. Η διαφορετική θέ-
ση στην ελληνική κοινωνία των γυναικών 
που προέρχονται από τις Φιλιππίνες και την 
Αλβανία, σχετίζεται µε τους λόγους που τις 
ώθησαν στη µετακίνηση, µε τη διαδικασία ει-
σόδου τους στη χώρα, τη µορφή –οικογενεια-
κή ή όχι– της µετανάστευσης, αλλά και µε τα 
στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας (Λαζα-
ρίδου, 1995, σ. 60-61).

Αρκετοί µετανάστες ζουν στη χώ-
ρα µας µε την οικογένειά τους. Η ύπαρξη 
 οικογένειας στη χώρα υποδοχής είναι σηµα-
ντικός παράγοντας, καθότι επιδρά στη σχέ-
ση των αλλοδαπών µε την ελληνική  κοινωνία 
αλλά και στην απόφασή τους για παραµονή 
ή όχι στη χώρα. Στη σύγχρονη µετανάστευ-
ση δεν παρατηρείται µόνο αυτόνοµη γυναι-
κεία µετανάστευση, αλλά σε µεγάλο βαθµό η 
οικογένεια έλκεται από τις γυναίκες που µε-
ταναστεύουν πρώτες (Τζωρτζοπούλου, 2002, 
σ. 407).

Ως αποτέλεσµα των διαδικασιών που δι-
αµορφώνουν το σύγχρονο µεταναστευτικό 
ρεύµα, η ελληνική κοινωνία θα χαρακτηρί-
ζεται και στο µέλλον, σε όλους τους τοµείς 
της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, από 
την έντονη παρουσία των αλλοδαπών γενι-
κά αλλά και κάποιων συγκεκριµένων εθνικο-
τήτων ειδικότερα. Η κατανόηση αυτών των 
διαδικασιών, όπως και των παραγόντων που 
επηρεάζουν την αρµονική ένταξη των µετα-
ναστών στην ελληνική κοινωνία, ευνοεί την 
αποδοχή της νέας πολυπολιτισµικής πραγµα-
τικότητας που διαµορφώνεται στη χώρα µας 
και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
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Πίνακας 2Α
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατά φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

Χώρα προέλευσης
1991 1995
Φύλο Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Χώρες της Ε.Ε. 13.865 18.735 32.600 17.712 21.876 39.588

(42,5) (57,5) 20,6% (44,7) (52,3) 26,41%
Βέλγιο 742 956 519 663
∆ανία 214 376 444 733
Γερµανία 3.757 4.768 4.084 5.140
Ισπανία 367 464 283 368
Γαλλία 1.445 1.970 2.509 2.391
Ιρλανδία 120 215 196 326
Ιταλία 2.101 2.055 2.906 2.374
Λουξεµβούργο 19 28 14 19
Ολλανδία 652 1.118 893 1.846
Πορτογαλία 93 142 116 130
Βρετανία 4.355 6.643 5.748 7.886

Νέες χώρες της Ε.Ε. 903 1.801 2.704 1.205 2.874 4.079
(33,4) (66,6) 1,7% (29,5) (70,5) 2,72%

Αυστρία 450 682 547 896
Φιλανδία 66 425 505 1.155
Σουηδία 387 694 153 823

Πίνακας 1
Πρόσφυγες στην Ελλάδα (αίτηση και χορήγηση ασύλου)

Έτος Κατάθεση αίτησης Χορήγηση ασύλου
1990 4.100 166
1991 2.700 -
1992 2.108 45
1993 862 42
1994 1.107 39
1995 1.282 203
1996 1.640 130
1997 4.376 130
1998 1.990 140
1999 1.528 146
2000 3.083 222

Πηγή: 1990-1998, European Social Statistics-Migration, 2000,38, 1999-2000, Ελευθεροτυπία 12/11/2001.
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Πίνακας 2Β
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατα φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

1991 1995
Φύλο Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 38.925 26.714 65.639 17.338 23.827 41.165

(59,3) (40,7) 41,6% (42,1) (57,9) 27,48%
Βουλγαρία 1 373 1.040 1.741 2.897
Τσεχοσλοβακία 451 287 376 610
Ουγγαρία 138 153 192 353
Πολωνία 6.204 3.420 3 447 3.472
Ρουµανία 968 955 1 540 3 415
Χώρες της ΕΣΣ∆ 6.517 6 401 5.286 7.780
Αλβανία 14.436 6 120 2 249 2.261
Νορβηγία 99 209 156 412
Ελβετία 311 572 452 707
Γιουγκοσλαβία 906 428 1.858 1.823
Κύπρος 7522 7.129 41 97

Χώρες της Αφρικής 3.984 1.222 5.206 8.338 2.657 10.995
(76,5) (23,5) 3,3% (75,8) (24,2) 7,34%

Αλγερία 38 27 - -
Αίγυπτος 3.150 862 5 .801 1.253
Μαρόκο 180 65 - -
Τυνησία 138 32 - -
Νιγηρία 356 147 703 181
Ζάϊρ 122 89 - -
Άλλες χώρες 
της Αφρικής

- - 1.834 1.223
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Πίνακας 2Γ
Αλλοδαποί στην Ελλάδα κατα φύλο και εθνικότητα (1991, 1995)

1991 1995
Φύλο Φύλο

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
Χώρες της Αµε-
ρικής 9.221 10.014 19.235 10.149 10.044 20.193

(47,9) (52,1 12,2% (50,3) (49,7) 13,47%
ΗΠΑ 6 836 7 091 8 991 6 101
Καναδάς 2 212 2 505 373 564
Βραζιλία 145 324 108 466
Μεξικό 28 94 - -
∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία - - 54 1 591

Άλλες χώρες 
της Αµερικής

- - 623 1 322

Χώρες της Ασίας 14.047 10.812 24.859 16.267 14.909 31.176
(56,5) (43,5) 15,7% (52,2) (47,8) 20,80%

Ινδία 1.580 140 1 283 253
Πακιστάν 1.740 171 1 595 199
Ινδονησία 12 51 - -
Φιλιππίνες 914 2 691 732 6 965
Ιαπωνία 184 197 397 406
Τουρκία 5.415 5 673 1.912 1 196
Ιράκ 1.280 851 2.565 1 156
Λίβανος 1.200 656 1.829 1 061
Συρία 1.722 382 1.888 457
Ιορδανία - - 1.139 255
Ιράν - - 1.112 681
Ισραήλ - - 453 171
Σρι-Λάνκα - - 257 1 196
Άλλες χώρες 
της Ασίας

- - 1.105 913

Αυστραλία 2.876 3.630 6.506 474 700 1.174
(44,2) (55,8) 4,1% (40,4) (59,6) 0,78%

Αυστραλία 2 800 3 513 393 574
Άλλες χώρες 76 117 81 126

Μη δηλώσαντες 719 526 1.245 1.038 467 1.505
(57,8) (42,2) 0,8% (69,0) (31,0) 1,00%

Σύνολο 84.540 73.454 157.994 72.521 77.354 149.875
53,5% 46,5% 100,0% 48,4% 51,6% 100,0%

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες 1992, 1996.
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Πίνακας 3
Αλλοδαποί ανά εθνικότητα και φύλο (όσοι υπέβαλαν αίτηση για «λευκή» κάρτα), 1997

Χώρα προέλευσης Αλλοδαποί
% στο σύνο-
λο των αλ-
λοδαπών

Άνδρες
% στο σύ-
νολο των 
ανδρών

Γυναίκες
% στο σύ-
νολο των 
γυναικών

% ανδρών 
στα δύο 

φύλα
Αλβανία 241.561 65 195.262 72,6 41.025 43,7 82,6
Βουλγαρία 25.168 6,8 10.494 3,9 14.108 15,0 42,7
Ρουµανία 16.954 4,6 11.444 4,3 5.137 5,5 69,0
Πακιστάν 10.933 2,9 10.432 3,9 51 0,1 99,5
Ουκρανία 9.821 2,6 1.882 0,7 7.721 8,2 19,6
Πολωνία 8.631 2,3 4.764 1,8 3.718 4,0 56,2
Γεωργία 7.548 2,0 2.741 1,0 4.655 5,0 37,1
Ινδία 6.405 1,7 6.068 2,3 103 0,1 98,3
Αίγυπτος 6.231 1,7 5.704 2,1 347 0,4 94,3
Φιλιππίνες 5.383 1,4 904 0,3 4.361 4,6 17,2
Μολδαβία 4.396 1,2 1.138 0,4 3.160 3,4 26,5
Συρία 3.434 0,9 3.148 1,2 158 0,2 95,2
Ρωσία 3.139 0,8 757 0,3 2.301 2,5 24,8
Μπαγκλαντές 3.024 0,8 2.890 1,1 25 0,0 99,1
Ιράκ 2.833 0,8 2.365 0,9 416 0,4 85,0
Αρµενία 2.734 0,7 1.354 0,5 1.304 1,4 51,0
Γιουγκοσλαβία 2.335 0,6 1.282 0,5 1.007 1,1 56,0
Νιγηρία 1.746 0,5 1.357 0,5 350 0,4 79,5
Αιθιοπία 931 0,2 261 0,1 636 0,7 29,2
Σρι Λάνκα 820 0,2 283 0,1 515 0,5 35,5
Fyrom 436 0,1 343 0,1 76 0,1 81,9
Μαρόκο 408 0,1 263 0,1 138 0,1 65,6
Γκάνα 353 0,1 270 0,1 77 0,1 77,8
Κίνα 326 0,1 218 0,1 100 0,1 68,6
Καζακστάν 297 0,1 66 0,0 224 0,2 22,8
Λίβανος 246 0,1 192 0,1 45 0,0 81,9
Αλγερία 230 0,1 210 0,1 14 0,0 93,8
Σουδάν 210 0,1 182 0,1 25 0,0 87,9
Τανζανία 207 0,1 176 0,1 28 0,0 86,3
Κένυα 181 0,0 64 0,0 114 0,1 36,0
Τυνησία 178 0,0 147 0,1 23 0,0 86,5
Σιέρα Λεόνε 171 0,0 72 0,0 95 0,1 43,1
Ουζµπεκιστάν 156 0,0 29 0,0 121 0,1 19,5
Τουρκία 149 0,0 126 0,0 19 0,0 86,9
Ιορδανία 146 0,0 132 0,0 9 0,0 93,6
Ουγγαρία 140 0,0 14 0,0 123 0,1 10,2
Ιράν 137 0,0 113 0,0 24 0,0 82,5
Σλοβακία 108 0,0 43 0,0 61 0,1 41,3
Τσεχία 107 0,0 28 0,0 75 0,1 27,2
Λευκορωσία 100 0,0 14 0,0 85 0,1 14,1

Πηγή: Καβουνίδη, 2000, Σύνολο ατόµων που απογράφηκαν 371.641. Σηµείωση: Περιλαµβάνονται οι χώρες µε 100
και περισσότερα άτοµα.



59

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

Π
ίν

ακ
ας

 4
Α

λλ
οδ

απ
οί

 α
να

 π
ερ

ιφ
έρ

ει
α 

κα
ι φ

ύλ
ο

(ό
σο

ι υ
πέ

βα
λα

ν 
αί

τη
ση

 γ
ια

 «
λε

υκ
ή»

 κ
άρ

τα
), 

19
97

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

Α
λλ

οδ
απ

οί
%

 σ
το

 σ
ύν

ολ
ο 

τω
ν 

αλ
λο

δα
πώ

ν
Άν

δρ
ες

%
 σ

το
 σ

ύν
ολ

ο 
τω

ν 
αν

δρ
ώ

ν
Γυ

να
ίκ

ες
%

 σ
το

 σ
ύν

ολ
ο 

τω
ν 

γυ
να

ικ
ώ

ν
∆ε

ν 
δή

λω
σα

ν 
φύ

λο
Α

ττ
ικ

ής
16

4.
12

8
44

,2
10

6.
80

4
39

,7
52

.5
75

56
,0

4.
74

9
Κ

εν
τρ

. Μ
ακ

εδ
ον

ία
ς

55
.6

41
15

,0
43

.5
33

16
,2

10
.6

83
11

,4
1.

42
5

Π
ελ

οπ
ον

νή
σο

υ
25

.4
53

6,
8

18
.6

95
6,

9
6.

15
7

6,
6

60
1

Στ
ερ

εά
ς Ε

λλ
άδ

ας
24

.0
09

6,
5

19
.9

29
7,

4
3.

71
8

4,
0

36
5

Θ
εσ

σα
λί

ας
22

.6
23

6,
1

19
.2

11
7,

1
3.

11
4

3,
3

29
8

Κ
ρή

τη
ς

20
.9

99
5,

7
14

.4
99

5,
4

6.
04

3
6,

4
45

7
∆υ

τι
κή

ς Ε
λλ

άδ
ας

19
.5

72
5,

3
15

.8
75

5,
9

3.
39

4
3,

6
30

3
∆υ

τ. 
Μ

ακ
εδ

ον
ία

ς
9.

09
9

2,
4

8.
00

8
3,

0
98

9
1,

1
10

2
Αν

. Μ
ακ

.- 
Θ

ρά
κη

ς
7.

65
4

2,
1

6.
06

0
2,

3
1.

50
4

1,
6

90
Ν

οτ
ίο

υ 
Α

ιγ
αί

ου
7.

46
0

2,
0

4.
74

7
1,

8
2.

60
5

2,
8

10
8

Ιο
νί

ω
ν 

Ν
ήσ

ω
ν

6.
11

3
1,

6
4.

67
1

1,
7

1.
38

0
1,

5
62

Η
πε

ίρ
ου

5.
41

0
1,

5
4.

53
8

1,
7

75
2

0,
8

12
0

Β
ορ

εί
ου

 Α
ιγ

αί
ου

3.
47

6
0,

9
2.

50
2

0,
9

91
6

1,
0

58
Ελ

λι
πή

ς π
λη

ρο
φο

ρί
α

4
0,

0
3

0,
0

1
0,

0
-

Σύ
νο

λο
37

1.
64

1
10

0,
0

26
9.

07
5

10
0,

0
93

.8
31

10
0,

0
8.

73
8

Π
ηγ

ή:
 Κ

αβ
ου

νί
δη

, 2
00

0.



3. Οικονοµικές και κοινωνικές 
ανισότητες
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∆ιανοµή εισοδήµατος 
και φτώχεια 
στην Ελλάδα 

∆ιονύσης Μπαλούρδος

Μεθοδολογικό πλαίσιο: 
ανισότητα «ως προς τι 
και µεταξύ ποίων»; 

Σύµφωνα µε τους Gottschalk και Smee-
ding (2000, σ. 262-263), ένα  κατάλληλα ανα-
πτυγµένο θεωρητικό πλαίσιο για τη διανοµή 
του εισοδήµατος θα µπορούσε να εξετάζει:

• Τις µεταβολές στην αγορά εργασίας οι 
οποίες επηρεάζουν τους µισθούς-ηµεροµί-
σθια των απασχολούµενων και των αυτοαπα-
σχολούµενων µελών του νοικοκυριού.

• Τις δηµογραφικές µεταβολές οι  οποίες 
επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τους σχετικούς 
δείκτες εξάρτησης (γήρανση, αύξηση διαζυγί-
ων και του αριθµού µονογονεϊκών οικογενειών, 
µείωση του αριθµού των  γεννήσεων κ.λπ.).

• Τις διαφοροποιήσεις στη φορολογία 
και τις µεταβιβαστικές πληρωµές (πρόνοιας 
και ασφάλισης) οι οποίες επηρεάζουν άµεσα 
το εισόδηµα του νοικοκυριού, τις ιδιωτικές 
επενδύσεις και τις αποφάσεις για απασχόλη-
ση (ή αποχώρηση από την αγορά εργασίας). 

Ωστόσο, η διανοµή του εισοδήµατος και 
κατ’ επέκταση η προσέγγιση της φτώχειας 
και ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν διαθέτουν 
ένα ενιαίο και γενικότερα αποδεκτό µεθοδο-
λογικό πλαίσιο. Από τη µία πλευρά υπάρχουν 
προσεγγίσεις, οι οποίες επικεντρώνονται σε 
συγκριτική ανάλυση των πραγµατικών ει-
σοδηµάτων και σε εµπειρικές µετρήσεις της 
ανισότητας. Από την άλλη πλευρά, περισ-
σότερο εξειδικευµένες προσεγγίσεις επικε-
ντρώνονται σε ιδιότητες των µέτρων ανισό-
τητας (additive, decomposability). 

Για να υπάρξει κάποιος µεθοδολογικός 
προσανατολισµός πρέπει πρώτα να προσδι-
οριστεί «Τι» θα µετρηθεί; «Μεταξύ Ποίων»; 
«Πότε» και µε «Ποιόν τρόπο» θα µετρηθεί; 
Στο πλαίσιο του πρώτου ερωτήµατος, προσ-
διορίζεται η κατάλληλη µεταβλητή µέτρησης 
της διανοµής του εισοδήµατος.1 Με το δεύ-
τερο ερώτηµα προσδιορίζεται η (εισοδηµα-
τική) µονάδα αναφοράς: άτοµο ή/και νοι-
κοκυριό (Atkinson, 1995, 1996). Με το τρί-
το ερώτηµα προσδιορίζεται η χρονική περίο-

δος αναφοράς, ενώ µε το τέταρτο εξειδικεύ-
ονται οι σχετικοί δείκτες υπολογισµού της 
(εισoδηµατικής) ανισότητας. 

Ειδικότερα, στην παρούσα µελέτη µε 
βάση τα δεδοµένα από την Έρευνα Νοικοκυ-
ριών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας2 (European 
Community Household Panel-E.C.H.P.), χρη-
σιµοποιείται η µεταβλητή του ετήσιου αγο-
ραίου-χρηµατικού ή διαθέσιµου εισοδήµα-
τος3 (market income). Σε αυτό αθροίζονται οι 
µισθοί-ηµεροµίσθια και η αυτοαπασχόληση, 
άλλο χρηµατικό εισόδηµα (περιουσία, τόκοι 
κ.ά.), συντάξεις και άλλες χρηµατικές µετα-
βιβάσεις..4 Παραβλέπονται στοιχεία όπως τα 
κέρδη επενδυµένου κεφαλαίου, η αποτίµηση 
του εισοδήµατος σε είδος, η αυτοκατανάλω-
ση, οι έµµεσοι φόροι κ.ά. Συνεπώς, υπάρχει 
υποεκτίµηση η οποία για την περίπτωση της 
Ελλάδας είναι σηµαντική καθώς τα  στοιχεία 
που παραβλέπονται αποτελούν ένα σηµαντι-
κό τµήµα του συνολικού εισοδήµατος (βλ. 
Μπαλούρδος, 1997, Μπαλούρδος και Υφα-
ντόπουλος, 2001). Ωστόσο, συγκριτικό πλε-
ονέκτηµα για την E.C.H.P. αποτελεί η δυνα-
τότητα σύγκρισης µεταξύ των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.5 

Όσον αφορά τη µονάδα αναφοράς, θεω-
ρητικά υπάρχουν δύο επιλογές: νοικοκυριό ή 
άτοµο. Στην πρώτη περίπτωση, το εισόδηµα 
όλων των µελών του νοικοκυριού αθροίζεται 
σε ένα ενιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού. Στη 
δεύτερη περίπτωση, το εισόδηµα του νοικο-
κυριού αφού πρώτα αθροιστεί, στη συνέχεια 
σταθµίζεται6 µε κάποια κλίµακα ισοδυναµί-
ας7 και κατασκευάζεται το ατοµικό ισοδύνα-
µο διαθέσιµο εισόδηµα, δηλαδή το εισόδηµα 
που έχει διαιρεθεί µε τον αριθµό των ισοδύ-
ναµων ενηλίκων8 στο νοικοκυριό. 

Η εισοδηµατική ανισότητα υπολογίζεται 
γεωµετρικά ως απόσταση ή εµβαδόν που κα-
λύπτεται από τη διαγώνιο ισοκατανοµής και 
την καµπύλη Lorenz, και ποσοτικοποιείται µε 
το σχετικό δείκτη Gini. Ακόµη συνεκτιµάται ο 
δείκτης εντροπίας Theil, ο δείκτης εισοδηµα-
τικής ανισότητας S80/S20 (λόγος του ανώτα-
του 20% της κλίµακας του εισοδήµατος προς 
το κατώτατο 20%) και ο δείκτης Ρ90/Ρ10 όπου 
αντιστοιχεί το ανώτατο (Ρ90) εκατοστηµόρι-
ο εισοδήµατος προς το κατώτατο9 (Ρ10). Επί-
σης, υπολογίζεται το ποσοστό των φτωχών,10 
δηλαδή των ατόµων που ζουν σε νοικοκυριά 
µε εισόδηµα κατώτερο του 60% του εθνικού 
ισοδύναµου διαµέσου εισοδήµατος και ο δεί-
κτης εµµονής11 της φτώχειας.12 

Κανονικά, σε σχέση µε τις εξελίξεις 
της αγοράς εργασίας, θα έπρεπε να χρησι-
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µοποιείται το εισόδηµα από απασχόληση/
αυτοαπασχόληση. Αυτό εγείρει ωστόσο επι-
πρόσθετες υποθέσεις και µεθοδολογικούς 
προβληµατισµούς, καθώς αποκλείονται τα 
εξαρτώµενα µέλη του νοικοκυριού των οποί-
ων η συµβολή στην ανάλυση της διανοµής 
του εισοδήµατος καθώς και στη µέτρηση της 
έντασης και της έκτασης της φτώχειας είναι 
καθοριστική. Άλλωστε, όπως θα διαφανεί, το 
εισόδηµα από απασχόληση αποτελεί την κα-
θοριστικότερη πηγή εισοδήµατος.

Πηγές εισοδήµατος και επίπεδο 
ανισότητας

Πηγές εισοδήµατος

Η λειτουργική ανάλυση της ανισότητας 
του εισοδήµατος κατά πηγή προέλευσης, απο-
τελεί µία ένδειξη όσον αφορά την κατάσταση 
και τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. ∆ιότι, 
σύµφωνα µε τον ορισµό που χρησιµοποιείται, 
φαίνεται ότι το εισόδηµα από απασχόληση 
καταλαµβάνει το 70,2% του συνολικού εισο-
δήµατος. Επίσης, για τη χώρα µας χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός, ότι το εισόδηµα από 
αυτοαπασχόληση που αναλογεί σε 24,8% του 

εισοδήµατος από απασχόληση, είναι το υψη-
λότερο ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην πηγή εισοδήµατος από µε-
ταβιβαστικές πληρωµές, που αντιστοιχεί το 

19,6% του συνολικού εισοδήµατος, οι συντά-
ξεις καταλαµβάνουν µερίδιο 17,9% ενώ οι 
υπόλοιπες µεταβιβαστικές πληρωµές καλύ-
πτουν µόλις το 1,7%.13 Το αποτέλεσµα αυτό 
είναι και από τα πιο χαρακτηριστικά διότι γί-
νεται εµφανής η σχεδόν απόλυτη  τάση επικά-
λυψης του ασφαλιστικού συστήµατος µε τις 
συντάξεις (βλ. Πίνακα 1). Η τάση αυτή συνα-
ντάται σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊκού νό-
του: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία καθώς και 
στη Γερµανία. Στον αντίποδα βρίσκονται χώ-
ρες όπως η ∆ανία, το Βέλγιο, η  Ολλανδία, 
η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, στις 
οποίες εµφανίζεται η µεγαλύτερη συµµετο-
χή οικογενειακών επιδοµάτων και των λοι-
πών επιδοµάτων (βλ. 31st Meeting of the 
Statistical Programme Committee. Item 2 
of the Agenda. Recommendations on Social 
Exclusion and Poverty Statistics).

Μέτρηση της Ανισότητας 
του Εισοδήµατος

Με τα δεδοµένα της E.C.H.P. δεν µπορεί 
να γίνει κάποια αξιόπιστη εκτίµηση των µα-
κροχρόνιων µεταβολών της διανοµής του ει-
σοδήµατος, διότι η περίοδος αναφοράς είναι 
περιορισµένη (1994-1996) µε αποτέλεσµα οι 
διαφορές στους συντελεστές Gini και Theil 
να προκύπτουν επουσιώδεις. Φαίνεται ωστό-
σο ότι η χώρα µας (µαζί µε τις υπόλοιπες χώ-
ρες του Ευρωπαϊκού Νότου: Ισπανία, Πορ-
τογαλία, Ιταλία) εµφανίζει υψηλή ανισότη-
τα, καθώς οι τιµές των συντελεστών Gini και 
Theil υπερέχουν της µέσης τιµής των συντε-
λεστών της Ε.Ε. (βλ. Πίνακα 2).

Ένα άλλο στοιχείο ανισότητας, παρέχε-
ται µε το λόγο Ρ80/Ρ20 όπου συγκρίνεται το 
µερίδιο του ανώτατου 20% του εισοδήµατος 
µε το κατώτατο 20%. Όπως προκύπτει, η τι-
µή του δείκτη για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα 
υψηλή (υψηλότερη του µέσου όρου για την 
Ε.Ε). Άλλωστε, µε στοιχεία του έτους 1994 
της E.C.H.P., το µερίδιο από το συνολικό ει-
σόδηµα που αντιστοιχούσε στο κατώτατο δε-
κατηµόριο ήταν µόλις 2,1 ενώ στο αντίστοι-
χα υψηλότερο (10ο) δεκατηµόριο αντιστοι-
χούσε το 26,1% από το συνολικό εισόδηµα 
(Nolan, Maitre, 2000). 

Σε γενικές γραµµές, οι τιµές των σχετι-
κών δεικτών ανισότητας στην Ελλάδα, εµ-
φανίζονται ιδιαίτερα υψηλές. Μόνον η Πορ-
τογαλία φαίνεται να έχει εντονότερο βαθµό 
ανισότητας ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε., ενώ 
η Ισπανία εµφανίζει τιµές που µόλις υπολοί-
πονται των αντίστοιχων τιµών της Ελλάδας.

Πίνακας 1.
Πηγές εισοδήµατος στην Ελλάδα, 1995

Πηγές 
Ποσοστιαία σύνθεση 
(E.C.H.P. - wave 2)

Ι. Από απασχόληση 70,2

Απασχόληση –εξαρτηµένη 45,4

Αυτοαπασχόληση 24,8

ΙΙ. Ιδιωτικό εισόδηµα όχι 
από εργασία 

9,5

ΙΙΙ. Κοινωνικές µεταβι-
βάσεις 

19,6

Συντάξεις 17,9

Άλλες µεταβιβάσεις 1,7

Σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 100

Μέγεθος Μέσου 
Ισοδύναµου Εισοδήµατος 8803 

Σειρά (µε βάση το Μέσο 
Ισοδύναµο Εισόδηµα- 
EU-13)

H Ελλάδα είναι 12η ενώ 13η 
είναι η Πορτογαλία και 1ο 
το Λουξεµβούργο 

Πηγή: Recommendations on Social Exclusion and 
Poverty Statistic. Meeting of the Statistical Pro-
gramme Committee, Item 2 of the Agenda.
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Επίπεδο φτώχειας

Η φτώχεια είναι µία έννοια διφορούµενη 
διότι µπορεί να είναι απόλυτη ή σχετική, να 
εξελίσσεται σταδιακά και βαθµιαία, να είναι 
πολυδιάστατη και συνεπώς να είναι δυσχε-
ρής ο ορισµός, η καταγραφή και η παρακο-
λούθησή της. Εννοιολογικά,  προσεγγίζεται 
ως απόκλιση από ένα κοινωνικά αποδεκτό 
επίπεδο διαβίωσης και περιορίζεται στην έν-
δειξη έλλειψης διαθέσιµου εισοδήµατος.14 
Για το σκοπό αυτό, πρώτα χαράσσεται ένα 
όριο ή µία γραµµή φτώχειας. Σύµφωνα µε τη 
προσέγγιση της Εurostat, η γραµµή αυτή τί-
θεται στο 60% του εθνικού (συνολικού) ισο-
δύναµου διάµεσου εισοδήµατος15 (Εurostat, 
2000, Mejer, Linden, 2000). Συνεπώς, η φτώ-

χεια εκφράζεται µε σχετικούς όρους, ενώ η 
εµµονή της αφορά την αναλογία ατόµων που 
ζουν σε φτωχά νοικοκυριά επί σειρά ετών.16

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3, στο 
διάστηµα 1994-1996, το ποσοστό των ατό-
µων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας κυ-
µαίνεται γύρω από το 20%. Συγκριτικά µε το 
σύνολο των χωρών της Ε.Ε., η φτώχεια στη 
χώρα µας είναι λίγο υψηλότερη από ότι στην 
Ισπανία και µόνον η Πορτογαλία εµφανίζει 
υψηλότερο ποσοστό (Εurostat, 2000). 

Επίσης, φαίνεται ότι το 10% των ατόµων 
στην Ελλάδα διαβιούσαν για τουλάχιστον 
τρία έτη (1994, 1995, 1996) σε νοικοκυριά µε 
εισοδήµατα κάτω από το όριο φτώχειας, ενώ 
η αντίστοιχη αναλογία για τον πληθυσµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 7%. Ουσιαστικά 
η εµµονή της φτώχειας σχετίζεται έντονα µε 
τα αντίστοιχα ποσοστά φτώχειας, διότι, ανά-
µεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ελλάδα (10%) και η Πορτογαλία (12%) εµ-
φανίζουν τις υψηλότερες αναλογίες φτώχειας 
και εµµονής της φτώχειας (Mejer, Linden, 
2000, Εurostat, 2000).

Πίνακας 2
 ∆είκτες Gini, Theil και λόγος εισοδηµατικών µεριδίων µεταξύ ατόµων* στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.,

εκτιµήσεις µε βάση την E.C.H.P.

Έτος Gini Theil Ρ80/Ρ20 
Ελλάδα Ε.Ε.-15 Ελλάδα Ε.Ε.- 12** Ελλάδα Ε.Ε.-15

1996/1997*** 35,0 31,0 6,5 5,7

1996 35,0 32,0 19,8 18,8 6,4 5,6

1995 34,0 32,0 19,0 17,5 6,8 5,7

1994 35,0 22,4 18,2

Συγγραφέας,
 έτος

S.Pasqua, 2001. Eurostat, 2000. 
B.Nolan, Maître, 2000. D.Fouarge, 2001.

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωςης, 2001. Eurostat, 
E.C.H.P.

* Κλίµακα ισοδυναµίας: τροποποιηµένη O.O.Σ.A. 
** ∆εν περιλαµβάνονται Αυστρία και Φιλανδία.

*** Πρόκειται για νεότερες επεξεργασίες από την τελευταία ECHP (1996).

Πίνακας 3.
Ποσοστό και εµµονή φτώχειας στην Ελλάδα

και στην Ε.Ε., 1994-1996

Έτος
Ποσοστό φτώχειας

Εµµονή φτώχειας
(έτη 1994, 1995, 

1996)

Ελλάδα Ε.Ε.-15 Ελλάδα Ε.Ε.-15

1994

1995 22 18  

1996 21 17 10 7 

Πηγή: Εurostat 2000, Whelan et al. 2000. Mejer, Lin-
den 2000.
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Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

Η ανισότητα στη διανοµή του εισοδή-
µατος και το φαινόµενο της φτώχειας, εί-
ναι ιδιαίτερα έντονα στην Ελλάδα. Οι τιµές 
των συντελεστών Gini και Theil παρουσιά-
ζουν ασήµαντες διακυµάνσεις, όχι µόνον ως 
προς τις πρόσφατες εκτιµήσεις από τα στοι-
χεία της E.C.H.Ρ., αλλά και ως προς παλαιό-
τερες εκτιµήσεις. Τα ποσοστά φτώχειας στην 
Ελλάδα κυµαίνονται γύρω από το 20%. Μα-
ζί µε τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου, η Ελλάδα αποτελεί τον πόλο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης µε τη µεγαλύτερη οικονο-
µική ανισότητα και τα υψηλότερα ποσοστά 
φτώχειας. 

Με βάση τις τιµές των δεικτών Gini, 
Theil και Ρ80/Ρ20, καθώς και τα ποσοστά και 

την εµµονή της φτώχειας, αδρά µπορεί να γί-
νει η εξής οµαδοποίηση (βλ.Πίνακα 4). 

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Ιρλανδία φαίνεται να αποτελούν 
έναν ξεχωριστό πόλο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καθώς εµφανίζουν τιµές Gini που υπε-
ρέχουν της τιµής 31 που είναι ο µέσος όρος 
της Ε.Ε. Αντίστοιχα, οι ίδιες χώρες εµφανί-
ζουν τιµή του συντελεστή Theil που υπερέ-
χει της τιµής 18,2 για την Ε.Ε. Όσον αφο-
ρά την τιµή του δείκτη Ρ80/Ρ20, µε εξαί-
ρεση την Ιρλανδία, οι υπόλοιπες χώρες που 
εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Νότο, εµφανί-
ζουν τιµές υψηλότερες του µέσου όρου (5,7). 
Οι χώρες αυτές εµφανίζουν και τα χαµηλό-
τερα ισοδύναµα διάµεσα εισοδήµατα. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση των ποσοστών 
φτώχειας και της εµµονής της φτώχειας που 

Πίνακας 4
 Επιλεγµένοι δείκτες ανισότητας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1996*
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Βέλγιο -B 0,28 13,8 5,5 17 7 13.553
∆ανία - DK 0,23 9,6 2,7 12 3 14.119
Γερµανία- D 0,28 14,0 4,7 16 7 13.851
Ελλάδα- EL 0,34 19,8 6,8 21 10 8.808
Ισπανία- E 0,33 18,9 6,7 18 8 10.375
Γαλλία- F 0,29 14,7 5,0 16 6 13.500
Ιρλανδία- IRL 0,33 20,0 5,4 18 8 11.043
Ιταλία- I 0,33 23,5 6,0 19 8 10.017
Λουξεµβούργο- L 0,28 13,8 4,6 12 5 22.124
Ολλανδία - NL 0,30 14,5 4,6 12 3 12.361
Αυστρία- A 0,26 12,3 3,9 13 - 13.810
Πορτογαλία- P 0,37 23,9 7,4 22 12 7.773
Φιλανδία- FIN 0,23 - 3,0 9 -
Σουηδία- S 0,23 - 3,4 12 -
Ηνωµένο Βασίλειο- 
UK

0,34 17,9 7,4 19 8 13.139

E.E. 13 (χωρίς FIN, S) 0,29 18,2 17 7
Ε.Ε.-15 0,31 5,7

* Οι τιµές είναι για το έτος 1996, και δεν συνυπολογίζονται στην εκτίµηση της τιµής Ε.Ε.-15. Όλες οι εκτιµή-
σεις έχουν γίνει µε βάση την E.C.H.P. 

Πηγή: Εurostat, 2000, Council of European Union 2001, Fouarge 2001, Mejer L., Linden G., 2000.
Recommendations on Social Exclusion and Poverty Statistics, 31st Meeting of the statistical programme com-

mittee, Item 2 of the Agenda. 
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σηµειώνουν τις υψηλότερες τιµές τους τόσο 
στην Ιρλανδία όσο και στις χώρες του Ευρω-
παϊκού Νότου (πάνω από το 18% που είναι ο 
µέσος όρος στην Ε.Ε.). 

Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερµανία, η Αυ-
στρία, και το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελούν 
επίσης µία άλλη διακριτή οµάδα καθώς οι τι-
µές των συντελεστών Gini, Theil και του δεί-
κτη Ρ80/Ρ20, συνήθως είναι κάτω από τη µέ-
ση τιµή της Ε.Ε., ενώ η ίδια τάση παρατηρεί-
ται αντίστοιχα µε τα ποσοστά και την  εµµονή 
της φτώχειας. Χαρακτηριστικό της εν λόγω 
οµάδας είναι ότι οι τιµές για ορισµένους δεί-
κτες είναι υψηλότερες της µέσης τιµής για 
την Ε.Ε., αλλά σε γενικές γραµµές µπορούν 
να χαρακτηριστούν ότι βρίσκονται σε καλύ-
τερη κατάσταση όσον αφορά την οικονοµική 
ανισότητα και τη φτώχεια. 

Τέλος, οι Σκανδιναβικές χώρες (Σου-
ηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, ∆ανία) µαζί µε 
την Ολλανδία και το Λουξεµβούργο φαίνε-
ται να εµφανίζουν τη χαµηλότερη ανισότη-
τα στην Ε.Ε. 

Υποσηµειώσεις

1. Η οποία συνήθως αναπτύσσεται στα πλαίσια 
της κλασικής προσέγγισης του J.R. Hicks. 

2. Πρόκειται για µία ετήσια-επαναλαµβανόµενη 
έρευνα µε εναρµονισµένο ερωτηµατολόγιο προσαρµο-
σµένο στις τοπικές πραγµατικότητες. Ξεκίνησε το έτος 
1994 (πρώτο κύµα) για τις χώρες µέλη της Ε.Ε., ενώ 
τα στοιχεία του εισοδήµατος αφορούν το προηγούµε-
νο έτος. Το δεύτερο και το τρίτο κύµα ακολούθησαν τα 
αµέσως επόµενα έτη (1995 και 1996). 

Όπως συγκεκριµένα αναφέρει η Εurostat, το συγκρι-
τικό πλεονέκτηµα χρησιµοποίησης της E.C.H.P. είναι:

•Συγκριτική πληροφόρηση για τις χώρες της Ε.Ε.
•Πολύ-διάσταση των αναλυτικών προσεγγίσεων.
•∆υνατότητα εκπόνησης µακροχρόνιων µελετών 

σε µικρο-οικονοµικό επίπεδο.
•Ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου για εναρµόνιση 

και τη σύγκλιση κοινωνικών δεδοµένων. 
Οι εκτιµήσεις και οι παραποµπές που χρησιµο-

ποιούνται βασίζονται στην Users Data Base (∆εδοµέ-
να που παρέχονται από την Εurostat για γενική χρήση), 
όπου δεν περιλαµβάνονται δεδοµένα για την  Αυστρία 
και τη Σουηδία. 

3. Πρόκειται για το ετήσιο καθαρό εισόδηµα.
4. Κανονικά θα έπρεπε να είναι γνωστό, πόση 

από τη µεταβολή του συνολικού οικογενειακού εισο-

δήµατος προέρχεται από εξωγενείς µεταβολές της κάθε 
επί µέρους πηγής, κάτι το οποίο δεν εξετάζεται στο 
 πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

5. Για το λόγο αυτό γίνεται συγκριτική αναφορά 
µε βάση τις τιµές των σχετικών δεικτών ανισότητας. 

6. Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο µέγε-
θος και τη σύνθεση των νοικοκυριών.

7. Πιο συνήθης είναι η τροποποιηµένη κλίµακα 
ισοδυναµίας του O.Ο.Σ.Α. σύµφωνα µε την  οποία ο 
πρώτος ενήλικας του νοικοκυριού λαµβάνει την τιµή 
1, κάθε άλλος ενήλικας λαµβάνει την τιµή 0,5, ενώ 
κάθε παιδί λαµβάνει τιµή 0,3. Όταν χρησιµοποιείται 
το ισοδύναµο εισόδηµα, µία άλλη αντίστοιχη στάθµι-
ση πραγµατοποιείται διαιρώντας κάθε νοικοκυριό µε 
τον αριθµό που αντιστοιχεί στο µέγεθός του, δηλαδή 
τον αριθµό των µελών του. Επίσης στη (µη τροποποι-
ηµένη) κλίµακα του O.Ο.Σ.Α., ο πρώτος ενήλικας του 
νοικοκυριού λαµβάνει την τιµή 1, κάθε άλλος ενήλι-
κας λαµβάνει την τιµή 0,7, ενώ κάθε παιδί λαµβάνει 
την τιµή 0,5. 

8. Έτσι ώστε να είναι περισσότερο ρεαλιστική η 
υπόθεση ίσης διανοµής του εισοδήµατος µεταξύ των 
µελών του νοικοκυριού. 

9. Σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιείται ο 
δεκατηµοριακός δείκτης Ρ9/Ρ1. 

10. Που είναι ο πιο συνηθισµένος ορισµός (βλ. 
Εurostat, 2000).

11. ∆ηλαδή το ποσοστό ατόµων που ζουν σε νοι-
κοκυριά µε εισόδηµα κάτω του 60% του εθνικού ισοδύ-
ναµου διαµέσου εισοδήµατος επί τρία συνεχόµενα έτη 
(1995, 1996, 1997). 

12. Όλοι οι δείκτες έχουν προσδιοριστεί σε συ-
ναντήσεις της Task Force on Social Exclusion and 
Poverty Statistics (31st Meeting of the Statistical 
Programme Committee, 1998).

13. Πρόκειται για το χαµηλότερο ποσοστό στην 
Eυρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία, που ακολουθεί, η 
αναλογία αυτή είναι 3%. 

14. Βέβαια οι φτωχοί, εκτός από χαµηλό εισόδη-
µα, επιπλέον εµφανίζουν αποστέρηση και σε άλλους 
παράγοντες εκ των οποίων οι πλέον τυπικοί είναι: Η 
αδυναµία απασχόλησης λόγω ανεργίας, οι κακές συν-
θήκες στέγασης, η κακή κατάσταση υγείας, η ανεπαρ-
κής εκπαίδευση και η πληµελής κοινωνική ασφάλιση. 
∆υναµικά η εισοδηµατική φτώχεια σε συνδυασµό µε 
τους δείκτες αποστέρησης προσδιορίζουν τον κοινωνι-
κό αποκλεισµό. 

15. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το 50% 
του µέσου-ισοδύναµου εισοδήµατος.

16. Στην προκειµένη περίπτωση, είναι τα τρία συ-
νεχόµενα έτη διενέργειας της E.C.H.P. (βλ. Πίνακα 3). 
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Ανισότητες πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση
Μανώλης Χρυσάκης

Εισαγωγή

Οι κοινωνικά προσδιορισµένες ανισότη-
τες πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση στην Ελλάδα, όχι µόνο επιµένουν  αλλά 
και επαυξάνονται διαχρονικά (Χρυσάκης, 
Σούλης, 2001β). Από την άλλη πλευρά διαπι-
στώνεται ότι ο παράγοντας «κοινωνική προέ-
λευση» αποδεικνύεται, µακράν, περισσότερο 
καθοριστικός στη διαµόρφωση των εν  λόγω 
ανισοτήτων από τις όποιες αντίστοιχες δια-
φοροποιήσεις µε βάση το φύλο (Χρυσάκης, 
Σούλης, 2001γ). 

Στην ανάλυση που ακολουθεί, περιλαµ-
βάνονται τρεις ενότητες, η δε κοινωνική προ-
έλευση των φοιτητών/τριών προσδιορίζεται 
µε βάση το επάγγελµα του πατέρα τους. Ει-
δικότερα, στην πρώτη ενότητα κατατίθεται 
ένα σύντοµο σχόλιο για τις διαδικασίες επι-
λογής-εισαγωγής φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και τα 
Τ.Ε.Ι. της χώρας, το οποίο κατά την άποψή 
µας ισχύει ανεξάρτητα από τις όποιες αλλα-
γές επήλθαν σε αυτόν τον τοµέα, κατά τη δι-
άρκεια της περιόδου αναφοράς (1984-1998).1 
Ακολούθως, στη δεύτερη ενότητα παρουσι-
άζονται µία σειρά από δείκτες που αφορούν 
τη διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων πρό-
σβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε συ-
νάρτηση µε την κοινωνική προέλευση των 
φοιτητών/τριών, χρησιµοποιώντας κατάλλη-
λες γι’ αυτό το σκοπό ταξινοµητικές µήτρες. 
Στην τρίτη ενότητα, η ανάλυση ολοκληρώνε-
ται µε την παρουσίαση ορισµένων ευρηµά-
των, τα οποία προκύπτουν από τη συγκριτι-
κή επισκόπηση των δεικτών που αφορούν τις 
αντίστοιχες ανισότητες πρόσβασης, σε κάθε 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Τέλος, αντί επιλόγου, παρατίθενται µία 
σειρά από επισηµάνσεις αναφορικά µε τις δυ-
νατότητες αναστροφής των διαπιστωµένων 
τάσεων και µείωσης των κοινωνικά προσδι-
ορισµένων ανισοτήτων πρόσβασης στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση. 

Οι διαδικασίες επιλογής

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση 
των συστηµάτων επιλογής για την τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση, τα οποία εφαρµόστηκαν έως 
και την τελευταία εκπαιδευτική µεταρρύθµι-
ση, διαπιστώνεται ότι αυτά είναι βασικά πα-
ραλλαγές του συστήµατος που εφαρµόστηκε 
το 1964 (∆ρεττάκης, 1979, σ. 35). Ειδικότε-
ρα, επισηµαίνεται ότι τα εν λόγω συστήµατα 
είναι όλα συγκεντρωτικά και κεντρικά ρυθµι-
ζόµενα, η δε εγκύκλια παιδεία έως τα σηµεί-
α επιλογής είναι τυποποιηµένη βάσει αναλυ-
τικών προγραµµάτων, ενώ οι οικείες σχολές 
των Α.Ε.Ι. δεν έχουν κανένα λόγο για το πώς 
επιλέγονται όσοι πρόκειται να φοιτήσουν σε 
αυτές (∆ρεττάκης, ό.π.). Επιπλέον διαπιστώ-
νεται ότι, σε όλη την περίοδο που εξετάζου-
µε, ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας είναι  ρητά 
εξουσιοδοτηµένος να ρυθµίζει µε Προεδρικά 
∆ιατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις όλες 
τις «λεπτοµέρειες» των  διαδικασιών επιλο-
γής, συµπεριλαµβανοµένου του ad hoc κα-
θορισµού του «µαγικού αριθµού» των εισα-
κτέων στη βάση της αρχής της αριθµητικής 
ρήτρας γνωστής µε τον όρο numerus clausus 
(Κασιµάτη, 1987, σ. 10). 

 Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε 
ότι, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής, δι-
απιστώνεται µία κατ’ αρχήν κοινή παρεµβα-
τική ιδεολογική αφετηρία όπως και µια κοινή 
συγκεντρωτική διαχειριστική πρακτική και 
για τα τρία συστήµατα εισαγωγής, τα  οποία 
ίσχυσαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές 
της περιόδου που εξετάζουµε, οι δε διαφο-
ρές που εντοπίζονται αφορούν αποκλειστι-
κά τις «λεπτοµέρειες» των επιλεκτικών δια-
δικασιών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση 
της υπόθεσης κατά πόσο οι εκάστοτε «µε-
ταρρυθµιστικές» παρεµβάσεις καθιστούν πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικές ή όχι τις διαδι-
κασίες επιλογής, µε αποτέλεσµα να επωφε-
λούνται κατά προτεραιότητα αυτοί που είναι 
ήδη ευνοηµένοι λόγω κοινωνικής καταγωγής 
(Bourdieu κ.ά., 1999, σ. 22). Μια πρώτη απά-
ντηση προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να 
δοθεί αναλύοντας τα διαθέσιµα διαχρονικά 
στοιχεία που αφορούν τον αριθµό των υπο-
ψηφίων και των επιτυχόντων στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση.

1. Η περίοδος αναφοράς του παρόντος κεφαλαίου (1984 - 1998) συµπίπτει µε την εφαρµογή του ίδιου κατά βάση, 
µε κάποιες παραλλαγές από χρονιά σε χρονιά, συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση γνωστό µε το γε-
νικό τίτλο ως «σύστηµα των δεσµών».
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Όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα στα-
τιστικά στοιχεία, ο αριθµός των υποψηφίων 
για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
στην Ελλάδα σηµειώνει συνεχή και σηµαντι-
κή αύξηση σε όλη τη διάρκεια της µεταπο-
λιτευτικής περιόδου. Συγκεκριµένα, ο αριθ-
µός των υποψηφίων που λαµβάνουν µέρος 
στις αντίστοιχες εισαγωγικές εξετάσεις, πε-
ρίπου υπερτριπλασιάζεται αυξανόµενος από 
68.063 άτοµα το 1974 σε 179.019 άτοµα το 
1999. Παράλληλα, καταγράφεται µία δια-
φορετική δυναµική όσον αφορά την αύξηση 
του αριθµού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και 
τα Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι, ενώ 
για το σύνολο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
ο αριθµός των εισακτέων µεταξύ 1974 και 
1999 υπερτετραπλασιάζεται (από 16.025 σε 
68.445 άτοµα αντίστοιχα), για την ανώτατη 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) ο αριθ-
µός των εισακτέων κατά την ίδια περίοδο αυ-
ξάνεται περίπου κατά 2,4 φορές, δηλαδή από 
14.475 άτοµα το 1974 σε 34.520 άτοµα το 
1999 (Χρυσάκης, Σούλης, 2001γ) .

Κατά συνέπεια, παρά τη σηµαντική αύ-
ξηση του αριθµού των εισακτέων στο σύνολο 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η σχετική πι-
θανότητα πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. κινείται πε-
ρίπου στα ίδια επίπεδα, µε µικρές αυξοµειώ-
σεις, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς τη στιγµή που η πιθανότητα πρόσβα-
σης στο σύνολο της τριτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) περίπου υπερδιπλασι-
άζεται. 

Συµπεραίνεται εποµένως ότι η «µαζικο-
ποίηση» της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη 
χώρα µας και η συνακόλουθη αύξηση των 
σχετικών πιθανοτήτων πρόσβασης αφορά τα 
Τ.Ε.Ι. µάλλον παρά τα Α.Ε.Ι. Το γεγονός αυ-
τό αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνιστικό χα-
ρακτήρα των διαδικασιών επιλογής που, ει-
δικά για την ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαί-
δευση, φαίνεται ότι επιµένει και κινείται στα 
ίδια περίπου επίπεδα διαχρονικά, τη στιγµή 
που η αύξηση του αριθµού των εισακτέων 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ευνοεί κυρίως 
τους υποψηφίους των Τ.Ε.Ι. για τους οποίους 
διπλασιάζονται περίπου οι αντίστοιχες πιθα-
νότητες επιτυχίας για πρόσβαση στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση 

∆ιαχρονική εξέλιξη 
των ανισοτήτων πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

Ο έντονα ανταγωνιστικός χαρακτήρας 
των εξεταστικών διαδικασιών για την εισα-
γωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει ανα-
δείξει σε κυρίαρχες τις εξωσχολικές φροντι-
στηριακού τύπου δραστηριότητες, µε ό,τι 
 αυτό συνεπάγεται για την οικονοµική επιβά-
ρυνση των οικογενειών των  υποψηφίων. Υπό 
αυτό το πρίσµα, αποκτά ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 
η διερεύνηση των ανισοτήτων πρόσβασης 
κατά ευρείες οµάδες επαγγελµάτων του πα-
τέρα οι οποίες, σε τελευταία ανάλυση, είναι 
δηλωτικές της οικονοµικής κατάστασης των 
νοικοκυριών προέλευσης. 

Από το ∆ιάγραµµα 1 διαπιστώνεται ότι 
οι προεγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες µε πα-
τέρα που ασκεί µη  χειρωνακτικά επαγγέλ-
µατα (επιστήµονες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
 διευθύνοντες, υπάλληλοι γραφείου, έµποροι, 
απασχολούµενοι στις υπηρεσίες) αυξάνουν 
 σταθερά τη συµµετοχή τους στο αντίστοιχο 
σύνολο των φοιτητών/τριών της τριτοβάθµι-
ας  εκπαίδευσης από 49,43% το 1984-85 σε 
62,27% το 1997-98.

Αντίθετα, οι φοιτητές/τριες µε πατέρα 
που ασκεί χειρωνακτικά επαγγέλµατα µει-
ώνουν σταθερά την αντίστοιχη συµµετο-
χή τους. Σε αυτή την περίπτωση η µεγαλύ-
τερη µείωση διαπιστώνεται στην περίπτωση 
των φοιτητών/τριών µε πατέρα αγρότη (από 
17,59% το 1984-85 σε 6,85% το 1997-98), 
ενώ οι φοιτητές/τριες µε πατέρα εργατοτεχνί-
τη µειώνουν σε πολύ µικρότερα ποσοστά τη 
συµµετοχή τους στο σύνολο των φοιτητών/
τριών (από 27,29% το 1984-85 σε 23,94% το 
1997-98). 

Σταθµίζοντας τα προαναφερθέντα ευ-
ρήµατα µε τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κα-
τανοµές των πατέρων στον πληθυσµό (άν-
δρες 45-64 ετών) και υπολογίζοντας τους 
 αντίστοιχους ∆είκτες Ανισότητας2 από τα 
στοιχεία του ∆ιαγράµµατος 2, διαπιστώνε-
ται ότι: 

α) οι φοιτητές/τριες µε πατέρα που ασκεί 
µη χειρωνακτικό επάγγελµα υπεραντιπροσω-
πεύονται σταθερά, σε όλη τη διάρκεια της 

2. Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό των ∆εικτών Ανισότητας (∆.Α.) είναι ο ακόλουθος:
(∆.Α.)i = Φi/ Πi, όπου - (∆.Α.)i = ο ∆είκτης Ανισότητας για τους φοιτητές/τριες της οµάδας (i)
- Φi= το ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών της οµάδας (i) στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών της ίδιας χρονιάς
- Πi= το ποσοστό των «πατέρων» της οµάδας (i) δηλαδή των ανδρών ηλικίας 45-64 ετών της οµάδας επαγγελµά-

των (i) στο σύνολο των ανδρών ηλικίας 45-64 ετών της ίδιας χρονιάς (υπολογιζόµενο από την αντίστοιχη 
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Ε.Σ.Υ.Ε.).
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περιόδου αναφοράς (περίπου µε διπλάσια 
αναλογία) σε σχέση µε την αντίστοιχη ποσο-
στιαία κατανοµή των πατέρων τους, 

β) οι φοιτητές/τριες µε πατέρα εργατοτε-
χνίτη υποαντιπροσωπεύονται ελαφρώς, κα-
θώς η αναλογία τους υπολείπεται της αντί-
στοιχης αναλογίας των πατέρων τους, ενώ 

γ) οι φοιτητές/τριες µε πατέρα αγρότη 
υποαντιπροσωπεύονται, µε µειούµενη µά-
λιστα διαχρονικά τη σχετική αναλογία (από 
0,54 το 1984-85 σε 0,31 το 1997-98). 

δ) Την ίδια περίοδο οι φοιτητές/τριες µε 
πατέρα άνεργο συνεχίζουν να υποαντιπρο-
σωπεύονται σηµαντικά στο φοιτητικό πληθυ-
σµό, παρά τη µικρή βελτίωση που διαπιστώ-
νεται σε αυτόν τον τοµέα καθώς ο αντίστοι-
χος ∆είκτης Ανισότητας από 0,07 το 1984-85 
δεν υπερβαίνει το 0,14 το 1997-98. 

ε) Τέλος, στα ίδια επίπεδα µε την υποα-
ντιπροσώπευση των φοιτητών/τριών µε πα-
τέρα άνεργο κινείται η υποαντιπροσώπευση 
των φοιτητών/τριών µε πατέρα εκτός εργατι-
κού δυναµικού µειούµενη µάλιστα από 0,19 
το 1984-85 σε 0,15 το 1997-98.

Όσον αφορά τις σχετικές πιθανότητες 
πρόσβασης των φοιτητών/τριών στην ανώτα-
τη εκπαίδευση ανάλογα µε το επάγγελµα του 
πατέρα τους, προκύπτουν ενδιαφέροντα συ-
µπεράσµατα, αν χρησιµοποιήσουµε ως βάση 
αναφοράς τα αγροτικά επαγγέλµατα.

Ειδικότερα για το σκοπό αυτό, χρησι-
µοποιούνται οι ∆είκτες Ανισότητας Πρόσβα-
σης (∆.Α.Π.)3 οι οποίοι, έχοντας ως κατηγο-
ρία αναφοράς τους φοιτητές/τριες µε πατέρα 
αγρότη, δείχνουν πόσες φορές υπεραντιπρο-
σωπεύονται αντίστοιχα οι φοιτητές των δια-
φόρων κατηγοριών προέλευσης σε σχέση 
µε εκείνους της οµάδας αναφοράς. Με αυ-
τόν τον τρόπο, υπολογίζονται οι σχετικές πι-
θανότητες πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση σε σχέση µε την επιλεγµένη οµάδα 
αναφοράς, που σε αυτή την περίπτωση είναι 
οι φοιτητές/τριες µε πατέρα αγρότη.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ιαγράµµα-
τος 3, διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές/τριες των 
Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. µε πατέρα που ασκεί µη 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα  αυξάνουν στα-
θερά την πιθανότητα πρόσβασης στην τρι-

τοβάθµια εκπαίδευση σε σχέση µε εκείνους 
των οποίων ο πατέρας ασκεί αγροτικά επαγ-
γέλµατα από 2,52 το 1984-85 σε 4,30 φορές 
κατά µέσο όρο το 1997-98. Αντίστοιχη βελ-
τίωση της σχετικής πιθανότητας πρόσβασης 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αν και µικρό-
τερη σε σχέση µε τους αγρότες,  επιδεικνύουν 
οι φοιτητές/τριες µε πατέρα  εργατοτεχνίτη 
(από 1,52 το 1984-85 σε 2,51 κατά µέσο όρο 
το 1997-98). Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι το επάγγελµα του πατέρα αναδεικνύεται 
ως ένας σηµαντικός παράγοντας διαφορο-
ποίησης των σχετικών πιθανοτήτων πρόσβα-
σης στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, χω-
ρίς όµως οι ανισότητες πρόσβασης να κυµαί-
νονται σε ακραία επίπεδα όσον αφορά τους 
αντίστοιχους µέσους όρους στο σύνολο της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.4

Η εν λόγω εικόνα διαφοροποιείται ση-
µαντικά αν αντί του συνόλου των φοιτητών/
τριών, αναλυθεί η επίδραση του παράγοντα 
«επάγγελµα πατέρα» στη διαµόρφωση των 
σχετικών ανισοτήτων πρόσβασης στα επιµέ-
ρους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας. 

∆ιαφοροποιήσεις των ανισοτήτων 
πρόσβασης κατά φορέα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Προκειµένου να εντοπίσουµε τις δια-
φοροποιήσεις που υφίστανται ανάµεσα στα 
επιµέρους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας όσον 
 αφορά τις σχετικές ανισότητες πρόσβασης σε 
αυτά, ανάλογα µε το επάγγελµα του πατέρα 
των υποψηφίων φοιτητών/τριών, η ανάλυσή 
µας εστιάζεται στην επισκόπηση των διαθέ-
σιµων στοιχείων για το τελευταίο µόνο ακα-
δηµαϊκό έτος της περιόδου αναφοράς.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα διαθέ-
σιµα στατιστικά στοιχεία του ∆ιαγράµµα-
τος 4, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1997-98, 
τη συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοετών 
φοιτητών/τριών σε όλα τα Πανεπιστήµια της 
χώρας αποτελούν τα παιδιά όσων ασκούν µη 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα, σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το 70%.

Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι η εν 
λόγω κατηγορία αποτελεί το 78,8% στο Πο-

3. Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό των ∆εικτών Ανισότητας Πρόσβασης (∆.Α.Π.) είναι ο ακόλουθος:
(∆.Α.Π.)i = (∆.Α.)i/ (∆.Α.)α, όπου (∆.Α.Π.)i = ο ∆είκτης Ανισότητας Πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. για τους φοιτητές/τριες 

της οµάδας (i),  (∆.Α.)i  = ο ∆είκτης Ανισότητας για τους φοιτητές/τριες της οµάδας (i), (∆.Α.)α  = ο ∆είκτης Ανισό-
τητας για τους φοιτητές/τριες της οµάδας αναφοράς (α), που σε αυτή την περίπτωση είναι οι φοιτητές/τριες µε πατέ-
ρα αγρότη.

4. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι οι ανισότητες αυτές, όπως προαναφέρθηκε, αυξάνονται διαχρονικά και περίπου 
υπερδιπλασιάζονται στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 
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λυτεχνείο Κρήτης, το 75,4% στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, το 71,5% στο Πανεπι-
στήµιο Πατρών και το 71,3% στο Οικονο-
µικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, συγκεντρώνοντας 
δηλαδή ποσοστά που υπερβαίνουν τον αντίστοι-
χο µέσο όρο για το σύνολο των Α.Ε.Ι. (69,5%).

Αντίστοιχα, όσον αφορά την κοινωνική 
σύνθεση του σπουδαστικού σώµατος, από τα 
διαθέσιµα στοιχεία διαπιστώνεται ότι και στα 
Τ.Ε.Ι., αν και σε µικρότερο βαθµό απ’ ό,τι 
στα Α.Ε.Ι., η συντριπτική πλειοψηφία των 
πρωτοετών σπουδαστών έχουν πατέρα που 
ασκεί µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα (Χρυ-
σάκης, Σούλης, 2001β). 

Η παραπάνω εικόνα αναφορικά µε τις 
διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους επιµέρους 
φορείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ολο-
κληρώνεται µε τον υπολογισµό των σχετικών 
πιθανοτήτων πρόσβασης σε κάθε επιµέρους 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανάλογα µε την κοινωνική 
προέλευση των φοιτητών/τριών, και έχοντας 
πάντα ως οµάδα αναφοράς τους φοιτητές/
τριες µε πατέρα αγρότη.

Ειδικότερα, από την επισκόπηση των 
αντίστοιχων ∆εικτών Ανισότητας Πρόσβα-
σης που προκύπτουν από τα στοιχεία του ∆ι-
αγράµµατος 4, διαπιστώνεται ότι σε αυτή την 
περίπτωση υφίστανται σηµαντικές διαφορο-
ποιήσεις ανάµεσα στα Α.Ε.Ι. Συγκεκριµένα, 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η σχετική 
πιθανότητα πρόσβασης των φοιτητών/τριών 
µε πατέρα που ασκεί µη χειρωνακτικό επάγ-
γελµα ήταν 14,7 φορές µεγαλύτερη σε σχέ-
ση µε τους φοιτητές/τριες µε πατέρα αγρό-
τη. Ανάλογα υψηλό ∆είκτη Ανισότητας Πρό-
σβασης καταγράφεται και στην περίπτωση 
του Πολυτεχνείου Κρήτης (∆.Α.Π. µη χει-
ρώνακτες=12,3) και ακολουθούν αντίστοιχα 
η Α.Σ.Κ.Τ. (∆.Α.Π.=10,5), το  Πανεπιστήµιο 
Πατρών (∆.Α.Π.=8,4), το Πανεπιστήµιο Μα-
κεδονίας (∆.Α.Π.=8,2), το Οικονοµικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών (∆.Α.Π.=7,34) και το Πα-
νεπιστήµιο Πειραιώς (∆.Α.Π.=7,21) ενώ στα 
υπόλοιπα πανεπιστήµια οι αντίστοιχες σχετι-
κές πιθανότητες πρόσβασης κινούνται γύρω 
ή λίγο κάτω από το µέσο όρο για το σύνολο 
των Α.Ε.Ι.

Αντίστοιχες διαπανεπιστηµιακές διαφο-
ροποιήσεις –όσον αφορά τους ∆είκτες Ανισό-
τητας Πρόσβασης και συνακόλουθα τις σχε-
τικές, αναφορικά µε τη οµάδα των αγροτών, 
πιθανότητες πρόσβασης– χαρακτηρίζουν και 
τους φοιτητές/τριες µε πατέρα εργατοτεχνί-
τη αν και σε αυτή την περίπτωση η απόστα-
ση σε σχέση µε την οµάδα αναφοράς κινείται 
σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα.

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που 
υφίστανται ως προς τις σχετικές ανισότη-
τες πρόσβασης στα Τ.Ε.Ι., διαπιστώνεται 
ότι και σε αυτή την περίπτωση παρατηρού-
νται σηµαντικές διακυµάνσεις των αντίστοι-
χων ∆εικτών Ανισοτήτων Πρόσβασης. Συ-
γκεκριµένα, από τα στοιχεία του ∆ιαγράµ-
µατος 5, προκύπτει ότι οι σπουδαστές µε πα-
τέρα που ασκεί µη χειρωνακτικό επάγγελµα 
έχουν υπερπενταπλάσιες πιθανότητες πρό-
σβασης, σε σχέση µε τα παιδιά των αγροτών, 
στα µεγάλα Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Τ.Ε.Ι. 
 Πειραιά) καθώς και στο γειτνιάζον µε την 
πρωτεύουσα Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Ενδιαφέρον σε 
αυτή την περίπτωση παρουσιάζει το εύρηµα 
ότι και τα παιδιά των εργατοτεχνιτών εµφα-
νίζουν ανάλογη µε τα παιδιά των µη χειρωνά-
κτων διαφοροποίηση των σχετικών πιθανο-
τήτων πρόσβασης σε όλα τα Τ.Ε.Ι. της χώρας 
σε σχέση µε τα παιδιά των αγροτών που συνι-
στούν την οµάδα αναφοράς στην ανάλυσή µας. 

Από την παραπάνω ανάλυση συµπεραί-
νεται ότι κυρίως στα Τεχνικά Πανεπιστήµια 
υψηλής ζήτησης (Ε.Μ.Π., Πολυτεχνείο Κρή-
της, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών) και σε 
µικρότερο βαθµό στα οικονοµικά Πανεπι-
στήµια και το Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς 
και τα µεγάλα Τ.Ε.Ι. της Πρωτεύουσας, που 
επίσης συγκεντρώνουν τις κατά προτεραιό-
τητα προτιµήσεις των υποψηφίων, οι αντί-
στοιχοι ∆είκτες Ανισότητας Πρόσβασης εµ-
φανίζουν τις υψηλότερες τιµές.

Με άλλα λόγια, όπου η ζήτηση είναι µε-
γαλύτερη και εποµένως και οι ανταγωνιστι-
κές διαδικασίες επιλογής είναι περισσότερο 
οξυµένες, οι σχετικές πιθανότητες πρόσβα-
σης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξάνο-
νται για εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες 
που ούτως ή άλλως εµφανίζονται να ευνοού-
νται διαχρονικά περισσότερο στο σύνολο της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας.

Αντί επιλόγου

Από την προηγηθείσα ανάλυση διαπι-
στώθηκε ότι, παρά τις δυνητικά θετικές επι-
δράσεις της άρσης των πρόωρων τυπικών 
φραγµών, συντελείται διαχρονικά επαύξη-
ση των, ούτως ή άλλως, κοινωνικά προσδιο-
ρισµένων ανισοτήτων πρόσβασης στην ανώ-
τατη εκπαίδευση.

Οι ανισότητες αυτές συνδέονται στην 
ουσία µε τις ανισότητες κατανοµής των πό-
ρων οικονοµικών και µη. Κάτω δε από ένα 
ορισµένο όριο ανισοκατανοµής των πόρων, 
οι επιµέρους ανισότητες δρουν σωρευτικά, 
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δηµιουργώντας κύκλους σωρευτικής αιτιό-
τητας (Sharpellon, 1984, σ. 35-39) και απο-
στέρησης. Οι οριακές συνήθως επιµέρους 
ρυθµιστικές παρεµβάσεις, ακόµη και όταν 
αυτές γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση 
και οδηγούν στη µαζικοποίηση της τριτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, αποδεικνύονται ανε-
παρκείς για την άρση αυτών των ανισοτή-
των. Από την άλλη πλευρά, οι επιµέρους ορι-
ακές παρεµβάσεις µπορούν να αποτελέσουν 
παράγοντες επιπρόσθετων ανισοτήτων και 
αποστερήσεων, διότι απευθύνονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε όσους µπορούν να ασκή-
σουν κάποιες στοιχειώδεις, έστω, στρατηγι-
κές προσπέλασης και να εφαρµόσουν τις συ-
νακόλουθα αναγκαίες επενδυτικές πρακτικές, 
οι οποίες στην περίπτωση των ασθενέστερων 
κοινωνικών στρωµάτων, αποδεικνύονται σί-
γουρα ανεπαρκέστατες (όταν δεν απουσιά-
ζουν εντελώς) για τη ρήξη του φαύλου κύ-
κλου της σωρευτικής αιτιότητας, µε αποτέ-
λεσµα και οι επιµέρους ανισότητες τελικά να 
επαυξάνονται. Αυτό φαίνεται να συµβαίνει 
µε τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις που αφορού-
σαν τις «λεπτοµέρειες» των διαδικασιών επι-
λογής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Προκειµένου, εποµένως, να αντιστρα-
φούν οι διαπιστωµένες τάσεις και να µειω-
θούν οι ανισότητες πρόσβασης στα ελληνικά 
πανεπιστήµια, απαιτούνται κατάλληλα σχε-
διασµένες µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις, 
όχι µόνο στο επίπεδο των διαδικασιών επιλο-
γής, αλλά σε όλη τη σφαίρα της  τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στη χώρα µας.
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4. Κοινωνικό Κράτος 
και κοινωνική πολιτική 
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Τα χαρακτηριστικά 
του Κοινωνικού Κράτους

Νίκος Μπούζας

Πρόσφατες εξελίξεις: 
Ε.Ε.- Ελλάδα (1990-2000)

Η συµβολή των συστηµάτων κοινωνι-
κής προστασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει αναγνωρισθεί σε δύο κυρίως 
τοµείς: την αναπλήρωση των εισοδηµάτων 
των ατόµων/νοικοκυριών που βρίσκονται 
σε κατάσταση ανάγκης και την υποστήριξή 
τους στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλα-
γές.1 Υπό αυτό το πρίσµα, ενώ «η κοινωνι-
κή προστασία αποτελεί την έµπρακτη εκδή-
λωση της κοινωνικής αλληλεγγύης»2 ταυτό-
χρονα αποτελεί ή θα έπρεπε να αναδειχθεί σε 
έναν παραγωγικό συντελεστή,3 έτσι ώστε να 
προάγεται ταυτόχρονα η κοινωνική συνοχή 
και η οικονοµική ανάπτυξη.

Το ανεγνωρισµένα υψηλό επίπεδο κοι-
νωνικής προστασίας που απολαµβάνουν οι 
πολίτες των χωρών της Ε.Ε.4 καλύπτει ένα 
ευρύ φάσµα τοµέων ή καταστάσεων της  ζωής 
του ανθρώπου όπως π.χ. αναπηρία,  υγεία, εκ-
παίδευση, απασχόληση-ανεργία, διανοµή 
 εισοδήµατος κ.λπ.5 και συνίσταται στην πα-
ροχή υπηρεσιών και µεταβιβαστικών πλη-
ρωµών από το δηµόσιο προς τα άτοµα-νοι-
κοκυριά που χρήζουν υποστήριξης. Βέβαια, 
το επίπεδο κοινωνικής προστασίας δεν είναι 
ενιαίο για όλες τις χώρες, ούτε έχει φτάσει 
σε πλήρη αποτελεσµατικότητα, δεδοµένου 
ότι ακόµη και σήµερα ένα σηµαντικό τµήµα 
του πληθυσµού υφίσταται τις επιπτώσεις της 
ανεργίας και τις συνέπειες της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού.

Σύµφωνα µε τα σχετικά στατιστικά στοι-
χεία, το 2000 το 8,4% του εργατικού δυναµι-
κού των χωρών της Ε.Ε. και το 11,1% της Ελ-
λάδας ήταν άνεργο.6 Από τα στοιχεία του Πί-
νακα 1, όπου παρουσιάζεται το ποσοστό ή ο 
κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 
κατά το χρονικό διάστηµα 1988-1998, προ-
κύπτει ότι δεν έχει σηµειωθεί καµία ουσια-
στική µείωση στην έκταση του φαινοµένου, 
ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία µέτρησής 
του. Έτσι, το 18% του πληθυσµού της Ε.Ε. 
και το 22% του πληθυσµού της Ελλάδας είχε 
ισοδύναµο εισόδηµα κάτω του 60% του δι-
άµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος7 και χαρα-
κτηρίζεται ως φτωχό, µη δυνάµενο να απο-

κτήσει ένα βιοτικό επίπεδο τουλάχιστον ίσο 
µε το µέσο βιοτικό επίπεδο της χώρας, λόγω 
έλλειψης επαρκών µέσων.8

Επιπλέον, η χώρα µας (και η Πορτο-
γαλία) εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό 
φτώχειας και συνολικού κινδύνου κοινωνι-
κού αποκλεισµού, σε σχέση µε τους µέσους 
όρους των αντίστοιχων µεγεθών στις χώρες 
της Ε.Ε.9

Οι υπάρχουσες ανισότητες –µεταξύ άλ-
λων– στη διανοµή εισοδήµατος, την εκπαί-
δευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση 
και την κατάσταση απασχόλησης, εκτός του 
ότι επαναθέτουν το ζήτηµα της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, οδηγούν ή και διατηρούν ορι-
σµένες πληθυσµιακές οµάδες εκτός των δι-
αδικασιών και θεσµών κοινωνικής ενσωµά-
τωσης, δηµιουργώντας έτσι κόστος για τις 
ίδιες τις οµάδες αλλά και το σύνολο της κοι-
νωνίας.

Η πολιτική κοινωνικής 
ενσωµάτωσης

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετω-
πίζει το σύστηµα κοινωνικής  προστασίας της 
χώρας µας, αλλά και των άλλων χωρών της 
Ε.Ε., αφορούν στην αντιµετώπιση των αρνη-
τικών επιπτώσεων που προέρχονται  κυρίως 
από:

• Τη γήρανση του πληθυσµού/εργατικού 
δυναµικού.

• Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναι-
κών, των νέων, των νεοεισερχοµένων στην 
αγορά εργασίας και των µακροχρόνια ανέρ-
γων.

• Τη σχολική διαρροή από την υποχρεω-
τική εκπαίδευση.10

• Τη µαζική εισροή οικονοµικών µετανα-
στών.11

• Την παρατηρούµενη διαχρονική µείωση 
της συµβολής των άτυπων δικτύων στην κοι-
νωνική προστασία.

• Τις δηµοσιονοµικές πιέσεις στις κοινω-
νικές δαπάνες.

Ο περιορισµός των αρνητικών επιπτώ-
σεων των κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων 
απαιτεί τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 
κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε να επιτευ-
χθούν τέσσερις ευρείς στόχοι:

i) εργασία ικανή να εξασφαλίζει επαρ-
κές εισόδηµα, 

ii) συντάξεις ασφαλείς και σύστηµα κοι-
νωνικών ασφαλίσεων βιώσιµο, 

iii) βελτιωµένη κοινωνική ενσωµάτω-
ση και 
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iv) υψηλής ποιότητας και βιώσιµο σύ-
στηµα υγείας.12

Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας της 
χώρας µας βρίσκεται αντιµέτωπο µε τις  νέες 
προκλήσεις, αλλά και µε την έως τώρα συ-
γκρότηση και λειτουργία του που χαρακτη-
ρίζονται από: 
• συγκεντρωτισµό στη λήψη  αποφάσεων, 
• διοικητικές και λειτουργικές ανεπάρκει-

ες,13

• παραδοσιακό τρόπο αντιµετώπισης των 
αναγκών, που κυριαρχείται από την παρο-
χή πολλών και µικρών σε ύψος  χρηµατικών 
µεταβιβαστικών πληρωµών και ιδρυµατικών 
υπηρεσιών, ενώ οι παρεµβάσεις ενεργής κοι-
νωνικής πολιτικής είναι περιορισµένες14 και 
• υψηλή υποκατάσταση των µέτρων-παρεµ-
βάσεων κοινωνικής πολιτικής από τα άτυπα 
δίκτυα κοινωνικής προστασίας.15

Σε γενικούς όρους, το ελληνικό σύστηµα 
κοινωνικής προστασίας  χαρακτηρίζεται από 
πολύ γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά συστήµα-
τα και εθνικό σύστηµα υγείας,16 ενώ δεν έχει 
αναπτύξει επαρκώς ένα σύστηµα «δίχτυ» 
κοινωνικής ασφάλειας εναποθέτοντας το συ-
γκεκριµένο ρόλο στα άτυπα  δίκτυα υποστή-
ριξης.17 Παρόµοια χαρακτηριστικά παρουσι-
άζουν τα συστήµατα κοινωνικής  προστασίας 
των χωρών της νότιας Ευρώπης:  Ιταλία, 
Ισπανία και Πορτογαλία που εφαρµόζουν το 
Μεσογειακό πρότυπο κοινωνικής προστα-
σίας, έναντι του Σκανδιναβικού, αγγλο-σα-
ξωνικού και Ευρωπαϊκού που εφαρµόζονται 
στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.18 

Το Μεσογειακό πρότυπο κοινωνικής 
προστασίας –αν και δεν έχει ακόµη ξεκαθα-
ρισθεί κατά πόσον αποτελεί ένα ενιαίο πρό-
τυπο ή απλώς «µία οικογένεια εθνών»19– εµ-
φανίζει λίγο- πολύ παρόµοιες πολιτικές κα-
ταβολές και είναι αντιµέτωπο µε παρόµοιες 
εξελίξεις και προκλήσεις, χωρίς να έχει κατα-
φέρει να αναπτυχθεί σε ένα διευρυµένο κρά-
τος πρόνοιας µε επαρκείς παροχές και υπη-
ρεσίες. 20

Η βελτίωση της συγκρότησης, λειτουρ-
γίας και στοχοθεσίας του συστήµατος κοι-
νωνικής προστασίας για την αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση των παλαιών και νέων 
κοινωνικών προκλήσεων καταγράφεται στο 
ΕΣ∆Εν 2001-2003,21 το οποίο προτείνει µία 
πλειάδα µέτρων πολιτικής για την επίτευξη 
των στόχων:

• Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση.
• Πρόσβαση σε πόρους (επιδόµατα, στέ-

γη, υγεία, παιδεία, λοιπά αγαθά).

• Πρόληψη του κινδύνου αποκλεισµού.
• ∆ράσεις για τους πλέον ευάλωτους.
• Κινητοποίηση του συνόλου των  φορέων 

και παραγόντων.
Το συνολικό και ανά µέτρο κόστος του 

σχεδίου δεν έχει προϋπολογισθεί, όπως δεν 
έχουν προσδιορισθεί οι ακριβείς στόχοι και οι 
µεταξύ τους αλληλεξαρτήσεις. Παρόλα αυτά, 
είναι η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια 
προγραµµατισµού και παρακολούθησης της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοι-
νωνικής προστασίας στη χώρα µας.

Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις 
και η επιδοµατική πολιτική
 
Εξέλιξη των κοινωνικών 
δαπανών (1990- 2000)

Η έκταση και κατεύθυνση της προ-
σπάθειας για κοινωνική ενσωµάτωση απο-
τυπώνονται στη διαχρονική εξέλιξη των 
 κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 
(Πίνακας 2) από όπου προκύπτει:

α) Ελαφρά τάση σύγκλισης των κοινωνι-
κών δαπανών στη χώρα µας µε το µέσο όρο 
των κρατών µελών της Ε.Ε. Το 1990 οι χώρες 
της Ε.Ε.-15 δαπανούσαν κατά µέσον όρο 2,6 
ποσοστιαίες µονάδες περισσότερα χρήµατα 
για κοινωνικά προγράµµατα σε σύγκριση µε 
την Ελλάδα, ενώ το 1999 η αντίστοιχη διαφο-
ρά κατήλθε στις 2,1 ποσοστιαίες µονάδες.

β) Υστέρηση των κοινωνικών δαπανών 
στη χώρα µας έναντι των αντίστοιχων µεγε-
θών στην Ε.Ε.-15.

γ) Η Ελλάδα και η Ιταλία δαπανούν µε-
γαλύτερο τµήµα του Α.Ε.Π. για κοινωνική 
προστασία σε σύγκριση µε την Ισπανία και 
Πορτογαλία.

δ) Η µεγαλύτερη ροπή για σύγκλιση 
προς το µέσο όρο των κοινωνικών δαπα-
νών για κοινωνική προστασία παρουσιάζεται 
στην Πορτογαλία η οποία εµφανίζει διαχρο-
νική αύξηση των κοινωνικών δαπανών κατά 
7,7 ποσοστιαίες µονάδες από 15,2% το 1990 
σε 22,9% το 1999.

ε) Η διαχρονική εξέλιξη των κοινωνικών 
δαπανών παρουσιάζει αποκλίνουσες τάσεις. 
Μέχρι το 1993 βαίνουν µειούµενες στην Ελ-
λάδα και αυξανόµενες στην Ε.Ε.-15, ενώ κα-
τόπιν αυξάνονται στην Ελλάδα και µειώνο-
νται στην Ε.Ε.-15.

Η διάρθρωση των κοινωνικών δαπανών 
ανά λειτουργία του συστήµατος κοινωνικής 
προστασίας (Πίνακας 3), δείχνει ότι:
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1) Στην Ελλάδα δαπανώνται  αναλογικά 
περισσότερα χρήµατα για τις συντάξεις, την 
κατοικία και τον κοινωνικό αποκλεισµό, σε 
σύγκριση µε τον µέσο όρο των αντιστοίχων 
κονδυλίων στα υπόλοιπα κράτη-µέλη. Η δι-
αφορά ανέρχεται σε 4,7 ποσοστιαίες µονά-
δες το 1999.  

2) Οι κοινωνικές δαπάνες της χώρας µας 
για ασθένεια, υγεία, αναπηρία, ανεργία και 
οικογένεια-παιδιά είναι αναλογικά µικρότε-
ρες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

3) Η διαχρονική εξέλιξη των κοινωνικών 
δαπανών ανά λειτουργία του συστήµατος 
κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας δείχνει 
µία αργή σύγκλιση προς το µέσο ευρωπαϊκό 
πρότυπο, µε κύρια χαρακτηριστικά τη µεί-
ωση του σχετικού µεριδίου των  συντάξεων 
προς όφελος της ενίσχυσης της ανεργίας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού.

4) Το πλέον εµφανές σηµείο  απόκλισης 
ανάµεσα στο Ελληνικό και το µέσο ευρωπα-
ϊκό πρότυπο κατανοµής των κοινωνικών δα-
πανών, είναι η παρατηρούµενη µείωση της 
ποσοστιαίας συµβολής των δαπανών για 
ασθένεια, υγεία και αναπηρία από 33% το 
1990 σε 31% το 1999. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα το σχετικό κονδύλι στις υπόλοιπες 
χώρες, διατηρείται σταθερό σε 35%.

Κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, 
το πρότυπο χρηµατοδότησης των συστηµά-
των κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και 
την Ε.Ε. παρουσιάζει σηµαντικές διαφορο-
ποιήσεις ως προς τις πηγές προέλευσης των 
κοινωνικών δαπανών. Συγκεκριµένα, από τα 
στοιχεία του Πίνακα 4, όπου αποτυπώνεται η 
διαχρονική εξέλιξη της συµβολής των επιµέ-
ρους φορέων στο σχηµατισµό των κοινωνι-
κών δαπανών, προκύπτει ότι:  

• Στην Ελλάδα –αντίθετα µε ότι συµβαί-
νει στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε– µειώνε-
ται διαχρονικά η συµµετοχή της κεντρικής 
κυβέρνησης (δηµόσιο) στο σχηµατισµό των 
συνολικών κοινωνικών δαπανών. Το 1990, η 
συµβολή του ∆ηµοσίου στο σύνολο των κοι-
νωνικών δαπανών ήταν 33% και κατήλθε στο 
28,6% το 1999, ενώ στις χώρες της Ε.Ε. τα 
αντίστοιχα µεγέθη είναι 30% και 35,7%.

• Οι εργοδοτικές εισφορές παρουσιάζουν 
σχετικά σταθερό µερίδιο στην Ελλάδα (πε-
ρίπου 39%) και µειούµενο µερίδιο στις χώ-
ρες της Ε.Ε., από 42% το 1990 σε 37,9% το 
1999.

• Η αναλογική συµβολή των προστατευ-
οµένων ατόµων στις συνολικές κοινωνικές 
δαπάνες παρουσιάζει µία επιβάρυνση στην 
περίπτωση της Ελλάδας (από 20% το 1990 

σε 23,4% το 1999), σε αντίθεση µε τις χώρες 
της Ε.Ε. όπου η επιβάρυνση των απασχολου-
µένων, αυτοαπασχολουµένων, συνταξιούχων 
παρέµεινε σταθερή (περίπου 23%) καθ’ όλο 
το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα.

• Η χρηµατοδότηση του κοινωνικού συ-
στήµατος στη χώρα µας στηρίζεται σε υπερ-
διπλάσιο ποσοστό σε ασταθείς ως προς την 
απόδοση πηγές, όπως δωρεές, αποδόσεις 
κινητής και ακίνητης περιουσίας (το 1999 
10,3% στην Ελλάδα, έναντι 3,7% στις υπό-
λοιπες χώρες της Ε.Ε.). Το ποσοστό αυτό πα-
ρουσιάζει αύξηση της τάξεως των 2,3 ποσο-
στιαίων µονάδων στην Ελλάδα, ενώ η αντί-
στοιχη τάση στις χώρες της Ε.Ε. είναι οριακή, 
µείωση από 4% το 1990 σε 3,7% το 1999.

Η αναπλήρωση των εισοδηµάτων των 
ατόµων/νοικοκυριών που βρίσκονται σε ανά-
γκη στηρίζεται στη µεταβίβαση χρηµατικών 
πόρων µε τη µορφή επιδοµάτων, επιχορηγή-
σεων, έκτακτων οικονοµικών παροχών, κ.λπ. 
Αυτή η λειτουργία των κοινωνικών συστη-
µάτων απορροφά το µεγαλύτερο τµήµα των 
κοινωνικών δαπανών. Έχει υπολογισθεί ότι 
στη χώρα µας το ύψος των χρηµατικών κοι-
νωνικών παροχών ανέρχεται στο 85,6% του 
συνόλου των κοινωνικών δαπανών, ενώ ένα 
πολύ µικρό τµήµα (περίπου 4,5%) των χρη-
µατικών κοινωνικών µεταβιβάσεων, χορη-
γείται στους δικαιούχους κατόπιν εισοδηµα-
τικού ελέγχου (means-tested benefi ts).22

Η επιδοµατική πολιτική συνίσταται στη 
θεσµοθέτηση και παροχή ενός πλήθους επι-
δοµάτων σε διάφορες πληθυσµιακές οµά-
δες που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες καταστά-
σεις και διαδικασίες, από πολλά Υπουργεία 
και κάτω από πληθώρα προϋποθέσεων. Στο 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 
Ενσωµάτωση, καταγράφονται δεκαέξι κα-
τηγορίες επιδοµάτων, που ξεκινούν από την 
εισοδηµατική ενίσχυση σε νοικοκυριά µονί-
µων κατοίκων ορεινών και µειονεκτικών πε-
ριοχών και φτάνουν µέχρι την επιδότηση του 
ενοικίου.

Το σύνολο των επιδοµάτων δίνονται από 
τα Υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και  Υπουργείο 
Οικονοµικών. Οι προϋποθέσεις και διαδικα-
σίες χορήγησης των επιδοµάτων είναι δαιδα-
λώδεις και δεν υπάρχουν ενιαία όρια εισοδή-
µατος για την επιλογή των δικαιούχων. Για 
παράδειγµα, η χορήγηση της εισοδηµατικής 
ενίσχυσης των νοικοκυριών των ορεινών πε-
ριοχών, απαιτεί ετήσιο οικογενειακό εισόδη-
µα µέχρι 750 χιλ. δραχµές, ενώ η επιδότηση 
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ενοικίου χορηγείται σε νοικοκυριά χωρίς ιδι-
όκτητη κατοικία και ετήσιο εισόδηµα από 
2,5 εκατ. δραχµές µέχρι 4,3 εκατ. ανάλογα µε 
το µέγεθος του νοικοκυριού.23

Συνοπτικά, ακόµη δεν έχει καταστεί σα-
φής η εικόνα της επιδοµατικής πολιτικής, δε-
δοµένου ότι η πληθώρα των επιδοµάτων και 
των διατάξεων καθώς και η ελλειµµατική κα-
ταγραφή των δικαιούχων δεν επιτρέπει ούτε 
την αποτύπωση του ακριβούς µεγέθους και 
των χαρακτηριστικών τους, ούτε το συνολι-
κό κόστος της επιδοµατικής πολιτικής. Επι-
πλέον, το ισχύον πλαίσιο παροχής των επι-
δοµάτων δεν φαίνεται να τα συνδέει µε άλ-
λες ενέργειες ενεργητικής πολιτικής, όπως 
προώθηση στην απασχόληση ή την κατάρτι-
ση, µε αποτέλεσµα η ισχύουσα επιδοµατική 
πολιτική να εξακολουθεί να έχει περισσότε-
ρο το χαρακτήρα της φιλανθρωπίας και λιγό-
τερο της υποστήριξης/υποβοήθησης για την 
ενεργοποίηση των δικαιούχων. Η στροφή της 
επιδοµατικής πολιτικής προς την ενεργοποί-
ηση των ατόµων προϋποθέτει την αξιολόγη-
ση της συµβολής των επιδοµάτων στην κα-
ταπολέµηση των αιτιών που δηµιουργούν τα 
φαινόµενα της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού και εποµένως στην προαγωγή 
της κοινωνικής συνοχής.

