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Πρόλογος

 «Μην αγαπήσεις τον Πλούτο αν δεν τον                                              

χρησιµοποιείς για να βοηθάς τους Πτωχούς»                                           

Γρηγόριος Θεολόγος

Οι υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης

που παρατηρήθηκαν για πολλές δεκαετίες στις χώρες µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάφεραν να επιφέρουν τα

προσδοκώµενα αποτελέσµατα σχετικά µε τη µείωση της

φτώχειας, της ανισότητας και της οικονοµικής ανέχειας. Ύστερα

από πενήντα χρόνια ευρωπαϊκής συµβίωσης, η µακροζωία µας

αυξήθηκε κατά είκοσι τουλάχιστον χρόνια, η βρεφική

θνησιµότητα µειώθηκε σχεδόν στο ελάχιστο, ο αναλφαβητισµός

περιορίσθηκε, οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελµατική

κατάρτιση αυξήθηκαν, διασφαλίζοντας υψηλότερα εισοδήµατα

και ευκολότερη προσπέλαση στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, 

παρά τις εντυπωσιακές βελτιώσεις στους ποσοτικούς και

ποιοτικούς δείκτες ευηµερίας, η κοινωνική και οικονοµική

ανισότητα παραµένει σε υψηλά επίπεδα, καταγράφοντας µια

εξαιρετικά άνιση κοινωνία ως προς τις αµοιβές µεταξύ ανδρών

και γυναικών, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την πρόσβαση στην

εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας και τις γενικότερες συνθήκες

διαβίωσης. Στην «ευηµερούσα» Ευρωπαϊκή κοινωνία, υπάρχουν

παραπάνω από 72 εκ. φτωχοί, δηλαδή 16% του πληθυσµού της

Ε.Ε.-25, που παραµένει κάτω από το όριο φτώχειας.  
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Οι ερευνητές του ΕΚΚΕ µε επιστηµονική ενδελέχεια και

ευαισθησία διερευνούν τις κοινωνικές και οικονοµικές

διαστάσεις της ανισότητας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία   

χρόνια, αναλύουν τους παράγοντες που συµβάλλουν στον

κοινωνικό αποκλεισµό και τη φτώχεια και αναζητούν

αποτελεσµατικές πολιτικές για την καταπολέµησή τους. Η

συµβολή τους στον  επιστηµονικό διάλογο είναι καθοριστική. 

Ο τρίτος, κατά σειρά, τόµος του Κοινωνικού Πορτραίτου

της Ελλάδας προσφέρει µια πολυδιάστατη εικόνα της κοινωνικής

κατάστασης στη χώρα µας, δίνοντας ταυτόχρονα χρήσιµες

πληροφορίες για την άσκηση αποτελεσµατικής κοινωνικής

πολιτικής. 

Καθηγητής Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος

Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΚΚΕ



13

Εισαγωγή

Ο ανά χείρας τόµος αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά της

περιοδικής έκδοσης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, µε τίτλο Το Κοινωνικό

Πορτραίτο της Ελλάδας. Η έκδοση έχει ως στόχο να συνεισφέρει
ουσιαστικά στο δηµόσιο διάλογο σχετικά µε θέµατα που

θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα των

κοινωνικών προβληµάτων. 
Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας είναι αποτέλεσµα

συλλογικής προσπάθειας των ερευνητών και των τακτικών

συνεργατών του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής και

στηρίζεται, µεταξύ άλλων, στα αποτελέσµατα της ερευνητικής
δραστηριότητας και στα δεδοµένα του Εργαστηρίου για την

Παρακολούθηση των Πολιτικών της Κοινωνικής Συνοχής, το
οποίο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του

Ινστιτούτου. 
Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2006 χωρίζεται σε

τέσσερις διακριτές ενότητες.  
Τα κείµενα της Πρώτης και της ∆εύτερης Ενότητας

αναφέρονται τόσο στις τρέχουσες εξελίξεις, όσο και σε
σηµαντικές διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού. Ένα καίριο
ζήτηµα που απασχολεί τις σύγχρονες αναπτυγµένες κοινωνίες

αφορά τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισµό, πρόβληµα
πολυδιάστατο, η αντιµετώπιση του οποίου απαιτεί ολιστικού
τύπου προσεγγίσεις και µέτρα που προχωρούν πέρα από τις