Αποτελεσµατικότητα 
των κοινωνικών δαπανών

Μία πρώτη και γενική προσέγγιση της 
συγκριτικής αποτελεσµατικότητας των κοι-
νωνικών δαπανών στην Ελλάδα και τα υπό-
λοιπα κράτη-µέλη προκύπτει από τις απα-
ντήσεις σε τρεις βασικές ερωτήσεις: πόσα 
άτοµα καλύπτουν, πόσο τα καλύπτουν και 
 τελικά πόσο µειώνεται η φτώχεια/κοινωνικός 
αποκλεισµός.

Από τα στοιχεία των επωφελούµενων 
του Πίνακα 5, φαίνεται ότι το ποσοστό των 
επωφελούµενων στη χώρα µας υπολείπεται 
κατά 23 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 
µέσο όρο της Ε.Ε.-13. 

Το πλέον αξιοπρόσεκτο σηµείο είναι η 
εντυπωσιακή διαφορά των 33 ποσοστιαίων 
µονάδων στην περίπτωση των χρηµατικών 
κοινωνικών παροχών εκτός των συντάξεων, 
διαπίστωση η οποία δείχνει ότι οι χρηµατικές 
κοινωνικές µεταβιβάσεις σχεδόν εξαντλού-
νται στην παροχή συντάξεων και στην αναι-
µική παρουσία τους στην κάλυψη άλλων κοι-
νωνικών προβληµάτων.

Η περιορισµένη συµβολή των χρηµατι-
κών κοινωνικών µεταβιβάσεων στην κάλυψη 

άλλων κοινωνικών καταστάσεων εκτός των 
συντάξεων, φαίνεται να συνδέεται µε τη δι-
ασπορά τους σε όλα τα εισοδηµατικά δεκα-
τηµόρια και όχι µε την επικέντρωσή τους στα 
τέσσερα πρώτα (χαµηλά) δεκατηµόρια, όπως 
συµβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Πιο συ-
γκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα  στοιχεία 
του Πίνακα 6, η ποσοστιαία συµβολή των 
χρηµατικών κοινωνικών µεταβιβάσεων στο 
σχηµατισµό του εισοδήµατος των τεσσάρων 
πρώτων εισοδηµατικών  δεκατηµορίων είναι 
µικρότερη στη χώρα µας από ό,τι σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον, το ύψος της αγο-
ραστικής δύναµης που µεταβιβάζεται προς 
τα άτοµα/νοικοκυριά µέσω των χρηµατικών 
κοινωνικών παροχών υπολείπεται σηµαντι-
κά του µέσου όρου των χωρών της Ε.Ε., υπο-
δηλώνοντας το χαµηλό ύψος των επιδοµά-
των.24

Στο βαθµό που η µείωση του αριθµού 
των φτωχών εκλαµβάνεται και ως δείκτης 
της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, τότε 
η συµβολή των χρηµατικών κοινωνικών µε-
ταβιβάσεων στη χώρα µας δεν φαίνεται εξί-
σου αποτελεσµατική στην προάσπισή της 
όπως στις Μεσογειακές χώρες της Ε.Ε.,  αλλά 
πολύ περισσότερο σε σύγκριση µε το µέσο 
όρο της Ε.Ε.-15. Πιο αναλυτικά, µε βάση τα 
ποσοστά φτώχειας πριν και µετά τις χρηµα-
τικές κοινωνικές µεταβιβάσεις του Πίνακα 7, 
προκύπτει ότι η µείωση της φτώχειας στην 
Ελλάδα λόγω των κοινωνικών δαπανών πε-
ριορίζεται στην 1 ποσοστιαία µονάδα σε όλες 
τις εξεταζόµενες χρονιές, η αντίστοιχη µείω-
ση στην Ιταλία ανέρχεται στις 2-3 µονάδες, 
στην Ισπανία και Πορτογαλία η µείωση εί-
ναι ακόµη µεγαλύτερη 5-7 µονάδες και στην 
Ε.Ε.-15 η µείωση ανέρχεται σε 8-9 ποσοστι-
αίες µονάδες. 

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι το σύ-
στηµα κοινωνικής προστασίας της χώρας µας 
βρίσκεται αντιµέτωπο µε παλαιά προβλήµα-
τα και νέες προκλήσεις. Η επιχειρούµενη δι-
εύρυνσή του σε ονοµαστικούς όρους, µέσω 
της αύξησης των κοινωνικών δαπανών ως 
ποσοστό του Α.Ε.Π. αντανακλά µία τάση σύ-
γκλισης µε το µέσο επίπεδο κοινωνικών δα-
πανών στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Ωστό-
σο, ακόµη δεν έχει φτάσει σε ένα Ευρωπαϊκό 
επίπεδο αντίληψης και αποτελεσµατικότητας, 
τόσο σε όρους και θεσµούς υποστήριξης του 
εισοδήµατος, όσο και σε όρους ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής, µέσω της καταπο-
λέµησης των αιτιών και µείωσης των διαστά-
σεων και επιπτώσεων των φαινοµένων της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
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Πίνακας 2
Κοινωνικές ∆απάνες ως (%) του ΑΕΠ:

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΕΕ-15, 1990-2000

1990 1993 1996 1997 1998* 1999* 2000#
Ελλάδα 22,9 22,0 22,9 23,3 24,3 25,5 25,8
Ισπανία 19,9 24,0 21,8 21,1 20,6 20,0 -
Ιταλία 24,7 26,4 24,8 25,5 25,0 25,3 -
Πορτογαλία 15,2 20,7 21,3 21,6 22,4 22,9 -
ΕΕ-15 25,5 28,8 28,5 28,0 27,6 27,6 -

Πηγή: Abramovici G., 2002, “Social Protection in Europe” Statistics in focus, theme 3-1/2002, Eurostat- 
ESSPROS-E.C., Table 1, σ. 2.

* Προβλέψεις
# Εκτίµηση:Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2001, Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική 

Ενσωµάτωση 2001-2003, Αθήνα, σ. 21.

Πίνακας 1
Ποσοστό φτώχειας: Ελλάδα-Ε.Ε., 1988-1998

1988 1995 1996 1997 1998
Ελλάδα - 22 21 23 22
Ελλάδα* 17 18,4 - - 17,3
Ε.Ε - 18 17 17 18

*Πηγές: Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2001-2003 (60% του διαµέσου εισοδήµατος:
1988, 1994 και 1999, Παράρτηµα σ. 10). 1995-1998: Eurostat, 2002, Risk of poverty rate after social transfers: Social 
cohesion.

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Pu...stat&product=sc022-EN&mode=download
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Πίνακας 3
Ποσοστιαία διάρθρωση των κοινωνικών δαπανών ανά λειτουργία

Ελλάδα-Ε.Ε. 1990-1999

1990 1990 1998 1998 1999 1999
Λειτουργίες Ελλάδα ΕΕ-15 Ελλάδα ΕΕ-15 Ελλάδα ΕΕ-15
Ηλικιωµένοι,
Επιζώντες

52 46 53 46 50,7 46,0

Ανεργία 4 7 5 7 5,7 6,8
Οικογένεια,παιδιά 8 8 8 8 7,6 8,5
Κατοικία, κοινωνι-
κός αποκλεισµός

3 3 4 4 5,0 3,8

Σύνολο 100 100 100 100 100,0 100,0

Πηγές: 1990, 1998: E.C., 2001, Annex II, σ. 122. 
1999: Abramovici G., 2002, Table 3, σ. 4.

Πίνακας 4
Ποσοστιαία διάρθρωση των κοινωνικών δαπανών ανά πηγή προέλευσης

Ελλάδα- ΕΕ-15, 1990-1999

1990 1990 1998 1998 1999 1999
Πηγές Ελλάδα ΕΕ-15 Ελλάδα ΕΕ-15 Ελλάδα ΕΕ-15
∆ηµόσιο 33 30 29 35 28,6 35,7
Εργοδότες 39 42 38 38 39,4 37,9
Προστατευό-
µενα άτοµα*

20 23 24 23 23,4 22,7

Άλλες πηγές 8 4 9 4 10,3 3,7
Σύνολο 100 100 100 100 100,0 100,0

*Απασχολούµενοι, αυτό-απασχολούµενοι, συνταξιούχοι, κλπ.
Πηγές: 1990, 1998: E.C., 2001, Annex II, σ. 122. 1999: Abramovici G., 2002, Table 7, σ. 7.
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Πίνακας 5
Ποσοστό των επωφελούµενων από τις κοινωνικές παροχές σε χρήµα*, 1996

Συντάξεις Άλλες χρηµατικές κοινωνικές. παροχές Όλες οι παροχές
Ελλάδα 39 19 50
ΕΕ-13 30 52 73

*∆εν περιλαµβάνονται οι έµµεσες χρηµατικές κοινωνικές παροχές όπως αποζηµίωση ιατρικών δαπανών και ει-
σόδηµα σε είδος.

Πηγή: Marlier E., Cohen- Solal M., 2000, “Social benefi ts and their redistributive effect in the EU: Latest data 
available” Statistics in focus, theme 3-9/2000, Eurostat-E.C., Table 1, σ. 2.

Πίνακας 6
Ποσοστιαία συµβολή των κοινωνικών χρηµατικών µεταβιβάσεων 

ανά δεκατηµόριο: ∆ανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ηνωµένο Βασίλειο, 1994

Χώρες
∆εκατηµόρια

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
∆ανία 67,5 63,3 51,2 38,5 32,0 26,0 21,9 21,3 15,1 15,6
Ελλάδα 58,2 45,7 39,8 27,0 25,5 27,4 22,3 18,2 16,9 12,8
Πορτογαλία 59,6 53,5 44,4 28,4 23,8 20,6 18,9 20,3 15,1 16,4
Η.Βασίλειο 69,8 77,1 65,0 49,3 36,9 24,9 20,7 17,5 11,4 9,5

Πηγή: Heady C., Mitrakos T., Tsakloglou P., 1999, The Distributional Impact of Social Transfers in the EU: 
Evidence from the ECHP, Athens University of Economics and Bussiness, Discussion Papers 99-04, Table 3, σ. 10.

Πίνακας 7
Ποσοστά φτώχειας πριν και µετά τις κοινωνικές χρηµατικές µεταβιβάσεις

Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΕΕ-15, 1995-1999

1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999
πριν µετά πριν µετά πριν µετά Πριν µετά

Ελλάδα 23 22 23 21 24 23 23 22
Ισπανία 27 20 26 19 28 20 25 19
Ιταλία 22 20 22 19 21 19 23 20
Πορτογαλία 28 23 28 22 29 24 27 20
ΕΕ-15 27 18 26 17 26 17 26 18

Πηγές: πριν: Eurostat, 2002, Risk of poverty rate before social transfers, 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Pu...stat&product=1-sc021-EN&mode=download, σ. 3. 
µετά: Eurostat, 2002, Risk of poverty rate after social transfers, 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Pu...stat&product=1-sc022-EN&mode=download, σ. 3.
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Το προφίλ του  τοµέα 
υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας

Όλγα Παπαλιού
Εύη Φαγαδάκη
Εισαγωγή

Η θεώρηση της υγείας ως κοινωνικού 
αγαθού και η συνταγµατική κατοχύρωση της 
ισότητας των πολιτών απέναντι στο  αγαθό 
υγεία, οδήγησαν πολλές από τις Ευρωπαϊκές 
χώρες στη δηµιουργία εθνικών συστηµάτων 
υγείας για την εξασφάλιση  ευκαιριών ίσης 
πρόσβασης στο αγαθό αυτό σε όλους τους 
πολίτες. Με βάση το πρωτοπόρο Βρετανι-
κό Εθνικό Σύστηµα Υγείας, αναπτύχθηκε, αν 
και µε σηµαντική καθυστέρηση, και στη χώ-
ρα µας το Εθνικό Σύστηµα Υγείας στα µέ-
σα της δεκαετίας του ’80, το οποίο βασίστη-
κε στις αρχές της ισότητας και της καθολικής 
υγειονοµικής κάλυψης του πληθυσµού.

Σήµερα, µετά από µια εικοσαετή περί-
που πορεία υλοποίησης του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας, έχουν επισηµανθεί αρκετές ελ-
λείψεις και δυσλειτουργίες και η πολιτική 
υγείας έχει πλέον προχωρήσει, µέσω βελτιω-
τικών αλλαγών και παρεµβάσεων, στην ανα-
µόρφωσή του, προκειµένου να υπερβεί την 
κρίση ώστε να γίνει ένα σύστηµα υγείας δι-
καιότερο και περισσότερο αποδοτικό.

Από την άλλη πλευρά, το κοινωνικό κρά-
τος αντιµετωπίζει νέες κοινωνικές και οικο-
νοµικές προκλήσεις, λόγω των  οικονοµικών 
κρίσεων και των πολιτισµικών ανακατατάξε-
ων αλλά και των αλλαγών στις δηµογραφικές 
τάσεις του πληθυσµού, που έχουν ως αποτέ-
λεσµα να δηµιουργούνται συνεχώς νέες ανά-
γκες στον πληθυσµό.

Στην προσπάθεια προσαρµογής του στα 
νέα αυτά δεδοµένα, προχωρεί στην υιοθέτη-
ση νέων πολιτικών κοινωνικής στήριξης και 
προστασίας για να διασφαλίσει την κοινωνι-
κή συνοχή, την κοινωνική ένταξη και αλλη-
λεγγύη.

Επίπεδο υγείας του ελληνικού 
πληθυσµού

Είναι πλέον γενική παραδοχή ότι και η 
χώρα µας, όπως και οι περισσότερες ευρω-
παϊκές ανεπτυγµένες χώρες, αντιµετωπίζει 
έντονο δηµογραφικό πρόβληµα δεδοµένου 
ότι τόσο η βραδεία αύξηση του πληθυσµού 
όσο και η γήρανσή του, µεταβάλλουν µε τα-
χείς ρυθµούς την πυραµίδα των ηλικιών. Οι 
συνέπειες της µετάβασης προς ένα συνεχώς 
γηραιότερο πληθυσµό είναι ήδη ορατές και 
αναµένεται να ενταθούν στο µέλλον.

Εφόσον η γεννητικότητα έχει ουσιαστι-
κό ρόλο στην ανανέωση και στην ηλικιακή 
κατανοµή του πληθυσµού, θεωρείται  βέβαιο, 
ότι η πτωτική της τάση µειώνει το ποσοστό 
των νέων µέσα στον πληθυσµό. Παράλλη-
λα, η µείωση της θνησιµότητας στις µεγάλες 
ηλικίες και η παράταση του ορίου ζωής, λό-
γω της προόδου της ιατρικής επιστήµης και 
της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, αυ-
ξάνει το ποσοστό των ηλικιωµένων στο γενι-
κό πληθυσµό. Όπως φαίνεται και στους Πί-
νακες 1 και 2, το ποσοστό του πληθυσµού 
ηλικίας από 65 έως 79 ετών στο σύνολο του 
πληθυσµού, αυξήθηκε από 10,9% το 1980, 
σε 13% το 1998, ενώ ο πληθυσµός  ηλικίας 
80 ετών και άνω αυξήθηκε από 2,3% σε 3,5% 
αντίστοιχα. Αντίθετα, η αναλογία των παιδι-
ών ηλικίας 0-14 ετών στον πληθυσµό από 
23,1% το 1980, έχει µειωθεί αισθητά στο 
15,8% το 1998 (Πίνακας 3).

Σύµφωνα µε τα δηµογραφικά στοιχεία 
της Eurostat, το προσδόκιµο επιβίωσης κατά 
τη γέννηση παρουσιάζει διαχρονικά σηµα-
ντική αύξηση τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες, οι οποίες παρουσιάζουν µια 
υπεροχή περίπου 5 ετών έναντι των ανδρών. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τους άνδρες παρα-
τηρείται αύξηση του προσδόκιµου από 70,1 
έτη το 1970 σε 75,6 έτη το 1997 και για τις 
γυναίκες από 73,8 το 1970, σε 80,8 το 1998. 
Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., 
το προσδόκιµο επιβίωσης των ανδρών στη 
χώρα µας είναι στη δεύτερη υψηλότερη θέση 
µετά τη Σουηδία, ενώ οι γυναίκες βρίσκονται 
στην πέµπτη θέση µετά από τη Γαλλία, Ισπα-
νία, Σουηδία και Ιταλία (Πίνακας 4).

Εκτός από το δείκτη του προσδόκιµου 
επιβίωσης κατά τη γέννηση, υπάρχει και 
ο δείκτης DALE (Disability Adjusted Life 
Expectance), δηλαδή το προσδόκιµο επιβί-
ωσης χωρίς αναπηρία. Σύµφωνα µε τους τε-
λευταίους υπολογισµούς της  Παγκόσµιας 
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Οργάνωσης Υγείας (WHO World Health 
Report 2000), οι Έλληνες, βάσει  στοιχείων 
του 1997, φθάνουν στην ηλικία των 72,5 
ετών χωρίς αναπηρία, µε συνέπεια η Ελλάδα 
να κατατάσσεται στην έβδοµη θέση παγκο-
σµίως και στην πέµπτη ανάµεσα στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές έρευ-
νες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα 
κερδισµένα χρόνια ζωής των Ελλήνων δεν 
οφείλονται τόσο στις κοινωνικές παροχές, 
όσο στη σηµαντική υπεροχή της µεσογεια-
κής διατροφής σε σύγκριση µε αυτή των άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών. Τα τελευταία όµως 
χρόνια παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές 
στις διατροφικές συνήθειες του ελληνικού 
πληθυσµού, οι οποίες πιθανά αποτελούν µια 
από τις βασικές αιτίες αύξησης της συχνότη-
τας ορισµένων ασθενειών (αρτηριακή πίεση, 
καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.).

Η βελτίωση του προσδόκιµου επιβίωσης 
έχει οδηγήσει στην αύξηση του αριθµού των 
ατόµων που πάσχουν από ασθένειες που συν-
δέονται µε τα γηρατειά, ειδικότερα από καρ-

διαγγειακές παθήσεις, νεοπλάσµατα, παθή-
σεις των εγκεφαλικών αγγείων, φυσικές ανα-
πηρίες και πνευµατικές διαταραχές (Νόσος 
Alzheimer και άλλες νευρο-εκφυλιστικές δι-
αταραχές), νοσήµατα που αποτελούν και τις 
βασικές αιτίες θανάτου όχι µόνο στη χώρα 
µας αλλά και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
(∆ιάγραµµα 1).

Επίσης ως σηµαντικότερες αιτίες θανά-
του για τις πιο νεαρές ηλικίες (1-14 και 15-44 
ετών) θεωρούνται τα ατυχήµατα και τα νε-
οπλάσµατα αντίστοιχα. Οι θάνατοι από ατυ-
χήµατα στη χώρα µας εξακολουθούν να εί-

ναι σηµαντικά περισσότεροι συγκριτικά µε 
τις χώρες της Ε.Ε. (38,7 ανά 100.000 άτοµα 
στην Ελλάδα έναντι 11,8 στην Ε.Ε.).

Η γήρανση του πληθυσµού έχει δηµι-
ουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στην κοι-
νωνική πολιτική και ιδιαίτερα στους τοµείς 
της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και της 
κοινωνικής ασφάλισης λόγω της αυξηµένης 
ζήτησης για ιατρικές υπηρεσίες, για προνοια-
κές παροχές από τα άτοµα τρίτης και τέταρ-
της ηλικίας καθώς και λόγω της  αδυναµίας 
των ασφαλιστικών φορέων να αντιµετωπί-
σουν το χάσµα που δηµιουργείται µεταξύ 
των απαιτήσεων των ασφαλισµένων και των 
διατιθέµενων πόρων για την κάλυψή τους.

∆απάνες υγείας

Οι δαπάνες υγείας ως ποσοστό του 
Α.Ε.Π. στις χώρες της Ε.Ε., βάσει στοιχείων 
του 1997, κυµαίνονται από 6,3% έως 10,7%. 
Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5, οι χώρες 
που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό 
στο Α.Ε.Π. για δαπάνες της υγείας είναι η 

Γερµανία (10,7%) και η Γαλλία (9,6%), ενώ 
στη χαµηλότερη θέση βρίσκεται η  Ιρλανδία 
(6,3%) και η Μεγάλη Βρετανία (6,8%). Η 
Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση µεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών (8,6%). 

Εξετάζοντας διαχρονικά την αύξηση 
των συνολικών δαπανών υγείας στη χώρα 
µας, παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση τη 
δεκαετία του 1970, η οποία συνεχίστηκε µε 
αρκετά ικανοποιητικούς ρυθµούς και τις επό-
µενες δεκαετίες µέχρι σήµερα. Πρέπει όµως 
να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος των συ-
νολικών δαπανών κατέχει η ιδιωτική δαπά-
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νη υγείας και σ’ αυτήν αποδίδεται το υψη-
λό ποσοστό των δαπανών στο Α.Ε.Π. Η δη-
µόσια δαπάνη υγείας για το 1997 ανέρχεται 
στο 5% του Α.Ε.Π και βρίσκεται µαζί µε την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία στις χαµηλό-
τερες θέσεις ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Αντίθετα, η ιδιωτική δαπάνη, για το ίδιο 
έτος, υπολογίζεται στο 3,6% και είναι η υψη-
λότερη µεταξύ των υπολοίπων Ευρωπαϊκών 
χωρών (Πίνακας 6). Την εικόνα αυτή επιβε-
βαιώνει και η κατανοµή των δαπανών από το 
1970 µέχρι σήµερα, όπου παρατηρείται ότι η 
 δηµόσια δαπάνη αυξάνεται αισθητά τη δεκα-
ετία του ’80 (εποχή ανάπτυξης του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας) και από 2,41% το 1970, 
φθάνει το 4,79% το 1990, και µετά σταθερο-
ποιείται, ενώ η ιδιωτική δαπάνη παραµένει 
διαχρονικά σταθερά υψηλή (Πίνακας 7).

Η υψηλή ιδιωτική δαπάνη αποδίδεται 
στην αυξηµένη ζήτηση των πολιτών για υπη-
ρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης από τον 
ιδιωτικό τοµέα (ιδιώτες γιατροί, ιδιωτικά κέ-
ντρα διαγνωστικής ιατρικής). Η στροφή αυτή 
προς τις υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στην αδυναµία του 
δηµόσιου τοµέα να καλύψει την αυξηµένη 

ζήτηση για παροχή εξειδικευµένων διαγνω-
στικών υπηρεσιών, λόγω της µη προσαρµο-
γής του στα νέα τεχνολογικά δεδοµένα. Αντί-
θετα, ο ιδιωτικός τοµέας προσαρµόζεται µε 
ταχείς ρυθµούς στις τεχνολογικές εξελίξεις 
επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια στην υψη-
λή βιοϊατρική τεχνολογία.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των δαπα-
νών, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 2, 
το µεγαλύτερο ποσοστό της δηµόσιας δα-
πάνης απορροφά η νοσοκοµειακή περίθαλ-
ψη (64%) και ακολουθούν η φαρµακευτική 
(22%) και η πρωτοβάθµια περίθαλψη (µόλις 
14%). Αντίστροφη εικόνα εµφανίζει η κατα-
νοµή της ιδιωτικής δαπάνης, όπου η πρωτο-
βάθµια περίθαλψη ( συµπεριλαµβανοµένης 
και της οδοντιατρικής) βρίσκεται σε πολύ 
υψηλά  επίπεδα (62%) και η νοσοκοµειακή 
απορροφά µικρό ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης 
(16%). Η ιδιωτική φαρµακευτική περίθαλψη 
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε την αντίστοι-
χη της δηµόσιας (22%). Τα ποσοστά αυτά εί-
ναι χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν ποιοι 
τοµείς παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ζήτηση 
στο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα.
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Οι εξελίξεις στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας

Υφιστάµενη κατάσταση:
αδυναµίες-προοπτικές

Με την καθιέρωση του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 
’80, επιχειρήθηκε µια βαθιά τοµή στον τοµέα 
της παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα µας. 
Βασικοί άξονες αυτής της προσπάθειας ήταν 
η στροφή προς τη φιλοσοφία της Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας, η αποκέντρωση των 
υπηρεσιών υγείας και η δηµόσια υγειονοµική 
κάλυψη του συνόλου του πληθυσµού της χώ-
ρας. Το Ε.Σ.Υ. δηµιούργησε ένα ολοκληρω-
µένο –σε επίπεδο σχεδιασµού– σύστηµα, θέ-
τοντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και 
λειτουργίας. Ωστόσο, αν και µέχρι σήµερα 
έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες στο επί-
πεδο της υλοποίησης του συστήµατος αυτού, 
υπάρχουν ακόµα κάποιες σοβαρές αδυναµίες 
που επιζητούν ουσιώδεις παρεµβάσεις.

Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας

Η ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας αποτέλεσε σηµαντικό µέσο για 
την υλοποίηση των νέων στόχων και αντιλή-
ψεων, που δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην 
πρόληψη παρά στη θεραπεία της  ασθένειας. 

Προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη 
 υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας  υγείας 
(Κέντρα Υγείας και τα περιφερειακά τους 
 ιατρεία) στις αγροτικές και στις ηµιαστικές 
περιοχές, προκειµένου να καλυφθούν οι ανά-
γκες στο σύνολο της χώρας και να µειωθούν 
οι περιφερειακές ανισότητες στην κατανοµή 
των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. H ανάπτυξή τους ξε-
κίνησε  αισιόδοξα µε τη δηµιουργία, µέσα σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενός εκτεταµέ-
νου δικτύου 190 Κέντρων Υγείας στις αγρο-
τικές και ηµιαστικές περιοχές και 1.300 περί-
που περιφερειακών ιατρείων σε όλη την χώ-
ρα. 

Στην πορεία υλοποίησής του όµως το 
σύστηµα αυτό, παρουσίασε προβλήµατα λει-
τουργικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να εί-
ναι αναποτελεσµατικό και µη αποδοτικό, εµ-
φανίζοντας αδυναµίες σε εξοπλισµό υψηλής 
τεχνολογίας και σηµαντικές ελλείψεις στη 
στελέχωσή του µε ειδικευµένο ανθρώπινο 
δυναµικό. Τα προβλήµατα αυτά εξακολου-
θούν να ισχύουν και σήµερα µε αποτέλεσµα 
να µην έχουν πραγµατοποιηθεί οι στόχοι που 
είχαν αρχικά τεθεί.

Στις αστικές περιοχές τελικά, δεν δηµι-
ουργήθηκαν Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, 
όπως είχε προγραµµατιστεί κατά τη δεύτερη 
φάση ανάπτυξης του θεσµού. Τα Κέντρα αυ-
τά θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες για υπηρε-
σίες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του µε-
γαλύτερου µέρους του πληθυσµού της χώρας 
(70%). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ασθενείς 
να προσφεύγουν στα πολυϊατρεία των διαφό-
ρων ασφαλιστικών οργανισµών (κύρια του 
Ι.Κ.Α.), στα εξωτερικά ιατρεία των νοσο-
κοµείων, στους ιδιώτες γιατρούς τους συµ-
βεβληµένους µε τους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς και σε µεγάλο βαθµό στον ιδιωτικό 
τοµέα (ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, 
εργαστήρια) προκειµένου να βρουν λύση στο 
πρόβληµά τους.

Η ικανοποίηση όµως των πολιτών που 
χρησιµοποιούν αυτές τις υπηρεσίες είναι 
χαµηλή. Αυτό δικαιολογείται από το γεγο-
νός ότι τα πολυϊατρεία ορισµένων ασφαλι-
στικών φορέων παρουσιάζουν ελλείψεις, τό-
σο σε κτιριακές υποδοµές και σε εξοπλισµό, 
όσο και σε εξειδικευµένο προσωπικό και συ-
χνά δεν µπορούν να καλύψουν την αυξηµέ-
νη ζήτηση. 

Παράλληλα, στα εξωτερικά ιατρεία των 
νοσοκοµείων παρατηρείται συµφόρηση, που 
προκαλείται από την ανυπαρξία ενός συστή-
µατος παραποµπών µέσω του οικογενειακού 
γιατρού, µε συνέπεια ο ασθενής να περιπλα-
νάται άσκοπα εντός του συστήµατος. Επι-
πλέον, ο ιδιωτικός τοµέας προσφέρει υπη-
ρεσίες υψηλού επιπέδου αλλά επιβαρύνει 
 οικονοµικά τους χρήστες και καταργεί το 
 δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος.

Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, 
τα προβλήµατα που συναντώνται στον  τοµέα 
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντί-
δας υγείας αφορούν την έλλειψη του εξειδι-
κευµένου ανθρώπινου δυναµικού, την πολυ-
διάσπαση των φορέων που την παρέχουν, την 
απουσία συντονισµού και συµπληρωµατικό-
τητας µεταξύ των φορέων και κατ’  επέκταση 
τη χαµηλή αποτελεσµατικότητα του συστή-
µατος.

∆ευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
φροντίδα υγείας 

Η δευτεροβάθµια και η τριτοβάθµια νο-
σοκοµειακή περίθαλψη παρέχεται από ένα 
εκτεταµένο δίκτυο νοµαρχιακών και περιφε-
ρειακών νοσοκοµείων, το οποίο ολοκληρώ-
θηκε πρόσφατα και καλύπτει τόσο τις αγροτι-
κές, όσο και τις αστικές περιοχές της χώρας.
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Ο νοσοκοµειακός τοµέας, αν και κατέχει 
εξέχουσα θέση στο σύστηµα υγείας, απορ-
ροφώντας σηµαντικό ποσοστό της  δηµόσιας 
δαπάνης, εν τούτοις εµφανίζει σηµαντικά 
προβλήµατα:

• Καταρχήν η έλλειψη ορθολογικής δι-
οίκησης και διαχείρισης των πόρων του συ-
στήµατος δυσχεραίνει σε µεγάλο βαθµό τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση, µε αποτέλεσµα 
την αύξηση του κόστους και την  αδυναµία 
βελτίωσης της αποδοτικότητας του παραγό-
µενου προϊόντος. Ειδικότερα, στα δηµόσια 
νοσοκοµεία η δηµιουργία ελλειµµάτων απο-
δίδεται στην απουσία κριτηρίων χρηµατοδό-
τησης και παρακολούθησης των δαπανών. 
Για την αντιµετώπισή τους είναι προφανές 
ότι πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές ελέγχου 
του κόστους και να εφαρµοστούν νέα οργα-
νωτικά και διαχειριστικά πρότυπα.

• Ένα άλλο µείζον πρόβληµα είναι η πα-
λαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
του ξενοδοχειακού εξοπλισµού των δηµόσι-
ων νοσοκοµειακών µονάδων καθώς και του 
εξοπλισµού βιοϊατρικής τεχνολογίας.  Επίσης 
σηµαντική είναι η καθυστέρηση ανανέωσης 
και προσαρµογής του βιοϊατρικού εξοπλι-
σµού στην ταχύτατα εξελισσόµενη βιοϊατρι-
κή τεχνολογία.

Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα για την αναβάθµιση των  παλαιών 
κτιριακών εγκαταστάσεων είναι µικρής κλί-
µακας, αναµένεται όµως να συνεχιστούν, 
προκειµένου να εκσυγχρονιστούν πλήρως οι 
νοσοκοµειακές µονάδες, ώστε να ανταποκρί-
νονται στις επιστηµονικές και τεχνολογικές 
απαιτήσεις και να εξασφαλίζουν υψηλό επί-
πεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα τελευ-
ταία χρόνια µε τα επενδυτικά  προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργή-
σει πολλά νέα νοσοκοµεία µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει υπερεπάρκεια κλινών. Όµως, η κά-
λυψη των κρατικών νοσοκοµειακών κλινών 
είναι χαµηλή, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, µε 
συνέπεια να µην εξασφαλίζεται η αποδοτι-
κή τους χρήση. Παράλληλα, στα αστικά κέ-
ντρα κυρίως, εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις 
σε ειδικές κλίνες και κλίνες χρόνιων παθήσε-
ων και για το λόγο αυτό έχουν προγραµµατι-
στεί παρεµβάσεις στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. 
που αφορούν στην αναβάθµιση του Τµήµα-
τος Επειγόντων Περιστατικών και στη δηµι-
ουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και 
Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας σε αρκετά 
νοσηλευτικά ιδρύµατα.

• Σηµαντικό πρόβληµα επίσης αποτελεί η 
γεωγραφική ανισοκατανοµή, που αφορά τό-
σο τη χωροθέτηση των νοσοκοµείων χωρίς 
ιεράρχηση και προγραµµατισµό, όσο και την 
κατανοµή του εξοπλισµού υψηλής βιοϊατρι-
κής τεχνολογίας. Η χωροθέτηση των νοσο-
κοµείων χωρίς προηγούµενο σχεδιασµό, εί-
χε σα συνέπεια τη µεγάλη συγκέντρωση των 
γενικών και ειδικών νοσοκοµείων καθώς και 
της εξειδικευµένης βιοϊατρικής  τεχνολογίας 
στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της  χώρας 
(Πίνακας 8). Το γεγονός αυτό δηµιούργη-
σε σηµαντικές διαπεριφερειακές ανισότητες 
πρόσβασης στη νοσοκοµειακή περίθαλψη 
και οδήγησε σε µεγάλες ροές ασθενών προς 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την  Ήπειρο. 
Μειωµένη διαπεριφερειακή ροή, σε σύγκρι-
ση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες, εµφανίζει η 
Κρήτη (Πίνακας 9) καθώς διαθέτει εννέα νο-
σοκοµεία και, όπως φαίνεται, ένα µεγάλο µέ-
ρος του πληθυσµού της καλύπτεται από αυτά. 
Με την κατασκευή και την έναρξη λειτουρ-
γίας νέων νοµαρχιακών νοσηλευτικών µονά-
δων σ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας, ανα-
µένεται να συγκρατηθούν πλέον οι ροές από 
την περιφέρεια και να αποσυµφορηθούν οι 
µονάδες των αστικών κέντρων.

• Η υπερσυγκέντρωση του ιατρικού προ-
σωπικού στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η ελλιπής στε-
λέχωση σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην 
περιφέρεια είναι ένα ακόµα βασικό ζήτηµα 
που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Σηµαντική εί-
ναι και η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένου 
νοσηλευτικού προσωπικού.

Στη χώρα µας δεν υπάρχει ορθολογικός 
εθνικός σχεδιασµός, που να καθορίζει τον 
αριθµό των γιατρών, τη γεωγραφική τους κα-
τανοµή και την κατανοµή των ιατρικών ει-
δικοτήτων βάσει των υπαρχουσών και των 
αναµενόµενων αναγκών του πληθυσµού. Ως 
αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης θεωρεί-
ται η ανάπτυξη του τοµέα υγείας χωρίς σα-
φώς καθορισµένα κριτήρια, που χαρακτηρί-
ζεται από υπερπληθώρα γιατρών και από ελ-
λείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι ο «ιατρικός 
πληθωρισµός» αυξάνει τις δαπάνες και συ-
χνά σχετίζεται αρνητικά µε την κατάσταση 
υγείας του πληθυσµού. Το πρόβληµα στη χώ-
ρα µας είναι έντονο, εφόσον οι Έλληνες για-
τροί φθάνουν περίπου τους 42.000, µε ανα-
λογία 1 γιατρό προς 248 κατοίκους (έναντι 
του Μ.Ο. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 προς 
500). Το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσι-
άζει αντίθετη εικόνα από αυτή του ιατρικού. 
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Η αναλογία πτυχιούχων νοσηλευτών  είναι 
1:950 κατοίκους, ενώ µε τους νοσηλευτές 
 διετούς εκπαίδευσης η αναλογία διαµορφώ-
νεται σε 1:460. Ο δείκτης αυτός είναι ο χει-
ρότερος στην Ε.Ε. µε µεγάλη απόκλιση από 
τις άλλες χώρες (Νορβηγία 1:70, Γερµανία 1:
190 και Ισπανία 1:240).

Η ανισοµερής γεωγραφική κατανοµή 
των γιατρών, µε το µεγαλύτερο µέρος τους 
να υπηρετεί στην περιφέρεια της Πρωτεύου-
σας και στη Θεσσαλονίκη (περίπου το 70%), 
έχει σαν συνέπεια τη διατήρηση και διεύρυν-
ση των περιφερειακών και κοινωνικών ανι-
σοτήτων στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Πί-
νακας 10). Ένα εξίσου σηµαντικό  πρόβληµα 
είναι η ανισοκατανοµή των ιατρικών ειδι-
κοτήτων, όπου παρατηρείται ο µεγαλύτερος 
όγκος ορισµένων ειδικοτήτων να είναι συ-
γκεντρωµένος στα δύο µεγάλα αστικά κέ-
ντρα. Ακόµα, ενώ υπάρχει µεγάλος αριθµός 
εξειδικευµένων γιατρών, ιδιαίτερα στη γε-
νική χειρουργική, υπάρχει σηµαντική έλλει-
ψη ειδικευµένων «γενικών γιατρών» (1,5% 
του συνόλου του ιατρικού δυναµικού), πα-
ρά την αναµφισβήτητη σηµασία της ειδικό-
τητας αυτής στην παροχή αποτελεσµατικής 
πρωτοβάθµιας φροντίδας, στον έλεγχο του 
 κόστους των υπηρεσιών υγείας και στη δι-
αχείριση της ροής των ασθενών προς άλλες 
υπηρεσίες υγείας.

• Τέλος, η µη ταχεία εξοικείωση των 
επαγγελµατιών υγείας µε τις εξελίξεις της 
σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήµης καθώς 
και η ελλιπής τους εκπαίδευση σε θέµατα ορ-
γάνωσης, διαχείρισης και ποιότητας των πα-
ρεχοµένων υπηρεσιών, επιδρούν αρνητικά 
στην αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότη-
τα του συστήµατος.

Προκειµένου λοιπόν το προσωπικό να 
βελτιώσει τις ικανότητες και δεξιότητές του 
πρέπει να ενταχθεί σε ένα σύστηµα συνεχι-
ζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Η εξειδίκευση σε νέους τοµείς 
και η τεχνογνωσία που θα αποκοµίσει θα το 
βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και να γίνει πιο ανταγωνιστικό 
στην αγορά εργασίας. Οι παρεµβάσεις που 
γίνονται µε τη συµβολή των κοινοτικών πο-
λιτικών και χρηµατοδοτήσεων τα τελευταία 
χρόνια, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός 
συστήµατος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης, που στοχεύει στη βελτίωση του 
επιπέδου των στελεχών του τοµέα υγείας και 
κατ’ επέκταση µακροπρόθεσµα των παρεχο-
µένων υπηρεσιών υγείας στον πολίτη.

Μεταρρύθµιση του Ε.Σ.Υ.: 
κύριοι άξονες και τοµείς

Όπως έχει ήδη τονιστεί, το Εθνικό Σύ-
στηµα Υγείας κατά την πολύχρονη περίοδο 
εφαρµογής του παρουσίασε προβλήµατα σε 
κρίσιµους τοµείς, τα οποία επηρέασαν αρνη-
τικά τη συνολική του ανάπτυξη.

Πέρα από τα ήδη αναφερθέντα, ένα επι-
πλέον πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι, αν 
και τα τελευταία χρόνια, έχει συντελεστεί 
σηµαντική πρόοδος στην ποσοτική κάλυψη 
των αναγκών του πληθυσµού για υπηρεσίες 
υγείας, δεν έχει ακόµη εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο ποιότητας και αποτελεσµατικότητας 
των υπηρεσιών αυτών. Αυτό συµβαίνει λόγω 
του ότι οι ανάγκες διευρύνονται και διαφο-
ροποιούνται συνεχώς και το σύστηµα αδυνα-
τεί να προσαρµοστεί, ώστε να µπορέσει να 
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρόληψης, φρο-
ντίδας και περίθαλψης.

Σ’ αυτό αποδίδεται και το χαµηλό επί-
πεδο ικανοποίησης των Ελλήνων από το σύ-
νολο των προσφεροµένων υπηρεσιών  υγείας, 
το οποίο προκύπτει από τη µέτρηση της 
ανταποκρισιµότητας του συστήµατος  υγείας 
στις προσδοκίες των χρηστών σε σχέση µε 
τις τεχνολογικές και ξενοδοχειακές υποδο-
µές, τη συµπεριφορά του προσωπικού στις 
υπηρεσίες υγείας καθώς και άλλες παραµέ-
τρους. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 11, οι 
Έλληνες είναι οι δεύτεροι, µετά τους Πορτο-
γάλους, πλέον δυσαρεστηµένοι σε σύγκρι-
ση µε τους κατοίκους των υπολοίπων κρα-
τών-µελών της Ένωσης. Έχει πράγµατι δια-
πιστωθεί ότι το πρόβληµα στην Ελλάδα δεν 
εστιάζεται στους πόρους που διατίθενται για 
την υγεία, αλλά στην αδυναµία ορθολογικής 
αξιοποίησής τους.

Η αναδιοργάνωση του Ε.Σ.Υ. σ’ ένα 
σύγχρονο και αποτελεσµατικό σύστηµα 
 υγείας, που ν’ ανταποκρίνεται στις πραγµα-
τικές ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών, 
έχει ήδη ξεκινήσει µε την υλοποίηση του 
Σχεδίου ∆ράσης για τη Μεταρρύθµιση στην 
Υγεία. Οι βασικοί στόχοι αφορούν:

• Τη διοικητική αποκέντρωση του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας και τη συγκρότηση 
ολοκληρωµένων συστηµάτων υγείας σε επί-
πεδο περιφέρειας, µε την σύσταση 16 Πε-
ριφερειακών Συστηµάτων Υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.), 
που κατανέµονται στις 13 διοικητικές περι-
φέρειες. Βασική φιλοσοφία της δηµιουργίας 
των περιφερειακών δοµών αποτελεί η ευχέ-
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ρεια αποτύπωσης των ειδικών υγειονοµικών 
προβληµάτων και των πραγµατικών αναγκών 
υγείας του πληθυσµού της κάθε περιοχής κα-
θώς και η προώθηση λύσεων για την αντιµε-
τώπισή τους, λαµβάνοντας υπόψη τις κατά 
τόπους γεωγραφικές και κοινωνικές διαφο-
ροποιήσεις και ανισότητες.

• Τη δηµιουργία του Οργανισµού ∆ιαχεί-
ρισης Πόρων Υγείας (Ο.∆Ι.Π.Υ.), µε αντικεί-
µενο τη συγκέντρωση και την  ορθολογική κα-
τανοµή και αποτελεσµατική διαχείριση των 
οικονοµικών πόρων του  συστήµατος για τη 
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, τη δι-
ασφάλιση ποιότητας της ιατρικής φροντίδας 
και το συστηµατικό έλεγχο των δαπανών.

• Την κάλυψη όλων των περιφερειών µε 
κέντρα υγείας και τη δηµιουργία κέντρων 
υγείας αστικού τύπου στις αστικές περιο-
χές, στελεχωµένα µε ειδικά εκπαιδευµένους 
επαγγελµατίες υγείας, για την παροχή ολο-
κληρωµένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
στον πληθυσµό ευθύνης τους µε βάση τις 
πραγµατικές τους ανάγκες.

• Την αναδιοργάνωση της διοίκησης και 
λειτουργίας των νοσοκοµείων, τον εκσυγ-
χρονισµό των διοικητικών δοµών τους και 
την αναµόρφωση του εργασιακού και επιστη-
µονικού περιβάλλοντός τους για τη βελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας και την εξοικονό-
µηση πόρων αλλά και την παραγωγή υπηρε-
σιών υψηλού βαθµού ικανοποίησης.

Τα προγραµµατισµένα αυτά πεδία πα-
ρέµβασης αποτελούν βασικά σηµεία για την 
αναίρεση των δυσλειτουργιών και την από-
κτηση µιας νέας δυναµικής του συστήµατος, 
ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και 
απαιτήσεις, παράλληλα όµως να διατηρήσει 
το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του και 
να υπηρετήσει την αρχή της ισότητας του πο-
λίτη στην υγεία.

Οι εξελίξεις στον τοµέα 
της ψυχιατρικής περίθαλψης*

Στον τοµέα της ψυχικής υγείας, τα τε-
λευταία χρόνια, σε όλα τα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντελείται µια αξι-
όλογη µεταρρυθµιστική προσπάθεια εκσυγ-
χρονισµού του συστήµατος παροχής ψυ-
χιατρικής φροντίδας, η οποία χαρακτηρί-
ζεται από την επικράτηση νέων αντιλήψε-
ων, που σχετίζονται µε την εγκατάλειψη 
του «προστατευτισµού» και την προώθηση 
 διαδικασιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστα-

σης και κοινωνικο-οικονοµικής επανένταξης 
των ψυχικά ασθενών.

Στη χώρα µας, η τάση αυτή υιοθετήθη-
κε αρκετά καθυστερηµένα, στα µέσα περίπου 
της δεκαετίας του ’80. Ακολούθησε µια σει-
ρά παρεµβάσεων µε στόχο τη µετάβαση από 
την ιδρυµατοποιηµένη ψυχιατρική περίθαλ-
ψη, που παρεχόταν από λίγα υπερφορτωµέ-
να δηµόσια ψυχιατρεία/άσυλα, στην κοινο-
τική ψυχιατρική φροντίδα. Συγκεκριµένα, η 
µεταρρύθµιση προσανατολίζεται στη µείω-
ση του µεγέθους των Ψυχιατρικών Νοσοκο-
µείων και παράλληλα στη δηµιουργία νέων 
δοµών και υπηρεσιών ψυχιατρικής περίθαλ-
ψης και φροντίδας στην κοινότητα που απο-
σκοπούν στην ένταξή των ψυχικά πασχόντων 
στο κοινωνικό σύνολο µέσω προγραµµάτων 
παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτι-
κών υπηρεσιών.

Η µεταρρύθµιση ξεκίνησε µε την εφαρ-
µογή του Κανονισµού 815/84 της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης κατά την περίοδο 1984-1995, 
ο οποίος παρείχε οικονοµική ενίσχυση στην 
Ελλάδα, κυρίως για τη δηµιουργία και ανά-
πτυξη ενός δικτύου εξω-νοσοκοµειακών 
εναλλακτικών δοµών και υπηρεσιών ψυχια-
τρικής περίθαλψης και φροντίδας. 

Οι νέες δοµές που δηµιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο του Κανονισµού 815/84 παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 12. Η ανάπτυξη αυτών 
των δοµών δηµιούργησε ένα σηµαντικό αριθ-
µό νέων θέσεων για τη στήριξη και ψυχοκοι-
νωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών, 
όπως εµφανίζονται στον Πίνακα 13, αν και 
οι περισσότερες από αυτές δηµιουργήθηκαν 
στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 

Επίσης, στο πλαίσιο του Κανονισµού 
αυτού, επιχειρήθηκε η πιλοτική εφαρµογή 
σχεδίων αποϊδρυµατοποίησης και ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης ενός περιορισµένου 
αριθµού ψυχικά πασχόντων µακράς παραµο-
νής στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία (ο µεγαλύ-
τερος αριθµός ψυχικά πασχόντων που αποϊ-
δρυµατοποιήθηκε προερχόταν από το Ψυχια-
τρικό Νοσοκοµείο της Λέρου). 

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν, µεταξύ άλ-
λων, σε µια σηµαντική µείωση των κλινών 
στα δηµόσια Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία (Πίνα-
κας 14), κατά 38,5% την περίοδο 1982-1995 
(από 8.516 κλίνες το 1982 σε 5.241 το 1995). 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι την ίδια περίοδο, δεν 
παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση του αριθµού 
των ασθενών στα ιδιωτικά ψυχιατρικά νοσο-
κοµεία, αλλά διαπιστώθηκε  µια µείωση των 
κλινών της τάξης του 20% περίπου.

* Με τη συµµετοχή του ∆ηµήτρη Ζιώµα.
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Την εφαρµογή του Κανονισµού ακο-
λούθησε ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της 
Α΄ φάσης (1998-2001) του δεκαετούς Προ-
γράµµατος «Ψυχαργώς» (1998-2007), που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κατα-
πολέµηση του Αποκλεισµού από την αγο-
ρά εργασίας» του Β΄ Κ.Π.Σ. Το Πρόγραµµα 
«Ψυχαργώς» αποτελεί ένα εθνικό πρόγραµ-
µα-πλαίσιο κατευθύνσεων πολιτικής και 
αξόνων δράσης που αποσκοπεί στη  συνέχιση 
και εδραίωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµι-
σης. Μέχρι σήµερα (ολοκλήρωση Α΄  φάσης), 
 πέρα από τη θέσπιση ενός νέου νοµικού 
πλαισίου (ν. 2716/99 για την «ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ψυχικής υγεί-
ας»), το µεγαλύτερο βάρος δόθηκε στην απο-
συµφόρηση των ψυχιατρικών ιδρυµάτων και 
στην αποασυλοποίηση των ψυχικά πασχό-
ντων  µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων 
κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης και της 
δηµιουργίας ανάλογων δοµών (Πίνακας 15). 
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε ενέργειες στή-
ριξης για ηµιαυτόνοµη ή αυτόνοµη διαβίωση 
των ψυχικά πασχόντων στην κοινότητα, κα-
θώς και σε ενέργειες κατάρτισης και προώ-
θησης στην απασχόληση, ιδιαίτερα µέσω της 
προώθησης του νέου θεσµού των «Κοινω-
νικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύ-
νης» (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).

Τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει 
µέχρι σήµερα από τις µεταρρυθµιστικές πα-
ρεµβάσεις είναι σηµαντικά. Για το λόγο αυτό, 
η συνέχιση αυτής της προσπάθειας,  µέσω της 
εφαρµογής του αναθεωρηµένου προγράµµα-
τος «Ψυχαργώς» 2001-2010 (Πίνακας 16), 
κρίνεται αναγκαία, κυρίως όσον  αφορά την 
προώθηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε σε συνδυασµό µε άλλες 
πολιτικές, οι ψυχικά ασθενείς να συµµετέ-
χουν στο εργασιακό περιβάλλον, να ενσω-
µατωθούν στο κοινωνικό σύνολο και να κα-
ταπολεµηθεί ο κοινωνικός τους αποκλεισµός. 
Σηµαντική συνιστώσα για την επιτυχία και 
ολοκλήρωση των παρεµβάσεων αυτών, απο-
τελεί η εδραίωση µιας νέας προσέγγισης των 
ψυχικά πασχόντων στην κοινωνία, που δεν 
θα τους αντιµετωπίζει ως άτοµα που πρέπει 
να αποµονώνονται, αλλά θα κατανοεί τις ιδι-
αίτερες ανάγκες τους και θα τα βοηθά ώστε 
να λειτουργούν αυτόνοµα ως ενεργά και ισό-
τιµα µέλη της κοινωνίας.

Οι εξελίξεις στον τοµέα 
της κοινωνικής 
πρόνοιας-φροντίδας

Υφιστάµενη κατάσταση:
αδυναµίες και προοπτικές 

Η ανάπτυξη του συστήµατος  κοινωνικής 
πρόνοιας στη χώρα µας έγινε χωρίς κοινω-
νικό σχεδιασµό και ιεράρχηση προτεραι-
οτήτων και κατευθύνθηκε µόνο στην κά-
λυψη περιστασιακών αναγκών ορισµένων 
 ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων, αλλά ακό-
µα και εκεί απέτυχε στην ολοκληρωµένη και 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αναγκών 
τους. Αυτό συµπεραίνεται από τη διαπίστω-
ση ότι ορισµένες ανάγκες δεν αντιµετωπί-
ζονταν από κανέναν φορέα, ενώ για άλλες 
υπήρχε επικάλυψη προσφοράς  υπηρεσιών 
από πολλούς φορείς. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όµως, πέ-
ρα από τις αδυναµίες αυτές, το σύστηµα εί-
χε να αντιµετωπίσει νέα προβλήµατα λόγω 
των αλλαγών στο κοινωνικοοικονοµικό πε-
ριβάλλον. Ως απόρροια αυτών των αλλαγών 
ακολούθησαν δηµογραφικές µεταβολές, µε-
τασχηµατισµός των παραδοσιακών δοµών 
της οικογένειας, µεταβολές στον τοµέα της 
 απασχόλησης και άφιξη µεγάλου αριθµού 
µεταναστών, που είχαν ως αποτέλεσµα την 
 εµφάνιση νέων µορφών φτώχειας και περι-
θωριοποίησης καθώς και νέων ευπαθών οµά-
δων του πληθυσµού, οι οποίες απειλούνται 
από κοινωνικό αποκλεισµό.

Καλείται λοιπόν το κοινωνικό κράτος 
να απαντήσει στα νέα αυτά προβλήµατα µε 
την εφαρµογή σύγχρονων προνοιακών πολι-
τικών, που θα έχουν ως στόχο, παράλληλα µε 
τη φροντίδα των παραδοσιακών οµάδων που 
χρειάζονται κοινωνική προστασία (άτοµα µε 
αναπηρίες, ηλικιωµένοι, οικογένεια) και την 
παροχή προστασίας στις νέες ευπαθείς οµά-
δες του πληθυσµού, οι οποίες καλύπτονται 
ανεπαρκώς ή και καθόλου από τις υφιστάµε-
νες προνοιακές υπηρεσίες. 

Ο τοµέας της Κοινωνικής Φροντίδας σή-
µερα βρίσκεται σε στάδιο αναµόρφωσης και 
αναδιοργάνωσης, µε στόχο την ανάπτυξη 
δράσεων για την κάλυψη αναγκών που υπήρ-
χαν ή προέκυψαν από τα νέα κοινωνικοοικο-
νοµικά δεδοµένα.
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Μεταρρύθµιση του συστήµατος 
κοινωνικής φροντίδας-κύριοι άξονες 
και τοµείς

Το προνοιακό σύστηµα άρχισε σταδια-
κά να αναµορφώνεται, µε την εφαρµογή του 
ν. 2646/98, που θεµελιώνει την ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, 
το οποίο φιλοδοξεί να παρέµβει ουσιαστικά 
µε την εγκατάλειψη ενός συνόλου αναποτε-
λεσµατικών και αντιφατικών ρυθµίσεων και 
την υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου δικτύου 
κοινωνικών υπηρεσιών.

Σηµαντικοί άξονες του νέου Συστήµα-
τος είναι:

• Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου και απο-
τελεσµατικού δικτύου κοινωνικής φροντίδας 
που θα προσφέρει κάλυψη σε όλους τους πο-
λίτες. 

• Η πρόληψη και η καταπολέµηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 
µε την ενσωµάτωση και την ενεργό συµµετο-
χή όλων των πολιτών στην κοινωνική και οι-
κονοµική ζωή.

Η ανεπάρκεια του συστήµατος παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που ίσχυε 
µέχρι σήµερα, είχε ως αποτέλεσµα το χαµη-
λό ποιοτικό επίπεδο των παρεχοµένων υπη-
ρεσιών και την έλλειψη ελέγχου και αξιολό-
γησής τους. Επιπλέον, υπήρχε πολυδιάσπαση 
των ασκούµενων πολιτικών, έλλειψη ιεράρ-
χησης στόχων, καθώς και άγνοια των πραγ-
µατικών αναγκών λόγω αδυναµίας καταγρα-
φής τους.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την εφαρ-
µογή του νέου συστήµατος αναφέρονται στα 
εξής:

• Αναδιοργάνωση της διοίκησης των υπη-
ρεσιών, µε την αποκέντρωση του συστήµα-
τος κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο περι-
φέρειας.

• Καθιέρωση και άσκηση ποιοτικού ελέγ-
χου και αξιολόγησης των δηµόσιων και ιδι-
ωτικών φορέων παροχής κοινωνικών υπηρε-
σιών.

• ∆ιαµόρφωση του κοινωνικού-προνοια-
κού χάρτη της χώρας.

• Αποασυλοποίηση µε άµεση αλλαγή των 
συνθηκών διαβίωσης στα ιδρύµατα.

• Παραµονή των ατόµων που έχουν ανά-
γκη από φροντίδα κοντά στην οικογένεια και 
στην κοινότητα.

• Αναµόρφωση της επιδοµατικής πολι-
τικής µε την εισαγωγή κριτηρίων ώστε να 
υπάρχει µια ενιαία και όχι αποσπασµατική 
προσέγγιση ενίσχυσης των δικαιούχων.

• Ανάπτυξη του εθελοντισµού µε την 
προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
της κοινωνικής συµµετοχής.

Η διαβάθµιση των προνοιακών υπηρεσι-
ών σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τρι-
τοβάθµια κοινωνική φροντίδα αποτελεί και-
νοτοµία του συστήµατος, καθώς η άσκηση 
προνοιακής πολιτικής από την Τοπική και 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  συµβάλλει στην 
αποτελεσµατικότερη παροχή κοινωνικής 
φροντίδας. Οι προνοιακές µονάδες εντάσ-
σονται σταδιακά στο νέο σύστηµα και η δι-
αδικασία αυτή συνδυάζεται µε συγχωνεύ-
σεις, αναδιαρθρώσεις, καταργήσεις καθώς 
και µεταβιβάσεις και µεταφορές αρµοδιοτή-
των στην περιφέρεια και στην τοπική αυτο-
διοίκηση.

Πρόσφατα, προετοιµάστηκε σχέδιο νό-
µου που αφορά την Περιφερειακή Συγκρό-
τηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής 
Φροντίδας και προβλέπει τη δηµιουργία ολο-
κληρωµένων συστηµάτων παροχής υπηρε-
σιών πρόνοιας σε επίπεδο περιφέρειας, που 
θα υπάγονται στα Περιφερειακά Συστήµατα 
Υγείας (ΠΕ.Σ.Υ.). Με τη ρύθµιση αυτή εξα-
σφαλίζεται η δυνατότητα ευελιξίας στη χά-
ραξη πολιτικής και προσαρµογής της στις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής 
κοινωνίας.

Οµάδες-στόχοι του συστήµατος 
κοινωνικής φροντίδας

Η ολοκληρωµένη και συστηµατική πα-
ρέµβαση, που εισάγει η  µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια για την πρόληψη αλλά και την 
αντιµετώπιση των κοινωνικών αναγκών, 
προσανατολίζεται κυρίως στις οµάδες που 
χρειάζονται στήριξη και φροντίδα και ιδιαί-
τερα στα άτοµα µε αναπηρίες, στις ευπαθείς 
πληθυσµιακές οµάδες, στα άτοµα τρίτης ηλι-
κίας καθώς και στα παιδιά, τους νέους και 
την οικογένεια.

Προστασία των ατόµων µε αναπηρίες

Η προστασία των ατόµων µε αναπηρία 
επικεντρώνεται στην εξάλειψη των  εµποδίων 
για την ισότιµη ένταξή τους στην κοινωνι-
κή και οικονοµική ζωή. Στόχος είναι η εξα-
σφάλιση προϋποθέσεων για την παραµονή 
των ατόµων αυτών στο οικογενειακό και το 
κοινωνικό τους περιβάλλον. Για το λόγο αυ-
τό, σταδιακά εγκαταλείπεται το παραδοσιακό 
µοντέλο κλειστής περίθαλψης και αναπτύσ-
σονται δοµές «ανοικτής φροντίδας». Παρόλα 
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αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµη αρ-
κετές δοµές παροχής υπηρεσιών «κλειστής 
φροντίδας».

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα  στοιχεία της 
∆ιεύθυνσης Προστασίας ΑµεΑ του Υπουρ-
γείου Υγείας και Πρόνοιας, υπάρχουν 120 
φορείς ανοικτής και κλειστής περίθαλ-
ψης, τόσο Ν.Π.∆.∆. όσο και Ν.Π.Ι.∆., σε 
όλες τις περιφέρειες της χώρας (Θ.Χ.Π., 
 Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, 
ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑµεΑ., κ.ά.) Από τους φορείς αυ-
τούς, οι 82 (το 68,3%) παρέχουν ανοικτή πε-
ρίθαλψη και οι 34 (το 26%) κλειστή, ενώ 4 
φορείς παρέχουν µεικτές υπηρεσίες (ανοικτή 
και κλειστή). Ο µεγαλύτερος  αριθµός, ήτοι 
34 φορείς (το 28,3%) συναντάται στην Ατ-
τική και 21 (το 15,8%) στην Κεντρική Μα-
κεδονία. Αρκετές περιφέρειες συνεχίζουν 
να µένουν µερικώς ακάλυπτες (όπως η ∆υ-
τική Μακεδονία, τα νησιά του Ιονίου, του 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η Στερεά Ελ-
λάδα) και να µην ικανοποιούνται πλήρως οι 
ανάγκες των ατόµων που διαβιούν εκεί (Πί-
νακας 16).

Είναι αναγκαίο όµως να τονιστεί ότι οι 
υφιστάµενες δοµές είναι επαρκείς για την κά-
λυψη των αναγκών των ατόµων µε αναπηρί-
ες, καθώς σταδιακά και στη χώρα µας, όπως 
και σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εδώ και αρκετά χρόνια, εγκαταλεί-
πεται η παραδοσιακή πολιτική για την ανά-
πτυξη χωριστών δοµών για την αντιµετώπι-
ση των αναγκών των ΑµεΑ, ιδιαίτερα στον 
τοµέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. 
Οι πολιτικές αυτές αντικαθίστανται σταδια-
κά από πρωτοβουλίες για την προώθηση της 
ένταξης των ατόµων αυτών σε συµβατικά 
σχολεία, σε δοµές ηµιαυτόνοµης διαβίωσης 
και όπου είναι δυνατόν σε ανοικτές και υπο-
στηριζόµενες µορφές απασχόλησης.

Οι νέες µορφές ανοικτής φροντίδας στο 
επίπεδο της διαβίωσης και της επαγγελµατι-
κής κατάρτισης και αποκατάστασης θεωρού-
νται οι κύριοι άξονες της ολιστικής παρέµ-
βασης για την οµάδα αυτή, προδιαγράφοντας 
την επίτευξη του βασικού στόχου της πολι-
τικής καταπολέµησης του κοινωνικού τους 
αποκλεισµού.

Προστασία των ευπαθών οµάδων 
του πληθυσµού

Το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλει-
σµού έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, µε 
αποτέλεσµα όλο και περισσότερες ευπαθείς 
πληθυσµιακές οµάδες να απειλούνται µε πε-

ριθωριοποίηση και αποκλεισµό από την κοι-
νωνική και οικονοµική ζωή. Το προνοιακό 
σύστηµα, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν διέθε-
τε µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’90, επαρ-
κείς µηχανισµούς πρόληψης και έγκαιρης 
παρέµβασης, µε εξαίρεση ορισµένες δοµές ή 
προγράµµατα που κάλυπταν αποσπασµατικά 
και ασυντόνιστα περιστασιακές ανάγκες.

Η ανυπαρξία τέτοιων µηχανισµών οδή-
γησε στη δηµιουργία υπηρεσιών άµεσης 
κοινωνικής προστασίας ατόµων ή/και οµά-
δων που βιώνουν συνθήκες κοινωνικού απο-
κλεισµού ή απειλούνται µε κοινωνικό απο-
κλεισµό. Η ανάπτυξη των Ειδικών Κέντρων 
Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας, των Κέντρων 
Ενηµέρωσης και των Κοινωνικών Ξενώνων 
στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ. στοχεύει στην 
αποτελεσµατική παρέµβαση σε επείγουσες 
καταστάσεις, όπου απαιτείται άµεση στήρι-
ξη και προστασία.

Επίσης, προγραµµατίζεται η λειτουρ-
γία κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 
σε τοπικό επίπεδο που θα καταγράφουν, µέ-
σω εξατοµικευµένης προσέγγισης, τις ανά-
γκες των ευπαθών ατόµων και θα τους παρα-
πέµπουν σε κατάλληλες υπηρεσίες, οι οποίες 
θα τους παρέχουν έγκαιρη και υπεύθυνη πλη-
ροφόρηση καθώς και στήριξη και ευκαιρίες 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Εκτιµάται λοιπόν ότι ο κοινωνικός απο-
κλεισµός έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και 
γι’ αυτό απαιτεί, αφενός πολυδιάστατες κοι-
νωνικές πολιτικές και συνεργασίες τοµέων 
για την αντιµετώπισή του, και αφετέρου σχε-
διασµό παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο ανά-
λογα µε τις ανάγκες των συγκεκριµένων ατό-
µων ή/και οµάδων και τις ιδιαιτερότητες του 
τόπου τους. 

Προστασία τρίτης ηλικίας

Η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέ-
δου διαβίωσης στα άτοµα της τρίτης  ηλικίας, 
η παραµονή στο οικείο περιβάλλον και η 
ενεργός συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή 
αποτελούν προτεραιότητες της προνοιακής 
πολιτικής.

Η ύπαρξη άτυπων δικτύων στήριξης στο 
πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας είχε ως 
αποτέλεσµα µόλις ένα πολύ µικρό ποσοστό 
<1% αυτών να διαµένει σε δοµές κλειστής 
φροντίδας, σε αντίθεση µε άλλες χώρες της 
Βόρειας και ∆υτικής Ευρώπης, όπου τα αντί-
στοιχα ποσοστά κυµαίνονται στο 8-11%.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι αλλα-
γές στη δοµή και τη σύνθεση της ελληνικής 
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οικογένειας (µείωση µεγέθους, αστικοποί-
ηση, αύξηση της απασχόλησης των γυναι-
κών) έχουν υποβαθµίσει το ρόλο της οικο-
γένειας και των άτυπων δικτύων φροντίδας 
για τους ηλικιωµένους. Επίσης, η  αύξηση 
από τη µια, της αναλογίας των ατόµων τρί-
της ηλικίας στον πληθυσµό και από την άλ-
λη της φτώχειας και της περιθωριοποίησής 
τους, έχουν κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη 
φροντίδας αυτής της οµάδας του πληθυσµού. 
Το προνοιακό σύστηµα έχει αναπτύξει ήδη 
 υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας στο επίπε-
δο της κοινότητας, ως εναλλακτικές της 
κλειστής φροντίδας, µε στόχο την παραµο-
νή των ηλικιωµένων στο οικείο περιβάλλον 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, από τις αρχές της 
 δεκαετίας του ’80, λειτουργεί µε επιτυχία ο 
θεσµός των Κέντρων Ανοικτής  Προστασίας 
Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) σε 373 ∆ήµους της 
χώρας, ενώ το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» που άρχισε να εφαρµόζεται στο τέ-
λος της δεκαετίας του ’90, υλοποιείται ήδη 
σε 300 ∆ήµους.

∆εδοµένης της αναγνώρισης και της 
επιτυχίας αυτών των προγραµµάτων υπάρ-
χει η προοπτική επέκτασης του θεσµού των 
Κ.Α.Π.Η. και διεύρυνσης του προγράµµατος 
« Βοήθεια στο Σπίτι-Κοινωνική  Αλληλεγγύη» 
καθώς και δηµιουργίας Κέντρων Στήριξης 
και Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων µε 
δυνατότητα βραχείας φιλοξενίας. Αυτές οι 
παρεµβάσεις αναµένεται αφενός να στηρί-
ξουν το οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα 
τις  γυναίκες, οι οποίες αφιερώνουν σηµαντι-
κό  χρόνο στη φροντίδα των ηλικιωµένων συ-
χνά σε βάρος της επαγγελµατικής τους δρα-
στηριότητας και αφετέρου να καλύψουν τις 
ανάγκες των ηλικιωµένων που στερούνται 
αυτονοµίας λόγω οργανικών ή άλλων προ-
βληµάτων υγείας.

Προστασία παιδιού, οικογένειας 
και νεότητας

Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια χαρα-
κτηρίζεται από διαφοροποιήσεις στη δοµή, 
στην οργάνωση, στη λειτουργία καθώς και 
από τη διαµόρφωση νέων σχέσεων µεταξύ 
των µελών της και µε το εξωτερικό περιβάλ-
λον. Ο ρόλος της γυναίκας στο σπίτι, στην 
 εργασία και στην κοινωνία έχει υποστεί ση-
µαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της εξα-
σφάλισης ίσων ευκαιριών, της ισότητας µε-
ταχείρισης και της άρσης των εµποδίων για 
εργασία.

Για να µπορέσει όµως η γυναίκα να 
ανταποκριθεί στους νέους αυτούς διευρυµέ-
νους ρόλους, χρειάζεται την υποστήριξη της 
κοινωνικής φροντίδας, η οποία µέσω κοινω-
νικών παροχών θα διευκολύνει τη συµµετοχή 
της στην αγορά εργασίας και θα ενδυναµώσει 
τον κοινωνικό της ρόλο.

Στόχος λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής 
σ’ αυτόν τον τοµέα είναι η επίτευξη όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερης συµφιλίωσης µεταξύ 
εργασιακής και οικογενειακής ζωής, ώστε να 
εξασφαλίζεται η φροντίδα των ατόµων της 
οικογένειας που την έχουν ανάγκη και ιδιαί-
τερα των παιδιών. Οι παροχές που δίνονται 
για την υποστήριξη της οικογένειας αναφέ-
ρονται στις άδειες από την εργασία για οικο-
γενειακούς λόγους, στις οικονοµικές παροχές 
(οικογενειακά επιδόµατα) και στις υπηρεσίες 
φύλαξης και φροντίδας παιδιών.

Με τη λειτουργία της αναγκαίας υποδο-
µής σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθ-
µούς παρέχεται σηµαντική υποστήριξη στην 
εργαζόµενη µητέρα. Η υπάρχουσα υποδοµή 
σε δηµόσιους και ιδιωτικούς σταθµούς, σύµ-
φωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας και του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορεί να καλύ-
ψει 135.000 παιδιά, ενώ οι ανάγκες φιλοξε-
νίας εκτιµάται ότι είναι πολλαπλάσιες, κα-
θώς το µέγεθος του παιδικού πληθυσµού 
προ-σχολικής ηλικίας ξεπερνά τις 880.000. 
Κατά συνέπεια, καλύπτεται µικρό µόνο πο-
σοστό των αναγκών, το οποίο αναµένεται να 
αυξηθεί µε τη δηµιουργία νέων δοµών σε επι-
χειρήσεις καθώς και µε την έναρξη λειτουρ-
γίας των 170 παιδικών σταθµών που έχουν 
ήδη κατασκευαστεί.

Όσον αφορά τα δύο άλλα µέτρα των πα-
ροχών, οι µεν άδειες από την εργασία θεω-
ρείται ότι παρέχουν δηµόσια αναγνώριση της 
γονικής ευθύνης των εργαζοµένων (και ιδιαί-
τερα των γυναικών), οι δε οικονοµικές παρο-
χές κινούνται σε χαµηλά επίπεδα και συχνά 
προϋποθέτουν εισοδηµατικά κριτήρια, και 
για το λόγο αυτό δεν ανταποκρίνονται στο 
στόχο της ενίσχυσης του οικογενειακού ει-
σοδήµατος. 

Παράλληλα η ανάπτυξη δράσεων για την 
παιδική προστασία, στοχεύει στη δηµιουργία 
κέντρων δηµιουργικής  απασχόλησης παιδιών 
και µονάδων συµβουλευτικής και ψυχοκοι-
νωνικής στήριξης παιδικής και εφηβικής ηλι-
κίας για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα, 
ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε κρίση κα-
θώς και των παραβατικών παιδιών.
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Συµπεράσµατα

Σ’ αυτό το κείµενο επιχειρήθηκε η σκι-
αγράφηση του τοµέα Υγείας, του τοµέα Ψυ-
χιατρικής Περίθαλψης καθώς και του  τοµέα 
Κοινωνικής Φροντίδας υπό το πρίσµα επι-
λεγµένων περιοχών, που αφορούν το επίπε-
δο υγείας του Ελληνικού πληθυσµού, τις δα-
πάνες υγείας, τον τρόπο οργάνωσης και δια-
νοµής υπηρεσιών υγείας στην  πρωτοβάθµια, 
στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια φροντί-
δα και, όσον αφορά τον τοµέα κοινωνικής 
φροντίδας, τις οµάδες στόχους του συστή-
µατος.

Παράλληλα, επισηµάνθηκαν οι υφιστά-
µενες αδυναµίες και οι ελλείψεις αυτών των 
συστηµάτων και τονίστηκε η ανάγκη ανα-
διοργάνωσης και εκσυγχρονισµού τους, µε 
στόχο την εξασφάλιση, πέραν της βιωσιµό-
τητά τους, και της ουσιαστικής βελτίωσης 
του επιπέδου της φροντίδας υγείας και πρό-
νοιας που παρέχεται στους πολίτες αυτής της 
χώρας. 

Οι παρεµβάσεις που εισάγουν οι µεταρ-
ρυθµίσεις αφορούν και τους τρεις τοµείς που 
παρουσιάζονται και έχουν ήδη δροµολογηθεί, 
άλλες εδώ και καιρό και άλλες πρόσφατα, 
και είναι αναγκαίο σύντοµα να ολοκληρω-
θούν. Στη συνέχεια, πρέπει να αξιολογηθούν 
τα αποτελέσµατα της εφαρµογής τους στην 
πράξη, ώστε να διαπιστωθεί αν πέτυχαν τους 
στόχους τους, ή αν  απαιτούνται περαιτέρω 
διορθωτικές επεµβάσεις. Με τον τρόπο αυτό 
θα διαµορφωθεί ένα  πλαίσιο  συστηµατικής 
παρακολούθησης και αποτίµησης του συστή-
µατος, µε δυνατότητα άµεσης βελτιωτικής 
παρέµβασης, όπου και όποτε κρίνεται ανα-
γκαίο. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στο 
σύστηµα να λειτουργεί πάντα µε τρόπο απο-
τελεσµατικό και  αποδοτικό, ώστε να µειωθεί 
σταδιακά η αίσθηση δυσαρέσκειας και χαµη-
λής ικανοποίησης των  πολιτών από το επίπε-
δο των παρεχοµένων υπηρεσιών και να δηµι-
ουργηθεί το θετικό εκείνο κλίµα εµπιστοσύ-
νης και αξιοπιστίας, που πρέπει να υπάρχει 
στις σχέσεις µεταξύ κράτους και πολίτη.
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Πίνακας 1
Πληθυσµός 65-79 ετών σε % του συνολικού πληθυσµού

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1998
Ευρώπη των 15 9 10,2 11,5 11,1 11,5 12,2
Βέλγιο 10,1 11,2 11,7 11,3 11,9 12,9
∆ανία 8,9 10,2 11,6 11,9 11,4 11
Γερµανία 9,9 11,6 13,1 11,2 11,3 12,1
Ελλάδα 7,9 9,1 10,9 10,7 11,9 13
Ισπανία 7 8 9,1 10,6 11,8 12,6
Γαλλία 9,6 10,5 11,3 10,2 10,8 11,9
Ιρλανδία 9,2 9,2 8,9 9,3 9 8,8
Ιταλία 7,9 9 11 11,6 12,4 13,4
Λουξεµβούργο 9,3 10,7 11,5 10,3 10,6 11,1
Ολλανδία 7,6 8,4 9,3 9,9 10,1 10,3
Αυστρία 10,4 11,9 12,9 11,4 11,2 11,9
Πορτογαλία 6,8 8,2 9,7 10,8 11,6 12,2
Φινλανδία 6,3 7,9 10,2 10,5 10,9 11,3
Σουηδία 9,8 11,3 13,1 13,6 12,8 12,6
Ην. Βασίλειο 9,8 10,8 12,2 12 11,7 11,7

Πηγή: Eurostat, Demographic Statistics 1999.

Πίνακας 2
Πληθυσµός 80+ ετών σε % του συνολικού πληθυσµού

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1998
Ευρώπη των 15 1,6 2 2,4 3,4 3,9 3,7
Βέλγιο 1,8 2,1 2,6 3,5 3,8 3,6
∆ανία 1,6 2 2,8 3,7 3,9 3,9
Γερµανία 1,6 1,9 2,6 3,7 4,1 3,7
Ελλάδα 1,5 2 2,3 3 3,4 3,5
Ισπανία 1,2 1,5 1,7 2,8 3,3 3,5
Γαλλία 2 2,3 2,8 3,7 4,2 3,7
Ιρλανδία 1,9 1,9 1,8 2,1 2,5 2,5
Ιταλία 1,3 1,8 2,1 3,1 4 4
Λουξεµβούργο 1,5 1,7 2,2 3,1 3,4 3,2
Ολλανδία 1,4 1,7 2,2 2,9 3,1 3,2
Αυστρία 1,7 2,1 2,6 3,5 3,9 3,4
Πορτογαλία 1,2 1,5 1,7 2,5 2,8 2,8
Φινλανδία 0,9 1,1 1,7 2,8 3,2 3,3

Σουηδία 1,8 2,3 3,1 4,2 4,6 4,8
Ην. Βασίλειο 1,9 2,3 2,7 3,6 4 4

Πηγή: Eurostat, Demographic Statistics 1999.
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Πίνακας 3
Πληθυσµός 0-14 ετών σε % του συνολικού πληθυσµού

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1998

Ευρώπη των 15 24,4 24,7 21,8 18,3 17,6 17,1
Βέλγιο 23,4 23,6 20,3 18,1 18 17,7
∆ανία 25,5 23,4 21,1 17,1 17,3 18
Γερµανία 21 23,3 18,8 16 16,3 16
Ελλάδα 24,8 24,2 23,1 19,5 17,1 15,8
Ισπανία 27,4 27,7 26 20,2 16,9 15,6
Γαλλία 26,2 24,9 22,5 20,1 19,6 19
Ιρλανδία 30,9 31,2 30,5 27,4 24,5 22,7
Ιταλία 24,7 24,6 22,6 16,8 15,1 14,6
Λουξεµβούργο 21,4 22,1 19 17,2 18,3 18,7
Ολλανδία 30 27,4 22,6 18,2 18,4 18,4
Αυστρία 21,8 24,4 20,7 17,5 17,6 17,2
Πορτογαλία 29,2 28,5 25,5 20,8 18 17
Φινλανδία 30,7 24,9 20,5 19,3 19,1 18,7
Σουηδία 22,7 20,9 19,8 17,8 18,9 18,7
Ην. Βασίλειο 23,3 24,1 21,2 18,9 19,4 19,2

Πηγή: Eurostat, Demographic Statistics 1999.

Πίνακας 4
Προσδόκιµο επιβίωσης στη γέννηση (Άνδρες-Γυναίκες)

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1997
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ

Ευρώπη των 15 67,4 72,9 68,4 74,7 70,5 77,2 72,8 79,4 73,9 80,4 74,6 80,9
Βέλγιο 67,7 73,5 67,8 74,2 70 76,8 72,7 79,4 73,4 80,2 74,3 80,6
∆ανία 70,4 74,4 70,7 75,9 71,2 77,3 72 77,7 72,7 77,8 73,6 78,4
Γερµανία 69,6 76,1 72 78,4 73,3 79,7 74 80,3
Ελλάδα 67,3 72,4 70,1 73,8 72,2 76,8 74,6 79,5 75 80,3 75,6 80,8
Ισπανία 67,4 72,2 69,2 74,8 72,5 78,6 73,3 80,4 74,3 81,5 74,9 81,9
Γαλλία 66,9 73,6 68,4 75,9 70,2 78,4 72,7 80,9 73,9 81,9 74,6 82,2
Ιρλανδία 68,1 71,9 68,8 73,5 70,1 75,6 72,1 77,6 72,9 78,4 73,4 78,6
Ιταλία 67,2 72,3 69 74,9 70,6 77,4 73,6 80,1 74,9 81,3 74,9 81,3
Λουξεµβούργο 66,5 72,2 67,1 73,4 69,1 75,9 72,3 78,5 73 80,2 74,1 79,8
Ολλανδία 71,5 75,3 70,7 76,5 72,7 79,3 73,8 80,9 74,6 80,4 75,2 80,5
Αυστρία 66,2 72,7 66,5 73,4 69 76,1 72,4 78,9 73,6 80,9 74,3 80,6
Πορτογαλία 61,2 66,8 64,2 70,8 67,7 75,2 70,4 77,4 71,2 78,6 71,6 78,8
Φινλανδία 65,5 72,5 66,5 75 69,2 77,6 70,9 78,9 72,8 80,2 73,4 80,5
Σουηδία 71,2 74,9 72,2 77,1 72,8 78,8 74,8 80,4 76,2 81,4 76,7 81,8
Ην. Βασίλειο 67,9 73,7 68,7 75 70,2 76,2 72,9 78,5 74 79,2 74,7 79,6

Πηγή:Eurostat, Demographic Statistics 1999.
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Πίνακας 5
Συνολική δαπάνη υγείας σε ποσοστό % του Α.Ε.Π.

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1997
Ευρώπη των 15 5,1 7,3 7,6 8,1 8
Βέλγιο 3,4 4,1 6,5 7,5 7,9 7,6
∆ανία 3,6 5,9 9,3 8,3 8,1 8
Γερµανία 4,8 6,3 8,8 8,7 10,4 10,7
Ελλάδα 3,1 5,7 6,6 7,6 8,4 8,6
Ισπανία 1,5 3,7 5,6 6,9 7,3 7,4
Γαλλία 4,2 5,8 7,6 8,9 9,8 9,6
Ιρλανδία 3,8 5,3 8,7 6,7 7 6,3
Ιταλία 3,6 5,2 7 8,1 7,7 7,6
Λουξεµβούργο 3,7 6,2 6,6 6,7 7
Ολλανδία 3,8 5,9 7,9 8,3 8,8 8,5
Αυστρία 4,3 5,3 7,7 7,2 8 8,3
Πορτογαλία 2,8 5,8 6,4 7,8 7,9
Φινλανδία 3,9 5,7 6,5 8 7,7 7,4
Σουηδία 4,7 7,1 9,4 8,8 8,5 8,6
Ην. Βασίλειο 3,9 4,5 5,6 6 6,9 6,8

Πηγή: OECD Health Data 1999.

Πίνακας 6
∆ηµόσιες δαπάνες υγείας σε ποσοστό % του Α.Ε.Π.

Χώρες
Έτη

1960 1970 1980 1990 1995 1997
Ευρώπη των 15 3,9 5,8 6 6,2 6,1
Βέλγιο 2,1 3,5 5,4 6,7 6,9 6,7
∆ανία 3,2 5,1 8,1 7 6,8 6,7

Γερµανία 3,2 4,6 6,9 6,7 8,2 8,3
Ελλάδα 1,5 2,4 3,7 4,8 4,9 5
Ισπανία 0,9 2,4 4,5 5,4 5,7 5,6
Γαλλία 2,4 4,3 6 6,6 7,3 7,1
Ιρλανδία 2,9 4,3 7,1 4,9 5,2 4,9
Ιταλία 3 4,5 5,6 6,3 5,4 5,3
Λουξεµβούργο 3,3 5,7 6,1 6,2 6,4
Ολλανδία 1,3 5 5,9 6,1 6,7 6,2
Αυστρία 3 3,4 5,3 5,3 5,9 6
Πορτογαλία 0,8 1,6 3,7 4,2 4,7 4,7
Φινλανδία 2,1 4,2 5,1 6,5 5,8 5,7
Σουηδία 3,4 6,1 8,7 7,9 7,1 7,2

Ην. Βασίλειο 3,3 3,9 5 5,1 5,8 5,8

Πηγή: OECD Health Data 1999. 
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Πίνακας 7 
∆απάνες υγείας

 Έτος
∆ηµόσια  ∆απάνη 

Υγείας 
(% στο Α.Ε.Π.)

Ιδιωτική  ∆απάνη 
Υγείας 

(% στο Α.Ε.Π.)

Συνολική  ∆απάνη 
Υγείας 

(% στο Α.Ε.Π.)
1970 2,41 3,24 5,66
1980 3,68 2,75 6,62
1987 4,46 2,97 7,44
1990 4,79 2,85 7,64
1991 4,8 3,06 7,86
1992 4,87 3,42 8,29
1993 4,83 3,43 8,3
1994 4,9 3,44 8,34
1995 4,91 3,45 8,36
1996 4,93 3,47 8,4
1997 5 3,6 8,6

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 1992-1994 
Κοινωνικοί Προϋπολογισµοί 1990-1997.

Πίνακας 8
Νοσοκοµεία και κλίνες του Ε.Σ.Υ. ανά υγειονοµική περιφέρεια

Περιφέρεια Νοσοκοµεία Κλίνες
Ανατ. Μακεδ. & Θράκη 6 1.308

Κεντρική Μακεδονία 20 6.486

∆υτική Μακεδονία 5 548

Ήπειρος 5 1.080
Θεσσαλία 5 1.153
Ιόνιοι Νήσοι 6 855
∆υτική Ελλάδα 11 1.706
Στερεά Ελλάδα 8 504
Αττική 34 13.704
Πελοπόννησος 9 1.392
Β. Αιγαίο 5 280
Ν. Αιγαίο 5 1.235
Κρήτη 9 2.431
Σύνολο 128 32.682

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας , ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
Μονάδων Υγείας (2001).
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Πίνακας 9
∆ιαπεριφερειακές ροές ασθενών, 1997

Περιφέρεια
Εξελθόντες 
κατά τόπο 

Θεραπευτηρίου

Εξελθόντες κατά 
τόπο διαµονής ∆ιαφορά 1 από 2 Ροές (%)

Περιφέρεια Πρωτευούσης 630.568 456.612 173.956 38,09

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 60.919 138.711 -77.792 -56,08

Πελοπόννησος 133.339 151.608 -18.269 -12,05

Ιόνιοι Νήσοι 23.024 29.453 -6.429 -21,83
Ήπειρος 56.684 49.663 7.021 14,14
Θεσσαλία 74.935 91.121 -16.186 -17,76
Μακεδονία 382.075 356.254 25.821 7,24
Θράκη 43.150 48.940 -5.790 -11,83
Νήσοι Αιγαίου 43.995 60.186 -16.191 -26,9
Κρήτη 104.251 106.150 -1.899 -1,78

Πηγή:Στατιστική Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγιεινής, ΕΣΥΕ 2001, Ίδιοι υπολογισµοί.

Πίνακας 10
Αριθµός γιατρών και αναλογία ανά 10.000 κατοίκους ανά περιφέρεια

Περιφέρεια Γιατροί Γιατροί/10.000 κατοίκους

Περιφέρεια Πρωτευούσης 20.351 61,90

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 2.328 17,91

Πελοπόννησος 3.140 27,32
Ιόνιοι Νήσοι 498 23,24
Ήπειρος 1.226 34,78
Θεσσαλία 1.866 24,73
Μακεδονία 3.265 23,89
Θεσσαλονίκη 6.136 58,61
Θράκη 889 24,58
Νήσοι Αιγαίου 1.101 21,96
Κρήτη 2.230 37,09
Σύνολο 43.030 39,33

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος, ΕΣΥΕ 2000, 
Προσωρινά αποτελέσµατα Απογραφής Πληθυσµού ΕΣΥΕ 2001,
Ίδιοι υπολογισµοί.
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Πίνακας 12
Οι νέες δοµές που δηµιουργήθηκαν (κτιριακή υποδοµή και εξοπλισµός)

στο πλαίσιο του κανονισµού 815/1984

∆οµές που χρησιµεύουν ως φίλτρα για την 
πρόληψη της εισαγωγής των ασθενών σε 
ψυχιατρικά νοσοκοµεία

•25 κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγιεινής 
•2 κλινικά κέντρα καθοδήγησης (τα περισσότερα 
κέντρα ψυχικής υγείας παρέχουν επίσης κλινική 
καθοδήγηση)

∆οµές πρόληψης για να µην καταστεί κάποιος 
χρόνιος ασθενής

•28 ψυχιατρικές µονάδες σε γενικά νοσοκοµεία
•7 µονάδες επειγόντων περιστατικών και βραχείας 
παραµονής

•6 µονάδες αποκατάστασης

∆οµές διευκόλυνσης της επιστροφής των 
ασθενών µακράς παραµονής στην κοινωνία

•42 ξενώνες και διαµερίσµατα
•7 κέντρα ηµερήσιας θεραπείας

∆οµές διευκόλυνσης της επανένταξης των 
ασθενών στην κοινωνία

•15 κέντρα προεπαγγελµατικής / επαγγελµατικής 
κατάρτισης

•2 εργαστήρια (συνεταιρισµοί)
Σύνολο νέων δοµών 134 δοµές ψυχικής υγείας

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995), Τελική Έκθεση επί της εφαρµογής του Κανονισµού ΕΟΚ 815/84, 
COM (95) 668, Τελικό.

Πίνακας 13
Εξέλιξη των διαθέσιµων θέσεων για ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες αποκατάστασης (1983-1995)
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1983 1995 1983 1995 1983 1995 1983 1995 1983 1995 1983 1995

Περιφέρεια 
Αθηνών 80 40 156 426 134 15 146 55 942

Κεντρική Ελλάδα 11 46 57
Ήπειρος - 
Κέρκυρα 65 52 117

Θεσσαλία 22 13 35
Κεντρική 
Μακεδονία 25 15 60 120 105 239 15 549

∆υτική Μακεδονία
Ανατολική 
Μακεδονία
Θράκη 26 24 41 91
Νησιά του Αιγαίου 91 112 203

Κρήτη 25 30 30 27 112

Ανατολική 
Πελοπόννησος 27 25 40 91 183

∆υτική 
Πελοπόννησος 45 45

Σύνολο θέσεων 157 55 272 733 432 15 740 70 2.334

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995), Τελική Έκθεση επί της εφαρµογής του Κανονισµού ΕΟΚ 815/84, 
COM (95) 668, Τελικό.
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Πίνακας 14
Εξέλιξη του αριθµού κλινών στα δηµόσια Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία (1982-1995)

1982 1992 1995 ∆ιαφορά 
1982-1995

Μεταβολή +%  
1982-1995

Ψ.Ν. Αττικής 2.750 2.200 1.700 -1.050 -38,2
Αιγινήτειο 100 100 68 -32 -32,0
∆ροµοκαίτιο 880 850 672 -208 -23,6
Κ.Θ. Λέρου 1.905 851 570 -1.335 -70,1
Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης 1.000 762 711 -289 -28,9
Ψ.Ν. Πέτρας Ολύµπου 500 350 340 -160 -32,0
Ψ.Ν. Τρίπολης 450 436 280 -170 -37,7
Ψ.Ν. Χανίων 415 415 400 -15 -3,6
Ψ.Ν. Κερκύρας 416 400 360 -56 -13,4
Παιδοψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Αττικής 100 140 140 40 40,0

Σύνολο 8.516 6.504 5.241 -3.275 -38,5

Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία: Στατιστικά Στοιχεία για την Υγεία 1992.
ΚΕΣΥ:1992 Επετηρίδα. Υπουργείο Υγείας (1995).