συνήθεις συµπτωµατικές πολιτικές. 
Υπό αυτή την έννοια, η περιοδική έκδοση Το

Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας δεν σκοπεύει να δώσει

συνταγές «µαγικών» λύσεων σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα, 
αλλά να αναδείξει και να διερευνήσει τον πολύπλοκο χαρακτήρα

τους καθώς και να συµβάλλει στη λήψη µέτρων για την, κατά το
δυνατόν, αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους.  Επιπλέον, 
για πρώτη φορά σε αυτή την έκδοση προσεγγίζεται το θέµα των

µειονοτήτων στην Ελλάδα, το οποίο καταλαµβάνει πλέον µια
ιδιαίτερη θέση στα ερευνητικά πεπραγµένα του Ινστιτούτου. 

Τα κείµενα της Τρίτης Ενότητας αναφέρονται στη

σηµερινή δηµογραφική πραγµατικότητα, µε έµφαση στην υπο-
γεννητικότητα και τη δηµογραφική γήρανση. Η φροντίδα των
ηλικιωµένων, τόσο ως οµάδας που απαιτεί στοχευµένη

κοινωνική πολιτική, όσο και µέσα στο γενικότερο πλαίσιο
λειτουργίας της οικογένειας, η οποία στις χώρες της Νότιας
Ευρώπης εξακολουθεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο και να

υποκαθιστά το κράτος πρόνοιας, αποτελούν ιδιαίτερα σηµεία
προβληµατισµού. Μεγάλη σηµασία δίδεται επίσης στην

υπογεννητικότητα που αποτελεί διαρθρωτικό στοιχείο των

σύγχρονων αναπτυγµένων κοινωνιών  καθώς και στη δηµο-
γραφική πολιτική, για την έστω και µερική αντιµετώπιση του
προβλήµατος. 

Η Τέταρτη Ενότητα κινείται σε δύο κύριους άξονες. Ο
πρώτος άξονας αναφέρεται στην αντιµετώπιση του φαινοµένου

της ακραίας φτώχειας, µέσω της εφαρµογής µιας ολοκλη-
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ρωµένης πολιτικής, στο πλαίσιο µέτρων σχετικών µε το
«ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα». Η διαπίστωση ότι οι κοινω-
νικές δαπάνες στη χώρα µας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αν και
εµφανίζουν τα τελευταία χρόνια αύξηση, παραµένουν
αναποτελεσµατικές στην καταπολέµηση του φαινοµένου της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αποτέλεσε αφορµή
για µια ευρύτερη επιστηµονική συζήτηση εντός του Ινστιτούτου. 
Μέσα από µια σειρά εσωτερικών σεµιναρίων και τη διοργάνωση

διεθνούς συνεδρίου στο Λαύριο (Σεπτέµβριος 2005) διαµορ-
φώθηκε µια κοινή αντίληψη σχετικά µε συγκεκριµένα µέτρα

κοινωνικής πολιτικής. Ο δεύτερος άξονας της Ενότητας αυτής, 
διερευνά ορισµένες διαστάσεις του νέου εργασιακού τοπίου που

έχει διαµορφωθεί ως απόρροια της διεθνοποίησης της οικο-
νοµίας, όπως τη σχέση της απασχόλησης µε τα χαµηλά εισο-
δήµατα και τη φτώχεια καθώς και το ζήτηµα της «ευελιξίας µε
ασφάλεια».

Κλείνοντας το εισαγωγικό σηµείωµα επιθυµώ να

ευχαριστήσω θερµά τους ερευνητές και τις ερευνήτριες συγ-
γραφείς των επιµέρους κειµένων και τους συνεργάτες του

Εργαστηρίου Ρώη Ευθυµιάδου, ∆ηµήτρη Ντόντη, Ναταλία
Σπυροπούλου, Νίκο Σταµατογιάννη και Ρένια Τσιγαρίδα για την
επεξεργασία των δεδοµένων πάνω στα οποία βασίστηκαν κάποια

από τα κείµενα της παρούσας έκδοσης. 
Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες

στα µέλη της επιτροπής που είχε την ευθύνη της επιστηµονικής

επιµέλειας του Κοινωνικού Πορτραίτου της Ελλάδας 2006,
Μαρία Κετσετζοπούλου, Ηλία Κικίλια, Αλίκη Μουρίκη, Γεωρ-
γία Παπαπέτρου, Μαρία Τζωρτζοπούλου, και Έµµυ Φρονίµου. 

                   

                                                                               
ΑθήναΜάρτιος 2007 

Καθηγητής Ιωάννης Σακέλλης

∆ιευθυντής  Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
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Οικονοµική ανισότητα,  
φτώχεια και κοινωνικός

αποκλεισµός: µεθοδολογικές
και εµπειρικές ενδείξεις

∆ιονύσης  Μπαλούρδος

Περίληψη
  
Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται επιλεγµένοι δεί-
κτες οικονοµικής ανισότητας, φτώχειας και σχετικής
αποστέρησης οι οποίοι σωρευτικά καταδεικνύουν

καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού. Χρησιµοποι-
ούνται τα στοιχεία της δειγµατοληπτικής έρευνας

Εισοδήµατος και των Συνθηκών ∆ιαβίωσης των

Νοικοκυριών (EU- SILC European Union –
Statistics on Income and Living conditions) για το

2003, µε µονάδα αναφοράς το άτοµο-υπεύθυνο του

νοικοκυριού. Το δείγµα, 9139 νοικοκυριά, επανα-
σταθµίζεται µε βάση τα στοιχεία της απογραφής του

2001. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι

η κατάσταση στη χώρα µας εµφανίζει στοιχεία έντο-
νης πόλωσης. Στο ένα άκρο, υπάρχουν οι σκληροί

πυρήνες, δηλαδή περιφέρειες µε χαµηλά µέσα εισο-
δήµατα και µέγιστες τιµές στους δείκτες ανισότητας, 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού (Ήπειρος, 
Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αν. Μακεδονία-
Θράκη και ∆υτική Ελλάδα). Στο άλλο άκρο, υπάρχει
η Αττική κυρίως, αλλά και οι περιφέρειες Κεντρικής

Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, όπου οι τιµές των

σχετικών δεικτών εµφανίζονται σηµαντικά καλύτε-
ρες και διαχρονικά «αναλλοίωτες». Βελτιωµένες

είναι οι τιµές των δεικτών φτώχειας και ανισότητας

στις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 
Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.   

Στοιχεία µεθοδολογίας   

Ο Amartya Sen (1992) προτείνει, όταν
εξετάζεται η ανισότητα να τίθεται το ερώτηµα: 
«Τι» και «Μεταξύ Ποιων;» Στο πλαίσιο αυτό, 
καθορίζεται η ανισότητα όσον αφορά την

πρόσβαση σε οικονοµικές ευκαιρίες και ατο-
µικές ικανότητες µέσω των οποίων  επιτυγχά-
νονται παραγωγικές εισφορές, µε ανταπόδοση
ενός «αξιοπρεπούς» εισοδήµατος. Ποια είναι

όµως η κατάλληλη µεταβλητή εισοδήµατος; 
ποιοι οι σχετικοί δείκτες εκτίµησης της εισοδη-
µατικής ανισότητας; και πως σχετίζεται η δια-

νοµή του εισοδήµατος µε τη φτώχεια ή τον κοι-
νωνικό αποκλεισµό;
  Για τη διερεύνηση της οικονοµικής

ανισότητας, εξειδικεύεται, µε υποδείξεις και
κατευθύνσεις της Eurostat και οµάδας ειδι-
κών,1 το τρέχον διαθέσιµο χρηµατικό εισόδηµα

των νοικοκυριών, τo οποίο στο εµπειρικό τµή-
µα, σταθµίζεται ανάλογα µε το µέγεθος του
νοικοκυριού και λαµβάνεται το ισοδύναµο

µέγεθός του και το οποίο µε τη σειρά του κα-
ταγράφεται κατά µέγεθος και κατά πηγή προέ-
λευσης από την έρευνα του EU-SILC. Στη συ-
νέχεια, η φτώχεια, διασυνδέεται µε την εισο-
δηµατική ανισότητα της οποίας υποτίθεται ad 
hoc, ότι καταλαµβάνει το κατώτατο άκρο2

(χρηµατική-αγοραία φτώχεια3).  
Επιπλέον, µε βάση τον κλασικό ορι-

σµό του P. Townsend (1987: p.126), η φτώχεια
εκτός από ελλειµµατικό χρηµατικό εισόδηµα, 
χαρακτηρίζεται και από στοιχεία πολλαπλής