Πίνακας 15
Nέες κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ. (1994-1999)

Περιφέρεια Ξενώνες Οικοτροφεία ∆ιαµερίσµατα Εργαστήρια ∆υναµικότητα
Ιόνια Νησιά 2 2 45

Ήπειρος 5 5 75

Αττική 8 2 10 145

∆υτική Ελλάδα 3 3 40

Στερεά Ελλάδα 2 2 27

Ανατολική 
Μακεδονία 1 1 15

Κεντρική 
Μακεδονία 4 2 6 110

Θεσσαλία 4 4 48

Πελοπόννησος 9 9 98

Κρήτη 6 1 7 93

Νότιο Αιγαίο 1 6 2 60

Σύνολο 45 5 6 51 756

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ΕΠ «Υγεία-Πρόνοια» (Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006).
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Πίνακας 16
Προβλεπόµενες δοµές ψυχικής υγείας το 2010-πρόγραµµα ΨΥΧΑΡΓΩΣ 2010

Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία 4
Ολοκληρωµένα Ψυχιατρικά -Παιδοψυχιατρικά τµήµατα Γενικών Νοσοκοµείων 75

Μονάδες Νοσηλείας Ενηλίκων (Μακράς, Βραχείας Νοσηλείας, Οξέων Περιστατικών, 
Παρέµβασης στην κρίση, ∆ορυφορικοί Ξενώνες) 258

Μονάδες Νοσηλείας Εφήβων (Μακράς, Βραχείας Νοσηλείας, Οξέων Περιστατικών, 
Παρέµβασης στην κρίση, ∆ορυφορικοί Ξενώνες) 144

Μονάδες Νοσηλείας Παιδιών (Μακράς, Βραχείας Νοσηλείας, Οξέων Περιστατικών, 
Παρέµβασης στην κρίση) 42

Κέντρα Ψυχικής Υγείας 80
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 73
Κινητές Μονάδες 40
Κέντρα Ηµέρας 42
Μονάδες και Προγράµµατα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες, Οικοτροφεία, 
Προστατευόµενα ∆ιαµερίσµατα) 407

Κέντρα/Μονάδες Κοινωνικής - Επαγγελµατικής Επανένταξης 148
Ολοκληρωµένα Κέντρα για άτοµα µε διαταραχές Αυτιστικού τύπου 18
Κέντρα για την αντιµετώπιση της νόσου Αλτσχάϊµερ 5
Κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών 35
Κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης αλκοολικών 15
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί (ΚΟΙΣΠΕ) 55

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, ΨΥΧΑΡΓΩΣ 2001-2010.

Πίνακας 17
Προνοϊακές υποδοµές ΑµεΑ ανά περιφέρεια

Περιφέρεια
Υποδοµές 
Κλειστής 

Περίθαλψης

Υποδοµές 
Ανοικτής 

Περίθαλψης

Υποδοµές 
Ανοικτής/Κλειστής 

Περίθαλψης

Ανατ. Μακεδ. & 
Θράκη 3 6

Κεντρική 
Μακεδονία 4 14 1

∆υτική Μακεδονία 2

Ήπειρος 3 3
Θεσσαλία 4 3
Ιόνια Νησιά 1 2
∆υτική Ελλάδα 3 6 1
Στερεά Ελλάδα 3 3
Αττική 5 28 1
Πελοπόννησος 1 4 1
Β. Αιγαίο 1 3
Ν. Αιγαίο 2 3
Κρήτη 4 5
Σύνολο 34 82 4

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας-∆ιεύθυνση Προστασίας ΑµεΑ, 2000.
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Oι εξελίξεις 
στο θεσµικό πλαίσιο 

για την αγορά εργασίας 
1990-2001

Αλίκη Μουρίκη

Το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο για την 
αγορά εργασίας εθεωρείτο επί σειρά ετών 
ένα από τα πλέον άκαµπτα και αναχρονιστι-
κά της Ευρώπης. Παρείχε µεν υψηλό βαθµό 
προστασίας στους ήδη εργαζόµενους, δυσχέ-
ραινε όµως σηµαντικά την είσοδο των ανέρ-
γων στην αµειβόµενη απασχόληση, ενώ δεν 
ρύθµιζε µια σειρά από άτυπες σχέσεις ερ-
γασίας και δεν παρείχε περιθώρια  ευελιξίας 
 ούτε στις επιχειρήσεις ούτε στους εργαζόµε-
νους. Τα πρώτα στοιχεία ευελιξίας στην αγο-
ρά εργασίας εισήχθησαν µε µεγάλη καθυ-
στέρηση συγκριτικά µε τις περισσότερες χώ-
ρες της Ε.Ε., µόλις το 1990, επί κυβέρνησης  
Ν.∆. και υπουργίας Γ. Σουφλιά, µε το λεγό-
µενο «αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο». 

(α) Ν. 1892/1990  για τον «Εκσυγχρονισµό 
και την ανάπτυξη»

Οι κυριότερες διατάξεις αυτού του νό-
µου που είχαν σχέση µε την αγορά εργασίας 
περιελάµβαναν τα εξής:

• τη θεσµοθέτηση της µερικής απασχόλη-
σης: για πρώτη φορά επισηµοποιείται αυτή η 
µορφή απασχόλησης που αν και άτυπη (χω-
ρίς νοµική υπόσταση), ήταν αρκετά διαδεδο-
µένη σε εποχιακές δραστηριότητες. Το επίπε-
δο προστασίας που παρέχει στους εργαζόµε-
νους µε αυτό το καθεστώς –και το οποίο σε 
µεγάλο βαθµό ισχύει και σήµερα– θεωρείται 
ικανοποιητικό,

• τη θεσµοθέτηση της τέταρτης βάρδιας: 
παρέχεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις 
το επιθυµούν να λειτουργούν συνεχώς µε 4 
εναλλασσόµενες οµάδες εργασίας, εφόσον 
συγκατατίθεται ο µισθωτός. Ειδικά για λει-
τουργία κατά τις ηµέρες Σάββατο-Κυριακή ή 
Κυριακή-∆ευτέρα, η επιχείρηση υποχρεού-
ται να προσλάβει πρόσθετο προσωπικό που 
θα αµείβεται µε πλήρεις αποδοχές,

• τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 

τριµηνιαία βάση (9 ώρες την ηµέρα/48 ώρες 
την εβδοµάδα),

• τη θεσµοθέτηση της σύµβασης  εργασίας 
ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση επο-
χιακής έξαρσης της δραστηριότητας,

• την ελαστικοποίηση ωραρίων και αµοιβών,
• τη σύνδεση της αµοιβής µε την παραγω-

γικότητα.

Σχολιασµός των ρυθµίσεων

Η πρώτη απόπειρα εισαγωγής  στοιχείων 
ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας 
–µερική απασχόληση, 4η βάρδια, διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας– δεν είχε, για µια σειρά 
από λόγους, την αναµενόµενη  ανταπόκριση 
από τον επιχειρηµατικό κόσµο.1 Η περιορι-
σµένη χρήση των ευέλικτων µορφών απα-
σχόλησης θα πρέπει εν µέρει να αποδοθεί και 
στο γεγονός ότι η νοµοθετική θέσπισή τους 
στην Ελλάδα εκείνη τη χρονική περίοδο, δεν 
προήλθε τόσο από τις πιέσεις των επιχειρή-
σεων για περισσότερη ευελιξία,  ούτε –πόσο 
µάλλον– µέσα από διαδικασίες κοινωνικής 
διαβούλευσης, όσο από την  πιεστική ανά-
γκη εναρµόνισης του ελληνικού θεσµικού 
πλαισίου µε τις αισθητά πιο προωθηµένες 
διατάξεις και πρακτικές που εφαρµόζονταν 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το γε-
γονός αυτό περιόρισε το εύρος, την  εµβέλεια 
και την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων 
και αποδυνάµωσε ουσιαστικά τις δυνατότη-
τες αξιοποίησής τους.

Το επόµενο εργασιακό νοµοσχέδιο που 
επιχειρούσε µείζονες αλλαγές και τοµές στην 
αγορά εργασίας ψηφίστηκε 6 χρόνια αργότε-
ρα (Ν. 2434/96). Είχε προηγηθεί η ψήφιση 
του Ν. 2150/93 (που, µεταξύ άλλων, ίδρυε το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας), του Ν. 2190/
94 για τις προσλήψεις προσωπικού στο δηµό-
σιο τοµέα (σύσταση του Α.Σ.Ε.Π.), και του 
Ν. 2224/94, που προέβλεπε, µεταξύ άλλων, 
την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Πιστο-
ποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Κατάρτισης 
(Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και τη δηµιουργία δύο  ειδικών 
λογαριασµών για την ενίσχυση της κατάρτι-
σης των εργαζοµένων και την αντιµετώπιση 
της µακροχρόνιας ανεργίας, µε χρηµατοδότη-
ση από τους εργοδοτικούς και συνδικαλιστι-
κούς φορείς: του Ειδικού Λογαριασµού Προ-
γραµµάτων Επαγγελµατικής  Κατάρτισης και 
Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.) και του Ειδικού 
Κοινού Λογαριασµού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.).

1. Αλλά ούτε και από τους εργαζόµενους, κυρίως όσον αφορά τη µερική απασχόληση, που αποτελεί επιλογή για 
ισχνό αριθµό εργαζοµένων.
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(β) Νόµος 2434/1996 
«Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση 
και την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και άλλες διατάξεις»

Ο νόµος αυτός –ο οποίος ψηφίστηκε επί 
υπουργίας Ε. Γιαννόπουλου– περιείχε µια 
σειρά από φιλόδοξες διατάξεις που ως κε-
ντρικό στόχο είχαν την ενίσχυση των ενεργη-
τικών πολιτικών απασχόλησης και την ανα-
βάθµιση της επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Μεταξύ άλλων πρόβλεπε:

• τη σύσταση του «Λογαριασµού για την 
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση» (Λ.Α.Ε.Κ.), ως κλάδο του Ο.Α.Ε.∆., µε 
πόρους τις εισφορές των εργοδοτών και των 
εργαζοµένων υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του 
Ε.Κ.Λ.Α.,

• την έκδοση «Κάρτας Απασχόλησης» 
για τους µισθωτούς εργαζόµενους του ιδιωτι-
κού τοµέα και τους ανέργους. Η κάρτα αυτή 
προοριζόταν, µεταξύ άλλων, να παρέχει στον 
κάτοχό της «µηνιαία µερίδια εργασίας και 
κατάρτισης» και να αναγράφει, πέρα από τα 
προσωπικά στοιχεία, τα επαγγελµατικά προ-
σόντα του κατόχου, τις εξειδικεύσεις του, τις 
πιστοποιηµένες επαγγελµατικές του ικανότη-
τες, και κάθε χρήσιµο στοιχείο για την εξεύ-
ρεση θέσης εργασίας,

• την ανάπτυξη ολοκληρωµένου µηχανογρα-
φικού συστήµατος καταγραφής της προσφοράς 
και ζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο του Ο.Α.Ε.∆. 
(Σύστηµα Πανελλαδικής Ενηµέρωσης),

• τη δυνατότητα δηµιουργίας Γραφείων 
Ενηµέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων από 
Ο.Τ.Α., επιµελητήρια, εργοδοτικούς και συν-
δικαλιστικούς φορείς, κ.λπ.,

• τη σύνδεση των προγραµµάτων επαγ-
γελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση: 
δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων συ-
νεχιζόµενης κατάρτισης από επιχειρήσεις σε 
συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.∆.,

• την επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.∆. επιχει-
ρήσεων για τη δηµιουργία Νέων Θέσεων Εργα-
σίας και την πρακτική άσκηση πτυχιούχων για 
την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας,

• την επιχορήγηση των εργοδοτών για την 
κάλυψη του µη µισθολογικού κόστους εργα-
σίας για την πρόσληψη νέων 20-29 ετών,

• την εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ-
σης της κινητικότητας των ανέργων,

• τον καθορισµό προϋποθέσεων για τη 
νόµιµη διαµονή και εργασία των αλλοδαπών 
εργαζοµένων (βλ. παρακάτω).

Σχολιασµός των ρυθµίσεων

Με εξαίρεση την έκδοση της «Κάρτας 
Απασχόλησης» και την ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος 
στο πλαίσιο του Ο.Α.Ε.∆. που συνάντησαν 
ανυπέρβλητες τεχνικές και οικονοµικές δυ-
σκολίες και δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί, οι 
υπόλοιπες διατάξεις του νόµου σηµατοδό-
τησαν µια σηµαντική στροφή από τις παθη-
τικές προς τις ενεργητικές πολιτικές για την 
αντιµετώπιση της ανεργίας και την προώθη-
ση στην απασχόληση, που αποτελούν ακόµη 
και σήµερα τη βάση των πολιτικών απασχό-
λησης και κατάρτισης. Ο νοµοθέτης απέφυγε, 
ωστόσο, να εισάγει στοιχεία ευελιξίας στην 
οργάνωση της εργασίας, κάτι που επιχείρησε 
το επόµενο εργασιακό νοµοσχέδιο δύο χρό-
νια αργότερα, και αφού προηγήθηκε πολύµη-
νος τριµερής κοινωνικός διάλογος.

(γ) Νόµος 2639/1998 
για τη «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων,
σύσταση Σ.ΕΠ.Ε. και άλλες διατάξεις»

Ο νόµος αυτός –ο οποίος ψηφίστη-
κε επί υπουργίας Μ. Παπαϊωάννου– µε µια 
 σειρά διατάξεων που ρυθµίζουν τις νέες µορ-
φές εργασίας, επιχειρεί να εισάγει ορισµένα 
νέα στοιχεία ευελιξίας στην ελληνική αγο-
ρά εργασίας και να εναρµονίσει την ελλη-
νική νοµοθεσία µε εκείνη των χωρών-µελών 
της Ε.Ε. Οι κυριότερες διατάξεις περιλαµβά-
νουν τα εξής:

• τη διευθέτηση του χρόνου  εργασίας: πα-
ρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του σωµατείου, να  αυξάνουν 
τον ηµερήσιο χρόνο εργασίας των εργαζοµέ-
νων κατά 1-2 ώρες (µέχρι το ανώτατο όριο 
των 48 ωρών εβδοµαδιαίας  εργασίας), για δι-
άστηµα µέχρι 6 µήνες,  χωρίς να καταβάλλε-
ται υπερωριακή αποζηµίωση, προκειµένου ν’ 
αντιµετωπιστεί η αυξηµένη ζήτηση.2 Σε αντι-
στάθµισµα, ο εργοδότης υποχρεούται εντός 
δωδεκαµήνου είτε να απασχολήσει τους ερ-
γαζόµενους µε µειωµένο ωράριο σε περιό-
δους ύφεσης της δραστηριότητας, ή να δώσει 
επιπλέον ρεπό,

• την εισαγωγή της µερικής απασχόλη-
σης και στο δηµόσιο τοµέα (σε βοηθητικές 
εργασίες) και τη πρόβλεψη κάλυψης εποχι-
κών αναγκών µε 6µηνες συµβάσεις µερικής 
απασχόλησης,

2. Η διάταξη αυτή αφορά τις επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων. Για τις µικρότερες επιχειρήσεις, πα-
ρέχεται η δυνατότητα αυξηµένου χρόνου ηµερήσιας απασχόλησης για µια µόνο ώρα και µέχρι δύο µήνες.
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• ρυθµιστικές διατάξεις για την εκ περι-
τροπής απασχόληση, τη διαλείπουσα  εργα-
σία, τις συµβάσεις έργου, τις συµβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών, και την τηλεργασία, 

• τη σύσταση του Σώµατος Επιθεώρη-
σης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), µε κύριο έργο τον 
έλεγχο εφαρµογής της εργατικής  νοµοθεσίας 
(όροι εργασίας, νοµιµότητα απασχόλησης, 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων, συν-
θήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµέ-
νων).3 Η δοµή του Σ.ΕΠ.Ε. προσδιορίζεται 
από το Π.∆. 136/99,

• την έγκριση της λειτουργίας Ιδιωτικών 
Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, κατ’ αρχήν 
για 10 κατηγορίες επαγγελµάτων,

• την ενθάρρυνση των Τοπικών Συµφώ-
νων Απασχόλησης σε 7 περιοχές µε υψηλή 
ανεργία: προκειµένου να ενθαρρυνθεί η απα-
σχόληση σε αυτές τις περιοχές, οι εργοδό-
τες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τους 
νέο-προσληφθέντες µε τα κατώτατα όρια της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αντί για τις αµοιβές που καθορίζο-
νται από τις κλαδικές συµφωνίες.4 

Σχολιασµός των ρυθµίσεων

Ο Ν. 2369/98 προκάλεσε τις έντονες 
αντιδράσεις, για διαµετρικά αντίθετους φυ-
σικά λόγους, τόσο των εργοδοτικών όσο και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Βασικό 
σηµείο διαφωνίας για τις επιχειρήσεις ήταν 
η διάταξη για τη διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας, την οποία θεωρούσαν ιδιαίτερα άκα-
µπτη και περιοριστική, προπαντός δίχως το 
διευθυντικό δικαίωµα, και γι αυτό εξάλλου 
δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για την αξι-
οποίησή της. Από την πλευρά τους τα συν-
δικάτα, εξέφρασαν ζωηρές επιφυλάξεις για 
τις επιπτώσεις µιας ενδεχόµενης διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας στο εισόδηµά τους και 
τους ρυθµούς εργασίας τους, ενώ ήταν κα-
τάφωρα αντίθετα στα Τ.Σ.Α., αλλά και στην 
επέκταση της µερικής απασχόλησης στο δη-
µόσιο, επικαλούµενα την επιδείνωση των 
όρων εργασίας που θα επέφεραν τα δύο αυτά 
µέτρα για τους εργαζόµενους.

(δ) Νόµος 2874/2000 
«Προώθηση της απασχόλησης 
και άλλες διατάξεις»

Ο νόµος αυτός –ο οποίος ψηφίστηκε 
επί υπουργίας Τ. Γιαννίτση– εισήγαγε αλλα-
γές στην οργάνωση της εργασίας και την πο-
λιτική απασχόλησης, µε στόχο την αποδυνά-
µωση των µηχανισµών που αποθαρρύνουν 
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, δυσχεραί-
νουν την έξοδο από την ανεργία και προκα-
λούν την αύξηση του αριθµού των ανέργων, 
και µάλιστα των µακροχρόνιων. Οι βασικό-
τερες ρυθµίσεις περιλαµβάνουν:

• τη δυνατότητα ετήσιας διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας και µείωσης του µέσου 
εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας στις 38 ώρες 
(χωρίς µείωση των αποδοχών), κατόπιν συµ-
φωνίας επιχείρησης και εργαζοµένων.5 Με τη 
διευθέτηση, οι επιχειρήσεις µπορούν να κα-
τανείµουν µε ευέλικτο τρόπο κατά τη διάρ-
κεια του δωδεκαµήνου συνολικά 138 ώρες 
από τον ετήσιο χρόνο εργασίας, µε τρόπο 
ώστε να αντιµετωπίζονται οι εποχιακές δια-
κυµάνσεις της δραστηριότητάς τους. Ο χρό-
νος αυτός επιστρέφεται στους εργαζόµενους 
µε τη µορφή «ρεπό» ή αντίστοιχης µείωσης 
του χρόνου εργασίας τους σε περιόδους ύφε-
σης της δραστηριότητας. Επιπλέον, οι εργα-
ζόµενοι στις επιχειρήσεις όπου συµφωνεί-
ται η ευέλικτη κατανοµή των ωρών  εργασίας, 
«αποζηµιώνονται» µε 92 ώρες συνολική µεί-
ωση του ετήσιου χρόνου εργασίας τους, ή 2 
ώρες την εβδοµάδα, κατά µέσο όρο, χωρίς 
µείωση των αποδοχών τους,

• τη µείωση των νόµιµων υπερωριών κατά 5 
ώρες την εβδοµάδα (από 48 ώρες σε 43) µε πα-
ράλληλη αύξηση του κόστους των υπερωριών, 
ώστε να ευνοούνται οι νέες προσλήψεις,

• τη µείωση κατά 2% των ασφαλιστικών 
εισφορών για όσους αµείβονται µε λιγότερο 
από 200.000 δρχ. το µήνα,

• την προσαύξηση κατά 7,5% της αµοι-
βής των µερικά απασχολουµένων που εργά-
ζονται λιγότερο από 4 ώρες την ηµέρα (ή 20 
την εβδοµάδα),

3. Το Σ.ΕΠ.Ε. δεν έχει αρµοδιότητα ελέγχου των όρων εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων, µε εξαίρεση τις συν-
θήκες υγιεινής και ασφάλειας.

4. Οι περιοχές που επελέγησαν για την εφαρµογή των Τ.Σ.Α. είναι η Αχαία, Βοιωτία, ∆ράµα, Ηµαθία, Κοζάνη, 
Φλώρινα, Μαγνησία, και οι περιοχές της ∆υτικής Ατιικής.

5. Η συµφωνία µπορεί να συναφθεί µεταξύ του εργοδότη αφενός, και του επιχειρηµατικού σωµατείου, ή του συµ-
βουλίου των εργαζοµένων, ή και ενώσεων προσώπων αφετέρου. Σε περίπτωση απουσίας σωµατείου ή συµβουλίου ή 
ένωσης εργαζοµένων, οι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται από το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή Οµοσπονδία. Αν και σε 
αυτήν την περίπτωση διαπιστωθεί αδυναµία επίτευξης συµφωνίας, τότε οποιοδήποτε από τα δύο µέρη µπορεί να προ-
σφύγει στις υπηρεσίες του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.). Η συµφωνία διευθέτησης µπορεί να 
αφορά είτε το σύνολο της επιχείρησης, ή τµήµα της, ακόµη και ειδική κατηγορία εργαζοµένων.
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• την ενίσχυση µε 30.000 δρχ. το µήνα 
επί ένα έτος των µακροχρόνια ανέργων που 
εντάσσονται σε θέση εργασίας µερικής απα-
σχόλησης,

• τον εξορθολογισµό των ορίων για τις 
οµαδικές απολύσεις, ώστε και οι επιχειρήσεις 
µε προσωπικό από 50-199 εργαζόµενους να 
µπορούν να απολύουν ίδιο ποσοστό απασχο-
λουµένων µε τις επιχειρήσεις µε λιγότερους 
από 50 εργαζόµενους (µέχρι 5 άτοµα το µή-
να). Στόχος της διάταξης αυτής είναι να αρ-
θούν τα αντικίνητρα στην ανάπτυξη των επι-
χειρήσεων και να αµβλυνθούν οι δισταγµοί 
για τη διενέργεια νέων προσλήψεων,  ιδίως 
στις επιχειρήσεις εκείνες που είναι κοντά στο 
όριο των 50 εργαζοµένων.

Άλλες σηµαντικές διατάξεις του νόµου 
αφορούν:

• τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των 
εργαζοµένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλµατα µε 35 χρόνια ασφάλισης, στο 55ο 
χρόνο ηλικίας (αντί του 58ου), 

• την αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεω-
ρητών Εργασίας µε εισαγωγή ρυθµίσεων που 
ενισχύουν το ρόλο και την ελεγκτική δυνατό-
τητα του Σώµατος, τόσο σε θέµατα εργατι-
κής νοµοθεσίας, όσο και σε θέµατα υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας,

• τον καθορισµό νέων αυστηρότερων κα-
νόνων και προδιαγραφών λειτουργίας των 
Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας, 
που είχαν ιδρυθεί µε τον Ν. 2639/98,

• τη συγκρότηση του «Συµβουλίου Εµπει-
ρογνωµόνων για θέµατα  Απασχόλησης, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πολιτι-
κής» και τη δηµιουργία Μονάδας  Ανάλυσης 
και Τεκµηρίωσης.

Σχολιασµός των ρυθµίσεων

Αν και είναι πρόωρη η εξαγωγή ασφα-
λών συµπερασµάτων λόγω του µικρού δια-
στήµατος ισχύος του νόµου, ωστόσο οι πρώ-
τες ενδείξεις επιτρέπουν τη διατύπωση γενι-
κών εκτιµήσεων για τη δυναµική του νόµου, 
και κυρίως των πιο «αµφιλεγόµενων» ρυθµί-
σεων. Ως προς το µέτρο της ετήσιας διευθέ-
τησης του χρόνου εργασίας, η  περιορισµένη 
µέχρι στιγµής εφαρµογή του σε 4 επιχειρή-
σεις, υποδηλώνει την απουσία ισχυρού κι-
νήτρου για τους εργαζόµενους, που θα τους 

ωθούσε στη σύναψη περισσοτέρων συµφω-
νιών. Η µείωση του µέσου εβδοµαδιαίου 
χρόνου εργασίας (από τις 40 στις 38 ώρες) 
δεν φαίνεται ν’αποτελεί ικανό αντάλλαγ-
µα για ν’αντισταθµίσει την απώλεια εισο-
δήµατος λόγω κατάργησης της υπερωριακής 
αµοιβής. Επιπλέον, υπάρχουν έντονες επιφυ-
λάξεις για το εάν και κατά πόσον η εργοδο-
τική πλευρά θα τηρήσει τη συµφωνία και δεν 
θα την καταστρατηγήσει.

Οι επιπτώσεις της µείωσης των υπερω-
ριών και της αύξησης του κόστους τους στο 
καθεστώς των υπερωριών  αναδεικνύουν, για 
µια ακόµη φορά, σηµαντικές πτυχές της πα-
θογένειας που υπάρχει στην ελληνική αγο-
ρά εργασίας, όπου εξακολουθεί να επικρα-
τεί η συστηµατική προσφυγή στη χρήση 
 υπερωρίας για την κάλυψη εποχιακών ανα-
γκών και η υπέρβαση των νοµίµων ορίων 
προς αµοιβαίο όφελος. Οι µεν εργοδότες 
προτιµούν την εύκολη λύση της υπερωρια-
κής απασχόλησης του υφιστάµενου έµπει-
ρου προσωπικού τους, από το να προβαίνουν 
σε νέες προσλήψεις µε ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται (εκπαίδευση, ασφαλιστικές εισφορές, δυ-
σχέρεια απόλυσης), οι δε εργαζόµενοι εξυπη-
ρετούνται µε τις υπερωρίες καθώς έτσι αυξά-
νουν σηµαντικά τις απολαβές τους.6 

Το γεγονός ότι το κόστος της υπερωρια-
κής απασχόλησης αυξήθηκε σηµαντικά οδη-
γεί, ωστόσο, και σε νέες καταστρατηγήσεις:7

• δεν διασφαλίζεται η αποζηµίωση µε 
250% των µη νόµιµων υπερωριών (πέραν 
των 120 ωρών το χρόνο), καθότι δεν υπάρ-
χουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί επιβολής κυ-
ρώσεων,

• οι επιχειρήσεις αποφεύγουν συστηµα-
τικά να αποζηµιώνουν το σύνολο των υπε-
ρωριών που πραγµατοποιούνται, καθώς και 
το  σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που 
αντιστοιχούν σε αυτές. Οι εργαζόµενοι υπο-
χρεούνται, έτσι, να προσφέρουν απλήρω-
τη και µη καταγεγραµµένη υπερωριακή ερ-
γασία.

Όσον αφορά την αύξηση της αµοιβής 
της µερικής απασχόλησης, πιθανολογεί-
ται ότι το µέτρο δεν απέδωσε τα αναµενόµε-
να –δηλαδή τη στροφή των εργοδοτών από 
τη «µικρή» µερική απασχόληση κάτω των 4 
ωρών, σε αυτήν άνω των 4 ωρών– γιατί η τε-
λευταία έχει ακριβές ασφαλιστικές εισφορές 
για τους εργοδότες και την αποφεύγουν, τυ-
πικά τουλάχιστον. Στην πράξη, τα άτοµα που 

6. ∆εν είναι τυχαίο ότι το 2000 υποβλήθηκαν στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας 200.000 αιτήσεις για υπερωρίες.
7. Σύµφωνα µε καταγγελίες που έχουν γίνει στο Σ.ΕΠ.Ε.
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προσλαµβάνονται µε σύµβαση µερικής απα-
σχόλησης κάτω από 4 ώρες/εβδοµάδα, εργάζο-
νται 6-7 και συχνά ακόµη και 8 ώρες την εβδο-
µάδα, χωρίς ο εργοδότης να καταβάλλει τις επι-
πλέον ασφαλιστικές εισφορές. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, η µερική απασχόληση λειτουργεί ως «βι-
τρίνα» για συγκαλυµµένη πλήρη απασχόληση 
και συνεπάγεται πολλαπλές παραβιάσεις των 
δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις σε συ-
γκεκριµένες διατάξεις του νόµου των εργο-
δοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Οι αντιρρήσεις των εργοδοτών εστιάζονται 
κυρίως στη µείωση των υπερωριών µε πα-
ράλληλη αύξηση του κόστους τους, και στην 
απουσία του διευθυντικού δικαιώµατος στη 
διάταξη για τη διευθέτηση του χρόνου εργα-
σίας. Οι αντιρρήσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. επικεντρώ-
νονται κυρίως στις διατάξεις που προβλέπουν 
την αύξηση του ορίου για τις οµαδικές απο-
λύσεις στις επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους 
(50-199 άτοµα), την ενθάρρυνση της µερικής 
απασχόλησης, και την ετήσια διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας, που συνεπάγεται κατάργη-
ση της υπερωριακής αποζηµίωσης.

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι 
οι ρυθµίσεις του νόµου δεν προκάλεσαν τους 
αναµενόµενους «αυτοµατισµούς» στην αγορά 
εργασίας, και προπαντός δεν τιθάσευσαν το πα-
γιωµένο καθεστώς της ευρείας χρήσης της υπε-
ρωριακής απασχόλησης, που συνιστά µια ση-
µαντική στρέβλωση των όρων λειτουργίας της 
αγοράς εργασίας, µε βασική συνέπεια τον απο-
κλεισµό σηµαντικού αριθµού ανέργων από την 
αµειβόµενη απασχόληση.

(ε) Νόµος 2956/2001
για την «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆
και άλλες διατάξεις» 

Ο νόµος αυτός (ο οποίος κατατέθηκε επί 
υπουργίας Γιαννίτση αλλά ψηφίστηκε επί 
υπουργίας ∆. Ρέππα) επιχειρεί ν’ αναβαθµί-
σει τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
(Ο.Α.Ε.∆., Κ.Π.Α.), ώστε να είναι σε  θέση 
να παρέχουν –πέρα από την εφαρµογή της 
πολιτικής ασφάλισης της απασχόλησης– και 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τοποθέτησης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης, µέσα από την 
εξατοµικευµένη παρέµβαση στους ανέργους. 
Επιπλέον, ρυθµίζει τους όρους  λειτουργίας 
των γραφείων προσωρινής απασχόλησης και 
κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώµατα των 
εργαζοµένων µε προσωρινή απασχόληση. Οι 
κυριότερες διατάξεις του νόµου προβλέπουν 
τα εξής:

• τον εκσυγχρονισµό και αναδιάρθρω-
ση του Ο.Α.Ε.∆., και την επανίδρυσή του ως 
Ν.Π.∆.∆.,

• τη δηµιουργία 3 νέων θυγατρικών εται-
ρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της 
εταιρείας «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού Α.Ε.», της εταιρείας «Ε-
παγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.», και της εται-
ρείας «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευ-
νητική-Πληροφορική Α.Ε.»,

• τη ρύθµιση των όρων λειτουργίας των 
Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, µε 
αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή ερ-
γασίας από µισθωτούς της εταιρείας σε άλ-
λον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης), µε τη 
µορφή της προσωρινής απασχόλησης. Η ερ-
γασία µπορεί να είναι µε σύµβαση ορισµένου 
ή αορίστου χρόνου, η οποία συνάπτεται µε-
ταξύ της Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλη-
σης (άµεσος εργοδότης) και του µισθωτού,

• την κατοχύρωση των εργασιακών δι-
καιωµάτων των προσωρινά απασχολουµέ-
νων (αµοιβές, διάρκεια της απασχόλησης, 
ασφαλιστικά δικαιώµατα, συνδικαλιστικά δι-
καιώµατα, συνθήκες υγιεινής και  ασφάλειας, 
κ.λπ.).

Πέρα από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
που αφορούν άµεσα τη λειτουργία της αγο-
ράς εργασίας, κατά την εξεταζόµενη περίο-
δο (1990-2001) και ως αποτέλεσµα της µετα-
τροπής της Ελλάδας από χώρα-αποστολής σε 
χώρα-υποδοχής ξένου εργατικού δυναµικού, 
προέκυψε η αναγκαιότητα επιβολής κανό-
νων για τους όρους παραµονής και  εργασίας 
των αλλοδαπών εργαζοµένων στην Ελλά-
δα. Με το Ν. 2434/1996 και τα Π.∆. 358 και 
359/97, σε πρώτη φάση, και το Ν. 2910/2001 
πρόσφατα, επιχειρήθηκε (αναµφισβήτητα µε 
σηµαντική καθυστέρηση) η καταγραφή και 
νοµιµοποίηση των αλλοδαπών εργαζοµένων 
που δεν προέρχονται από χώρες-µέλη της 
Ε.Ε., µε στόχο αφενός τον περιορισµό της 
παράνοµης απασχόλησης και αφετέρου την 
προστασία των δικαιωµάτων των νοµίµων 
ξένων εργατών στην Ελλάδα (για περισσότε-
ρες λεπτοµέρειες βλ. Κεφάλαιο 2, Μετανα-
στευτικά ρεύµατα).

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να µην γίνει 
αναφορά και σε ορισµένες θεσµικές πρωτο-
βουλίες που άλλαξαν ριζικά το τοπίο των ερ-
γασιακών σχέσεων και της κοινωνικής δι-
αβούλευσης, το οποίο χαρακτηριζόταν επί 
 σειρά ετών από έντονο κρατικό παρεµβατι-
σµό, όπως: ο Ν.1876/1990 για τον εκσυγχρο-
νισµό των εργασιακών σχέσεων, οι Ν. 2405 
και 2403/1996 για την κύρωση των διεθνών 
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συµβάσεων εργασίας υπ. αρ. 151 και 154 και 
ο Ν. 2738/1999 που εισάγει τις ελεύθερες 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο  δηµόσιο 
τοµέα (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. 
σχετικό άρθρο «Εργασιακές σχέσεις και κοι-
νωνικός διάλογος» στα Ειδικά Θέµατα).

Συνοψίζοντας την παρούσα ενότητα, θα 
µπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι στο δι-
άστηµα µιας δεκαετίας και πλέον σηµειώθη-
καν σηµαντικές νοµοθετικές  πρωτοβουλίες 
στο πεδίο της ελληνικής αγοράς  εργασίας, οι 
οποίες εισήγαγαν στοιχεία εκσυγχρονισµού, 
ορθολογικής οργάνωσης και  ταχύτερης προ-
σαρµογής στις συντελούµενες ραγδαίες εξε-
λίξεις, περιορίζοντας, έως ένα βαθµό, την 
υστέρηση του ελληνικού θεσµικού πλαισίου 
σε σχέση µε το αντίστοιχο κοινοτικό. Ωστό-
σο, µια σειρά από σηµαντικές καινοτόµες 
µορφές οργάνωσης της εργασίας παραµένουν 

και σήµερα εκτός του κανονιστικού πλαισίου, 
µε αποτέλεσµα να  στερούνται τόσο οι επιχει-
ρήσεις, όσο και οι εργαζόµενοι, ενός µεγα-
λύτερου βαθµού ευελιξίας.8 Η διστακτικότη-
τα εισαγωγής ρυθµίσεων που έχουν δοκιµα-
στεί µε επιτυχία σε όλες σχεδόν τις χώρες της 
Ε.Ε. συντηρεί την απόκλιση του ελληνικού 
θεσµικού πλαισίου από το αντίστοιχο κοινο-
τικό, και διαιωνίζει τις κανονιστικές αγκυλώ-
σεις που δεν επιτρέπουν τις  αναγκαίες τοµές 
για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
αγοράς εργασίας και την αντιµετώπιση του 
οξύτατου προβλήµατος της ανεργίας.9 Οι το-
µές αυτές προϋποθέτουν, αναµφίβολα, έναν 
ουσιαστικό, ειλικρινή και όχι προσχηµατι-
κό κοινωνικό διάλογο, ώστε να επιτευχθεί 
η αναγκαία συναίνεση, αλλά και συνεισφο-
ρά όλων των κοινωνικών υποκειµένων για τις 
απαραίτητες ρήξεις.

8. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η διαχείριση του εργάσιµου χρόνου παραµένει εξαιρετικά άκαµπτη, εγκλωβισµέ-
νη στον κανόνα της πλήρους και σταθερής απασχόλησης µέχρι τη συνταξιοδότηση, ενώ σηµαντικός αριθµός θεσµο-
θετηµένων µορφών ένταξης στην αµειβόµενη απασχόληση που εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια στις περισσότε-
ρες χώρες της Ε.Ε., στη χώρα µας δεν έχουν νοµοθετηθεί ακόµη: κυκλική εργασία, µερική συνταξιοδότηση, εξατοµι-
κευµένα ωράρια εργασίας, δυνατότητα εκούσιας µείωσης του χρόνου εργασίας, δυνατότητα για ασυνεχή εργασία (µα-
κροχρόνιες άδειες µετά ή άνευ αποδοχών) είναι έννοιες άγνωστες στο θεσµικό πλαίσιο, όσο και στις πρακτικές των 
επιχειρήσεων.

9. Οι αγκυλώσεις αυτές δεν στερούν µόνο τις επιχειρήσεις από ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον, που δεν θα παραπέµπει 
σε παθητικές µορφές ευελιξίας, αλλά και τους εργαζόµενους και όσους θα επιθυµούσαν να εργαστούν, οι οποίοι στερού-
νται γνήσιων επιλογών ως προς τις µορφές, τη διάρκεια και την ένταση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
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Οι κυριότερες νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
για την ευελιξία της αγοράς εργασίας 1990-2001

Νόµος Σηµαντικότερες ρυθµίσεις

Ν.1892/90

• µερική απασχόληση (ιδιωτικός τοµέας)
• 4η βάρδια (εργασία κατά το Σαββατοκύριακο)
• διευθέτηση χρόνου εργασίας σε 3µηνιαία βάση
• θεσµοθέτηση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου
• σύνδεση αµοιβής και παραγωγικότητας

Ν. 2639/98

• διευθέτηση χρόνου εργασίας σε 6µηνιαία βάση
• εισαγωγή της µερικής απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα (σε βοηθητικές εργασίες)
• θεσµοθέτηση της εκ περιτροπής απασχόλησης, της διαλείπουσας απασχόλησης, 

της τηλεργασίας, της σύµβασης έργου και της σύµβασης παροχής υπηρεσιών
• έγκριση λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

Ν. 2874/00

• διευθέτηση χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση, µε µείωση του µέσου συµβατικού 
εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας από τις 40 στις 38 ώρες

• µείωση των υπερωριών, αύξηση του κόστους τους
• ενθάρρυνση της µερικής απασχόλησης (προσαύξηση της αµοιβής για εργασία 

κάτω των 4 ωρών, συνδυασµός επιδόµατος 30.000 δρχ. και µερικής απασχόλησης)
• εξορθολογισµός των ορίων οµαδικών απολύσεων 

(για τις επιχειρήσεις µε 50-100 άτοµα προσωπικό)

Ν. 2956/01

• εκσυγχρονισµός και αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.∆.
• δηµιουργία 3 νέων θυγατρικών εταιρειών
• ρύθµιση όρων λειτουργίας των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
• κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων των προσωρινά απασχολουµένων
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Πρόσφατες εξελίξεις
στην αγορά εργασίας

∆ηµήτρης Καραντινός

Η µικρή φυσική αύξηση του πληθυσµού, 
η µαζική είσοδος µεταναστών, η µεγέθυν-
ση του εργατικού δυναµικού και η γήρανση 
αποτελούν τις κύριες δηµογραφικές µεταβο-
λές της ελληνικής αγοράς εργασίας κατά το 
µεγαλύτερο διάστηµα της προηγούµενης δε-
καετίας. Τα ποσοστά συµµετοχής στο εργα-
τικό δυναµικό παραµένουν χαµηλά, σχεδόν 
5 ποσοστιαίες µονάδες κάτω από τον ευρω-
παϊκό µέσο όρο, αλλά ποικίλλουν ανάµεσα 
στα φύλα. Οι άνδρες εµφανίζουν υψηλά πο-
σοστά συµµετοχής, σε αντίθεση µε τις γυναί-
κες των οποίων τα ποσοστά συµµετοχής εί-
ναι χαµηλά. Τα ποσοστά συµµετοχής των αν-
δρών µειώθηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’90, αντανακλώντας κυ-
ρίως µια πτώση στο ποσοστό συµµετοχής 
των  νεαρών ανδρών. Αντίθετα τα γυναικεία 
ποσοστά συµµετοχής αυξήθηκαν καθόλη τη 
διάρκεια της δεκαετίας, αντανακλώντας την 
επίπτωση των βελτιώσεων στη νοµοθεσία, 
το  υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και την 
ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής µέριµνας.

Με αυτά τα δεδοµένα η αύξηση της απα-
σχόλησης ήταν ισχνή για το µεγαλύτερο διά-
στηµα της προηγούµενης δεκαετίας και τού-
το παρά τη σηµαντική µεγέθυνση του εθνι-
κού προϊόντος. Τα ποσοστά απασχόλησης εί-
ναι χαµηλά σε σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο (εξ αιτίας των πολύ χαµηλών ποσο-
στών απασχόλησης των γυναικών) και µετα-
βλήθηκαν ελάχιστα κατά τη διάρκεια της δε-
καετίας του ’90. Επί πλέον, το ποσοστό ισο-
δύναµου πλήρους απασχόλησης συµπίπτει 
πρακτικά µε το ποσοστό απασχόλησης, υπο-
δηλώνοντας χαµηλή µερική απασχόληση.

Εξετάζοντας τη διανοµή του προϊό-
ντος ανάµεσα σε κλάδους οικονοµικής δρα-
στηριότητας, γίνεται φανερό ότι η Ελλά-
δα εµφανίζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης 
στη γεωργία και σχετικά χαµηλά ποσοστά 
 απασχόλησης στη βιοµηχανία και στις υπη-
ρεσίες. Αναφορικά µε τις κλαδικές µεταβο-
λές, η Ελλάδα εµφανίζεται να ακολουθεί την 
Ευρωπαϊκή τάση, δηλαδή σηµαντική απώ-
λεια θέσεων εργασίας στον αγροτικό  τοµέα 
(αν και παραµένει υψηλό το ποσοστό απα-
σχόλησης), µια ελαφρά κάµψη της απασχό-

λησης στη µεταποίηση και ισχυρή ανάπτυξη 
της απασχόλησης στις υπηρεσίες. 

Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δε-
καετίας η απασχόληση στη γεωργία µειώθηκε 
κατά το 1/3, ενώ η απασχόληση στον  τοµέα 
των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 10 τουλάχι-
στον ποσοστιαίες µονάδες. Η  πλειοψηφία 
των θέσεων που δηµιουργήθηκαν στις υπη-
ρεσίες καταλαµβάνονται από γυναίκες, µια 
τάση που παρατηρείται και στα άλλα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναιµική αύξηση της απασχόλησης 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, σε 
συνδυασµό µε την αύξηση των γυναικείων 
ποσοστών συµµετοχής στο εργατικό δυνα-
µικό συνέβαλλαν στην όξυνση της  ανεργίας. 
Προς το τέλος της δεκαετίας, το ποσοστό 
ανεργίας έφθασε να καλύπτει το 12,4% του 
εργατικού δυναµικού (4ο τρίµηνο 1999), 
υπερβαίνοντας κατά πολύ τον  ευρωπαϊκό 
µέσο όρο. Το ποσοστό ανεργίας των  νέων 
 καθώς και το ποσοστό των µακροχρόνια 
ανέργων ήταν επίσης πολύ υψηλότερο στην 
Ελλάδα από αυτό στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χωρίς προηγούµενο 
αύξηση της ανεργίας ώθησε την κυβέρνηση 
να πάρει µέτρα για την τόνωση της προσφο-
ράς εργασίας και για την αύξηση των κινή-
τρων απασχόλησης στην επίσηµη οικονοµία. 
∆ύο φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν, το 
1998 και το 2000 η κυβέρνηση εισήγαγε νέα 
νοµοθεσία αποσκοπώντας στη βελτίωση της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Σύµφωνα µε πιο πρόσφατες εξελίξεις, το 
ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 
(πληθυσµός ηλικίας 15 ετών και άνω) έπεσε 
κάτω από το όριο του 50% κατά τη διάρκεια 
του πρώτου τριµήνου του 2001. Σε σχέση µε 
το πρώτο τρίµηνο του 1999, το συνολικό πο-
σοστό συµµετοχής εµφανίζεται να έχει µει-
ωθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες. Αυτή η 
εξέλιξη αφορά και τα δύο φύλα και µπορεί να 
αποδοθεί στην πτώση των ποσοστών συµµε-
τοχής των νέων (κατά πάσα πιθανότητα λό-
γω αυξηµένης συµµετοχής τους στην εκπαί-
δευση). ∆εν είναι προφανές εάν αυτή η  τάση 
είναι διαρθρωτική, δηλαδή µόνιµη ή βραχυ-
χρόνια. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις αιτίες 
που ερµηνεύουν αυτή την τάση, η µειωµένη 
συµµετοχή των νέων βοηθάει στη µείωση της 
ανεργίας, καθώς οι νέοι αντιµετωπίζουν υψη-
λότερα ποσοστά ανεργίας από τα ώριµα και 
ηλικιωµένα άτοµα. 

Η συνολική απασχόληση εµφανίζεται 
να έχει υποχωρήσει οριακά κατά τη  διάρκεια 
των δύο τελευταίων τριµήνων για τα  οποία 
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υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες (4ο 
τρίµηνο του 2000 και 1ο τρίµηνο του 2001). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το επίπεδο της απα-
σχόλησης κατά τη διάρκεια του 1ου τριµή-
νου του 2001 ήταν ελαφρά υψηλότερο από το 
αντίστοιχο του 1ου τριµήνου του 2000, αλλά 
χαµηλότερο από το 1ο τρίµηνο του 1999 (∆ι-
άγραµµα 1). Το συνολικό ποσοστό απασχό-
λησης για το 1ο τρίµηνο του 2001 (οριζόµενο 
µε βάση τον πληθυσµό ηλικίας 15 ετών και 
άνω), εκτιµάται στο 43,4% σηµειώνοντας 
πτώση κατά 1,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέ-
ση µε το πρώτο τρίµηνο του 1999. Περισσό-
τερο αναλυτικές πληροφορίες αποκαλύπτουν 
ότι αυτή η τάση επηρεάζει τους άνδρες σε µε-

γαλύτερο βαθµό από ό,τι τις γυναίκες και ότι 
µπορεί να αποδοθεί στα πτωτικά ποσοστά 
απασχόλησης των νέων ηλικίας 15-24 ετών.

 Η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
πιεστικό πρόβληµα για την Ελληνική αγο-
ρά εργασίας. Κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τριµήνου του 2001 η ανεργία αφορού-
σε 477.000 άτοµα ή το 10,9% του εργατικού 
δυναµικού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο 
ότι η όξυνση της ανεργίας που ήταν εµφανής 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 στα-
µάτησε και ότι η ανεργία έχει αρχίσει να πέ-
φτει. Η πτώση του ποσοστού της  ανεργίας 
είναι αισθητή καθώς αφορά 57.600 άτοµα 
σε ετήσια βάση και 76.400 άτοµα σε σχέ-
ση µε το 4ο τρίµηνο του 1999. Κατά τη δι-

άρκεια του τελευταίου τριµήνου του 1999, η 
ανεργία έφθασε στο υψηλότερο µέχρι στιγ-
µής επίπεδο, στα περίπου 553.000 άτοµα ή 
το 12,4% του εργατικού δυναµικού. Καθώς η 
απασχόληση παρέµεινε πρακτικά αµετάβλη-
τη ανάµεσα στις δύο περιόδους (4ο τρίµη-
νο 1999-1ο τρίµηνο 2001), η παρούσα πτώ-
ση της ανεργίας µάλλον πρέπει να αποδοθεί 
στη συρρίκνωση του µεγέθους του εργατικού 
δυναµικού. Η τελευταία µε τη σειρά της µπο-
ρεί να ερµηνευτεί από την πτώση των ποσο-
στών συµµετοχής. 

Η ανεργία στην Ελλάδα εστιάζεται επι-
λεκτικά στα νεαρά άτοµα και στις γυναίκες. 
Οι νέοι ιδιαίτερα (15-24 ετών) αντιµετωπί-

ζουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας (29%) σχεδόν 
3 φορές υψηλότερο από το µέσο όρο. Και οι 
γυναίκες όµως εµφανίζουν ποσοστά ανεργίας 
διπλάσια από τα αντίστοιχα ποσοστά των αν-
δρών (16,3% σε σχέση µε 7,2%). Γενικά, το 
ποσοστό της ανεργίας µειώνεται µονοτονικά 
µε την ηλικία, ξεκινώντας από πολύ υψηλά 
επίπεδα για τους νέους (και ιδιαίτερα για τα 
νεαρά κορίτσια) και πέφτοντας στη συνέχεια 
καθώς τα άτοµα µεγαλώνουν (∆ιάγραµµα 2). 
Η πτώση της ανεργίας που καταγράφεται τε-
λευταία εµφανίζεται να ωφελεί τους  νεαρούς 
άνδρες, καθώς και νέες και µέσης ηλικίας γυ-
ναίκες. 

Ένα άλλο ανησυχητικό χαρακτηριστι-
κό του προβλήµατος της ανεργίας είναι ότι η 
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απόλυτη πλειοψηφία των ανέργων (52,35% 
του συνόλου κατά το 1ο τρίµηνο του 2001) 
είναι άνεργοι µακράς διάρκειας, ενώ ένα αξι-
οσηµείωτο τµήµα του πληθυσµού των ανέρ-
γων (46% του συνόλου) αποτελείται από νε-
οεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. Αυτά 
τα δύο προβλήµατα συνδέονται τουλάχιστον 

σε κάποιο βαθµό. Ένας µεγάλος αριθµός απο-
φοίτων αδυνατεί να εξασφαλίσει απασχόλη-
ση και έτσι πέφτει στη µακροχρόνια ανεργία. 
Η ανεργία µακράς διάρκειας εµφανίζεται να 
µειώνεται ελαφρά κατά τη διάρκεια του προ-
ηγούµενου έτους (2000), αλλά το ποσοστό 
των νεοεισερχόµενων ανέργων εµφανίζεται 
αυξηµένο το ίδιο χρονικό διάστηµα.
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Τα συνολικά ποσοστά ανεργίας κρύβουν 
διαφορές στα ποσοστά ανεργίας ταξινοµηµέ-
να σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
ατόµων (βλ. Πίνακα 1). Τα υψηλότερα πο-
σοστά ανεργίας παρατηρούνται για τα άτο-
µα µε ενδιάµεσα εκπαιδευτικά προσόντα και 
συγκεκριµένα για τους αποφοίτους Λυκείου 

(9,6%) και Γυµνασίου (10,5%). Η ανώτερη 
εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα η πανεπι-
στηµιακή εκπαίδευση µειώνει τον κίνδυνο 
εµφάνισης της ανεργίας (ποσοστό  ανεργίας 
για τα άτοµα αυτής της κατηγορίας 6,3%), 
ενώ τέλος τα χαµηλά ποσοστά ανεργίας που 
παρατηρούνται για τα άτοµα µε χαµηλή εκ-
παίδευση µπορούν να αποδοθούν σε κάποιο 

Πίνακας 1
Ποσοστά ανεργίας κατά φύλο

και επίπεδο εκπαίδευσης, 2001 (ηλικίες 25-64)

Επίπεδο εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
∆ιδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό 8.8 8.3 8.6
Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής (Α.Ε.Ι.) 4.1 8.9 6.3
Πτυχίο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης 5.9 13.8 9.5
Απολυτήριο 6τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (Λύκειο) 6.3 14.8 9.6
Απολυτήριο 3τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης (Γυµνάσιο) 6.5 19.9 10.5
Απολυτήριο ∆ηµοτικού 4.3 10.6 6.7
Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 3.1 5.1 4.0
Καθόλου σχολείο 7.3 8.7 8.0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2001 (β΄τρίµηνο).



124

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

βαθµό στα χαµηλά ποσοστά συµµετοχής αυ-
τής της οµάδας.

Αναφορικά µε τις προοπτικές της Ελλη-
νικής αγοράς εργασίας και σύµφωνα µε το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, η απασχό-
ληση προβλέπεται να αυξηθεί το 2001 κα-
τά 1,2%. Επιπλέον η ανεργία προβλέπεται 
να συνεχίσει την καθοδική της πορεία, από 
12% το 1999, σε 11,3% το 2000 και τελικά σε 
10,7% το 2001. Αυτό το αισιόδοξο σενάριο 
συµφωνεί µε τις αντίστοιχες προβλέψεις ∆ι-
εθνών Οργανισµών όπως ο Ο.Ο.Σ.Α. και το 
∆.Ν.Τ. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής επίσης η απασχόληση 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2001 
(ποσοστό πλησίον του Ευρωπαϊκού µέσου 
όρου) και από εκεί κατά 0,6% το 2002, ποσο-
στό υψηλότερο του προβλεπόµενου Ευρωπα-
ϊκού µέσου όρου (0,2%).

Οι θετικές εκτιµήσεις για την αγορά της 
εργασίας βασίζονται στην ισχυρή µεγέθυνση 
του προϊόντος, η οποία προβλέπεται για τα 
επόµενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό και παρά 
το γεγονός ότι όλες οι εκτιµήσεις για το 2001 
και για το 2002 αναµορφώθηκαν ώστε να συ-
µπεριλάβουν την επιβράδυνση εξαιτίας των 
γεγονότων της 11ης Σεπτεµβρίου, το Ελλη-

νικό Α.Ε.Π. προβλέπεται να αυξηθεί µε ρυθ-
µό διπλάσιο του µέσου όρου για τις υπόλοι-
πες χώρες της ευρωζώνης. Σύµφωνα µε το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, το Α.Ε.Π. 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,1% το 2001 
και κατά 3,8% το 2002. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος επίσης, προβλέπει υψηλούς αναπτυ-
ξιακούς ρυθµούς (4% για το 2001 και 3,5% 
για το 2002), ενώ µ’ αυτές συµφωνούν και οι 
εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4,1% 
και 3,5% αντίστοιχα).

Συνοψίζοντας, παρά το ευνοϊκό µακρο-
οικονοµικό περιβάλλον και την ισχυρή µε-
γέθυνση του προϊόντος, η ανεργία στην Ελ-
λάδα παραµένει σε υψηλά επίπεδα και επι-
κεντρώνεται επιλεκτικά στις γυναίκες και 
τα νεαρά νεοεισερχόµενα άτοµα στην αγορά 
της εργασίας, ένας σηµαντικός αριθµός των 
 οποίων αντιµετωπίζει ανεργία µακράς διάρ-
κειας. Κατά τη διάρκεια του 2000, τελευταίο 
έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στατι-
στικά στοιχεία, καταγράφεται µια πτώση του 
ποσοστού της ανεργίας, αλλά τόσο το ποσο-
στό µακροχρόνιας ανεργίας, όσο και το πο-
σοστό της ανεργίας των νέων παραµένουν σε 
επίπεδα σηµαντικά υψηλότερα από τον Ευ-
ρωπαϊκό µέσο όρο. 
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Γυναικεία 
απασχόληση

Μαρία Κετσετζοπούλου

Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 
τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο σε διεθνές όσο 
και σε εθνικό επίπεδο, έχει αποτελέσει αντι-
κείµενο διερεύνησης και ανάλυσης λόγω των 
οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών που 
επιφέρει. Τη δεκαετία του ’90 η συµµετοχή 
των γυναικών στην ελληνική αγορά  εργασίας 
παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές. Με βά-
ση την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της 
Ε.Σ.Υ.Ε., τόσο η συµµετοχή των γυναικών 
εργάσιµης ηλικίας στο εργατικό δυναµικό, 
όσο και το ποσοστό της γυναικείας απασχό-
λησης παρουσιάζουν άνοδο. Συγκεκριµένα, 
στο διάστηµα 1990-2000, το ποσοστό συµµε-
τοχής των γυναικών ηλικίας 15-64 στο εργα-
τικό δυναµικό (απασχολούµενοι και άνεργοι) 
αυξάνεται από 42,6% σε 49,7% που αντιστοι-
χεί σε 7,1 περίπου ποσοστιαίες µονάδες (βλ. 
∆ιάγραµµα 1). Την περίοδο αυτή, δηµιουρ-
γούνται συνολικά 237 χιλ. νέες θέσεις ερ-

γασίας και από αυτές 187 χιλιάδες (δηλαδή 
το 79% των νέων θέσεων) καταλαµβάνονται 
από τις γυναίκες. Το ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών ωστόσο παρουσιάζει µικρότε-
ρη αύξηση λόγω της ανόδου της ανεργίας και 

από 37,5% φθάνει το 41,3% (αυξήθηκε κατά 
3,8% ποσοστιαίες µονάδες). 

Παρά τη γενικά ανοδική τάση, η γυναι-
κεία παρουσία στην αγορά εργασίας εξακο-
λουθεί να υπολείπεται σηµαντικά τόσο της 
συµµετοχής των ανδρών, όσο και της αντί-
στοιχης γυναικείας συµµετοχής στις υπόλοι-
πες χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικό είναι ότι το 
2000 οι γυναίκες αποτελούν την  πλειοψηφία 
του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (51,4% 
του συνόλου του πληθυσµού ηλικίας 15-64 
ετών), αλλά αποτελούν το 40,6% του εργα-
τικού δυναµικού και η αντιπροσώπευσή τους 
στο σύνολο των απασχολουµένων εµφανί-
ζεται ακόµα χαµηλότερη (38%). Η σχετικά 
περιορισµένη αυτή συµµετοχή σηµαίνει ότι 
υπάρχουν µεγάλα περιθώρια αξιοποίησης 
του γυναικείου πληθυσµού στις παραγωγι-
κές διαδικασίες και ενισχύει τη γενική άποψη 
ότι η ανοδική τάση της γυναικείας συµµετο-
χής στην αγορά εργασίας θα συνεχισθεί και 
τα επόµενα χρόνια. 

Ένας από τους παράγοντες που θεω-
ρείται γενικά ότι συµβάλλει στην αυξηµέ-
νη είσοδο των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας  είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού 
τους επιπέδου. Για λιγότερο από µια δεκαε-
τία (1993-2000) παρατηρούνται  σηµαντικές 

µεταβολές στο επίπεδο εκπαίδευσης των γυ-
ναικών και ιδιαίτερα, στίς υψηλές εκπαιδευ-
τικές βαθµίδες. Τη µεγαλύτερη  µεταβολή 
–κατά 304%– παρουσιάζει η µικρή κατηγο-
ρία των γυναικών µε µεταπτυχιακό δίπλωµα. 
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Σηµαντικά αυξάνεται και η κατηγορία των 
πτυχιούχων ανώτερης εκπαίδευσης (κατά 
150%), ενώ ακολουθούν οι πτυχιούχοι ανώ-
τατης εκπαίδευσης (κατά 32%) και οι από-
φοιτοι Λυκείου (κατά 23%). Αντίθετα, µειώ-
νεται η  κατηγορία των οικονοµικά ενεργών 
γυναικών που έχουν απολυτήριο ∆ηµοτικού 
ή δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (κατά 18% 
και 24% αντίστοιχα). Παρόµοιες είναι και οι 
µεταβολές στα εκπαιδευτικά επίπεδα των αν-
δρών, αν και όχι τόσο µεγάλες. 

Από την εξέταση των στατιστικών στοι-
χείων για το 2000 φαίνεται ότι η συµµετο-
χή των γυναικών (ηλικίας 15 ετών και άνω) 
στο σύνολο του γυναικείου εργατικού δυνα-
µικού σχετίζεται άµεσα και θετικά µε το εκ-
παιδευτικό επίπεδο –όσο υψηλότερο είναι το 
εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο µεγαλύτερο είναι 
το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυνα-
µικό. Σηµειώνεται ότι οι διαφορές στη συµ-
µετοχή ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευ-
σης δεν εµφανίζονται τόσο έντονες στην 
περίπτωση των ανδρών, κυρίως λόγω της µε-
γαλύτερης συµµετοχής των ανδρών µε χαµη-
λά εκπαιδευτικά προσόντα στο εργατικό δυ-
ναµικό. Όσον αφορά τις γυναίκες, αυτές που 
έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο εµφα-
νίζουν ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά συµµετο-
χής στο  εργατικό δυναµικό (9,3% για γυναί-
κες που δεν πήγαν σχολείο, 26% και 27% για 
όσες έχουν τελειώσει το ∆ηµοτικό και το Γυ-
µνάσιο αντίστοιχα). Αντίθετα, οι γυναίκες µε 
ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση συµµετέ-
χουν µε ποσοστά 78% στο γυναικείο εργατι-
κό  δυναµικό, ενώ ιδιαίτερα υψηλή εµφανίζε-
ται η συµµετοχή των γυναικών µε µεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση (91%). Από τις  γυναίκες 
απόφοιτες Λυκείου οι µισές περίπου (45,7%) 
συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό. Συ-
γκριτικά µε τους άνδρες, οι απασχολούµε-
νες γυναίκες παρουσιάζουν υψηλότερα εκ-
παιδευτικά προσόντα στο σύνολό τους, αφε-
νός λόγω της αυξηµένης συµµετοχής τους 
στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες τα τε-
λευταία χρόνια και αφετέρου, λόγω της πο-
λύ περιορισµένης συµµετοχής των γυναι-
κών µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην 
απασχόληση. Έτσι, οι γυναίκες κάτοχοι πτυ-
χίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν 
το 17,7% των απασχολουµένων γυναικών το 
2000 (ή 16,5% του γυναικείου εργατικού δυ-
ναµικού) έναντι του 13,7% των ανδρών στην 
κατηγορία αυτή. Οι απόφοιτες ανωτέρας εκ-
παίδευσης αποτελούν το 15,2% των απασχο-
λουµένων γυναικών (έναντι 10,8% των αν-
δρών αυτής της  κατηγορίας). 

Η µαζική είσοδος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας φαίνεται ότι διευκολύνθηκε 
από τις ευκαιρίες απασχόλησης που διαχρο-
νικά προσέφεραν οι αναπτυσσόµενοι κλά-
δοι των υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι η δια-
χρονική τάση στη συνολική απασχόληση σε 
επίπεδο τοµέων χαρακτηρίζεται από τη δυ-
ναµική ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα και 
τη φθίνουσα πορεία των άλλων δύο  τοµέων. 
Η γυναικεία απασχόληση ακολουθεί αυτή 
την πορεία, παρουσιάζοντας κατά την περί-
οδο 1993-2000 µείωση στον πρωτογενή (µε 
7 ποσοστιαίες µονάδες) και δευτερογενή (µε 
2 ποσοστιαίες µονάδες) τοµέα και αύξηση 
στον τριτογενή τοµέα µε ρυθµό  υψηλότερο 
συγκριτικά µε τους άνδρες. Το 2000, οι γυ-
ναίκες εργάσιµης ηλικίας παρουσιάζουν µε-
γαλύτερη συµµετοχή σε σχέση µε την αντί-
στοιχη συµµετοχή των ανδρών, στον πρωτο-
γενή και τριτογενή τοµέα (µε ποσοστά 18,3% 
και 69,2% αντίστοιχα, έναντι του 14,3% και 
56,4% των ανδρών αντίστοιχα) και χαµη-
λότερη στο δευτερογενή (12,5% έναντι του 
29,3 των ανδρών). 

Μια αναλυτικότερη εξέταση των στοι-
χείων κατά θέση στο επάγγελµα και µονο-
ψήφιες κατηγορίες κλάδων οικονοµικής δρα-
στηριότητας, δείχνει ότι το 61,5% των εργα-
ζόµενων γυναικών (ηλικίας άνω των 15)  είναι 
µισθωτοί και συγκεντρώνονται σε όλους σχε-
δόν τους κλάδους του τριτογενή  τοµέα χον-
δρικό και λιανικό εµπόριο, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια, εκπαίδευση και υγεία. ∆εδοµέ-
νου ότι η αύξηση της συνολικής απασχόλη-
σης τα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην επέκταση της µισθωτής 
εργασίας του τριτογενή τοµέα, εξηγείται για-
τί οι γυναίκες υπερέχουν κατά πολύ στις νέ-
ες θέσεις εργασίας. Το 16,8% των εργαζό-
µενων γυναικών είναι αυτοαπασχολούµενες 
χωρίς προσωπικό και συγκεντρώνονται κα-
τά µεγάλο ποσοστό στον αγροτικό τοµέα (γε-
ωργία-κτηνοτροφία), ενώ ακολουθεί ο κλά-
δος των υπηρεσιών (κυρίως το χονδρικό και 
λιανικό εµπόριο). Χαρακτηριστικό για τη γυ-
ναικεία απασχόληση είναι το υψηλό ποσο-
στό των συµβοηθούντων µελών (16,8%), πα-
ρά τη σηµαντική µείωσή του διαχρονικά, που 
συγκεντρώνεται στον αγροτικό τοµέα και σε 
χαµηλότερα ποσοστά, στο χονδρικό και λια-
νικό εµπόριο. Μόνο το 3,8% των γυναικών 
είναι αυτοαπασχολούµενες µε προσωπικό 
(εργοδότες). Συγκριτικά µε τους άνδρες, οι 
γυναίκες παρουσιάζουν πολύ µεγάλη συµµε-
τοχή στις θέσεις των συµβοηθούντων µελών, 
µε διαφορά 12,2 ποσοστιαίες µονάδες. Σχε-
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τικά µεγάλη είναι και η συµµετοχή στις θέ-
σεις των µισθωτών, ενώ περιορισµένη είναι 
η παρουσία τους στην κατηγορία των αυτο-
απασχολούµενων και ειδικά, των εργοδοτών 
όπου η αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών εί-
ναι υπερδιπλάσια.

Η αυξηµένη είσοδος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας συνοδεύεται και από αύξηση 
της ανεργίας: το ποσοστό των ανέργων γυ-
ναικών αυξήθηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες µο-
νάδες για την περίοδο 1990-2000 και έφτασε 
το 16,9% (που αντιστοιχεί σε 297 χιλ. άτο-
µα) του γυναικείου εργατικού δυναµικού (η-
λικίας 15-64 ετών). Το ποσοστό αυτό εµφα-
νίζεται υπερδιπλάσιο αυτού των ανδρών (βλ. 
∆ιάγραµµα 2). Ο κύριος όγκος των ανέργων 
γυναικών είναι οι µακροχρόνια άνεργες –το 
62,6% του συνόλου των ανέργων γυναικών 
(186 χιλ. άτοµα)– παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 6,5 ποσοστιαίες µονάδες για την περί-
οδο 1990-2000. Παρατηρείται ότι η µακρο-
χρόνια ανεργία, αν και παρουσιάζει µικρές 
διακυµάνσεις διαχρονικά, παραµένει σε υψη-
λά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Η µακρο-
χρόνια ανεργία των ανδρών, αν και σε υψηλά 
επίπεδα, είναι κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες 
χαµηλότερη της αντίστοιχης  γυναικείας. Με 
βάση αυτά τα δεδοµένα συχνά αναφέρεται 
ότι η ανεργία είναι γένους θηλυκού. Όπως εί-
ναι γνωστό, η ανεργία είναι µεγαλύτερη ανά-
µεσα στις νέες γυναίκες –το 37,7% του γυ-
ναικείου εργατικού δυναµικού ηλικίας 15-24 
ετών και το 24, 9% του γυναικείου εργατικού 
δυναµικού ηλικίας 25-29 ετών είναι άνεργες. 

Αν και κατά γενική εκτίµηση οι πιθανό-
τητες ανεύρεσης εργασίας αυξάνονται µε την 
άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου, φαίνεται 
ότι ο ρόλος του φύλου είναι σηµαντικότερος 
στη διαµόρφωση της ανεργίας. Την υψηλότε-

ρη ανεργία ανάµεσα στο  γυναικείο εργατικό 
δυναµικό παρουσιάζουν οι γυναίκες µε απο-
λυτήριο Λυκείου και Γυµνασίου (22,6% και 
22,5% των γυναικών µε το αντίστοιχο εκπαι-
δευτικό επίπεδο), ενώ η  ανεργία των γυναι-
κών µε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, αν 
και λίγο µικρότερη (18,6% και 10,6% αντί-
στοιχα), βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα 
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη των ανδρών. 
Από τα στατιστικά στοιχεία διαπιστώνεται 
γενικά, ότι τα ποσοστά  ανεργίας των γυναι-
κών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα είναι 
υπερδιπλάσια από τα αντίστοιχα των ανδρών. 
Ιδιαίτερα έντονη  εµφανίζεται η ανισότητα 
πρόσβασης στην απασχόληση µεταξύ των 
φύλων όσον αφορά στα υψηλά εκπαιδευτικά 
επίπεδα. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεί-
α για το 2000, οι γυναίκες απόφοιτες ανώτα-
της εκπαίδευσης πλήττονται από την ανερ-

γία σε ποσοστό 79% περισσότερο από τους 
άνδρες µε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπε-
δο, ενώ οι γυναίκες µε ανώτερη εκπαίδευση 
πλήττονται ακόµα περισσότερο –σε ποσοστό 
129%– από τους άνδρες (βλ. Πίνακα 1).

Συνοψίζοντας την παραπάνω  ανάλυση 
διαπιστώνεται ότι, τα βασικά χαρακτηριστικά 
της γυναικείας απασχόλησης την τελευταία 
δεκαετία είναι η αύξηση της συµµετοχής τους 
στο εργατικό δυναµικό, η  σηµαντική βελτίω-
ση του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζό-
µενων γυναικών, η αύξηση της απασχόλησης 

Πίνακας 1
Ανεργία κατά φύλο και εκπαιδευτικό επίπεδο (2000)

Επίπεδο εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες

Πτυχίο ΑΕΙ 17 481 31 303

Πτυχίο ανωτέρας εκπαίδευσης 22 629 51 811
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των γυναικών ως µισθωτών του τριτογενή το-
µέα, η αύξηση της ανεργίας και η διατήρηση 
της µακροχρόνιας ανεργίας σε υψηλά επίπε-
δά. Παρά την αύξηση της γυναικείας συµµε-
τοχής στην αγορά εργασίας, πολλές γυναίκες 
δεν καταφέρνουν να εισέλθουν στην απασχό-
ληση, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερες που 
αποτελούν ουσιαστικά µια αναξιοποίητη ερ-
γατική δύναµη. Φαίνεται ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν πολλοί φραγµοί, µε αποτέλε-
σµα µεγάλο ποσοστό  γυναικών να µην έχει 
πρόσβαση στην απασχόληση µε ίσους όρους 
µε τους άνδρες. Οι γυναίκες καταλαµβά-
νουν ένα µεγάλο ποσοστό  θέσεων εργασίας 
που είναι χαµηλής  εξειδίκευσης και επισφα-
λείς, όπως αυτές των συµβοηθούντων µε-
λών. Επιπλέον, οι  περισσότερες  θέσεις µερι-
κής απασχόλησης καταλαµβάνονται από γυ-
ναίκες (7,9% των γυναικών έναντι 2,6% των 
ανδρών) και το ποσοστό ακούσιας µερικής 

απασχόλησης των γυναικών είναι τριπλάσι-
ο από το αντίστοιχο για τους άνδρες (36,5% 
έναντι 12,8%). Συγκριτικά µε τους άνδρες, 
στο σύνολό τους οι  γυναικείες θέσεις είναι 
οι χαµηλότερες ιεραρχικά θέσεις στην πα-
ραγωγή (αυτές των µισθωτών και των συµ-
βοηθούντων µελών), ωστόσο στις θέσεις αυ-
τές οφείλεται η αύξηση της συνολικής απα-
σχόλησης διαχρονικά. Φαίνεται ότι η συνε-
χιζόµενη συµµετοχή των γυναικών στην αγο-
ρά εργασίας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο 
στη µελλοντική ανάπτυξη της απασχόλησης 
στη χώρα µας. Τα υψηλά επίπεδα γυναικεί-
ας συµµετοχής συνδέονται µε υψηλά επίπεδα 
απασχόλησης και συνολικής οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Εποµένως, η πολιτι-
κή θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την 
εξασφάλιση και  διευκόλυνση της πρόσβασης 
των γυναικών σε επαρκείς και κατάλληλες 
ευκαιρίες απασχόλησης.



Μέρος δεύτερο

Ειδικά θέµατα
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Μετασχηµατισµός
της οικογένειας

Αφροδίτη Τεπέρογλου

Καθοριστικές και σηµαντικές αλλα-
γές έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκα-
ετίες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα προς το τέλος 
του 20ου αιώνα. Στη διαδικασία των εξελί-
ξεων αυτών, οι κοινωνικοί παράγοντες αφ’ 
ενός και οι οικονοµικοί αφ’ ετέρου, έπαιξαν 
τον πλέον σηµαντικό ρόλο. Η επίδραση των 
δύο βασικών αυτών παραγόντων είναι κα-
θοριστική στην ανέλιξη της κοινωνίας γενι-
κότερα. Ειδικότερα, µε έµφαση αναφέρεται 
απ’ όλους τους ειδικούς η αλλαγή που αφο-
ρά το δηµόσιο και ιδιωτικό βίο, η οποία δεν 
έχει µόνον να κάνει µε ποσοτική αλλαγή, όσο 
µε ποιοτική. «Οι µεταβολές που έχουν κατα-
στήσει τον κόσµο µας, ποιοτικά διαφορετι-
κό, συνδέονται µε τα τεχνολογικά επιτεύγ-
µατα, την παγκοσµιοποίηση, τις αλλαγές που 
παρατηρούνται στο χώρο της εργασίας, την 
εξατοµίκευση των συνθηκών ζωής, την επι-
κράτηση της ρευστότητας και της αβεβαιό-
τητας στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο βίο κα-
θώς και τις µεταβολές που αφορούν συγκε-
κριµένα την Ευρώπη ως γεωπολιτική οντό-
τητα» (Μουσούρου, 1998).

Αδιανόητο θα ήταν κατόπιν όλων αυτών 
να παραµείνει ανεπηρέαστη η ελληνική οικο-
γένεια απ’ όλες αυτές τις διαχρονικές ουσια-
στικές αλλαγές, εφόσον αυτή αποτελεί το βα-
σικό κοινωνικό πυρήνα που δέχεται επιδρά-
σεις και υφίσταται µεταβολές. 

Μέσα στο πλαίσιο της µελέτης για «το 
Mετασχηµατισµό της οικογένειας» θα πα-
ρουσιαστούν όλοι εκείνοι οι δείκτες που ο 
ερευνητής πιστεύει ότι έχουν επιδράσει στη 
διαµόρφωση της σύγχρονης ελληνικής οικο-
γένειας.

∆ηµογραφικά στοιχεία

Σύµφωνα µε τα δηµογραφικά στοιχεία 
η γηραιά µας ήπειρος, η Ευρώπη, και ειδι-
κότερα κάποιες περιφέρειες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης θα παρουσιάσουν πληθυσµιακή 
στασιµότητα ή και µείωση πριν από το 2015. 
Η νεότερη γενιά, η ηλικιακή οµάδα µεταξύ 
0-24 ετών, η οποία το 1995 αντιπροσώπευε 
το 31,1% του πληθυσµού, θα συρρικνωθεί 
στο 27% το 2015, θα µειωθεί δηλαδή κατά 11 
εκατοµµύρια άτοµα. Η γενιά των συνταξιού-

χων (65 ετών και άνω) θα παρουσιάσει σηµα-
ντική και ανοµοιόµορφη αύξηση σε όλη την 
Ευρώπη. Μεταξύ, όµως, των δηµογραφικών 
τάσεων, εντυπωσιακότερη τόσο από άποψη 
έντασης όσο και από άποψη ταχύτητας, φαί-
νεται να είναι η αύξηση του αριθµού των 
ατόµων που απαρτίζουν τη γενιά της πολύ 
µεγάλης ηλικίας ατόµων (80 ετών και άνω).

Η πιο βασική αλλαγή η οποία επηρεά-
ζεται από τους δηµογραφικούς συντελεστές 
και δείκτες αφορά πρωταρχικά τη µορφή της 
οικογένειας (µείωση µέσου αριθµού των µε-
λών της).

Μερικές από τις βασικές ενδείξεις για το 
δηµογραφικό «τοπίο» το οποίο διαµορφώνε-
ται στην Ελλάδα (µέσω στοιχείων της ΕΣΥΕ 
ή της Eurostat) είναι:

Χαµηλή γεννητικότητα: το ποσοστό γεν-
νητικότητας επί 1000 κατοίκων, που το 1960 
ήταν 18,9, έφθασε το 1998 στο 9,5‰.

Μείωση παιδικής θνησιµότητας: το 1960, 
σε 1000 γεννήσεις ζώντων υπήρχαν 40,1 θά-
νατοι, ενώ το 1998 το αντίστοιχο ποσοστό 
έφθασε το 6,6‰.

Αύξηση του προσδόκιµου ζωής: η προσ-
δοκώµενη ζωή κατά τη γέννηση, το 1998 
ήταν 75,3 χρόνια για τον άνδρα και 80,5 χρό-
νια για τη γυναίκα.

∆είκτης γονιµότητας: ο δείκτης γονιµό-
τητας έχει µειωθεί ανά γυναίκα αναπαραγω-
γικής ηλικίας, το 1970 ήταν 2,39 παιδιά και 
το 1995 έφθασε το 1,32.

Μέση ηλικία της γυναίκας κατά τη γέννη-
ση του πρώτου παιδιού: ο δείκτης αυτός πα-
ρουσιάζει σταθερά αναδοκή τάση. Το 1980 
ήταν 26,1 χρόνια και το 1995 έφθασε τα 28,2 
χρόνια.

Μέση ηλικία πρώτου γάµου της γυναίκας: 
και αυτός ο δείκτης αυξάνεται σταδιακά και 
απο τα 23,7 χρόνια που ήταν το 1970, έφθα-
σε τα 25,7 χρόνια το 1995.

Θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι στις επό-
µενες δεκαετίες το 2050 ο πληθυσµός στην 
Ελλάδα όπως προβλέπεται µε βάση όλα τα 
δηµογραφικά δεδοµένα θα έχει µειωθεί, υπο-
λογιζόµενος στα 9,1 εκατοµµύρια, όταν το 
1996 ήταν 10,5 εκατοµµύρια.

Όλα τα δηµογραφικά στοιχεία που προ-
αναφέρθηκαν παρουσιάζουν τη σηµερινή ει-
κόνα στη χώρα µας. Ίσως µελλοντικά να εί-
ναι αναστρέψιµα. Αναµφισβήτητα θα πρέπει 
να παρθούν µέτρα εφαρµόσιµα, ρεαλιστικά, 
προκειµένου να εφαρµοστεί µια σωστή δη-
µογραφική πολιτική.

Σηµαντικό θέµα είναι η επίπτωση που θα 
υπάρξει από τη µετανάστευση στη χώρα µας 
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όπως και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γιατί, τα µεταναστευτικά ρεύµατα 
θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν σηµαντικό 
ρόλο στη διαµόρφωση των µελλοντικών τά-
σεων του πληθυσµού που βρίσκεται σε ηλι-
κία εργασίας. Όλες οι δηµογραφικές επιπτώ-
σεις θίγουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προαναφέρ-
θηκε, την οικογένεια στη δοµή της και στο 
µέγεθός της.

Οικογενειακά σχήµατα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν για 
τον ερευνητή τα αποτελέσµατα διαφόρων 
κοινωνιολογικών ερευνών που έγιναν τις τε-
λευταίες δεκαετίες στη χώρα µας.

Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν 
τις νέες αντιλήψεις που επικρατούν στην ελ-
ληνική οικογένεια στο επίπεδο των διαπρο-
σωπικών σχέσεων και ιδιαίτερα στις σχέσεις 
των δύο συζύγων από τη µια πλευρά κι εκεί-
νες των γονέων και των παιδιών από την άλ-
λη.

Οι κοινωνιολογικές έρευνες που έγιναν 
και στη χώρα µας βασικά από τη δεκαετία 
του ’70 και µετά, ενίσχυσαν ταυτόχρονα την 
τάση και το ενδιαφέρον που επικρατούσε από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’50 για την κοι-
νωνιολογική µελέτη της οικογένειας.

Παρ’ όλο που στην Ελλάδα, η κοινωνι-
ολογία εισάγεται καθυστερηµένα στα Πανε-
πιστηµιακά ιδρύµατα, προσπάθειες µελέτης 
και έρευνας σε διάφορους τοµείς αλλά και 
στο χώρο της Κοινωνιολογίας της οικογένει-
ας (εφ’ όσον αυτόν εξετάζουµε) έγιναν από 
το ΕΚΚΕ και όλους εκείνους τους επιστήµο-
νες-ερευνητές του εξωτερικού έλληνες και 
αλλοδαπούς.1

Εκτεταµένη οικογένεια

Αναµφισβήτητα µετά το Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο το βασικό οικογενειακό σχήµα που 
επικρατούσε στον ελληνικό χώρο ήταν η εκτε-
ταµένη οικογένεια, στις αστικές αλλά ιδιαίτε-
ρα στις αγροτικές περιοχές. Στη µορφή αυτή 
της οικογένειας, ο άνδρας, σύζυγος- πατέρας 
(pater familias) είχε προκαθορισµένο και 
αδιαφιλονίκητο ρόλο. Απολάµβανε την οικο-
γενειακή αποδοχή, ενώ από την άλλη πλευρά 
η σύζυγος-µητέρα, ήταν µεν «υποταγµένη» 
στον αφέντη-σύζυγό της, αλλά σε µια σειρά 
από οικιακές ασχολίες είχε τη βασική πρω-
τοβουλία κι έπαιρνε αποφάσεις. Απολάµβα-
νε τον οικογενειακό σεβασµό.

Στην οικογενειακή αυτή δοµή, οι ρόλοι 
µέσα στην οικογένεια διαµορφώνονται κι 
από τη διαχείριση των οικονοµικών. Η προί-
κα η οποία δίνεται στα θηλυκά µέλη της οι-
κογένειας, ένα κοινωνικο-οικονοµικό φαινό-
µενο καθαρά ελληνικό, ήταν υποχρέωση του 
πατέρα κι αναµφισβήτητα αποτελούσε γι’ 
αυτόν σηµαντική πηγή εξουσίας. 

Συζυγική (πυρηνική) οικογένεια

Με την πάροδο των χρόνων, επικρατού-
σα µορφή οικογένειας εξελίσσεται η συζυ-
γική (πυρηνική) οικογένεια. Στηρίζεται στο 
γάµο, βασικό χαρακτηριστικό της είναι η 
συµβίωση των δύο γονέων µε τα παιδιά τους. 
Οι ρόλοι των δύο συζύγων είναι διαφοροποι-
ηµένοι αλλά δηλώνονται αξιωµατικά ως ισό-
τιµοι. Ο άνδρας εξασφαλίζει την οικονοµι-
κή επιβίωση της οικογένειας, η δε γυναίκα 
ασχολείται µε τη φροντίδα και την κοινωνι-
κοποίηση των παιδιών.

1. Αναφερόµαστε σε µια σειρά από έρευνες του ΕΚΚΕ που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Όλες είχαν σαν αντι-
κείµενό τους την οικογένεια. Μέσα από αυτές διαγράφονται, κάπως αδρά αλλά σταθερά οι αλλαγές στις οποίες ήδη 
αναφερθήκαµε. Στην έρευνα Νεαρές οικογένειες που έγινε το 1972 «διαπιστώνεται καθαρά ότι οι άνδρες του δείγµατος 
δεν δέχονται στο σύνολό τους καµιά αλλαγή σχετικά µε τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων» ( Πρεσβέλου Κλ., 
Τεπέρογλου Α., 1980). Σε µια άλλη έρευνα µετά από χρόνια διαπιστώνονται κάποιες άλλες διαστάσεις των σχέσεων 
των δύο φύλων. ∆εν υπάρχει θεαµατική διαφοροποίηση, αλλά από τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνεται µία αλλα-
γή τουλάχιστον στο επίπεδο σχέσεων γονέων-παιδιών. «Μέσα στην ελληνική οικογένεια έχει εδραιωθεί διάλογος γο-
νέων-παιδιών, ο οποίος εξηγεί γιατί η κατεύθυνση της επιρροής είναι διπλή: από τους ενήλικες προς τη νέα γενιά και 
αντίστροφα» (Γκιζέλης Γρ., Καυταντζόγλου Ρ., Τεπέρογλου Α., Φίλιας Β., 1984). Σε µια έρευνα που έγινε στους νέους 
το 1984, διαπιστώνεται ότι οι νέοι δέχονται µε υψηλά ποσοστά την ισότητα των δυο φύλων και φαίνονται να έχουν αρ-
κετά ικανοποιητικές σχέσεις µε τους γονείς τους σε διάφορους τοµείς που απαιτούνται από κοινού αποφάσεις (Γαρδί-
κη Ολ., Μουρίκη Α., Μυριζάκης Ιωαν., Παραδέλλης Θ., Τεπέρογλου Α., 1987). Στην έρευνα Οικογένεια στην Αθήνα: 
Οικογενειακά πρότυπα και συζυγικές πρακτικές, αναφέρεται ότι η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο, 
διατηρεί τη συνοχή της και τον οικογενειοκρατικό της χαρακτήρα, ενώ ακολουθεί µε κάποια καθυστέρηση και µε δια-
φορετικό ρυθµό το δυτικό ευρωπαϊκό µοντέλο οικογένειας (Μαράτου-Αλιπράντη Λ., 1999).
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Η «δοµολειτουργική θεωρία» υποστη-
ρίζει τη σταθερότητα της οικογένειας, τον 
ισορροπητικό της χαρακτήρα και τη συµ-
βολή της στην κοινωνική ευηµερία. Έτσι, η 
σταθερή συζυγική οικογένεια ανυψώθηκε σε 
µοντέλο συµπεριφοράς και σε ιδεατό πρότυ-
πο. Το µοντέλο αυτό της οικογένειας που υιο-
θετήθηκε από τους Ευρωπαίους κοινωνιολό-
γους, προερχόταν από τα αστικά κέντρα των 
ΗΠΑ και επικράτησε από τη δεκαετία του 
’50 και για τα επόµενα χρόνια.

Η διγονεϊκή σταθερή οικογένεια χρησι-
µοποιήθηκε ως εργαλείο εµπειρικής έρευνας 
και ως µέσο κοινωνικής πολιτικής για την 
καλυτέρευση των όρων διαβίωσης των σπι-
τικών. Η σταθερή συζυγική οικογένεια θε-
ωρείται ως η καλύτερη δοµή κάλυψης όλων 
των αναγκών των µελών της. Το οργανωµένο 
κράτος και η κοινωνία την υποστηρίζουν µε 
πολλαπλές παροχές που απορρέουν από τη 
νοµοθεσία του κράτους πρόνοιας.

Αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότη-
τα τα επικρατούντα οικογενειακά σχήµατα 
στη χώρα µας. Αναµφισβήτητα, οι  αλλαγές 
οι οποίες γίνονται σε άλλες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στις χώρες του 
 Βορρά, δεν γίνονται απόλυτα κοινωνικά απο-
δεκτές στη χώρα µας.

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις χώρες αυ-
τές σε µια σειρά από διαφοροποιήσεις σηµα-
ντικές για τον ιδιωτικό βίο, όπως:

• η αύξηση έως και γενίκευση της προγα-
µιαίας συγκατοίκησης,

• διαδοχική αλλαγή προγαµιαίων συντρό-
φων, 

• αύξηση προγαµιαίας και εκτός γάµου 
τεκνογονίας,

• αύξηση της µονογονεϊκής οικογένειας,
• αύξηση της µητρότητας ανηλίκων γυ-

ναικών,
• αύξηση και πρωϊµοποίηση διαζυγίων,
• αύξηση της άνευ γάµου συγκατοίκησης 

σε όλες τις ηλικιακές οµάδες,
• αύξηση ανασυντιθεµένων οικογενειών 

µε παιδιά από διάφορες προηγούµενες 
γονικές ενώσεις, νόµιµες ή µη,

• αποπρωϊµοποίηση του ηµερολογίου γα-
µηλιότητας,

• συνεχής πτώση της γονιµότητας και αύ-
ξηση της διακοπής κυήσεως (Πρεσβέ-
λου, 2001).