αποστέρησης,4 δηλαδή από ένα µεγαλύτερο
σύνολο προσδιορίσιµων µεταβλητών (π.χ. επί-
πεδο εκπαίδευσης, κατάσταση υγείας, συνθή-
κες στέγασης, ιδιοκτησία διαρκών καταναλω-
τικών αγαθών και άλλα υποκειµενικά χαρα-
κτηριστικά). Με τον ορισµό αυτό του Ρ. 
Townsend (1987), αντί για τα απολύτως ανα-
γκαία ή τον καθορισµό κάποιου ορίου φτώ-
χειας, προωθείται η ιδέα της συµµετοχής (ή µη
συµµετοχής-αποστέρησης) του ατόµου ή του
νοικοκυριού σε ένα ευρύτερα αποδεκτό τρόπο

ζωής. Παραλλαγές αυτής της προσέγγισης πε-
ριλαµβάνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό και

την προσέγγιση της ατοµικής ικανότητας και

                                                
1. (DICA H report 1998. Canberra Group on Income 
Statistics 1998. Expert group on Household Income Sta-
tistics. The Canberra Group: Final Report and Recom-
mendations 2001). Στο σηµείο αυτό καθώς και στην εξει-
δίκευση σχετικών δεικτών ανισότητας, επανερχόµαστε
παρακάτω.  

2. Εναποµένει όµως ο καθορισµός του σηµείου ρήξης, 
δηλαδή του ορίου µε βάση του οποίου οι φτωχοί διακρί-
νονται από τους µη-φτωχούς.   
3. Στο πλαίσιο αυτό, κάποιος χαρακτηρίζεται ως φτωχός  
µε βάση τη διαχωριστική γραµµή και όχι µε βάση τις

αντιλήψεις που έχει ο ίδιος σχετικά µε την κατάστασή

του. Η φτώχεια ταυτίζεται µε την εισοδηµατική φτώχεια, 
παρόλο που είναι πλέον γενικά αποδεκτό ως πολυσύνθε-
το και πολυδιάστατο φαινόµενο. Η εισοδηµατική φτώ-
χεια µετριέται περίπου όπως η οικονοµική ανισότητα, µε
αποτέλεσµα οι δύο αυτές φαινοµενικά διαφορετικές έν-
νοιες να συσχετίζονται.   
4.  Συχνά αναφέρεται ως πολυδιάστατη φτώχεια.  
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των ατοµικών λειτουργιών,5 που εξετάζονται
στη συνέχεια (Sen 1992, Laderchi, Saith, 
Stewart 2003, Room 1995).  

Ο κοινωνικός αποκλεισµός, δεν διαθέ-
τει ένα ενιαίο και γενικότερα αποδεκτό εννοι-
ολογικό/µεθοδολογικό προσανατολισµό. Σύµ-
φωνα µε τη Μονάδα Κοινωνικού Αποκλει-
σµού του Ηνωµένου Βασιλείου, µπορεί να ε-
κληφθεί ως πολυδιάστατη µειονεξία, η οποία
αντανακλάται σε µία σειρά κινδύνους ή ευδιά-
κριτα συµπτώµατα όπως π.χ. η ανεργία, η έλ-
λειψη δεξιοτήτων, το χαµηλό εισόδηµα, οι
φτωχές συνθήκες στέγασης, το περιβάλλον µε
υψηλή εγκληµατικότητα, η κακή υγεία, και η
διάλυση της οικογένειας. Υπό αυτό το πρίσµα, 
αναφέρεται ότι το σηµαντικότερο χαρακτηρι-
στικό του κοινωνικού αποκλεισµού είναι η

κατανόηση ότι «... αυτά τα προβλήµατα συν-
δέονται και ενισχύονται αµοιβαία, και µπορεί
συνδυαστικά να δηµιουργήσουν έναν σύνθετο

και γρήγορο φαύλο κύκλο. Μόνο όταν αυτή η
διαδικασία εξεταστεί κατάλληλα και γίνει κα-
τανοητή, οι πολιτικές που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται θα είναι πραγµατικά αποτελε-
σµατικές» (Social Exclusion Unit, 2001:10).  

Σύµφωνα µε µία άλλη προσέγγιση, ο
κοινωνικός αποκλεισµός χαρακτηρίζεται ως

έλλειψη συµµετοχής σε βασικές πτυχές της

κοινωνίας και παραβίαση βασικών αστικών, 
πολιτισµικών, πολιτικών, οικονοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων. Η άρνηση τέτοιων
δικαιωµάτων, καθορίζει το βαθµό της ολοκλή-
ρωσης ενός προσώπου στην κοινωνία και υπο-
νοµεύει τη δυνατότητα της αλληλεγγύης και

της συνοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Τ. Burchardt κ.ά. 

(1999 και 2002) θεωρούν ότι ένα άτοµο είναι
κοινωνικά αποκλεισµένο αν διαµένει σε µία

περιοχή και για λόγους που είναι πέρα από τον

έλεγχό του δεν συµµετέχει σε ένα σύνολο συ-
νηθισµένων δραστηριοτήτων υπό τη προϋπό-
θεση ότι θα επιθυµούσε να συµµετάσχει. Ως
συνηθισµένες δραστηριότητες, χαρακτηρίζο-
νται:   
Η Κατανάλωση: η ικανότητα να αγοραστούν
τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες.   
Η Παραγωγή: η συµµετοχή σε οικονοµι-
κά/κοινωνικά αποδοτικές δραστηριότητες (ε-
ξαρτηµένη απασχόληση, εκπαίδευση/ επαγγελ- 
µατική κατάρτιση, απολαβή σύνταξης, κλπ.).   
Η Πολιτική δέσµευση: ιδιότητα µέλους σε πο-
λιτικά κόµµατα κλπ. µέλος σε επίσηµα εργατι-

                                                
5. Και άλλες σχετικές έννοιες όπως π.χ. η συµµετοχική
φτώχεια, η οποία δεν εξετάζεται στη παρούσα εργασία.  

κά σωµατεία, πολιτικά κόµµατα, προσχώρηση
σε περιβαλλοντικές ή άλλου τύπου εθελοντι-
κές οργανώσεις κλπ. 
Η Κοινωνική αλληλεπίδραση: σχέσεις µε την
οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα
(Burchardt κ.ά. 2002).   

Ο J.L.Kunz (2003), θεωρεί ότι ο κοι-
νωνικός αποκλεισµός καθορίζεται από έλλειψη

στους κάτωθι βασικούς τύπους κεφαλαίου.6

                                                
6. Βλέπε επίσης και D. Piachaud (2002). ∆εν συµπερι-
λαµβάνει ωστόσο τις δηµόσιες υποδοµές στις οποίες

αναφέρεται ο D. Piachaud (2002).   



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006- ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

5

Χρηµατικό κεφάλαιο

(κίνδυνος φτώχειας) 
Ανθρώπινο κεφάλαιο Φυσικό κεφάλαιο Κοινωνικό κεφάλαιο

Μισθοί, ηµεροµίσθια, 
κοινωνικές παροχές, 
επιδόµατα, τόκοι επεν-
δυµένου κεφαλαίου, 
πλούτος κλπ. 

Εκπαίδευση, 
επαγγελµατική εµπειρία, 
ασφάλεια εργασίας κλπ. 

Κατοικία, υποδοµές, 
τοπικές κοινωνικές

υπηρεσίες, γεωγραφι-
κή τοποθεσία κλπ.

Κοινωνικά δίκτυα και αν-
θρώπινες σχέσεις: οικογένεια
και φίλοι, κοινοτική ζωή, 

πολιτική συµµετοχή και επιρ-
ροή κλπ. 

Ανάλογα µε τη ποσότητα κεφαλαίου, 
που κάθε άτοµο έχει στη διάθεσή του, καθορί-
ζεται ο βαθµός του κοινωνικού αποκλεισµού. 
∆ηλαδή, όπου τα ελλείµµατα σε βασικούς τύ-
πους κεφαλαίων τέµνονται, ο βαθµός κοινωνι-
κού αποκλεισµού µεγιστοποιείται. 