Απ’ όλες αυτές τις νέες τάσεις που ανα-
φέρθηκαν, µερικές εν µέρει έχουν ήδη εµφα-
νιστεί και στον ελληνικό χώρο.

Η δυσκολία παραδοχής νεωτεριστικών 
τάσεων στον οικογενειακό βίο, είναι θέµα 
που άπτεται µε πολλές άλλες συνιστώσες. Ο 
ρόλος της οικογένειας στην Ελλάδα ήταν πά-
ντοτε υποστηρικτικός σε µια σειρά από διά-
φορα κενά της κοινωνικής πολιτικής.

Οι υποστηρικτικός της ρόλος, εµφανίζε-
ται ιδιαίτερα στα θέµατα των ηλικιωµένων 
καθώς και στη βοήθεια που παρέχει προς τα 
παιδιά και τους νέους. 

Σχέσεις µε τα παιδιά

Στη χώρα µας εµφανίζεται µε έµφαση 
το φαινόµενο της «παιδοκεντρικότητας». Το 
παιδί αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος 
όλης της οικογένειας των γονέων του καθώς 
και των υπολοίπων µελών, συγγενών και των 
παππούδων και γιαγιάδων. «Η ιδιαίτερη αυτή 
προσοχή εστιάζεται στην οικονοµική, συναι-
σθηµατική και ψυχολογική υποστήριξη των 
παιδιών και νέων της οικογένειας» (Τεπέρο-
γλου, 1994).

Η µεγαλύτερη βοήθεια και υποστήριξη 
εµφανίζεται σε ότι έχει σχέση µε το σχολείο 
και στην οικογενειακή προσπάθεια που επι-
χειρείται προκειµένου να επιτύχει ο νέος ή η 
νέα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Πρόκειται 
για µια συνολική οικογενειακή διαδικασία, 
εφόσον έως και σήµερα η κοινωνική ανέλιξη 
της οικογένειας είναι στενά συνυφασµένη µε 
την επιτυχία του νέου ή της νέας στην τριτο-
βάθµια εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, η οικογένεια, οι γονείς βασικά 
ενίοτε και οι παππούδες-γιαγιάδες υποβάλλο-
νται σε µεγάλες οικονοµικές θυσίες. Τα ποσά 
που διατίθενται για φροντιστήρια, ιδιαίτερα 
µαθήµατα κ.λπ., έχουν κατά καιρούς εµφα-
νιστεί και στον ηµερήσιο τύπο και δηµιουρ-
γούν ερωτηµατικά για το πώς είναι δυνατόν 
να ανταποκρίνεται η ελληνική οικογένεια σ’ 
ένα τέτοιο µεγάλο κόστος.

Η «παιδοκεντρικότητα» όµως της οικο-
γένειας δεν σταµατά µόνο σε θέµατα παι-
δείας αλλά συνεχίζεται και στα οικονοµι-
κά ζητήµατα. Η ανεργία ιδιαίτερα των νέων, 
δηµιουργεί αναγκαίες συνθήκες παραµονής 
των νέων στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Η µακρόχρονη παραµονή µέσα στην οικογέ-
νεια, έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ανά-
ληψη δικών τους ευθυνών σε µια σειρά από 
σοβαρά θέµατα, στην αναβολή δηµιουργίας 
δικής τους οικογένειας και γενικά σε µια «µε-
τάθεση» ωριµότητας των νέων ανθρώπων.
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Σχέσεις µε τους ηλικιωµένους

Εκτός όµως από τον υποστηρικτικό ρό-
λο της οικογένειας προς τα παιδιά και τους 
νέους, σε επίπεδο που διαφοροποιείται από 
άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη, σηµαντική τάση 
βοήθειας υπάρχει και για την ονοµαζόµενη 
τρίτη ηλικία.2

Αναµφισβήτητα η αυξανόµενη µακροβι-
ότητα, σε συνδυασµό µε το σηµαντικό βαθµό 
µείωσης της γονιµότητας κατά τα τελευταία 
έτη (όπως ήδη προαναφέρθηκε) είχε ως απο-
τέλεσµα την ταχεία µετάβαση προς ένα πλη-
θυσµό πολύ µεγαλύτερης ηλικίας, φαινόµενο 
που, σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβλέ-
ψεις, θα διαρκέσει αρκετές δεκαετίες.

Η τάση γήρανσης του πληθυσµού προ-
καλεί εκ βάθρων αλλαγές που επηρεάζουν 
όλες τις γενεές και τους περισσότερους το-
µείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστη-
ριότητας.

Σχετικά µε το ρόλο των ηλικιωµένων µέ-
σα στα πλαίσια της οικογένειας θα πρέπει να 
επισηµανθούν τα εξής:

• Η διαµόρφωση των ενδοοικογενειακών 
σχέσεων επηρεάζεται βασικά κι από την οι-
κονοµική αυτοτέλεια του ηλικιωµένου ατό-
µου. Η συνταξιοδότηση, που έχει επιτευχθεί 
τις τελευταίες δεκαετίες, επιτρέπει στους ηλι-
κιωµένους να κινούνται ελεύθερα βασιζόµε-
νοι στις δικές τους δυνάµεις.

• Τα ευρήµατα διαφόρων ερευνών ανα-
φέρουν ότι κι όταν ακόµη έχει εξασφαλιστεί 
η οικονοµική αυτοτέλεια, οι ηλικιωµένοι βρί-
σκονται αντιµέτωποι µε διάφορα προβλήµα-
τα και ανάγκες, όπως περιθωριοποίηση, µο-
ναξιά, ανασφάλεια.

• Η βοήθεια της οικογένειας προς τα ηλι-
κιωµένα άτοµα είναι αναντικατάστατη,  γιατί 
αν αυτή δεν υπήρχε, τα κοινωνικά προβλή-
µατα θα ήταν πολύ έντονα. Η οικογένεια π.χ. 
συµβάλλει σε θέµατα νοσοκοµειακής και ια-
τρικής παρακολούθησης (άτυπη οικογενεια-

κή βοήθεια) σε θέµατα µη αυτοεξυπηρετού-
µενων ηλικιωµένων, στη φροντίδα αυτών 
που πάσχουν από γεροντική άνοια (Τεπέρο-
γλου, 2001).

Αντιλαµβανόµαστε ότι µέσα στην ελλη-
νική οικογένεια η µορφή αλληλεγγύης, η εν-
δυνάµωση των σχέσεων, µεταξύ των µελών, 
εξακολουθεί να υπάρχει και διατηρείται αρ-
κετά έντονη. Επειδή όµως, όπως προαναφέρ-
θηκε,  αρχίζουν και στη χώρα µας να εµφανί-
ζονται «πρωτοποριακά νέα σχήµατα του ιδι-
ωτικού βίου» χωρίς να υπάρχει κεντρικός 
σχεδιασµός υποδοχής, επιβάλλεται προκει-
µένου να µην δηµιουργηθούν συνθήκες κοι-
νωνικής κατακραυγής, να δοθεί κατευθυ-
ντήρια «γραµµή», προς όλους τους αποδέ-
κτες εφαρµογής κοινωνικής πολιτικής3 για 
την όσο το δυνατόν πιο σωστή αντιµετώπιση 
των νέων αυτών τάσεων που, ίσως µε καθυ-
στέρηση, έναντι των άλλων Ευρωπαϊκών χω-
ρών, θα αρχίσουν να εµφανίζονται και στη 
χώρα µας.

Νέες µορφές οικογένειας 
και κοινωνικές προεκτάσεις

Οι επικρατούσες νέες συνθήκες στην κα-
θηµερινή ζωή των ανθρώπων, όπως είναι η 
ψηφιακή τεχνολογία, η ηλεκτρονική, η τη-
λεκπαίδευση, οι νέες δραστηριότητες στο 
τραπεζικό και εµπορικό σύστηµα, αποτε-
λούν µερικά παραδείγµατα προκειµένου να 
αποδείξει κανένας τις σηµαντικές αλλαγές 
και επιδράσεις στο άτοµο και κατ’ επέκταση 
στην οµάδα και στην κοινότητα. Ο άνθρωπος 
βάλλεται σε καθηµερινή βάση και όλη αυτή 
η ταχύτητα σε επιτεύγµατα ίσως και τον τρο-
µάζει. Αναζητά τρόπους και προσπαθεί να 
βρει ίσως νέους τύπους και νέες µορφές προ-
σέγγισης. Όπως ήδη έχει επισηµανθεί, οι επι-
δράσεις αυτές δεν άφησαν ανέγγιχτη την οι-
κογένεια.

2. Το ΕΚΚΕ διεξήγαγε σειρά ερευνών σε θέµατα τρίτης ηλικίας. Αναφερόµαστε σε µερικές από αυτές: (Τεπέρο-
γλου Α., 1990), (Τεπέρογλου Α., Μπαλούρδος ∆., Τζωρτζοπούλου Μ., 1995)

3. Η Κογκίδου ∆. (2001) σε µια µελέτη της µε θέµα : Σύγχρονες τάσεις της οικογένειας στην Ελλάδα που είναι υπό 
δηµοσίευση, αναφέρει µια σειρά από σηµαντικά σχόλια σχετικά µε τις κοινωνικές δαπάνες:

• Οι δαπάνες οι οποίες είχαν διατεθεί για τον κοινωνικό προϋπολογισµό το 1997 ήταν 19,49% (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ). Σύµφωνα µε την Eurostat το 1995, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση (2.250 µονάδες, ενώ ο µέσος όρος εί-
ναι 4.831) στις κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας σε µονάδες αγοραστικής δύναµης στα κράτη µέλη της 
Ε.Ε.

• Οι συντάξεις καταλαµβάνουν το 70%, οι παροχές ασθενείας το 22%, ενώ οι παροχές πρόνοιας το 3,1% στο σύ-
νολο των εξόδων της κοινωνικής ασφάλισης. (Κοινωνικός Προϋπολογισµός 1997-Περιοδικό Ενηµέρωση, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
τ. 41, 1998).



135

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

4. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (1999) Σύγχρονη οικογένεια: ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Ειδικό Αφιέρω-
µα τ. 98-99. Αθήνα, ΕΚΚΕ.

5. Στην εφηµερίδα Τα Νέα, 15/3/2000, αναφέρθηκαν στοιχεία της Eurostat σχετικά µε τις µονογονεϊκές οικογέ-
νειες στην Ελλάδα. Έτσι στις 100 µονογονεϊκές οικογένειες µε υψηλό εισόδηµα αναλογούν 248 µε χαµηλό εισόδηµα. 
Αυτό σηµαίνει ότι περίπου τα 2/3 των µονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Οι κοινωνιολόγοι της οικογένειας επιση-
µαίνουν4 ότι «οι κλασσικές φάσεις του οικο-
γενειακού κύκλου χάνουν τη σηµασία τους 
και τη λειτουργικότητά τους. Αντικαθίστα-
νται από απρογραµµάτιστες πρωτοβουλίες. 
Οι αρραβώνες λ.χ. αντικαθίστανται από συ-
γκατοίκηση και η συγκατοίκηση είτε οδη-
γεί σε γάµο είτε σε νέες εµπειρίες συγκατοί-
κησης. Η εκτός γάµου τεκνογονία είναι ένας 
άλλος παράγοντας της κοινωνικής ρευστότη-
τας».

Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν 
βασικές υποθέσεις. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
ενώ έχουµε την εµφάνιση των νέων µορφών 
οικογένειας π.χ. τη µονογονεϊκή,5 υπάρχουν 
αντιφάσεις και διχογνωµίες ως προς την κοι-
νωνική αποδοχή της. 

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι από-
ψεις των νέων ανθρώπων για την οικογένεια 
και το γάµο. Σε έρευνα που διεξήχθη από 
το ΕΚΚΕ (Τεπέρογλου Α., Μπαλούρδος ∆., 
Μυριζάκης Γ., Τζωρτζοπούλου Μ., 1999) οι 
απόψεις των νέων για το γάµο και την οικο-
γένεια ως θεσµών που «καθορίζουν την κοι-
νωνική δοµή» ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Το 
71,0% των ερωτώµενων τονίζει ότι ο γάµος 
είναι θεµατοφύλακας των αξιών. Το 77,0% 
των ερωτώµενων δεν δέχεται την άποψη ότι ο 
γάµος είναι ένας παρωχηµένος θεσµός. Στην 
πρωτοποριακή άποψη ότι είναι προτιµότερη 
η συµβίωση από το γάµο, η απόρριψη των 
ερωτώµενων φθάνει στο 63,0%.

Από τα ευρήµατα των ερευνών διαπι-
στώνεται η µεταβατική φάση στην οποία βρί-
σκεται η ελληνική κοινωνία στο να αποδεχτεί 
και να εφαρµόσει «νέα σχήµατα» οικογενει-
ακού βίου. «Σε γενικές γραµµές, η σύγχρονη 
ελληνική οικογένεια παρουσιάζει τις ίδιες τά-
σεις διαφοροποίησης που χαρακτηρίζουν τη 
δυτικοευρωπαϊκή οικογένεια. Η µεγάλη δια-
φορά έγκειται στον πολύ αργό ρυθµό διείσ-
δυσης των αλλαγών και στη σχετικά ισχυρή 
θέση που κατέχει η εκτεταµένη οικογένεια. 
Οι στατιστικές εµφανίζουν κάποια αλλαγή 
της συµπεριφοράς, µικρή αύξηση (ή σταθε-
ροποίηση σε προηγούµενα επίπεδα) της προ-
γαµιαίας συγκατοίκησης, των διαζυγίων, του 
σχηµατισµού νέας οικογένειας και της εκτός 
γάµου τεκνοποίησης» (Πρεσβέλου, 2001).

Αντί επιλόγου

Από το σύντοµο προβληµατισµό, για 
το «Μετασχηµατισµό της οικογένειας» που 
προηγήθηκε, διαπιστώνεται µια αµφισβήτη-
ση ή και αντίσταση της κοινωνίας σε µια σει-
ρά από «νέα σχήµατα» τα οποία ήδη έχουν 
εµφανιστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με ιδιαίτερη όµως έµφαση θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η κοινωνική αποδοχή ή όχι νέων 
µορφών οικογενειακής οργάνωσης εξαρτάται 
από σειρά µέτρων που άπτονται της κοινωνι-
κής πολιτικής.

Η ελληνική οικογένεια, όλες τις τελευ-
ταίες δεκαετίες έχει επωµιστεί διάφορα βά-
ρη ιδιαίτερα απέναντι των ηλικιωµένων και 
των παιδιών. Η προσπάθεια αυτή δηµιουρ-
γεί ανασφάλεια, επιφυλάξεις και αµφισβήτη-
ση απέναντι ίσως σε µια «ανύπαρκτη οικο-
γενειακή πολιτική» ιδιαίτερα τώρα που γενι-
κά η κοινωνική πολιτική παγκόσµια αλλά και 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συρρι-
κνώνεται.

Οι επιπτώσεις µιας άνισης κοινωνικής 
πολιτικής, όσον αφορά την οικογένεια, είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε θέµατα κοινωνικού 
αποκλεισµού. Αν δεχτούµε την υπόθεση ότι 
το άτοµο έχει το δικαίωµα επιλογής για τη 
µορφή οικογένειάς του, τότε η ενδεδειγµένη 
πρόταση είναι ότι «το κράτος» µέσα στον 21ο 
αιώνα θα πρέπει να ανταποκριθεί σε µια σει-
ρά από µέτρα που θα εξασφαλίζουν στα άτο-
µα συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Ισότητα των φύλων:
η θέση της γυναίκας

στο δηµόσιο 
και ιδιωτικό χώρο

Μαρία Κετσετζοπούλου
Χάρη Συµεωνίδου

Εισαγωγή

Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων 
καθιερώθηκε στην Ελλάδα µε το Σύνταγµα 
του 1975 και θεµελιώθηκε κατά τη δεκαετία 
του ’80 µε την εισαγωγή σηµαντικών νοµο-
θετικών και θεσµικών αλλαγών που δια-
σφαλίζουν την ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως η τροποποίηση και αναθεώ-
ρηση του Οικογενειακού ∆ικαίου και η εισα-
γωγή νέων νόµων σχετικά µε την εξάλειψη 
των διακρίσεων στην πρόσβαση των γυναι-
κών στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική 
κατάρτιση, στην απασχόληση και στις εργα-
σιακές σχέσεις.1 Ωστόσο, παρά την προο-
δευτική νοµοθεσία και την υιοθέτηση θετι-
κών µέτρων υπέρ των γυναικών, η ουσιαστι-
κή υλοποίηση της ισότητας των δύο φύλων 
δεν έχει επιτευχθεί ακόµα. Υπάρχουν ενδεί-
ξεις για την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων 
µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής 
στη χώρα µας.

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται κυ-
ρίως η ισότητα πρόσβασης των δύο φύλων 
στην αγορά εργασίας, η θέση των γυναικών 
στην απασχόληση, η κατανοµή των ρόλων 
των δύο φύλων στην οικογένεια, καθώς και η 
στάση τους απέναντι στη συµφιλίωση οικο-
γενειακής και εργασιακής ζωής, ενώ γίνεται 
σύντοµη αναφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης 
και στη συµµετοχή των γυναικών στην πολι-
τική και δηµόσια ζωή.

Εκπαίδευση και φύλο

Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται 
αυξανόµενη συµµετοχή και των δύο φύλων 
στην εκπαίδευση και ισότιµη συµµετοχή των 
γυναικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµί-
δες. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1997-1998 
το 47,5% του συνολικού αριθµού µαθητών 
στα γυµνάσια ήταν κορίτσια, ενώ το ποσο-
στό αυτό στα γενικά λύκεια και στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση ήταν 55% και 56,2% 
αντίστοιχα.2 Παρά το γεγονός ότι τα κορί-
τσια  εγκαταλείπουν σε µικρότερο ποσοστό 
από τα αγόρια την υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση, έχουν µεγαλύτερο µέσο όρο βαθµολογίας 
και συµµετέχουν σε υψηλότερο ποσοστό στο 
σύνολο του φοιτητικού πληθυσµού, οι παλιές 
 διακρίσεις στην εκπαίδευση σε βάρος των 
γυναικών δεν έσβησαν, απλώς άλλαξαν µορ-
φή. Ενώ στο παρελθόν η διάκριση εντοπιζό-
ταν στη µειωµένη συµµετοχή των γυναικών 
στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, σήµερα 
έχει µετατοπιστεί στο είδος της εκπαίδευσης, 
στη διάρκειά της και στην «αξία» του διπλώ-
µατος. Τα κορίτσια συνεχίζουν να είναι πλει-
οψηφία στις σχολές που οδηγούν σε «γυναι-
κεία» επαγγέλµατα, µε µέτρια οικονοµική 
απόδοση και µε σχετικά µειωµένο κοινωνικό 
κύρος.3 Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, παρα-
τηρείται σηµαντική διαφορά στην κατανοµή 
των κοριτσιών στους διάφορους κλάδους και 
τµήµατα των ανωτάτων σχολών µε  κύριο χα-
ρακτηριστικό τον προσανατολισµό τους και 
προς τις θετικές επιστήµες.4

Ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας

Η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει 
αύξηση, την περίοδο 1990-2001 κατά 3,5 πο-
σοστιαίες µονάδες: το 2001, ο δείκτης απα-
σχόλησης των γυναικών εργάσιµης  ηλικίας 
(15-64 ετών) έφτασε το 41%. Η αύξηση αυτή 
εµφανίζεται µικρότερη σε σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της γυναικείας απασχό-
λησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

1. Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Η κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1984-1994, Εθνική 
Έκθεση της Ελλάδας για το 4ο Παγκόσµιο Συνέδριο του ΟΗΕ για τις γυναίκες, Πεκίνο 1995, Αθήνα, 1985.

2. Symeonidou H. (forthcoming), Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Standard 
Country Report - Greece, N. York and Geneva: United Nations.

3. Κάτσικας Χ., 1996, «Οι διακρίσεις στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην αµοιβή», Ενηµέρωση, τ. 17, 
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Σεπτέµβριος, σ. 2-14.

4. Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 2000, 4η & 5η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την 
εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (περίοδος 1994-2000), Αθήνα.
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όπου για την περίοδο 1989-1999 ανέβηκε 
κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες.5 Έτσι, η γυναι-
κεία απασχόληση στην Ελλάδα συνεχίζει να 
είναι από τις χαµηλότερες στην Ε.Ε.

Βασικός δείκτης για την ισότητα πρό-
σβασης στην απασχόληση µεταξύ των φύ-
λων, αποτελεί η ανεργία. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας το ποσοστό 
ανεργίας των γυναικών ήταν  υπερδιπλάσιο 
του αντίστοιχου των ανδρών και το 2001 
φθάνει το 15,4% του γυναικείου εργατικού 
δυναµικού (από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.). 
Σηµειώνεται ότι τα διαθέσιµα στοιχεία από 
την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ 

δεν αποτυπώνουν µε ακρίβεια το πραγµατικό 
µέγεθος της ανεργίας, αφενός γιατί δεν συ-
µπεριλαµβάνουν την «συγκαλυµµένη» ανερ-
γία στον αγροτικό τοµέα (όπου οι γυναίκες 
παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό συµµετοχής) 
και αφετέρου, γιατί δεν καταγράφουν τα φαι-
νόµενα της αδήλωτης εργασίας, της υποαπα-
σχόλησης, της εποχιακής εργασίας και γενι-
κά, την απασχόληση στην  «παραοικονοµία» 
όπου η γυναικεία απασχόληση κυριαρχεί σε 
δραστηριότητες όπως η γεωργία, ο τουρι-
σµός, κ.λπ.

Τα επίσηµα στοιχεία ωστόσο δείχνουν 
ότι το 2000, ενώ το γυναικείο εργατικό δυνα-
µικό αποτελεί το 40,5% του συνόλου, οι γυ-
ναίκες αποτελούν το 60,6% του συνόλου των 

ανέργων και το 65,3% των ανέργων µακράς 
διάρκειας. Τα ποσοστά της γυναικείας ανερ-
γίας είναι διπλάσια της ανδρικής για όλες τις 
ηλικιακές οµάδες και για όλα τα επίπεδα εκ-
παίδευσης (µε εξαίρεση την κατηγορία ατό-
µων που δεν έχουν πάει καθόλου  σχολείο, 
όπου η διαφορά στα ποσοστά είναι χαµη-
λότερη). Ειδικότερα στις υψηλές εκπαιδευ-
τικές βαθµίδες, όπου η συµµετοχή και των 
δύο φύλων στο εργατικό δυναµικό είναι µε-
γάλη, η ανισότητα πρόσβασης στην απασχό-
ληση εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονη, το 64% 
του συνόλου των ανέργων απόφοιτων ΑΕΙ 
και το 70% των ανέργων απόφοιτων ανώ-

τερης εκπαίδευσης, είναι γυναίκες (βλ. ∆ιά-
γραµµα 1).

Όπως δείχνει πρόσφατη εργασία που 
εξετάζει τις µετακινήσεις του εργατικού δυ-
ναµικού διαχρονικά, οι πιθανότητες µετάβα-
σης από την ανεργία στην απασχόληση είναι 
σηµαντικά υψηλότερες για τους άνδρες. Το 
στοιχείο που διαφοροποιεί τα δύο φύλα δεν 
είναι η απώλεια της απασχόλησης αλλά η δυ-
σκολία εξασφάλισής της. Επιπλέον, υπάρχει 
µεγάλος αριθµός ατόµων που θέλουν να ερ-
γαστούν όµως τελικά αποσύρονται από την 
αγορά εργασίας, αποθαρρηµένοι από τη δυ-
σκολία εξεύρεσης απασχόλησης (λανθάνου-
σα ανεργία). Οι πιθανότητες µετάβασης από 
την ανεργία στην οικονοµική αδράνεια για 

5. Eurostat, 2001, Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Περίληψη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.∆. «Απα-
σχόληση και κοινωνικές υποθέσεις», Λουξεµβούργο. 
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τις γυναίκες παραµένουν υψηλότερες από τις 
αντίστοιχες για τους άνδρες καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της περιόδου 1990-1998.6

Το επίπεδο εκπαίδευσης θεωρείται ση-
µαντικός καθοριστικός παράγοντας της συµ-
µετοχής ενός ατόµου στο εργατικό δυναµι-
κό. Πράγµατι, η βελτίωση του εκπαιδευτικού 
επίπεδου των γυναικών συνοδεύεται και από 
ανάλογη αύξηση της συµµετοχής τους στο 
εργατικό δυναµικό. Η συσχέτιση αυτή αφορά 
και τα δύο φύλα, αλλά είναι πολύ εντονότε-
ρη στην περίπτωση των γυναικών, όσο υψη-
λότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
γυναικών, τόσο µικρότερες είναι οι διαφορές 
µεταξύ των δύο φύλων σχετικά µε τη συµµε-
τοχή τους στο εργατικό δυναµικό, ενώ στους 
κάτοχους µεταπτυχιακού τίτλου το ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών εµφανίζεται µεγα-
λύτερο των ανδρών.

Η εκπαίδευση βελτιώνει όχι µόνο τη 
συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό, αλλά 
και τις δυνατότητες εξεύρεσης απασχόλησης. 
Μια αναλυτικότερη εξέταση των στοιχείων 
για το ποσοστό του πληθυσµού εργάσιµης 
ηλικίας που απασχολείται (ο λόγος των απα-
σχολουµένων προς τον πληθυσµό εργάσιµης 
ηλικίας) και η σύγκριση µε το αντίστοιχο πο-
σοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 
εµφανίζει ενδιαφέρον.7 

Συγκεκριµένα, οι (µικρές) διαφορές στη 
συµµετοχή των δύο φύλων µε τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στο  εργατικό δυναµικό εµφανί-
ζονται υπερδιπλάσιες όσον αφορά τη συµµε-
τοχή τους στην απασχόληση. Για παράδειγ-
µα, η διαφορά µεταξύ των δύο φύλων στην 
κατηγορία των αποφοίτων ανώτερης εκπαί-
δευσης όσον αφορά στη συµµετοχή τους 
στο εργατικό δυναµικό είναι 6,7 ποσοστιαί-
ες µονάδες υπέρ των ανδρών, ενώ η διαφο-
ρά στην απασχόλησή τους είναι υπερδιπλά-
σια (14,2 ποσοστιαίες µονάδες). Για τους 
απόφοιτους ΑΕΙ η συµµετοχή των ανδρών εί-

ναι κατά 1,4  ποσοστιαίες µονάδες υψηλότε-
ρη στο εργατικό δυναµικό από αυτή των γυ-
ναικών, ενώ η συµµετοχή στην απασχόληση, 
κατά 5,8 ποσοστιαίες µονάδες. Η µόνη κατη-
γορία γυναικών που παρουσιάζει υψηλότερη 
 συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό από την 
αντίστοιχη των ανδρών –κατά 4,7 ποσοστι-
αίες  µονάδες– είναι αυτή που έχει ολοκλη-
ρώσει τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση, ενώ όσο 
αφορά τη συµµετοχή στην απασχόληση το 
«προβάδισµα» αυτό των γυναικών περιορίζε-
ται σε 0,5 ποσοστιαίες µονάδες. Συνεπώς, η 
πρόσβαση στην απασχόληση των ατόµων µε 
υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα περιορίζεται 
στην περίπτωση των γυναικών. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες αποτελούν «δύο διαφορετικούς κό-
σµους», όπως αναφέρεται και σε άλλες ερ-
γασίες, οι οποίες έχουν καταλήξει σε παρό-
µοια συµπεράσµατα σχετικά µε το ρόλο της 
εκπαίδευσης στον τρόπο ένταξης στην αγο-
ρά εργασίας.8

Η θέση των γυναικών 
στην απασχόληση

Παρά τη σταθερή αύξηση της συµµε-
τοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµι-
κό και τη βελτίωση των τυπικών προσόντων 
των εργαζόµενων γυναικών, ο καταµερισµός 
της εργασίας κατά φύλο φαίνεται ότι συνεχί-
ζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικα-
σία ένταξης και εξέλιξης των γυναικών στην 
εργασία. Η διατήρηση των ανισοτήτων και 
ο διαχωρισµός των θέσεων εργασίας µετα-
ξύ των φύλων παραµένει κυρίαρχο πρόβλη-
µα όχι µόνο της ελληνικής αλλά και των υπο-
λοίπων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. Από 
µια πλευρά, διαπιστώνεται υποεκπροσώπη-
ση των γυναικών σε σηµαντικούς τοµείς της 
κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, όπως στον 
τοµέα της επιστήµης, στην έρευνα, στα κέ-

6. Καραντινός ∆. (υπό δηµοσίευση), Η εξέλιξη της ανεργίας και οι µετακινήσεις του εργατικού δυναµικού στην αγο-
ρά εργασίας, Αθήνα.

7. Ο λόγος των απασχολουµένων προς τον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για το ποσο-
στό ατόµων που θα επιθυµούσαν να εργαστούν, αν υπήρχαν διαθέσιµες θέσεις εργασίας, είτε τα άτοµα καταγράφονται 
στις στατιστικές ανεργίας, είτε όχι. Όσο χαµηλότερος είναι ο λόγος αυτός, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό µη αξι-
οποιηµένου εργατικού δυναµικού. Περισσότερο για το δείκτη στο: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1991, Η απασχόληση στην 
Ευρώπη, Λουξεµβούργο.

8. Ιωακείµογλου Η., Καµινιώτη Ο., Κωστάκη Α., Σκοπελίτου Θ., 1998, «Εκπαίδευση, φύλο και τρόπος ένταξης 
στην αγορά εργασίας της Ελλάδας» στο Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα και στην Γαλλία, Πρα-
κτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σ. 91-109. Επίσης, Κετσετζοπούλου Μ., Κωστάκη Α., 2000, «∆ι-
ερεύνηση της επίδρασης των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των ατόµων εργάσιµης ηλικίας στη συµµετοχή τους 
στην απασχόληση», Επιθεώρηση Αποκέντρωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τ. 19, Αθήνα, 
σ. 35-44.
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ντρα λήψης αποφάσεων και γενικά, στις υψη-
λές βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας.9 

Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των 
γυναικών αυξάνεται στις διοικητικές θέσεις 
και στους τοµείς των υπηρεσιών. ∆ιαφαίνε-
ται µάλιστα µια τάση «προλεταριοποίησης» 
των γυναικών στον τοµέα των υπηρεσιών, 
όπου η απασχόλησή τους συγκεντρώνεται σε 
χαµηλές και ανειδίκευτες θέσεις στην επαγ-
γελµατική ιεραρχία. Εξάλλου, πολλές από τις 
θέσεις αυτές που καταλαµβάνονται από γυ-
ναίκες, αφορούν στην παροχή υπηρεσιών οι 
οποίες, στο προηγούµενο στάδιο εκβιοµηχά-
νισης, προσφέρονταν και πάλι από τις γυ-
ναίκες, µε την ιδιότητά τους ως νοικοκυρές. 
Έτσι, ενδέχεται η δυναµική εξέλιξη αυτού 
του είδους των υπηρεσιών να είναι συνάρτη-
ση του κόστους τους, κάτι που σηµαίνει ότι 
η περαιτέρω ανάπτυξή τους θα εξασφαλισθεί 
µόνο σε χαµηλά επίπεδα µισθού.10

Για την Ελλάδα, τα στατιστικά  στοιχεία 
της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού δείχνουν 
ότι η γυναικεία απασχόληση  αυξήθηκε µε 
ρυθµούς ταχύτερους από το µέσο όρο στον 
κλάδο των υπηρεσιών και σε όλες σχεδόν τις 
επαγγελµατικές κατηγορίες του κλάδου  κατά 
την τελευταία δεκαετία. Συνοπτικά σηµειώ-
νεται ότι η γυναικεία απασχόληση συνεχί-
ζει να συγκεντρώνεται σε µεγάλο ποσοστό, 
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των  ανδρών, 
στον «φθίνοντα» πρωτογενή κλάδο και στους 
παραδοσιακούς τοµείς των υπηρεσιών. Επι-
πλέον, η συντριπτική πλειοψηφία της κατη-
γορίας «βοηθοί οικογενειακών επιχειρήσε-
ων» είναι γυναίκες (70% του συνόλου).

Στη βιοµηχανία, η δραστηριότητα των 
γυναικών συγκεντρώνεται στους τοµείς «κα-
τασκευή ειδών ένδυσης» και «βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών». Όπως είναι γνωστό, η 
παραοικονοµία αποτελεί ένα µεγάλο κοµµάτι 
της οικονοµικής δραστηριότητας και κυριαρ-
χεί σε µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
µεγάλο αριθµό γυναικών. Καθώς το  µέρος 
αυτό της οικονοµίας εκτιµάται ότι αποτελεί 
πάνω από το 25% του ΑΕΠ, υπολογίζεται ότι 
µισό εκατοµµύριο γυναίκες εργάζονται σε 
συνθήκες που διαφεύγουν από τη στατιστική, 

τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και 
την εργατική νοµοθεσία.11

Ο καταµερισµός της εργασίας µε βά-
ση το φύλο διαπιστώνεται καλύτερα µε την 
εξέταση της συµµετοχής των δύο φύλων 
στις επαγγελµατικές κατηγορίες. Η κατανο-
µή των θέσεων µεταξύ των δύο φύλων δεί-
χνει ότι στα επαγγέλµατα που είτε απαιτεί-
ται  µεγαλύτερη ευθύνη ή θεωρείται ότι έχουν 
υψηλό κοινωνικό κύρος, η συµµετοχή των 
γυναικών εµφανίζεται εξαιρετικά µικρή ή συ-
γκριτικά περιορισµένη. Έτσι, στην (σχετικά 
µεγάλη ποσοτικά) επαγγελµατική  κατηγορία 
«διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη µεγάλων 
δηµόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
οργανισµών» µόνο το 19,6% είναι γυναίκες, 
στην κατηγορία «διευθύνοντες επιχειρηµα-
τίες και προϊστάµενοι µικρών δηµοσίων και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων» το 26,3% είναι γυ-
ναίκες, στην κατηγορία «µηχανικοί, εφαρµο-
στές και συντηρητές µηχανών και ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» µόνο το 
1,6% είναι γυναίκες, στη κατηγορία «αρχι-
τέκτονες, µηχανικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα» το 19,1% είναι γυναίκες.

Αντίθετα, οι γυναίκες υπερεκπροσωπού-
νται στις κατηγορίες: «πλανόδιοι  πωλητές, 
οικιακοί βοηθοί, κ.λπ.» (µια κατηγορία που 
 γνώρισε σηµαντική αύξηση τα  τελευταία 
χρόνια) µε ποσοστό 69,1%, «τεχνίτες υφα-
ντουργίας, ειδών ένδυσης και συναφή επαγ-
γέλµατα» (66,5%), «εκπαιδευτικοί» µε ποσο-
στό 61,2%, «τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί 
των επιστηµών  βιολογίας και υγείας» (σχετι-
κά µικρή  κατηγορία) µε ποσοστό 86,4%.

Η αλµατώδης ανάπτυξη της  τεχνολογίας 
συνδέθηκε µε προσδοκίες για αναβάθµιση 
της γυναικείας θέσης και την εξάλειψη του 
επαγγελµατικού διαχωρισµού. Ωστόσο, η ει-
σαγωγή των νέων τεχνολογιών όχι µόνο δεν 
επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στη διάκριση 
των επαγγελµάτων σε γυναικεία και ανδρικά, 
αλλά φαίνεται να ενισχύει την ανδρική θέση. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες δακτυ-
λογράφοι στο δηµόσιο τοµέα αποτελούν το 
99,5% του συνόλου. Αντίθετα, στην ειδικό-
τητα «αναλυτές προγραµµατιστές» οι άνδρες 

9. Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική διεύθυνση Έρευνας, 2001, Επιστηµονικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Προωθώντας την αριστεία µέσα από την ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις επιστηµονικές πολιτι-
κές, Έκθεση της οµάδας εργασίας «Γυναίκες και Επιστήµες» του ∆ικτύου ΕΤΑΝ, Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

10. Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη Μ., 1997, «Προβλεπόµενες επιπτώσεις της Συνθήκης του Μάαστριχ στη γυναικεία απα-
σχόληση», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τ. 5, Ιανουάριος , Αθήνα, σ. 45-53.

11. Σουµέλη Ε., 2002, «Ισότητα αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών: η περίπτωση της Ελλάδας», Ενηµέρωση, τ. 
79, Ιανουάριος , ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, σ. 13-18.
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αποτελούν το 90% του συνόλου.12  Παρόµοια 
συµπεράσµατα προκύπτουν και από έρευ-
να για τη σχέση τεχνολογίας και φύλου στην 
Εθνική Τράπεζα, όπου διαπιστώνεται ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να κατέχουν εξαιρε-
τικά χαµηλό ποσοστό των διευθυντικών θέ-
σεων σε σύγκριση µε τους άνδρες και ότι µε 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών οι διαχωρι-
σµοί ανάµεσα στις «ανδρικές» και «γυναικεί-
ες» θέσεις ενισχύθηκαν διαχρονικά.13 

Επιπλέον, οι γυναίκες υποεκπροσωπού-
νται σηµαντικά και στον επιστηµονικό και 
ερευνητικό τοµέα. Όπως προκύπτει από πρό-
σφατη µελέτη σε 50 ερευνητικούς φορείς της 
χώρας, το 34,7 % (1118 άτοµα) του συνολι-
κού ερευνητικού δυναµικού είναι γυναίκες.14 

Από την κατανοµή των ενταγµένων ερευνη-
τών σε βαθµίδες διαπιστώνεται ότι στις υψη-
λές βαθµίδες οι γυναίκες είναι ελάχιστες 
(17,3% έναντι 82,7% των ανδρών), ενώ η δι-
αφορά µειώνεται στις χαµηλότερες ερευνη-
τικές βαθµίδες. Επιπλέον, από την εξέταση 
των στελεχών ∆ιοίκησης των φορέων διαπι-
στώνεται πολύ µικρή συµµετοχή των γυναι-
κών σε υψηλές διοικητικές θέσεις (πρόεδροι 
ινστιτούτων, διευθυντές, κλπ.), ενώ η γυναι-
κεία παρουσία αυξάνεται στους τµηµατάρχες 
ή σε άλλες χαµηλότερες ιεραρχικά θέσεις.

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπι-
κό, στην προσχολική εκπαίδευση η συντρι-
πτική πλειονότητα είναι γυναίκες, στη στοι-
χειώδη και µέση εκπαίδευση πάνω από το µι-
σό των διδασκόντων είναι γυναίκες, ενώ στο 
διδακτικό προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης 
οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται µε ποσοστό 
27,9% του συνόλου για το ακαδηµαϊκό έτος 
1997-1998.15 

Η ισότητα των αµοιβών είναι θεσµικά 
κατοχυρωµένη, στην πράξη ωστόσο, οι µέ-
σοι όροι των αποδοχών των γυναικών εξακο-
λουθούν να είναι χαµηλότεροι αυτών των αν-
δρών. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, για το 
1998, οι αµοιβές (µέσοι όροι µηνιαίων απο-
δοχών) των γυναικών στις τράπεζες αποτε-
λούν το 76,8% των αντίστοιχων αµοιβών των 
ανδρών, στις ασφάλειες το 62%, στο χονδρι-

κό εµπόριο το 83,5%, στον ηλεκτρισµό και 
την ύδρευση το 63,1%, στη βιοµηχανία-βιο-
τεχνία το 71%.16

Συµµετοχή των γυναικών 
στην πολιτική και δηµόσια ζωή

Εάν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες 
βρίσκονται σε µειονεκτική ακόµα θέση, σχε-
δόν απουσιάζουν στην πολιτική και στα κέ-
ντρα λήψης αποφάσεων: συµµετέχουν µε πο-
σοστό µόλις 10% περίπου στο Εθνικό Κοινο-
βούλιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η παρουσία των γυναικών στο διπλω-
µατικό σώµα είναι ισχνή ή εξαιρετικά περι-
ορισµένη στις ανώτερες βαθµίδες, εάν και 
έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια η παρουσία 
τους, στις χαµηλότερες όµως θέσεις. 

Στο δικαστικό σώµα, η συµµετοχή των 
γυναικών παρουσιάζει σηµαντική αύξηση 
και το 2000 οι γυναίκες καταλαµβάνουν πλέ-
ον πάνω από τις µισές (κατά µέσο όρο) ορ-
γανικές θέσεις ως εισηγητές και δόκιµοι ει-
σηγητές, εφέτες διοικητικών δικαστηρίων, 
πρόεδροι πρωτοδικών διοικητικών δικαστη-
ρίων κ.λπ. Περιορισµένη ακόµα εµφανίζε-
ται η γυναικεία συµµετοχή στο  Συµβούλιο 
της Επικρατείας (19%) και στις θέσεις των 
προέδρων εφετών διοικητικών δικαστηρίων 
(12,5%).17

Συµφιλίωση οικογενειακής 
και επαγγελµατικής ζωής
Η προοδευτική νοµοθεσία που υπάρχει 

στην Ελλάδα για την ισότητα ανδρών και γυ-
ναικών, οι κατά καιρούς υιοθετούµενες οδη-
γίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς 
νόµοι δεν εναρµονίζονται µε τις επικρατού-
σες αξίες και αντιλήψεις. Οι οικογενειακές 
σχέσεις µεταβάλλονται σταδιακά στη σύγ-
χρονη Ελλάδα (µείωση της γονιµότητας, αύ-
ξηση –αν και σε µικρό βαθµό– των συµβιώ-
σεων, των διαζυγίων, των µονογονεϊκών νοι-
κοκυριών και των γεννήσεων εκτός γάµου), 
αλλά οι παραδοσιακές αξίες παραµένουν σε 
µεγάλο βαθµό ισχυρές. 

12. Οπως 4. Επιπλέον, «Γυναίκες και νέα τεχνολογία», Ενηµέρωση, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τ. 17, Σεπτέµβριος 1996. 
13. Στρατηγάκη Μ., 1996, Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα, Πολίτης.
14. Τεπέρογλου Α., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Κετσετζοπούλου Μ., 2001, Μελέτη για την ενίσχυση της συµµετο-

χής των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα στην Ελλάδα, τελική έκθεση, Αθήνα, ΕΚΚΕ-Γενική Γραµµατεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας.

15. Οπως 4.
16. ΕΣΥΕ, Στατιστικές Εργασίας, 1998. Τα στοιχεία παρουσιάζονται και στην Έκθεση της Γενικής  Γραµµατείας 

Ισότητας του 2000. 
17. Τα στοιχεία παρουσιάζονται στην Έκθεση της Γενικής  Γραµµατείας Ισότητας του 2000.
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Στην παρούσα εργασία συνοψίζονται τα 
ευρήµατα πρόσφατης έρευνας, τα  οποία απο-
τυπώνουν την κατάσταση όσον αφορά την 
κατανοµή των εργασιών του νοικοκυριού µε-
ταξύ των συντρόφων και τον  τρόπο συµφι-
λίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής 
στην ελληνική οικογένεια γενικότερα. Στην 
έρευνα εξετάζεται η άµεση σχέση των στά-
σεων για τους ρόλους των δύο φύλων και του 
κεφαλαίου (οικονοµικό, πολιτιστικό και κοι-
νωνικό) µε την κατανοµή της απασχόλησης.18 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι η 
παραδοσιακή κατανοµή των  ρόλων των δύο 
φύλων εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή 
στην Ελλάδα. 

Οι άνδρες εξακολουθούν να εργάζονται 
στην αγορά εργασίας σε διπλάσιο σχεδόν πο-
σοστό σε σύγκριση µε τις γυναίκες. Αντί-
στροφα, στο νοικοκυριό η συµµετοχή τους 
είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Οι γυναίκες 
κατά κανόνα απασχολούνται διπλάσιο χρό-
νο σε σύγκριση µε τους άνδρες στη φροντί-
δα των παιδιών και τετραπλάσιο στις εργα-
σίες του νοικοκυριού. Η Ελλάδα µαζί µε την 
Ισπανία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ευ-
ρωβαρόµετρου (1998), βρίσκονται στην τε-
λευταία θέση στο θέµα αυτό σε σύγκριση µε 
όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της 
κατανοµής των εργασιών ανάλογα µε το εί-
δος του νοικοκυριού όπου προκύπτουν ση-
µαντικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε όσους 
ζουν µόνοι ή συµβιώνουν (µε άλλους εκτός 
από σύντροφο) και σε όσους ζουν µε σύντρο-
φο µε ή χωρίς παιδιά (βλ. Πίνακα 1).

Στην περίπτωση ύπαρξης συντρόφου, 
οι άνδρες φαίνεται ότι επαφίενται σε µεγά-
λο βαθµό στη γυναίκα σε σύγκριση µε την 
περίπτωση που συγκατοικούν µε άλλο ή άλ-
λα άτοµα. Συγκεκριµένα, σε µια  οικογένεια 
που υπάρχει τουλάχιστον ένα παιδί  ηλικίας 
κάτω των 7 ετών, οι γυναίκες συµµετέχουν 
µε 37 (κατά µέσο όρο) ώρες εργασίας την 
εβδοµάδα στις δουλειές του σπιτιού, ενώ οι 
άνδρες µόνο µε 8 ώρες. Στα ζευγάρια µε ένα 
τουλάχιστον παιδί ηλικίας 7 ετών και άνω οι 
διαφορές είναι ακόµη µεγαλύτερες: οι γυ-
ναίκες αφιερώνουν κατά µέσο όρο 42 ώρες 

την εβδοµάδα στις δουλειές του νοικοκυριού 
και οι άνδρες 8. Εντυπωσιακό είναι το γεγο-
νός ότι οι γυναίκες σε µονογονεϊκά νοικοκυ-
ριά (µητέρα-παιδιά), έχουν χαµηλότερο µέσο 
χρόνο εβδοµαδιαίας ενασχόλησης µε τις ερ-
γασίες του νοικοκυριού (35 ώρες) από τις γυ-
ναίκες µε σύντροφο και παιδιά: η ύπαρξη συ-
ντρόφου επιβαρύνει αντί να «ελαφρύνει» τη 
γυναίκα.

Στο θέµα της φροντίδας των παιδιών, ο 
µέσος χρόνος ενασχόλησης των γυναικών 
είναι διπλάσιος από το χρόνο ενασχόλησης 
των ανδρών (36 ώρες για τη γυναίκα και 17 
για τον άνδρα όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα 
παιδί µικρότερο των 7 ετών και αντίστοιχα 
15 και 7 ώρες για ζευγάρια µε παιδιά 7 ετών 
ή µεγαλύτερα (βλ. Πίνακα 2).

Εντούτοις, αν και δεν βοηθούνται από 
τους άνδρες, οι γυναίκες φαίνεται ότι λαµ-
βάνουν σηµαντική βοήθεια από τους γονείς 
τους ή τους γονείς του συντρόφου τους: 46% 
της φύλαξης των παιδιών όταν η µητέρα ερ-
γάζεται, γίνεται από τους παππούδες. Στην 
Ελλάδα τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης 
είναι κατ’ ουσία δίκτυα οικογενειακής υπο-
στήριξης που συνδράµουν όχι µόνο στη φύ-
λαξη των παιδιών, αλλά και σε περιπτώσεις 
οικονοµικών προβληµάτων ή προβληµάτων 
υγείας.

Αναφορικά µε τις στάσεις των ερωτώµε-
νων, ανδρών και γυναικών, «έντονος προσα-
νατολισµός στην οικογένεια» συναντάται σε 
µεγάλο βαθµό ανάµεσα στα ζευγάρια µε παι-
διά, όπου επίσης, αλλά σε µικρότερο βαθµό, 
συναντώνται και θετικές απόψεις υπέρ της 
συµφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής. Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης 
ανδρών και γυναικών συσχετίζεται  θετικά 
µε τις απόψεις υπέρ της γυναικείας απασχό-
λησης και υπέρ της υψηλότερης συµµετοχής 
των ανδρών στις εργασίες του νοικοκυριού 
και αρνητικά µε τον προσανατολισµό στην 
οικογένεια.

Η στατιστική ανάλυση (ανάλυση πα-
λινδρόµησης) δείχνει ότι οι µεταβλητές του 
«κεφαλαίου» –δηλαδή η απασχόληση και 
η εκπαίδευση και σε µικρότερο βαθµό οι 
 µεταβλητές των «στάσεων»– έχουν στατι-

18. Symeonidou H., Mitsopoulos G., Vezyrgianni K., 2001, The Impact of Policies on the Division of Paid and 
Unpaid Labour in Families, European Network on Policies of Unpaid and Paid Work. Tilburg: European Science 
Foundation. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας στηρίζεται στη Θεωρία της Πρακτικής του Μπουρντιέ. Εν προκειµέ-
νω, ως «πρακτική» θεωρείται η κατανοµή της απασχόλησης στην αγορά εργασίας και στο νοικοκυριό. Οι ερµηνευτι-
κές (ανεξάρτητες) µεταβλητές είναι: οι στάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, το «κεφάλαιο» (capital) που διακρίνε-
ται σε οικονοµικό κεφάλαιο (π.χ. εισόδηµα, επίπεδο επαγγέλµατος), πολιτιστικό κεφάλαιο (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) 
και κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. κοινωνικά δίκτυα στήριξης) και η γνώση και χρήση των µέτρων πολιτικής. 



143

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

στικά σηµαντική θετική συσχέτιση µε την 
αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία και 
 ιδιαίτερα ανάµεσα στις γυναίκες: οι πιο µορ-
φωµένες γυναίκες και οι γυναίκες µε ανώτε-
ρο επίπεδο απασχόλησης, τείνουν να εργάζο-
νται συχνότερα από τις υπόλοιπες, εφόσον 
η αποχώρησή τους από την αγορά εργασίας 
αναµένεται ότι θα κόστιζε περισσότερο από 
πλευράς εισοδήµατος σε σύγκριση µε τις γυ-
ναίκες µε κατώτερο επάγγελµα ή µε χαµηλό-
τερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσο θε-
τικότερες είναι οι στάσεις των γυναικών υπέρ 
της εργασίας και υπέρ της κατανοµής των ερ-
γασιών στο νοικοκυριό και στη φροντίδα των 
παιδιών, τόσο πιθανότερο είναι να εργάζο-
νται, ενώ για τους άνδρες δεν παρατηρού-
νται αντίστοιχα αποτελέσµατα. Αντίστροφα, 
οι ίδιες µεταβλητές συνδέονται µε χαµηλό-
τερη συµµετοχή στις εργασίες του νοικοκυ-
ριού και στην ανατροφή των παιδιών. Φαί-
νεται ότι στην περίπτωση αυτή, το ζευγάρι 
απασχολείται λιγότερο µε τα θέµατα αυτά 
και αναθέτουν τις εργασίες του νοικοκυριού, 
όπως και τη φροντίδα των παιδιών, σε τρίτα 
πρόσωπα µε αµοιβή.

Όσον αφορά τη στάση «υπέρ των οικο-
γενειακών θεσµών», η θετική στάση συνδέε-
ται µε υψηλότερο βαθµό ενασχόλησης µε τις 
εργασίες του νοικοκυριού και µε τη φροντί-
δα των παιδιών, τόσο στους άνδρες όσο και 
στις γυναίκες. Εντυπωσιακό ωστόσο είναι το 
γεγονός ότι όταν εξετάζεται η κατανοµή των 
εργασιών που έχουν σχέση µε το νοικοκυ-
ριό και τα παιδιά, ανάµεσα στους άνδρες και 
τις γυναίκες, εµφανίζεται αντίφαση ανάµεσα 
στις θετικά εκφραζόµενες στάσεις των αν-
δρών υπέρ της κατανοµής και των πρακτικών 
τής µη κατανοµής. Οι άνδρες, παρά τις δηλώ-
σεις τους, εξακολουθούν να συµµετέχουν σε 
χαµηλά ποσοστά στις εργασίες του νοικοκυ-
ριού και στην ανατροφή των παιδιών.

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

Η θέση των γυναικών στη σηµερινή κοι-
νωνική και οικονοµική ζωή χαρακτηρίζεται 
από µια σειρά αντιφατικών  καταστάσεων και 
εξελίξεων: υψηλότερη συγκριτικά µε τους 
άνδρες συµµετοχή στην  τριτοβάθµια εκπαί-
δευση, σταδιακή επιλογή «ανδρικών» και τε-
χνολογικά προηγµένων επαγγελµάτων και 
κλάδων, σταθερή αλλά περιορισµένη διεκ-

δίκηση διευθυντικών θέσεων και θέσεων πο-
λιτικής ευθύνης, και από την άλλη πλευρά, 
 µεγάλη συγκέντρωση της γυναικείας απα-
σχόλησης σε κλάδους έντονα «φθίνοντες», 
ιδιαίτερα περιορισµένη εκπροσώπηση σε 
ορισµένα επαγγέλµατα υψηλής υπευθυνότη-
τας και κοινωνικού κύρους, χαµηλότερες συ-
γκριτικά µε τους άνδρες αµοιβές, υπερδιπλά-
σια από την ανδρική ανεργία.

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η οικο-
γένεια βρίσκεται ακόµη στο επίκεντρο της 
ελληνικής κοινωνίας, η επερχόµενη παγκο-
σµιοποίηση, όπως συναρτάται µε την απο-
δυνάµωση του κράτους πρόνοιας, επιτείνει 
 διάφορες αντιθέσεις: ενώ οι  ενδογενεακές 
σχέσεις απειλούνται, συγχρόνως θεωρού-
νται από το κράτος ολοένα και περισσότε-
ρο ως εγγύηση για την κοινωνική ενσωµά-
τωση. Γεννιέται όµως εύλογα το ερώτηµα, 
 µέχρι πότε το ελληνικό κράτος θα εξακολου-
θεί να στηρίζεται σχεδόν  αποκλειστικά στον 
«υποχρεωτικό αλτρουϊσµό» των γυναικών 
για να καλύψει τις τεράστιες αδυναµίες του 
στον τοµέα της πρόνοιας. Και µέχρι πότε θα 
υπάρχουν υψηλά ποσοστά γυναικών εκτός 
αγοράς εργασίας που θα αφιερώνουν σχεδόν 
όλο το χρόνο τους στη φροντίδα του νοικο-
κυριού και των εξαρτηµένων µελών της οι-
κογένειας;

Πιο ισότιµη κατανοµή των εργασιών του 
νοικοκυριού µεταξύ των συντρόφων, συνδυ-
ασµένη και µε ουσιαστικές πολιτικές για τη 
συµφιλίωση οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής, σηµαίνει δυνατότητα ένταξης (ή επα-
νένταξης) µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, υψη-
λότερο εισόδηµα, αύξηση της γονιµότητας, 
µείωση του ρυθµού πληθυσµιακής γήρανσης 
και αντίστοιχα αύξηση της αναλογίας του οι-
κονοµικά ενεργού στο συνολικό πληθυσµό. 
Πέρα από την απλή θέσπιση κατάλληλων πο-
λιτικών, χρειάζεται και προσπάθεια για την 
εφαρµογή τους, ώστε να σταµατήσουν ή να 
ελαχιστοποιηθούν οι διακρίσεις στην αγο-
ρά εργασίας και οι αντιφάσεις στάσεων-πρα-
κτικών που διαπιστώνονται στην οικογένεια. 
Οι κοινωνικές εξελίξεις, όπως η αυξανόµενη 
συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας, απαιτούν µεταβολή των παραδοσιακών 
ρόλων των δύο φύλων, µεταβολή που θα είχε 
σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και δηµο-
γραφικές επιπτώσεις.
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Πίνακας 1
Μέσος όρος ωρών που αφιερώνονται σε οικιακές εργασίες, Ν=6629

Μονοµελή 
νοικοκυριά

Συµβίωση µε άλλους 
(π.χ. γονείς) εκτός από 

σύντροφο

Μονο-
γονεϊκά 

νοικοκυριά

Συµβίωση µε σύντροφο 
χωρίς παιδι

Με σύντροφο και ένα 
τουλάχιστον παιδί <7 

ετών

Με σύντροφο και
παιδιά ≥7 ετών

Γυν.
(Ν=175)

Άνδρες 
(Ν=113)

Γυν.
(Ν=707)

Άνδρες 
(Ν=412)

Γυν.
(Ν=104)

Γυν.
(Ν=3)

Άνδρες 
(Ν=399)

Γυν.
(Ν=827)

Άνδρες 
(Ν=827)

Γυν.
(Ν=

1333)

Άνδρες
(Ν=

1333)

∆ευτέρα έως Παρασκευή
Οικιακές 
εργασίες* 10,3 5,9 8,9 2,5 19,1 17,1 2,3 21,5 1,8 24,1 1,3

Ψώνια, κήπος, 
επισκευές 3,6 3,2 3,2 2,7 4,5 4,5 3,6 4,3 2,9 4,9 3,3

Εβδοµάδα
(συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββατοκύριακου)

Οικιακές 
εργασίες 15,8 9,5 13,4 3,8 27,9 25,0 4,1 30,4 3,1 34,1 2,2

Ψώνια, κήπος,
επισκευές 6,4 5,5 5,4 4,5 7,0 7,4 6,5 6,5 5,1 7,5 5,8

Σύνολο 22,2 15,0 18,8 8,4 35,0 32,4 10,6 36,9 8,2 41,6 8,0

Πίνακας 2
Μέσος όρος ωρών που αφιερώνονται σε φροντίδα παιδιού, Ν=4424

Μονογονεϊκά 
Νοικοκυριά

Με σύντροφο
και ένα τουλάχιστον παιδί <7 ετών

Με σύντροφο και  παιδιά 
≥7 ετών

Γυναίκες (Ν=104) Γυναίκες (Ν=827) Άνδρες (Ν=827)
Γυναίκες
(Ν=1333)

Άνδρες
(Ν=1333)

∆ευτέρα έως Παρασκευή
Φροντίδα παιδιών 

(µπάνιο, ντύσιµο, τά-
ισµα, µεταφορά, παι-

γνίδι, διάβασµα)

12,4 25,5 10,5 10,9 4,5

Εβδοµάδα
 (συµπεριλαµβανοµένου και του Σαββατοκύριακου)

Φροντίδα παιδιών 
(µπάνιο, ντύσιµο, τά-
ισµα, µεταφορά, παι-

γνίδι, διάβασµα)

18,5 36,1 17,0 15,4 7,3

Σύνολο 18,5 36,1 17,0 15,4 7,3

* Περιλαµβάνει: προετοιµασία φαγητού, πλύσιµο πιάτων / στρώσιµο τραπεζιού, πλύσιµο, καθάρισµα.
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Εργασιακές σχέσεις 
και κοινωνικός διάλογος 

στην Ελλάδα: 
η δύσκολη πορεία 
από την κρατική 

κηδεµονία
προς την αυτονόµηση
 Αλίκη Μουρίκη

Το κανονιστικό πλαίσιο 
των εργασιακών σχέσεων

Το ελληνικό σύστηµα εργασιακών σχέ-
σεων, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έφερε 
τη σφραγίδα των ιστορικών εξελίξεων αλλά 
και των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών 
που σηµάδεψαν την περίοδο της ενηλικίω-
σής του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν 
ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός, οι ελά-
χιστα συγκαλυπτόµενες πελατειακές σχέσεις, 
οι υποτυπώδεις συµµετοχικές διαδικασίες, 
και η  έλλειψη διαφάνειας και  δηµοκρατίας. 
Τα πρώτα δειλά µέτρα φιλελευθεροποίησης 
της µεταπολιτευτικής περιόδου και οι πιο 
αποφασιστικές νοµοθετικές  πρωτοβουλίες 
της δεκαετίας του 1980 (ν. 1264/82 και ν. 
1767/88), έθεσαν τις βάσεις για το σταδια-
κό εκσυγχρονισµό του συστήµατος εργασι-
ακών σχέσεων, που ολοκληρώθηκε  µόλις τη 
δεκαετία του 1990. Παρά τα σηµαντικά βή-
µατα προόδου προς την κατεύθυνση της απο-
κέντρωσης των διαδικασιών κοινωνικής δια-
βούλευσης, το ελληνικό σύστηµα εργασιακών 
σχέσεων παραµένει, ωστόσο, ένα από τα πλέ-
ον «ρυθµισµένα» στην Ευρώπη και εξακολου-
θεί –ακόµη και σήµερα– να  διέπεται από δαι-
δαλώδη πολυνοµία, πλήθος συχνά αντικρουό-
µενων ρυθµίσεων, και συγκεντρωτισµό.

O νόµος 1876/90 για τις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις, σηµατοδοτεί την  πρώτη 
ουσιαστική απόπειρα για τον απεγκλωβισµό 
των εργασιακών σχέσεων από την κρατική 
κηδεµονία, µε την καθιέρωση αποκεντρωµέ-
νων κι ελεύθερων διαδικασιών συλλογικής 
διαπραγµάτευσης.1 Οι σηµαντικότερες δια-
τάξεις του περιλαµβάνουν τα εξής:

• Αναγνώριση του δικαιώµατος των εργα-
ζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα της οικονο-
µίας να διεξάγουν ελεύθερες συλλογικές 
 διαπραγµατεύσεις.

• Κατάργηση της υποχρεωτικής  διαιτησίας 
και σύσταση του Οργανισµού Μεσολάβη-
σης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.), ενός αυτό-
νοµου φορέα εθελοντικής µεσολάβησης 
και διαιτησίας για την επίλυση διαφορών 
που σχετίζονται µε τη σύναψη των συλλο-
γικών συµβάσεων εργασίας.2

• Αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγµα-
τεύσεων και στο επίπεδο της επιχείρησης.

• ∆ιεύρυνση του πεδίου των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων µε νέα θέµατα ( όπως 
π.χ. πρόσθετες κοινωνικές παροχές, η ει-
σαγωγή νέων τεχνολογιών, το δικαίω-
µα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης 
στους χώρους των επιχειρήσεων, οι διαδι-
κασίες και οι όροι διεξαγωγής των συλλο-
γικών διαπραγµατεύσεων, κ.ά.).

Συνολικά, στη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1990, αναπτύχθησαν σταδιακά και στη 
χώρα µας οι θεσµοί κοινωνικής διαβούλευ-
σης και συννενόησης που ήταν ιδιαίτερα δια-
δε             δοµένοι στις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.3 Ειδικότερα, καθιερώθη-
καν νέα επίπεδα διαπρα γµατεύσεων όπως το 
επιχειρησιακό, (ενώ δόθηκε µεγαλύτερη έµ-
φαση στο κλαδικό επίπεδο σε σχέση µε το 
οµοιοεπαγγελµατικό), συστάθηκαν νέα όρ-
γανα για την επίλυση των εργατικών διαφο-
ρών (Ο.ΜΕ.∆.) και παραχωρήθηκε αυξηµένη 
αυτονοµία στους κοινωνικούς εταίρους. Ανα-
γνωρίσθηκε το δικαίωµα στις ελεύθερες συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις, δηµιουργήθηκαν 
εργασιακά συµβούλια στις επιχειρήσεις άνω 
των 50 εργαζοµένων και κατοχυρώθηκε το 

1. Μέχρι τότε, ο ν. 3239/55 επέβαλλε ένα συγκεντρωτικό σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων και επίλυσης 
των εργατικών διαφορών, το οποίο, σε συνδυασµό µε τον κατακερµατισµό των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την 
οικονοµική τους εξάρτηση από τις κρατικές ενισχύσεις, περιόριζε σηµαντικά το πεδίο και την εµβέλεια των συλλογι-
κών συµφωνιών (µε εξαίρεση τις συµφωνίες που εξασφάλιζαν οι πιο ισχυρές οµάδες πίεσης/συντεχνίες).

2. Την περίοδο 1992-2001, ο Ο.ΜΕ.∆. χειρίστηκε συνολικά 1825 υποθέσεις εργατικών διαφορών.
3. Η κοινωνική διαβούλευση έχει µακρά παράδοση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ως εργαλείο σχεδια-

σµού της εθνικής κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής. Τη δεκαετία του 1990, πήρε νέα ώθηση ως µέσο για την υλο-
ποίηση του προγράµµατος οικονοµικής σύγκλισης των χωρών της Ε.Ε. και επίτευξης της Ο.Ν.Ε.
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δικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση 
και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίµακας επι-
χειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων.4 Τέλος, 
δηµιουργήθηκε η Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), αποτελούµενη από εκ-
προσώπους των κυριότερων εργοδοτικών και 
συνδικαλιστικών οργανώσεων  καθώς και των 
παρα  γωγικών-επαγγελµατικών τάξεων, µε 
δικαί ωµα έκφρασης γνώµης στα νοµοσχέ δια 
που αφορούν θέµατα οικονοµικής, κοινωνι-
κής, φορολογικής και περιφερειακής πολιτι-
κής (ν. 2232/94),5 ενώ επανήλθε βελτιωµένος 
ο θεσµός της  Επιθεώρησης  Εργασίας, µε τη 
δηµιουργία του Σ.ΕΠ.Ε., στο οποίο ανατίθε-
ται η εποπτεία και ο  έλεγχος εφαρµογής της 
εργατικής νοµοθεσίας (ν. 2639/98).6

Στο δηµόσιο τοµέα, οι εξελίξεις ήταν αι-
σθητά βραδύτερες, µε αποτέλεσµα οι διεθνείς 
συµβάσεις εργασίας υπ. αρ. 151 και 154 (που 
προβλέπουν το δικαίωµα της σύναψης συλ-
λογικών συµφωνιών στο δηµόσιο τοµέα) να 
επικυρωθούν µόλις το 1996, µε τους ν. 2405 
και 2403/1996, ενώ ο σχετικός νόµος που ει-
σάγει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγµα-
τεύσεις στο δηµόσιο τοµέα ψηφίστηκε τε-
λικά το 1999. Ο ν. 2738/1999 αναγνωρίζει 
στα συλλογικά όργανα των δηµοσίων υπαλ-
λήλων το δικαίωµα διενέργειας ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και υπογρα-
φής της γενικής συλλογικής σύµβασης εργα-
σίας και της ειδικής συµφωνίας.7 Στα υπό δι-
απραγµάτευση θέµατα δεν περιλαµβάνεται ο 
καθορισµός των µισθών και η πολιτική προ-
σλήψεων και επιλογής προσωπικού. Αντίθε-
τα, αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων µπο-
ρούν να αποτελέσουν οι ώρες εργασίας, τα 
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµα-
τα, οι  δείκτες αποδοτικότητας, οι προαγωγές, 
οι απαιτούµενες δεξιότητες, θέµατα επαγγελ-
µατικής κατάρτισης, κ.ά.

Η απελευθέρωση των συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων από τον κρατικό εναγκαλι-
σµό ευνόησε τις απευθείας διµερείς διαπραγ-
µατεύσεις ανάµεσα στις εργοδοτικές και τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για την υπογρα-

φή συλλογικών συµβάσεων εργασίας στα 
διάφορα επίπεδα. Ο βαθµός επιρροής και δι-
απραγµατευτικής ισχύος των συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων διαφοροποιείται, όπως εί-
ναι αναµενόµενο, ανάλογα µε το µέγεθος, το 
είδος και τη δραστηριότητα της κάθε επιχεί-
ρησης, δηµιουργώντας έτσι συστήµατα πολ-
λών ταχυτήτων.

Η διεκδικητική ατζέντα 
των διµερών συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων

Η εξέταση του περιεχοµένου της δια-
πραγµατευτικής ατζέντας αποκαλύπτει ότι 
η πλειονότητα των συλλογικών  συµβάσεων 
εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που συνάπτονται είτε σε 
επιχειρησιακό, είτε σε κλαδικό ή οµοιοε-
παγγελµατικό επίπεδο8 µε µονοετή ή διετή 
 διάρκεια, περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστι-
κά γύρω από µισθολογικά και  οικονοµικά θέ-
µατα: οι αυξήσεις µισθών και επιδοµάτων, τα 
πριµ, οι παροχές σε είδος και σε χρήµα, απο-
τελούν ζητήµατα πρώτης προτεραιότητας για 
τα συνδικάτα. Υψηλή προτεραιότητα έχουν 
επίσης τα θέµατα προστασίας της απασχό-
λησης, υγιεινής και ασφάλειας της  εργασίας, 
και αδειών.

Αντίθετα, χαµηλή προτεραιότητα φαίνε-
ται να έχουν µια σειρά θεσµικών αιτηµάτων 
όπως, η µεγαλύτερη συµµετοχή στη  λήψη 
αποφάσεων, το δικαίωµα στην πληροφόρηση 
και διαβούλευση, η δυνατότητα συνεχούς επι-
µόρφωσης κι εκπαίδευσης του  προσωπικού, 
η µείωση του εργάσιµου  χρόνου (µε εξαίρε-
ση 2-3 κλάδους), η εισαγωγή νέων τεχνολο-
γιών και µεθόδων  οργάνωσης της παραγω-
γής, οι νέες επενδύσεις, κ.λπ., αιτήµατα που 
προωθούν εδώ και χρόνια τα συνδικάτα των 
υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Ιδιαίτερη εντύ-
πωση προκαλεί το γεγονός ότι βρίσκονται τε-
λείως στο περιθώριο, αιτήµατα που αφορούν 
τη συµφιλίωση οικογένειας- εργασίας (πέρα 
από τις γονικές άδειες), την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στους χώρους  εργασίας 

4. Πρόκειται για επικύρωση της κοινοτικής Οδηγίας 94/45/ΕC.
5. Η έκφραση γνώµης της Ο.Κ.Ε. δεν είναι δεσµευτική για την κυβέρνηση αλλά απλώς συµβουλευτική. Η κυβέρ-

νηση δεν µετέχει στη σύνθεση της Ο.Κ.Ε.
6. Στα τριµερή ή διµερή όργανα κοινωνικής διαβούλευσης θα πρέπει να προσθέσει κανείς το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας, το Εθνικό Συµβούλιο Υγιεινής & Ασφάλειας, και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Επίσης, οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 
εταίρων συµµετέχουν στα ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆., των θυγατρικών του, του Ο.Ε.Ε., του Ι.Κ.Α., του Λ.Α.Ε.Κ., κ.λπ.

7. Εξαιρείται του δικαιώµατος αυτού, το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων 
ασφαλείας.

8. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια σταδιακή υποχώρηση των οµοιοεπαγγελµατικών και κλαδικών συµφω-
νιών, προς όφελος των επιχειρησιακών συµφωνιών.
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και την αντιµετώπιση του επαγγελµατικού 
διαχωρισµού, την ενσωµάτωση των ατόµων 
µε αναπηρίες ( ΑµεΑ) στην αµειβόµενη απα-
σχόληση, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ανα-
διανοµή της απασχόλησης µε τους ανέργους 
(δυνατότητα για εκούσια µείωση του χρόνου 
εργασίας) κ.ά., που επίσης αποτελούν αναπό-
σπαστο µέρος της διαπραγµατευτικής ατζέ-
ντας των ευρωπαϊκών συνδικάτων.

Υπάρχουν, φυσικά, και οι εξαιρέσεις 
στον κανόνα που αφορούν κάποιους µεµονω-
µένους δυναµικούς κλάδους ή επιχειρήσεις, 
όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες. Η 
συµφωνία που συνήφθη το 2001  µεταξύ της 
Ο.Τ.Ο.Ε. και της Ένωσης Ελληνικών Τρα-
πεζών προβλέπει, µεταξύ άλλων, τη σύστα-
ση ισοµερούς επιτροπής για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας και την αποδέσµευση 
του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών από 
το ωράριο εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων. 
Επίσης, η συµφωνία της ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε. µε τη 
 διοίκηση του οργανισµού το 2001, προβλέ-
πει, µεταξύ άλλων:

• µειωµένο ωράριο για εργαζόµενους που 
πάσχουν από ασθένειες του αίµατος ή 
έχουν παιδιά µε αναπηρίες,

• χορήγηση του 1/3 της µισθοδοσίας σε γυ-
ναίκες που κάνουν χρήση της διετούς γο-
νικής άδειας,

• συµµετοχή των εργαζοµένων στα αυξηµέ-
να κέρδη της επιχείρησης, σε αντάλλαγµα 
για τη µη διεκδίκηση του 35ώρου και τη

• σύναψη µιας «συλλογικής συµφωνίας» 
(global agreement) µεταξύ της διοίκη-
σης του Ο.Τ.Ε., της ΟΜ.Ε.-Ο.Τ.Ε. και της 
UNI, µε ισχύ στις θυγατρικές εταιρείες 
του Ο.Τ.Ε. στο εξωτερικό, για το σεβασµό 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο χώρο 
της εργασίας και την καθιέρωση ενός κώ-
δικα συµπεριφοράς πάνω σε κοινά αποδε-
κτές αρχές.
Αξίζει, όµως, να δούµε πιο συγκεκριµέ-

να τι δεν ζητάνε τα ελληνικά συνδικάτα στις 
διµερείς διαπραγµατεύσεις τους µε την εργο-
δοσία, σε αντίθεση µε τις πρακτικές των συν-
δικάτων των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.:

1. ∆εν ζητάνε να διευρυνθούν οι επιλο-
γές των εργαζοµένων (αλλά και όσων θα ήθε-
λαν να εργαστούν) ως προς τις µορφές, τη δι-
άρκεια και την ένταση της συµµετοχής τους 
στην αγορά εργασίας. Το συνδικαλιστικό κί-
νηµα πουθενά δεν διατυπώνει το αίτηµα για 
µέτρα ευελιξίας ευνοϊκής προς τους εργαζό-
µενους (και ουδέτερης προς τις επιχειρήσεις), 
όπως π.χ. την εξατοµίκευση του χρόνου ερ-

γασίας (µε όρους αµοιβαία επωφελείς), ή τη 
δυνατότητα για περιστασιακή απασχόληση 
στο σπίτι του/της εργαζόµενου-ης (τηλεργα-
σία), ώστε να µπορούν να εντάσσονται στην 
αγορά εργασίας και άτοµα που δεν χωράνε 
στην «προκρούστεια κλίνη» του άκαµπτου 
προτύπου απασχόλησης (γυναίκες που έχουν 
τη φροντίδα µικρών παιδιών ή ηλικιωµένων, 
νέοι που σπουδάζουν, ώριµης ηλικίας εργα-
ζόµενοι που θέλουν να εργάζονται µε µειω-
µένο ωράριο, ΑµεΑ, κ.λπ.).

2. ∆εν ζητάνε, επίσης, να  λαµβάνονται 
υπόψη οι διακυµάνσεις στις ανάγκες και 
τις προτιµήσεις των εργαζοµένων  κατά τη 
 διάρκεια του ενεργού επαγγελµατικού τους 
 βίου. Η Ελλάδα παραµένει µια από τις ελά-
χιστες χώρες της Ε.Ε. όπου δεν παρέχε-
ται καµµία δυνατότητα για  προστατευµένη 
έξοδο από την αγορά εργασίας σε κάποιες 
φάσεις της ζωής των ατόµων, µε χρήση 
άδειας µετ’αποδοχών (ή και άνευ) για λό-
γους προσωπικούς ή εκπαιδευτικούς. Με αυ-
τόν τον τρόπο, χάνεται και η ευκαιρία εισό-
δου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων που 
θ’αντικαθιστούσαν αυτούς που θα απουσία-
ζαν για κάποιο διάστηµα.

3. ∆εν συζητάνε καν κάποιες ουσιώδεις 
παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις, ώστε 
να επιτύχουν τη µείωση του χρόνου  εργασίας 
χωρίς περικοπή των αµοιβών. Επιµένουν ν’ 
αγνοούν βασικούς κανόνες της οικονοµίας 
και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλ-
λά και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εµπειρία.

Η κατάσταση διαφοροποιείται στο επί-
πεδο της εθνικής συλλογικής συµφωνίας, 
που είναι προϊόν διαπραγµατεύσεων µετα-
ξύ των τριών τριτοβάθµιων εργοδοτικών ορ-
γανώσεων (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.) 
και της Γ.Σ.Ε.Ε. Η Εθνική Γενική Συλλογι-
κή Σύµβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), διετούς 
συνήθως διάρκειας, καθορίζει τα κατώτατα 
όρια αµοιβών των εργαζοµένων στον ιδιωτι-
κό τοµέα, καθώς και µια σειρά από θεσµικά 
ζητήµατα, και αποτελεί την «πυξίδα» για τις 
κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβά-
σεις εργασίας. Στο εθνικό, διεπαγγελµατικό 
επίπεδο, η διεκδικητική ατζέντα της Γ.Σ.Ε.Ε. 
περιλαµβάνει, εκτός από τα καθεαυτό µισθο-
λογικά, και αιτήµατα όπως η αύξηση των 
ηµερών αδείας κάθε είδους, η διαχείριση των 
υπερωριών, η συµµετοχή στα κέρδη της επι-
χείρησης, η περίθαλψη των ανέργων, η βελ-
τίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία και η µείωση του χρόνου εργα-
σίας χωρίς µείωση των αποδοχών. 
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Το περιεχόµενο των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επεκτεί-
νεται και σε ζητήµατα ευρύτερου ενδιαφέρο-
ντος, πέρα από τα εργασιακά, δίνοντας έτσι 
το στίγµα της πολιτικής τοποθέτησης των κοι-
νωνικών εταίρων σε σηµαντικά κοινωνικά και 
οικονοµικά προβλήµατα, όπως η στήριξη της 
οικογένειας, ο ρατσισµός και η  ξενοφοβία, η 
καταπολέµηση της µάστιγας των ναρκωτι-
κών και του AIDS, η προώθηση της ισότη-
τας των ευκαιριών, η ανάγκη βιώσιµης ανά-
πτυξης, κ.ά. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί 
ότι η υλοποίηση των κοινών αποφάσεων δεν 
είναι πάντα εξασφαλισµένη και αρκετές πρω-
τοποριακές πρωτοβουλίες που ενσωµατώθη-
καν στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έµειναν στα χαρτιά.9

Συνοψίζοντας την παρούσα ενότητα, θα 
µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι στο επίπε-
δο του διµερούς κοινωνικού διαλόγου, η έµ-
φαση των κοινωνικών συνοµιλητών σε πα-
ραδοσιακού τύπου και αµυντικού  χαρακτήρα 
αιτήµατα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για 
την αναζήτηση κοινών λύσεων σε µείζονα 
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας όπως 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η χαµηλή αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, η 
παραδοσιακή οργάνωση της εργασίας, και η 
τεχνολογική υστέρηση, σε αντίθεση µε ό,τι 
συµβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 

Οι ατελέσφορες απόπειρες 
τριµερούς κοινωνικού διαλόγου 
την περίοδο 1997-2001

Με σηµαντική καθυστέρηση και διστα-
κτικότητα, και µε την καθοριστική προτρο-
πή της Ε.Ε., επιχειρήθηκε και στη χώρα µας 
η θεσµοθετηµένη εµπλοκή των  οργανώσεων 
των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση 
της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνι-
κής πολιτικής. 

Για πρώτη φορά το 1997, οι κοινωνι-
κοί συνοµιλητές κλήθησαν από την κυβέρ-
νηση να συµµετάσχουν σε δηµόσιο τριµερή 
 διάλογο για τη διαµόρφωση ενός  πλαισίου 
πολιτικής για θέµατα ανάπτυξης, ανταγωνι-
στικότητας, απασχόλησης και εργασιακών 
σχέσεων. Με αφορµή τις συζητήσεις για τη 
σύναψη του Συµφώνου Εµπιστοσύνης Κυ-
βέρνησης και Κοινωνικών Εταίρων στην 
πορεία προς το 2000, οι κοινωνικοί συνο-
µιλητές µπόρεσαν να στρέψουν την προσο-

χή τους σε θέµατα, µέχρι τότε, της αποκλει-
στικής ευθύνης των κυβερνητικών πολιτι-
κών. Οι επτάµηνες διαπραγµατεύσεις κατέ-
ληξαν στην υπογραφή του Συµφώνου Εµπι-
στοσύνης που περιελάµβανε 12 σηµεία συµ-
φωνίας σε θέµατα ανάπτυξης, ανταγωνιστι-
κότητας, απασχόλησης κι εργασιακών σχέ-
σεων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στη σύ-
νταξη του εργασιακού νοµοσχεδίου και του 
µίνι-ασφαλιστικού.

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, πως όσον 
αφορά το εργασιακό νοµοσχέδιο, τα πιο 
ακανθώδη θέµατα (όπως η διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας, η επέκταση της µερικής 
απασχόλησης, τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχό-
λησης, κ.ά.) δεν συµπεριελήφθησαν στο τε-
λικό κείµενο και αφέθηκαν στην αποκλειστι-
κή νοµοθετική ευχέρεια της κυβέρνησης, η 
οποία εισήγαγε το ν. 2639/98, µέσα σε κλίµα 
αµφισβήτησης και έντονων αντιδράσεων και 
από τις δύο πλευρές.

Με την υπόδειξη πάντα της Ε.Ε., κα-
θιερώθηκε επίσης η συµβολή των κοινω-
νικών συνοµιλητών στη διαµόρφωση των 
ετήσιων Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την 
 Απασχόληση (Ε.Σ.∆.Α.), αρχής γενοµένης 
από το 1998, καθώς και των Τοπικών Συµ-
φώνων Απασχόλησης. Με αφορµή την απο-
τελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων του 
Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000-2006, οι διαδικασίες του κοι-
νωνικού διαλόγου εντάθηκαν και συστηµατο-
ποιήθηκαν. Απέχουν, ωστόσο, σηµαντικά από 
το να είναι ανέφελες και αποτελεσµατικές.

Οι πιο πρόσφατες απόπειρες τριµερούς 
διαβούλευσης για τα ακανθώδη θέµατα της 
µεταρρύθµισης του θεσµικού πλαισίου για 
την αγορά εργασίας αφενός, και την αναµόρ-
φωση του ασφαλιστικού συστήµατος, αφετέ-
ρου, χρωµατίστηκαν από έντονη  καχυποψία, 
κλίµα αντιπαράθεσης, και µικρο-πολιτικές 
σκοπιµότητες που οδήγησαν τελικά στη µα-
ταίωση της διαδικασίας.10 Το καλοκαίρι του 
2000, οι οργανώσεις των κοινωνικών εταί-
ρων κλήθησαν να καταθέσουν τις απόψεις 
τους στις προτάσεις του Υπουργείου Εργα-
σίας για την εισαγωγή νέων ρυθµίσεων µε 
 στόχο την προώθηση της απασχόλησης και 
την καταπολέµηση της ανεργίας. Η διαδικα-
σία του διαλόγου είχε εξαρχής προβλήµατα, 
λόγω της έντονης αντίθεσης τόσο των εργο-
δοτικών οργανώσεων, όσο και της Γ.Σ.Ε.Ε. 

9. Παράδειγµα η σύσταση ενός µονίµου οργάνου των δύο πλευρών για την παρακολούθηση της πορείας των θε-
µάτων ισότητας, που αποφασίστηκε το 1993 κι έκτοτε δεν έχει υλοποιηθεί.

10. Επειδή ο νέος γύρος διαλόγου για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν λαµβάνεται υπό-
ψη στην παρούσα ανάλυση.
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σε βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου.11 
Κατόπιν της άρνησης της Γ.Σ.Ε.Ε. να συµ-
µετάσχει σε τριµερή διάλογο, οι συζητήσεις 
συνεχίστηκαν σε διµερές επίπεδο, χωρίς τη 
συµµετοχή των εκπροσώπων της κυβέρνη-
σης, ακυρώνοντας έτσι τη διαδικασία της 
τριµερούς διαβούλευσης και περιορίζοντας 
σηµαντικά τη συµβολή των κοινωνικών εταί-
ρων στην τελική διαµόρφωση των διατάξεων 
του νοµοσχεδίου.

Λίγους µήνες αργότερα, τον  Απρίλιο 
του 2001, οι κυβερνητικές προτάσεις για 
την αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστή-
µατος πυροδότησαν τις έντονες αντιδράσεις 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ιδιω-
τικού και δηµόσιου τοµέα (και όχι µόνο αυ-
τών) και προκάλεσαν µια σειρά από πρωτο-
φανείς απεργιακές κινητοποιήσεις.12 Μέσα 
σε αυτό το κλίµα έντασης και αντιπαράθε-
σης, η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου 
για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του 
ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήµατος 
και την αντιµετώπιση των συνεχώς διευρυ-
νόµενων ελλειµµάτων, κατέστη ανέφικτη και 
παραπέµφθηκε σε καταλληλότερο χρόνο.13

Και στις δύο ατελέσφορες απόπειρες δι-
εξαγωγής κοινωνικού διαλόγου για εξαιρετι-
κής κρισιµότητας ζητήµατα, διεφάνη η αδυ-
ναµία αλλά και η απροθυµία των κοινωνικών 
συνοµιλητών να φτάσουν στην καρδιά του 
προβλήµατος και να προτείνουν ή να συναι-
νέσουν σε ρεαλιστικές λύσεις.

Στην πρώτη περίπτωση (εργασιακό 
 νοµοσχέδιο), στην καρδιά του προβλήµατος 
βρίσκεται το ερώτηµα αν η ελληνική αγο-
ρά  εργασίας είναι ήδη εξαιρετικά ευέλικτη 
και απορρυθµισµένη, όπως ισχυρίζονται τα 
 συνδικάτα, ή ακριβώς το αντίθετο, όπως δι-
ατείνονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, και 
αν το  υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο ορθώνει 
εµπόδια στη  δηµιουργία απασχόλησης και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση (ασφαλιστι-
κή µεταρρύθµιση), η καρδιά του προβλήµα-
τος είναι ποιος τελικά θα κληθεί να πληρώσει 
το «λογαριασµό» των συσσωρευµένων ελ-
λειµµάτων, της δηµογραφικής στασιµότητας 
και γήρανσης, της ανορθολογικής οργάνωσης 

του ασφαλιστικού συστήµατος, και της επι-
δεινούµενης σχέσης µεταξύ ασφαλισµένων/
συνταξιούχων.

Η ευρωπαϊκή εµπειρία: 
τι θέµατα διαπραγµατεύονται 
οι κοινωνικοί συνοµιλητές 
στις άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε.

Στις πιο ανεπτυγµένες χώρες της Ε.Ε., 
εδώ και πολλά χρόνια, οι κοινωνικοί συ-
νοµιλητές πέρασαν δυναµικά από τη φάση 
της µονοµερούς νοµοθετικής ρύθµισης, στις 
αποκεντρωµένες διαπραγµατεύσεις και στη 
σύναψη διµερών συµφωνιών κατόπιν δια-
βουλεύσεων. Αρχικά οι συµφωνίες περιελάµ-
βαναν θέµατα οικονοµικού κυρίως χαρακτή-
ρα (εισοδηµατική και φορολογική πολιτική, 
χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµα-
τος, µείωση του έµµεσου µισθολογικού κό-
στους) για να ενσωµατώσουν σταδιακά και 
ουσιώδη θεσµικά θέµατα. Σήµερα, η ατζέντα 
των διαπραγµατεύσεων αποτελείται από ένα 
ευρύτατο και συνεχώς διευρυνόµενο φάσµα 
θεµάτων, που καλύπτει όλες τις παραµέτρους 
της εργασιακής διαδικασίας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παρα-
µένουν πάντα τα παραδοσιακά αιτήµατα για 
τις αµοιβές, τη διαφύλαξη των  θέσεων εργα-
σίας, και την ισότητα των ευκαιριών. Τα τε-
λευταία 15-20 χρόνια, η ατζέντα του  διαλόγου 
εµπλουτίστηκε, ωστόσο µε  ριζικά νέα ζητή-
µατα προς διαπραγµάτευση, όπως: ο εργά-
σιµος χρόνος, οι µορφές απασχόλησης και η 
αναδιοργάνωση της εργασιακής  διαδικασίας. 
Αυτό ήταν αποτέλεσµα της παρακµής του 
µοντέλου της οκτάωρης, πενθήµερης, συνε-
χούς και αδιάλλειπτης  απασχόλησης µέχρι τη 
συνταξιοδότηση και της ανάδυσης  νέων µορ-
φών απασχόλησης (µερική, προσωρινή, κατ’ 
αποκοπήν, κι εξ αποστάσεως απασχόληση). 
Η ευελικτοποίηση της εργασίας προκάλεσε 
µοιραία και την αµφισβήτηση της σχέσης ερ-
γασίας. Έτσι, στο τραπέζι των διαπραγµατεύ-
σεων τίθενται τώρα προς συζήτηση και θέ-
µατα όπως:

• η αναζήτηση ισορροπίας ανάµεσα στην ευ-
ελιξία της απασχόλησης και την προστα-

11. Για τις αντιρρήσεις των εργοδοτών και της Γ.Σ.Ε.Ε., βλ. στο Πρώτο Μέρος «Οι εξελίξεις στο θεσµικό  πλαίσιο 
για την αγορά εργασίας: 1990-2001».