Το ελλειµµατικό χρηµατικό κεφάλαιο

µπορεί να δηµιουργήσει αποκλεισµό και µη

πρόσβαση σε στοιχειώδη αγαθά και υπηρεσίες, 
ενώ το έλλειµµα σε ανθρώπινο κεφάλαιο προ-
καλεί αποκλεισµό από την απασχόληση στην

πρωτεύουσα αγορά εργασίας ή/και την ένταξη
στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας µε τις χαµη-
λά αµειβόµενες, τις ασταθείς µη εξελίξιµες και
ανασφαλείς θέσεις απασχόλησης. Το φυσικό

κεφάλαιο, αναφέρεται σε στοιχεία ποιότητας
που σχετίζονται µε την κατοικία, τη γειτονιά, 
τον ευρύτερο τόπο διαµονής, τις υποδοµές κ.λπ. 

Αντίστοιχα, το κοινωνικό κεφάλαιο, 
αναφέρεται σε πόρους (όπως π.χ. πληροφορίες, 
ιδέες, υποστήριξη) που τα άτοµα είναι ικανά να
αποκτήσουν δυνάµει των σχέσεών τους µε   
άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι πόροι («κεφάλαι-
ο») είναι «κοινωνικοί» δεδοµένου ότι είναι
προσιτοί και µπορούν να αποκτηθούν, µέσω
αυτών των σχέσεων, σε αντίθεση µε το φυσικό
(εργαλεία, τεχνολογία) ή το ανθρώπινο κεφά-
λαιο (εκπαίδευση, δεξιότητες), που είναι ιδιο-
κτησιακά. 

Επισηµαίνεται ότι µία σειρά κοινωνι-
κών προβληµάτων π.χ. εγκληµατικότητα, φτώ-
χεια, ανεργία, έχει συνδεθεί εµπειρικά µε την
έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου. Χαρακτηριστι-
κά στοιχεία του κοινωνικού κεφαλαίου είναι:  

Ο βαθµός ελέγχου και συµµετοχής των

ατόµων ως πολιτών, καταναλωτών και ως ερ-
γαζοµένων στις αποφάσεις που τους αφορούν  
(π.χ. να είναι κανείς µέλος σε επίσηµα εργατικά
σωµατεία, πολιτικά κόµµατα, η προσχώρηση σε
περιβαλλοντικές ή άλλου τύπου εθελοντικές

οργανώσεις και συµµετοχή σε καµπάνιες πολι-
τικής ενηµέρωσης ή περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης).    

Τα κοινωνικά άτυπα δίκτυα στήριξης:
στοχεύουν να αξιολογήσουν εάν οι άνθρωποι

έχουν συγγενείς και φίλους στους οποίους µπο-
ρούν να στηριχθούν για πρακτικά, κοινωνικά, 
οικονοµικά, ψυχολογικά και συναισθηµατικά
ζητήµατα, πέρα από την οικογένεια. Υψηλό
επίπεδο τέτοιου κοινωνικού κεφαλαίου φανε-
ρώνει το εύρος και την ένταση των κοινωνικών

διασυνδέσεων που στηρίζουν ένα άτοµο σε πε-
ριπτώσεις υψηλού κινδύνου κοινωνικού απο-
κλεισµού.   

Η σύνδεση στη γειτονιά: δηλαδή η διε-
ρεύνηση στο πόσο έντονα οι άνθρωποι θεω-
ρούν ότι είναι συνδεδεµένοι µε τη γειτονιά

τους, π.χ. να µπορούν να δανείζουν και να δα-
νείζονται πράγµατα, να δίνουν και να λαµβά-
νουν συµβουλές, να έχουν συχνές συνοµιλίες
και επαφές κλπ.   

H ανάλυση του κοινωνικού αποκλει-
σµού κατά βασικούς τύπους κεφαλαίου, συµ-
φωνεί σε γενικές γραµµές µε την προσέγγιση

του Α. Sen (1992). Όπως υποστηρίζεται, προ-
κειµένου ένα άτοµο να λειτουργήσει αποτελε-
σµατικά σε µία κοινωνία, πρέπει να διαθέτει
ένα αρκετά ευρύ φάσµα ικανοτήτων και όχι

µόνο ένα επαρκές εισόδηµα. Θεωρεί ότι µε ελ-
λειµµατικές ικανότητες, οι ατοµικές επιλογές
περιορίζονται σοβαρά, το άτοµο θα «µειονε-
κτεί» και θα έχει µη ικανοποιητικές «λειτουργί-
ες» (όπως κρίνεται από έναν ενηµερωµένο πα-
ρατηρητή και όχι απαραιτήτως από το ίδιο το

άτοµο). Με τον τρόπο αυτό, ο Α. Sen (1992) 
αποµακρύνεται από την παραδοσιακή έννοια

της φτώχειας (ως χαµηλό επίπεδο εισοδήµα-
τος), και εστιάζει σε πολλαπλές διαστάσεις ικα-
νότητας και ατοµικών λειτουργιών (βλ. Sen, 
1999, pp. 72-73). 

Η προσέγγιση του Α. Sen είναι σχετι-
κά ασαφής ως προς τη διάκριση µεταξύ ικανό-
τητας και λειτουργιών κυρίως στο εµπειρικό

επίπεδο. Εννοιολογικά ωστόσο, η  διάκριση
φαίνεται αρκετά σαφής. Η ικανότητα αφορά
την οιονεί δυνατότητα ενός ατόµου να επιτύχει

διαφορετικούς συνδυασµούς λειτουργιών οι

οποίοι καθορίζουν την ελευθερία να επιλέξει

τον τρόπο ζωής που προτιµά (δικαίωµα επιλο-
γής). Οι λειτουργίες σχετίζονται µε το τι εκτιµά
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ένα άτοµο να είναι ή να κάνει: είναι οι επίκαι-
ρες πραγµατοποιήσεις/επιτεύξεις, οι οποίες
µπορούν να µετρηθούν εκ των υστέρων.  

Ο Α. Sen δεν καθόρισε ποτέ ένα από-
λυτο σύνολο βασικών ικανοτήτων ή ατοµικών

λειτουργιών. Αυτό συµβαίνει εν µέρει επειδή
αναγνωρίζει ότι θα υπάρχουν χωροχρονικές

διαφοροποιήσεις και εν µέρει επειδή θέλει ο

καθορισµός τους να βασίζεται σε δηµοκρατική

και συµµετοχική διαδικασία. Παρά ταύτα, οι
κάτωθι περιοχές/διαστάσεις ικανότητας και
λειτουργιών θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως

υψηλής προτεραιότητας:    
• Υγεία (διάρκεια-προσδοκία ζωής).  
• Αποκλεισµός από τον κόσµο της γνώ-
σης και της επικοινωνίας.  

• Οικονοµική αποστέρηση: ∆είκτης σχε-
τικής φτώχειας. 

• Αποκλεισµός από την απασχόληση

(µακροχρόνια ανεργία). 

Οι διαστάσεις αυτές, περιλαµβάνονται στο
σύνθετο δείκτη ανθρώπινης φτώχειας του Οργα-
νισµού Ηνωµένων Εθνών (Human Poverty, In-
dex-2: HPI-2). Σε γενικές γραµµές, δεν φαίνε-
ται ωστόσο να υπάρχει συναίνεση σχετικά µε

την εννοιολογική οριοθέτηση και το πλήθος

των διαστάσεων και του κοινωνικού αποκλει-
σµού. Παρά ταύτα, ο G. Room (1995 και 2000) 
καθόρισε πέντε κριτήρια, τα οποία έχουν επη-
ρεάσει καταλυτικά το θεωρητικό και εµπειρικό

προσανατολισµό του φαινοµένου:   

• Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι πολυ-
διάστατος.   

• Είναι µία δυναµική διαδικασία.   
• Είναι γεγονός σχεσιακό και διανεµητι-
κό.  

• Μεταθέτει το ενδιαφέρον από τους α-
τοµικούς ή τους πόρους του νοικοκυ-
ριού, στους πόρους που είναι διαθέσι-
µοι στην τοπική κοινωνία.   

• Κατευθύνει την προσοχή σε κοινωνικά

µειονεκτήµατα, καταστροφικά σχίσµα-
τα και  

       αποσυνδέσεις µε το ευρύτερο κοινωνι-
κό περιβάλλον.   

  
Οι περισσότεροι ορισµοί του κοινωνι-

κού αποκλεισµού, υπαινίσσονται τουλάχιστον
ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια

(Burchard 2000). Ο Πίνακας 1, συνοψίζει ορι-
σµένα εννοιολογικά στοιχεία και διαφοροποιή-
σεις µεταξύ φτώχειας και κοινωνικού αποκλει-
σµού.  