12. Η βεβιασµένη παρουσίαση των κυβερνητικών προτάσεων, χωρίς να έχει προηγηθεί διεξοδικός διάλογος τόσο µε 
τους κοινωνικούς φορείς όσο και µε τα εσω-κοµµατικά όργανα, οδήγησε στην απόσυρση των προτάσεων και τη σύσταση 
µιας µεικτής επιτροπής εµπειρογνωµόνων που επιφορτίστηκε να εξετάσει τις τεχνικές πτυχές του προβλήµατος.

13. Πραγµατοποιήθηκαν µόνο 2, διαδικαστικού χαρακτήρα, συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων το Μάιο του 2001.
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σία των εργαζοµένων (εργασιακά-ασφα-
λιστικά-συνταξιοδοτικά  δικαιώµατα),

• η συµµετοχή των εργαζοµένων στις απο-
φάσεις που τους αφορούν µέσα από διαδι-
κασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης, 

• η εισαγωγή καινοτοµιών στην οργάνωση 
της εργασίας: πολυ-ειδίκευση εργαζοµέ-
νων, οµαδική εργασία, κατάργηση πολ-
λών ιεραρχικών βαθµίδων, κ.λπ.,

• η εξατοµίκευση του εργάσιµου χρόνου, και 
η µείωση όχι µόνο του εβδοµαδιαίου αλλά 
και του συνολικού εργάσιµου χρόνου.

Η ρύθµιση της ευελιξίας βρίσκεται πια 
στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, κα-
θώς έχει γίνει συνείδηση σε όλες τις πλευ-
ρές ότι η ευελιξία αποτελεί καθοριστικό πα-
ράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της 
απασχόλησης. Οι όροι ρύθµισης της νέας ερ-
γασιακής πραγµατικότητας αποτελούν ένα 
προνοµιακό πεδίο παρέµβασης και διαπραγ-
µάτευσης του οργανωµένου συνδικαλιστικού 
κινήµατος για το συγκερασµό των αντικρου-
οµένων συµφερόντων. Σηµείο αιχµής αποτε-
λεί η αποδοχή µεγαλύτερης ευελιξίας (στις 
ώρες και µορφές εργασίας, στις δεξιότητες, 
στις αµοιβές) από την πλευρά των εργαζοµέ-
νων, µε αντάλλαγµα την προστασία της απα-
σχόλησης και τη µείωση του συνολικού ερ-
γάσιµου χρόνου.

Παραδείγµατα συµφωνιών µεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων 
σε επίπεδο Ε.Ε.

Η επικύρωση της Συνθήκης του Μάα-
στριχτ εισήγαγε την υποχρέωση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής να συµβουλεύεται τους 
κοινωνικούς εταίρους πριν από την υιοθέ-
τηση νοµοθετικών πρωτοβουλιών σε θέµα-
τα συνθηκών και όρων εργασίας, υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας, ισότητας, κοι-
νωνικής προστασίας κ.ά. Η θεσµοθετηµένη 
διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου σε υπε-
ρεθνικό επίπεδο διεπαγγελµατικών οργανώ-
σεων εργαζοµένων-εργοδοτών των χωρών 
της Ε.Ε.14 απέφερε µια σειρά από σηµαντι-
κές κοινές συµφωνίες, σε θέµατα όπως: α) τα 
εργασιακά συµβούλια για πληροφόρηση και 
διαβούλευση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
(1994), β) η γονική άδεια (1995), γ) τα συµ-
βόλαια µερικής απασχόλησης (1997) και δ) η 
εργασία ορισµένου χρόνου (1999).  Επιπλέον, 

οι ευρωπαϊκές οργανώσεις των κοινωνικών 
εταίρων συµµετέχουν στη διαµόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόλη-
ση και την κοινωνική ένταξη. Τέλος, από το 
1985 και µετά, αναπτύσσεται ο ευρωπαϊκός 
κλαδικός κοινωνικός διάλογος σε 25, συνολι-
κά, κλάδους δραστηριότητας. Μέχρι στιγµής 
έχουν υπογραφεί 3 κλαδικές συµφωνίες για 
τη µείωση του χρόνου εργασίας στον αγροτι-
κό τοµέα (1997) και την οργάνωση του εργά-
σιµου χρόνου στις θαλάσσιες και σιδηροδρο-
µικές µεταφορές (1998). 

Η νέα ατζέντα των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων 
στην µετα-Ο.Ν.Ε. εποχή

Οι σύγχρονες προκλήσεις που έχουν να 
αντιµετωπίσουν οι κοινωνικοί συνοµιλητές 
στις χώρες της Ε.Ε. είναι ιδιαίτερα σηµαντικές:

• η παγκοσµιοποίηση των αγορών 
και ο αυξανόµενος διεθνής 
ανταγωνισµός,

• η δηµογραφική παρακµή της Ευρώπης,
• η µαζική µετανάστευση 

προς τις χώρες της Ε.Ε.,
• η αλλαγή των καταναλωτικών 

προτύπων και του τρόπου ζωής,
• η ρευστότητα του εργασιακού τοπίου 

και η κρίση της απασχόλησης,
• η αλλαγή του παραγωγικού 

υποδείγµατος.
Παράλληλα, η επίτευξη της Ο.Ν.Ε. και 

η επικείµενη διεύρυνση της Ε.Ε. µε 10 νέα 
µέλη το 2003, θέτουν νέα σηµαντικά ζητή-
µατα προς διαπραγµάτευση µεταξύ των κοι-
νωνικών συνοµιλητών στις χώρες-µέλη της 
Ε.Ε., όπως:

• οι επιπτώσεις από την Ο.Ν.Ε. και από τη 
διεύρυνση της Ε.Ε.,

• η επίτευξη της πραγµατικής, πέρα από την 
ονοµαστική σύγκλιση,

• η εφαρµογή της Κοινωνικής Χάρτας των θε-
µελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων,

• ο συντονισµός των συλλογικών διαπραγ-
µατεύσεων σε επίπεδο Ε.Ε.,

• οι επιπτώσεις από τη ραγδαία εξάπλωση 
της κοινωνίας της πληροφορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν πλέον οι 
διµερείς και τριµερείς συµφωνίες. Ένα επιτυ-
χές παράδειγµα τριµερούς συµφωνίας αποτε-
λούν τα Κοινωνικά Σύµφωνα Απασχόλησης 
που έχουν υπογραφεί σε µια σειρά από χώρες, 

14. Πρόκειται για τις οργανώσεις UNICE, UEAPME και CEEP από εργοδοτικής πλευράς, και ETUC από συν-
δικαλιστικής πλευράς.
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µε στόχο την προώθηση της απασχόλησης, 
τον εκσυγχρονισµό του ασφαλιστικού συστή-
µατος και τη συγκράτηση του πληθωρισµού. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι κοινωνι-
κοί συνοµιλητές καλούνται, για πρώτη φορά, 
να εισέλθουν στο πεδίο της δηµόσιας πολι-
τικής και να διαπραγµατευτούν –µεταξύ άλ-
λων– αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ερ-
γασίας και την πολιτική αµοιβών. Στα «Σύµ-
φωνα δεύτερης γενιάς», θα δοθεί ακόµη µε-
γαλύτερη έµφαση στη συµµετοχική/εταιρική 
προσέγγιση (partnership approach).

Συµπερασµατικές 
παρατηρήσεις

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πού-
µε ότι ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλά-
δα –παρά τα αναµφισβήτητα βήµατα προό-
δου που έχουν γίνει (κυρίως µε ώθηση της 
Ε.Ε.) και τη θεσµοθέτηση συµµετοχικών 
 διαδικασιών– διεξάγεται µέσα σε ένα κλί-
µα δυσπιστίας και παραµένει περισσότερο 
«προσχηµατικός» και «θεατρικός» παρά ου-
σιώδης. 

Κατά συνέπεια, η συµβολή των κοινω-
νικών συνοµιλητών στη διαµόρφωση και 
 υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και 
κοινωνικής πολιτικής εξακολουθεί να είναι 
ισχνή και υπολειµµατική, όχι τόσο σε όρους 
ποσοτικούς (καθότι συµµετέχουν στα όργανα 
διοίκησης των φορέων υλοποίησης των πολι-
τικών απασχόλησης και κοινωνικής προστα-
σίας, ενώ καλούνται συστηµατικά να τοποθε-
τηθούν επί των σχεδίων-νόµου και τα ετήσια 
Ε.Σ.∆.Α.), όσο ποιοτικούς. Η ανάπτυξη των 
διµερών ή τριµερών θεσµών και οργάνων 
κοινωνικής διαβούλευσης, δεν συνοδεύτη-
κε, µέχρι στιγµής από την απαραίτητη όσµω-
ση ανάµεσα στους νέους αυτούς θεσµούς και 
το συνολικό σύστηµα εργασιακών σχέσεων, 
ενώ είναι αισθητή σε όλα τα επίπεδα η απου-
σία συναινετικών διαδικασιών και µιας κουλ-
τούρας διαλόγου.

Η αδυναµία των κοινωνικών συνοµιλη-
τών να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη δι-
αµόρφωση της πολιτικής, οφείλεται, µεταξύ 
άλλων, και στους παρακάτω λόγους:

• την πολυ-διάσπαση και τον κατακερµατι-
σµό, τόσο των εργοδοτικών, όσο και των 
εργατικών οργανώσεων,

• την ετερογένεια των συµφερόντων που εκ-
προσωπούν και τις εσωτερικές αντιφάσεις 
τους, 

• την εξάρτηση των συνδικαλιστικών παρα-
τάξεων από τα πολιτικά κόµµατα µε τις 
όποιες «δουλείες» αυτό συνεπάγεται,

• την αυξανόµενη δυσχέρεια συλλογικής ορ-
γάνωσης, που αντανακλάται και στα χαµη-
λά ποσοστά αντιπροσωπευτικότητας και

• την αδυναµία τους ν’ανταποκριθούν εγκαί-
ρως στις ραγδαίες εξελίξεις που συντελού-
νται και τα νέα δεδοµένα.

Η συσσώρευση αυτών των αδυναµιών 
έχει ως αποτέλεσµα οι διεκδικήσεις των ερ-
γαζοµένων και των αντιπροσωπευτικών τους 
οργανώσεων να χαρακτηρίζονται από ατολ-
µία, εσωστρέφεια και έλλειψη  µακροχρόνιας 
προοπτικής, και µάλιστα σε µια εποχή κα-
τάρρευσης των βεβαιοτήτων που αφορούν το 
µέλλον της απασχόλησης και του κοινωνικού 
κράτους. Από την άλλη πλευρά, το  βασικό αι-
τούµενο από την πλευρά της  πλειοψηφίας 
των ελληνικών επιχειρήσεων παραµένει η ευ-
χέρεια προσφυγής σε παθητικές µορφές ευ-
ελιξίας (επιδείνωση όρων εργασίας, χαµηλό 
εργατικό κόστος, απουσία κανόνων, κ.λπ.). 
Οι κοινωνικοί συνοµιλητές στην Ελλάδα, δεν 
φαίνεται να συνειδητοποιούν την επιτακτική 
ανάγκη διαµόρφωσης µιας µακρόπνοης στρα-
τηγικής για την αντιµετώπιση των σύγχρονων 
οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων, 
αναλαµβάνοντας αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
µε τους οµολόγους τους σε επίπεδο Ε.Ε. ή άλ-
λων κρατών-µελών.15 Έτσι, παρά την επίτευ-
ξη σηµαντικού βαθµού αυτονοµίας από τον 
κρατικό παρεµβατισµό, και την ενίσχυση των 
απευθείας διµερών συζητήσεων και συµφω-
νιών µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών, η 
εµβέλεια του κοινωνικού διαλόγου παραµένει 
περιορισµένη. 

Όπως έχει δείξει η πρόσφατη  εµπειρία, 
η αδυναµία των κοινωνικών συνοµιλητών να 
διατυπώσουν κοινά αποδεκτές και βιώσιµες 
προτάσεις σε κρίσιµες πτυχές της πολιτικής, 
υπονοµεύει τη διαδικασία της «διαπραγµα-
τευόµενης νοµοθέτησης» και παρέχει τη νοµι-
µοποιητική βάση στις κυβερνήσεις να νοµο-
θετούν µονοµερώς και να επιβάλλουν σηµα-
ντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην  αγορά ερ-
γασίας, αποφεύγοντας ή υποβαθµίζοντας την 
αργόσυρτη και γεµάτη «παγίδες» (και πολιτι-
κό κόστος) διαδικασία µιας ουσιαστικής κοι-
νωνικής διαβούλευσης. Η απουσία, ωστόσο, 
συναινετικών  διαδικασιών και ενιαίας στρα-
τηγικής αντίληψης, κινδυνεύει να αποδυνα-
µώσει κάθε τολµηρό µεταρρυθµιστικό εγχεί-
ρηµα και να το καταδικάσει σε µαρασµό. 

15. Με κορυφαίο παράδειγµα τη «Συµµαχία για την Απασχόληση» στη Γερµανία.
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Ο τοµέας 
της Κοινωνικής 

Οικονοµίας στην Ελλάδα 
υπό το πρίσµα 

των σύγχρονων διεθνών 
εξελίξεων

∆ηµήτρης Ζιώµας

Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι σε όλες σχεδόν τις ανε-
πτυγµένες χώρες, ιδιαίτερα υπό το βάρος της 
όξυνσης των φαινοµένων της ανεργίας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού αλλά και της 
κρίσης του Κράτους Πρόνοιας, έχει σηµειω-
θεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες µια σηµαντι-
κή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του  τοµέα 
της Κοινωνικής Οικονοµίας,1 δηλαδή των 
κοινωνικο-οικονοµικών δραστηριοτήτων που 
δεν εντάσσονται ούτε στη σφαίρα του δηµό-
σιου τοµέα, αλλά ούτε και στον παραδοσι-
ακό ιδιωτικό (κερδοσκοπικό)  τοµέα. Αν και 
δεν αναφέρεται σε όλες τις χώρες µε τον όρο 
«Κοινωνική Οικονοµία» αλλά µε όρους συ-
νώνυµους όπως «Τρίτος Τοµέας», «Μη Κερ-
δοσκοπικός Τοµέας», «Εθελοντικός Τοµέας», 
«Μη Κρατικός Τοµέας», «Ανεξάρτητος Το-
µέας», κ.ά., συγκρίσιµες δραστηριότητες µε 
κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συναντώ-
νται σχεδόν παντού.

Μολονότι η εµφάνιση τέτοιων πρωτο-
βουλιών και δραστηριοτήτων εντοπίζεται δι-
εθνώς περίπου στα µέσα του 19ου αιώνα,2 

µε τη µορφή κυρίως εθελοντικών και φιλαν-
θρωπικών οργανώσεων, η ιδέα της οµαδο-
ποίησής τους σε ένα διακριτό τοµέα και της 
ανάπτυξης ενός θεωρητικού υπόβαθρου ήρ-

θε στο προσκήνιο µόλις στα µέσα της δεκα-
ετίας του 1970, και έκτοτε έχει αποτελέσει 
διεθνώς αντικείµενο συστηµατικής έρευνας 
και  µελέτης. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, 
οι δραστηριότητες του τοµέα της Κοινωνι-
κής Οικονοµίας προσελκύουν ολοένα και πε-
ρισσότερο το ενδιαφέρον της επιστηµονικής 
ερευνητικής κοινότητας, ειδικότερα στον Ευ-
ρωπαϊκό χώρο, καθώς και το ενδιαφέρον των 
Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των διεθνών 
οργανισµών αλλά και της κοινής γνώµης.3

Το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται 
για την Κοινωνική Οικονοµία στη σύγχρονη 
εποχή –η οποία χαρακτηρίζεται από την κρί-
ση της απασχόλησης αλλά και την κρίση του 
Κράτους Πρόνοιας– οφείλεται σε πολλούς 
και αλληλένδετους λόγους. Αλλά  κυρίως 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι οργανισµοί του 
τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας έχουν τα 
τελευταία χρόνια δραστηριοποιηθεί µε µε-
γάλη επιτυχία σε µια σειρά από τοµείς όπως 
υγεία, εκπαίδευση, προνοιακές υπηρεσίες, 
πολιτισµός, ψυχαγωγία, κ.ά. µε  αποτέλεσµα 
να έχει αυξηθεί σηµαντικά η απασχόληση 
στους τοµείς αυτούς συγκριτικά µε  άλλους 
τοµείς.4 Ταυτόχρονα, όµως, παρατηρείται και 
µια συνεχής εξέλιξη των οργανωτικών µορ-
φών µε τις οποίες δραστηριοποιούνται, που 
τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται αποτε-
λεσµατικά τόσο σε νέες απαιτήσεις όσο και 
στην αυξανόµενη ζήτηση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών τους.  Πέραν  τούτου, αρκε-
τοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί αναπτύσ-
σουν τα τελευταία χρόνια –µε αυξανόµενους 
 ρυθµούς– πρωτοβουλίες παραγωγικού και 
επιχειρηµατικού χαρακτήρα σε τοµείς που 
µέχρι πρόσφατα κυριαρχούσε ο δηµόσιος το-
µέας. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων έχει 
έρθει στο προσκήνιο η χρήση του όρου «Κοι-
νωνική Επιχείρηση»,5 που αντανακλά µια 
νέα οργανωτική µορφή των φορέων της Κοι-
νωνικής Οικονοµίας, και η οποία χαρακτηρί-

1. Βλ. Salamon and Anheier, 1994 και 1997, Borzaga and Santuari, 1998 και Borzaga and Defourny, 2001. Τα κε-
φάλαια των βιβλίων αυτών που αφορούν τις δραστηριότητες του τοµέα σε διάφορες χώρες (ευρωπαϊκές και µη), επι-
βεβαιώνουν τη σηµαντική του ανάπτυξη. 

2. Ό.π.
3. Ό.π. και European Commission 1993, 1995, 1998, 1999, 2000.
4. Βλ. Salamon and Anheier, 1994 και 1997 και CIRIEC, 2000. Τα στοιχεία των µελετών αυτών δείχνουν ότι το 

σχετικό βάρος της απασχόλησης του Κοινωνικής Οικονοµίας στο σύνολο της απασχόλησης έχει αυξηθεί σηµαντικά τις 
τελευταίες δυο δεκαετίες στις περισσότερες ∆υτικές οικονοµίες. Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στο CIRIEC, 2000 η απασχόληση στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας ανέρχεται σε 8.900.000 θέσεις εργασίας σε 
Ισοδύναµα Πλήρους Απασχόλησης (στοιχεία Eurostat 1997) που αντιπροσωπεύει το 6,6% της συνολικής απασχόλη-
σης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των στοιχείων αυτών βλ. Χρυσάκης και Ζιώµας, 2002.

5. Για µια λεπτοµερή εξέταση και ανάλυση της έννοιας και του ορισµού της «Κοινωνικής Επιχείρησης» αλλά και 
των διάφορων µορφών µε τις οποίες εµφανίζεται σε κάθε χώρα, βλ. Badelt, 1997, Borzaga and Santuari, 1998, EMES, 
1999, Borzaga and Defourny, 2001 και Χρυσάκης, Ζιώµας, Καραµητοπούλου και Χατζαντώνης, 2002.
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ζεται από έναν αυξανόµενο παραγωγικό ρόλο 
και µια επιχειρηµατική συµπεριφορά –καθώς 
και από µια µεγαλύτερη αυτονοµία– στοιχεία 
που τη διακρίνουν από τους παραδοσιακούς 
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, τόσο η έν-
νοια όσο και οι δραστηριότητες του  τοµέα 
της Κοινωνικής Οικονοµίας, δεν είναι ιδιαί-
τερα ανεπτυγµένες. Οι λόγοι για την υστέ-
ρηση αυτή είναι πολλοί, η σε βάθος εξέταση 
των οποίων υπερβαίνει το σκοπό αυτής της 
εργασίας. Θα πρέπει όµως να επισηµάνου-
µε ότι συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι ο 
εθελοντισµός στη Ελλάδα, τόσο ως αντίληψη 
όσο και ως προσφορά εθελοντικής εργασίας, 
ήταν και παραµένει περιορισµένος σε σχέση 
µε ό,τι επικρατεί στις άλλες χώρες της Ευρώ-
πης και κατά συνέπεια δεν έχει διαδραµατί-
σει ένα ρόλο «κινητήριας δύναµης» για την 
εµφάνιση τέτοιων πρωτοβουλιών.  Πέραν αυ-
τού, η ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας στην 
Ελλάδα6 δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο των 
άλλων χωρών της Ευρώπης, ώστε να ευνοή-
σει την ανάπτυξη των φορέων της Κοινωνι-
κής Οικονοµίας και των δραστηριοτήτων 
τους και να αναδείξει έτσι τη σηµασία τους.

Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνει κανείς ότι 
την τελευταία δεκαετία παρατηρείται και στην 
Ελλάδα µια αύξηση του αριθµού των µη κερ-
δοσκοπικών φορέων του ιδιωτικού τοµέα (µη 
κερδοσκοπικές εταιρείες, σωµατεία, οργανώ-
σεις συνεταιριστικού τύπου, διάφορα σχήµα-
τα συνεργασιών, κ.ά.) που συνοδεύεται και 
από µια διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους 
σε διάφορους τοµείς όπως κοινωνική φρο-
ντίδα, εκπαίδευση-επαγγελµατική κατάρτιση, 
πολιτισµός, περιβάλλον κ.ά. Τοµείς, δηλαδή, 
στους οποίους αφενός µεν η δραστηριότητα 
των δηµοσίων αρχών και των δηµοσίων φο-
ρέων δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, 
αφετέρου δε το ενδιαφέρον του ιδιωτικού κερ-
δοσκοπικού τοµέα εµφανίζεται πολύ περιορι-
σµένο και –αναµφισβήτητα– επιλεκτικό.

Όµως, και χωρίς να υποτιµούµε τις πα-
ραπάνω εξελίξεις, θα πρέπει να επισηµάνου-
µε ότι η περιορισµένη γνώση για τις διαστά-

σεις και τα χαρακτηριστικά των οργανισµών 
και των δραστηριοτήτων του τοµέα της Κοι-
νωνικής Οικονοµίας στην Ελλάδα δεν έχει 
επιτρέψει µέχρι σήµερα τη διαµόρφωση ενός 
πλαισίου για συζήτηση, προβληµατισµό αλ-
λά και αντιπαράθεση της φύσης και των προ-
οπτικών του τοµέα και κατ’ επέκταση ενός 
πλαισίου για τη χάραξη πολιτικής.7 Πράγµα-
τι, υπάρχουν ελάχιστες πηγές γνώσης για τον 
εν λόγω τοµέα στο σύνολό του, ενώ η ιδέα ότι 
οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί, ως κατη-
γορία, διαµορφώνουν έναν διακριτό «τοµέα» 
(έστω και εάν δραστηριοποιούνται µε διάφο-
ρες νοµικές και οργανωτικές µορφές) δεν συ-
ναντάται συχνά στην ελληνική σκέψη.8 

Με αυτά τα δεδοµένα, η παρούσα εργα-
σία επιχειρεί, αφενός µεν να συµβάλλει στην 
καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων 
και των φορέων του τοµέα της Κοινωνικής 
Οικονοµίας γενικά, αφετέρου δε να αναδεί-
ξει ειδικότερα κάποιες όψεις του τοµέα αυ-
τού στην Ελλάδα, ώστε να διευκολύνει τη δι-
αµόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς για συ-
ζήτηση αλλά και για περαιτέρω διερεύνηση 
και µελέτη.

Η Κοινωνική Οικονοµία:
Έννοιες και Ορισµοί

Είναι γεγονός ότι ένα από τα κύρια χα-
ρακτηριστικά των πρόσφατων εξελίξεων στα 
συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας των χωρών 
της ∆ύσης είναι η γενικευµένη και σηµαντι-
κή αύξηση του ιδιωτικού τοµέα στην παρο-
χή υπηρεσιών, ιδιαίτερα των «µη-καπιταλι-
στικών» οργανισµών που συνήθως αναφέ-
ρονται ως «µη-κερδοσκοπικοί», όπως είναι 
οι ενώσεις, τα ιδρύµατα, τα σωµατεία, οι συ-
νεταιρισµοί, κ.ά. Σχεδόν παντού έχει σηµει-
ωθεί µια αύξηση, τόσο του αριθµού αυτών 
των οργανισµών, όσο και του ρόλου τους στο 
κοινωνικο-οικονοµικό γίγνεσθαι, προσελκύ-
οντας έτσι ολοένα και περισσότερο το ενδι-
αφέρον των ερευνητών, όχι µόνο των κοινω-
νικών επιστηµών αλλά διαφόρων γνωστικών 
αντικειµένων.

6. Βλ. Ziomas et al στο Borzaga and Santuari, 1998 και Ziomas et al στο Borzaga and Defourny, 2001.
7. Μια πρώτη διερεύνηση των χαρακτηριστικών των οργανισµών που απαρτίζουν τον τοµέα αυτόν στην Ελλάδα, 

επιχειρείται µε την Μελέτη «Προοπτικές Απασχόλησης στον Τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας». Βλ. Χρυσάκης, Ζι-
ώµας, Καραµητοπούλου και Χατζαντώνης (2000 και 2002).

8. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης και από το γεγονός ότι ο τοµέας αυτός δεν εµφανίζεται σε καµία από τις επίση-
µες στατιστικές ως κατηγορία µε τον όρο «Κοινωνική Οικονοµία», ή µε παρεµφερείς όρους όπως «Μη Κερδοσκοπι-
κοί Οργανισµοί», «Τρίτος Τοµέας», κ.ά. αλλά ούτε και ως επιµέρους κατηγορία σε διάφορους τοµείς οικονοµικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας.
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Γενικά, ως «µη κερδοσκοπικοί οργανι-
σµοί» ορίζονται οι οργανισµοί εκείνοι που 
αναλαµβάνουν την εκτέλεση δραστηριοτή-
των τις οποίες ούτε το κράτος, αλλά ούτε και 
η αγορά (ο παραδοσιακός ιδιωτικός κερδο-
σκοπικός τοµέας) είναι σε θέση ή επιθυµούν 
να αναλάβουν.9 Κατά συνέπεια, απουσιά-
ζει το στοιχείο της «γραφειοκρατίας» και το 
 «απρόσωπο» που χαρακτηρίζουν τους κρα-
τικούς οργανισµούς αλλά και προσανατολι-
σµοί όπως η «επιδίωξη κέρδους», το  «ίδιο 
συµφέρον», κ.ά. που  χαρακτηρίζουν τους 
ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς  οργανισµούς. 
Και βέβαια αναπόσπαστο  στοιχείο αυτών 
των οργανισµών θεωρείται το στοιχείο της 
 «εθελοντικής συµµετοχής και προσφοράς» 
που έχει αποτελέσει από την αρχή –και εξα-
κολουθεί να αποτελεί– την κινητήρια δύναµη 
της εµφάνισής τους και της ανάπτυξής τους 
εν γένει. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί 
ότι οι οργανισµοί αυτοί δραστηριοποιούνται 
και λειτουργούν στις διάφορες χώρες υπό ένα 
ευρύ φάσµα νοµικών και οργανωτικών µορ-
φών που συνεχώς διευρύνεται τα  τελευταία 
χρόνια.  

Παρ’ όλα αυτά, η έρευνα που διεξάγε-
ται για τη διαµόρφωση ενός ικανοποιητικού 
–και καθολικά αποδεκτού– ορισµού του το-
µέα που περιλαµβάνει την κατηγορία αυτή 
των οργανισµών και τις δραστηριότητές τους, 
αντιµετωπίζει ακόµη δυσκολίες, τόσο σε θε-
ωρητικό όσο και σε εµπειρικό επίπεδο. Αυ-
τό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην έλλειψη 
αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, αλλά και 
στη µεγάλη ποικιλία και ανοµοιογένεια των 
οργανωτικών µορφών που έχουν αναπτυ-
χθεί στο διεθνή χώρο. Για το λόγο αυτό, πολ-
λές από τις ερευνητικές προσπάθειες συνε-
χίζουν να επικεντρώνονται στον ορισµό και 
τον ακριβή προσδιορισµό του αντικειµένου 
της ανάλυσης, αλλά και στη συλλογή πληρο-
φοριών –κυρίως ποσοτικών– για το µέγεθος 
και τα χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας 
των οργανισµών.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, τα 
τελευταία χρόνια, κυριαρχεί η τάση να χρη-
σιµοποιείται τουλάχιστον η έννοια του «το-
µέα» όπως «Τοµέας της Κοινωνικής Οικονο-
µίας», «Τρίτος Τοµέας» ή «Μη Κερδοσκοπι-
κός Τοµέας», έστω και εάν δεν ταυτίζονται 
απόλυτα µεταξύ τους, προκειµένου να δοθεί 

έµφαση στη διάκριση του τοµέα αυτού από 
τον κρατικό και τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό, 
αλλά και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
προσδιορισµού των ποσοτικών διαστάσεων 
του τοµέα, της εξέλιξής του αλλά και της συ-
νολικής δυναµικής του.

Ωστόσο, ακόµη και σήµερα, δεν υφίστα-
ται ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός του 
τοµέα αυτού και εξακολουθούν να χρησι-
µοποιούνται διάφοροι παρεµφερείς ορισµοί, 
ανάλογα µε το ποια χαρακτηριστικά των 
οργανισµών θεωρούνται ως τα πλέον σηµα-
ντικά. Κατ’ αντιστοιχία, κάποιοι ορισµοί 
δίνουν έµφαση στον µη οικονοµικό ρόλο των 
οργανισµών αυτών, ενώ κάποιοι άλλοι, χωρίς 
να υποβαθµίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο, 
αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στον οικονο-
µικό ρόλο που διαδραµατίζουν στη σύγχρο-
νη εποχή. Γενικότερα, όµως, οι διάφοροι ορι-
σµοί που χρησιµοποιούνται για να προσδι-
ορίσουν τον τοµέα αυτόν αναφέρονται στο 
χώρο της οικονοµίας που βρίσκεται ανάµεσα 
στον ιδιωτικό (κερδοσκοπικό) και το δηµό-
σιο τοµέα και συγκεκριµένα στις οικονοµικές 
δραστηριότητες, µε βασικό γνώρισµα τον µη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους και τον σαφέ-
στατα εκφρασµένο κοινωνικό σκοπό που 
εξυπηρετούν.

Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλι-
ογραφίας διαπιστώνει κανείς ότι δύο είναι οι 
κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις, που µε 
τη σειρά τους προσδιορίζουν εννοιολογικά 
τους όρους που χρησιµοποιούνται στις µελέ-
τες, οι οποίες επιχειρούν την ποσοτικοποίη-
ση των διαστάσεων του τοµέα αυτού και της 
οικονοµικής σηµασίας του. Η πρώτη προσέγ-
γιση, επηρεασµένη από τη Γαλλική παράδο-
ση, βασίζεται στην έννοια της «Κοινωνικής 
Οικονοµίας»10 και επικεντρώνεται στην ανα-
γνώριση των κυρίαρχων θεσµικών τύπων ορ-
γανισµών µε έµφαση στις κοινές αρχές που 
διέπουν τους οργανισµούς αυτούς. Η δεύ-
τερη προσέγγιση, επηρεασµένη κυρίως από 
την Αγγλοσαξωνική παράδοση, βασίζεται 
στην έννοια του «Μη Κερδοσκοπικού Τοµέ-
α»11 και επικεντρώνεται κυρίως στον προσ-
διορισµό των χαρακτηριστικών γνωρισµά-
των των οργανισµών που απαρτίζουν τον το-
µέα. Οι δυο αυτές προσεγγίσεις αποτυπώνο-
νται αντίστοιχα στους ορισµούς που περιγρά-
φονται (ΟΡΙΣΜΟΣ 1 και ΟΡΙΣΜΟΣ 2).

9. Σύµφωνα µε κάποιες άλλες προσεγγίσεις –κοινωνικά εδραιωµένες– οι οργανισµοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως 
«οργανισµοί κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν εξαρτώνται από το κράτος και που δεν έχουν ως κίνητρο το κέρδος».

10. Defourny στο Borzaga and Defourny, 2001.
11. Salamon and Anheier, 1994 και 1997.
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Συγκρίνοντας τους δύο αυτούς ορισµούς, 
κατ’ αρχήν διαπιστώνουµε ότι εµφανίζουν 
σηµαντικές οµοιότητες µεταξύ τους.12 Και οι 
δύο συγκλίνουν στο ότι ο τοµέας αυτός πε-
ριλαµβάνει πρωτοβουλίες διαφόρων τύπων 
νοµικής υπόστασης που στηρίζονται κυρίως 
στην αυτοοργάνωση των πολιτών και στην 
εθελοντική προσφορά υπηρεσιών, στη βάση 
της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, και οι 
οποίοι δεν διέπονται από τη λογική του κέρ-
δους, αλλά επιδιώκουν να αντιµετωπίσουν 
και να καλύψουν προβλήµατα και ανάγκες 
ατόµων ή και κοινοτήτων που δεν καλύπτο-
νται από το κράτος, αλλά ούτε και από τους 
παραδοσιακούς φορείς του ιδιωτικού (κερδο-
σκοπικού) τοµέα της οικονοµίας. 

Όσον αφορά τις αποκλίσεις των δύο ορι-
σµών, αυτές εντοπίζονται κυρίως σε δύο ση-
µεία.13 Το πρώτο σηµείο διαφοροποίησης 
εντοπίζεται στη χρήση του κριτηρίου «δη-
µοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» 
στους Οργανισµούς, στον ορισµό της Κοινω-
νικής Οικονοµίας, ενώ το κριτήριο αυτό δεν 
υφίσταται στον ορισµό του Μη Κερδοσκο-
πικού Τοµέα. Το δεύτερο σηµείο αφορά στη 
διαφορετική έµφαση που αποδίδεται στον 
 περιορισµό για τη διανοµή κερδών: ενώ ο 

ορισµός της Κοινωνικής Οικονοµίας δεν απο-
κλείει το ενδεχόµενο ύπαρξης πλεονάσµατος 
και περιορισµένης έκτασης διανοµής του στα 
µέλη-εργαζόµενους ενός οργανισµού, η δια-
νοµή κερδών σε ένα Μη Κερδοσκοπικό Ορ-
γανισµό είναι εξ ορισµού µη επιτρεπτή. Επι-
σηµαίνεται ότι ο «απαγορευτικός» αυτός πε-
ριορισµός αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο» 
των οικονοµικών θεωριών για τους Μη Κερ-
δοσκοπικούς Οργανισµούς. Αυτό όµως ση-
µαίνει ότι ο ορισµός του Μη Κερδοσκοπικού 
Τοµέα αποκλείει όλους τους οργανισµούς συ-
νεταιριστικού χαρακτήρα,  δεδοµένου ότι οι 
συνεταιρισµοί γενικά αναδιανέµουν µέρος 
του πλεονάσµατός τους στα µέλη τους. 

12. Για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των οµοιοτήτων αυτών, βλ. Defourny στο Borzaga and Defourny, 2001.
13. Για µια πιο λεπτοµερή ανάλυση των διαφορών, βλ. Mertens, 1999 και Defourny, Develtere and Fonteneau, 1999.

ΟΡΙΣΜΟΣ (1) 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο ορισµός ο οποίος χρησιµοποιείται 

στις περισσότερες χώρες έχει ως εξής :
«Η κοινωνική οικονοµία περιλαµ-

βάνει οικονοµικές δραστηριότητες που 
αναλαµβάνονται από επιχειρήσεις και 
οργανισµούς, κυρίως συνεταιρισµούς, 
κοινωνίες αλληλοβοήθειας και σωµα-
τεία (ενώσεις), η ίδρυση και  λειτουργία 
των οποίων διέπεται από τις ακόλουθες 
αρχές: 

• Σκοπό έχουν κυρίως την παροχή 
υπηρεσιών προς τα µέλη τους ή την 
κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρ-
δους. 

• Έχουν ανεξάρτητη διοίκηση.
• Εφαρµόζουν δηµοκρατική διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων.

• Αποδίδουν προτεραιότητα στα άτο-
µα και την εργασία έναντι του κε-
φαλαίου κατά τη διανοµή του εισο-
δήµατος».

ΟΡΙΣΜΟΣ (2) 
ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σύµφωνα µε τον διεθνώς απο-

δεκτό ορισµό του Αµερικάνικου 
 Πανεπιστηµίου Johns Hopkins: 

«Ο µη κερδοσκοπικός τοµέας απαρ-
τίζεται από οργανισµούς που συγκε-
ντρώνουν σωρευτικά τα ακόλουθα χα-
ρακτηριστικά:

• Είναι τυπικοί, δηλαδή έχουν κάποιο 
βαθµό θεσµικής υπόστασης που προ-
ϋποθέτει την ίδρυσή τους ως νοµικά 
πρόσωπα.

• Είναι ιδιωτικοί, δηλαδή είναι διακρι-
τοί τόσο από τις κρατικές  υπηρεσίες 
και οργανισµούς, όσο και από 
τους οργανισµούς του ευρύτερου 
 δηµόσιου τοµέα.

• Είναι ανεξάρτητοι, µε την έννοια ότι 
έχουν τους δικούς τους κανονισµούς 
λειτουργίας και τα δικά τους όργανα 
διοίκησης.

•∆εν µπορούν να διανέµουν κέρδη, ού-
τε στα µέλη τους ούτε στους διαχειρι-
στές τους. Αυτός ο «περιορισµός στη 
διανοµή κερδών» αποτελεί το κυρί-
αρχο χαρακτηριστικό γνώρισµα των 
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών σε 
όλη τη σχετική βιβλιογραφία.

• Θα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο βαθ-
µό και εθελοντική συµµετοχή από 
εθελοντές ή και δωρητές και θα πρέ-
πει να έχουν ιδρυθεί µε βάση την 
ελεύθερη και εθελοντική συµµετοχή 
των µελών τους».
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ενώ µέχρι πρό-
σφατα ο ορισµός του «Μη Κερδοσκοπικού 
Τοµέα» (ΟΡΙΣΜΟΣ 2) ήταν σχεδόν ο µοναδι-
κός που ήταν ευρύτερα γνωστός, τα τελευ-
ταία χρόνια η έννοια και ο ορισµός της «Κοι-
νωνικής Οικονοµίας» (ΟΡΙΣΜΟΣ 1) δείχνουν 
να έχουν ολοένα και µεγαλύτερη απήχηση 
διεθνώς και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώ-
ρο όπου, µεταξύ άλλων, ο όρος αυτός έχει 
 υιοθετηθεί και χρησιµοποιείται από τα όργα-
να της Ευρωπαϊκής Ένωσης.14 Έτσι, ολοένα 
και περισσότερες διεθνείς επιστηµονικές ερ-
γασίες και µελέτες περιγράφουν τον εν  λόγω 
τοµέα µε όρους που αντιστοιχούν σε τρεις 
µεγάλες κατηγορίες οργανισµών, οι οποίοι 
και αποτελούν επιµέρους συνιστώσες του: 
(α) επιχειρήσεις-οργανισµοί συνεταιριστικού 
τύπου, (β) οργανισµοί τύπου «Εταιρείας» ή 
«Κοινωνίας Αλληλοβοηθείας», και (γ) άλλου 
τύπου οργανισµοί, όπως Ενώσεις, Σωµατεία, 
Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικές, κ.λπ.

 Αυτή η εξέλιξη οφείλεται εν µέρει στο 
γεγονός ότι η έννοια του Μη Κερδοσκοπικού 
Τοµέα αποκλείει τόσο τους οργανισµούς συ-
νεταιριστικού τύπου –οι οποίοι και έχουν µε-
γάλη παράδοση στις περισσότερες Ευρωπαϊ-
κές χώρες– όσο και τα νέα οργανωτικά σχή-
µατα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια όπως οι «Κοινωνικές Επιχειρήσεις», 
η εµφάνιση των οποίων στην Ευρώπη ακο-
λουθεί µια αυξητική πορεία.  Βέβαια, όπως 
προαναφέραµε, υπάρχουν και άλλες θεωρη-
τικές προσεγγίσεις –και κατ’ επέκταση δι-
άφοροι άλλοι παρεµφερείς ορισµοί– που 
έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, αλλά η απήχησή 
τους είναι αρκετά περιορισµένη.15

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι ο ακριβής προσδιορισµός των ορ-
γανισµών που απαρτίζουν τον τοµέα της Κοι-
νωνικής Οικονοµίας σε µια  συγκεκριµένη 
χώρα δεν εξαρτάται µόνο από το ποια θεω-
ρητική προσέγγιση υιοθετεί κανείς, αλλά και 

από διάφορους άλλους παράγοντες όπως το 
θεσµικό πλαίσιο, η σχέση µεταξύ δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα, ο ρόλος των  δηµόσιων 
αρχών και των δηµόσιων οργανισµών, οι 
πολιτισµικές παραδόσεις, και γενικότερα οι 
κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες.16 Πέρα όµως 
από τις όποιες ιδιαιτερότητες που µπορεί να 
υπάρχουν στις διάφορες χώρες, οι περισσότε-
ρες µελέτες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένας 
κοινός παρονοµαστής που χαρακτηρίζει όλες 
τις µορφές των οργανισµών του τοµέα αυ-
τού: η ελεύθερη συµµετοχή των µελών τους 
σε µια συλλογική προσπάθεια, που βασίζε-
ται στις αρχές της αλληλεγγύης και του δη-
µοκρατικού ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα πρέπει να 
τονίσουµε ότι, αν και πολλά από τα µεθοδο-
λογικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί εξακο-
λουθούν να µένουν αναπάντητα και αποτε-
λούν αντικείµενο συνεχούς διερεύνησης και 
µελέτης,17 η επιρροή του τοµέα της Κοινω-
νικής Οικονοµίας στην κοινωνική πολιτι-
κή των τελευταίων δύο δεκαετιών, ιδιαίτε-
ρα στον Ευρωπαϊκό χώρο, θεωρείται γεγονός 
αναµφισβήτητο. 

Η ανάδειξη του ρόλου 
της Κοινωνικής Οικονοµίας 
στον Ευρωπαϊκό χώρο

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αναθέρµαν-
ση του ενδιαφέροντος για τις δραστηριότη-
τες του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας 
συνδέεται άµεσα µε την ανάγκη αντιµετώ-
πισης των σοβαρών προβληµάτων που δηµι-
ούργησε η οικονοµική κρίση της δεκαετίας 
του ’70 διεθνώς, και η οποία έφερε στο προ-
σκήνιο, µεταξύ άλλων, τις περιορισµένες δυ-
νατότητες των παραδοσιακών τοµέων (ιδιω-
τικού και δηµόσιου) να αντιµετωπίσουν απο-
τελεσµατικά την κρίση αυτή. Πράγµατι, από 
την περίοδο αυτή και µετά, παρατηρείται ένα 

14. Πέρα από το γεγονός ότι στη Γενική ∆ιεύθυνση XXIII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συστάθηκε δέκα χρόνια 
πριν ένα ξεχωριστό τµήµα υπό τον τίτλο «Κοινωνική Οικονοµία», όλα τα σχετικά επίσηµα έγγραφα (Αποφάσεις, Προ-
γράµµατα ∆ράσεις κλπ.) του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται ολοένα και συχνό-
τερα στην «Κοινωνική Οικονοµία». 

15. Για παράδειγµα, η προσέγγιση των «τριών πόλων». Βλ. Evers, 1995, Pestoff, 1992 και Laville, 1994.
16. Σύµφωνα µε τη διεθνή συγκριτική επισκόπηση που διεξήγαγαν οι Salamon και Anheier το 1994 και το 1997 

για τον Μη Κερδοσκοπικό Τοµέα, διερευνώντας συγκεκριµένες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, προκύπτει ότι οι κοι-
νωνικο-πολιτικές συνθήκες έχουν καθορίσει ιστορικά τις ιδιαιτερότητες των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και τον 
τρόπο που λειτουργούν στις διάφορες χώρες.

17. Μεταξύ άλλων, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο ο τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας αποτελεί µια εµπειρι-
κή κατηγορία που αναφέρεται στον πληθυσµό των οργανισµών οι οποίοι δεν είναι ούτε κρατικοί αλλά ούτε και ιδιω-
τικοί-κερδοσκοπικοί ή συνιστά έναν αναλυτικό εννοιολογικό προσδιορισµό που σχετίζεται µε τους βασικούς θεσµούς 
της κοινωνίας, όπως για παράδειγµα όταν ορίζεται ως «o ενδιάµεσος χώρος µεταξύ της οικονοµίας της αγοράς, του 
κράτους και της κοινότητας».
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ολοένα και εντονότερο ενδιαφέρον στις ανε-
πτυγµένες χώρες της ∆ύσης (και ιδιαίτερα 
στις Η.Π.Α.) για την αναζήτηση και µελέτη 
άλλων τύπων οικονοµικών οργανισµών, πέ-
ρα δηλαδή από τα «κλασσικά» µοντέλα της 
ιδιωτικής και της δηµόσιας επιχείρησης-ορ-
γανισµού. Έτσι, ήρθαν στο προσκήνιο οι 
«Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί», οι δρα-
στηριότητες των οποίων µέχρι και τη δεκα-
ετία του ’70 περιορίζονταν κυρίως στην πα-
ροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και 
υπηρεσιών υπεράσπισης, ενηµέρωσης και δι-
ασύνδεσης, συµβάλλοντας ταυτόχρονα και 
στην ανάπτυξη των επαγγελµάτων του τοµέα 
της κοινωνικής πρόνοιας.

Στην Ευρώπη ειδικότερα, η κρίση του 
Κράτους Πρόνοιας που εκδηλώθηκε  κατά τη 
δεκαετία του 1980 (και εξακολουθεί και στις 
µέρες µας), αλλά και οι σοβαρές δυσκολίες 
αντιµετώπισης του προβλήµατος της ανεργί-
ας, οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις να στρα-
φούν στον εθελοντικό και µη κερδοσκο-
πικό τοµέα για την εξεύρεση λύσεων στα 
 ζητήµατα αυτά. Έτσι, ενώ για πολλές δεκα-
ετίες, στις περισσότερες ∆υτικοευρωπαϊκές 
χώρες µε καθολικά συστήµατα κοινωνικής 
πρόνοιας, ο ρόλος των µη  κερδοσκοπικών 
οργανισµών στην παραγωγή και παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών ήταν αρκετά περι-
ορισµένος, κατά τη διάρκεια της  δεκαετίας 
του ’80 η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλά-
ζει σηµαντικά. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή, όχι 
 µόνο µια ποσοτική αύξηση αυτών των οργα-
νισµών αλλά επίσης, και ιδιαίτερα, µια ενδυ-
νάµωση της συµµετοχής τους στην παραγω-
γή κοινωνικών υπηρεσιών που συνοδευόταν 
και από µια αυξηµένη αυτονοµία από τις δη-
µόσιες αρχές. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο 
παράγοντες: (α) στην αυξηµένη ζήτηση για 
υπηρεσίες που συνόδευσαν την αύξηση του 
εισοδήµατος, την αύξηση της συµµετοχής 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις δη-
µογραφικές αλλαγές και την αυξηµένη δια-
φοροποίηση των αναγκών και (β) στις περι-
οριστικές δηµοσιονοµικές πολιτικές και στις 
συνεπακόλουθες δυσκολίες των  δηµόσιων 
 συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας να αυ-
ξήσουν τις δαπάνες για την παραγωγή κοι-
νωνικών και κοινοτικών υπηρεσιών (είτε 
 απευθείας, ή µέσω ιδιωτικών οργανισµών).

Παρατηρείται, δηλαδή, ένα χάσµα µε-
ταξύ των ολοένα αυξανόµενων αναγκών και 
της στάσιµης ή µειούµενης προσφοράς για 
την κάλυψή τους, ιδιαίτερα από την πλευρά 
του δηµόσιου τοµέα, γεγονός που προκάλε-

σε αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες σε µια 
σειρά από τοµείς. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
τη διεύρυνση και ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων των οργανισµών του Μη Κερδοσκοπι-
κού Τοµέα (εθελοντικών οργανώσεων, ενώ-
σεων, σωµατείων, εταιρειών µη κερδοσκο-
πικών, συνεταιριστικών οργανώσεων, κ.ά.), 
ιδιαίτερα σε τοµείς δραστηριότητας όπως 
υγεία, εκπαίδευση, προνοιακές υπηρεσίες, 
πολιτισµός, περιβάλλον, κ.ά., καλύπτοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο µέρος της αυξανόµενης 
ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες και συµ-
βάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στην αύξηση 
της απασχόλησης στους τοµείς αυτούς.

Έτσι, άρχισαν σταδιακά και στην Ευ-
ρώπη να αναδεικνύονται και να αναγνωρί-
ζονται πλέον η δυναµική και οι προοπτικές 
του  τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας, προ-
σελκύοντας ολοένα και περισσότερο το ενδι-
αφέρον της επιστηµονικής-ερευνητικής κοι-
νότητας, αλλά και των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής σε διάφορους τοµείς, καθώς και το 
 ενδιαφέρον της κοινής γνώµης. Άρχισε δηλα-
δή, να γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι η ανα-
ζήτηση λύσεων στα σύνθετα κοινωνικά προ-
βλήµατα της σύγχρονης εποχής δεν µπορεί 
να περιορίζεται στη σφαίρα του δηµόσιου 
τοµέα, ή στο χώρο της παραδοσιακής ιδιωτι-
κής αγοράς, αλλά υπάρχει κάτι «µεταξύ των 
δύο» που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως 
ένα άλλο πρόσφορο πεδίο για την εξεύρεση 
λύσεων στα προβλήµατα αυτά.

Η αναγνώριση αυτή αντανακλάται ει-
δικότερα στη Λευκή Βίβλο που παρουσία-
σε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993 για την 
«Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απα-
σχόληση» (και που υιοθέτησε το Ευρωπαϊ-
κό Συµβούλιο το 1994) όπου υπογραµµίζε-
ται, µεταξύ άλλων, η αναγκαιότητα διεύρυν-
σης του ρόλου που µπορεί να  διαδραµατίσει 
η Κοινωνική Οικονοµία στην προώθηση της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και ταυτόχρονα στη δηµιουργία νέων θέσε-
ων  εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Λευκή Βίβλος εκτι-
µά ότι ο τοµέας της Κοινωνικής  Οικονοµίας 
θα µπορούσε να δηµιουργήσει 3 εκ. νέες θέ-
σεις εργασίας στην Ευρώπη σε τοµείς που 
άπτονται της  ποιότητας ζωής σε τοπικό επί-
πεδο όπως: υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 
και φροντίδας (συλλογικού και προσωπικού 
χαρακτήρα), υπηρεσίες και προϊόντα ψυχα-
γωγικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, υπηρε-
σίες προστασίας του περιβάλλοντος και γενι-
κότερα υπηρεσίες (και προϊόντα) τη  ζήτηση 
των οποίων αδυνατεί να  καλύψει η αγορά. 
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Για το σκοπό αυτό, η Λευκή Βίβλος υπογραµ-
µίζει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη 
του τοµέα αυτού µέσω φορολογικών µέτρων, 
εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δηµόσιου 
τοµέα αλλά και άλλων µορφών ενίσχυσης.

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί 
ότι την περίοδο αυτή (πρώτο ήµισυ της δεκα-
ετίας του ’90) η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρί-
σκεται αντιµέτωπη µε υψηλά ποσοστά ανερ-
γίας (που προσεγγίζουν το 11%) και  αύξηση 
των νέων µορφών φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισµού, µέσα σ’ ένα περιβάλλον άσκη-
σης περιοριστικών δηµοσιονοµικών πολι-
τικών και της συνεπακόλουθης κρίσης του 
Κράτους Πρόνοιας. Έτσι, το στοιχείο-κλειδί 
σ’ αυτό το Ευρωπαϊκό όραµα της Λευκής Βί-
βλου του 1993 είναι ότι η Κοινωνική Οικονο-
µία µπορεί να αποτελέσει όχι µόνο µια στρα-
τηγική για την αγορά εργασίας, αλλά και µια 
στρατηγική για την καταπολέµηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και 
κατ’ επέκταση την προώθηση της κοινωνι-
κής συνοχής και την ενθάρρυνση της συµµε-
τοχής της τοπικής κοινωνίας (της κοινωνίας 
των πολιτών).

Με βάση τις προτεραιότητες που έθεσε 
η Λευκή Βίβλος του 1993, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσίασε το 1995 την «Ευρωπαϊ-
κή Στρατηγική για την ενθάρρυνση των Το-
πικών Πρωτοβουλιών Ανάπτυξης και Απα-
σχόλησης» όπου αναγνωρίζονται ως « νέες 
(ή εν δυνάµει) πηγές απασχόλησης» 17  νέοι 
επιµέρους κλάδοι οικονοµικής δραστηριότη-
τας18 στον τοµέα των υπηρεσιών,  οι οποίοι 
απευθύνονται στη ζήτηση υπηρεσιών που δεν 
µπορεί να καλύψει η αγορά (τόσο ο  δηµόσιος 
τοµέας, όσο και ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός 
τοµέας). 

Αναδεικνύεται και πάλι η αναγκαιότητα 
δραστηριοποίησης των οργανισµών του το-
µέα της Κοινωνικής Οικονοµίας, ιδιαίτερα 
στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών,  αφενός 
µεν για να καλύψουν τις ολοένα και αυξανό-
µενες ανάγκες στον  τοµέα αυτόν, αφετέρου 
δε για να βελτιώσουν την ποιότητα αλλά και 
την αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, δεδοµένης της ενεργής συµµετο-
χής των χρηστών (άµεσα ή έµµεσα) στην πα-
ραγωγή και παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Ευ-
ρωπαϊκής Στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει προωθήσει έκτοτε την υλοποίηση 
συγκεκριµένων σχεδίων δράσης σε αυτόν τον 
τοµέα, µεταξύ των οποίων και το Κοινοτικό 
Πρόγραµµα «Πιλοτική ∆ράση-Τρίτο Σύστη-
µα και Απασχόληση» (“Pilot Action-Third 
System and Employment”) που καλύπτει την 
περίοδο 1997-1999. Στόχος του εν λόγω προ-
γράµµατος ήταν η ανάπτυξη και προώθηση 
της απασχόλησης στον «Τρίτο Τοµέα», µέσω 
της χρηµατοδότησης καινοτόµων πρωτοβου-
λιών στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών που 
άπτονται της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των πολιτών (όπως: κοινωνική φροντίδα, πε-
ριβάλλον, πολιτισµός-αθλητισµός).

Επιπλέον, στο πλαίσιο της  γενικότερης 
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόλη-
ση (Ε.Σ.Α.), η οποία υιοθετήθηκε από όλα τα 
κράτη-µέλη το ∆εκέµβριο του 1997, αποδί-
δεται ιδιαίτερη έµφαση στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει ο τοµέας της 
Κοινωνικής Οικονοµίας για τη δηµιουργία 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, στην Ε.Σ.Α. συµπεριλαµβά-
νεται συγκεκριµένη Κατευθυντήρια Γραµµή 
η  οποία αναφέρει τα εξής: «Καλούνται όλα 
τα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν στα Εθνι-
κά  Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση, την 
προώθηση µέτρων για την πλήρη αξιοποίη-
ση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για τη 
 δηµιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
στην Κοινωνική Οικονοµία, στους τοµείς των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και στις νέες 
δραστηριότητες που συνδέονται µε την ικα-
νοποίηση αναγκών που δεν καλύπτονται από 
την αγορά, καθώς και την εξέταση και εξάλει-
ψη οποιωνδήποτε εµποδίων αντιτίθενται στα 
εν λόγω µέτρα».19  Αν και δεν µπορεί να θε-
ωρηθεί ως ιδιαίτερα εκτενής η αναφορά αυ-
τή, εντούτοις αναδεικνύει το ρόλο που καλεί-
ται να διαδραµατίσει ο τοµέας της Κοινωνι-
κής Οικονοµίας στη σύγχρονη εποχή, η οποί-
α χαρακτηρίζεται από την εµµονή των φαινο-
µένων της ανεργίας και του κοινωνικού απο-
κλεισµού. Και βέβαια ο ρόλος αυτός υπονο-
εί, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη µιας «νέας 
επιχειρηµατικότητας, κοινωνικά προσανατο-
λισµένης». 

18. Οι κλάδοι αυτοί µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των πολιτών, κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, β) υπηρεσίες στον τοµέα του Περιβάλλοντος και γ) 
υπηρεσίες στους τοµείς Πολιτισµός, Αθλητισµός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Βλ. Χρυσάκης, Ζιώµας, Καραµη-
τοπούλου και Χατζαντώνης, 2002.

19. Για το 1998 βλ. Κατευθυντήρια Γραµµή υπ’ αριθµ. 10 (European Commission, 1998, σ. 13), για το 1999 βλ. 
Κ.Γ. υπ’ αριθµ. 12 (EC, 1999, σ. 11).
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Συνοψίζοντας, από τα µέσα της δεκαετί-
ας του ’80 και µετά, παρατηρείται µία  σαφής 
τάση –και από την πλευρά των περισσότερων 
Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων– για ολοένα και 
µεγαλύτερη ενεργοποίηση και χρησιµοποίη-
ση των οργανισµών της Κοινωνικής Οικονο-
µίας (µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συνε-
ταιριστικού τύπου οργανώσεων, κ.ά.) στην 
παραγωγή και παροχή υπηρεσιών που σχετί-
ζονται κυρίως µε τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Και βέβαια η τάση αυτή 
δεν συναντάται µόνο σε χώρες µε συγκεκρι-
µένα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας  αλλά 
και σε διάφορες χώρες µε διαφορετικά συ-
στήµατα 

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι ο βαθµός ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων αλλά και των φορέων του  τοµέα 
της Κοινωνικής Οικονοµίας σχετίζεται µε το 
επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώ-
ρας, το οποίο συνδέεται θετικά µε τη ζήτη-
ση για κοινωνικές υπηρεσίες. Χώρες όπως η 
Ελλάδα και η Πορτογαλία µε τα χαµηλότερα 
επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, παρουσιάζουν ακόµη περιορι-
σµένη ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες, η 
οποία επικεντρώνεται κυρίως σε παραδοσια-
κού τύπου υπηρεσίες (κυρίως για τους ηλικι-
ωµένους και τα άτοµα µε αναπηρίες). 

Στην επόµενη ενότητα –που εξετάζει την 
περίπτωση της Ελλάδας– θα επιχειρήσουµε 
να ερµηνεύσουµε την ιδιαιτερότητα αυτή, 
που εξηγεί, έως ένα βαθµό, την  περιορισµένη 
ανάπτυξη του τοµέα της Κοινωνικής Οικονο-
µίας στη χώρα µας και την ισχνή  συµβολή 
του µέχρι πρόσφατα, στην καταπολέµηση 
της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλει-
σµού.

Όψεις της Κοινωνικής Οικονοµίας 
στην Ελλάδα: Ο τοµέας παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών

Αναµφισβήτητα η παροχή κοινωνικών 
και προνοιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα 
αποτελεί µια από τις βασικές αρµοδιότητες 
του κράτους που εξαντλείται όµως, ως επί 
το πλείστον, στην παροχή προνοιακών επιδο-
µάτων και στην ιδρυµατικού τύπου περίθαλ-
ψη. Ένας αριθµός δηµόσιων-ηµιδηµόσιων 
(εθνικών) φορέων έχει ως  αρµοδιότητα την 
παροχή ορισµένων προνοιακών υπηρεσιών 
–κυρίως ιδρυµατικού τύπου  περίθαλψη– ενώ 
 φορείς όπως η Εκκλησία, αλλά και  κάποιοι 
 µεγάλοι εθελοντικοί οργανισµοί και µη κερ-
δοσκοπικές οργανώσεις, δραστηριοποιού-

νται παραδοσιακά στην παροχή τέτοιων υπη-
ρεσιών. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η ελληνική 
οικογένεια είναι αυτή που έχει σηκώσει το 
µεγαλύτερο βάρος στον τοµέα αυτό, τόσο ο 
ρόλος του κράτους όσο και των άλλων φο-
ρέων υπήρξε διαχρονικά και µέχρι πρόσφατα 
αρκετά περιορισµένος. Έτσι, πολλές από τις 
ανάγκες που σε άλλες χώρες καλύφθηκαν στο 
πλαίσιο του Κράτους Πρόνοιας, στην Ελλά-
δα είτε δεν καλύφθηκαν µε  κανένα τρόπο ή 
καλύφθηκαν από τα άτυπα δίκτυα της οικο-
γένειας και εν µέρει από ορισµένους εθελο-
ντικούς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανι-
σµούς (συµπεριλαµβανοµένης και της Εκ-
κλησίας). 

Όµως, από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990, αρχίζουν να εµφανίζονται και στην Ελ-
λάδα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα και 
φαινόµενα που είναι συνυφασµένα µε τις 
µακροοικονοµικές εξελίξεις, που έχουν ήδη 
 κάνει την εµφάνισή τους από τα µέσα της δε-
καετίας του ’80 στις υπόλοιπες χώρες της Ευ-
ρώπης. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται ση-
µαντική αύξηση των ποσοστών ανεργίας και 
ειδικότερα της µακροχρόνιας ανεργίας, φαι-
νόµενο που πλήττει ιδιαίτερα ορισµένες πε-
ριφέρειες της χώρας και ορισµένα τµήµατα 
του πληθυσµού, ενώ την ίδια περίοδο παρα-
τηρείται και µια έντονη ροή µεταναστών και 
παλιννοστούντων στην Ελλάδα, προερχοµέ-
νων κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης. Ταυτόχρονα, όµως, διαπιστώνεται 
και µια σταδιακή αποδυνάµωση του ρόλου 
της οικογένειας στην Ελλάδα ως ενός άτυ-
που µηχανισµού υποστήριξης, ενίσχυσης και 
προστασίας των µελών της, τάση η οποία συ-
νεχίζεται µέχρι σήµερα.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν οδηγήσει 
στην επικράτηση της άποψης, ότι άµεση προ-
τεραιότητα έχει η αναθεώρηση της λειτουρ-
γίας του παραδοσιακού συστήµατος κοινωνι-
κής πρόνοιας και προς αυτή την κατεύθυν-
ση κινείται και το νέο θεσµικό πλαίσιο για 
την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοι-
νωνικής Φροντίδας που ψηφίστηκε το 1998 
αν και δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί πλή-
ρως. Ο νόµος αυτός (Ν. 2646/98) προβλέπει, 
 ανάµεσα σε άλλα, τη λειτουργική και θεσµι-
κή αναδιάρθρωση της δοµής των παρεχοµέ-
νων κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να κατα-
στούν περισσότερο αυτόνοµες, ευέλικτες και 
αποτελεσµατικές και να λειτουργούν ταυτό-
χρονα ως δίκτυα παροχής υπηρεσιών κοινω-
νικής φροντίδας, ανάλογα µε το περιεχόµενο 
των παρεχοµένων υπηρεσιών και τον πληθυ-
σµό στον οποίο απευθύνονται. 
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Παρά ταύτα και χωρίς να υποτιµούµε 
την αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης και 
του εκσυγχρονισµού του συστήµατος κοι-
νωνικής φροντίδας, είναι αµφίβολο αν στη 
σηµερινή συγκυρία το –υπό εκσυγχρονισµό 
έστω– Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα, ιδιαί-
τερα υπό το βάρος της περιοριστικής δηµο-
σιονοµικής πολιτικής, είναι σε θέση να κα-
λύψει επαρκώς ανάγκες που δεν κάλυπτε πα-
λαιότερα ή να αναλάβει να καλύψει τις  νέες 
ανάγκες που διαρκώς εµφανίζονται. Αυτό 
δείχνει άλλωστε και η πρόσφατη  εµπειρία 
των άλλων χωρών της Ευρώπης που έχουν 
ανεπτυγµένα συστήµατα κρατικής  πρόνοιας 
και φροντίδας. Με δεδοµένο µάλιστα το γε-
γονός ότι τα άτυπα δίκτυα της οικογένειας 
δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες σήµερα να 
παρέχουν διάφορες υπηρεσίες όπως παλαι-
ότερα, είναι εµφανές ότι υπάρχει αναγκαι-
ότητα για την ανάληψη πρωτοβουλιών από 
µη κρατικούς φορείς, ιδιαίτερα στον  τοµέα 
της παροχής κοινωνικών-υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, για την κάλυψη των οποίων ένα 
ολοένα διευρυνόµενο τµήµα του πληθυσµού 
αδυνατεί να προσφύγει πλέον στην (κερδο-
σκοπική) αγορά. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το 
νέο θεσµικό πλαίσιο δεν επαρκεί για να προω-
θήσει την ανάπτυξη των µη κρατικών οργανι-
σµών και να στηρίξει νέες καινοτόµες παρεµ-
βάσεις στον τοµέα αυτό, όπως για παράδειγ-
µα η δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή 
κοινωνικών συνεταιρισµών, που λειτουργούν 
ήδη µε επιτυχία στις  περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εξαίρεση αποτελεί ο 
νέος θεσµός των  Κοινωνικών Συνεταιρισµών 
Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)20 που 
προβλέπει ο Νόµος για την «Ανάπτυξη και 
τον Εκσυγχρονισµό των Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας» (άρθρο 12, Ν. 2716/99). 

Όπως προαναφέραµε, ο ρόλος των ιδι-
ωτικών µη κερδοσκοπικών οργανισµών ήταν 
µέχρι πρόσφατα πολύ περιορισµένος στην 
Ελλάδα, µε εξαίρεση την Εκκλησία, τον Ελ-
ληνικό Ερυθρό Σταυρό και κάποιους άλ-
λους µικρότερους µη κυβερνητικούς οργα-
νισµούς. Όµως, και παρά την απουσία επαρ-
κούς  θεσµικού πλαισίου, διαπιστώνει κανείς 

ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια έντονη 
δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την παροχή 
κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών (συ-
µπεριλαµβανοµένων και των συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών, της βοήθειας στην εξεύρεση 
απασχόλησης κ.λπ.) από διάφορους µη κερ-
δοσκοπικούς φορείς του ιδιωτικού  τοµέα, ο 
αριθµός των οποίων έχει αυξηθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, που υλοποιούν σχετικά προ-
γράµµατα τα οποία συγχρηµατοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.21 Ιδιαίτερα, σε 
τοπικό επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί πρωτοβου-
λίες που αφορούν πεδία και κοινωνικές οµά-
δες, για τις οποίες οι δηµόσιες αρχές και οι 
δηµόσιοι φορείς δεν ήταν σε θέση να ανα-
πτύξουν σχετικές πρωτοβουλίες. Στο  πλαίσιο 
αυτό παρατηρείται και µια σταδιακή ενεργο-
ποίηση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης µε τη σύσταση Κοινωνικών Υπηρε-
σιών και την υλοποίηση σχετικών προγραµ-
µάτων κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα µέσα 
από τη δηµιουργία συνεργασιών µε άλλους 
σχετικούς φορείς. Οι εξελίξεις αυτές επιβε-
βαιώνονται και από τα ευρήµατα της πρό-
σφατης Μελέτης για τις Προοπτικές Απα-
σχόλησης στον τοµέα της Κοινωνικής Οικο-
νοµίας στην Ελλάδα.22

Οι ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικοί οργανι-
σµοί ιδρύονται µε βάση κυρίως το  ισχύον θε-
σµικό πλαίσιο του Αστικού Κώδικα (άρθρα 
78-107 και 741-784) ή µε ειδικό νόµο, όταν 
πρόκειται για κάποιο φορέα µε  ειδική απο-
στολή (π.χ. Κοινωφελή Ιδρύµατα ή Φιλαν-
θρωπικά Σωµατεία). Οι δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν οι φορείς αυτοί στο πλαίσιο της 
ισχύουσας νοµοθεσίας µπορεί να είναι οικο-
νοµικού περιεχοµένου, αλλά δεν  στοχεύουν 
στην αποκόµιση κέρδους.

Οι ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικοί οργανι-
σµοί στην Ελλάδα,  συµπεριλαµβανοµένων 
και των κάθε είδους εθελοντικών φορέων, 
διαχωρίζονται από τους ηµι-δηµόσιους (µη 
κερδοσκοπικούς), καθότι δεν ελέγχονται από 
το κράτος. Έχουν εποµένως αυτονοµία, αν 
και πολλοί από αυτούς έχουν σχέση εξάρτη-
σης από το δηµόσιο τοµέα, µέσω του  οποίου 
αναζητούν και εξασφαλίζουν επιδοτήσεις και 
άλλου είδους βοηθήµατα. Στην  πλειοψηφία 

20. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι µια συγκεκριµένη µορφή συνεταιρισµού (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου) που µπο-
ρεί να αναλαµβάνει την εκτέλεση ενός µεγάλου εύρους παραγωγικών δραστηριοτήτων µε στόχο την κοινωνικο-οικο-
νοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη των ψυχικά ασθενών, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη θεραπεία τους 
και στην οικονοµική τους αυτάρκεια. 

21. Για µια λεπτοµερή παρουσίαση των προγραµµάτων αυτών, βλ. Χρυσάκης, Ζιώµας, Καραµητοπούλου και 
Χατζαντώνης, 2002. 

22. Ό.π. 
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τους λειτουργούν υπό τη νοµική µορφή του 
Σωµατείου ή του Ειδικώς Αναγνωρισµένου 
ως Φιλανθρωπικού Σωµατείου, ενώ ένας µι-
κρότερος αριθµός αυτών των Οργανισµών 
λειτουργεί υπό διάφορες άλλες µορφές όπως 
Κοινωφελές Ίδρυµα, Ίδρυµα, Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία, Αστικός Συνεται-
ρισµός, Αγροτοτουριστικός Συνεταιρισµός, 
κ.ά. Σηµειώνεται ότι η συχνότητα εµφάνισης 
της νοµικής µορφής «Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία» είναι σχετικά σηµαντική. 

Ωστόσο, δεδοµένης της έλλειψης αξιό-
πιστων στοιχείων και συστηµατικής έρευνας 
όσον αφορά τον αριθµό και τα χαρακτηριστι-
κά των οργανισµών αυτών και των δραστη-
ριοτήτων τους, είναι δύσκολο να  εκτιµήσει 
κανείς το σχετικό βάρος και γενικότερα τη 
συνεισφορά των οργανισµών αυτών στον 
 τοµέα της παροχής κοινωνικών και προνοια-
κών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Πέραν τούτου, θα πρέπει να επισηµά-
νουµε ότι, παρά τη θετική εξέλιξη της αυ-
ξανόµενης συµµετοχής των µη κερδοσκοπι-
κών φορέων στον τοµέα της παροχής κοινω-
νικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ανάγκη 
αναβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχουν αλλά και η ανάγκη συντονι-
σµού της δράσης των εν λόγω φορέων συ-
νεχίζουν να αποτελούν ζητήµατα που πρέπει 
άµεσα να αντιµετωπιστούν.

Συνοψίζοντας, κοινή είναι η  διαπίστωση 
ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 
έχει αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα από 
πολλούς µη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς ορ-
γανισµούς, σε ένα ευρύ πεδίο προγραµµά-
των κατάρτισης, αποκατάστασης, ψυχολο-
γικής στήριξης, διενέργεια σεµιναρίων κ.λπ. 
 Βέβαια, θα πρέπει να  σηµειώσουµε ότι η 
έντονη αυτή δραστηριότητα –καθώς και η µε-
γάλη αύξηση του αριθµού των µη κερδοσκο-
πικών φορέων– που παρατηρείται τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα, οφείλεται  κυρίως 
στην αύξηση των πόρων που διατίθενται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο) για την υλοποίηση προγραµ-
µάτων και ενεργειών που αποσκοπούν στην 
καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινω-
νικού αποκλεισµού, και δευτερευόντως στις 
συλλογικές προσπάθειες κάλυψης πραγµατι-
κών αναγκών στον τοµέα αυτό, που εδράζο-
νται στην αυτοοργάνωση των πολιτών.

Επίλογος

Η έννοια του «Μη Κερδοσκοπικού Το-
µέα» ή «Τρίτου Τοµέα» ή «Τοµέα της Κοι-
νωνικής Οικονοµίας» έχει αρχίσει διεθνώς τα 
τελευταία χρόνια να κερδίζει έδαφος ως ένα 
νέο πεδίο µελέτης, ανάλυσης και παραπέρα 
διερεύνησης. Αυτό οφείλεται στη σηµαντι-
κή ανάπτυξη του τοµέα αυτού και στην συνε-
πακόλουθη θετική συµβολή του στην αύξη-
ση της απασχόλησης σε όλες σχεδόν τις ανε-
πτυγµένες χώρες.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, διαπιστώνε-
ται ότι ο τοµέας αυτός δεν είναι ιδιαίτερα ανε-
πτυγµένος και µόλις πρόσφατα άρχισε να απο-
τελεί µέρος των ακαδηµαϊκών και πολιτικών 
συζητήσεων. Έτσι, ακόµη και σήµερα, υπάρ-
χει σύγχυση ως προς την  έννοια και τον ορι-
σµό του τοµέα της Κοινωνικής  Οικονοµίας, 
ως ένα διακριτό πεδίο δραστηριότητας, και 
οι διάφοροι όροι και έννοιες που χρησιµοποι-
ούνται για να αναφερθούν ή να χαρακτηρί-
σουν τους οργανισµούς και τις δραστηριότη-
τες του τοµέα αυτού στην Ελλάδα είναι ως επί 
το πλείστον στατικοί, µονοδιάστατοι, µερικές 
φορές αντιφατικοί, επικαλυπτόµενοι και αντα-
νακλούν την έλλειψη ενός θεωρητικού προ-
βληµατισµού και υπόβαθρου. 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, 
έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και στην Ελ-
λάδα διάφορες πρωτοβουλίες και δραστη-
ριότητες οι οποίες, µε βάση τους κυρίαρ-
χους ορισµούς που προαναφέραµε,  µπορούν 
να θεωρηθούν ότι συνιστούν  πρωτοβουλίες 
του τοµέα της Κοινωνικής  Οικονοµίας, κυ-
ρίως στα πεδία της παροχής κοινωνικών 
 υπηρεσιών προς τις ευάλωτες κοινωνικές 
οµάδες και της ανάπτυξης παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων που στοχεύουν στην επαγγελ-
µατική (επαν)ένταξη των ατόµων που βρί-
σκονται αποκλεισµένα από την αγορά ερ-
γασίας. Αξιοσηµείωτο, επίσης, είναι και το 
γεγονός ότι ο όρος «Κοινωνική  Οικονοµία» 
έχει  αρχίσει πλέον να χρησιµοποιείται σε 
διάφορα επίσηµα έγγραφα και ειδικότερα 
στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης και στα Επιχει-
ρησιακά Προγράµµατα που αφορούν κυρίως 
µέτρα πολιτικής για την προώθηση της απα-
σχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών 
Στρατηγικών.
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Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι εδώ και λίγα χρόνια, εν µέρει ως αποτέ-
λεσµα των παραπάνω εξελίξεων, έχουν ξεκι-
νήσει και στην Ελλάδα διάφορες συστηµατι-
κές προσπάθειες για την καταγραφή και δι-
ερεύνηση των ποσοτικών διαστάσεων και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φορέ-
ων που δυνητικά απαρτίζουν τον τοµέα της 
Κοινωνικής Οικονοµίας. Οι προσπάθειες αυ-
τές επικεντρώνονται, µεταξύ άλλων, στην 
 κατηγοριοποίηση των φορέων και στην οριο-
θέτηση του τοµέα αυτού στην Ελλάδα.

Βέβαια, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε 
ότι η ιδέα να εξετάσει κανείς την  ετερογένεια 
των µη κερδοσκοπικών ή εθελοντικών οργα-
νισµών ή άλλων παρεµφερών οργανισµών 
και πρωτοβουλιών, ως µια οντότητα, δεν εί-
ναι εύκολο εγχείρηµα. Γιατί, οι σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις που µπορεί να βρει κανείς 
σε έναν τέτοιο «Τοµέα» στην Ελλάδα δεν 
αντανακλούν την ύπαρξη µιας και µόνο ιστο-
ρικής διαδροµής αλλά πολλών διαφορετικών 
ιστορικών διαδροµών, που έχουν καθορίσει 
σε µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις διαχρονικά 
στον εν λόγω τοµέα. Και αυτό γιατί αφορούν 
διάφορες µορφές αυτοοργάνωσης που έχουν 
αναπτυχθεί και αναπτύσσονται µέσα στην 
κοινωνία σε συγκεκριµένες κοινωνικο-οικο-
νοµικές και πολιτικές συνθήκες. 

Παρόλα αυτά, η σηµασία του τοµέα της 
Κοινωνικής Οικονοµίας στη σύγχρονη εποχή 
προβάλλει επιτακτικά την ανάγκη για συστη-
µατική διερεύνηση και ανάλυση της φύσης 
και των προοπτικών του τοµέα αυτού στην 
Ελλάδα, ώστε να συµβάλει, µεταξύ άλλων, 
στο σχεδιασµό κατάλληλων  παρεµβάσεων 
για την ανάπτυξή του. Πολλοί υποστηρίζουν 
ότι η σηµασία της Κοινωνικής Οικονοµίας 
στη σύγχρονη εποχή έγκειται στο γεγονός ότι 
ολοένα και περισσότερο συνδέεται ευρύτε-
ρα µε τους κύριους οικονοµικούς ρόλους των 
δηµοσίων αρχών, όπως ( κατανοµή πόρων 
µέσω της παραγωγής αγαθών και  υπηρεσιών 
κοινοτικού χαρακτήρα, αναδιανοµή ενός ευ-
ρέος φάσµατος υπηρεσιών προς τις οικονο-
µικά ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες µέσω 

εθελοντικών συνεισφορών, ενεργός συµµε-
τοχή σε εταιρικά σχήµατα µε τις δηµόσι-
ες αρχές για την υλοποίηση προγραµµάτων 
υποβοήθησης των ανέργων και καταπολέµη-
σης του αποκλεισµού τους από την αγορά ερ-
γασίας, κ.ά.).

 Όµως, η επιµονή της διαρθρωτικής 
ανεργίας σε πολλές χώρες, οι δυσκολίες των 
παραδοσιακών κοινωνικών πολιτικών και η 
ανάγκη για ενεργητικότερες πολιτικές έντα-
ξης και ενσωµάτωσης έχουν φέρει στο προ-
σκήνιο το ερώτηµα µέχρι ποίου σηµείου 
µπορεί να βοηθήσει ο τοµέας της Κοινωνι-
κής Οικονοµίας να αντιµετωπιστούν αυτές οι 
υπαρκτές προκλήσεις και ίσως να αναλάβει 
και την ευθύνη από τις δηµόσιες αρχές σε κά-
ποιους τοµείς δραστηριότητας. 

Το ερώτηµα αυτό δεν έχει απαντηθεί µέ-
χρι σήµερα, ενώ συνεχίζει να αποτελεί το 
αντικείµενο συζητήσεων και αντιπαραθέσε-
ων σε διεθνές επίπεδο. Κάποιοι θεωρούν τους 
Οργανισµούς της Κοινωνικής Οικονοµίας ως 
ιδανικούς εταίρους για τη µεταφορά αρµοδιο-
τήτων από το κράτος και την παράλληλη µεί-
ωση των δηµοσίων δαπανών. Κάποιοι άλλοι 
υποστηρίζουν ότι οι Οργανισµοί αυτοί µπορεί 
να χρησιµοποιηθούν –ή χρησιµοποιούνται 
ήδη– ως µέσον για την εφαρµογή πολιτικών 
«ιδιωτικοποίησης» και κατ’ επέκταση ότι συ-
νιστούν έτσι έναν από τους µηχανισµούς της 
επιχειρούµενης  κοινωνικής απορύθµισης και 
της προοδευτικής αποσύνθεσης του κοινω-
νικού ιστού. Κάποιοι άλλοι, όµως, επισηµαί-
νουν ότι οι κοινωνίες µας προσανατολίζονται 
σε έναν επαναπροσδιορισµό των σχέσεων µε-
ταξύ ατόµου, ενδιάµεσων δοµών της κοινωνί-
ας των πολιτών και του κράτους.

Σε κάθε περίπτωση, το παραδοσιακό 
«Κράτος Πρόνοιας» δείχνει να αλλάζει προς 
την κατεύθυνση ενός νέου «Μικτού Συστή-
µατος Πρόνοιας» και η κατανοµή (ή επανα-
προσδιορισµός) των αρµοδιοτήτων (και ευ-
θυνών) είναι υπό διευθέτηση. Αυτό µάλλον 
δείχνει να είναι αναπόφευκτο, έστω µε µια 
χρονική καθυστέρηση, και στην περίπτωση 
της Ελλάδας. 
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Η εγκατάλειψη 
της εννιάχρονης 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

και η βιοποριστική 
εργασία των µαθητών
Νίκος Φακιολάς

Με το άρθρο 26 της ∆ιακήρυξης των ∆ι-
καιωµάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., αλλά 
και σαφέστατη διάταξη του Ελληνικού Συ-
ντάγµατος, άρθρο 16, για την εννιάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, κατοχυρώνεται το 
ισότιµο δικαίωµα κάθε πολίτη στη µόρφωση 
και προβλέπεται η υποχρέωση της Πολιτείας 
να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους ανεξαί-
ρετα για την απόκτησή της. Οι εκπρόσωποι 
των κρατών στις δηµοκρατικές χώρες ισχυ-
ρίζονται πάντοτε ότι παρέχουν ίσες  ευκαιρίες 
για µόρφωση σε όλους τους πολίτες και επι-
χειρούν συνήθως να µεταθέσουν στα παιδι-
ά ή στις οικογένειές τους την ευθύνη για την 
αποτυχία ή την εγκατάλειψη του σχολείου σε 
κάποια βαθµίδα. Έχει όµως επιστηµονικά 
αποδειχτεί ότι τα κοινωνικά αποκλεισµένα 
 άτοµα δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τις 
ευκαιρίες αυτές ή να καλύψουν την έλλειψή 
τους και ταυτόχρονα το χαµηλό εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο τα αποκλείει οριστικά από την 
αξιοποίηση νέων ευκαιριών στον εκπαιδευτι-
κό, επαγγελµατικό ή κοινωνικό χώρο και εκ-
θέτει τα παιδιά τους στον ορατό κίνδυνο ενός 
κληρονοµικού εκπαιδευτικού αποκλεισµού, 
(Κασσωτάκης, Φακιολάς, 1997).

Ο οργανικός, ο λειτουργικός,  πρόσφατα 
δε και ο επαγγελµατικός-τεχνολογικός, αναλ-
φαβητισµός είναι εκπαιδευτικά και κοινωνι-
κά προβλήµατα που η διεθνής  κοινότητα προ-
σπαθεί να εξαλείψει. Άµεσα ορατή  πλευρά 
κάθε µορφής αναλφαβητισµού είναι η πρόω-
ρη εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (Kestelyn, 1988, σ. 67). Η διακοπή της 
φοίτησης, κυρίως κατά τη διάρκεια της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, από ένα ποσοστό 
παιδιών για διαφορετικούς λόγους έχει σοβα-
ρές επιπτώσεις στη ζωή τους. Τα παιδιά που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εκτίθε-
νται σε νέους κινδύνους που απειλούν τη ψυ-
χο-συναισθηµατική και κοινωνική τους ισορ-

ροπία. Οδηγούνται σε οργανικό ή λειτουργι-
κό αναλφαβητισµό, στην πρόωρη συµµετο-
χή τους στην αγορά εργασίας για χειρωνακτι-
κές και βαριές εργασίες, στις κακές συνθήκες 
υγείας και διαβίωσης, σε νέες µορφές κοινω-
νικού αποκλεισµού, στην ανεργία και στη δια 
βίου εκµετάλλευση.

Το φαινόµενο προβληµατίζει   εντονότατα 
όσους ασχολούνται µε εκπαιδευτικά θέµατα 
ιδιαίτερα στις χώρες όπου η δηµόσια εκπαί-
δευση παρέχεται δωρεάν. Στόχος κάθε σύγ-
χρονης δηµοκρατικής κοινωνίας είναι να 
εξαλείψει τέτοιες διακρίσεις. 

Έχει παρατηρηθεί από προηγούµενες 
σχετικές έρευνες ότι η πρόωρη εγκατάλειψη 
του σχολείου οφείλεται σε ένα πλέγµα παρα-
γόντων που επενεργούν συµπληρωµατικά. 
∆ιάφορες κοινωνικο-οικονοµικές  ανισότητες 
προκαλούν τη σχολική αποτυχία των παιδιών, 
τον οργανικό ή λειτουργικό αναλφαβητισµό, 
την απουσία γνώσεων επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού, την έλλειψη  επαρκούς επαγ-
γελµατικής κατάρτισης. Ο αναλφαβητισµός 
των παιδιών συνδέεται µε τον αναλφαβητι-
σµό των γονέων, η φτώχεια και η ανεργία 
των µελών της οικογένειας οδηγεί στον απο-
κλεισµό από τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 
αγαθά. Η έλλειψη µόρφωσης ή επαγγελµατι-
κής κατάρτισης επιδεινώνει την ανεργία, τη 
φτώχεια, την εξαθλίωση και την κοινωνική 
αποµόνωση. Γίνεται σαφές ότι η συγκέντρω-
ση τόσων νοσογόνων παραγόντων απαιτεί 
πολύπλευρη αντιµετώπιση. Η αδυναµία προ-
ληπτικής ή έγκαιρης αποφυγής της πρόωρης 
εγκατάλειψης ανακυκλώνει τα προβλήµατα 
και οδηγεί σε φαινόµενα απαλλοτρίωσης των 
δικαιωµάτων των παιδιών. 

Η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν 
τους βασικούς φορείς αγωγής και κοινωνικο-
ποίησης των παιδιών. Στους γονείς χρεώνε-
ται ένα µέρος της ευθύνης για τις σχολικές 
αποτυχίες και την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου από τα παιδιά τους. Η αναθέρµανση 
των σχέσεων και η συµπληρωµατικότητα των 
ενεργειών της εκπαιδευτικής κοινότητας που 
αποτελείται από τους γονείς, τους εκπαιδευ-
τικούς, τα ίδια τα παιδιά και τους αρµόδιους 
για τα εκπαιδευτικά θέµατα θα µπορούσε να 
περιορίσει δραστικά την πρόωρη εγκατάλει-
ψη του σχολείου και τον αναλφαβητισµό.

Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να στηρίζε-
ται σε τεκµηριωµένες παιδαγωγικές αρχές, να 
µεταδίδει επιστηµονικά έγκυρες γνώσεις και 
µεθόδους απόκτησης της γνώσης, τρόπους 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δηµι-
ουργικής πρωτοβουλίας των µαθητών. Οφεί-



168

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

λει να είναι δηµοκρατικό και ανοικτό στην 
κοινωνία, ώστε να αποφεύγονται οι κοινωνι-
κές διακρίσεις (Κοροµηλάς, 1988, σ. 53). Οι 
θεσµοθετηµένοι εκπαιδευτικοί µηχανισµοί 
αποσκοπούν στη µετάδοση συγκεκριµένων 
γνώσεων στους νέους µε στόχο την ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητάς τους και την απόκτη-
ση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Στόχος της 
εκπαίδευσης είναι συνολικά η κοινωνική εν-
σωµάτωση και η επαγγελµατική ένταξη των 
νέων. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών διαδικασιών µπορεί να συµβάλ-
λει στην αποφυγή του λειτουργικού αναλφα-
βητισµού και της αδικαιολόγητης εγκατάλει-
ψης του σχολείου από µαθητές. 

Το πρόβληµα διακοπής της φοίτησης 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο ή της εγκατάλειψης 
του Γυµνασίου, που αποτελούν τις δυο βαθ-
µίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αφορά 
κυρίως πληθυσµιακές οµάδες που ήδη ζουν 
σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού, (τσιγ-
γάνους, παλλινοστούντες, µετανάστες ή πρό-
σφυγες, ακόµα και παιδιά µε  αναπηρίες ή 
παιδιά πολύ φτωχών οικογενειών). Ένα µέ-
ρος από τους µαθητές που απορρίπτονται 
εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση 
λόγω αδυναµίας παρακολούθησης των µαθη-
µάτων, ενώ παράλληλα υπάρχουν και άλλοι 
πρωτογενείς ή πολλαπλοί λόγοι εγκατάλει-
ψης. Στο Λύκειο, η φοίτηση είναι προαιρε-
τική, αλλά το απολυτήριο αποτελεί αναγκαίο 
τυπικό προσόν για την κατάληψη µιας υπαλ-
ληλικής θέσης στον ιδιωτικό και κυρίως στο 
δηµόσιο τοµέα. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας της 
Μ. ∆ρεττάκη, που έγινε για το  Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, η συνολική µαθητική διαρροή στο 
Γυµνάσιο κυµαινόταν γύρω στο 19-22% 
για την περίοδο 1980-82. Από τις αναλύσεις 
στοιχείων της περιόδου 1980-91, ποσοστό 
88,3% των µαθητών που εγγράφονταν στην 
Α΄τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου έφτανε ως 
το τέλος της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης και µόνο το 51,2% ως την  τελευταία 
τάξη του Λυκείου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
1996). Από την έρευνα του Παιδαγωγικού Ιν-
στιτούτου προκύπτει ότι το έτος 1991-92, η 
εγκατάλειψη της υποχρεωτικής  εκπαίδευσης 
µειώθηκε στο επίπεδο του 10% περίπου και 
κατανέµονταν σε ποσοστό µαθητών 4,5% 
που δεν εγγράφονταν καθόλου στο Γυµνά-
σιο, ποσοστό 3,4% που το εγκαταλείπουν 
στην Α΄ τάξη, 1,4% στη Β΄ και 0,3% στη 
Γ΄ τάξη. Σε απόλυτους αριθµούς το συνολι-
κό ποσοστό αντιστοιχούσε σε 13.500 µαθη-
τές. Το ποσοστό µαθητικής διαρροής παρου-

σιάζει µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των γεω-
γραφικών διαµερισµάτων της χώρας, τους δι-
άφορους Νοµούς και τα Γυµνάσια.  Ιδιαίτερα 
υψηλή µαθητική διαρροή εντοπίζεται στη 
Θράκη (16,9%), σε ηµιαστικές και αγροτι-
κές περιοχές των Νοµών Ξάνθης και Ροδό-
πης που κατοικεί η µουσουλµανική µειονό-
τητα. Υψηλή επίσης διαρροή παρατηρήθηκε 
στα Ιόνια (17,3%), στην Κρήτη (15,6%) και 
στα Νησιά του Αιγαίου και ερµηνεύεται ως 
πρώϊµη εµπλοκή των ανηλίκων στην τουρι-
στική αγορά εργασίας. Η συνταγµατική ρήση 
(Σύνταγµα της Ελλάδος, αρθρ.16), ότι τα έτη 
υποχρεωτικής φοίτησης σε σχολείο δεν µπο-
ρεί να είναι λιγότερα από εννέα εξακολουθεί 
να µένει ανεφάρµοστη για ορισµένες κατηγο-
ρίες παιδιών. 

Οι λόγοι που επικαλούνται όσοι εγκατα-
λείπουν το σχολείο είναι η απουσία  έφεσης 
για µάθηση, οι δυσκολίες που συναντού-
σαν στο σχολείο και κυρίως η σχολική απο-
τυχία. Στην ουσία τα παιδιά αυτά προέρχο-
νται από ευάλωτα κοινωνικο-οικονοµικά και 
 πολιτιστικά περιβάλλοντα. Όπως προκύπτει 
από έρευνα του ΕΚΚΕ (Καράγιωργας, 1990, 
τοµ. Β΄), τόσο στις φτωχές όσο και στις µη 
φτωχές οικογένειες παρατηρούνται τάσεις 
αναπαραγωγής του αντίστοιχου εκπαιδευτι-
κού επιπέδου των αρχηγών τους. 

Σε έρευνά µου για το  Πανεπιστήµιο 
του Πειραιά και τον Ο.Α.Ε.∆. (1999), κα-
ταγράφηκαν τα βασικά αίτια εγκατάλειψης 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που συµβα-
δίζουν µε τα πορίσµατα των προηγούµενων 
ερευνών. Η έρευνα έγινε µε συνεντεύξεις σε 
δείγµα 641 µαθητών από τα Εσπερινά Λύκει-
α της Αττικής. Πολλά αίτια συνυπάρχουν σε 
κάθε περίπτωση και λειτουργούν σωρευτικά. 
Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης οφείλεται σε κοινά διαπιστωµένους από 
αρκετές έρευνες πρωτογενείς και δευτερογε-
νείς παράγοντες που µπορούν να αντιµετωπι-
στούν κυρίως προληπτικά.

Οι µισοί από τους ερωτώµενους µαθητές 
διέκοψαν το σχολείο στη Β΄ Γυµνασίου, πο-
σοστό 25,7% στην Γ΄, ποσοστό 13,3% στην 
Α΄ Γυµνασίου, ποσοστό 2,8% στο ∆ηµοτικό 
και 6,9% είχαν διακόψει πολλές φορές και 
κυρίως στη Β΄ Γυµνασίου (Πίνακας 1).

Οι κυριότεροι λόγοι που επικαλέστηκαν 
οι µαθητές για να δικαιολογήσουν τη διακο-
πή της φοίτησης την τελευταία ή και προη-
γούµενες φορές ήταν κατά σειρά προτεραι-
ότητας, οι µαθησιακές δυσκολίες, ποσοστό 
29,6%, η εργασία και οι οικονοµικές ανάγκες 
της οικογένειάς τους, ποσοστό 24,4%, η αδι-
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αφορία για τα µαθήµατα ή απαρέσκεια για 
το σχολείο, η έλλειψη συµβουλευτικής και 
επαγγελµατικού προσανατολισµού, ποσοστό 
16,8%, και σε χαµηλότερα ποσοστά τα προ-
βλήµατα µε την οικογένεια ή την υγεία τους 
και διάφοροι άλλοι παράγοντες (Πίνακας 2).

Αυτοί αξιολογήθηκαν ως οι βασικοί πα-
ράγοντες που αποδιοργανώνουν τους µα-
θητές και τους αναγκάζουν να εγκαταλεί-

ψουν το σχολείο. Οι µαθητές ή οι γονείς τους 
όµως είναι δύσκολο να διακρίνουν τη βαρύ-
τητα των παραγόντων και δεν αντιλαµβάνο-
νται ότι οι δυσκολίες στη µάθηση ανήκουν 
στους δευτερογενείς παράγοντες αποκλει-
σµού. Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανι-

σότητες αναπαράγουν το φαινόµενο και είναι 
δύσκολο να εξοµαλυνθούν. Είναι όµως σχε-
τικά εύκολο να εντοπιστούν από το ∆ηµοτι-

Πίνακας 1
Εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Συχνότητα f Ποσοστό %
Σχετικό 

 Ποσοστό
Αθροιστικό 

Ποσοστό
∆ηµοτικό 18 2,8 2,8 2,8
Α΄ Γυµνασίου 85 13,3 13,4 16,2
Β΄ Γυµνασίου 324 50,5 51,1 67,4
Γ΄ Γυµνασίου 163 25,4 25,7 93,1
Έχω διακόψει 
πολλές φορές

44 6,9 6,9 100

7 1,1 Missing
Σύνολο 641 100 100

∆εν απάντησαν 7

Πίνακας 2
Λόγοι διακοπής της φοίτησης

Συχνότητα f Ποσοστό %
Σχετικό 

Ποσοστό
Αθροιστικό 

Ποσοστό
Μαθησιακές δυσκο-
λίες

172 26,8 29,6 29,6

Εργασία - οικονοµικές 
ανάγκες

142 22,2 24,4 54

Οικογενειακά προβλή-
µατα

63 9,8 10,8 64,8

Λόγοι υγείας 39 6,1 6,7 71,5
Απουσίες- αδιαφορία- 
παρέες

98 15,3 16,8 88,3

Προβλήµατα µε καθη-
γητές - σχολείο

23 3,6 4 92,3

Πολλούς και διάφο-
ρους λόγους

22 3,4 3,8 96

Αλλαγή τόπου κατοι-
κίας

20 3,1 3,4 99,5

Τότε δεν ήταν υποχρε-
ωτικό το Γυµνάσιο

3 0,5 0,5 100

59 9,2 Missing
Σύνολο 641 100 100

∆εν απάντησαν 59
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κό ή τις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου οι µα-
θητές εκείνοι που βαρύνονται µε όλα ή µερι-
κά από τα προβλήµατα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση απα-
σχόλησης µε το εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα 
ποσοστά µη αποφοίτησης από το  Γυµνάσιο 
είναι 72,6% για το µη επαγγελµατικά ενερ-
γό πληθυσµό της χώρας, 49,5% για τους απα-
σχολούµενους και 28,8% για τους άνεργους 
(Χρυσάκης, 1996, σ. 101).

 Από το 1961 σε σχετική έρευνα επιση-
µαίνεται ότι από τις επιδόσεις στο  εξατάξιο 
Γυµνάσιο εξαρτάται η  επαγγελµατική εξέλι-
ξη των νέων στην Ελλάδα (Μαρκαντώνης). 
Από έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(1993) προκύπτει ότι τα 2/3 των  παιδιών που 
εγκατέλειψαν το Γυµνάσιο εργάζονταν µό-
νιµα σε βοηθητικές χειρωνακτικές  εργασίες 
και ήταν ανασφάλιστα, ενώ τους έλειπε η 

στοιχειώδης εκπαιδευτική και επαγγελµα-
τική πληροφόρηση και δήλωναν πρόθυµα 
να παρακολουθήσουν σχετικά προγράµµα-
τα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης.

Η πρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνδέεται µε την 

πρόωρη ένταξη στην αγορά εργασίας σε χει-
ρωνακτικές, κοπιαστικές και βοηθητικές κυ-
ρίως απασχολήσεις µε χαµηλές αµοιβές και 
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 

Από τα στοιχεία της παρούσας έρευνας 
προκύπτει ότι υψηλό ποσοστό των µαθητών, 
33,5%, είχε εργαστεί µε κανονικό ωράριο σε 
ένα ή σε περισσότερους εργοδότες, ποσοστό 
26,2% κατά το ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ 
διακοπής της φοίτησης και επιστροφής στο 
Εσπερινό Γυµνάσιο. Το 8,3% δεν έβρισκε 
εργασία και το 9,1% δεν αναζήτησε εργασία, 
ενώ οι υπόλοιποι είχαν µερική επαγγελµατι-
κή απασχόληση. Οι εργασίες που έκαναν στο 
ενδιάµεσο αυτό διάστηµα ήταν κυρίως βοη-
θητικές κοντά σε τεχνίτες ( 41,9%) ή χειρω-
νακτικές ( 26,5%). Ένα χαµηλό ποσοστό των 
µαθητών εργάστηκε ως υπάλληλοι ή ενεπλά-
κησαν σε αθλητικές, κοινωνικές ή σε πολ-

λές και διαφορετικές, µέχρι και περιθωρια-
κές, απασχολήσεις.

Μετά την επιστροφή στο Εσπερινό Γυ-
µνάσιο η εργασία των µαθητών δείχνει να 
σταθεροποιείται σε αντίστοιχα µε τα προη-
γούµενα επαγγέλµατα, µε κανονικό  ωράριο, 
αλλά σε έναν εργοδότη (53,7%). Το 11,3% 

Πίνακας 3
Εργασία κατά τη διάρκεια της φοίτησης

Συχνότητα F Ποσοστό %
Σχετικό 

Ποσοστό
Αθροιστικό 

Ποσοστό
Χειρωνακτικά 
επαγγέλµατα

117 18,3 24,8 24,8

Βοηθός τεχνίτη ή 
οικογενειακής επι-
χείρησης

195 30,4 41,4 66,2

Τεχνίτης-επαγγελ-
µατίας

3 0,5 0,6 66,9

Υπάλληλος ∆ηµο-
σίου-Ιδιωτικού

65 10,1 13,8 80,7

Ελεύθερος επαγ-
γελµατίας

18 2,8 3,8 84,5

Καλλιτεχνικά-κοι-
νωνικά-αθλητικά

53 8,3 11,3 95,8

Περιθωριακές 
απασχολήσεις

4 0,6 0,8 96,6

Πολλές και διαφο-
ρετικές απασχο-
λήσεις

16 2,5 3,4 100

170 26,5 Missing
Σύνολο 641 100 100

∆εν απάντησαν 170



171

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

από αυτούς άλλαζε συχνά εργοδότες. Χαµη-
λά ποσοστά είχαν η µερική απασχόληση, οι 
άνεργοι και άεργοι ή αυτοί που είχαν  δική 
τους δουλειά. Η απασχόλησή τους παραµένει 
στα ίδια επίπεδα βοηθητική σε τεχνικά κυρίως 
επαγγέλµατα. Μειώνονται οι χειρωνακτικές 
εργασίες ανειδίκευτων, αυξάνονται οι απα-
σχολήσεις υπαλλήλων και  ελεύθερων επαγ-
γελµατιών καθώς και τα κοινωνικά και καλλι-
τεχνικά επαγγέλµατα. Ένα ποσοστό 12% των 
µαθητών δεν εργάζονταν την περίοδο πραγ-
µατοποίησης της έρευνας (Πίνακας 3).

Πολλά είναι τα ζητήµατα στα οποία θα 
πρέπει ταυτόχρονα να δώσει έµφαση η νέα 
γενιά κατά τη γνώµη του 31,4% των µαθη-
τών των Εσπερινών. Σηµαντικός κρίνεται ο 
τοµέας της εκπαίδευσης και αγωγής για το 
25,9% αυτών. Η αντιµετώπιση της τοξικο-
εξάρτησης, ο επαγγελµατικός προσανατολι-
σµός και η εξασφάλιση εργασίας, η προστα-
σία του περιβάλλοντος, η σχέση µε το άλ-
λο φύλο, ο αθλητισµός και τα εθνικά θέµατα 
αναφέρονται επίσης στις προτεραιότητες των 
µαθητών των Εσπερινών Γυµνασίων. Επιση-
µαίνεται ότι οι κοινωνικές αξίες των µαθη-
τών στα Εσπερινά Γυµνάσια δεν αποκλίνουν 
από τις αντίστοιχες των µαθητών από τα υπό-
λοιπα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
όπως αποτυπώθηκαν σε προηγούµενες έρευ-
νες του ΕΚΚΕ (Νοµοί: Θεσσαλονίκης 1996, 
Κερκύρας 1997, Αττικής 1998). 

Η ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης και η εφαρµογή των Νό-
µων σε σχέση µε την εργασία ανηλίκων µπο-
ρούν να περιορίσουν το σοβαρό πρόβληµα 
της παράνοµης εργασίας τους.

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
δεν συνεπάγεται µόνο στέρηση των αγαθών 
της γνώσης και της µόρφωσης, αλλά σηµαί-
νει ακόµα αδυναµία οµαλής κοινωνικοποί-
ησης και ανταγωνιστικής επαγγελµατικής 
ένταξης των νέων. Επηρεάζει, εποµένως, αρ-
νητικά τους µηχανισµούς κοινωνικής κινητι-
κότητας και ισοτιµίας των πολιτών. 

Ευέλικτες µορφές εκπαιδευτικών σχη-
µάτων έχουν επινοηθεί για την απόκτηση βα-
σικών γνώσεων από τα παιδιά όλων των κα-
τηγοριών. Ειδικές ρυθµίσεις προνοιακού χα-
ρακτήρα µπορούν επίσης να εφαρµοστούν 
για την αντιµετώπιση οριακών  περιπτώσεων 
εγκατάλειψης του σχολείου από αδυναµία 
των γονέων ή άλλες απρόβλεπτες αιτίες. Εί-
ναι όµως ανάγκη να κατανοηθούν σε βάθος 
τα αίτια που δηµιουργούν και αναπαράγουν 
το πρόβληµα.

 Μέτρα που θα µπορούσαν να περιορί-
σουν στο ελάχιστο το φαινόµενο της σχολι-
κής διαρροής είναι :

• Η παρακολούθηση της σχολικής επίδο-
σης αδύναµων µαθητών και η άµεση εφαρµο-
γή του θεσµού της ενισχυτικής  διδασκαλίας 
για µαθητές µε πολλές δυσκολίες στα µαθή-
µατα.

• Η καθιέρωση δωρεάν προληπτικών 
ιατρικών και ψυχολογικών εξετάσεων για 
τον έγκαιρο εντοπισµό σωµατικών, ψυχι-
κών ανωµαλιών ή νοητικών καθυστερήσεων 
και η κοινωνική και ψυχο-συναισθηµατική 
 υποστήριξη των παιδιών µε ιδιαιτερότητες.

• Η οικονοµική και ηθική ενίσχυση των 
γονέων ευάλωτων οικογενειών, ιδιαίτερα 
όσων διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας ή έχουν πολύ χαµηλό εκπαιδευτικό επί-
πεδο, για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής 
των παιδιών τους.

• Ο έλεγχος των γονέων, η συµβουλευτι-
κή ή τελικά και η παραποµπή στη δικαιοσύνη 
όσων εγκαταλείπουν τα παιδιά τους και προ-
καλούν την παράτυπη διακοπή της υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης από τα παιδιά τους.

• Η κατάρτιση αρχείου µαθητών που δια-
κόπτουν τη φοίτηση στις υποχρεωτικές βαθ-
µίδες.

• Η συνεχής βελτίωση της επιστηµονικής 
και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευ-
τικών και η ευαισθητοποίησή τους γύρω από 
τις επιπτώσεις της εγκατάλειψης της υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης στους µαθητές. 

• Ο έλεγχος της εργασίας των ανηλίκων 
και η αυστηρή τήρηση της νοµοθεσίας όσον 
αφορά την εξαρτηµένη εργασία των µαθη-
τών. Οικονοµική ενίσχυση των µαθητών που 
έχουν απόλυτη ανάγκη την εργασία για σο-
βαρούς λόγους.

• Η ανάπτυξη προγραµµάτων επαγγελ-
µατικού προσανατολισµού στο ∆ηµοτικό και 
στις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου µε πρακτι-
κές ενεργού σχολικού και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού.

• Η διεύρυνση και η ευελιξία των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων, των µέσων και των 
παιδαγωγικών µεθόδων διδασκαλίας και ο 
εµπλουτισµός τους µε τεχνικές και εναλλα-
κτικές γνώσεις και η τακτική αναθεώρηση 
και ο εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου και 
της εµφάνισης των σχολικών εγχειριδίων και 
βοηθηµάτων. 

• Η αντικατάσταση των τιµωριών σε µα-
θητές µε άλλες ηπιότερες παιδαγωγικές µε-
θόδους και συµβουλευτικές πρακτικές.
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• Η επανεξέταση του θεσµού της σχολι-
κής στασιµότητας και η αντικατάστασή του 
µε ενισχυτική διδασκαλία στα συγκεκριµένα 
µαθήµατα τους καλοκαιρινούς µήνες.

• Η δηµιουργία τεχνικών και επαγγελ-
µατικών σχολών για µαθητές µικρότερης 
 ηλικίας µε απολυτήριο ∆ηµοτικού που θα 
έχουν αντίστοιχη αναγνώριση µε τα Εσπερι-
νά Γυµνάσια και αναγνωρισµένα πιστοποιη-
τικά µαθητείας σε ένα επάγγελµα.

• Η διατήρηση και ενίσχυση του θε-
σµού των Εσπερινών Γυµνασίων και η δι-
ευκόλυνση των µαθητών για να φοιτήσουν 
σε αυτά.

• Τα σεµινάρια και ειδικά µαθήµατα τα-
χύρρυθµης εκµάθησης της ελληνικής γλώσ-
σας για παιδιά παλλινοστούντων, πολιτικών 
προσφύγων και µεταναστών που αντιµετω-
πίζουν δυσκολίες και διακρίσεις λόγω γλώσ-
σας.

• Η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και εκ-
δηλώσεων από τους µαθητές των Εσπερι-
νών και Τεχνικών σχολείων για επέκταση και 
εµπλουτισµό των γνώσεων και του επιπέδου 
πληροφόρησής τους.

• Η έκδοση ειδικών τακτικών ενηµερωτι-
κών φυλλαδίων από τον ΟΑΕ∆ για τις εξελί-
ξεις στην αγορά εργασίας και τα απαιτούµε-
να εκπαιδευτικά προσόντα ή τις  διαδικασίες 
ένταξης στην αγορά εργασίας. Εκτιµήσεις 
για τις προοπτικές των συναφών επαγγελ-
µάτων. 

• Η δηµιουργία βιβλιοθηκών για επαγ-
γελµατικά θέµατα στα σχολεία και ενίσχυ-
ση φορέων για την εξεύρεση εργασίας στους 
αποφοιτούντες µαθητές ή σε όσους επιθυ-
µούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των 
σχολικών διακοπών. 

• Η διάθεση οπτικο-ακουστικών µέσων 
και υποδοµής για επαγγελµατικά θέµατα.

• Η δηµιουργία και επιδότηση θέσεων 
εργασίας εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού 
χαρακτήρα µε µειωµένο ωράριο για εργαζό-
µενους µαθητές σε συνεργασία µε τους τοπι-
κούς φορείς και τις επιχειρήσεις.

• Η επέκταση των προγραµµάτων Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για 
νέους σε κοινωνικό αποκλεισµό,  ΑµεΑ, απε-
ξαρτηµένους χρήστες, παλλινοστούντες, µε-
τανάστες ή πρόσφυγες.
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Νέοι και εξαρτησιογόνες 
ουσίες

Γιάννης Μυριζάκης

Πρόλογος

Η χρήση από τους νέους εξαρτησιογό-
νων ουσιών είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλη-
µα των σύγχρονων κοινωνιών.

Εξαρτησιογόνες ουσίες θεωρούνται : ο 
 καπνός, τα  οινοπνευµατώδη ποτά, ορισµέ-
να ψυχοδραστικά φάρµακα και τα ναρκωτι-
κά (Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., Ερευνητικό 
Πανεπιστηµιακό  Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιει-
νής (ΕΠΙΨΥ), 1994, σ. 11). Είναι βέβαιο ότι 
η συχνή χρήση των περισσοτέρων απ’ αυτές 
τις ουσίες επηρεάζει τη λειτουργία του εγκε-
φάλου, δυσκολεύει τη συγκέντρωση, µετα-
βάλλει την ψυχική διάθεση και µειώνει τη 
δραστηριοποίηση του χρήστη.

Κάθε µια από αυτές τις ουσίες έχει 
την ιδιαιτερότητά της (Pοκ Μ., 2001, σ. 3) 
και τη δική της ένταση δράσης. Ακόµα, το 
αποτέλεσµα µιας ουσίας µπορεί να διαφέρει 
σε σηµαντικό βαθµό από άτοµο σε άτοµο, 
αλλά και η ίδια ποσότητα της ουσίας µπορεί 
να προκαλέσει άλλα αποτελέσµατα στον ίδιο 
χρήστη σε διαφορετικές χρονικές στιγµές 
(Λιάππας Γ., 1999, σ. 42).

Η κατανάλωση των ουσιών αυτών, όταν 
συνεχώς αυξάνεται και γίνεται συχνή χρήση, 
καταλήγει στον εθισµό και στη σωµατική και 
ψυχική εξάρτηση. Αλλά µία έντονα εξαρτη-
σιογόνος ουσία µπορεί να κυριαρχήσει στη 
ζωή του χρήστη και µε λίγες µόνο φορές χρή-
σης (Ροκ Μ., 2001, σ. 26).

Η ξαφνική στέρηση οποιασδήποτε εξαρ-
τησιογόνου ουσίας δηµιουργεί στο συστηµα-
τικό χρήστη διάφορα σοβαρά και επώδυνα 
σωµατικά προβλήµατα, µεταξύ των οποίων 
µπορεί να είναι π.χ. νευρικότητα, ανησυχία, 
σπασµοί, παραισθήσεις ή και παραλήρηµα. 
Οι ίδιες τοξικές ουσίες (και κυρίως οι σκλη-
ρές) µε τις παρενέργειές τους αποπροσανατο-
λίζουν, αποδιοργανώνουν, αδρανοποιούν και 
εξουθενώνουν σταδιακά το χρήστη και τελι-
κά τον οδηγούν στο βέβαιο θάνατο.

Οι συνέπειες από την κατάχρηση των 
ουσιών αυτών είναι πράγµατι οδυνηρές κα-
θώς αυξάνεται η νοσηρότητα από το κάπνι-
σµα, τα τροχαία ατυχήµατα από την κατα-
νάλωση οινοπνευµατωδών ποτών και οι θά-

νατοι από τη χρήση ηρωίνης (Στεφανής Κ., 
Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ, 1994, σ. 11).

Η µεγαλύτερη κατανάλωση των εξαρ-
τησιογόνων ουσιών παρατηρείται κυρίως 
στην Αθήνα, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη και  
τα άλλα µεγάλα αστικά κέντρα.  Συναντάται 
σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα. Ο  αριθµός 
των τοξικοµανών αυξάνεται εντυπωσια-
κά τα τελευταία χρόνια και µάλιστα ξεκι-
νά από τις µικρές ηλικίες, µε τα αγόρια να 
έχουν το προβάδισµα. Η χρήση των ουσιών 
αυτών αρχίζει συνήθως στην εφηβική  ηλικία, 
κατά την οποία οι νέοι, αν και γνωρίζουν ότι 
θα  βλάψουν τον εαυτό τους, δεν έχουν συ-
νειδητοποιήσει τους τροµερούς κινδύνους 
και τις δυσάρεστες συνέπειες που πρόκει-
ται να ακολουθήσουν εάν συνεχίσουν να 
 απολαµβάνουν τις ουσίες αυτές. Στην εφηβι-
κή ηλικία, οι νέοι πειραµατίζονται µε τις ου-
σίες αυτές, είτε από περιέργεια ή γιατί πιέ-
ζονται και τελικά πείθονται από τους φίλους 
τους (Λιάππας Γ., 1999, σ. 30). Στο µαθητικό 
πληθυσµό της Ελλάδας τα στοιχεία δείχνουν 
ανησυχητική αύξηση της χρήσης ναρκωτι-
κών,  αλκοόλ και καπνού (Παπαστυλιανού Α., 
2000, σ. 151). Το γεγονός αυτό θα επιβεβαιω-
θεί από την ανάλυση που ακολουθεί.

Κάπνισµα

Το κάπνισµα θεωρείται µια ιδιαίτερα 
βλαπτική συνήθεια, που υιοθετείται από ένα 
σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού και της νε-
ολαίας, λόγω των ουσιών που περιέχουν τα 
τσιγάρα. Ειδικότερα, η νικοτίνη, η  οποία 
απορροφάται από τη στοµατική κοιλότη-
τα και από τους πνεύµονες, είναι µια επικίν-
δυνη και επιβλαβής ουσία για την υγεία, τό-
σο του ενεργού όσο και του παθητικού κα-
πνιστή. Προσβάλλει όλες τις λειτουργίες του 
οργανισµού και προκαλεί καρκίνο. Από επι-
δηµιολογικές µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι 
καπνιστές παρουσιάζουν αρκετά µεγαλύτε-
ρη θνησιµότητα από τους µη καπνιστές της 
ίδιας ηλικίας.

Η διάρκεια ζωής του ανθρώπου µειώ-
νεται από ασθένειες που σχετίζονται µε το 
κάπνισµα, όπως ο καρκίνος των πνευµόνων, 
του λάρυγγα, του στόµατος, του οισοφάγου, 
τα καρδιοαγγειακά νοσήµατα, η χρόνια βρογ-
χίτιδα και το πνευµονικό εµφύσηµα. Για το 
χρήστη, το κάπνισµα αποτελεί το πρώτο βή-
µα που συνήθως οδηγεί στην κατανάλωση 
αλκοόλ και ναρκωτικών.
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Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, 
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά το κάπνισµα, το δε ποσοστό των 
νέων που καπνίζουν αυξάνεται µε ταχείς ρυθ-
µούς. Στην έρευνα του ΕΠΙΨΥ που πραγµα-
τοποιήθηκε το 1993, οι βαρείς καπνιστές κα-
τανέµονται κατά φύλο και οµάδα ηλικίας ως 
ακολούθως :

Στην έρευνα του ΕΠΙΨΥ για το 1998, οι 
συστηµατικοί καπνιστές φαίνεται να έχουν 
αυξηθεί σηµαντικά (βλ. Πίνακα 2).

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της Πανελ-
λήνιας έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του που πραγµατοποιήθηκε κατά τη σχολική 
περίοδο 1998-1999, αναφέρεται µεταξύ των 
άλλων, ότι το 2,6% των µαθητών  Γυµνασίου 
καπνίζει συστηµατικά και το 6% κάπου-κά-
που. Στο Λύκειο, τα ποσοστά αυξάνονται στο 
18% και 14% αντίστοιχα (Παπαστυλιανού, 
2000, σ. 158).

Στη συνέντευξη Τύπου (23.11.1998) 
των Στεφανή Κ. και Κοκκέβη Α. του ΕΠΙΨΥ, 
ανακοινώθηκαν τα ευρήµατα έρευνας που, 
µεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι :

• Η µεγάλη πλειοψηφία των µαθητών 
(57%) έχουν καπνίσει τουλάχιστον µια φο-
ρά στη ζωή τους. Από το ποσοστό αυτό, το 
32,7% καπνίζει περιστασιακά και το 20,8% 
συστηµατικά.

• Τα κορίτσια υπερτερούν (34,7%) των 
αγοριών (30,5%) στο περιστασιακό κάπνι-

σµα, ενώ στο συστηµατικό κάπνισµα υπερ-
τερούν τα αγόρια (21,9%) από τα κορίτσια 
(19,7%).

• Οι µεγαλύτεροι µαθητές (17-18 ετών) 
καπνίζουν συστηµατικά σε ποσοστό πεντα-
πλάσιο από τους µικρότερους (13-14 ετών).

Από τα παραπάνω ευρήµατα των διαφο-
ρετικών ερευνών που αναφέραµε, διαπιστώ-
νουµε τα εξής : 

• Περισσότεροι από τους µισούς µαθη-
τές Γυµνασίου και Λυκείου δηλώνουν ότι 
έχουν καπνίσει το λιγότερο µια φορά στη 
ζωή τους.

• Στα τελευταία πέντε χρόνια η χρήση του 
καπνού έχει µειωθεί στους µαθητές της µι-
κρότερης ηλικιακής οµάδας 12-17 ετών, ενώ 
της µεγαλύτερης 18-24 ετών έχει αυξηθεί.

• Οι µεγαλύτεροι µαθητές 17-18 ετών, 
καπνίζουν συστηµατικά πέντε φορές περισ-
σότερο από τους µικρότερους µαθητές 13-14 
ετών.

• Μετά την εφηβική ηλικία τα ποσο-
στά των συστηµατικών καπνιστών αυξάνο-
νται σηµαντικά στις επόµενες ηλικιακές οµά-
δες 18-24 και 25-35 ετών, ενώ στη µεγαλύ-
τερη ηλικιακή οµάδα 36-64 ετών µειώνονται, 
 επειδή πολλοί από αυτούς έχουν σταµατήσει 
να καπνίζουν.

• Στο γενικό πληθυσµό, τα ποσοστά των 
συστηµατικών καπνιστών των ηλικιακών 
οµάδων 12-17 και 18-24 ετών είναι υψηλότε-
ρα από τα αντίστοιχα ποσοστά των ίδιων ηλι-
κιακών οµάδων του µαθητικού πληθυσµού. 
Αυτό συµβαίνει επειδή οι νέοι που δεν πηγαί-
νουν στο σχολείο καπνίζουν συχνότερα από 
τους συνοµήλικούς τους µαθητές του σχο-
λείου.

• Αν και οι διαφορές ανάµεσα στα δύο 
φύλα των µαθητών δεν είναι πολύ µεγάλες, 
προηγούνται τα αγόρια στο συστηµατικό και 
τα κορίτσια στο περιστασιακό κάπνισµα. Το 
ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ηλικιακές 
οµάδες αλλά οι διαφορές ανάµεσα στα δύο 
φύλα είναι σηµαντικές.

Αλκοόλ

Όπως γνωρίζουµε τα αλκοολούχα ποτά 
δεν είναι επικίνδυνα όταν η χρήση τους εί-
ναι περιστασιακή και γίνεται µε µέτρο και 
περίσκεψη. Όµως, µε την κατάχρηση συγκε-
ντρώνεται ποσότητα οινοπνεύµατος στο αί-
µα η οποία προκαλεί µέθη και οξεία δηλητη-
ρίαση, ή οδηγεί στον αλκοολισµό. Η χρόνια 
και υπερβολική χρήση των ποτών αυτών δη-

Πίνακας 1
Κάπνισµα τον τελευταίο µήνα - Βαρύτητα κατά ηλικία 

και φύλο - 1993 (%)

Φύλο
Ηλικία

12 - 17 18 - 24 25 - 35
Άνδρες 17,0 34,2 29,5
Γυναίκες 9,5 8,9 8,3

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ, 1994, σ. 18.

Πίνακας 2
Συστηµατικό κάπνισµα στο γενικό πληθυσµό 

ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο - 1998 (%)

Φύλο
Ηλικία

12 - 17 18 - 24 25 - 35 36 - 64
Άνδρες 8,9 51,2 59,9 49,6
Γυναίκες 8,5 35,7 37,7 27,6

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ, 1998.
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µιουργεί επιθετική συµπεριφορά και προκα-
λεί βλάβες στην υγεία, εξαιτίας των οποίων 
αυξάνεται η θνησιµότητα. «Στους εξαρτηµέ-
νους από το αλκοόλ το ποσοστό θανάτων εί-
ναι διπλάσιο από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυ-
σµό, σε αντίστοιχες οµάδες ηλικιών» (Τάϊλερ 
Α., 1988, σ. 26).

Από τα αποτελέσµατα των ερευνών που 
ακολουθούν, διαπιστώνεται µια αυξητική τά-
ση των νέων που καταναλώνουν αλκοολού-
χα ποτά. Έτσι, από έρευνα που πραγµατο-
ποίησε το ΕΠΙΨΥ το 1993, προκύπτει ότι 
η συχνότητα χρήσης οινοπνευµατωδών πο-
τών αυξάνεται σηµαντικά µετά την εφηβική 
 ηλικία. Συγκεκριµένα, το 50% περίπου των 
νέων και των δύο φύλων ηλικίας 12-17 ετών, 
πίνουν οινοπνευµατώδη ποτά. Το ποσοστό 
αυξάνεται στο 80-90% περίπου για τους νεα-
ρούς ενήλικες 18-24 ετών. Για τις άλλες δύο 
µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες (25-35 και 
36-64 ετών) το ποσοστό των ανδρών που πί-
νουν παραµένει στο 90%, ενώ το αντίστοιχο 
 ποσοστό των γυναικών µειώνεται σηµαντικά 
στο 60% (Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ, 
1994, σ. 44).

Από τις έρευνες των Στεφανή Κ. και 
Κοκκέβη Α. του ΕΠΙΨΥ που έγιναν κατά τα 
έτη 1984 και 1998 στο γενικό πληθυσµό της 
χώρας ως προς τη συχνή κατανάλωση οινο-
πνευµατωδών ποτών των νέων, προκύπτουν 
τα εξής :

Η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του κατά τη σχολική περίοδο 1998-1999, 
αφορά τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοο-
λούχων ποτών από τους µαθητές Γυµνασίου 
και Λυκείου (βλ. Πίνακα 4).

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των πα-
ραπάνω ερευνών καταλήγουµε στα ακόλου-
θα : 

• Τα αλκοολούχα ποτά καταναλώνονται 
σε υψηλά ποσοστά από τους µαθητές, όµως 
η πλειοψηφία τους κάνει ευκαιριακή χρήση. 
Μετά την εφηβική ηλικία αυξάνεται σηµα-
ντικά η χρήση τους.

• Μεταξύ 1984-1998 η µικρότερη ηλικια-
κή οµάδα µείωσε κατά 3,4% τη συστηµατική 
κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. Κατά 
την ίδια περίοδο, η επόµενη ηλικιακή οµάδα 
18-24 ετών αύξησε τη συστηµατική κατανά-
λωση κατά 7,8%. Στις άλλες δύο µεγαλύτε-
ρες ηλικιακές οµάδες δεν σηµειώθηκαν αξιό-
λογες αλλαγές (γύρω στο 1%).

• Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία νέοι κατανα-
λώνουν ποτά µε αυξηµένη περιεκτικότητα 
οινοπνεύµατος συγκριτικά µε τους µικρότε-
ρους σε ηλικία νέους.

• Στις δύο µικρότερες ηλικιακές οµάδες 
δεν υπάρχουν διαφορές στην κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών ανάµεσα στα δύο φύλα. 
Οι διαφορές όµως είναι σηµαντικές στις δύο 
µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες, όπου προη-
γούνται οι άνδρες.

Ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά είναι φυτικές ή τεχνη-
τές ουσίες, οι οποίες κυκλοφορούν σε στέ-
ρεη, υγρή µορφή ή σε σκόνη. Τα πλέον γνω-
στά ναρκωτικά είναι η µαριχουάνα, το χασίς, 
η µορφίνη, η κοκαίνη, η ηρωίνη, η µεθαδόνη, 
κ.λπ. Όλα τα ναρκωτικά –ανεξάρτητα εάν χα-
ρακτηρίζονται µαλακά ή σκληρά– θεωρού-
νται επικίνδυνα και βλαβερά για την  υγεία 
του ανθρώπου και για το λόγο αυτό απαγο-
ρεύεται η χρήση τους. Επιτρέπονται εκείνα 
που χρησιµοποιούνται ως ψυχοφάρµακα (η-
ρεµιστικά-παυσίπονα) και µόνο µε συνταγή 
του γιατρού. Προβληµατική γίνεται η χρήση 
των ναρκωτικών όταν αυξάνει σηµαντικά τον 
κίνδυνο σοβαρών και ανεπιθύµητων σωµατι-
κών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνεπει-
ών για το χρήστη (Estievenart G.,  Ετήσια έκ-
θεση του 1999 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πα-
ρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανί-
ας (ΕΚΠΝΤ) , 1999, σ. 10). Η χρόνια χρήση 
σκληρών ναρκωτικών οδηγεί στο θάνατο. Γε-
νικά ο κίνδυνος διαφέρει από ουσία σε ουσία 
αλλά και από τον τρόπο χρήσης.

Πίνακας 3
Συχνή κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών κατά τον 

τελευταίο µήνα στο γενικό πληθυσµό ανά ηλικιακή 
οµάδα , κατά τα έτη 1984 και 1998 (%)

Έτος
Ηλικία

12 - 17 18 - 24 25 - 35 36 - 64
1984 11,8 27,8 35,8 36,8
1998 9,4 35,6 33,0 35,9

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ 1998.

Πίνακας 4
Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τους µαθητές 

Γυµνασίου-Λυκείου, 2-3 φορές την εβδοµάδα ή
σχεδόν κάθε µέρα, κατά τους τελευταίους 12 µήνες

(σχολική περίοδος 1998-1999) (%)

Μπύρα Κρασί Ουίσκυ Ούζο
Γυµνάσιο 12,0 7,0 4,6 1,6
Λύκειο 20,0 8,0 10,0 3,0

Πηγή: Παπαστυλιανού Α., 2000, σ. 158.
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Για το χρήστη ναρκωτικών η ενδοφλέ-
βια ένεση που είναι πολύ διαδεδοµένη, θεω-
ρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, διότι όταν η δό-
ση του ναρκωτικού, την οποία δεν είναι σε 
θέση να ελέγξει, είναι υπερβολική µπορεί να 
προκαλέσει το θάνατο. Σε πολλές περιπτώ-
σεις οι βελόνες και οι σύριγγες δεν είναι απο-
στειρωµένες αλλά µεταχειρισµένες, διότι τις 
µοιράζονται οι χρήστες µεταξύ τους, µε απο-
τέλεσµα να παρουσιάζονται µολύνσεις ή µε-
ταδοτικές ασθένειες, όπως τέτανος, ηπατίτι-
δα, AIDS, κ.λπ. Σύµφωνα µε την Ετήσια Έκ-
θεση του 1999, του ΕΚΤΕΠΝ, στην Ελλάδα 
το 60,5% αυτών που κάνουν ενέσιµη χρήση 
ανταλλάσσουν σύριγγες µεταξύ τους (Στεφα-
νής Κ., Κοκκέβη Α., Εθνικό Κέντρο Τεκµη-
ρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκω-
τικά και την Τοξικοµανία (ΕΚΤΕΠΝ), 2000, 
σ. 24). Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι επίσης η 
ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων ου-
σιών, καθώς ο συνδυασµός τους προσβάλλει 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα και είναι άµε-
σα βλαβερός. Ειδικά, ο συνδυασµός του αλ-
κοόλ µε την ηρωίνη µπορεί να αποδειχθεί 
µοιραίος για το χρήστη. Από διεθνείς µελέτες 
επιβεβαιώνεται ότι οι εξαρτηµένοι στην ηρω-
ίνη που κάνουν χρήση µε ένεση αντιµετωπί-
ζουν 20 µε 30 φορές περισσότερο κίνδυνο να 
πεθάνουν, από τους συνοµήλικούς τους, οι 
οποίοι δεν είναι χρήστες απαγορευµένων ου-
σιών (Estievenart G., ΕΚΠΝΤ, Ετήσια έκθε-
ση 1997, 1999, σ. 30).

Η συχνή χρήση και κατάχρηση των ναρ-
κωτικών προσβάλλει το κεντρικό και το πε-
ριφερειακό νευρικό σύστηµα και προκαλεί 
εξάρτηση. «Ο λήπτης ναρκωτικών δεν µπο-
ρεί να ζήσει χωρίς να πάρει τη δόση του. Γί-
νεται ένα άτοµο χωρίς προσωπικότητα» (Γκί-
νης Γ., 1985, σ. 63). Προκειµένου να εξασφα-
λίσει τη δόση του γίνεται αδίστακτος µε βί-
αιη και επιθετική συµπεριφορά και προβαίνει 
σε ληστείες ή άλλες εγκληµατικές πράξεις.

Παρά τους κινδύνους που συνδέονται µε 
τη χρήση ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξηθεί η κατανάλωσή τους στη χώρα 
µας και ιδιαίτερα, στους νέους. Αυτή η αυξη-
τική τάση πιστοποιείται από τα αποτελέσµα-
τα των ερευνών που ακολουθούν.

Στην Ετήσια Έκθεση 1999 του ΕΚΤΕΠΝ, 
η δοκιµή ή η χρήση κάνναβης στο γενικό 
πληθυσµό εµφανίζεται όπως στον Πίνακα 5.

Η κάνναβη είναι η πλέον διαδεδοµέ-
νη από όλα τα ναρκωτικά. «Όµως κατά την 
 τελευταία δεκαετία αυξάνεται η τάση των νέ-
ων που πειραµατίζονται µε τα λεγόµενα συν-
θετικά ή χηµικά ναρκωτικά τύπου ecstasy» 

(Ρήγα Α.Β., Τριανταφυλλίδου Σ., 2001, σ. 4). 
Εκτός όµως από την κάνναβη και την έκστα-
ση ο χρήστης προχωρεί στη χρήση ηρωίνης 
και άλλων σκληρών ουσιών. Στη χώρα µας 
«η χρήση της κάνναβης ξεκινά για τους πε-
ρισσότερους στην ηλικία των 16, ενώ στην 
ηλικία των 19 ετών κατά µέσον όρο ξεκινά η 
χρήση της κύριας ουσίας που για ένα ποσο-
στό πάνω του 70%, είναι η ηρωίνη» (Στεφα-
νής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΚΤΕΠΝ, Ετήσια Έκ-
θεση 1999, 2000, σ. 33).

Κατά τα τελευταία χρόνια υπερδιπλα-
σιάστηκε ο αριθµός των µαθητών Γυµνα-
σίου-Λυκείου που κάνουν ευκαιριακή ή 
 συστηµατική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Στον Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται 
τα αντίστοιχα ποσοστά στο γενικό πληθυσµό 
για τη δοκιµή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, 
το έτος 1998: 

Πίνακας 5
∆οκιµή ή χρήση κάνναβης (σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής) ανά ηλικιακή οµάδα στο γενικό πληθυσµό, 

κατά τα έτη 1984 και 1998 (%)

Έτος
Ηλικία

12-17 18-24 25-35 36-64
1984 0,9 6,8 6,4 2,6
1998 3,4 21,7 22,1 7,8

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΚΤΕΠΝ, Ετήσια 
 Εκθεση 1999, 2000, σ. 15.

Πίνακας 6
∆οκιµή ή χρήση παράνοµων ουσιών από τους µαθητές 

Γυµνασίου-Λυκείου. ∆ιαχρονικές τάσεις (%)

Φύλο
Έτη

1984 1993 1998
Αγόρια 7,8 8,0 17,9
Κορίτσια 4,2 4,2 9,9

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΚΤΕΠΝ, Ετήσια 
Έκθεση 1998, 1999 , σ. 25.

Πίνακας 7
∆οκιµή και χρήση παράνοµων ουσιών ανά ηλικιακή 

οµάδα και φύλο στο γενικό πληθυσµό - 1998 (%)

Φύλο
Ηλικία

12-17 18-24 25-35 36-64
Άνδρες 4,0 31,9 36,0 13,0
Γυναίκες 2,8 12,1 11,9 2,8

Πηγή: Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΠΙΨΥ, 1998.
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Από το ∆ιάγραµµα 1 που ακολουθεί, δια-
πιστώνουµε ότι στη χώρα µας οι θάνατοι από 
τα ναρκωτικά το 1985 αφορούσαν µόνο 10 
άτοµα. Το 1993 φτάνουν τα 78, το 1994 σχε-
δόν διπλασιάζονται στα 146, ενώ το 2000 αυ-
ξάνονται στα 303 άτοµα. Βέβαια στους πα-
ραπάνω θανάτους δεν συµπεριλαµβάνονται 
οι αυτοκτονίες και τα τροχαία ατυχήµατα που 
έχουν σαν θύµατα ναρκοµανείς, αλλά ανα-
φέρονται µόνο όσοι πέθαναν από τη λήψη 
υπερβολικής δόσης ή συνδυαστικής δράσης 
περισσότερων ουσιών. Στην Ετήσια  Έκθεση 
του 1999 του ΕΚΤΕΠΝ µεταξύ άλλων ση-
µειώνονται: Η πλειοψηφία των θανάτων από 
ναρκωτικά συµβαίνει στις ηλικίες 21-30  ετών 
και στην Αττική και αφορά άγαµους, άνερ-
γους και αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης 
(Στεφανής Κ., Κοκκέβη Α., ΕΚΤΕΠΝ, Ετή-
σια Έκθεση 1999, 2000, σ. 37).

Η αυξητική τάση των χρηστών οπιού-
χων ουσιών αποδεικνύεται από την αύξη-
ση των ατόµων που φυλακίστηκαν για την 
 παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών. Από 
το ∆ιάγραµµα 2 που ακολουθεί διαπιστώνου-
µε τα εξής : Το 1985 για την παράβαση του 
νόµου περί ναρκωτικών φυλακίστηκαν 632 
άτοµα, το 1993 αυξήθηκαν στα 2.270, το 
1997 µειώθηκαν στα 2.069 άτοµα. Μάλιστα, 
κατά τον Κουράκη «υπάρχει µια σαφής αυ-
ξητική τάση στους εφήβους που υποπίπτουν 
σε παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτι-
κών (Κουράκης Ν., 2000, σ. 89).

Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπε-
ράνουµε τα ακόλουθα : 

Απ’ όλες τις οπιούχες ουσίες η κάννα-
βη, είναι η περισσότερο διαδεδοµένη. Από 
το 1984 µέχρι το 1998 η δοκιµή ή χρήση 
κάνναβης αυξήθηκε πάνω από τρεις φορές 
για όλες τις ηλικιακές οµάδες του ελληνικού 
πληθυσµού. Για τους µαθητές Γυµνασίου και 
Λυκείου από το 1984 µέχρι το 1993 η δοκι-
µή ή χρήση παράνοµων ουσιών παραµένει 
σταθερή. Όµως, από το 1993 µέχρι το 1998 
το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών αυξήθη-
κε από 8% στο 17,9% και των κοριτσιών από 
4,25% στο 9,9%. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθη-
τές που δοκίµασαν ή έκαναν χρήση παράνο-
µων ουσιών υπερδιπλασιάστηκαν την τελευ-
ταία πενταετία. Η αντίστοιχη αύξηση για  όλες 
τις άλλες ηλικιακές οµάδες ήταν πολύ µεγα-
λύτερη. Κατά το έτος 1998, η  δοκιµή ή χρήση 
παράνοµων ουσιών ανά  ηλικία και φύλο στο 
γενικό πληθυσµό έχει ως εξής: Στην ηλικιακή 
οµάδα 12-17 ετών ήταν 4% στους άνδρες και 
2,8% στις γυναίκες. Στις επόµενες δύο ηλι-
κιακές οµάδες 18-24 και 25-35 ετών, στους 
µεν άνδρες η χρήση ή δοκιµή οκταπλασιά-
ζεται στην πρώτη και εννιαπλασιάζεται στη 
δεύτερη ηλικιακή οµάδα, στις δε γυναίκες 
τετραπλασιάζεται και για δύο µεσαίες οµά-
δες ηλικιών, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα πο-
σοστά της µικρότερης οµάδας ηλικιών 12-17 
ετών. Τέλος, στη µεγαλύτερη οµάδα ηλικιών 
(36-64 ετών) το αντίστοιχο ποσοστό µειώνε-
ται στο 13% στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες 
παραµένει σταθερό στο 2,8%.
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Γενικά συµπεράσµατα

Η παρουσίαση και ανάλυση των ευρη-
µάτων που προηγήθηκαν οδηγεί σε µια σειρά 
από συµπεράσµατα :

Οι νέοι της µικρότερης οµάδας  ηλικιών 
12-17 ετών που είναι χρήστες καπνού και οι-
νοπνευµατωδών ποτών έχει µειωθεί την πε-
νταετία 1993-1998. Αντίθετα, ο αριθµός των 
ίδιων νέων που έχει κάνει δοκιµή ή χρή-
ση παράνοµων ουσιών κατά την ίδια χρο-
νική περίοδο έχει διπλασιαστεί. Μετά την 
 εφηβική ηλικία παρατηρείται µια πολύ σηµα-
ντική αύξηση στη δοκιµή και στη χρήση τό-
σο των νόµιµων όσο και των παράνοµων ου-
σιών. Στο γενικό πληθυσµό οι ηλικιακές οµά-
δες που έχουν το προβάδισµα στην ανοδική 
πορεία των ποσοστών είναι οι µεσαίες 18-24 
και 25-35 ετών. Εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι το ποσοστό των ανδρών και των γυ-
ναικών της ηλικιακής οµάδας 36-64 ετών που 
δοκίµασε ή έκανε χρήση παράνοµων ουσιών 
έχει µειωθεί σηµαντικά την  τελευταία πεντα-
ετία και είναι πολύ χαµηλότερο από τα αντί-
στοιχα ποσοστά των δύο προηγούµενων ηλι-
κιακών οµάδων. Τα αίτια της µείωσης οφεί-
λονται στα ακόλουθα :

• εξαιτίας της ώριµης ηλικίας τους, πολ-
λοί από αυτούς έχουν σταµατήσει τη χρήση 
παράνοµων ουσιών,

• πολλοί νέοι νεότερων ηλικιών έχουν θε-
ραπευθεί ή θεραπεύονται στα κέντρα αποτο-
ξίνωσης,

• η πλειοψηφία των θανάτων από υπερ-
βολική δόση παράνοµων ουσιών συµβαίνει 
στις ηλικίες 21-30 ετών.

Ως προς τα δύο φύλα παρατηρείται ση-
µαντική αύξηση στους άνδρες σε σύγκριση 
µε τις γυναίκες στη συχνότητα χρήσης οινο-
πνευµατωδών ποτών, αλλά µόνο στις δύο µε-
γαλύτερες ηλικιακές οµάδες 25-35 και 36-64 

ετών. Το ίδιο συµβαίνει και µε το συστηµα-
τικό κάπνισµα αλλά δεν περιλαµβάνει µόνο 
τις δύο αλλά και τις τρεις µεγαλύτερες ηλικι-
ακές οµάδες.

Η αύξηση του αριθµού των νέων οι 
οποίοι κατά την τελευταία πενταετία γίνονται 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (εξαιρού-
νται οι νέοι 12-17 ετών που έχουν κάνει δο-
κιµή και χρήση καπνού και οινοπνεύµατος), 
είναι ένα ανησυχητικό φαινόµενο της εποχής 
µας. Η ταχεία εξάπλωση της χρήσης των ου-
σιών αυτών και κυρίως των παράνοµων εί-
ναι ένα σοβαρό πρόβληµα, το  οποίο απει-
λεί να κλονίσει τη συνοχή και να διαταράξει 
την οµαλή λειτουργία κάθε  κοινωνίας. Για να 
αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα αποτελε-
σµατικότερα πρέπει να συνεχισθούν µε εντο-
νότερο ρυθµό οι προσπάθειες που γίνονται 
από την πολιτεία και να συνεργασθούν οι πα-
ράγοντες που ασχολούνται µε τα προβλήµα-
τα της νεολαίας. Είναι ανάγκη να οργανω-
θούν καλύτερα και να βελτιωθούν τα προ-
γράµµατα πρόληψης, θεραπείας και σωστής 
ενηµέρωσης των νέων για τις εξαρτησιογό-
νες  ουσίες. Από την άλλη µεριά µε τα µέτρα 
καταστολής πρέπει να µειωθεί η προσφορά 
παράνοµων ουσιών. Η παρέµβαση στους χώ-
ρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εργασί-
ας πιστεύεται ότι θα περιορίσει την  εµπορία 
και τη διακίνησή τους. Οι έµποροι ναρκωτι-
κών που είναι αδίστακτοι και εµπορεύονται 
το θάνατο των άλλων (Τσίλη Σ., 1995, σ. 73) 
θεωρούνται εγκληµατίες και πρέπει να τιµω-
ρούνται αυστηρότερα. Τέλος, µε τα απαραί-
τητα θεσµικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κοινωνικό πε-
ριβάλλον µέσα στο οποίο οι νέοι να αξιοποι-
ούν τον ελεύθερο χρόνο τους ευχάριστα και 
ωφέλιµα µε δηµιουργικές δραστηριότητες.
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Παιδική Φτώχεια:
το παρόν του µέλλοντος;

Νίκος Μπούζας

Έννοια και χαρακτηριστικά

Το φαινόµενο της παιδικής φτώχειας δεν 
έχει απασχολήσει τους µελετητές-ερευνητές 
στη χώρα µας, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα 
δεν έχουν υπάρξει ειδικές µελέτες-έρευνες οι 
οποίες να αναλύουν την έκταση, ένταση και 
διαχρονική εξέλιξη του φαινοµένου. Σκοπός 
του παρόντος είναι να παρουσιάσει το θέµα 
στην επιστηµονική κοινότητα και τους υπεύ-
θυνους για τη λήψη αποφάσεων, υπό το πρί-
σµα ότι οι νέες επιταγές για τη βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής σε συνδυασµό µε την οι-
κονοµική ανάπτυξη προϋποθέτουν την καλύ-
τερη στοχοθεσία των µέτρων-παρεµβάσεων 
κοινωνικής πολιτικής. Οι παρεµβάσεις αυ-
τές θα πρέπει να στηρίζονται στην καλύτε-
ρη γνώση των διαστάσεων του κοινωνικού 
προβλήµατος που καλούνται να «θεραπεύ-
σουν».1

Πιο συγκεκριµένα, ο νέος στρατηγικός 
στόχος των κυβερνήσεων των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την επόµενη δεκαε-
τία είναι να καταστεί η Ε.Ε. η περισσότε-
ρο ανταγωνιστική και δυναµική  οικονοµία, 
βασισµένη στη γνώση και ικανή για αειφό-
ρο ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτε-
ρες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινω-
νική συνοχή. Εκτιµάται δε, ότι θα επιτευχθεί 
µέσω του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων 

κοινωνικής προστασίας, της επένδυσης στο 
ανθρώπινο δυναµικό και της καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού.2 Κατά συνέ-
πεια, ο στόχος της κοινωνικής πολιτικής για 
τη διάρρηξη του «φαύλου κύκλου» της φτώ-
χειας και της διαγενεακής της µεταβίβασης3 
αποκτά ένα ακόµη πεδίο παρέµβασης αυτό 
του περιορισµού των κινδύνων αποκλεισµού 
 ορισµένων κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων 
από την κοινωνία της πληροφορίας και της 
δια  βίου εκπαίδευσης-κατάρτισης.4 Οι παρά-
γοντες αυτοί, µεταξύ άλλων, θεωρούνται οι 
πλέον σηµαντικοί στον αγώνα κατά της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλεισµού των 
νέων, δεδοµένου ότι σχετικές έρευνες έχουν 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι σχολικές 
 επιδόσεις και επιτυχίες των φτωχών νέων 
υστερούν κατά πολύ σε σύγκριση µε τα παι-
διά που δεν είναι αναγκασµένα να υφίστα-
νται τις συνέπειες της φτώχειας.5

Επιπλέον, έχει υπολογισθεί ότι σε επίπε-
δο Ε.Ε. υπάρχουν 5 εκατ. νέοι που δεν έχουν 
συµπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 
και άλλα 14 εκατ. νέοι που αν και τελείωσαν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν παρακο-
λουθούν κανένα πρόγραµµα κατάρτισης και 
παραµένουν λίγο-πολύ ανειδίκευτοι.6 Η σχο-
λική διαρροή από την υποχρεωτική εκπαί-
δευση στη χώρα µας (1991-1992) ανέρχεται 
στο 10% του σχολικού πληθυσµού και αφορά 
περίπου 13 χιλιάδες µαθητές,7 οι οποίοι προ-
έρχονται από τα «χαµηλά» κοινωνικο-οικο-
νοµικά στρώµατα και τις λιγότερο ανεπτυγ-
µένες αστικές περιοχές και περιφέρειες.8 Η 
πρόωρη ένταξη των νέων στην αγορά εργα-
σίας χωρίς προσόντα και εξειδίκευση εκτός 
του ότι θεωρείται απώλεια ανθρώπινων πό-
ρων, προδικάζει µία επαγγελµατική ζωή µε 

1. C.E.C., 2000, “Commmunication from the commission to the council, the european parliament, the economic 
and social committee and the committee of the regions: Social Policy Agenda”, COM(2000) 379 fi nal, 28.6.2000, 
Brussels, σ.11-12.

2. Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000, «Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Καθορισµός των κατάλληλων στόχων», SOC 470, 30 Νοεµβρίου 2000, Βρυξέλλες, σ. 2-4. 

3. Immervoll H., Sutherland H., de Vos K., 1999, “Reducing Child Poverty in the European Union: The Role of 
Child Benefi ts”, σ. 4. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Child Well-Being in Rich and Transition Countries: 
Are Children in Growing Danger of Social Exclusion?, Luxembourg Income Study (LIS), Alvisse Park Hotel, 
Dommeldange, Luxembourg, Sep.30-Oct.2 1999. 

4. E.C., 2001, EU employment and social policy, 1999-2001: jobs, cohesion, productivity, Luxembourg, σ. 36.
5. Kortenkamp K., Ehrle J., 2002, “The Well- Being of Children Involved with the Child Welfare System: A 

National Overview”, New Federalism, National Survey of America’s Families, The Urban Institute, series B, no. B-43, 
January, http://urban.org.

6. E.C., 1998, Helping young people along the path from school to work, Employment and European Social Fund, 
DGV, Luxembourg, σ. 13.

7. Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π., Βρετάκου Β., Παναγιωτοπούλου Ι., 1996, Οι Μαθητές που Εγκαταλείπουν τις 
Σπουδές τους στο Γυµνάσιο και οι Ανάγκες τους για Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εµπειρική Έρευνα, Αθή-
να, Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων-ΟΕΕΚ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πίνακας 5, σ. 75.

8. Παλαιοκρασάς Σ., Ρουσέας Π., Βρετάκου Β., Παναγιωτοπούλου Ι., 1996, Πίνακες 43 και 6, σ. 104 και 76.
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χαµηλές αποδοχές, ασταθή απασχόληση και 
µειωµένες δυνατότητες κοινωνικο-οικονοµι-
κής ανέλιξης.

Εξάλλου, έχει επίσηµα αναγνωρισθεί ότι 
η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός απο-
τελούν κύριες αιτίες της παιδικής εργασίας, η 
οποία έχει µακροχρόνιες επιβαρυντικές συνέ-
πειες για τα παιδιά. Γι’ αυτούς τους λόγους 
το Συµβούλιο της Ευρώπης θεωρεί το ζήτηµα 
της παιδικής εργασίας πρώτης προτεραιότη-
τας και έχει εκδώσει σχετική Σύσταση για την 
καταπολέµηση της εκµετάλλευσής της.9

Μεθοδολογία
µέτρησης και  µέγεθος 
της παιδικής φτώχειας

Για τη µέτρηση της παιδικής φτώχειας 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτι-
κοί ορισµοί όπως της σχετικής φτώχειας: πο-
σοστό του διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµα-
τος του συνόλου του πληθυσµού ή της ίδιας 
της πληθυσµιακής οµάδας, είτε ορισµοί από-
λυτης, «πραγµατικής» φτώχειας σε σχέση µε 
ένα εκ των προτέρων επίσηµα προσδιορισµέ-
νο όριο φτώχειας10 ή ακόµη σε σχέση µε ένα 
Ευρωπαϊκό όριο φτώχειας.11

Σε όρους σχετικής φτώχειας στις χώ-
ρες της Ε.Ε. έχει υπολογισθεί «ότι ο κίν-
δυνος φτώχειας που αντιµετωπίζει ένα παι-
δί (µικρότερο των 16 ή 18 ετών) καθορίζε-
ται από την κατάσταση του νοικοκυριού στο 
οποίο ζει. Για παράδειγµα, ένα παιδί που ζει 
σε ένα νοικοκυριό µε εργαζόµενα µέλη είναι 
λιγότερο πιθανό να υφίσταται τις συνέπειες 
της εισοδηµατικής φτώχειας σε σύγκριση µε 
ένα παιδί που ζει σε ένα νοικοκυριό που τα 
ενήλικα µέλη του είναι άνεργα, σε σύνταξη ή 
είναι µη-ενεργά».12 

Στην Ελλάδα, τα παιδιά µέχρι 18 ετών 
αντιµετωπίζουν σχετικό κίνδυνο φτώχειας 
µικρότερο από τον αντίστοιχο των  ενηλίκων 

και από τα παιδιά των άλλων χωρών. Το 1996, 
µε δείκτη 100 τον κίνδυνο φτώχειας των ενη-
λίκων, τα παιδιά έχουν δείκτη 92, ενώ ο αντί-
στοιχος δείκτης για τα παιδιά της Ε.Ε.-13 
ανήρχετο σε 122.13 Παροµοίως, το 1996 στην 
Ελλάδα ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού 
των παιδιών είναι µικρότερος από τον αντί-
στοιχο εθνικό µέσο όρο.14 

Το υψηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυ-
ξης και ευηµερίας των επιµέρους χωρών δεν 
εξασφαλίζει κατά συνθήκη σε όλα παιδιά 
ένα µέσο βιοτικό επίπεδο, λόγω των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών των νοικοκυριών που 
έχουν ως αποτέλεσµα την απόκτηση ανεπαρ-
κούς εισοδήµατος µέσω των µηχανισµών δι-
ανοµής και αναδιανοµής.

Το 1994, τα ποσοστά παιδικής φτώχειας 
στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και το Μεξικό ήταν 
20,5%, 22,4% και 26,2%, ενώ αντίθετα τα 
ποσοστά των φτωχών παιδιών στις Σκανδι-
ναβικές χώρες ήταν εξαιρετικά χαµηλά και 
κυµαίνονταν από 2,6% στη Σουηδία µέχρι 
5,1% στη ∆ανία. Στην Ελλάδα την ίδια χρο-
νική περίοδο το 12,3% του συνόλου των παι-
διών ζούσαν κάτω από συνθήκες σχετικής 
φτώχειας.15 Η διαπίστωση αυτή, υποδηλώ-
νει ότι στη χώρα µας περισσότερα από ένα 
στα δέκα παιδιά, στερούνται των απαραίτη-
των παροχών και υποστήριξης εκ µέρους των 
γονέων τους ή των ενήλικων µελών του νοι-
κοκυριού µέσα στο οποίο ζούν.

Αίτια της παιδικής φτώχειας

Τα συµπεράσµατα µελετών της παιδικής 
φτώχειας στις ανεπτυγµένες χώρες δείχνουν 
ότι αυτή σχετίζεται: α) µε δηµογραφικά χαρα-
κτηριστικά του νοικοκυριού, β) µε τη διασύν-
δεση των ενήλικων µελών µε την αγορά εργα-
σίας και τις διαδικασίες διανοµής του εισοδή-
µατος και γ) µε την πρόσβαση του νοικοκυ-
ριού στην αναδιανοµή του εισοδήµατος.

9. Council of Europe, 1997, “Recommendation 1336 (1997)1 on combating child labour exploitation as a matter 
of priority”, http://stars.coe.fr/ta97/EREC1336.htm.

10. Brudbury B., Jantii M., 1999, Child Poverty across Industrialized Nations, Innocenti Occasional Papers, 
Economic and Social Policy Series no. 71, Florence: UNICEF International Child Development Centre, σ. 17-21.

11. Immervoll H., Sutherland H., de Vos K., 1999, σ. 4.
12. Mejer L., Siermann C., 2000 “Income poverty in the European Union: Children, gender and poverty gaps”, 

Eurostat, Statistics in focus, Τheme 3- 12/2000, Luxembourg, σ. 3.
13. Eurostat, 2000, “European social statistics: Income, poverty and social exclusion”, theme 3, E.C., Luxembourg, 

Table 2.2, σ. 21. 
14. Tsakloglou P., Papadopoulos F., 2001, “Identifying Populations Groups at High Risk of Social Exclusion: 

Evidence from the ECHP”, Discussion Paper no. 302, November, IZA- Bonn, σ.24, ftp://repec.iza.org/RePec/
Discussionpaper/dp392.pdf.

15. Ιnnocenti Report Card, 2000, A League Table of Child Poverty in Rich Nations, issue no. 1, June, Innocenti 
Research Centre, Florence, Figure 1, σ. 4.
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α) ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά
του νοικοκυριού 

Τις πλέον υψηλές πιθανότητες παιδικής 
φτώχειας παρουσιάζουν τα παιδιά που ζουν 
σε µονογονεϊκά νοικοκυριά. Παρόλο που η 
κατανοµή των µονογονεϊκών παιδιών είναι 
σηµαντικά διαφοροποιηµένη ανάµεσα στις 
χώρες,16 λόγω των σηµαντικών διαφοροποι-
ήσεων στην έκταση των κοινωνικών παραγό-
ντων που διαµορφώνουν τα νοικοκυριά αυ-
τού του τύπου (γεννήσεις εκτός γάµου και 
 διαζύγια) τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν ση-
µαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύ-
γκριση µε τα παιδιά που ζουν σε άλλου τύ-
που νοικοκυριά.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1, προκύ-
πτει ότι στη χώρα µας ο κίνδυνος παιδικής 
φτώχειας είναι διπλάσιος για τα µονογονεϊ-

κά παιδιά από ότι για τα παιδιά που ζουν στα 
υπόλοιπα νοικοκυριά. Η εξήγηση των υψη-
λών ποσοστών φτώχειας των παιδιών µε ένα 
γονέα συνδέεται άµεσα µε το γεγονός ότι αυ-
τού του τύπου τα νοικοκυριά, καθώς και τα 
νοικοκυριά µε άνεργα ενήλικα µέλη κατα-
γράφονται ως τα πλέον ευάλωτα στις συνέ-
πειες της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισµού σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.17

β) σχέσεις των ενήλικων µελών µε την 
αγορά εργασίας και τη διανοµή του ει-
σοδήµατος

Η απασχόληση-εργασία αποτελεί την 
κύρια πηγή εισοδηµάτων για την µεγάλη 
πλειοψηφία των νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρο-
να οι απασχολούµενοι-εργαζόµενοι εµφανί-
ζουν υψηλότερα εισοδήµατα σε σύγκριση µε 

Πίνακας 1
Παιδική φτώχεια σε διαφορετικού τύπου

νοικοκυριά: Ελλάδα, Ιταλία, ΗΠΑ, Σουηδία, 1994

Ποσοστά παιδικής φτώχειας σε:
Χώρες Μονογονεϊκά νοικοκυριά Νοικοκυριά άλλου τύπου
Ελλάδα 24,9 11,8
Ιταλία 22,2 20,4
ΗΠΑ 55,4 15,8
Σουηδία 6,7 1,5

Πηγή: Innocenti Report Card, 2000, A League Table of Child Poverty in Rich Nations, Issue no. 1, June, Innocenti 
Research Centre, Florence, Figure 3, σ.10.

Πίνακας 2
Ποσοστά παιδικής φτώχειας, τύπος νοικοκυριού και εργασιακή κατάσταση:

Ελλάδα, ΟΟΣΑ,1994

Μονογονεϊκά νοικοκυριά Νοικοκυριά µε δύο γονείς
Μη 

εργαζόµενος
Εργαζόµενος

Κανένας 
εργαζόµενος

Ένας 
εργαζόµενος

∆ύο εργαζόµενοι

Ελλάδα 36,8 16,3 22,0 15,1 5,0
Μεταβολή 
1984-1994

7,2 2,1 -4,0 1,1 1,5

ΟΟΣΑ-16 45,8 17,6 37,3 12,2 4,4

Πηγή: Oxley H., Dang T-T., Forster M., Pellizzari M., 1999, “Income Inequalities and Poverty Among Children 
and Households with Children in Selected OECD Countries: Trends and Determinants”, Table 7. Άρθρο που παρουσι-
άστηκε στο Συνέδριο Child Well-Being in Rich and Transition Countries: Are Children in Growing Danger of Social 
Exclusion?, Luxembourg Income Study (LIS) Alvisse Park Hotel, Dommeldange, Luxembourg, Sep. 30-Oct.2 1999.

16. Για παράδειγµα, το 1994 στην Ελλάδα µόλις το 3,7% του συνόλου των παιδιών διαβιούσε σε µονογονεϊκό 
νοικοκυριό, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο στη Σουηδία ήταν 21,3%: Innocenti Report Card, 2000, Figure 3, σ. 10.

17. Eurostat, 2000, “Social exclusion in EU Member States: Single-parent households and unemployed people 
particularly exposed” news release, no 14/2000, 31 January 2000, Luxembourg.
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τους άνεργους ή τους εκτός εργατικού δυνα-
µικού.18. Η σχέση ανάµεσα στην κατάσταση 
απασχόλησης των ενηλίκων µελών διαφόρων 
τύπων νοικοκυριών και της παιδικής φτώ-
χειας εµφανίζεται στον Πίνακα 2, και προ-
κύπτει ότι:

α) Τόσο στη χώρα µας όσο και στις χώ-
ρες του Ο.Ο.Σ.Α. η παιδική φτώχεια είναι µι-
κρότερη στα νοικοκυριά µε έστω έναν εργα-
ζόµενο ενήλικα, ενώ στην περίπτωση των 
δύο εργαζοµένων το ποσοστό της παιδικής 
φτώχειας κατέρχεται στο 5% και 4,4% αντί-
στοιχα.

β) Οι µέσοι όροι των ποσοστών παιδι-
κής φτώχειας είναι υψηλότεροι στις χώρες 
του Ο.Ο.Σ.Α. σε σύγκριση µε τους αντίστοι-
χους στη χώρα µας.

γ) Η επίπτωση της απασχόλησης στη 
µείωση των ποσοστών φτώχειας είναι ση-
µαντικά υψηλότερη κατά µέσον όρο στις χώ-
ρες του Ο.Ο.Σ.Α. από ότι στη χώρα µας. Για 
παράδειγµα, στην περίπτωση των µονογονε-
ϊκών νοικοκυριών η παιδική φτώχεια στη χώ-
ρα µας µειώνεται κατά 20 ποσοστιαίες µονά-
δες όταν υπάρχει εργαζόµενος ενήλικας, ενώ 
η αντίστοιχη µείωση στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 
είναι 28 µονάδες.

δ) Στη χώρα µας κατά το χρονικό διά-
στηµα 1984-1994 έχει σηµειωθεί οριακή µεί-
ωση του ποσοστού παιδικής φτώχειας (-0.3 
ποσοστιαίες µονάδες)19 που οφείλεται στην 
µείωση της παιδικής φτώχειας στα νοικο-
κυριά µε δύο γονείς αλλά κανένα εργαζόµε-
νο. Η εξέλιξη αυτή πιθανώς να αντικατοπτρί-
ζει µία επικέντρωση των µέτρων κοινωνικής 
πολιτικής στην εν λόγω κατηγορία νοικοκυ-
ριών, πράγµα που δεν φαίνεται να συµβαίνει 
στην περίπτωση των άλλων τύπων νοικοκυ-
ριών τα οποία παρουσιάζουν αύξηση της παι-
δικής φτώχειας ανεξαρτήτως του τύπου και 
της κατάστασης απασχόλησης των ενηλίκων 
µελών. Τα µονογονεϊκά νοικοκυριά µε µη ερ-
γαζόµενο ενήλικα εµφανίζουν τη µεγαλύτερη 

αύξηση της παιδικής φτώχειας, 7,2 ποσοστι-
αίες µονάδες, και τα νοικοκυριά µε δύο γο-
νείς και ένα εργαζόµενο τη µικρότερη, 1,1 
ποσοστιαίες µονάδες.

Από την προηγούµενη ανάλυση προκύ-
πτει ότι τα εισοδήµατα από απασχόληση των 
ενήλικων µελών του νοικοκυριού συνδέο-
νται µε χαµηλότερα ποσοστά παιδικής φτώ-
χειας. Η διαφορετική επίπτωση της απασχό-
λησης πάνω στην παιδική φτώχεια ανάµε-
σα στις χώρες έχει αποδοθεί στην ένταση και 
έκταση του φαινοµένου των χαµηλών αποδο-
χών. Υπό το πρίσµα αυτό, εξηγείται η σχετι-
κά περιορισµένη επίπτωση της απασχόλησης 
στον περιορισµό της παιδικής φτώχειας στη 
χώρα µας, δεδοµένου ότι τόσο η αναλογία 
των χαµηλόµισθων στο σύνολο των απασχο-
λουµένων, όσο και η παρουσία τους στην κα-
τηγορία των φτωχών (φτωχοί εργαζόµενοι) 
 είναι υψηλότερες στη χώρα µας σε σύγκρι-
ση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της 
Ε.Ε.-13.20 Αν και από την προηγούµενη ανά-
λυση δεν προκύπτει η ακριβής σχέση ανάµε-
σα στους χαµηλούς µισθούς και την παιδική 
φτώχεια στη χώρα µας, όµως η διερεύνηση 
αυτής της σχέσης στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 
έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι όσο µε-
γαλύτερη είναι η ανισότητα στην κατανοµή 
των µισθών τόσο πιο εκτεταµένη η παιδική 
φτώχεια.21 Εποµένως, ο περιορισµός της παι-
δικής φτώχειας εξαρτάται όχι µόνο από την 
κατανοµή της απασχόλησης-εργασίας υπέρ 
των µη εργαζοµένων αλλά και από τη µείωση 
της ανισότητας στους µισθούς.

γ) Πρόσβαση του νοικοκυριού 
στην αναδιανοµή του εισοδήµατος

Η συµβολή των κοινωνικών µεταβιβα-
στικών πληρωµών υπέρ των  οικογενειών στη 
διαµόρφωση του εισοδήµατός τους  ανέρχεται 
σε 1% στη χώρα µας και 2% στην Ε.Ε.-15.22 
Πιο αναλυτικά, τα µέσα οικογενειακά επιδό-

18. Για παράδειγµα, το 1996 το 68% του εισοδήµατος των νοικοκυριών της χώρας µας προερχόταν από εργασία:
Eurostat, 2001, The Social situation in the European Union 2001, European Commission- DGV, Luxembourg, Annex 
II, 5 Income, σ.120, ενώ το 1994 µε δείκτη 100 το διάµεσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα όλων των ατόµων, οι εργα-
ζόµενοι έχουν δείκτη 119, οι άνεργοι 80, οι συνταξιούχοι 77 και οι εκτός εργατικού δυναµικού 90: Eurostat, 2000, The 
Social situation in the European Union 2000, European Commission-DGV, Luxembourg, Section 4 Income, σ. 107.

19. Oxley H., Dang T-T., Forster M., Pellizzari M., 1999, Table 7.
20. Το 1996, το ποσοστό των χαµηλόµισθων ήταν 17% στη χώρα µας και 15% στην Ε.Ε.-13, ενώ η αναλογία 

των φτωχών απασχολουµένων ήταν 52% και 37% αντίστοιχα: Marlier E., Ponthieux S., 2000, “Low-wage employees 
in EU countries”, Statistics in focus, Population and Social Conditions, theme 3-11-2000, European Commission, 
Luxebbourg, Table 8, σ. 8.

21. Innocenti Report Card, 2000, σ. 14.
22. Eurostat, 2001, Annex II, 5 Income, σ. 120.
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µατα στο σχηµατισµό του µέσου εισοδήµα-
τος όλων των νοικοκυριών κυµαίνεται από 
κάτω της µισής µονάδας στις χώρες της νό-
τιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) έως 
6,6% στο Βέλγιο.23 Η περιορισµένη συνει-
σφορά των οικογενειακών επιδοµάτων στην 
ευηµερία των νοικοκυριών της Ελλάδας και 
των άλλων Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε., συ-
νοδεύεται και από χαµηλή αποτελεσµατικότη-
τα σε όρους µείωσης της παιδικής φτώχειας. 
Η παροχή αυτού του τύπου των επιδοµάτων 
έχει ως συνέπεια τη µείωση της παιδικής φτώ-
χειας περίπου κατά µία ποσοστιαία µονάδα 
στις χώρες της νότιας  Ευρώπης και κατά 6,8 
ποσοστιαίες µονάδες στην Ε.Ε.-12.24

Συµπεράσµατα

Η παρουσίαση του θέµατος της παιδικής 
φτώχειας στην Ελλάδα συνοδεύεται από µει-
ονεκτήµατα τα οποία οφείλονται στην περι-
ορισµένη ύπαρξη στατιστικών στοιχείων και 
σχετικών µελετών. Τα µειονεκτήµατα αυτά 
είναι τουλάχιστον δύο. Πρώτον, η  αδυναµία 
αποτύπωσης του µεγέθους και των χαρακτη-
ριστικών ειδικών οµάδων παιδιών όπως παι-
διά που προέρχονται από πολιτισµικές και 
θρησκευτικές µειονότητες ή αντιµετωπίζουν 
ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης όπως ιδρυ-

µατισµό, παράνοµη παιδική εργασία, παι-
διά των φαναριών κ.λπ. ∆εύτερον, αδυνατεί 
να αναλύσει σε βάθος τα αίτια, τη διαχρο-
νική και περιφερειακή εξέλιξη της παιδικής 
φτώχειας.

Παρόλα αυτά, σε γενικές γραµµές προ-
κύπτει ότι στη χώρα µας περισσότερα από 
ένα στα δέκα παιδιά ζουν σε συνθήκες σχετι-
κής οικονοµικής στέρησης λόγω είτε µη ερ-
γασίας των ενηλίκων µελών του νοικοκυριού, 
είτε λόγω χαµηλών αποδοχών. Τα παιδιά που 
διαβιούν σε µονογονεϊκά νοικοκυριά παρου-
σιάζουν τις υψηλότερες πιθανότητες παιδι-
κής φτώχειας.

Το µέλλον ανήκει σε όλους τους ανθρώ-
πους αλλά τα παιδιά είναι οι φορείς του, έτσι 
όσο καλύτερο είναι το παρόν τους, τόσο κα-
λύτερο το µέλλον της κοινωνίας. Η βελτίωση 
του παρόντος των παιδιών που ζουν σε  φτωχά 
νοικοκυριά φαίνεται να συνδέεται µε την κα-
τανοµή των νέων  θέσεων εργασίας υπέρ των 
ενηλίκων των φτωχών νοικοκυριών, τη µεί-
ωση των σε βάρος τους ανισοτήτων των µι-
σθών και την ουσιαστική βελτίωση της απο-
τελεσµατικότητας των κοινωνικών παροχών, 
έτσι ώστε να περιορισθεί το φαινόµενο ορι-
σµένα παιδιά να κληρονοµούν τη φτώχεια 
των γονέων τους, όπως  άλλα παιδιά κληρο-
νοµούν τον πλούτο των γονέων τους.

23. Immervoll H., Sutherland H., Vos de K., 1999, Table 2, σ. 32.
24. Η φτώχεια ορίζεται στο 60% του µέσου εισοδήµατος της Ε.Ε.-15: Immervoll H., Sutherland H., Vos de K., 

1999, Table 2, σ. 32.
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Παιδιά µε αναπηρίες 
στην Ελλάδα*

Γίτσα Κοτταρίδη

Αναπηρία: πρόβληµα ορισµού,
αξιολόγησης, ταξινόµησης

Οι ανάπηροι αποτελούν τη µεγαλύτε-
ρη µειονότητα στον κόσµο, περιλαµβάνο-
ντας πάνω από 500 εκατοµµύρια άτοµα, από 
τα οποία τα δύο τρίτα ζουν στις αναπτυσσό-
µενες χώρες. ∆εν είναι, όµως, γνωστό πόσα 
ανάπηρα παιδιά υπάρχουν στον κόσµο. Μέ-
σα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι ανάπηροι αποτελούν περίπου το 10% του 
πληθυσµού.

Περισσότερο λεπτοµερειακά στατιστι-
κά στοιχεία, όσον αφορά τα ανάπηρα παι-
διά, είναι παροµοίως δύσκολο να βρεθούν, 
και αν υπάρχουν, είναι συχνά αναξιόπιστα. 
Για το λόγο αυτό, συγκεκριµένα συγκριτι-
κά στατιστικά στοιχεία µέσα στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, που να προσδιορίζουν τον αριθ-
µό των παιδιών µε αναπηρίες καθώς και τον 
τύπο της αναπηρίας που αντιµετωπίζουν, δεν 
είναι διαθέσιµα. 

Στοιχεία από πολλές χώρες επιβεβαιώ-
νουν ότι, τουλάχιστον, ένα δέκατο από όλα 
τα παιδιά γεννιούνται µε, ή αποκτούν βλά-
βες σωµατικές, νοητικές ή αισθητηριακές, 
οι οποίες θα εµποδίσουν τις ικανότητές τους 
για φυσιολογική ανάπτυξη, εκτός αν εξα-
σφαλισθεί κάποια ειδική βοήθεια και προ-
σοχή. Αυτό είναι µια ελάχιστη εκτίµηση. 
Οι αριθµοί µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτε-
ροι, αγγίζοντας το 15 ή 20% από όλα τα παι-
διά, ανάλογα µε τις καταστάσεις που περι-
λαµβάνονται, τους ορισµούς της αναπηρίας 
που χρησιµοποιούνται, την ηλικία του παιδι-
κού πληθυσµού που εξετάζεται, και άλλους 
παράγοντες. 

Οι ορισµοί της αναπηρίας είναι ίσως ο 
πιο σηµαντικός παράγοντας. Η κατανόηση 
των εννοιών της βλάβης, της ανικανότητας 
και της αναπηρίας, καθώς και της άκαµπτης 
κλιµάκωσης από τη µία στην άλλη, είναι 
αναγκαία για το σχεδιασµό των προσπαθειών 

που στοχεύουν στην πρόληψη και την απο-
κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό η Παγκό-
σµια Οργάνωση Υγείας, στην αναθεωρηµέ-
νη πολιτική της για την πρόληψη και αποκα-
τάσταση της αναπηρίας, έχει ορίσει αυτές τις 
έννοιες ως εξής:1

Βλάβη:
Οποιαδήποτε απώλεια ή ανωµαλία ψυ-

χολογικής, φυσιολογικής ή ανατοµικής δο-
µής ή λειτουργίας.

Ανικανότητα:
Οποιοσδήποτε περιορισµός ή έλλειψη 

(προερχόµενος από βλάβη) της ικανότητας 
ενός ατόµου να εκτελέσει µια δραστηριότητα 
µέσα στα όρια ή µε τον τρόπο που θεωρείται 
φυσιολογικός για έναν άνθρωπο.

Αναπηρία:
Ένα µειονέκτηµα για ένα συγκεκριµέ-

νο άτοµο, προερχόµενο από µια βλάβη ή ανι-
κανότητα (µία οργανική, ψυχική ή λειτουργι-
κή διαταραχή), το οποίο περιορίζει ή εµποδί-
ζει την εκπλήρωση ενός ρόλου ο οποίος είναι 
φυσιολογικός γι’ αυτό το άτοµο (σε σχέση µε 
την ηλικία, το φύλο και τους κοινωνικούς και 
πολιτισµικούς παράγοντες).

Η ταξινόµηση της αναπηρίας είναι µια 
ταξινόµηση συνθηκών οι οποίες τοποθετούν 
το άτοµο «σε µία µειονεκτική θέση σε σχέ-
ση µε τους γύρω του όταν εξετασθούν υπό 
το πρίσµα των προτύπων της κοινωνίας». Η 
ταξινόµηση της αναπηρίας έχει να κάνει µε 
τη σχέση η οποία αναπτύσσεται µεταξύ της 
κοινωνίας, της κουλτούρας και των ανθρώ-
πων που έχουν διαταραχές ή µειονεκτήµατα, 
όπως εκφράζεται στους ρόλους της ζωής των 
ανθρώπων.

Παρ’ όλο που αυτός ο ορισµός αναγνω-
ρίζει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των ανα-
πήρων και του περιβάλλοντός τους, βασίζε-
ται σε µία ιατρική αντίληψη της αναπηρίας. 
Ο ορισµός αυτός της αναπηρίας, σαν κατά-
σταση παρόµοια µε ασθένεια και σαν λει-
τουργικός περιορισµός, έχει έντονα επικρι-
θεί. Οργανώσεις αναπήρων, συγκεκριµένα, 
επιχειρηµατολογούν ότι µε το να αντιλαµ-
βανόµαστε την αναπηρία σαν ένα ατοµικό 
παρά σαν ένα κοινωνικό πρόβληµα, αναζη-
τούµε λύσεις στην ατοµική σφαίρα π.χ. µέσω 
θεραπείας και τεχνικής και προσωπικής υπο-
στήριξης. Όµως, γίνεται συνεχώς πιο ξεκά-

* Η απουσία συστηµατικών ερευνών, που ασχολούνται µε θέµατα σχετικά, και οι οποίες θα µπορούσαν να θεω-
ρηθούν ως υποδοµή για το παρόν δηµοσίευµα, δηµιούργησε δυσκολίες στην ολόπλευρη προσέγγιση και εξέταση του 
θέµατος και επιβάλλει την περαιτέρω διερεύνησή του.

1. Η ∆ιεθνής Ταξινόµηση των Βλαβών, Ανικανοτήτων και Αναπηριών (The International Classifi cation of 
Impairments, Disabilities and Handicaps -ICIDH-) δηµοσιεύθηκε από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας το 1980.
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θαρο ότι οι ατοµικές ικανότητες των αναπή-
ρων εξαρτώνται πάρα πολύ από αρχιτεκτο-
νικά και δοµικά εµπόδια του περιβάλλοντος, 
καθώς και από τη στάση της κοινωνίας, από 
τη θέλησή της να συµπεριλάβει ή να εξαιρέ-
σει τις ανάγκες των αναπήρων. Παρ’ όλη την 
κριτική για την ακρίβεια του ορισµού αυτού, 
προς το παρόν, παραµένει ο µόνος διεθνώς 
αποδεκτός.

Εξάλλου, όλες οι ισχύουσες ταξινοµή-
σεις της αναπηρίας, µέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, βασίζονται στην ιατρική προσέγγι-
ση της αναπηρίας, και αποτυγχάνουν να ανα-
γνωρίσουν την επίδραση πάνω στους αναπή-
ρους, παιδιά και ενηλίκους, των ευρύτερων 
στάσεων διάκρισης και δοµών µέσα στην 
κοινωνία. 

Η ανάπτυξη κοινών ορισµών της αναπη-
ρίας θα βοηθούσε στην πιο αποτελεσµατική 
συλλογή αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά 
τα παιδιά µε αναπηρίες. 

Ακόµη, αυτή καθ’ αυτή η έννοια της 
αναπηρίας δεν διαφωτίζει ακριβώς το περι-
εχόµενό της. Χρειάζεται, σε µόνιµη βάση, 
ένας ευρύτερος και λεπτοµερέστερος ποιοτι-
κός προσδιορισµός που να συγκεκριµενοποι-
εί τη φύση της ατέλειας ή του ελαττώµατος. 

Στην Ελλάδα, από το 1981, δεν χρησιµο-
ποιείται ο όρος «ανάπηρος». Ο όρος που κα-
θιερώθηκε είναι «άτοµο µε ειδικές ανάγκες2». 
Όµως, ο όρος αυτός είναι εξαιρετικά ευρύς 
και αόριστος, ασαφής. Πιθανόν να χρησιµο-
ποιήθηκε κατ’ ευφηµισµόν, αλλά η χρήση 
του διαιωνίζει µια πολιτική οίκτου και αµη-
χανίας απέναντι στα άτοµα αυτά. 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το νόµο 
15663 του 1985 που αφορά την  Πρωτοβάθµια 
και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και την Ει-
δική Αγωγή, «άτοµα µε ειδικές ανάγκες θε-
ωρούνται, κατά την έννοια του νόµου αυτού, 
τα πρόσωπα, τα οποία από οργανικά, ψυχικά 
ή κοινωνικά αίτια, παρουσιάζουν καθυστερή-
σεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη 
ψυχοσωµατική κατάσταση ή στις επιµέρους 
λειτουργίες τους και σε βαθµό που δυσκο-
λεύεται ή παρεµποδίζεται σοβαρά η παρακο-
λούθηση της γενικής και επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην 
παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδο-
χή τους µε το κοινωνικό σύνολο.

Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως:
α) οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές δια-

ταραχές στην όραση, β) οι κωφοί και βαρή-
κοοι, γ) όσοι έχουν κινητικές διαταραχές, δ) 
όσοι έχουν νοητική υστέρηση, ε) όσοι εµφα-
νίζουν επιµέρους δυσκολίες στη µάθηση (δυ-
σλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είναι 
γενικότερα δυσπροσάρµοστοι, στ) όσοι 
πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθη-
µατικές αναστολές, ζ) οι επιληπτικοί, η) οι 
χανσενικοί (λεπροί), θ) όσοι πάσχουν από 
ασθένειες που απαιτούν µακροχρόνια θερα-
πεία και παραµονή σε νοσηλευτικά ιδρύµα-
τα, κλινικές ή πρεβαντόρια και ι) κάθε άτοµο 
νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που 
δεν ανήκει σε µία από τις προηγούµενες περι-
πτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της 
προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία.

Αναρωτιέται κανείς, αν υπάρχει κάποιος, 
που σύµφωνα µε το νόµο αυτό, δεν υπήρξε, 
σε κάποια φάση της ζωής του, άτοµο µε ειδι-
κές ανάγκες!

Τα διάφορα υπουργεία, ανάλογα µε το 
έργο που επιτελούν και τους στόχους τους, 
περιορίζουν ή διευρύνουν τον όρο «άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες». Ακόµη, τα ασφαλι-
στικά κρατικά ταµεία υιοθετούν διαφορετι-
κές κλίµακες αναπηρίας για λόγους επιδο-
µατικής πολιτικής (κριτήριο ποσοστό ανα-
πηρίας). Υπάρχει, λοιπόν, ποικιλία διοικητι-
κών ορισµών της αναπηρίας, που δεν µπορεί 
να αποτελέσει έγκυρο εργαλείο για να βγει 
ορισµός ως προς το τί πληθυσµός περιλαµ-
βάνεται στον όρο «ανάπηρος». Τα πράγµα-
τα δυσκολεύουν περισσότερο όταν θελήσου-
µε να δώσουµε έµφαση και στην κοινωνική 
πλευρά-τον κοινωνικό ορισµό της αναπηρίας. 
Πρωταρχικά, λοιπόν, πρέπει να ξεπεραστεί 
και στην Ελλάδα αυτή η δυσκολία. 

∆εν υπάρχει σαφής καταγραφή για όλες 
τις οµάδες αναπηρίας. Ακριβή στατιστικά 
στοιχεία για τον αριθµό ατόµων και µάλιστα 
παιδιών µε αναπηρίες κατά κατηγορίες και 
βαθµό αναπηρίας δεν έχουµε (η καταγραφή 
των αναπήρων επιχειρήθηκε για πρώτη φο-
ρά, µε µικρή επιτυχία, στην Απογραφή του 
1991). Πάντως, η αξιολόγηση µε βάση τα δι-
εθνή κριτήρια δείχνει ότι ο αριθµός των ανα-
πήρων στη χώρα µας ανέρχεται σε 10% του 
πληθυσµού, αριθµός που γίνεται όλο και µε-

2. Στην αναθεώρηση του Συντάγµατος της Ελλάδος 2001 (αρθ. 21, παρ. 6) καθιερώθηκε ο όρος «άτοµα µε ανα-
πηρίες» σε αντικατάσταση του όρου «άτοµα µε ειδικές ανάγκες».

3. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 1985, τεύχος πρώτο, αρ. φυλ. 167.
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γαλύτερος όσο πιο λεπτοµερειακά ο ερευνη-
τής διερευνά το θέµα, και εξαρτάται από τα 
κριτήρια αξιολόγησής του. Ένα βασικό, λοι-
πόν, και µεγάλης σπουδαιότητας θέµα είναι 
και αυτό το οποίο αφορά την ταξινόµηση των 
ατόµων µε αναπηρίες. Βεβαίως, χρησιµοποι-
ούνται και στη χώρα µας κριτήρια βάσει των 
οποίων γίνεται η αξιολόγηση και η ταξινόµη-
ση των ατόµων σε διάφορες κατηγορίες και 
βαθµό αναπηρίας. Έχει γίνει, όµως, έλεγχος 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας αυτών των κρι-
τηρίων µέτρησης και αξιολόγησης; Ποιος 
ελέγχει τους αξιολογητές; 

Το θέµα, λοιπόν, του ορισµού του όρου 
«αναπηρία», καθώς και το θέµα αξιολόγησης 
και ταξινόµησης της αναπηρίας κατά κατη-
γορία και βαθµό είναι ζητήµατα πρωταρχι-
κής σπουδαιότητας προς επίλυση.

Κοινωνική αντιµετώπιση
της αναπηρίας

Κατά το παρελθόν, στη χώρα µας, αλλά 
και σε όλη την Ευρώπη, η άγνοια για το πραγ-
µατικό πρόσωπο της αναπηρίας δηµιούργησε 
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη προλή-
ψεων και προκαταλήψεων γύρω από αυτήν. 
Η εικόνα του ανάπηρου ανθρώπου, παιδιού 
ή ενήλικα, που έφερε την αναπηρία, φορτί-
σθηκε αρνητικά και η κοινωνία τον αντιµε-
τώπισε µε αίσθηµα φόβου, οίκτου, ή πολ-
λές φορές, δείχνοντάς του καθαρά εχθρική 
στάση. Η αναπηρία θεωρήθηκε στίγµα, ντρο-
πή, κατάρα ή τιµωρία για κάποιες αµαρτίες, ο 
ανάπηρος µίασµα που έπρεπε να εξαφανιστεί. 
Όχι µόνο το ανάπηρο παιδί, αλλά και ολό-
κληρη η οικογένεια υφίστατο την απόρριψη 
της κοινωνίας. ∆εν ήταν γνωστό ότι η πρό-
ληψη ήταν δυνατή, αφού οι παράγοντες που 
οδηγούν σε βλάβες (ελάττωµα ή  ατέλειες) 
δεν είχαν εντοπισθεί και αναλυθεί. Έτσι, τα 
όποια προγράµµατα που υπήρχαν για τα ανά-
πηρα παιδιά ανήκαν στο χώρο της θρησκείας 
ή της φιλανθρωπίας. 

Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτι-
ωθεί, αλλού περισσότερο αλλού λιγότερο. 
Όµως, και σήµερα ακόµη, ο κόσµος δεν είναι 
ενηµερωµένος όσον αφορά τις αιτίες, και τα 
µέσα πρόληψης της αναπηρίας καθώς και τη 
θεραπεία των παιδιών µε αναπηρίες, και είναι 
γεµάτος από παραπληροφόρηση, προλήψεις 
και φόβο για την αναπηρία. Αυτό αληθεύει 
όχι µόνο γι αυτούς µε χαµηλό µορφωτικό επί-

πεδο, αλλά και για τους πολιτικούς, τους δι-
οικητικούς, τους σχεδιαστές και διαχειριστές 
διεθνών προγραµµάτων. 

Ακόµη και σήµερα, στις ευρωπαϊκές κοι-
νωνίες4 τα παιδιά και οι νέοι µε αναπηρίες 
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διακρίσεις, 
είτε αυτό λέγεται «στίγµα» είτε αποκλεισµός 
από τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, κατάρτι-
ση και εργασία. Προβλήµατα όπως κακοµε-
ταχείριση σε Ιδρύµατα, έλλειψη κατάλληλων 
µεταφορικών µέσων, δυσκολίες στην πρό-
σβαση σε κτίρια, άρνηση για επαρκή κοινω-
νική φροντίδα και φροντίδα υγείας, καθώς 
και έλλειψη πληροφόρησης για τις υπηρε-
σίες και για τα νόµιµα δικαιώµατά τους κα-
θώς και των φροντιστών τους συνεχίζουν να 
υπάρχουν.

Θεωρητικά, σε όλα τα κράτη-µέλη, οι 
ανάγκες των παιδιών αυτών καλύπτονται από 
ανάλογο νοµοθετικό πλαίσιο. Στην πράξη, 
όµως, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αγνοού-
νται. Έστω και αν υπάρχει ειδική νοµοθεσία 
για τα δικαιώµατά τους, συχνότατα παραµέ-
νει ανεφάρµοστη, γιατί δεν συνοδεύεται από 
τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Το 1975, στο νέο Σύνταγµα της Ελλάδας, 
στο άρθρο 21, γίνεται λόγος για πρώτη φορά, 
για την υποχρέωση που έχει η Πολιτεία 
να φροντίζει και να µεριµνά για άτοµα µε 
αναπηρίες.

Ο βαθµός της θεσµικής ανασυγκρότησης 
και της κοινωνικής µεταρρύθµισης για τους 
ανάπηρους που θα σηµειωθεί σε κάθε χώρα, 
εξαρτάται ευθέως ανάλογα από τις αξίες, 
την κουλτούρα, την παιδεία, την αγωγή των 
πολιτών σε θέµατα σχετικά µε την αναπηρία.

Η γνώση κατ’ αρχήν, των πραγµατικών 
στάσεων και διαθέσεων, απόψεων και συ-
µπεριφορών της κοινωνίας απέναντι στα άτο-
µα µε αναπηρίες καθώς και των αντιλήψεων 
που αφορούν την κοινωνική τους ένταξη έχει 
εξέχουσα σηµασία για τη χάραξη κοινωνικής 
πολιτικής που αφορά τα άτοµα αυτά, για την 
παρέµβαση δηλαδή και τη λειτουργία του πο-
λιτικού συστήµατος και του Κράτους στο θέ-
µα της αναπηρίας. Στη χώρα µας, το ζήτηµα, 
από αυτήν την άποψη, έχει ελάχιστα µελετη-
θεί. Από έρευνα που ανέθεσε η Εθνική Συνο-
µοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο 
Ινστιτούτο V. Project-Research Consulting, 
το 1997, µε θέµα: Στάσεις και ∆ιαθέσεις 

4. Children in Europe, NCH Action for Children, London 1996.
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της Κοινωνίας απέναντι στα Άτοµα µε Ει-
δικές Ανάγκες5 διαπιστώθηκε ότι «οι κοινω-
νικές στάσεις και συµπεριφορές διαµορφώ-
νονται, σε µεγάλο βαθµό, από παραδοσιακά 
στερεότυπα προκαταλήψεων στη σηµερινή 
 κοινωνία. Ορθότερο θα ήταν να ειπωθεί ότι η 
ελληνική κοινωνία σήµερα βρίσκεται σε ένα 
ιδεολογικό σταυροδρόµι: µπορεί να αναπτύ-
ξει έντονες τάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης 
και συµπεριφορών κοινωνικής ένταξης, όπως 
µπορεί, τα επόµενα χρόνια, να ενισχύσει τά-
σεις αποκλεισµού και κοινωνικού ρατσισµού. 
Ας επισηµανθεί στο σηµείο αυτό, ότι οι ισχυ-
ρότερες τάσεις αποκλεισµού αναπτύσσονται 
σε αγροτικές περιοχές».

Η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα, 
όσον αφορά τα παιδιά µε αναπηρίες έχει ως 
εξής:

Από έρευνα6 που διεξήγαγε το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ινστιτούτο 
Κοινωνικής Πολιτικής) πρώτον, µε στοιχεία 
σε εθνικό επίπεδο, και δεύτερον, µε πρωτογε-
νή στοιχεία στην περιοχή της Αττικής, όπου 
είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες υπη-
ρεσίες που ασχολούνται µε τη φροντίδα των 
παιδιών αυτών, διαπιστώθηκε ότι:

• Υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση πά-
νω στην επιδηµιολογία, στις επιπτώσεις, στις 
ανάγκες που αφορούν τον ανάπηρο πληθυ-
σµό της χώρας, και ιδιαίτερα τα παιδιά µε 
αναπηρίες.

• Η νοµοθεσία για τους ανάπηρους εί-
ναι διασκορπισµένη και ανεπαρκής σε τέ-
τοιο βαθµό που ακόµη και οι ειδικοί επαγ-
γελµατίες το βρίσκουν δύσκολο να υποστη-
ρίξουν ανάπηρα παιδιά και τις οικογένειές 
τους κάνοντας πλήρη χρήση των υπαρχό-
ντων νόµων.

• Υπάρχει ανεπάρκεια προδιαγραφών για 
την προσαρµογή του περιβάλλοντος (διευθέ-
τηση κτιρίων, προσαρµογή των µεταφορικών 
µέσων κ.λπ.) στις ειδικές ανάγκες των ατό-
µων µε αναπηρίες.

• Υπάρχουν βασικές αδυναµίες στο σύ-
στηµα φροντίδας για τα παιδιά αυτά και συ-
γκεκριµένα: ανεπαρκής εξειδικευµένη φρο-
ντίδα για τον τύπο και το βαθµό αναπηρίας 
τόσο από την πλευρά εξειδικευµένου προσω-
πικού όσο και από την πλευρά κατάλληλων 
και σύγχρονων εγκαταστάσεων· ανύπαρκτη 
υποστήριξη και εποπτεία από το Κράτος· 

κάλυψη αναγκών για φροντίδα από ιδιωτι-
κά Κέντρα µε προγράµµατα άγνωστης ποι-
ότητας και επιστηµονικής βάσης· η αντιµε-
τώπιση του ανάπηρου παιδιού επικεντρώνε-
ται στην αναπηρία και κυρίως στην βιοϊατρι-
κή της πλευρά· δεν υπάρχει επαρκές προσω-
πικό κατάλληλο για ολιστική φροντίδα που 
συµπεριλαµβάνει την αντιµετώπιση ψυχολο-
γικών, κοινωνικών, αναπτυξιακών αναγκών, 
ψυχαγωγίας και παιδείας.

• Υπάρχει ανεπάρκεια του αριθµού των 
υπηρεσιών (ειδικά στην επαρχία) και δυσκο-
λία πρόσβασης σε πολλές από τις  υπηρεσίες 
αυτές.

• Υπάρχει έλλειψη πλήρους καταγραφής 
και τυπολογικής κατανοµής των υπηρεσιών 
όσον αφορά τον ανάπηρο παιδικό πληθυσµό 
σε εθνικό επίπεδο.

• Υπάρχει έλλειψη επαρκούς εποπτείας 
εκ µέρους του Κράτους στις υπηρεσίες αυτές, 
σε διάφορους τοµείς, µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχει κατάλληλος-σωστός προγραµµατι-
σµός και χάραξη πολιτικής που να ανταπο-
κρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες. 

Μελετώντας τη νοµοθεσία του ελληνι-
κού Κράτους που αφορά την Ειδική Αγωγή, 
θα µπορούσε κανείς να εξάγει το συµπέρα-
σµα ότι υπάρχει και λειτουργεί αποτελεσµα-
τικά η Ειδική Αγωγή. ∆υστυχώς, όµως, δεν 
εφαρµόζονται αυτοί οι νόµοι. Υπάρχει ασυµ-
φωνία µεταξύ των αναγκών των παιδιών και 
των προσφερόµενων προγραµµάτων. Η κα-
τάσταση είναι ότι τα παιδιά προσαρµόζονται 
στα προγράµµατα αντί να συµβαίνει το αντί-
θετο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στην Ει-
δική Εκπαίδευση όπου δεν υπάρχουν δυνα-
τότητες προσαρµογής της µεθοδολογίας και 
της διδακτέας ύλης στις δυνατότητες των 
παιδιών. Ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή, 
τα προβλήµατα των ανάπηρων παιδιών δεν 
αντιµετωπίζονται επαρκώς µε προγράµµα-
τα ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο, αλλά 
ούτε και µε την ικανή δηµιουργία ειδικών θε-
σµών υποδοχής.

Από την προαναφερθείσα έρευνα που δι-
εξήγαγε το ΕΚΚΕ στην περιοχή της Αττικής 
και σε δείγµα 105 οικογενειών, διαπιστώθη-
κε ότι στη χώρα µας, ίσως και ελλείψει ορ-
γανωµένων υποδοµών, είναι ο οικογενειακός 
θεσµός αυτός που σχεδόν αποκλειστικά έχει 
επιφορτισθεί µε τη φροντίδα των παιδιών µε 

5. Η έρευνα διεξήχθη στο σύνολο της χώρας, σε δείγµα 1.600 πολιτών.
6. 1. Disabled Children and their Families in Mediterranean Countries-A Preliminary Study in Greece, Working 

Paper, 1998/1, ΕΚΚΕ.
2. Παιδιά µε Αναπηρίες και οι Οικογένειές τους στην Περιοχή της Αττικής, Κείµενα Εργασίας, 2000/12, ΕΚΚΕ.
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αναπηρίες. Για τις οικογένειες αυτές, η εµπει-
ρία µε την αναπηρία είναι ένα βαρύ φορτίο 
που σηκώνει η οικογένεια, κυρίως η µητέρα, 
χωρίς πληροφόρηση, καθοδήγηση και στήρι-
ξη από το Κράτος και την κοινωνία.

Επειδή η κοινωνία είναι δοµηµένη έτσι 
ώστε να ικανοποιεί πρωταρχικά τις ανάγκες 
των υγιών ατόµων, η αναπηρία είναι δαπανη-
ρή. Το µεγαλύτερο µέρος του κόστους, οικο-
νοµικού και ψυχο-κοινωνικού, που αντιµετω-
πίζουν οι οικογένειες επιβάλλεται κοινωνικά 
και δεν είναι εγγενές στη φύση της αναπη-
ρίας. Το οικονοµικό βάρος προκύπτει από το 
ότι, γενικά, οι γονείς και όχι η κοινωνία, ανα-
µένεται να πληρώσουν τις υπέρογκες δαπά-
νες που προκαλούνται από τις επιµέρους ειδι-
κές ανάγκες του παιδιού. 

Παροµοίως, µεγάλο µέρος του ψυχο-
κοινωνικού φορτίου που επωµίζονται οι 
γονείς τους, επιβάλλεται επειδή δεν υπάρ-
χουν οι κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρε-
σίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα, πληροφόρη-
ση σχετικά µε τη διάγνωση, την αγωγή και τη 
θεραπεία, καθώς και εκπαιδευτικά και µορ-
φωτικά προγράµµατα για το παιδί. Ο στιγµα-
τισµός της αναπηρίας από την κοινωνία και 
τα πρότυπα συµπεριφοράς που προκύπτουν 
από αυτόν το στιγµατισµό επίσης εµποδί-
ζουν τις οικογένειες να έχουν ένα φυσιολογι-
κό τρόπο ζωής. Ας µην ξεχνάµε ότι, στη χώρα 
µας, αν και η έννοια της αναπηρίας διαφέρει 
µεταξύ του κοινού, η γενική στάση απέναντι 
στην κοινωνική ενσωµάτωση των παιδιών µε 
αναπηρία είναι αρνητική, κυρίως για παιδιά 
µε νοητική υστέρηση. 

Οι γονείς µε ανάπηρο παιδί απευθύνουν 
«σκληρή» κριτική στην υποβάθµιση των 
προνοιακών πλευρών του Κράτους, αισθα-
νόµενοι έντονα την ανασφάλεια της αγοράς 
ή της αθεσµοποίητης κοινωνίας.

Ο βαθµός ενηµέρωσης της ελληνικής 
κοινωνίας για τα ζητήµατα της αναπηρίας 
εµφανίζεται χαµηλός. Εξαιτίας της άγνοιας 
και της ελλιπούς πληροφόρησης, αναπτύσ-
σονται προκαταλήψεις, αρνητικές στάσεις 
και διαθέσεις µε συνέπεια τη διάκριση, τη µη 
αποδοχή, την παραµέληση επενδύσεων στην 
αξιοποίηση των όποιων ικανοτήτων των ανα-
πήρων, την περιθωριοποίηση και τον στιγµα-
τισµό, που δυσκολεύουν την ορθή αντιµετώ-
πιση της αναπηρίας ακόµα και από την ίδια 
την οικογένεια. 

Οι γονείς των παιδιών µε  αναπηρίες 
έχουν µερικές κοινές ανάγκες: την ανάγκη 
να έχουν ακριβή πληροφόρηση γύρω από 
τη φύση των προβληµάτων του παιδιού· την 
ανάγκη να δεχτούν υποστήριξη, συµβου-
λή και εκπαίδευση µε σκοπό να ικανοποι-
ούν τις απαιτήσεις του παιδιού στην καθηµε-
ρινή ζωή· την ανάγκη υπηρεσιών που να αρ-
µόζουν στο παιδί τους, και τέλος την ανάγκη 
να σκεφτούν την ευδοκίµηση όλων των µε-
λών της οικογένειας.

Ελληνικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
η διάγνωση καθυστερεί, η δε αποκατάσταση 
στη χώρα µας υστερεί βαθύτατα. Για παρά-
δειγµα: σε, σχετικά, πρόσφατη έρευνα7 που 
έγινε σε πέντε προνοιακά Κέντρα Αποκατά-
στασης Παιδιών και στα εξωτερικά ιατρεία 
κρατικού νοσοκοµείου της Αθήνας, βρέθη-
κε ότι: πολύ µεγάλο ποσοστό των παιδιά-
τρων δεν παρείχε πληροφορίες αποκατά-
στασης γιατί δεν γνώριζε, ενώ οι περισσότε-
ροι γονείς θεωρούν τους παιδίατρους ελάχι-
στα ευαισθητοποιηµένους σε θέµατα παιδιών 
µε αναπηρίες. Οι µισοί γονείς δηλώνουν ότι 
δεν κατανόησαν τις επιπτώσεις της αναπη-
ρίας στο παιδί τους ή στους ίδιους κατά την 
ενηµέρωση που τους έγινε από τους ειδικούς 
(νευρολόγους, ψυχιάτρους, φυσίατρους). 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα για 
µια οικογένεια µε ανάπηρο παιδί στην Ελλά-
δα, είναι το κράτος γραφειοκρατίας που έχει 
να αντιµετωπίσει, το οποίο, ορισµένες φο-
ρές, γίνεται µία εντελώς παρανοϊκή κατάστα-
ση. Ορισµένα συµπτώµατα  γραφειοκρατίας, 
κρατικής άγνοιας, απαράδεκτης  κοινωνικής 
πολιτικής είναι τα ακόλουθα: Οι επιτροπές 
από τις οποίες περνούν οι γονείς το παιδί 
τους (κάθε τόσο) για να βεβαιώνεται η ανα-
πηρία του ώστε να παίρνουν το µικρό επίδο-
µα της Πρόνοιας. Υπάρχει µεγάλη ανισότητα 
στα επιδόµατα που παίρνουν οι διαφορετικές 
κατηγορίες αναπηριών. Κάποια ασφαλιστικά 
ταµεία δικαιολογούν την παροχή κάποιων ει-
δικών υπηρεσιών, όπως λογοθεραπεία, εργα-
σιοθεραπεία και άλλα· κάποια, όµως, δεν δι-
καιολογούν καθόλου τέτοιου είδους υπηρε-
σίες (π.χ. ο ΟΓΑ). Επιτροπές για το επίδοµα, 
επιτροπές για τα ασφαλιστικά ταµεία, επιτρο-
πές για τη χορήγηση κάποιων δικαιωµάτων 
στους γονείς, οι οποίες απαρτίζονται από για-
τρούς και διοικητικούς υπαλλήλους που εί-
ναι κατ’ αρχήν αναρµόδιοι (µη ειδικοί) και 

7. Αποσκίτης Π., Νικολάου-Παναγιωτάτου Α., 1997, «Συνάντηση Εργασίας: Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες και οι 
Οικογένείες τους σε Χώρες της Μεσογείου», ΕΚΚΕ-INSERM, Στρογγυλό Τραπέζι: Φροντίδα για Παιδιά µε Ειδικές 
Ανάγκες στις Συµµετέχουσες Χώρες-Συνολική Θεώρηση, Αθήνα.
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µη ενηµερωµένοι. Η αξιολόγησή τους δεν 
βασίζεται στη χρησιµοποίηση σταθµισµένων 
και κοινώς αποδεκτών κριτηρίων. 

Οι γονείς µε ανάπηρο παιδί παραπονού-
νται για αρνητική στάση από την πλευρά της 
κοινωνίας, για κοινωνικά και φυσικά  εµπόδια, 
για ανεπαρκή πληροφόρηση, για ανεπαρκή 
επιστηµονική καθοδήγηση και υποστήριξη, 
για προβλήµατα επικοινωνίας και σχέσεων 
µε τους γιατρούς και τους άλλους επαγγελ-
µατίες υγείας, για µη έγκαιρη διάγνωση και 
παρέµβαση· ζητούν υπηρεσίες φροντίδας στο 
σπίτι. Τους απασχολεί το µέλλον του παιδιού 
όταν οι ίδιοι λείψουν, καθώς οι οικογενεια-
κοί δεσµοί χαλαρώνουν και η παραδοσιακή 
λειτουργία της οικογένειας αλλάζει. Ζητούν 
τη δραστηριοποίηση του Κράτους για να κα-
λύψει τις αυξανόµενες ανάγκες που σήµερα 
επωµίζονται οι ίδιοι οι γονείς. 

Τα προβλήµατα και οι αγωνίες των γο-
νέων φαίνεται να µη διαφέρουν στον ευρω-
παϊκό χώρο. Πέρα από το αίτηµά τους για οι-
κονοµική και πρακτική βοήθεια, κοινός είναι 
και ο φόβος για το µέλλον και την ενηλικίω-
ση των παιδιών τους. Κοινή επιθυµία, επίσης, 
είναι η ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση, 
εφ’ όσον οι ειδικές ανάγκες τούς το επιτρέ-
πουν. Πάσχουν επίσης από έλλειψη πληρο-
φόρησης για τις υπηρεσίες και τα νόµιµα δι-
καιώµατα τα δικά τους, ως φροντιστών, αλλά 
και των ίδιων των παιδιών τους.

Ωστόσο, η ευρεία δηµοσιότητα που έχει 
δοθεί και η ενηµέρωση για τις τεράστιες δυσκο-
λίες που τα παιδιά αυτά αντιµετωπίζουν, αρ-
χίζουν να αποδίδουν. Εµφανής είναι πλέον η 
τάση, σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα άτοµα αυτά να παραµένουν στις οι-
κογένειές τους –µε την εξασφάλιση των απαι-
τούµενων προϋποθέσεων– να χρησιµοποιούν 
τις τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και να µην 
αποκλείονται από τη ζωή της κοινότητας. Για το 
λόγο αυτό, ο ρόλος των µελών της  οικογένειας 
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αλλά η οικογένεια 
αποκτά και ιδιαίτερα δικαιώµατα.

Στη χώρα µας, η Εθνική Συνοµοσπονδία 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες δίνει πράγµατι 
αγώνα, κυρίως διεκδικώντας από την Πολι-
τεία την εκπόνηση και εφαρµογή πολιτικών 
που να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των αναπήρων.

Είναι γεγονός ότι ο πληθυσµός των παι-
διών µε αναπηρίες απασχολεί την  Πολιτεία 
η οποία προσπαθεί να επιτύχει τη βελτίωση 
των όρων ζωής των ατόµων αυτών µέσα σε 
όλα τα πεδία δράσης της κοινωνικής πολιτι-
κής. Ενώ, όµως, σε εθνικό επίπεδο αναπτύσ-

σονται κάποια προγράµµατα και  υπηρεσίες 
υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κα-
τάρτισης για τα παιδιά αυτά, η περιφέρεια 
υστερεί σε σχέση µε τα µεγάλα κέντρα, όσον 
αφορά την ποιότητα και την ποσότητα λήψης 
και εφαρµογής ανάλογων µέτρων.

Με όσα αναφέρθησαν πιο πάνω, αναδύ-
εται µια εικόνα της συµπεριφοράς της κοινω-
νίας και της Πολιτείας απέναντι στα παιδιά µε 
αναπηρίες ως απόλυτα αρνητική. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, υπάρχει διαφορά ως προς 
την ανοχή της κοινωνίας προς τους ανάπηρους 
και ως προς το ενδιαφέρον της Πολιτείας προς 
αυτούς. Αυτό όµως είναι συχνά επιφανειακό, 
απρογραµµάτιστο, και πολλές φορές αψυχο-
λόγητο. Για την αλλαγή των  αντιλήψεων και 
των ιδεολογικών, γενικά, συνιστωσών απαι-
τείται έργο από την Πολιτεία και σίγουρα κοι-
νωνικές διεκδικήσεις διαφόρων µορφών. Ο 
ταυτισµός του ανάπηρου παιδιού µε την ανι-
κανότητα και την αντιπαραγωγικότητα είναι 
ένα ψευδεπίγραφο επιχείρηµα εκείνων που 
θεωρούν τις δαπάνες στην Πρόνοια παθητικές 
και όχι αναπτυξιακές. 
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Η βία στα σχολεία
∆ήµητρα Τσαµπαρλή 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται συνο-
πτικά στα πορίσµατα ενός τµήµατος µιας 
εµπειρικής έρευνας που διεξήχθη από το 
ΕΚΚΕ την άνοιξη του 2000 µε θέµα τη βία 
στα σχολεία.*

Το φαινόµενο της αντικοινωνικής και 
ειδικότερα της βίαιης συµπεριφοράς των 
µαθητών στο σχολικό χώρο, είναι πολύπλο-
κο και δύσκολο στη διερεύνησή του. Κι αυτό 
γιατί το σχολείο θεάται ως κοινωνικοπολιτι-
κός θεσµός παραγωγής και αναπαραγωγής 
γνώσεων, ιδεών, στάσεων και αντιλήψεων 
του συστήµατος αξιών που µας διέπει, καθώς 
και συνηθειών, ως χώρος διαπλοκής του κοι-
νωνικού µε το υποκειµενικό, του οµαδικού 
µε το ατοµικό, ως χώρος άσκησης εξουσίας 
και κοινωνικού ελέγχου αλλά και ως χώρος 
διαµόρφωσης της προσωπικής και κοινωνι-
κής ταυτότητας των µαθητών.

Ο µαθητής στο µικρόκοσµο του  σχολείου 
και δια µέσου πλήθους σχέσεων και αλληλε-
πιδράσεων σχηµατίζει τη δική του αντίληψη 
για το σχολικό του περιβάλλον και προσδίδει 
τα δικά του νοήµατα σε πρόσωπα και κατα-
στάσεις, διαµορφώνει την εικόνα τού εαυτού 
του επιδιώκοντας την ικανοποίηση των ανα-
γκών του και την πραγµάτωση των προσδο-
κιών του. Οι προσδοκίες όµως αυτές διαψεύ-
δονται συχνά απελευθερώνοντας έτσι συναι-
σθηµατικές εντάσεις, γεγονός που έχει αντί-
κτυπο στις στάσεις του και στις συµπεριφο-
ρές του. Στη συνέχεια, µία σειρά αλλεπάλ-
ληλων διαψεύσεων των προσδοκιών του θα 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση µίας συσσω-
ρευµένης αρνητικής εµπειρίας, η οποία µε τη 
σειρά της θα αποτελέσει ισχυρό παράγοντα 
εκδήλωσης εχθρικών στάσεων και συµπερι-
φορών απέναντι στο σχολικό αρχικά, αλλά 
και περαιτέρω απέναντι στο γενικότερο κοι-
νωνικοπολιτικό περιβάλλον. 

Από το ΕΚΚΕ επιχειρήθηκαν  τέσσερις 
έρευνες πεδίου σε εθνικό επίπεδο για να 
καταγραφεί η τρέχουσα σχολική πραγµατι-
κότητα της χώρας µας από τη σκοπιά των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών ώστε να 
καταστεί δυνατή η εµπειρική διασαφήνιση 
των σχετικών µε το θέµα θεωρητικών µας 
προβληµατισµών.

Τις πηγές των πληροφοριών µας αποτέ-
λεσαν τρία διαφορετικά είδη διερευνήσεων:

1) Η αναζήτηση αρχειακού υλικού για 
την περιγραφή και ανάλυση πώς το τυπικό 
σύστηµα αντιµετωπίζει τα φαινόµενα βίας 
στο σχολικό χώρο.

2) Η εµπειρική έρευνα σε αυστηρά 
προσδιορισµένο, τυχαίο, αντιπροσωπευτικό 
και στρωµατοποιηµένο δείγµα µαθητών της 
Γ΄τάξης του Γυµνασίου (2.474 µαθητές) και 
της Β΄τάξης του Λυκείου (2.493 µαθητές) 
των δηµοσίων σχολείων της χώρας. 

3) Τέλος, πηγή των πληροφοριών µας 
αποτέλεσαν οι πληθυσµοί των εκπαιδευτι-
κών της Γ΄Γυµνασίου (535 άτοµα) και της  
Β΄Λυκείου (540 άτοµα), οι οποίοι εντοπί-
στηκαν µε την τεχνική του επιστηµονικού 
πληροφοριοδότη για τη συµπλήρωση των κε-
νών, τον έλεγχο του βάσιµου και της αξιοπι-
στίας των αποτελεσµάτων καθώς και τη διε-
ρεύνηση της σηµασίας των απαντήσεων των 
µαθητών.

Τα πορίσµατα της έρευνας στηρίχθηκαν 
στην ανάλυση και στην επεξεργασία ποσο-
τικών και ποιοτικών δεδοµένων που προ-
έρχονταν από τη δειγµατοληπτική επιτόπια 
συγκέντρωση στοιχείων.

Όσον αφορά τα µεθοδολογικά εργαλεία 
για τη συλλογή του υλικού για τους µαθη-
τές, χρησιµοποιήθηκαν αυτοσυµπληρούµενα 
προ-δοµηµένα ερωτηµατολόγια και για τους 
καθηγητές οδηγοί συνέντευξης. 

Η υλοποίηση της έρευνας περιέλαβε τα 
εξής στάδια:

1)  Εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση.
2) Καταγραφή της τρέχουσας σχολικής 

πραγµατικότητας από τη σκοπιά µαθητών 
της Γ΄ Γυµνασίου και της Β΄Λυκείου καθώς 
και των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων 
τάξεων.

Οι επιµέρους ενότητες των ερωτηµατο-
λογίων και των οδηγών συνέντευξης περιεί-
χαν τη διερεύνηση θεµάτων: 

α) Σε σχέση µε τα «υποκείµενα» της βί-
ας: τη βία µεταξύ καθηγητών και µαθητών, 
τη βία µεταξύ µαθητών, µεταξύ µαθητών και 
εξωσχολικών.

β) Σε σχέση µε τις «µορφές» της βίας: τη 
βία λεκτικών εκφράσεων, τη βία κινήσεων. 

γ) Σε σχέση µε τον «τόπο» στον οποίο 
εκδηλώνεται η βία: βία στην τάξη, στο χώρο 
του σχολείου, στο γραφείο των καθηγητών, 
στο δρόµο από/προς το σχολείο.

*Μέλη της ερευνητικής οµάδας ήσαν οι ∆. Χαραλάµπης, Ι. Τσίγκανου, Κ. ∆ασκαλάκη, Π. Παπαδοπούλου, Ε. 
Τσακίρη και ∆. Τσαµπαρλή. Η επεξεργασία της εργασίας αυτής έγινε µε τη συνεργασία της κας Κ. ∆ασκαλάκη.
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δ) Σε σχέση µε τη «διαντίδραση σχέσε-
ων»: τη βία ανάµεσα σε δύο ή ανάµεσα σε 
πολλούς.

ε) Σε σχέση µε την «περιρρέουσα» ατµό-
σφαιρα: τη βία των «δρόµων» κ.λπ.

Επίσης διερευνήθηκαν θέµατα όπως:
• Η βία και η επιθετικότητα ως µορφή 

επικοινωνίας ανάµεσα σε µαθητές.
• Η βία ως πειθαρχία από το διδάσκοντα ή 

το σχολείο.
• Η βία ως ένδειξη ιεραρχικής εξουσίας/

υποταγής.
• Η βία ως απόδειξη «ενηλικίωσης».
• Η βία ως σηµάδι σύγκρουσης γενεών και 

αντιλήψεων.
• Η βία ως παιχνίδι, ως πρόκληση, αµφι-

σβήτηση, αντίσταση.
• Η βία ως αίσθηση κοινωνικής υπεροχής.
• Η βία ως εκτόνωση, ως αποστέρηση, ως 

αδιέξοδο.

Α) Από τις απαντήσεις των µαθητών ανι-
χνεύεται όχι µόνο η έννοια της βίας αλλά και 
όλες οι µορφές και εκφάνσεις της:

• Μερικοί προσπαθούν να ορίσουν την 
έννοια θεωρητικά µιλώντας για επιβολή, κα-
ταναγκασµό, κυριαρχία, εκβιασµό.

• Οι περισσότεροι ταυτίζουν την έννοια 
της βίας µε τα µέσα που χρησιµοποιεί κανείς, 
όπως το ξύλο και κυρίως ξυλοδαρµούς προ-
ερχόµενους από «κάποιους ενήλικες ή συµ-
µορίες παιδιών».

• Άλλοι αναφέρονται στη µορφή της βίας 
όπως βία οικογενειακή, βία εκ µέρους καθη-
γητών, ρατσισµός, σεξουαλική βία κ.λπ.

• Άλλοι πάλι την εντοπίζουν στο χώρο 
που εµφανίζεται και την ταυτίζουν µε τη βία 
στα γήπεδα, στις διαδηλώσεις και πορείες, τη 
βία στο σπίτι, στην τηλεόραση.

• Άλλοι πάλι προσπαθούν να δουν την 
προέλευση της βίας και την ταυτίζουν µε τον 
τόπο ή τη χώρα στην οποία αυτή εµφανίζεται 
π.χ. µε την Αµερική, το Σικάγο, το Πολυτε-
χνείο, τη µεγάλη πόλη.

• Υπάρχουν και εκείνοι που τη θεωρούν 
συνέπεια του πολιτικού συστήµατος και µι-
λούν για αναρχισµό, φασισµό, εθνικισµό. 

• Σε άλλους έρχεται στο νου ακούγοντας 
τη λέξη βία, το πρόσωπο ενός συµµαθητή 
τους, η εικόνα του πατριού τους, ο πατέρας 
ενός φίλου τους, το πρόσωπο ενός καθηγη-
τή. Μερικοί µάλιστα αναφέρονται σε ονόµα-
τα κακοποιών ή κινηµατογραφικών ηρώων, 
σαν να προσωποποιούν τη βία όπως: Ρωχά-
µης, ∆ουρής, Rambo, Exterminator κ.λπ.

• Άλλοι πάλι εκφράζονται µε εικόνες: η 
λέξη βία τους φέρνει στο νου αίµα, αιµατο-
χυσία, µαχαίρια, πτώµατα, πυρκαγιές, όπλα, 
πυροβολισµούς, βόµβες, σπασµένα κόκαλα.

• Τέλος πολλοί απαντούν εκφράζοντας τα 
συναισθήµατά τους π.χ. τρέµουν από φόβο 
µόνο µε το άκουσµα της λέξης βία ή τρέ-
µουν µήπως βρεθούν σε τέτοια κατάσταση, 
αισθάνονται πανικό, αγωνία, τρόµο, αδυνα-
µία, «ανισχυρότητα» κ.λπ.

Οι απαντήσεις των µαθητών µας οδή-
γησαν επίσης στη διαπίστωση ότι σε γενικές 
γραµµές το σύγχρονο ελληνικό σχολείο έχει 
επιτύχει στον κοινωνικοπολιτικό του ρόλο 
µε την έννοια ότι η µεγάλη πλειοψηφία του 
µαθητικού πληθυσµού της χώρας έχει εσωτε-
ρικεύσει τις αξίες του κρατούντος κοινωνικο-
πολιτισµικού περιβάλλοντος καθώς συντάσ-
σεται µε τη συµµόρφωση στους όρους της 
αρµονικής σχολικής ζωής και αποδέχεται την 
υπακοή στους κανονισµούς του  σχολείου. 
Επιπλέον, διαπιστώνεται µία  συντηρητική 
άποψη απέναντι στους «παρεκκλίνοντες» 
και σε όσους διαταράσσουν την ηρεµία της 
τάξης, γεγονός που εκφράζεται µε το είδος 
των ποινών που οι ίδιοι οι µαθητές προ-
τείνουν ανάλογα µε τη βαρύτητα, το είδος 
δηλαδή της διατάραξης.

Έτσι, παρατηρούµε ότι αποδοκιµάζονται 
από την πλειοψηφία των µαθητών στάσεις 
και συµπεριφορές όπως η πρόκληση πανδαι-
µονίου µέσα στην τάξη, η απουσία εν  αγνοία 
των γονιών, ο τσακωµός µέσα στην τάξη, η 
χειροδικία µαθητού από συµµαθητή του µέ-
σα στην τάξη, η µη αποδοχή παρατηρήσεων 
και κριτικών, η περιφρόνηση προς τους κα-
θηγητές και τους συµµαθητές.

Όσον αφορά τους κανόνες της σχολι-
κής διαβίωσης καθώς και της αξιολόγησης 
από τους ίδιους τους µαθητές του ισχύο-
ντος συστήµατος διακανόνισης της σχολι-
κής ζωής, βλέπουµε ότι τα 2/3 των µαθη-
τών του Γυµνασίου και του Λυκείου παραδέ-
χονται ότι γενικά τηρούν τον κανονισµό του 
 σχολείου, δηλώνουν όµως σε πολύ µεγάλα 
ποσοστά ότι δεν συµφωνούν µε τους κανο-
νισµούς του σχολείου, ορισµένοι δε εξειδι-
κεύουν αναφέροντας ότι οι κανονισµοί αυτοί 
τους καταπιέζουν και ποτέ σχεδόν δεν είναι 
δίκαιοι. Πάντως, ένα σηµαντικό ποσοστό 
µαθητών δέχεται ότι στο σχολείο που φοι-
τούσαν, οι κανονισµοί εφαρµόζονταν ελά-
χιστα.

Εποµένως, θα µπορούσαµε να πού-
µε ότι οι µαθητές ενώ γενικά εµφανίζο-
νται ως «νοµοταγείς» εν δυνάµει πολίτες, οι 
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 οποίοι συµµορφώνονται σε γενικές γραµµές 
στους κανονισµούς του σχολείου, εν τούτοις 
εκφράζουν µία έντονη αµφισβήτηση όσον 
αφορά την οµοιόµορφη εφαρµογή του τυπι-
κού συστήµατος διακανονισµού της σχολι-
κής ζωής και υπερτονίζουν τις άδικες όψεις 
αυτής της µεταχείρισης.

Αναφορικά µε την αξιολόγηση συγκε-
κριµένων αντικοινωνικών (παραβατικών) 
κυρίως συµπεριφορών, διαπιστώνουµε µία 
ενισχυµένη συναίνεση της µαθητικής κοινό-
τητας για την αυστηρή τυπική αντιµετώπιση 
αυτών των συµπεριφορών, ενώ για συµπερι-
φορές που θίγουν άµεσα τη σχολική  ευταξία 
και τους κανονισµούς του σχολείου, επιδει-
κνύει ελαστικότητα. Πάντως, υπάρχει και 
ένα 30% που τάσσεται υπέρ της κατάργησης 
των τιµωριών. 

Β) Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτι-
κών προκύπτει ότι το σχολείο πολύ συχνά 
καθίσταται αντικείµενο βίαιων συµπεριφο-
ρών εκ µέρους των µαθητών κυρίως του 
Γυµνασίου αλλά και του Λυκείου, συµπερι-
φορών µάλιστα που αποτελούν και ποινικά 
αδικήµατα όπως καταστροφές του σχολικού 
κτιρίου (π.χ. σπάσιµο τζαµιών-φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας) ή ρύπανση αυτού (π.χ. ζωγρα-
φική πάνω στους τοίχους κ.λπ.). Αντίθετα, το 
φαινόµενο εµπρησµού του σχολικού κτιρί-
ου, κλοπής αντικειµένων και καταστροφής 
αρχείων και εγγράφων του σχολείου, καθώς, 
και διαρρήξεων, είναι σπάνιο.

΄Οσον αφορά το έµψυχο υλικό του σχο-
λείου, οι εκδηλώσεις βίαιων  συµπεριφορών 
από µαθητές εναντίον καθηγητών, όπως 
επιθέσεις ή ξυλοδαρµοί αλλά και κλοπές 
 αντικειµένων των καθηγητών, συµβαίνουν 
σπάνια και σε µικρά ποσοστά και στους 
δύο σχολικούς χώρους (Γυµνάσιο-Λύκειο). 
Συχνότερο φαινόµενο αποτελούν οι βρισιές 
και χυδαιότητες αλλά και η καταστροφή προ-
σωπικών αντικειµένων των καθηγητών.

Αντίθετα, συχνά σηµειώνονται κρού-
σµατα επιθέσεων ή ξυλοδαρµών µαθητών 
από µαθητές κυρίως στο χώρο του Γυµνα-
σίου, στον οποίο επίσης συνηθίζονται οι 
πολύ συχνοί καυγάδες και οι συχνές συµπλο-
κές µεταξύ των µαθητών, ενώ οι βρισιές και 
οι χυδαιότητες βρίσκονται στην ηµερήσια 
διάταξη. Επίσης και στους δύο σχολικούς 
χώρους αλλά ιδίως σ’αυτόν του Γυµνασίου, 
σηµειώνονται συχνά κλοπές  αντικειµένων 
των µαθητών από άλλους µαθητές.

Σε γενικές δηλαδή γραµµές, παρατη-
ρείται µία σηµαντική διαφοροποίηση µετα-
ξύ Γυµνασίου και Λυκείου όσον αφορά την 
επιθετική συµπεριφορά των µαθητών ενα-
ντίον των καθηγητών αλλά κυρίως  εναντίον 
άλλων µαθητών. Ο εκπαιδευτικός τόπος, 
δηλαδή του Γυµνασίου, εµφανίζεται περισ-
σότερο ευάλωτος σε εκδηλώσεις φαινοµέ-
νων  βίαιης συµπεριφοράς. Πάντως, σύµφω-
να µε τις απαντήσεις της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των καθηγητών τόσο του Γυµνασίου 
όσο και του Λυκείου, κατά την τριετία 1996-
1999, δεν υπήρξε αύξηση των κρουσµάτων 
βίας στο σχολείο στο οποίο δίδασκαν.

Στην περίπτωση της εκδήλωσης βίαιων 
συµπεριφορών εκ µέρους των µαθητών, οι 
εκπαιδευτικοί ακόµα κι αν η παρεκκλίνουσα 
συµπεριφορά µαθητή συνεπάγεται και ποινι-
κή δίωξη, αποφεύγουν την καταγγελία της 
στις διωκτικές αρχές και καταβάλλουν προ-
σπάθειες να διευθετηθεί το ζήτηµα «εσωτερι-
κά» και µόνο σε ακραίες περιπτώσεις καταγ-
γέλλουν την πράξη. Πάντως, όπως προκύπτει 
από την έρευνα, τα κρούσµατα βίας στο σχο-
λικό χώρο που συνεπάγονται ποινική δίωξη 
(προσβολές κατά της περιουσίας του ∆ηµο-
σίου ή των Ο.Τ.Α, διαρρήξεις, εµπρησµοί 
κ.λπ.) και διακρίνονται από µεγάλη θεατό-
τητα, σηµειώνονται πολύ συχνά µεν αλλά σε 
χαµηλά επίπεδα, ενώ πράξεις που συνεπάγο-
νται µεν ποινική δίωξη αλλά χαρακτηρίζο-
νται από µικρή θεατότητα (π.χ. κλοπές αντι-
κειµένων των µαθητών) εµφανίζουν συγκρι-
τικά αυξηµένα ποσοστά.

Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία της έρευ-
νας που αναφέρθηκαν µας δίνουν την  εικόνα 
του φαινοµένου της βίας µέσα στο σχολικό 
χώρο, µπορούµε δε να πούµε ότι το φαινόµε-
νο αυτό της βίας δεν είναι ακόµα ανησυχη-
τικό, δεν παύει όµως να είναι παρόν. Επειδή 
δε, υπάρχει ο κίνδυνος να επεκταθεί, θα πρέ-
πει να ακολουθηθεί µία γενική στρατηγική η 
οποία να αποβλέπει στην αντιµετώπιση των 
συµπεριφορών βίας πρωτίστως µε ενέργειες 
και µέτρα πρόληψης ανάλογα µε το είδος του 
σχολείου (Γυµνάσιο ή  Λύκειο, ηµερήσιο ή 
εσπερινό) αλλά στην ανάγκη και µε τιµωρία, 
η  οποία προκειµένου ακριβώς να εξασφαλί-
σει την εύρυθµη λειτουργία του σχολείου θα 
πρέπει απαραίτητα να  είναι άµεση και ανα-
πόφευκτη, ώστε ν’αναιρεί σχεδόν αυτόµατα 
τα «οφέλη» που περιµένει ο µαθητής-παρα-
βάτης αλλά και να εφαρµόζεται πάντοτε όταν 
προκύψει περίπτωση επιβολής της.
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Εγκληµατικότητα
των γυναικών

και επανένταξη1

Έµµυ Φρονίµου

Γενικά

Από διάφορες στατιστικές πηγές στη χώ-
ρας µας2 αλλά και από τη διεθνή βιβλιογρα-
φία3 προκύπτει ότι η γυναικεία συµµετοχή, 
στο σύνολο της εγκληµατικότητας, είναι πο-
λύ περιορισµένη.

Τόσο στις στατιστικές της Αστυνοµίας, 
οι οποίες περιλαµβάνουν τα  διαπραχθέντα 
αδικήµατα,4 όσο και στις δικαστικές στατι-
στικές, στις οποίες εµφανίζονται οι τελεσίδι-
κα καταδικασθέντες, ο αριθµός των  γυναικών 
υπολείπεται κατά πολύ των ανδρών. Ακό-
µα µικρότερος είναι ο αριθµός των γυναικών 
που, αφού πέρασαν µέσα από τα ποικίλα φίλ-
τρα απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, κα-
τέληξαν στη φυλακή. Ωστόσο, ήδη από τις 
δεκαετίες του ’70 και του ’80, παρατηρού-
νται αυξητικές τάσεις της εγκληµατικότητας 
των γυναικών σε πολλές χώρες, ανάµεσα στις 
οποίες είναι και η Ελλάδα.

Συγκεκριµένα, ενώ τα έτη 1973 και 1983 
το ποσοστό των γυναικών που καταδικάστη-
καν στη χώρα µας µε τελεσίδικη δικαστι-
κή απόφαση ανερχόταν στο 8% του συνό-
λου των καταδικασθέντων και των δύο φύ-
λων, στο τέλος της δεκαετίας του ’80 έφτασε 
το 10% και το έτος 1993 το αντίστοιχο ποσο-
στό άγγιξε το 13%.5

Αυτές οι αυξητικές τάσεις συµµετο-
χής των γυναικών στη γενική εγκληµατικό-

τητα εντοπίζονται κυρίως σε εγκλήµατα κα-
τά της περιουσίας, πλαστογραφίες και Ειδι-
κούς Ποινικούς Νόµους (κυρίως ακάλυπτες 
επιταγές) και είναι πιθανόν να σχετίζονται µε 
την είσοδο των γυναικών στο δηµόσιο χώρο 
για κοινωνικούς και επαγγελµατικούς λόγους, 
που καθιστά τις πράξεις τους περισσότερο 
ορατές και αυξάνει τις πιθανότητες εµπλοκής 
τους στους µηχανισµούς απονοµής της ποι-
νικής δικαιοσύνης. Η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στις εγκληµατολογικές στατιστικές 
έχει κατά καιρούς εξηγηθεί µε βιολογικούς, 
ψυχολογικούς και κοινωνιολογικούς όρους, 
που όµως δεν έχουν αποδειχθεί επαρκείς για 
να ερµηνεύσουν το φαινόµενο. 

Η ιδιαιτερότητα του ήπιου χαρακτήρα 
των εγκληµάτων των γυναικών, τόσο ποσο-
τικά όσο και ποιοτικά, αποτελεί πολύπλοκο 
φαινόµενο άξιο να διερευνηθεί και θεωρητι-
κά, µέσα σ’ ένα γενικότερο κοινωνικό και οι-
κονοµικό πλαίσιο.6

Νοµοθετικό πλαίσιο 

Η κατάσταση, σ’ ό,τι αφορά τη σχετική 
µε το σωφρονιστικό ζήτηµα νοµοθεσία, έχει 
υπάρξει στη χώρα µας αρκετά ασαφής. Μια 
σειρά από νόµους, διατάγµατα, τροπολογίες 
κ.λπ. συνθέτουν µια συγκεχυµένη σωφρονι-
στική νοµοθεσία που όµως ουδέποτε εφαρ-
µόστηκε πλήρως.7

Η θέσπιση προοδευτικών νόµων, για την 
εφαρµογή των οποίων δεν υπάρχει η απαραί-
τητη υλικοτεχνική υποδοµή ούτε το κατάλ-
ληλα εξειδικευµένο προσωπικό, αποτελεί 
συνηθισµένο φαινόµενο και αφορά τόσο τον 
προηγούµενο όσο και τον ισχύοντα Σωφρο-
νιστικό Κώδικα.

Συγκεκριµένα, ο Κώδικας Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείρηση των κρατουµέ-

1. Τµήµατα του κειµένου αυτού έχουν περιληφθεί στην αδηµοσίευτη µελέτη των Ε. Φρονίµου και Ξ. Παππά µε 
τίτλο Κοινωνικός Αποκλεισµός των Γυναικών, Φυλακισµένες-Αποφυλακισµένες, που έγινε για λογαριασµό του Κέντρου 
Έρευνας για Θέµατα Ισότητας της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, το 2001.

2. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική της ∆ικαιοσύνης, Πολιτικής ∆ικαιοσύνης, Εγκληµατο-
λογικής και Σωφρονιστικής ετών 1970-1993.

3. Heidensohn F., 1985, Women and Crime, Women in Society, a feminist list edited by Jo Cambling, London, 
Macmillan Education Ltd.

4. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α., 1991, «Οι ιδιαιτερότητες της Γυναικείας Εγκληµατικότητας. Μιά απόπει-
ρα εξήγησής τους», Αφιέρωµα στη µνήµη Ηλία ∆ασκαλάκη, Αθήνα, ΠΑΣΠΕ, σ. 139.

5. Θανοπούλου Μ., Φρονίµου Ε., Τσιλιµιγκάκη Β., 1997, Αποφυλακιζόµενες γυναίκες: Το δικαίωµα στην επαγγελ-
µατική επανένταξη, Αθήνα-Κοµοτηνή, Σάκκουλας, σ. 37.

6. Νόβα-Καλτσούνη Χ., 1989, «Η εγκληµατική δραστηριότητα της γυναίκας», Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληµα-
τολογίας, τ. 3-4, Ιούνιος-∆εκέµβριος, σ. 177-181.

7. Βλ. Έφη Λαµπροπούλου: «Η αντιµετώπιση του σωφρονιστικού προβλήµατος από την ελληνική σωφρονιστι-
κή πολιτική: More of the same or the same is different?», Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληµατολογίας, τ. 5-10, ∆εκέµβρι-
ος 1990-1992, σ. 117, 118, 120.
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νων του 19898 ίσχυσε επί µια δεκαετία διατη-
ρώντας θεµελιώδη άρθρα του σε αναστολή, 
όπως π.χ. εκείνα που προέβλεπαν τους καινο-
τόµους θεσµούς των ανοικτών φυλακών, της 
ηµιελεύθερης διαβίωσης για ορισµένες κατη-
γορίες κρατουµένων, της τµηµατικής έκτισης 
της ποινής και της κοινωφελούς εργασίας ως 
εναλλακτικών της φυλάκισης ποινών, της ορ-
γανωµένης και υποστηρικτικής, για την κοι-
νωνική και επαγγελµατική επανένταξη των 
κρατουµένων, µετα-σωφρονιστικής προστα-
σίας κ.ά.

Ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας,9 που εί-
ναι και ο ισχύων, αν και απαλλαγµένος από 
κάποιες πρακτικά ανεφάρµοστες διατάξεις 
του προηγούµενου10 και παρά το γεγονός ότι 
διατήρησε το πνεύµα και τα θετικά του ση-
µεία ως προς το άνοιγµα της φυλακής στην 
κοινωνία, εντούτοις παραµένει κι’ αυτός ανε-
νεργός σ’ ό,τι αφορά τους καινοτόµους θε-
σµούς που προαναφέραµε και τους οποίους 
ο ίδιος προβλέπει, παρά τις κατά καιρούς δη-
µόσιες εξαγγελίες για το αντίθετο.

Συµπερασµατικά, η διάσταση ανάµε-
σα στο νοµικό πλαίσιο και την  υπάρχουσα 
υποδοµή ακυρώνει τα πλέον  προοδευτικά 
στοιχεία της σωφρονιστικής  νοµοθεσίας, τα 
 οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο παραµένουν 
απλώς νόµοι «στα χαρτιά», ενώ στη θέση 
τους συνεχίζουν να λειτουργούν θεσµοί πα-
λαιοί και απηρχειωµένοι.

Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 γυναικών κρατουµένων

Το προφίλ της Ελληνίδας κρατούµε-
νης (που έχει ήδη καταδικαστεί και δεν είναι 
απλώς υπόδικη), όπως προκύπτει από πρό-
σφατα ερευνητικά στοιχεία, σκιαγραφείται 
ως εξής:11

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας µεταξύ 
35 και 59 ετών, µε χαµηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης, η οποία είναι συνήθως µόνη (ανύ-
πανδρη, διαζευγµένη ή χήρα), µητέρα του-
λάχιστον δύο παιδιών, κατά δήλωσή της 
νοικοκυρά ( συνήθως υποκρύπτεται κάποιο 
 επάγγελµα που δεν δηλώνει), κατοικεί στην 
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, έχει κα-

ταδικαστεί κυρίως για εγκλήµατα κατά της 
ζωής, εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας και 
παραβάσεις του νόµου περί ναρκωτικών και 
δεν είναι υπότροπη.

Από το σύνολο των 95 Ελληνίδων κα-
ταδίκων που κατέγραψε σχετική έρευνα, τα 
υψηλότερα ποσοστά γυναικών συγκεντρώ-
νουν οι ηλικιακές οµάδες µεταξύ 35-44 ετών 
(36%) και 45-59 ετών (36%), ενώ είναι πολύ 
µικρότερα τα ποσοστά νεώτερων γυναικών 
που ανήκουν στις ηλικιακές οµάδες µετα-
ξύ 30-34 ετών (16%) καθώς και 21-29 ετών 
(10%).

Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού γυναι-
κών που βρίσκονται σε λιγότερο παραγωγι-
κές ηλικίες, διαφοροποιεί τους όρους και τις 
δυνατότητες επαγγελµατικής επανένταξης 
µετά την αποφυλάκιση και πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στο σχεδιασµό προγραµµάτων επανέ-
νταξης, τόσο για τις κρατούµενες, όσο και 
για τις αποφυλακισµένες γυναίκες.

Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο που υπο-
δηλώνουν τα υψηλά ποσοστά αποφοίτων ∆η-
µοτικού Σχολείου (36%), αλλά και το  υψηλό 
ποσοστό, σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό 
της χώρας, αγράµµατων γυναικών,  κυρίως 
Τσιγγάνων και γυναικών µεγάλης ηλικίας 
από αγροτικές περιοχές, επίσης επηρεάζει 
τους όρους επαγγελµατικής κατάρτισης ήδη 
από το στάδιο της φυλάκισης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναι-
κών κρατουµένων είναι µητέρες (70%) και 
µάλιστα µε δύο ή περισσότερα παιδιά (58%). 
Ταυτόχρονα υπάρχει και µεγάλο ποσοστό γυ-
ναικών που είναι διαζευγµένες (24%), ανύ-
πανδρες (23%) ή χήρες (17%).

Η οικογενειακή κατάσταση και κυρίως η 
ύπαρξη παιδιών επηρεάζει άµεσα την κοινω-
νική και επαγγελµατική επανένταξη, όχι µό-
νον για προφανείς πρακτικούς λόγους που θα 
χρειαστεί ν’ αντιµετωπιστούν µετά την απο-
φυλάκιση και αφορούν γενικά τις εργαζόµε-
νες µητέρες, αλλά και για το χρονικό διάστη-
µα που διαρκεί η φυλάκιση. Οι σχέσεις των 
κρατουµένων µε το στενό οικογενειακό τους 
περιβάλλον υφίστανται µικρότερο ή µεγαλύ-
τερο κλονισµό, που µπορεί να φτάσει και σε 
πλήρη ρήξη, εξ αιτίας του κοινωνικού στίγ-

8. Αναφερόµαστε στον προηγούµενο Σωφρονιστικό Κώδικα, Ν. 1851/1989.
9. Ν. 2776/1999.

10. Όπως π.χ. αυτών που αναφέρονται σε αµοιβές της εργασίας των κρατουµένων µε όρους ελεύθερης αγοράς, βλ. 
Μαργαρίτης Λ., Παρασκευόπουλος Ν. (επιµ.), 2000, Σωφρονιστικός Κώδικας και Συναφή Κείµενα, Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη, Σάκκουλας,  σ. 60.

11. Η παρούσα µελέτη βασίζεται, ως προς τα στατιστικά και άλλα στοιχεία που αναφέρονται, στην έρευνα των 
Θανοπούλου Μ., Φρονίµου Ε., Τσιλιµιγκάκη Β., όπ. αν. Κεφ. 2,5,6 και Παράρτηµα Β΄, Πίνακες 15-22. Όπου χρησιµο-
ποιούνται άλλες πηγές, αυτές αναφέρονται.
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µατος της φυλάκισης, αλλά και της φυσικής 
αποµάκρυνσης, που συνεπάγεται µια σει-
ρά από προβλήµατα.12 Από την άλλη µεριά 
η επαφή των κρατουµένων, µέσα στη φυλα-
κή µε ορισµένες κατηγορίες εγκλείστων, ενι-
σχύει την υποκουλτούρα της φυλακής και 
τον ιδρυµατισµό και αποµακρύνει την κρα-
τούµενη από τα απαραίτητα εκείνα σηµεία 
αναφοράς στη σχέση της µε τον έξω κόσµο, 
που διευκολύνουν την επανένταξή της, µετά 
την αποφυλάκιση.

Οι σχέσεις και η επικοινωνία των κρα-
τουµένων µητέρων µε τα παιδιά τους, εποµέ-
νως, είναι ανάγκη να καλλιεργούνται κατά τη 
διάρκεια της φυλάκισης και για να µη διαλύ-
ονται οι οικογένειες αλλά και γιατί έτσι ενδυ-
ναµώνονται αυτά τα σηµεία αναφοράς στην 
έξω κοινωνία, που υποβοηθούν τη µετέπειτα 
οµαλή µετάβαση σ’αυτήν.

Σε ό,τι αφορά τα αδικήµατα, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνε-
ται ο αριθµός των γυναικών κρατουµένων 
που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις του 
νόµου περί ναρκωτικών (χρήση, διακίνηση, 
καλλιέργεια κ.λπ.). Ο αριθµός αυτός αυξά-
νεται ακόµα περισσότερο µεταξύ των υπο-
δίκων.13 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ποινι-
κός εγκλεισµός µεγάλου αριθµού γυναικών 
εξαρτηµένων από ουσίες µε πιθανή ή αποδε-
δειγµένη εγκληµατική δραστηριότητα απο-
τελεί τον κυριότερο λόγο για τη δηµιουρ-
γία του προβλήµατος του υπερπληθυσµού. 
Εποµένως, η πρόβλεψη για µια διαφορετι-
κή αντιµετώπιση των τοξικοµανών π.χ. µέσα 
από κέντρα αποτοξίνωσης ή εφαρµογή εναλ-
λακτικών ποινών, θα συνέβαλε θετικά στην 
αποσυµφόρηση των φυλακών.14

Οι ιδιοµορφίες και οι δυσκολίες της 
επαγγελµατικής επανένταξης αυξάνονται 
πολλαπλά όταν συνδυάζονται µε τη χρήση 
τοξικών ουσιών από την πλευρά της κρατού-
µενης. Η αδυναµία παρακολούθησης εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων ή άσκησης οποιασ-

δήποτε εργασίας εξ αιτίας του προβλήµατος 
της εξάρτησης από ουσίες, δίνει προτεραιό-
τητα στη θεραπευτική διαδικασία, που όµως 
είναι συχνά µακροχρόνια και µε οπισθοδρο-
µήσεις.15

Τέλος, η πλειοψηφία των Ελληνίδων 
κρατουµένων που καταδικάστηκαν για πρώ-
το αδίκηµα (45%), εκτίει ποινές πρόσκαιρης 
κάθειρξης (από 5-20 χρόνια). Ένα ικανό πο-
σοστό 29% εκτίει ποινές φυλάκισης (έως 5 
χρόνια), ενώ στο 14% έχει επιβληθεί ισόβια 
κάθειρξη. Μικρότερες είναι οι ποινές για την 
τέλεση δεύτερου ή τρίτου αδικήµατος. Επο-
µένως, οι µακροχρόνιες, σχετικά, ποινές τις 
οποίες εκτίουν πολλές κατάδικες, θέτει δια-
φορετικά το θέµα της επανένταξης για τις γυ-
ναίκες που πρόκειται ν’ αποφυλακιστούν σύ-
ντοµα, από εκείνες που θ’ αποφυλακιστούν 
στο απώτερο µέλλον, όταν στην αγορά ερ-
γασίας και στην κοινωνία θα έχουν, πιθανόν, 
συντελεστεί σηµαντικές αλλαγές.

Είναι φανερό ότι οι παραπάνω αναφερ-
θείσες ιδιοµορφίες που χαρακτηρίζουν τον 
πληθυσµό των Ελληνίδων κρατουµένων που 
καταδικάστηκαν τελεσίδικα, πρέπει να λη-
φθούν σοβαρά υπόψη σε οποιοδήποτε σχε-
διασµό προγραµµάτων, µέσα και έξω από τη 
φυλακή, που αποβλέπει στην καταπολέµηση 
του αποκλεισµού των γυναικών αυτών από 
την αγορά εργασίας και στην εν γένει κοι-
νωνική τους ενσωµάτωση, µετά την αποφυ-
λάκιση.

 
Γυναικείες Φυλακές

Η Γυναικεία Φυλακή Κορυδαλλού εί-
ναι και η µόνη φυλακή γυναικών στη χώρα 
µας (µε εξαίρεση µικρά τµήµατα για προσω-
ρινή κράτηση ελάχιστου αριθµού γυναικών 
στις φυλακές Νεαπόλεως και ∆ιαβατών Θεσ-
σαλονίκης), στεγάζει δε σε παλαιά και ακα-
τάλληλα κτίρια τουλάχιστον διπλάσιο αριθ-
µό κρατουµένων απ’ αυτόν που προβλέπει 

12. Βλ. Ανδρίτσου Α. κ.ά., 1988, Έρευνα: «Ο θεσµός της φυλακής στην Ελλάδα. Προκαταρκτική έκθεση της 
Ερευνητικής Οµάδας Εγκληµατολογίας του ΕΚΚΕ», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68Α, Άνοιξη  
σ. 280-282.

13. Το ποσοστό αγγίζει το 71% του συνόλου των αδικηµάτων για τα οποία κατηγορούνται και προφυλακίζονται 
οι υπόδικες στην έρευνα των Κουράκη Ν., Μηλιώνη Φ. και ερευνητική οµάδα φοιτητών Νοµικής Αθηνών, Έρευνα στις 
Ελληνικές Φυλακές, Β’: οι Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Οκτώβριος 1999, (Αδηµοσίευτη 
έρευνα κατατεθειµένη στην Επιτροπή Ερευνών του Παν/µίου Αθηνών), σ. 50.

14. Κουράκης Ν., Μηλιώνη Φ., όπ., αν., σ. 50, 51.
15. Βλ. Θανοπούλου Μ., (συνεργασία Μοσχόβου Β.),1998, Εκπαιδευτική και επαγγελµατική πορεία αποφυλακι-

σµένων και ανήλικων παραβατών, ∆ιερεύνηση µιας βασικής διάστασης των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, 
Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης, σ. 22, 23. Επίσης 
Μάτσα Κ., 1995, Η έννοια της κοινωνικής επανένταξης του απεξαρτηµένου, Το τρίγωνο της συνάντησης: Ουσία -περι-
βάλλον-προσωπικότητα, Αθήνα, Ε.Ε.Τ.Α.Α., σ. 136.
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η στεγαστική της ικανότητα. Ο υπερπληθυ-
σµός αποτελεί σοβαρό πρόβληµα, όπως άλ-
λωστε και στις ανδρικές φυλακές, παρά τον 
κατά πολύ µικρότερο αριθµό των γυναικών 
κρατουµένων.16

Οι δυνατότητες ψυχαγωγίας και άθλη-
σης είναι ελάχιστες, λόγω ελλείψεως χώ-
ρων και κατάλληλων κτιριακών εγκαταστά-
σεων, η δε τηλεόραση αποτελεί το κυρίαρ-
χο µέσο ψυχαγωγίας. Η ανάγκη διαχωρισµού 
των κρατουµένων είναι σ’ αυτές εντονότερη 
από τις ανδρικές φυλακές αφού συνυπάρχουν 
στους ίδιους χώρους υπόδικες, κατάδικες για 
ακάλυπτες επιταγές, ανήλικες κρατούµενες, 
τοξικοµανείς και ψυχιατρικά περιστατικά, 
ενώ είναι φανερό ότι ο χώρος της φυλακής 
είναι εντελώς ακατάλληλος, τουλάχιστον για 
τις δύο τελευταίες κατηγορίες. 

Οξύ είναι επίσης το πρόβληµα της ιατρι-
κής και νοσοκοµειακής περίθαλψης λόγω έλ-
λειψης γιατρών και προσωπικού. Μόνιµος 
γιατρός δεν υπάρχει, αλλά η έλλειψη εξειδι-
κευµένου προσωπικού αποτελεί γενικότερο 
πρόβληµα, αφού δεν υπάρχει κάν ψυχολόγος 
ή εγκληµατολόγος και οι τρεις κοινωνικοί 
λειτουργοί δεν επαρκούν για να αντιµετωπί-
σουν τον όγκο της δουλειάς. Για την αντιµε-
τώπιση των δεινών της φυλάκισης γίνεται νό-
µιµα αθρόα χορήγηση ψυχοφαρµάκων.

Οι ανάγκες για εργασία µέσα στη φυλα-
κή δεν καλύπτονται. Οι µισές περίπου γυναί-
κες εργάζονται αλλά σε βοηθητικές εργασίες 
που έχουν σχέση µε την καθηµερινή λειτουρ-
γία της φυλακής (καθαρίστριες, µαγείρισσες 
κ.λπ.) και µόνον ελάχιστες βαρυποινίτισσες 
εργάζονται παραγωγικά, στο Ταπητουργείο 
της φυλακής, αµειβόµενες για τα χαλιά που 
κατασκευάζουν και πωλούν µέσω του Εθνι-
κού Οργανισµού Πρόνοιας. 

Το πρόγραµµα της εκµάθησης κατασκευ-
ής κοσµήµατος ενώ παλαιότερα απευθυνόταν 
προς όλες τις κατηγορίες κρατουµένων, έχει 
τώρα περιοριστεί στο  πλαίσιο του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. 
και αφορά µόνον τις τοξικοµανείς. Η  εργασία 
όµως αποτελεί σηµαντική διαδικασία µέσα 
στη φυλακή, όχι µόνον σαν απασχόληση κατά 
της  παθητικότητας και του ιδρυµατισµού, που 
καθιστά λιγότερο δυσβάστακτα τα δεινά της 
φυλάκισης, αλλά  κυρίως γιατί αποτελεί µέσο 

µείωσης της ποινής των κρατουµένων µε τον, 
υφιστάµενο στη χώρα µας, θεσµό του ευεργε-
τικού υπολογισµού των ηµερών της ποινής για 
όσους εργάζονται. 

Το πρόβληµα της επικοινωνίας µε τις οι-
κογένειές τους είναι οξύτερο για τις  γυναίκες 
κρατούµενες. Η ύπαρξη µιας και µοναδικής 
φυλακής γυναικών συγκεντρώνει κρατού-
µενες απ’ όλη τη χώρα και πολλές βρίσκο-
νται σε µεγάλη απόσταση από τα σπίτια τους. 
Όσες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στα 
έξοδα, αποµακρύνονται αναγκαστικά από 
τα παιδιά και τους συντρόφους τους και στε-
ρούνται τους δεσµούς που τις συνδέουν µε 
τον έξω κόσµο και που αποτελούν πολύτι-
µους παράγοντες συµβολής στην κοινωνική 
τους επανένταξη µετά την αποφυλάκιση. Τα 
µικρά παιδιά µέχρι 3 ετών  επιτρέπεται, σύµ-
φωνα µε το Σωφρονιστικό Κώδικα, να συ-
γκατοικούν µαζί µε τις µητέρες τους στη φυ-
λακή, στην ειδική πτέρυγα που προβλέπεται 
για τις µητέρες, εφόσον δεν έχουν άλλον να 
τα φροντίσει.17

Τέλος, σε σύγκριση µε τις ανδρικές φυ-
λακές ελάχιστος αριθµός προγραµµάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης λειτουργεί στις 
γυναικείες φυλακές. Τα προγράµµατα που 
υφίστανται περιορίζονται στα παραδοσιακά 
 γυναικεία πρότυπα και δεν κατευθύνονται 
από τα ενδιαφέροντα των κρατουµένων ή τη 
δυνατότητα εξεύρεσης απασχόλησης µετά 
την αποφυλάκιση.

Προτάσεις πολιτικής 

Γενικά οι προτάσεις µας τείνουν προς 
τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Α. Την όσο το δυνατόν µειωµένη χρήση 
της στερητικής της ελευθερίας ποινής, δηλ. 
της φυλάκισης και τη σύνδεση της φυλα-
κής µε την έξω κοινωνία, καθώς και τη χρή-
ση των εναλλακτικών ποινών που προβλέπο-
νται ήδη από τον Κώδικα.

Β. Την καλυτέρευση των όρων διαβίω-
σης µέσα στη φυλακή, όταν η στερητική της 
ελευθερίας ποινή είναι απολύτως αναγκαία, 
σε συνδυασµό µε το σεβασµό των δικαιωµά-
των των κρατουµένων.

16. Βλ. Έκθεση για την κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις δυνατότητες βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συ-
στήµατος της χώρας, ∆ιακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήµατος της 
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, Βουλή των Ελλήνων, Περίοδος Η, Σύνοδος Α΄, Ιούλιος 1994.

17. Παιδιά άνω των 3 ετών που στερούνται το κατάλληλο συγγενικό περιβάλλον εισάγονται, µετά από δικαστι-
κή απόφαση, σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Βλ. και Σωφρονιστικό Κώδικα, άρθρο 13. 
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Γ. Τη λειτουργία στη φυλακή προγραµ-
µάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και εκ-
παίδευσης από εξειδικευµένους φορείς που 
να υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν και καταρτί-
ζουν τις κρατούµενες µε σκοπό τη διευκόλυν-
ση της κοινωνικής και επαγγελµατικής τους 
επανένταξης, µετά την αποφυλάκιση.

Ειδικότερα προτείνεται:

• Η φυλάκιση να επιβάλλεται ως ποινή 
µόνον για πολύ σοβαρά αδικήµατα. Οι εναλ-
λακτικοί τρόποι έκτισης της στερητικής της 
ελευθερίας ποινής να εφαρµόζονται για τα 
πιο ελαφρά αδικήµατα. Σηµαντικός αριθµός 
των γυναικών κρατουµένων εκτίουν χαµηλές 
ποινές (ως 1 χρόνο). Οι περισσότερες απ’ αυ-
τές τις ποινές θα µπορούσαν να µετατραπούν 
σε χρηµατικές, αν οι γυναίκες αυτές είχαν τα 
χρήµατα να πληρώσουν. Η κοινωφελής ερ-
γασία, η ηµιελεύθερη διαβίωση και η τµη-
µατική έκτιση της ποινής προβλέπονται ήδη 
από τον ισχύοντα Σωφρονιστικό Κώδικα αλ-
λά δεν εφαρµόζονται στην πράξη. Η ευρεία 
εφαρµογή παρόµοιων πρακτικών θα συνέβα-
λε και στη µείωση του υπερπληθυσµού των 
κρατουµένων.

• Η λειτουργία φυλακών ηµιελεύθερης 
διαβίωσης (ανοιχτών φυλακών) µε χαλαρό 
καθεστώς συνθηκών κράτησης θα ήταν ιδιαί-
τερα χρήσιµη για τις µητέρες που έχουν ανή-
λικα παιδιά και θα συνέβαλε στην υποστήρι-
ξη των οικογενειακών δεσµών.

• Η δηµιουργία γυναικείων τµηµάτων και 
σε άλλες φυλακές της χώρας, θα έδινε τη δυ-
νατότητα στις κρατούµενες να βρίσκονται 
κοντά στις οικογένειές τους και να επικοι-
νωνούν µαζί τους ευκολότερα και µε λιγό-
τερα έξοδα.

• Η καλύτερη εκµετάλλευση των υπαρχό-
ντων χώρων της φυλακής θα βοηθούσε ώστε 
να γίνεται το επισκεπτήριο σε πιο άνετο και 
ευχάριστο περιβάλλον, χωρίς συνωστισµό 
και θόρυβο και µε ειδικά διαµορφωµένες γω-
νιές µε παιχνίδια για τα µικρά παιδιά που έρ-
χονται να δουν τις µητέρες τους. Για το σκο-
πό της επίσκεψης των ανηλίκων παιδιών θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ο παιδικός 
σταθµός που ήδη υπάρχει µέσα στη φυλακή.

• Ο διαχωρισµός των κρατουµένων και η 
µετακίνηση των τοξικοµανών και των ψυχα-
σθενών από τις φυλακές και η ένταξή τους 
σε κατάλληλο περιβάλλον µε εξειδικευµένο 
προσωπικό θα είχε ως αποτέλεσµα τη θερα-
πευτική τους αντιµετώπιση.

• Η αύξηση των θέσεων εργασίας µε ευ-
εργετικό υπολογισµό και αµοιβή και γενικά 
η αύξηση της απασχόλησης µέσα στη φυλα-
κή για την κάλυψη του ατέλειωτου ελεύθε-
ρου χρόνου µε δηµιουργικό τρόπο θα συνέ-
βαλε στη µείωση των ποινών. 

• Η παροχή ουσιαστικής ιατρικής περί-
θαλψης µε µόνιµη απασχόληση γιατρού πα-
θολόγου, ψυχιάτρου, γυναικολόγου και 2-3 
νοσοκόµων, θα βελτίωνε την υγεία των κρα-
τουµένων. Επιπλέον, επιβάλλεται η αναβάθ-
µιση της Κοινωνικής Υπηρεσίας των φυλα-
κών, ώστε να συµπεριλάβει και  γραφείο ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης µε την πρόσληψη 
εξειδικευµένου προσωπικού, κυρίως ψυχο-
λόγων και κοινωνικών λειτουργών για την 
απαραίτητη ψυχολογική στήριξη (ατοµικά 
και σε οµάδες) και τη διευθέτηση των αιτη-
µάτων των κρατουµένων αλλά και την απο-
φυγή της αθρόας χρήσης ψυχοφαρµάκων που 
γίνεται µέσα στη φυλακή. Όσες γυναίκες δεν 
έχουν εθιστεί σε παράνοµες ουσίες πριν τη 
φυλάκισή τους, εθίζονται µέσα στη φυλακή 
σε νόµιµα ψυχοφάρµακα.

Επίσης, κρίνεται αναγκαία:

• Η επιµόρφωση της διοίκησης των φυ-
λακών σε θέµατα οργάνωσης και διαχείρισης 
προγραµµάτων, ώστε να µπορεί να ανταπο-
κρίνεται στο νέο ρόλο που επιφορτίζεται, µε 
την ανάπτυξη των προγραµµάτων επαγγελ-
µατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης µέσα 
στις φυλακές.

• Η επιµόρφωση του φυλακτικού προσω-
πικού, ώστε να µπορεί να συµµετέχει σε προ-
γράµµατα κατάρτισης των κρατουµένων, θα 
µείωνε τους ανταγωνισµούς των δύο οµάδων 
(κρατουµένων-φυλάκων) και θα µετέτρεπε 
τους φύλακες σε πιο ενεργούς συµµετόχους 
στα προγράµµατα.

• Η λειτουργία µαθηµάτων στοιχειώδους 
εκπαίδευσης για τον υψηλό αριθµό αγράµµα-
των γυναικών, κυρίως Τσιγγάνων, που υπάρ-
χουν µέσα στις φυλακές, καθώς και µαθηµά-
των εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας για 
το µεγάλο αριθµό αλλοδαπών κρατουµένων.

• Η λειτουργία αθλητικών προγραµµά-
των, κυρίως γυµναστικής, που συχνά ζητούν 
οι ίδιες οι κρατούµενες. Επί κεφαλής των 
προγραµµάτων αυτών θα µπορούσαν να βρί-
σκονται εκπαιδευµένοι φύλακες.

• Η υποστήριξη προγραµµάτων που στό-
χο έχουν την επίλυση των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι µητέρες, κυρίως µε µικρά 
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παιδιά. Ιδιαίτερα χρήσιµη θα ήταν η ανάπτυ-
ξη προγραµµάτων για τη στήριξη της επι-
κοινωνίας των µητέρων κρατουµένων µε τα 
ανήλικα παιδιά τους, µε επιδότηση των εξό-
δων µεταφοράς και συνοδείας τους στη φυ-
λακή, αλλά και µε βελτιωµένη διαµόρφωση 
χώρων, ώστε το επισκεπτήριο µε τα  παιδιά 
να γίνεται κάτω από πιο ποιοτικούς όρους, 
σε συχνότερα χρονικά διαστήµατα και µε 
µεγαλύτερη διάρκεια. Η συµµετοχή της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας σε παρόµοια προγράµ-
µατα θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντι-
κά στην εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ των 
εµπλεκοµένων.

• Η υποστήριξη και συνέχιση του προ-
γράµµατος του Εθνικού Οργανισµού Πρό-
νοιας για την εκµάθηση κατασκευής χα-
λιών µέσα στη φυλακή γιατί είναι εξαιρε-
τικά χρήσιµη για γυναίκες µε µακροχρόνι-
ες ποινές, που δεν έχουν άλλη πηγή εισο-
δήµατος.

• Η επέκταση του προγράµµατος για την 
εκµάθηση κατασκευής κοσµήµατος µε συµ-
µετοχή όλων των κατηγοριών κρατουµένων 
και όχι µόνον των τοξικοµανών. 

• Η λειτουργία ψυχαγωγικών προγραµ-
µάτων µε προβολές κινηµατογραφικών ται-
νιών, θεατρικές παραστάσεις και µαθήµατα 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας κ.λπ.

Τέλος, αξιολογώντας τα λίγα προγράµ-
µατα, που κατά καιρούς έχουν λειτουργή-
σει στις γυναικείες φυλακές, παρατηρού-
µε ότι:

• αυτά είναι ολιγάριθµα, µε δικαιολογία 
τον περιορισµένο αριθµό κρατουµένων,

• απευθύνονται σε πολύ µικρό αριθµό γυ-
ναικών,

• συχνά διακόπτονται για µικρά ή µεγάλα 
χρονικά διαστήµατα ή και οριστικά λόγω ελ-
λείψεως χρηµάτων ή εκπαιδευτριών,

• δεν σχεδιάζονται µε βάση τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και

• δεν συνεχίζονται µετά την αποφυλάκι-
ση, ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία εκ-
µάθησης και µετά τη λήξη της ποινής και µέ-
σα σε συνθήκες ελευθερίας.
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∆ιακίνηση και εµπορία 
αλλοδαπών γυναικών

(traffi cking)
Γεωργία Παπαπέτρου

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή είναι µια  προσπάθεια 
προσέγγισης του φαινοµένου της παράνο-
µης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων. Ει-
δικότερα ασχολείται µε την παράνοµη δια-
κίνηση αλλοδαπών γυναικών µε σκοπό τη 
 σεξουαλική τους εκµετάλλευση και πως αυ-
τή αντιµετωπίζεται στη χώρα µας.  Στηρίζεται 
σε µελέτες, έρευνες, ανακοινώσεις σε συνέ-
δρια, δηµοσιεύµατα στον τύπο κ.ά. Τα λί-
γα επίσηµα στοιχεία της Αστυνοµίας και του 
 Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης που παρουσι-
άζονται στο κείµενο αυτό, είναι ενδεικτι-
κά του  φαινοµένου και εποµένως ανεπαρκή 
για την παρουσίαση της έκτασης και της σο-
βαρότητας του προβλήµατος. Σηµαντική βο-
ήθεια για την εργασία αυτή υπήρξε η µελέ-
τη της Ira Emke-Poulopoulos, Traffi cking 
in Women and Children: Greece a country 
of destination and transit και η υπό έκδοση 
έρευνα του Γρ. Λάζου,  Πορνεία και ∆ιεθνική 
Σωµατεµπορία στην Ελλάδα (1980-2000).

Γενικά

Η διακίνηση και εµπορία ανθρώπων, το 
δουλεµπόριο, η σωµατεµπορία το traffi cking 
όπως έχει επικρατήσει o όρος από το 1990, 
είναι ένα φαινόµενο παγκόσµιο και συγχρό-
νως πολύ παλιό, µια δραστηριότητα που έχει 
να κάνει µε το οργανωµένο έγκληµα και την 
παράνοµη µετανάστευση, µια σοβαρότατη 
προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη για το ∆ιεθνές 
Οργανωµένο Έγκληµα και το  Πρωτόκολλο 
για την εµπορία ανθρώπων (traffi cking), η 
εµπορία ανθρώπων σηµαίνει: «στρατολόγη-
ση, µεταφορά, µεταβίβαση, υπόθαλψη ή πα-
ραλαβή προσώπων µε µέσον την  απειλή ή τη 
χρήση βίας ή άλλης µορφής εξαναγκασµό, 
την απαγωγή, το δόλο, την απάτη, την κατά-

χρηση εξουσίας έναντι αµοιβής ή άλλης ωφέ-
λειας, επί ατόµων που βρίσκονται σε ευάλω-
τη κατάσταση µε σκοπό την εκµετάλλευση. 
Η  εκµετάλλευση θα πρέπει να περιέχει του-
λάχιστον την εκµετάλλευση για εκπόρνευση 
ή άλλης µορφής σεξουαλική εκµετάλλευση, 
την καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες, τη 
δουλεία ή την αφαίρεση οργάνων».1 Η συ-
ναίνεση του θύµατος δεν λαµβάνεται υπόψη.

Οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότη-
τες µεταξύ των χωρών προέλευσης και προ-
ορισµού, η φτώχεια, η ανεργία, το χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο, σηµαντικά πολιτικά γεγο-
νότα είναι από τους παράγοντες που συµ-
βάλλουν στην εξάπλωση του φαινοµένου. Η 
 αναζήτηση εργασίας και καλυτέρων συνθη-
κών  διαβίωσης είναι από τις αιτίες της µε-
τακίνησης του πληθυσµού από τις λιγότερο 
πλούσιες χώρες στις πιο ανεπτυγµένες. Στη 
διαδικασία µετακίνησης των αλλοδαπών, οι 
γυναίκες και τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη 
κατηγορία. Η εξάπλωση του φαινοµένου εί-
ναι ταχύτατη ειδικά από το 1970, µε αποτέ-
λεσµα τη δεκαετία του 1990 να µιλάµε για 
µια ανθίζουσα και επικερδή «βιοµηχανία» 
σε Ασία και Ευρώπη την τρίτη µεγάλη πηγή 
κέρδους µετά τα ναρκωτικά και το εµπόριο 
όπλων.  Υπολογίζεται ότι κατά το έτος 2000 
προέκυψαν σε παγκόσµιο επίπεδο οικονοµι-
κά έσοδα ύψους περίπου 7 δισ. Ευρώ.2

Εκτός από τη σεξουαλική εκµετάλλευ-
ση των θυµάτων, η εµπορία ανθρώπων συ-
ντελεί στην εµφάνιση και άλλων αξιόποινων 
πράξεων όπως η διαφθορά, η  πλαστογραφία, 
οι  εκβιάσεις τρίτων προσώπων, η  παράνοµη 
 οπλοκατοχή και οπλοφορία, η διακίνηση 
ναρκωτικών, οι σωµατικές βλάβες κ.ά. Με 
την εµπορία ανθρώπων συνδέεται επίσης, όχι 
βέβαια απαραίτητα, και η διακίνηση πορνο-
γραφικού υλικού που αφορά τους ανηλίκους.

Το πρόβληµα είναι περισσότερο έντονο 
στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικά στις Βαλ-
κανικές Χώρες. Η πρώην Σοβιετική Ένωση 
θεωρείται σήµερα η µεγαλύτερη νέα πηγή 
σωµατεµπορίας.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της UNICEF3 
τα θύµατα της σωµατεµπορίας (γυναίκες και 
παιδιά) τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ανέρ-
χονται σε 30 εκατοµµύρια στην Ασία και 
στον Ειρηνικό.

1. United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Annex II: Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Traffi cking in Persons, Especially Women and Children, A/55/383 adopted by the General Assembly on 
November 2, 2000, article 3.

2. Emke-Poulopoulos Ira, 2001, Traffi cking in Women and Children: Greece a country of destination and transit, 
Institute for the Study of the Greek Economy (IMEO) - Greek Society of Demographic Studies (E∆HM), Athens.

3. UNICEF, 1999, 10th anniversary of the convention on the rights of the child (mimeo).
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Λόγω της εγκληµατικής και παράνοµης 
φύσης των δραστηριοτήτων αυτών,  ακριβή 
στοιχεία δεν υπάρχουν. Καταµετρήσεις που 
έγιναν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασίζονται σε υποθέσεις που απασχόλησαν 
τις αστυνοµικές αρχές, σε πληροφορίες από 
Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και σε συνεντεύξεις 
µε θύµατα, σωµατέµπορους, κοινωνικούς 
λειτουργούς κ.α.

Η διακίνηση γυναικών από Ανατολή σε 
∆ύση έχει ταχύτατα αυξηθεί. Στη δεκαετία 
του 1970, οι σωµατέµποροι προµήθευαν τους 
οίκους ανοχής των κυριοτέρων Ευρωπαϊκών 
πόλεων µε χιλιάδες νέες γυναίκες από τη Νο-
τιοανατολική Ασία ειδικά από τις Φιλιππίνες 
και την Ταϋλάνδη και από άλλα µέρη του τρί-
του κόσµου καθώς επίσης από την Πολωνία. 

Στη δεκαετία του 1990, η διακίνηση των 
γυναικών γίνεται από την Κεντρική και Ανα-
τολική Ευρώπη καθώς  επίσης από τις Βαλ-
κανικές χώρες ειδικά από την Αλβανία και τη 
Βουλγαρία. Επίσης µεγάλος αριθµός γυναι-
κών  διακινείται προς τη ∆ύση από  Ρωσία και 
Ουκρανία.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης για τη Μετανάστευση, 500.000 
γυναίκες διακινήθηκαν το 1995 στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες 
από αυτές παράνοµα. Το 2000 εκτιµάται ότι 
διακινήθηκαν 700.000 γυναίκες και παιδιά.4 

Την ίδια χρονιά, σύµφωνα πάντα µε εκτιµή-
σεις της παραπάνω Οργάνωσης 300.000 γυ-
ναίκες από Χώρες της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης εργάζονται ως ιερόδουλες 
στη ∆υτική Ευρώπη. Πάνω από 500.000 κο-
ρίτσια κάτω των 20 χρονών σε ένα πληθυσµό 
3 εκ. πιστεύεται ότι έχουν πέσει θύµατα σε-
ξουαλικής εκµετάλλευσης στη ∆υτ.Ευρώπη.5

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η Eλλάδα, λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης, θεωρείται χώρα προορισµού και ση-
µαντικός ενδιάµεσος σταθµός για την προ-
ώθηση των θυµάτων σε άλλες χώρες. Το 
 γεγονός δε ότι η οικονοµία της χώρας εξαρ-
τάται σε µεγάλο βαθµό από τον τουρι-
σµό, το εµπόριο και τη ναυτιλία, διευκολύ-
νει την  είσοδο επισκεπτών απ’ όλα τα µέρη 
του  κόσµου. Πολλές γυναίκες έρχονται σαν 
 τουρίστριες έχοντας τη δυνατότητα νόµιµης 
παραµονής 3 µηνών και στη συνέχεια παρα-

µένουν. Ο ρόλος του αεροδροµίου των Αθη-
νών στο παγκόσµιο δίκτυο εναέριας κυκλο-
φορίας από Ασία, Αφρική, Ανατολική και 
Κεντρική Ευρώπη είναι σηµαντικός.

Την περίοδο του 1980, οι περισσότερες 
ξένες γυναίκες που ασκούσαν την πορνεία 
στη χώρα µας είχαν καταγωγή από την  Ασία 
και ειδικά από την Ταϋλάνδη και τις Φιλιπ-
πίνες. Οι πολιτικές αλλαγές που έγιναν στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις αρχές 
της δεκαετείας του 1990, επέφεραν αφενός 
άνοιγµα των συνόρων τους και αφετέρου ση-
µαντικά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα 
αποτέλεσµα των οποίων υπήρξε και η µεγά-
λη διακίνηση γυναικών από τις χώρες αυτές.

Γυναίκες προερχόµενες από Βουλγαρία, 
Ουκρανία, Ρωσία, Ρουµανία, Μολδαβία, Αλ-
βανία, από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 
την πρώην Γιουγκοσλαβία αντικαθιστούν τις 
Ελληνίδες στην αγορά του έρωτα. Από τα µέ-
σα του 1990, ένας µεγάλος αριθµός γυναικών 
διακινείται µέσω των συνόρων της  Αλβανίας, 
της Βουλγαρίας και της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας παράνοµα µε τη βοήθεια κατοίκων που 
ζουν κοντά στα σύνορα και γνωρίζουν τα 
«παράνοµα µονοπάτια».

Οι γυναίκες που πέφτουν θύµατα των 
σωµατεµπόρων είναι στην πλειοψηφία τους 
νέες ηλικίας 20-30 ετών, άνεργες, χαµηλού 
οικονοµικού βιοτικού επιπέδου και δεν γνω-
ρίζουν τα ελληνικά. Η στρατολόγησή τους 
γίνεται συνήθως στις χώρες προέλευσης µε 
εξαπάτηση, µε δέλεαρ µια έντιµη καλοπλη-
ρωµένη εργασία ή ένα καλό γάµο. ∆εν λεί-
πουν βέβαια και τα περιστατικά απαγωγών ή 
ακόµη πώλησής τους από συγγενικά ή φιλι-
κά πρόσωπα. Τα κυκλώµατα που ασχολού-
νται µε την παράνοµη αυτή δραστηριότητα 
προµηθεύουν τα θύµατα µε πλαστά ή κλεµ-
µένα ταξιδιωτικά έγγραφα και αναλαµβά-
νουν έναντι κάποιου σηµαντικού ποσού την 
παραλαβή και µεταφορά τους στους χώρους 
«εργασίας». Τα θύµατα «φυλακίζονται» σε 
διαµερίσµατα όπου επιτηρούνται συνεχώς 
και  διαβιούν σε καθεστώς «δουλείας». Οι 
εκµεταλλευτές συνήθως παρακρατούν τα 
 ταξιδιωτικά τους έγγραφα και δεν τους κα-
ταβάλλουν αµοιβή για τις υπηρεσίες που πα-
ρέχουν. Ο χώρος «εργασίας» των αλλοδαπών 
γυναικών έχει σχέση µε τη  βιοµηχανία ανα-
ψυχής (µπαρ, καφετέριες, κέντρα διασκέδα-
σης κ.λπ.) όπου  δουλεύουν ως σερβιτόρες, 

4. Το 1998 εκτιµάται ότι διακινήθηκαν 10.000 γυναίκες από τη Βουλγαρία, οι 1.500 από αυτές ήλθαν στην Ελλάδα.
5. Βλ. υποσηµ. 2.
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χορεύτριες κ.ά. Στη συνέχεια πολλές από αυ-
τές εξαναγκάζονται να αλλάξουν τη «φύση» 
της εργασίας τους και εξωθούνται στην πορ-
νεία.6 Πληροφορίες για τις γυναίκες  θύµατα 
στην Ελλάδα έχουµε από στοιχεία της Αστυ-
νοµίας, τα οποία βασίζονται στις συλλήψεις 
των γυναικών και στον αριθµό αυτών που ερ-
γάζονται στα διάφορα κέντρα αναψυχής. Το 

1999, σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, συνελή-
φθησαν 88 γυναίκες αλλοδαπές που εργάζο-
νταν σε οίκους ανοχής χωρίς άδεια. Από αυ-
τές οι 38 ήσαν από την Αλβανία, οι 22 από 
τη Ρουµανία και οι 9 από τη Ρωσία. Σύµφω-
να µε την ίδια πηγή, την ίδια χρονιά 1341 γυ-
ναίκες ασκούσαν «παράνοµα», επαγγέλµατα 
κοινωνικά αποδεκτά σε κέντρα αναψυχής. 

Πίνακας 1
Γυναίκες-θύµατα παράνοµης διακίνησης
µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση

(Ελλάδα 1993-1999)

Εθνικότητα
Έτος Γενικό 

σύνολο1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Φιλιππίνες Ταϊλάνδη 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανατολική και Κε-
ντρική Ευρώπη

2.350 2.639 3.306 4.336 3.088 2.910 3.535 22.119

Βαλκανικές χώρες 
(εκτός Αλβανίας)

597 579 613 1.010 1.025 596 860 5.280

Αλβανία 468 603 1.268 1.194 1.938 845 1.375 7.691
Άλλες χώρες 112 100 135 93 20 35 81 76
Ετήσιο σύνολο 3.482 3.921 5.322 6.633 6.071 4.386 5.851 35.666

Πηγή: Λάζος Γρ., Βάση ∆εδοµένων για Γυναίκες, Νέους κ Παιδιά, ∆ιακινούµενους και Εκδιδόµενους µέσα στην 
Ελλάδα και µέσω Ελλάδας, 1980-1999.

Πίνακας 2
Περιπτώσεις σεξουαλικής εκµετάλλευσης

γυναικών αλλοδαπών στη χώρα µας
(1997-2000)

Περίπτωση 
Σεξουαλικής 
εκµετάλλευ-
σης

Συλληφθέντα Θύµατα Συλληφθέντες ∆ράστες

1997 1998 1999 2000
1997 1998 1999 2000

Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες

Μαστρο-
πεία

281 393 513 335

Παράνοµη 
∆ιακίνηση 
Γυναικών

79 74 130 125 31 4 60 13 16 87 15

Έκδοση αλ-
λοδαπών γυ-
ναικών σε 
κρυφούς οί-
κους Ανοχής

142 77 30 191

Παράνοµη 
έκδοση σε 
οίκους Ανο-
χής

334 347 88 27

Σύνολο 836 891 761 678 31 4 60 5 113 16 87 15

Πηγή: Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.

6. Έκθεση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για την Κατάσταση της Εµπορίας Ανθρώπων στην Ελλάδα για το 2000.
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Σύµφωνα µε τον Γρ. Λάζο, το σύνολο 
των αλλοδαπών γυναικών θυµάτων παράνο-
µης διακίνησης για την περίοδο 1993-1999 
ανέρχεται στις 35.666 γυναίκες (βλ. Πίνα-
κα 1).

Το σύνολο των παράνοµα απασχολουµέ-
νων αλλοδαπών γυναικών το 2001 (µέχρι τις 
15/5), ανέρχεται στις 323 γυναίκες (Υπουρ-
γείο ∆ηµόσιας Τάξης).

Από αυτές οι 74 κατάγονται από τη Ρου-
µανία, οι 56 από τη Ρωσία, οι 36 από την Ου-
κρανία, οι 32 από τη Βουλγαρία, οι 24 από 
την Αλβανία, οι 23 από τη Μολδαβία, οι 19 
από τη Γεωργία.

Ο Πίνακας 2 είναι ενδεικτικός των περι-
πτώσεων σεξουαλικής εκµετάλλευσης.

Οι Πίνακες 3 και 4 είναι από την υπό έκ-
δοση έρευνα «Πορνεία και ∆ιεθνική Σωµατε-
µπορία στην Ελλάδα (1980-2000)» (Γρ. Λά-
ζος) και παρουσιάζουν τις διακυµάνσεις του 
πληθυσµού των εκδιδοµένων αλλοδαπών γυ-
ναικών και τις αυξοµειώσεις τους από έτος σε 
έτος και ανά τρία έτη.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει 
ότι: «η πορνεία χωρίζεται σε δύο τοµείς την 
παλαιά πορνεία στελεχωµένη κυρίως από 
Ελληνίδες και την εξαναγκαστική πορνεία 
στε λε χωµένη από αλλοδαπές γυναίκες. Η πα-
λαιά πορνεία βρέθηκε καθ’όλη την περίοδο 
1990-2000 καθηλωµένη στα ίδια µεγέθη. Το 
1990 περιελάµβανε 3.400 εκδιδόµενες γυναί-
κες, το 1995, 3.250 και το 2000, 3.800. Αντί-

θετα, η εξαναγκαστική πορνεία, ο πυρήνας 
της πορνείας αλλοδαπών, γνώρισε µια θεα-
µατική άνοδο. Το 1990, ο συνολικός αριθµός 
των αλλοδαπών εκδιδοµένων έφθασε στις 
2.100. Το 1993, ο πληθυσµός των αλλοδα-
πών εκδιδοµένων εκτινάσσεται από τις 4.500 
στις 8.400 εκδιδόµενες (η αύξηση ξεπέρασε 
το 85%). Το 1994, προστέθηκαν 3.150 νέες 
εξαναγκαστικά εκδιδόµενες, το 1995, άλλες 
4.950 και το 1996, άλλες 3.650. Ουσιαστικά 
σε σύγκριση µε το 1990, το 1993, ο πληθυ-
σµός των εξαναγκαστικά εκδιδοµένων γυναι-
κών πραγµατοποίησε ένα άλµα της τάξης του 
300% ξεπερνώντας τα 8.400 άτοµα. Αυτό το 

Πίνακας 3
Εξαναγκαστικά και µη εξαναγκαστικά εκδιδόµενες,

1990-2000 (ανά έτος)

Έτος
Εξαναγκαστικά

Εκδιδόµενα άτοµα
∆ιαφορά

πληθυσµού
Ποσοστιαία

∆ιαφορά πληθυσµού

Μη-εξαναγκαστικά 
Εκδιδόµενες

(ελληνίδες κ αλλοδαπές)
1990 2.100 3.400
1991 3.000 900 43% 3.250
1992 4.500 1.500 50% 3.150
1993 8.400 3.900 87% 3.200
1994 11.550 3.150 37% 3.200
1995 16.500 4.950 43% 3.250
1996 20.150 3.650 22% 3.300
1997 21.750 1.600 8% 3.300
1998 19.700 -2.050 -9% 3.400
1999 20.300 600 3% 3.550
2000 19.400 -900 -4% 3.800

Πίνακας 4
Εξαναγκαστικά εκδιδόµενα άτοµα, 1990-2000 (ανά τριετία)

Έτος
Εξαναγκαστικά 

εκδιδόµενα άτοµα
∆ιαφορά πληθυσµού 

ανά τριετία
Ποσοστιαία διαφορά 

πληθυσµού
1990 2.100
1993 8.400 6.300 300%
1996 20.150 11.750 140%
1999 20.300 150 0.5%
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άλµα ακολουθήθηκε από ένα νέο άλµα της 
τάξης του 140% το 1996 όταν οι εξαναγκα-
στικά εκδιδόµενες ξεπέρασαν τις 20.000 πι-
θανότατα φθάνοντας τις 20.150 γυναίκες».

Η χώρα µας έχει δεχτεί πλήθος επικρί-
σεων και εµφανίζεται, σύµφωνα και µε το 
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώ-
µατα (Human Rights Watch)7 αδύναµη ως 
προς την καταπολέµηση της σωµατεµπο-
ρίας, της προστασίας των θυµάτων της και 
της  τιµωρίας των υπαιτίων. Οι απόψεις αυ-
τές ενισχύονται και από τα αποτελέσµατα 
µιας  έρευνας που διεξήχθη το Νοέµβριο του 
2000 στην Ελλάδα από την παραπάνω Ορ-
γάνωση, όπου ερωτήθηκαν ανώτερα στελέχη 
της Κυβέρνησης, της Αστυνοµίας και εκπρό-
σωποι κυβερνητικών και µη κυβερνητικών 
 οργανώσεων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
συνοψίζονται ως εξής:

• απουσία περιεκτικής νοµοθεσίας κατά 
της εµπορίας ανθρώπων,

• ανεπαρκείς ποινικές διώξεις για τη σω-
µατεµπορία κάτω από ήδη υπάρχοντες νό-
µους για εγκλήµατα,

• έλλειψη προγραµµάτων για την προ-
στασία µαρτύρων για τα θύµατα της σωµα-
τεµπορίας για τη διευκόλυνση της συµµετο-
χής τους σε δίκες,

• απουσία εγγυηµένων κυβερνητικών 
υπηρεσιών για όλες τις γυναίκες θύµατα, 
όπως ξενώνες, ιατρική περίθαλψη, ψυχολο-
γική υποστήριξη κ.ά.,

• η συνεχιζόµενη παρακράτηση-φυλάκι-
ση των γυναικών θυµάτων,

• η συνενοχή των αστυνοµικών στην 
εµπορία ανθρώπων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχοντας συνει-
δητοποιήσει τη σοβαρότητα του φαινοµένου 
και τις επιπτώσεις του, χαράζει µια σαφή πο-
λιτική αντιµετώπισης σε συνεργασία µε τις 
δικαστικές και αστυνοµικές αρχές, τους µη 
κυβερνητικούς οργανισµούς και τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες.

Με το Π.∆.310/98 ιδρύθηκε το Σώµα 
Συνοριακής Φύλαξης της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας µε σκοπό µεταξύ άλλων την αποτρο-
πή παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα 
µας και τον εντοπισµό και τη σύλληψη των 
προσώπων που διευκολύνουν την παράνο-
µη είσοδο.8

Τον Ιούλιο του 1999 συνεστήθη η ∆ιυ-
πουργική Επιτροπή µε απόφαση της Υπουρ-
γού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
 Αποκέντρωσης έπειτα από πρωτοβουλία της 
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και σε συ-
νεργασία µε τα Υπουργεία Υγείας-Πρόνοιας 
και ∆ηµόσιας Τάξης. Στα πλαίσια αυτής της 
 Επιτροπής έχουν ληφθεί σειρά µέτρων για 
την καταπολέµηση της διακίνησης και εµπο-
ρίας γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική εκµε-
τάλλευση όπως:

• η έκδοση και διανοµή φυλλαδίων µε 
πληροφορίες και συµβουλές προς τα εν δυ-
νάµει θύµατα στη γλώσσα της χώρας από την 
οποία προέρχονται,

• η συνεργασία της Ελλάδας µε τα κράτη 
προέλευσης και τους εµπλεκόµενους φορείς 
τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώ-
ρες υποδοχής,

• η απόφαση του Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης µε βάση την οποία οι απελάσεις πραγ-
µατοποιούνται αεροπορικώς. Προφυλάσσο-
νται έτσι οι γυναίκες αυτές από τα οργανω-
µένα δίκτυα σωµατεµπορίας στους διάφο-
ρους διαµετακοµιστικούς σταθµούς,

• η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
αστυνοµικών σε θέµατα βίας και σεξουαλι-
κής εκµετάλλευσης γυναικών. Η θεµατική 
αυτή περιλαµβάνεται σε όλα τα σεµινάρια  
εκπαίδευσης  αστυνοµικών.9

Το νοµοσχέδιο που παρουσιάστηκε από 
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης το ∆εκέµβρη 
του 2001, έρχεται να ανταποκριθεί στην ανά-
γκη για εναρµόνιση των νοµοθεσιών των 
κρατών και στη θέσπιση αυστηρών ποινών 
για τους δράστες. Το πρώτο µέρος του νο-
µοσχεδίου αφορά στην καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και το δεύτερο µέρος 
αφορά την αρωγή των θυµάτων.

Το νοµοσχέδιο αυτό βρίσκεται σήµερα 
σε στάδιο επεξεργασίας και εντάσσεται σε 
ένα πλαίσιο δράσεων που ξεκίνησαν ήδη από 
τον Απρίλιο του 2001 για την αντιµετώπιση 
της εµπορίας ανθρώπων. Τµήµα των δράσε-
ων αυτών αποτελεί και η σύσταση της Οµά-
δας Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων 
(Ο.Κ.Ε.Α.)10 που ιδρύθηκε τον ίδιο µήνα µε 
στόχο τη µελέτη του φαινοµένου και το σχε-
διασµό µιας σειράς ενεργειών για την αντι-
µετώπισή του.

7. Memorandum of Concern: Traffi cking of Migrant Women for Forced Prostitution into Greece , July 2001.
8. 4η και 5η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας , περίοδος 1994-2000, Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. Γενική Γραµµατεία Ισότητας.
9. Βλ. υποσηµ. 8.

10. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, Αθήνα 12 ∆εκεµβρίου 2001, Γραφείο Τύπου.
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Η Ο.Κ.Ε.Α. αποτελείται από υψη-
λόβαθµους αξιωµατικούς της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, από ειδικό σύµβουλο του Υπ. 
 ∆ηµόσιας Τάξης, από εκπροσώπους του 
 Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας, από εκπρόσωπο 
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης 
και από κοινωνικό επιστήµονα ειδικό σε ζη-
τήµατα  εµπορίας ανθρώπων. Η οµάδα συ-
ντάσσεται µε τις γενικές κατευθύνσεις του 
Ο.Η.Ε., της Ευρωπαικής Ένωσης και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης που συµµετέχουν 
στον αγώνα  εναντίον του φαινοµένου της 
εµπορίας ανθρώπων και συνεργάζεται µε 
µια σειρά διεθνών και εθνικών οργανισµών 
και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Πρωταρχικός στόχος της Ο.Κ.Ε.Α. 
ήταν η κατάρτιση και εισήγηση του νοµο-
θετικού πλαισίου που ήδη έχει αναφερθεί. 
Επίσης  έχει ήδη ολοκληρωθεί η δηµιουρ-
γία  αρχείου και βάσης δεδοµένων µε απο-
φάσεις, διακηρύξεις για το θεσµικό νοµικό 
 πλαίσιο διεθνών οργανισµών και άλλων χω-
ρών αναφορικά µε το ζήτηµα της παράνο-
µης διακίνησης.

Μέσα στους στόχους της Ο.Κ.Ε.Α. εί-
ναι ο σχεδιασµός µιας πρότυπης υπηρεσίας 
που θα εξειδικεύεται στην πρόληψη και δί-
ωξη των συναφών εγκληµατικών δραστηρι-
οτήτων, η κατάρτιση προγράµµατος ενηµέ-
ρωσης των πολιτών, η σύνταξη ετήσιας έκ-
θεσης σχετικά µε το ζήτηµα της παράνοµης 
διακίνησης προσώπων µε στόχο τη σεξου-
αλική εκµετάλλευση στην Ελλάδα, η κα-
τάρτιση ενός πιλοτικού προγράµµατος για 
τον εθελοντικό επαναπατρισµό των θυµά-
των εµπορίας.

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η 
παράνοµη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων 
µε σκοπό κυρίως τη σεξουαλική εκµετάλλευ-
ση, είναι ένα σύγχρονο δουλεµπόριο µε τερά-
στια παράνοµα κέρδη όπου ασκείται βία σε 
ανθρώπους εγκλωβισµένους σε  άσχηµες κοι-
νωνικο-οικονοµικές συνθήκες χωρίς δυνατό-
τητα επιλογής. Τα «θύµατα» στερούνται τα 
ανθρώπινά τους δικαιώµατα καθώς πλήττε-
ται η ελευθερία τους και η αξιοπρέπειά τους.

Ο συνεχής βιασµός τους και η απάνθρω-
πη µεταχείριση προκαλούν συχνά ανεπανόρ-
θωτες ψυχικές και σωµατικές βλάβες.

Το οργανωµένο έγκληµα γύρω από την 
παράνοµη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων, 
προκαλεί σηµαντικές φθορές στον πολιτισµό 
της χώρας. Προωθεί τη διαφθορά σε σηµα-
ντικούς τοµείς του κρατικού µηχανισµού, την 
πολιτεία ευρύτερα και τη δηµόσια ζωή. ∆ηµι-
ουργεί και αναπαράγει µια κρίση στις ανθρώ-
πινες σχέσεις. Τέλος, εισάγει τον κυνισµό και 
εθίζει στην ιδέα της απεριόριστης εκµετάλ-
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
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∆εύτερη δηµογραφική 
µετάβαση ή χάος: 

η περίπτωση 
της Ελλάδας

∆ιονύσης Μπαλούρδος

Η δεύτερη δηµογραφική 
µετάβαση: χαρακτηριστικά,
τάσεις

Η τάση µείωσης των συντελεστών γεν-
νητικότητας και θνησιµότητας και η συνα-
κόλουθη «οµοιοστασία», δηλαδή «µηδενι-
κή» αύξηση του πληθυσµού,1 φαίνεται να 
έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα.2 Ήδη φαίνε-
ται να έχει διαµορφωθεί µία εντελώς νέα εξέ-
λιξη, µε διακριτά και σαφώς διαφοροποιη-
µένα εµπειρο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 
Τάσεις και δηµογραφικά γεγονότα που πριν 
ήταν «άτυπα», «αµελητέας ποσότητας», «α-
κατάτακτα», «κατάλοιπα ή υπόλοιπα», σχη-
µατικά εντάσσονται σε µία χωροχρονική µή-
τρα, ανάλογα µε την ένταση, την ταχύτητα 
και τη χρονική στιγµή διέλευσής τους από 
µία ακολουθία ή ένα φάσµα εξελίξεων3 που 
στοιχειοθετούν µία «δεύτερη δηµογραφική 
µετάβαση»4 (Van de Kaa, 1987).

Στο εξελικτικό αυτό σχήµα των δηµογρα-
φικών ανακατατάξεων και  µετασχηµατισµών 
η Ελλάδα µαζί µε άλλες χώρες του Ευρωπα-
ϊκού νότου (Πορτογαλία, Ισπανία), εµφανί-
ζουν χρονική υστέρηση έναντι των υπόλοι-
πων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.5

Ερµηνευτικό πλαίσιο της  δεύτερης 
δηµογραφικής µετάβασης

Στο χώρο των θεωρητικών ερµηνειών 
υπάρχουν τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις, 
οι οποίες σε γενικές γραµµές δείχνουν από τη 
δική τους οπτική, τις εξελίξεις που περιλαµ-
βάνονται στον αναλυτικό µηχανισµό της δεύ-
τερης δηµογραφικής µετάβασης. 

Η νεοκλασική θεωρία της γονιµότητας

Ο G. Becker (1960), ήταν ο πρώτος που 
έκανε την παραδοχή ότι οι γονείς αποφασί-
ζουν να κάνουν ένα ή περισσότερα  παιδιά6 
σταθµίζοντας κάθε φορά το κόστος µε το 
όφελος από την απόκτησή τους.7 Υποτίθε-
ται, δηλαδή ότι το νοικοκυριό-οικογένεια,8 

έχει ορθολογική συµπεριφορά µε αποτέλε-
σµα το διαθέσιµο εισόδηµα και η τιµή9 ή το 
κόστος10 να καθορίζουν ή/και να περιορίζουν 
τον αριθµό των παιδιών. 

Η θεώρηση της σχετικής οικονοµικής 
αποστέρησης

Ο R. Easterlin (1969, 1973)  αναφέρεται 
στο µηχανισµό επίδρασης των ατοµικών προ-
τιµήσεων και των καταναλωτικών προτύπων 
διότι, γονείς που έχουν µεγαλώσει σε περίοδο 
οικονοµικής ανάκαµψης, αναπτύσσουν υψη-
λές καταναλωτικές προσδοκίες. Αν η αναπα-
ραγωγική τους περίοδος είναι ταυτόχρονα 
και περίοδος οικονοµικής στασιµότητας και 
ύφεσης, ο περιορισµός των  γεννήσεων φαί-
νεται να αποτελεί αποτελεσµατική διέξοδο 
για την εκπλήρωση των καταναλωτικών τους 
προτύπων.

Η προσέγγιση των «ιδεατών στόχων»11

Η οπτική της προσέγγισης των ιδεατών 
στόχων επικεντρώνεται στις τάσεις που ση-
µειώνονται γύρω από την ατοµική αυτονοµία 
σε ηθικά, θρησκευτικά και πολιτικά ή πολιτι-
σµικά πεδία µε αποτέλεσµα να µετεξελίσσο-
νται τα παραδοσιακά οικογενειακά πρότυπα, 
οι γάµοι να αναβάλλονται ή να καθυστερούν 
και τα διαζύγια να σηµειώνουν έξαρση.  

Λογιστική εξίσωση:
η µετάβαση στο χάος 

Ύστερα από µία περίοδο συνεχούς αµ-
φισβήτησης απόρριψης και περιθωριοποίη-
σης η θεωρία της δηµογραφικής µετάβασης 
(και η θεωρία του Μάλθους,12 ελλείψει κά-
ποιων άλλων αξιόλογων εναλλακτικών θεω-
ρήσεων), επικαιροποιήθηκαν ξανά.13 Ένα µε-
γάλο µέρος από την τεράστια δηµοτικότητά 
της οφείλεται στις πρωτοποριακές εργασίες 
των R.Μ. May (1973 και 1975), R. Μ. Μay 
και G.F. Oster (1976), οι οποίες φαίνεται να 
ξεπερνούν προβλήµατα τα οποία κατά το πα-
ρελθόν αποτελούσαν «ειδική περίπτωση», 
«διατάραξη», «αδυναµία ερµηνείας και πρό-
βλεψης». Αυτό επιτυγχάνεται µε νεότερες 
µαθηµατικές εφαρµογές σε νοµοτελειακές 
µεταβολές του πληθυσµού. Το στοιχείο αυτό, 
ήταν καταλυτικό για την επικαιροποίηση της 
δηµογραφικής µετάβασης, λόγω της άριστης 
µαθηµατικής «µοντελοποίησης» και των δυ-
ναµικών ιδιοτήτων14 που εκ των υστέρων φά-
νηκε ότι παρουσιάζει. Βέβαια, πρόκειται για 
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Οι σταθερές ή οι λύσεις ισορροπίας αντι-
στοιχούν σε µηδενική µεταβολή στο µέγεθος 
του πληθυσµού. Η λογιστική εξίσωση έχει 
δύο σηµεία ισορροπίας.27 Το πρώτο στο ση-
µείο t=0, ενώ το δεύτερο στο µέγιστο  σηµείο 
Κ. Σε κάθε ένα από αυτά τα σηµεία, ο ρυθ-
µός αύξησης του πληθυσµού είναι µηδενι-
κός. Στο διάστηµα που παρεµβάλλεται µε-
ταξύ τους ο ρυθµός αύξησης είναι θετικός, 
ενώ έξω από το διάστηµα αυτό, ο ρυθµός αύ-
ξησης είναι αρνητικός. Ειδικότερα στο ∆ιά-
γραµµα 1, το µέγεθος του πληθυσµού Ρ βρί-
σκεται στον οριζόντιο άξονα, ενώ ο ρυθµός 
µεταβολής του, dP/dt, βρίσκεται στον κάθετο 
άξονα. Οπως φαίνεται υπάρχουν δύο κρίσιµα 
σηµεία, τα οποία είναι αντιθετικά. Το πρώ-
το σηµείο (Ρ=0) χαρακτηρίζει έναν απωθητή, 
δηλαδή ένα σηµείο µε τοπική αστάθεια. 

Υπό την προϋπόθεση ότι 0<Ρ<Κ και 
dP/dt >0, µετά το σηµείο Ρ=0 το µέγεθος του 
πληθυσµού (Ρ) διαχρονικά αυξάνει δίχως να 
υπάρχει η προοπτική επιστροφής στην ίδια 
θέση (όπως φαίνεται από το βέλος µε κα-
τεύθυνση από το 0 προς το σηµείο Κ). Η 
κατεύθυνση που ακολουθεί το µέγεθος του 
πληθυσµού φαίνεται ξεκάθαρα και από το 
κάτω τµήµα του διαγράµµατος που αναφέ-
ρεται ως γραµµή φάσεων.28 Εννοείται ότι η 
περίπτωση αυτή (όταν δηλαδή Ρ=0), δεν έχει 
κάποια σπουδαιότητα. Απλά σηµατοδοτεί το 
γεγονός ότι ακόµη και µία µικρή διατάραξη 
είναι αρκετή για να ξεκινήσει η διαδικασία 
δυναµικής εξέλιξης. Το δεύτερο σηµείο ισορ-
ροπίας Κ, χαρακτηρίζει έναν ελκυστή, δηλα-
δή ένα σηµείο µε τοπική ευστάθεια. Αν Ρ>Κ, 
η διαφορική εξίσωση είναι αρνητική, δηλαδή 
dP/dt <0, ενώ όπως διαπιστώνεται, η κορυ-
φή της παραβολής29 αντιστοιχεί στο  σηµείο 
(Κ/2, rK/4). 

Η λογιστική εξέλιξη30 είναι σαφώς δια-
φοροποιηµένη από το υπόδειγµα του Μάλ-
θους,31 διότι, προσδιορίζεται ένα ανώτατο 
όριο στο µέγεθος του πληθυσµού. Επισηµαί-
νεται ότι στην πράξη η λογιστική εξίσωση 
αποτελεί συνέχεια της εκθετικής ή Μαλθου-
σιανής εξίσωσης, διότι κατά κάποιο τρόπο 
συµπληρώνει το κενό της  «απεριόριστης» δί-
χως φραγµούς πληθυσµιακής εξέλιξης, προσ-
διορίζοντας ένα θεωρητικό ανώτερο όριο που 
µπορεί κάποτε να προσεγγίσει το µέγεθος 
του πληθυσµού. 

ένα αιτιοκρατικό-ντετερµινιστικό υπόδειγµα 
στο οποίο προβλέπεται η κατάσταση µακρο-
χρόνιας ισορροπίας του πληθυσµού, ύστε-
ρα από έντονες ή διαταράξεις χαµηλής έντα-
σης.15 Ωστόσο, καθώς διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες,16 
το µέγεθος του πληθυσµού µπορεί να εµ-
φανίζει απρόσµενες ή χαοτικές17 διακυµάν-
σεις.18 Ο E. Lorenz (1962) αναφέρεται στην 
ευαισθησία αυτή ως αδυναµία πρόβλεψης 
της µελλοντικής κατάστασης ενός συστήµα-
τος και διατυπώνει τη γνωστή ακραία άποψη 
που έγινε γνωστή ως «επίδραση της πεταλού-
δας».19 Ανθρωποµορφικά, οι απρόσµενες αυ-
τές καταστάσεις εκφράζονται στην αυξηµένη 
νεογνή και βρεφική θνησιµότητα του παρελ-
θόντος και στη µετέπειτα γρήγορη επιτάχυν-
ση και αναπλήρωση του χρόνου που χάθηκε 
µε την εκδήλωση του “baby boom”. Η εξει-
δίκευση των σχέσεων που επικρατούν µε µα-
θηµατικές εξισώσεις, καθώς και η αντιπαρα-
βολή συνεχούς-ασυνεχούς και γραµµικής-µη 
γραµµικής προσέγγισης είναι απαραίτητη. 

Συνεχής ανάλυση 

Η λογιστική (logistic) εξέλιξη του 
πληθυσµού εξετάζεται µε µία (συνήθη20) δια-
φορική εξίσωση:21

Όπου, dP/dt είναι ο ρυθµός µεταβολής22 
της εξαρτηµένης µεταβλητής (Ρ), στο χρό-
νο t (ανεξάρτητη µεταβλητή).23 Υποτίθεται 
ότι: α) ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 
στο χρόνο t, είναι ανάλογος του µεγέθους 
του πληθυσµού24 P, και β) της διαφοράς25 
(1- P/Κ), δηλαδή της δυνατότητας αύξησής 
του µέχρι ένα µέγιστο26 σηµείο Κ, το  οποίο 
αποκαλείται ως σηµείο κορεσµού ή/και πε-
ριβαλλοντικής χωρητικότητας. Η σταθε-
ρά r αναφέρεται ως εγγενής, δίχως περιορι-
στικούς παράγοντες, ρυθµός αύξησης του 
πληθυσµού, ενώ η επίλυση της παραπάνω 
εξίωσης, έχει ως εξής:

(Ρο είναι το αρχικό µέγεθος του πληθυ σµού).
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∆ιακριτή ανάλυση

Στη συνεχή προσέγγιση, δεν υπάρχει 
κάποια περίπτωση υπέρβασης του µέγιστου 
πληθυσµιακού µεγέθους. Σε αντίθεση, στη 
διακριτή εκδοχή εφ’ όσον δεν υπάρχει στιγ-
µιαία προσαρµογή η υπέρβαση είναι εφικτή 
διότι, η εξέλιξη του πληθυσµού βασίζεται 
και εξελίσσεται στα πλαίσια χρονικής υστέ-
ρησης.32 Ουσιαστικά η υστέρηση αυτή και 
η υπέρβαση του Κ µπορεί να επιτευχθεί σε 
ένα πληθυσµό ο οποίος καθυστερεί την έναρ-
ξη αναπαραγωγής και στη συνέχεια εµφανί-
ζει απότοµη έξαρση.33 Η σχέση που περιγρά-
φει ικανοποιητικά τη διακριτή εξέλιξη του 
πληθυσµού34 έχει ως εξής: 

(R είναι µία σταθερά, το Κ είναι το ση-
µείο ισορροπίας ή εκµηδενισµού αύξησης 
του πληθυσµού, ενώ β=1/Κ και γ=Rβ)

Η συµπεριφορά της παραπάνω εξίσω-
σης,35 εξαρτάται καθοριστικά από την τιµή 
της παραµέτρου R. 
Οι λύσεις ισορροπίας: Ρt=0 και Ρt=R-1/ R, 
βρίσκονται εξισώνοντας την Ρt+1 µε την Ρt. 
Όλες οι αρχικές συνθήκες, τελικά καταλή-
γουν σε µία από τις καταστάσεις,36 οι  οποίες 
εµφανίζονται στο ∆ιάγραµµα 2. 

Τα βέλη καθώς και τα πρόσηµα δείχνουν την περίπτωση ελκυστή ή απωθητή (ισορροπία, αστάθεια).
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Εµπειρική εφαρµογή

Η εµπειρική εξειδίκευση πραγµατο-
ποιείται µε στοιχεία από τις απογραφές του 
πληθυσµού της Ελλάδας για το διάστηµα 
1821-2001, µε τη µεθοδολογία της στατιστι-
κής παλινδρόµησης (µέθοδος ελαχίστων τε-
τραγώνων).37 Για τον υπολογισµό µη γραµ-
µικών υποδειγµάτων υπάρχει η  δυνατότητα 
χρησιµοποίησης της στατιστικής παλινδρό-
µησης µε αλγόριθµους επαναληπτικών εκτι-
µήσεων (iterative estimation algorithms). 
Τα αποτελέσµατα για το συνεχές υπόδειγµα 
έχουν ως εξής:38 

R2 = 0,99568
(Ρο/K= 12 253 750/ 418617 = 29,27)

Η τιµή του R2 είναι ιδιαίτερα υψηλή και 
φαίνεται να ερµηνεύει ικανοποιητικά τη δι-
αχρονική εξέλιξη του πληθυσµού. Ο µέγι-
στος πληθυσµός φαίνεται να ανέρχεται σε 

12.344.402 άτοµα.39 Συνεπώς υπάρχει ακόµη 
η δυνατότητα αύξησης, πριν τη φάση στασι-
µότητας και την αρχή της αρνητικής εξέλι-
ξης. Στο σηµείο K/2 = 6 126 875 το µέγεθος 
του πληθυσµού εµφανίζει τη µέγιστη αύξη-
ση και έχει συνεπώς προσεγγίσει το 50% των 
δυνατοτήτων του.40 

Αντίστοιχα για τη διακριτή εκδοχή της 
λογιστικής εξίσωσης, προκύπτει:

Ρt+1 = 1,2275 - 0,00000000226699

R2 = 0,99280

(Όλοι οι συντελεστές παλινδρόµησης 
προκύπτουν στατιστικά σηµαντικοί: p=0,00)

Η χαµηλή τιµή της παραµέτρου R = 
1,2275 είναι καθοριστική για τον προσδιορι-
σµό της συµπεριφοράς του πληθυσµού41 (∆ι-
άγραµµα 3).
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Καθώς, ο πληθυσµός της Ελλάδας δεν 
έχει προσεγγίσει ακόµη το µέγιστο µέγε-
θός του, η εµφάνιση χαοτικής συµπεριφοράς 
αποτελεί µάλλον µία θεωρητική προσέγγιση. 
Άλλωστε, απρόσµενες εξελίξεις στο µέγεθος 
του πληθυσµού εκφράζονται είτε στην αυξη-
µένη νεογνή και βρεφική θνησιµότητα του 
παρελθόντος και στην συνακόλουθη γρή-
γορη επιτάχυνση και αναπλήρωση του χρό-
νου που χάθηκε, είτε σε κάποιο νέο “baby 
boom”.

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, θα 
πρέπει να εξεταστούν περισσότερο άλλα 
 ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά εκτός 
από το βιο-µέγεθος του πληθυσµού. ∆ιότι, η 
αύξηση της µέσης διάρκειας ζωής είναι κατα-
λυτική και αντισταθµίζει το έλλειµα που προ-
καλείται από την τάση υπεροχής των θανά-
των έναντι των γεννήσεων. Φαίνεται µε άλ-
λα λόγια ότι καθώς ο κύκλος της ελεύθερης 
επιλογής παιδιών σταθεροποιείται στο επί-
πεδο 0-1 παιδιά, η δηµογραφική «ανάπλα-
ση» είναι περιορισµένη ποσοτικά και υποτο-
νική αλλά µε µεγάλη χρονική διάρκεια. Εί-
ναι η κατάλληλη στιγµή, οι προβλέψεις, οι 
χαλαρές και οι έντονες υποεκτιµήσεις του 
προσδόκιµου επιβίωσης να εισέλθουν αφ’ 
ενός στο επίπεδο ενός αποδεκτού στατιστι-
κού σφάλµατος, εφ΄ ετέρου να πάψουν οι 
άτοπες υποθέσεις στο επίπεδο ενός κλειστού 
πληθυσµού. 

Υποσηµειώσεις

1. Πρόκειται για την πρώτη-κλασική δηµογραφι-
κή µετάβαση η οποία σηµατοδότησε την εγκατάλειψη 
του Μαλθουσιανού υποδείγµατος.

2. Καθώς και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, µε χρονολογικές διαφοροποιήσεις στην 
ταχύτητα εξέλιξης.

3. Όπως: αύξηση των ζευγαριών µε  προγαµιαίες 
σχέσεις, ελεύθερες –εκτός γάµου– «σταθερές συµβιώ-
σεις» και εξωσυζυγικές σχέσεις, µετάβαση από την επο-
χή όπου το παιδί ήταν «το πολυτιµότερο αγαθό», σε µία 
εποχή όπου εκδηλώνονται νέα πρότυπα οικογενειακού 
«καταναλωτισµού», σταδιακή οικονοµική αυτονοµία 
των γυναικών, απλούστευση της θεσµικής διαδικασίας 
διαζυγίου, σηµαντική µείωση των µη  επιθυµητών γεν-
νήσεων, νοµιµοποίηση των αµβλώσεων, συνεχιζόµενη 
µείωση της γονιµότητας κάτω από το επίπεδο αναπα-
ραγωγής και αρνητική φυσική αύξηση, µείωση της γα-
µηλιότητας, αύξηση της διαζυγιότητας,  διεύρυνση των 
οικογενειακών τύπων και της έννοιας του νοικοκυριού, 
αύξηση της ηλικίας σύναψης (πρώτου) γάµου, αύξηση 

της ηλικίας απόκτησης πρώτου παιδιού (κυρίως για τις 
γυναίκες), αύξηση της αναλογίας απόκτησης παιδιών 
εκτός γάµου, αύξηση της αναλογίας γυναικών και αν-
δρών που αρνούνται να τεκνοποιήσουν. 

4. Πρόκειται για ένα υπόδειγµα που αναπτύχθη-
κε µε αφορµή την απρόβλεπτη και ευκαιριακή ανάτα-
ση (baby boom) της γονιµότητας και τη µετέπειτα πτω-
τική της τάση κάτω από το επίπεδο ανανέωσης των γε-
νεών. Αξιοσηµείωτες µεταβολές σηµειώνονται επίσης 
στα πρότυπα γαµηλιότητας, διαζυγιότητας, θνησιµότη-
τας και µεταναστευτικής κίνησης. Επίσης, ύστερα από 
την ολοκλήρωση της επιδηµιολογικής µετάβασης (δε-
καετίες1950 και 1960), παρατηρείται µία φθίνουσα τά-
ση της γενικής και βρεφικής θνησιµότητας και άνοδος 
της µέσης διάρκειας ζωής, µε επακόλουθο η γήρανση 
να αποτελεί ένα επίκαιρο φαινόµενο το οποίο ακόµη 
δεν έχει τερµατιστεί. Ταυτόχρονα, στο διάστηµα των 
τελευταίων δεκαετιών τα παραδοσιακά πρότυπα οικο-
γένειας, πλαισιώνονται από νεότερα πρότυπα τα οποία 
ταξινοµούνται κάτω από την ευρύτερη και τεχνικότερη 
έννοια του νοικοκυριού. Ακόµη και η σύνθεση της µε-
ταναστευτικής κίνησης αλλάζει καθώς η προοπτική της 
παλιννόστησης ενισχύθηκε, ενώ παράλληλα εµφανίζο-
νται νέα µεταναστευτικά ρεύµατα από πρώην σοσιαλι-
στικές και άλλες χώρες.

5. Όπως η ∆ανία, η Σουηδία, η Γερµανία, η Γαλ-
λία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελβετία.

6. Με δεδοµένη την ευρεία διάδοση και την απο-
τελεσµατική χρήση των µέσων αντισύλληψης.

7. Η θεωρία του Becker αναφέρεται ως «Νέα Οι-
κονοµική Θεωρία του Νοικοκυριού» η οποία στη συνέ-
χεια ονοµάστηκε ως: “the new woman hypothesis”, κα-
θώς εξετάζονται και οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες µια γυναίκα αποφασίζει για συµµετοχή ή παρα-
µονή στο εργατικό δυναµικό σε συνάρτηση µε τη γονι-
µότητα και αντίστροφα (Willis 1973, Easterlin 1978).

8. Σχετικά πρόσφατα άρχισε να εξετάζεται το ζή-
τηµα των οικονοµικών λειτουργιών που διενεργούνται 
«εσωτερικά» στα πλαίσια της οικογένειας.

9. Με βάση τη νεοκλασική θεωρία η τιµή αφορά 
τις υπηρεσίες (fl ow) που δίνει το αγαθό (stoc).

10. Που αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, το ρου-
χισµό κ.λπ. ή το κόστος (ευκαιρίας) που επιλέγει να 
επιβαρυνθεί το νοικοκυριό (εισόδηµα που χάνεται) 
όταν η µητέρα φροντίζει τα παιδιά αντί να εργάζεται.

11. Ideational goals.
12. H οποία αποτελεί την πρώτη επιστηµονική προ-

σέγγιση για τον πληθυσµό. 
13. ∆ιότι, αφ’ ενός οι εφαρµογές τους δεν περιορί-

ζονται σε ανθρώπινους πληθυσµούς, αφ’ ετέρου φαίνε-
ται να αποτελούν πεδίο άµεσων εφαρµογών, σε επιστή-
µες οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα. 

14. Όπως άλλωστε αναφέρεται: « Ίσως η πιο ση-
µαντική ιδιότητα των µη γραµµικών δυναµικών συστη-
µάτων είναι η ύπαρξη περιοχών στο χώρο των εξαρ-
τηµένων µεταβλητών τους, µέσα στις οποίες η  κίνηση 



217

Τ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Ο  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ  2 0 0 1

εξελίσσεται στο χρόνο «ακανόνιστα», «απρόβλεπτα» 
ή όπως λέµε καλύτερα χαοτικά» (Μπουντής 1995, σ. 
15).

15. Οι διακυµάνσεις και η κατάσταση  ισορροπίας 
προβλέπεται σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε θεο-
λογικές αναφορές ο Θεός είναι παντογνώστης. Γνω-
ρίζει εκ των προτέρων τι θα συµβεί σε κάθε άνθρω-
πο πριν και µετά το θάνατο. Τόσο ο Πλάτων όσο και 
ο Όργουελ, έχουν αναφορές σε πολιτικά συστήµατα 
όπου η γέννηση ενός ατόµου καθορίζει τη µετέπειτα 
ζωή του. Ο «δαίµονας» του γνωστού Γάλλου φυσικού 
Pierre-Simon Laplace ήταν η ίδια η ιδέα του ντετερµι-
νισµού. ∆ηλαδή, πώς µπορεί το παρελθόν να προσδιο-
ρίζει καθοριστικά το µέλλον; Ο Γάλλος µαθηµατικός 
Η. Poincare δεν µπόρεσε να αποδείξει την  ευστάθεια 
του ηλιακού συστήµατος (ή να βρει λύσεις στο πρό-
βληµα των τριών σωµάτων: Ήλιος, Γη, Ουρανός), διό-
τι βασιζόταν σε υποθέσεις ενός αδρού ντετερµινιστικού 
σύµπαντος και στους κλασικούς νόµους και τα γραµ-
µικά µαθηµατικά του Νεύτωνα. Ουσιαστικά ήταν ο 
 πρώτος που έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη της θε-
ωρίας του χάους, καθώς ογδόντα χρόνια αργότερα ο E. 
Lorenz, µε βάση τα µαθηµατικά του H. Poincare διατύ-
πωσε τις πλέον γνωστές µη γραµµικές διαφορικές εξι-
σώσεις για την πρόβλεψη του καιρού ή πως µπορεί από 
τις απλές αυτές εξισώσεις να προκληθεί χάος µε µικρές 
και µόνον αλλαγές των αρχικών συνθηκών. 

16. Επισηµαίνεται ότι πολλές διαφορικές ή εξισώ-
σεις διαφορών επιλύονται αφού έχουν προσδιοριστεί οι 
αρχικές συνθήκες ή οι αρχικές τιµές.

17. Η θεωρία του χάους αναπτύχθηκε τµηµατικά 
από διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις. Ίσως ο 
Γάλλος Μαθηµατικός H. Poincare (1920) ήταν ο πρώ-
τος που προσδιόρισε στοιχεία χάους, καθώς ανάφερε 
ότι µία µικρή διαφοροποίηση στις αρχικές συνθήκες 
ενός συστήµατος µπορεί να επιφέρει τεράστιες µετα-
βολές στην τελική φάση. Μετά τον H. Poincare, πολ-
λοί άλλοι επιστήµονες εντόπισαν στοιχεία χάους µε τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα πλαίσια αυτά 
αναπτύχθηκε περαιτέρω η θεωρία δυναµικών συστη-
µάτων, στα οποία η εξέλιξη του χρόνου ορίζεται σε ένα 
διάστηµα φάσεων (phase space). ∆ηλαδή, µέσα από 
ένα ντετερµινιστικό σύστηµα σύµφωνα µε το  οποίο ο 
πληθυσµός βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, είναι 
ενδιαφέρον να προσδιοριστεί ένα διάστηµα φάσεων για 
το σύστηµα έτσι ώστε αν προσδιοριστεί η κατάσταση 
σε ένα σηµείο να µπορεί ταυτόχρονα να προσδιορίζεται 
και η κατάσταση του συστήµατος. Κατόπιν µπορούµε 
να εξετάσουµε τη δυναµική του συστήµατος µέσω του 
σηµείου αυτού, στο διάστηµα των φάσεων.

18. Υπάρχουν πολλοί επιχειρησιακοί ορισµοί για 
το χάος. Στα πλαίσια της κλασικής µηχανικής, υπάρ-
χει η έννοια του ντετερµινιστικού χάους, που µπορεί να 
ταυτοποιηθεί µε τέσσερις δείκτες :

1. Ο θετικός εκθέτης Liapunov που µετρά την τα-
χύτητα διαχωρισµού δύο κοντινών τροχιών.

2. Η κλασµατοειδής δοµή ή διάσταση στο επίπε-
δο των φάσεων.

3. Η µη αρνητική τοπολογική εντροπία.
4. Το συνεχές δυναµικό φάσµα.
Εντούτοις ενδείξεις χάους µπορεί να προκύψουν: 

• Από µία ή περισσότερες ντετερµινιστικές εξισώ-
σεις οι οποίες δεν περιέχουν κάποιον τυχαίο όρο. ∆ηλα-
δή, η κατάσταση του υποδείγµατος ή του συστήµατος 
στο παρελθόν, στο παρόν και στο µέλλον ελέγχεται από 
ντετερµινιστικούς κανόνες.

• Από τη διατύπωση µη γραµµικών εξισώσεων. 
Κατά το παρελθόν, ακόµη και σε εµπειρικές εξειδικεύ-
σεις µη γραµµικών υποδειγµάτων –π.χ. στην ανάλυση 
παλινδρόµησης– υπήρχε η υπόθεση της γραµµικότητας 
των παραµέτρων. Η µη γραµµική ανάλυση ξεπερνά αυ-
τή την «αδυναµία» µε νέες τεχνικές εκτίµησης και ανά-
λυσης των δεδοµένων.

• Από την ευαισθησία εξάρτησης στις αρχικές συν-
θήκες. Γενικά, η διαδικασία εξέλιξης εξαρτάται καθο-
ριστικά από την αρχική κατάσταση του υποδείγµατος. 

• Από την απεριοδικότητα, δηλαδή όταν καµία 
τροχιά δεν είναι όµοια µε άλλη.

19. ∆ηλαδή το φτερούγισµα µιας πεταλούδας στο 
Χονγκ Κονγκ µπορεί να προκαλέσει αναταραχή στον 
καιρό της Αθήνας.  

20. Μία συνήθης διαφορική εξίσωση συνδέει µία 
ανεξάρτητη µεταβλητή, µία άγνωστη µεταβητή και τις 
παραγώγους της. 

21. Πρόκειται για τη γνωστή λογιστική εξίσωση 
που αναφέρεται και ως εξίσωση του Verhust η  οποία 
«µοντελοποιεί» την εξελικτική πορεία της δηµογραφι-
κής µετάβασης.

22. Το “d” έχει την έννοια της ποσότητας του χρό-
νου µεταβολής, που εκλαµβάνεται ότι είναι µία στιγµή. 
Για το λόγο αυτό άλλωστε ο συντελεστής r, αναφέρε-
ται και ως στιγµιαίος.

23. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η διαφο-
ρική εξίσωση δεν εµφανίζει διαχρονικές διακυµάνσεις, 
αναφέρεται ως αυτόνοµη. 

24. Η υπόθεση ότι κάθε στιγµή ο ρυθµός ανά-
πτυξης του πληθυσµού είναι ανάλογος τόσο µε το ήδη 
υπάρχον µεγέθός του όσο και µε το µέγεθος που απο-
µένει να αποκτηθεί µέχρι το τελικό όριο ανάπτυξης, εί-
ναι θεµελιώδης στο υπόδειγµα.

25. Στη σχέση dP/dt = rP, στην εκθετική εξέλιξη, 
υποτίθεται ότι r = f(P). ∆ηλαδή αντικαθίσταται µε τον 

όρο r (1- ).

26. Το ύψος του οποίου αντικατοπτρίζει τη χω-
ρητικότητα της συγκεκριµένης οικολογικής µονάδας γι’ 
αυτό αναφέρεται και ως δυναµικότητα του πληθυσµού 
(carrying capacity).

27. Ή όπως αναφέρεται στα µαθηµατικά πρόκει-
ται για µία εξίσωση δεύτερου βαθµού µε δύο ρίζες. 
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28. Μέσω της οποίας παρατηρείται η ροή ή η κα-
τεύθυνση της µεταβολής του πληθυσµού.

29. ∆ηλαδή, η λογιστική εξίσωση είναι παραβολι-
κή µε ένα µέγιστο σηµείο: r/4, 1/2.

30. Σε σχέση µε την κλασική θεωρία της δηµο-
γραφικής µετάβασης, στη λογιστική εξέλιξη αδρά φαί-
νονται τρεις φάσεις.

• Μία αρχική φάση «καθιέρωσης». ∆ηλαδή αρχι-
κά υπάρχει ένας µικρός πληθυσµός, ενώ ο ρυθµός αύ-
ξησής του είναι µηδενικός ή πολύ αργός.

• Μία φάση επέκτασης ή απογείωσης. ∆ηλαδή, 
σταδιακά το ποσοστό αύξησης επιταχύνεται µέχρι να 
φτάσει σε κάποιο µέγιστο σηµείο (peak), το οποίο απο-
καλείται και ως σηµείο κορεσµού. Συνήθως όταν ο 
πληθυσµός είναι οµοιογενής (έχει, µη χαµηλή πυκνό-
τητα, κοινή πολιτική-πολιτισµική ταυτότητα, κοινή 
γλώσσα και θρησκεία κ.ά.) εµφανίζεται µία γρήγορη 
διαδικασία αύξησης και ξαφνική και γρήγορη µείωση 
της αναπαραγωγικότητας. 

• Μια φάση κάµψης και µακράς σταθερότητας. 
31. Η εκθετική ή Μαλθουσιανή εξέλιξη είναι 

γνωστή ως η πρώτη αρχή της δυναµικής του πληθυσµού 
και χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα αυτό-αναπαρα-
γωγής. ∆ιότι, εκθετική εξέλιξη εµφανίζεται όταν ο ρυθ-
µός µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) στο χρόνο είναι 
ανάλογος του µεγέθους του πληθυσµού. Έχει τον εξής 
εξισωτικό τύπο: Ρt = Ρoe

rt (όπου Ρo=αρχικό µέγεθος 
πληθυσµού). Ο συντελεστής r, αναφέρεται ως στιγµιαί-
ος συντελεστής αύξησης. ∆ηλαδή, µετρά το κατά κεφα-
λή ή κατά άτοµο, ρυθµό µεταβολής του πληθυσµού. 

32. Η Μαλθουσιανή διακριτή εκδοχή έχει ως 
εξής: Ρt =RtPo. Ο συντελεστής R, είναι ο καθαρός συ-
ντελεστής αναπαραγωγής και σχετίζεται µε το συντελε-
στή r: R= er. ∆ηλαδή αν r=0,010 →R=e0,010=1,010.

33. Κάπως έτσι άλλωστε εµφανίστηκε το “baby 
boom”, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες τη δεκαετία του 
1960. 

34. Η λογιστική εξίσωση, προκύπτει µε επιπρό-
σθετες υποθέσεις στην αρχική εξίσωση Ρt+1 = RΡt 
που ονοµάζεται ως εξίσωση µετάβασης. ∆ηλαδή το µέ-
γεθος του πληθυσµού το επόµενο έτος, θα είναι R φο-
ρές το µέγεθος του τρέχοντος πληθυσµού. Για το λό-
γο αυτό η ƒ(Pt) αναφέρεται ως εξίσωση επικαιροποί-
ησης (updating function), της επαναληπτικής απεικό-
νισης Pt+1 = ƒ(Pt).

35. Υποτίθεται ότι ο χρόνος ∆t δεν είναι αρκε-
τά µεγάλος και αναφέρεται σε διακριτές συγκεκριµέ-
νες εποχές ή περιόδους αναπαραγωγικότητας. Μπορεί 
να αφορά δειγµατοληπτική συµπεριφορά της συνεχούς 
προσέγγισης, ενώ λόγω της διαδικασίας των επαναλή-
ψεων ο πληθυσµός δεν αφορά µία (τωρινή) γενεά, αλ-
λά διαφορετικές αλληλοεπικαλυπτόµενες γενεές (παι-
διά των παιδιών). ∆ηλαδή, η αναπαραγωγικότητα δεν 
διαρκεί µία και µοναδική φορά-περίοδο. Αντίθετα απο-
τελεί µία (δυνητικά) επαναλαµβανόµενη πράξη στο µε-
γαλύτερο τµήµα του κύκλου ζωής του ατόµου.

36. Σε περίπτωση που διαχρονικά η τροχιά ή η 
µακροχρόνια πορεία του πληθυσµού προσεγγίζει την 
τιµή ή το σηµείο ισορροπίας, τότε το σηµείο αυτό απο-
καλείται ελκυστής (attractor). Αντίθετα, αν η απόσταση 
από το σηµείο αυτό συνεχώς µεγαλώνει, τότε το σηµείο 
αυτό απακαλείται απωθητής (repellor). Υπάρχει ακόµη 
η περίπτωση όπου η τροχιά που διαγράφει το αθροιστι-
κό µέγεθος του πληθυσµού, πρώτα κινείται προς το ση-
µείο ισορροπίας και στη συνέχεια αποµακρύνεται από 
αυτό έχοντας ως εναλλακτικές δύο κατευθύνσεις (αρι-
στερά, δεξιά). Στη συγκεκριµένη περίπτωση το σηµείο 
ισορροπίας αναφέρεται ως σηµείο απαλλαγής (shunt).

37. Με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS.
38. Για την εφαρµογή αυτή, υποτίθεται ότι ο πλη-

θυσµός είναι κλειστός.
39. Αντίστοιχη εκτίµηση για τον πληθυσµό των 

ΗΠΑ στο διάστηµα 1790-1990 (µε Ρο =3,9 εκατοµµύ-
ρια):Ρ=302,9459184/(1+75,67844062e-0,02934t (βλέπε:
http://www.math.sc.edu/~meade/math242-S98/maple/
R5/BDH1-11.html).

40. Οι παραπάνω εκτιµήσεις είναι σχετικά ικανο-
ποιητικές. Ωστόσο σύµφωνα µε µία άλλη εκδοχή της 
λογιστικής εξέλιξης έχουµε µικρότερο µέγιστο µέγε-
θος.

R2 = 0,99576 (To µέγεθος του πληθυσµού στις 
εκτιµήσεις, έχει διαιρεθεί µε το 1000000, ενώ T= t2).

41. Αντίστοιχες εκτιµήσεις για τον πληθυσµό των 
ΗΠΑ, την περίοδο 1790-1990, έχουν ως εξής:

(βλ., http://www-rohan.sdsu.edu/~jmahaffy/
courses/f00/math536/logistic.htm).
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Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 
2001 παρουσιάζει τις κοινωνικο-οικονοµικές, 
δηµογραφικές και πολιτισµικές εξελίξεις και 
τάσεις της ελληνικής κοινωνίας κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες και φωτίζει ποικίλες πτυ-
χές των µεταβολών που συντελέστηκαν, ανα-
δεικνύοντας τη δυναµική τους.

Η αναλυτική προσέγγιση που έχει 
υιοθετηθεί –ποιοτική και ποσοτική–  αναδύει 
τόσο την πολυπλοκότητα των µεταβολών όσο 
και τις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, ενώ ταυ-
τόχρονα επισηµαίνει τους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις. 

Η δευτερογενής ανάλυση των κοινωνι-
κών-στατιστικών δεδοµένων για τον εντο-
πισµό των αιτιακών σχέσεων που έχει 
υιοθετηθεί, διευρύνει τη σκοπιά της µονο-
µερούς στατιστικής ανάλυσης που  περιορίζει 
την πολυεπίπεδη αντιµετώπιση των κοινωνι-
κών φαινοµένων, ενώ η προσέγγιση των εξε-
ταζόµενων θεµάτων έχει επιστηµονικό και 
συγχρόνως κριτικό χαρακτήρα. Η µελέτη κα-
λύπτει εξάλλου ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών 
καταστάσεων, φαινοµένων και διαστάσεων 
που συνθέτουν την κοινωνικο-οικονοµική 
φυσιογνωµία της χώρας.

Η εκδοτική δραστηριότητα του  ΕΚΚΕ 
αρχίζει από το 1962 και συνεχίζεται µέχρι 
σήµερα. Φυλλοµετρώντας το «Θεµατικό Κα-
τάλογο των Εκδόσεων του ΕΚΚΕ» διαπι-
στώνουµε ότι κατά την τελευταία δεκαετία οι 
 µελέτες που έχουν κυκλοφορήσει περιλαµ-
βάνονται κυρίως στις τρεις ενότητες: Α. Κοι-
νωνιολογία-Σύγχρονη Ελληνική  Κοινωνία, 
Β. ∆ηµογραφία και Πληθυσµιακές Εξελίξεις 
και Γ. Κοινωνική Ανθρωπολογία-Ανθρωπο-
γεωγραφία. 

Αν και πολλά από τα βιβλία –κυρίως 
εµπειρικές έρευνες– που έχουν εκδοθεί στo 
πλαίσιo των εκδόσεων του ΕΚΚΕ καθώς και 
µελέτες που έχουν περιληφθεί στα τεύχη της 
περιοδικής έκδοσης του ΕΚΚΕ Επιθεώρηση 
Κοινωνικών Ερευνών πραγµατεύονται θεµα-
τικά πεδία που περιλαµβάνονται στο «Κοι-
νωνικό Πορτραίτο», ωστόσο η συνολική 
αντιµετώπιση της ελληνικής κοινωνίας, ως 
αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης που επι-
χειρείται, διαφοροποιούν το βιβλίο αυτό και 
το καθιστούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την 
κοινωνική αυτογνωσία και την επιστηµονική 
γνώση των κοινωνικών εξελίξεων που συντε-
λούνται στη χώρα µας. 

Σε πρόσφατη µελέτη που  ολοκλήρωσε 
το Τµήµα ∆ιακίνησης των Εκδόσεων του 
ΕΚΚΕ σχετικά µε τις προτιµήσεις και τα 
συγκεκριµένα ενδιαφέροντα του αναγνω-
στικού  κοινού επισηµαίνεται ότι τα θέµατα 
που ενδιαφέρουν περισσότερο το κοινό είναι: 
παγκοσµιοποίηση, περιβάλλον, ΜΜΕ, απο-
τελέσµατα επίδρασης των τεχνολογικών και-
νοτοµιών στον ελληνικό πληθυσµό, ρατσι-
σµός, µετανάστευση, απασχόληση-ανεργία, 
εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, 
µορφές παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς, κοι-
νωνική πολιτική κ.λπ.. Πολλά από τα θέµατα  
αυτά αναλύονται στην παρούσα έκδοση.

Το «Κοινωνικό Πορτραίτο» θα µπορού-
σε να πει κάποιος ότι συνιστά την «κοινωνι-
κή ταυτότητα» της σηµερινής Ελλάδας και 
ότι καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στην ελ-
ληνική βιβλιογραφία. Τα θεµατικά πεδία που 
αναλύονται συµπληρώνουν και εµπλουτίζουν 
τις εκδόσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κών Ερευνών

Το Κοινωνικό Πορτραίτο
και

oι εκδόσειs του ΕΚΚΕ
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
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Εκδόσεις του ΕΚΚΕ
συναφείς µε τα πεδία

του «Κοινωνικού Πορτραίτου»

Βιβλία

∆ιαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισµού 
στην Ελλάδα. Κύρια θέµατα και προσδιορι-
σµός των προτεραιοτήτων πολιτικής

Επιστηµ. Υπεύθυνος: Η. Κατσούλης
Επιµέλεια: ∆. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη,
Έ. Φρονίµου
ΕΚΚΕ, Αθήνα 1996 (α΄ έκδοση), 1999 (β΄ έκδοση) 
τόµος Α΄ σελ. 526, ISBN vol 1 960-7093-57-7 τόµος Β΄ 
σελ. 344, ISBN vol 2 960-7093-58-5.

Το δίτοµο αυτό έργο διερευνά το φαινό-
µενο του κοινωνικού αποκλεισµού στη χώρα 
µας τόσο σε κλαδικό τοµεακό επίπεδο όσο 
και στο επίπεδο των ειδικών κατηγοριών του 
πληθυσµού που πλήττονται από τις διαρθρω-
τικές αλλαγές αλλά και από τις γενικότερες 
κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και οδηγού-
νται στην περιθωριοποίηση.

Παρουσιάζονται επιµέρους µελέτες και 
αποτελέσµατα ερευνών σε τοµείς που εκδη-
λώνονται φαινόµενα κοινωνικού αποκλει-
σµού στην εκπαίδευση, στη συνδεόµενη µε 
την οικονοµική κρίση αποβιοµηχανοποίηση 
περιοχών, στις δυσλειτουργίες της αγοράς 
εργασίας και στις προσφερόµενες κοινωνι-
κές υπηρεσίες.

Σύµφωνα µε τις µελέτες-έρευνες οι οµά-
δες που πλήττονται περισσότερο και για 
τις οποίες θα πρέπει να ληφθεί ειδική µέρι-
µνα και να εφαρµοστούν ειδικές δράσεις εί-
ναι: παλιννοστούντες-µετανάστες,  αλλοδαπό 
 εργατικό δυναµικό, άτοµα µε ειδικές ανά-
γκες, τοξικοµανείς αποφυλακισµένοι, τσιγ-
γάνοι, πολιτικοί πρόσφυγες.

Γήρανση και κοινωνία
Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΚΕ

Επιµέλεια: Β. Κοτζαµάνης, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη,
Α. Τεπέρογλου, Μ. Τζωρτζοπούλου
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1996, σελ. 615, ISBN 960-7093-52-6.

Οι δηµογραφικές και οικονοµικές δια-
στάσεις της γήρανσης του πληθυσµού απο-
τελούν αντικείµενο προβληµατισµού και 
βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων 
σήµερα. Οι µελέτες του συλλογικού αυτού 
 τόµου κινούνται γύρω από τέσσερις µεγά-

λους άξονες προβληµατισµού. Πρώτον στα 
χαρακτηριστικά των ηλικιωµένων στην Ελ-
λάδα (δηµογραφικά, κοινωνικά κ.λπ.). ∆εύ-
τερον στην εικόνα των ηλικιωµένων στο ελ-
ληνικό συµβολικό σύστηµα: µύθοι,  παροιµίες 
κ.λπ. Ο τρίτος άξονας αφορά τους θεσµούς 
της κοινωνικής φροντίδας και τα δίκτυα αλ-
ληλοβοήθειας ανάµεσα στις γενεές. Τέλος, ο 
τέταρτος άξονας αναφέρεται στις οικονοµι-
κές συνέπειες της γήρανσης.

Το βιβλίο αυτό συµβάλλει σηµαντι-
κά στη διεπιστηµονική προσέγγιση των 
 διαστάσεων –κοινωνικών, οικονοµικών, πο-
λιτισµικών, ψυχοκοινωνικών– της γήρανσης 
στη χώρα µας.

Η οικογένεια στην Αθήνα: Οικογενειακά 
πρότυπα και συζυγικές πρακτικές

Συγγραφέας: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1999 (β΄ έκδοση), σελ. 194,
ISBN 960-7093-39-9.

Η µελέτη αυτή διερευνά τους τρόπους 
ζωής των οικογενειών της Αθήνας σε συνάρ-
τηση µε µια σειρά από κοινωνικές παραµέ-
τρους. Τα εµπειρικά της δεδοµένα προέρχο-
νται από έρευνα του ΕΚΚΕ η οποία πραγµα-
τοποιήθηκε σε 1.924 παντρεµένες γυναίκες 
14-45 χρονών, επιλεγµένες από τυχαίο δείγ-
µα. Η προβληµατική της στηρίζεται σε µια 
διπλή προοπτική. Κατ’ αρχήν επιχειρείται ο 
διαχωρισµός των ζευγαριών σε προοδευτικά 
ή συντηρητικά και η διαµόρφωση µιας τυπο-
λογίας σε σχέση µε τις αντιλήψεις των συζύ-
γων για τα σχήµατα οικογενειακής ζωής. Στη 
συνέχεια εξετάζονται οι τρόποι ζωής και συ-
γκεκριµένα αναλύονται οι συζυγικές πρακτι-
κές ως προς την κατανοµή των οικιακών ερ-
γασιών. 

∆ιερευνώντας τη σχέση εργασία-οικογε-
νειακή οργάνωση, εξετάζεται η διάρθρωση 
και η δοµή των γυναικείων  σταδιοδροµιών. 
Όπως φάνηκε, οι συµπεριφορές των παντρε-
µένων γυναικών απέναντι στην επαγγελµατι-
κή τους απασχόληση  συνδέονται άµεσα µε 
την ποιότητα των ενδοσυζυγικών ανταλλα-
γών και υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάµεσα 
στις επαγγελµατικές τους στρατηγικές και 
στις οικογενειακές πρακτικές.
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Ανεργία, εργασία, εκπαίδευση- κατάρτιση 
στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Πρακτικά 
 ελληνογαλλικού συνεδρίου

Συγγραφείς: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη,
Α. Χατζηγιάννη κ.ά.
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1998, σελ. 280, ISBN 960-7093-53-4.

Η συνεχώς διογκούµενη ανεργία των τε-
λευταίων ετών και η αναζήτηση των γενεσι-
ουργών αιτιών επέτειναν τον προβληµατισµό 
γύρω από τα ζητήµατα της εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης του εργατικού δυναµικού ως απά-
ντηση στο πρόβληµα της ανεργίας, αλλά και 
γενικότερα στην επιδιωκόµενη ενίσχυση της 
απασχόλησης.

Στα πλαίσια του παρόντος συλλογικού 
βιβλίου, επιχειρείται η επανατοποθέτηση της 
σχέσης εκπαίδευσης-κατάρτισης και απασχό-
λησης-ανεργίας, µε βάση τους προβληµατι-
σµούς που έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι µελέτες κινούνται σε τρεις άξονες. Ο 
πρώτος αφορά τις δηµογραφικές διαστάσεις 
της ανεργίας, και τις επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας. Ο δεύτερος αναφέρεται στις πολι-
τικές που έχουν αναπτυχθεί για τη βελτίωση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τέλος ο τρίτος 
επικεντρώνεται στο ρόλο και στις προοπτι-
κές της επαγγελµατικής κατάρτισης.

Μακεδονία και Βαλκάνια, Ξενοφοβία και 
Ανάπτυξη 

Συγγραφείς: Αικ. Μιχαλοπούλου, Π. Τσάρτας, Μ. Γιαν-
νησοπούλου, Π. Καφετζής, Ε. Μανώλογλου
Συνέκδοση: ΕΚΚΕ/ Εκδόσεις «Αλεξάνδρεια», Αθήνα, 
1998, σελ. 639, ISBN 960-221-149-0.

Η µελέτη αυτή έχει διπλό προσανατολι-
σµό. Από τη µια, εξετάζει το φαινόµενο της 
ξενοφοβίας, ανιχνεύοντας την «ετερότητα», 
δηλαδή την παρουσία του «άλλου»-«ξένου» 
στις συλλογικές παραστάσεις και αντιλήψεις 
περιγράφοντας τις στάσεις του πληθυσµού 
απέναντι στους «ξένους» που προέρχονται 
κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Από την 
άλλη µεριά,  διερευνά την αναπτυξιακή διαδι-
κασία στην περιοχή της Μακεδονίας εστιάζο-
ντας στις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις 
της µε τις Βαλκανικές και Ανατολικές χώ-
ρες. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής έρευ-
νας που αναλύονται απαντούν σε κρίσιµα ζη-
τήµατα γύρω από τη ξενοφοβία, το ρατσισµό, 
τον εθνικισµό και την ανάπτυξη σ’ένα ευαί-
σθητο γεωγραφικά χώρο.

Τo πορτραίτο µιας διαπολιτισµικής σχέσης.
Κρυσταλλώσεις, ρήγµατα, ανασκευές

Συγγραφείς: Μαρίνα Πετρονώτη µε τη συµµετοχή της 
Κορνηλίας Ζαρκιά
Συνέκδοση ΕΚΚΕ/UNESCO/ΠΛΕΘΡΟΝ, Αθήνα, 
1998, σελ. 320, ISBN 960-348-084-3.

Οι επίµονες αναφορές στην αντιστροφή 
της ιδιότητας της Ελλάδας ως χώρας αποστο-
λής µεταναστών και στην απουσία πολιτικής 
για την «υποδοχή ξένων», θέτουν πολλά και 
εύλογα ερωτήµατα: Πώς επιβιώνουν οι νεοα-
φιχθέντες µετανάστες παρά τους επιβεβληµέ-
νους φραγµούς; Κατά πόσο η παρουσία τους 
διαψεύδει ή επιβεβαιώνει κυρίαρχες αναπα-
ραστάσεις; Ποια η συνάφεια του επίσηµου 
µε τον ανεπίσηµο (αντι)ρατσιστικό λόγο; Η 
ανθρωπολογική αναζήτηση των  διαδικασιών 
µε τις οποίες οι Ερυθραίοι εντάσσονται στην 
αθηναϊκή κοινωνία φέρνει στο φως τις ιδιαί-
τερες στρατηγικές µέσω των οποίων µετα-
σχηµατίζουν την περιθωριακότητά τους σε 
αυτάρκεια και δεσµούς αµοιβαιότητας. 

Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και οι ανάγκες της νεολαίας στο νοµό Θεσ-
σαλονίκης. 
Αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας

Συγγραφείς: Α. Τεπέρογλου, ∆. Μπαλούρδος, 
Γ. Μυριζάκης, Μ. Τζωρτζοπούλου
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1999, σελ. 340, ISBN 960-7093-65-8.

Οι νέοι, αναµφισβήτητα, αποτελούν µια 
από τις πλέον σηµαντικές κοινωνικές οµάδες 
που αφ’ ενός επηρεάζει την κοινωνία, ενώ αφ’ 
ετέρου επηρεάζεται από τις γρήγορες κοινω-
νικές, οικονοµικές και πολιτιστικές της µετα-
βολές. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευ-
νών (ΕΚΚΕ) ήδη ασχολήθηκε, το 1983, µε 
τους νέους µε µια κοινωνιολογική έρευνα, 
η οποία διεξήχθη σ’ ολόκληρο τον ελλαδι-
κό χώρο και χρηµατοδοτήθηκε από το Υφυ-
πουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού.

Το παρόν βιβλίο περιλαµβάνει τα συµπε-
ράσµατα της εµπειρικής έρευνας που πραγ-
µατοποιήθηκε στο Νοµό Θεσσαλονίκης και 
η οποία  απέβλεπε στην καταγραφή της ταυ-
τότητας των νέων (ηλικίας 15-29), καθώς 
και στη διαδικασία οικονοµικής και κοινω-
νικής ένταξής τους. Η έρευνα διεξήχθη σε 
 επίπεδο νοικοκυριού, και συµπληρώθηκαν 
1.000  ερωτηµατολόγια αγοριών-κοριτσιών 
σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιο-
χές του νοµού Θεσσαλονίκης.
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 Μέσες συνθήκες στέγασης στα µεγάλα αστι-
κά κέντρα της χώρας

Συγγραφέας: Αναστασία Κουβέλη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1998, σελ. 204, ISBN 960-7093-55-0.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται τα κυρι-
ότερα αποτελέσµατα της εµπειρικής κοινωνι-
κής έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ στα µε-
γάλα αστικά κέντρα της χώρας µε αντικείµε-
νο τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών. 
Πρόκειται, συγκεκριµένα, για τις πόλεις µε 
πληθυσµό άνω των 50.000 κατοίκων, δηλ. 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λάρι-
σα, Καβάλα, Ηράκλειο και Χανιά. Το ζήτη-
µα της κατοικίας εξετάζεται από διάφορες 
πλευρές και διαρθρώνεται σύµφωνα µε τις 
εξής θεµατικές ενότητες για τις σηµερινές 
συνθήκες στέγασης: α) τα  αντικειµενικά χα-
ρακτηριστικά του κτιρίου και της κατοικίας, 
β) τους υποκειµενικούς χαρακτηρισµούς και 
αξιολογήσεις των ίδιων των χρηστών της κα-
τοικίας, γ) το καθεστώς ενοίκησης, τον τρό-
πο απόκτησης της  κατοικίας στην περίπτωση 
της ιδιοκατοίκησης και το ύψος του κατα-
βαλλόµενου ενοικίου στην περίπτωση της 
ενοικιαζόµενης κατοικίας, δ) το ζήτηµα των 
επισκευών της κατοικίας, και ε) τις τρέχου-
σες δαπάνες στέγασης. 

∆ιαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού 
στον Πειραιά:
Μετακινήσεις, οικογένεια, εργασία

Συγγραφείς: Ο. Benoit-Guilbot, Λ. Μαράτου-Αλιπρά-
ντη, Β. Παπλιάκου, Ε. Σορώκος, Ε. Τσανίρα, 
Α. Χατζηγιάννη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1998, σελ. 316, ISBN 960-7093-54-2.

Ο παρών τόµος αναλύει τα δεδοµένα της 
έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΚΕ σε τέσσε-
ρις περιοχές του Πειραιά –Καστέλλα, Καµί-
νια, ∆ραπετσώνα και Πέραµα– σε δείγµα 800 
ατόµων όπου διερευνώνται διάφορες όψεις 
των τοπικών αυτών κοινωνιών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκα-
λύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε 
τις διαδικασίες εγκατάστασης των κατοίκων 
εκεί, τις κοινωνικές-οικογενειακές σχέσεις, 
την κοινωνικότητα, τις πρακτικές αλληλοβο-
ήθειας και συµπαράστασης ανάµεσα στις δύο 
γενιές καθώς και την κοινωνική και πολιτική 
συµµετοχή.

Όπως διαπιστώθηκε, το τοπικό επίπε-
δο συνιστά σηµαντικό σηµείο αναφοράς ενώ 
η οικογένεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν 

από τους βασικούς πόλους της προσωπικής 
και κοινωνικής ζωής των ατόµων στον Πει-
ραιά.

Επιθυµητό και πραγµατικό µέγεθος της οι-
κογένειας. Γεγονότα του κύκλου ζωής. Μία 
 διαχρονική προσέγγιση 1983-1997

Συγγραφείς: Χ. Συµεωνίδου (επιστ. υπεύθυνη),
Ε. Καβουριάρης, Ε. Κανδηλώρου, Μ. Μαγδαληνός,
Γ. Μητσόπουλος, Γ. Τσαχαλίδης, Κ. Βεζυργιάννη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000, σελ. 294, ISBN 960-7093-67-4.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα αποτελέ-
σµατα διαχρονικής έρευνας που πραγµατο-
ποιήθηκε από το ΕΚΚΕ το 1983 και το 1997 
σε δείγµα παντρεµένων γυναικών, αναπα-
ραγωγικής ηλικίας, 15-44 χρόνων. Το βασι-
κό ερώτηµα στο οποίο επιχειρεί να απαντή-
σει η µελέτη αυτή είναι κατά πόσον υπάρ-
χει αναντιστοιχία ανάµεσα στο επιθυµητό 
και στο πραγµατικό µέγεθος της ελληνικής 
 οικογένειας, ενώ γίνεται προσπάθεια να ανα-
δειχθούν οι ανακολουθίες και να προσδιορι-
στούν οι σχετικοί δηµογραφικοί και κοινω-
νικο-οικονοµικοί παράγοντες που  επηρέασαν 
την τυχόν ασυνέπεια ή συνέπεια των γυναι-
κών.

Οι δηµογραφικές εξελίξεις κατά τη µεταπο-
λεµική περίοδο στις χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης και στην Ελλάδα. Μια πρώτη προ-
σέγγιση

Συγγραφέας: Βύρων Κοτζαµάνης 
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000, σελ. 215, ISBN 960-7093-72-0.

Στη µελέτη αναλύονται δεδοµένα που 
αποτυπώνουν τις δηµογραφικές εξελίξεις 
(1950-1998) στην Ελλάδα και στις χώρες της 
Αν. Ευρώπης και επιχειρείται η απάντηση σε 
τρία βασικά ερωτήµατα: 

1) Αν η ευρωπαϊκή γεωγραφία των δη-
µογραφικών συµπεριφορών επιτρέπει να θε-
ωρήσουµε το χώρο της Αν. Ευρώπης ως ενι-
αίο και σαφώς διαχωριζόµενο από τη λοιπή 
Ευρώπη.

2) Αν η χώρα µας διαφοροποιείται ση-
µαντικά από δηµογραφική σκοπιά από τις 
 πρώην ανατολικές χώρες.

3) Αν οι βαλκανικές χώρες (συµπεριλαµ-
βανοµένης της Ελλάδας) έχουν κοινά δηµο-
γραφικά χαρακτηριστικά.
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Όρια και περιθώρια. Εντάξεις και αποκλει-
σµοί

Επιµέλεια: Ρωξάνη Καυταντζόγλου,
Μαρίνα Πετρονώτη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000, σελ. 221, ISBN 960-7093-73-9.

Ο τόµος αυτός αναφέρεται στους προ-
βληµατισµούς και την ερευνητική εµπειρία 
Ελλήνων ανθρωπολόγων γύρω από τη χρήση 
αντιθετικών ζευγών στην κοινωνική ανθρω-
πολογία. Οι συγγραφείς του τόµου υποστηρί-
ζουν ότι η ενασχόληση µε το όριο ως αναλυ-
τική κατηγορία οδηγεί στη παραγνώριση της 
σκοπιάς του Άλλου και στην υποβάθµιση της 
σηµασίας των ανεπίσηµων λόγων και πρα-
κτικών. Μεταθέτουν το κέντρο της προσο-
χής από την αντίστιξη, την αντιπαράθεση και 
τις διακρίσεις στις ενδιάµεσες εκείνες ζώνες, 
τα περιθώρια, όπου συναντώνται και αναµε-
τρούνται διαφορές, µετακινούνται φαινοµε-
νικά απαρασάλευτες κατηγορίες και αναδύ-
ονται αµφίσηµες και διαρκώς µεταβαλλόµε-
νες ταυτότητες.

Εγκληµατίες και θύµατα στο κατώφλι του 
21ου αιώνα

Επιµέλεια: Η. ∆ασκαλάκη, Π. Παπαδοπούλου, 
∆. Τσαµπαρλή, Ι. Τσίγκανου, Ε. Φρονίµου 
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000, σελ. 637, ISBN 960-7093-66-6.

Ο συλλογικός αυτός τόµος αποτελεί αφι-
έρωµα στη µνήµη του καθηγητή Ηλία ∆α-
σκαλάκη, πρωτοπόρου εγκληµατολόγου, δέ-
κα χρόνια µετά το θάνατό του. Περιλαµβά-
νει µελέτες και άρθρα που αποτυπώνουν το 
σύγχρονο προβληµατισµό γύρω από θέµατα 
που αποτέλεσαν αντικείµενο της ειδικότητάς 
του.Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε θεµατικές 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα µε τίτλο «Ε-
πιστηµολογία-Θεωρία» περιλαµβάνονται θε-
ωρίες της Εγκληµατολογίας και ο ρόλος της 
ως επιστήµης στη σύγχρονη  κοινωνία. Η δεύ-
τερη ενότητα µε τίτλο  «Θυµατολογία» ανα-
φέρεται κυρίως στίς νέες µορφές θυµατο-
ποίησης, στις σχέσεις δράστη και θύµατος, 
στους αλλοδαπούς πρόσφυγες και µετανά-
στες, κ.ά. Η τρίτη ενότητα µε τίτλο «Ποι-
νολογία» πραγµατεύεται τις νέες τάσεις στο 
Ποινικό ∆ίκαιο. Η τέταρτη ενότητα έχει τίτ-
λο «Έγκληµα και ΜΜΕ». Η πέµπτη ενότητα 
µε τίτλο «Ειδικά θέµατα» περιλαµβάνει την 
έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού, τη χρή-
ση βίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τη 
 πορνεία των γυναικών προσφύγων κ.ά.

Επαγγελµατικός προσανατολισµός, ειδίκευ-
ση και επιλογή καριέρας αποφοίτων ιατρι-
κής στην Ελλάδα

Συγγραφέας: Νίκος Φακιολάς 
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2000, σελ. 406, ISBN  960-7093-74-7.

Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής επιχει-
ρείται η κατανόηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την επιλογή ιατρικών σπουδών, 
της ιατρικής ειδικότητας και της σταδιοδρο-
µίας των αποφοίτων ιατρικής. Ακόµη εξετά-
ζεται η επίδραση του συστήµατος υγείας και 
ιατρικής εκπαίδευσης στις διαχρονικές επι-
λογές των γιατρών. Τα δεδοµένα της µελέ-
της προέρχονται από δευτερογενείς πηγές 
και από εµπειρική έρευνα σε δείγµα 561 ει-
δικευόµενων γιατρών. Όπως διαπιστώνεται, 
η ιατρική προσελκύει άτοµα κοινωνικά επι-
λεγµένα, µε υψηλές σχολικές επιδόσεις και 
προσδοκίες. Ωστόσο, οι επιλογές των νέων 
γιατρών είναι εξαιρετικά ασταθείς και σχε-
τίζονται µε εξωγενείς παράγοντες, τις περιο-
ρισµένες δυνατότητες εξειδίκευσής τους στη 
χώρα µας αλλά και τον περιορισµένο αριθµό 
θέσεων στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η τοξικοµανία ως ιδεολογικό διακύβευµα. Η 
περίπτωση της Ελλάδας

Συγγραφέας: Σωσώ Τσίλη
ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1995, σελ. 301, ISBN 960-7093-38-0.

Το βιβλίο περιέχει τρία µεγάλα  κεφάλαια. 
Το πρώτο κεφάλαιο µε τίτλο: «Ο τύπος ως 
πρωταρχικός παράγοντας και βασικός συ-
ντελεστής στην αναγωγή του  φαινοµένου 
σε ιδεολογικό διακύβευµα» παρουσιάζει: α) 
Το πρωταρχικό ερέθισµα και τα τεχνάσµα-
τα παρουσίασης της τοξικοµανίας µέσα από 
τον τύπο. β) Την εµφάνιση καινούργιων πρα-
κτικών. Από το «κοινωνικό» στο «καθολι-
κό» και στο «εθνικό». γ) Την  εισαγωγή νέ-
ων παραγόντων στο χώρο της διακύβευσης. 
Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο: «Θεµελίωση 
του ιδεολογικού διακυβεύµατος» παρουσιά-
ζει τις οµάδες ιδιωτικής  πρωτοβουλίας, τις 
πολιτικές νεολαίες και τις θέσεις της κυβέρ-
νησης. Επίσης, το ρόλο της επιστήµης και 
της έρευνας. Το τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο: «Α-
ναγνώριση και θεσµοθέτηση του ιδεολογι-
κού διακυβεύµατος» αναλύει τη µεταβίβαση 
των  αξιών, τις κοινωνικές επιπτώσεις και τον 
τρόπο αντιµετώπισης της τοξικοµανίας (το 
 νοµοσχέδιο, ο νόµος 1729/1987 και παρατη-
ρήσεις που αφορούν το νόµο).
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