Θεωρώντας τις προηγούµενες εννοιολο-
γικές-µεθοδολογικές διευκρινίσεις ως ιδιαίτερα
απαραίτητες, στη συνέχεια εξετάζονται εµπειρι-
κά η οικονοµική ανισότητα και η φτώχεια. Τέ-
λος, ο κοινωνικός αποκλεισµός προσεγγίζεται ως
έλλειµµα ατοµικών λειτουργιών ή έλλειµµα σε

βασικούς τύπους κεφαλαίου.   

Πίνακας 1 
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισµός: εννοιολογική σύγκριση

Φτώχεια Κοινωνικός αποκλεισµός

Βασική υπόθεση
Χαµηλό εισόδηµα ως µη αποδεκτή

µορφή ανισότητας  

Περιορισµένες πιθανότητες κοινωνικής συµµε-
τοχικότητας ή/ και περιθωριοποίηση  συνιστούν
απειλή κοινωνικής ευστάθειας  

Σηµείο αναφοράς
Ισότητα/ανισότητα, ∆ιανοµή πόρων, 
Ελάχιστο εισόδηµα

Να είσαι µέλος της κοινωνίας ή όχι,   
Κοινωνική συµµετοχή/ ενσωµάτωση  
Κοινωνικά δικαιώµατα

Χαρακτηριστικά  
Μονοδιάστατη κατάσταση που δια-
συνδέεται µε διαρθρωτικούς παράγο-
ντες

Πολυδιάστατη, σωρευτικού χαρακτήρα, διαδι-
κασία που διασυνδέεται µε διαρθρωτικούς παρά-
γοντες και ατοµιστική αντίληψη

∆ιάσταση της κοινωνικής

ανισότητας

• Οριζόντια

• ∆ιανεµητική

• Πολωµένη (οι εντός και οι εκτός)  
• ∆ιανεµητική και συµµετοχική  

∆είκτες µέτρησης
Εισόδηµα (ελλειµµατικό εισόδηµα, 
µέχρι κάποιο κατώτατο όριο) 

∆ιάφοροι, που σχετίζονται µε τις οικονοµικές, 
κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές διαστά-
σεις

∆ιεύρυνση, νέες προσεγ-
γίσεις

Μη εισοδηµατικές διαστάσεις, σχετική
αποστέρηση, δυναµική προσέγγιση

Ελλειµµατικοί τύποι κεφαλαίου (Kunz 2003, 
Piachaud 2002) 
Capability approach (Α. Sen) 

Πηγή: Petra Böhnke, 2001. Ίδιες παρατηρήσεις-προσαρµογές. 
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Επάρκεια εισοδήµατος, αγοραία φτώχεια

και κοινωνικός αποκλεισµός: ∆είκτες µέ-
τρησης

Με κριτήριο το «Τρέχον Συνολικό Κα-
θαρό Εισόδηµα νοικοκυριού

7», η εισοδηµατι-
κή ανισότητα εκτιµάται µε βάση τους δείκτες

Gini, Theil, µέση λογαριθµική απόκλιση (δεύ-
τερος δείκτης του Theil) και Atkinson για τιµές
της παραµέτρου αποστροφής της ανισότητας

ε=0,5 και ε=1. Οι δείκτες αυτοί, ικανοποιούν τα
επιθυµητά αξιώµατα ενώ εµφανίζουν ευαισθη-
σία σε διαφορετικά σηµεία της κατανοµής του

εισοδήµατος.8  

Ο κίνδυνος φτώχειας υπολογίζεται µε βάση το

δείκτη Foster:  

Pa=

a
q

1i

i

z

xz

n

1
∑
=

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −

Όπου z είναι το όριο της φτώχειας, xi είναι το

εισόδηµα του ατόµου (ή του νοικοκυριού/ οι-
κογένειας), n είναι το µέγεθος πληθυσµού µε q 
φτωχούς, ενώ a είναι η παράµετρος αποστρο-
φής προς τη φτώχεια. Από το δείκτη αυτόν, ως
γνωστόν για α=0 εκτιµάται ο κίνδυνος φτώ-
χειας, ενώ για α=1, λαµβάνεται το χάσµα της
φτώχειας δηλαδή η µέση απόσταση των φτω-
χών από το όριο φτώχειας ως ποσοστό του ορί-
ου αυτού. Αν α=2, µεγαλύτερη έµφαση δίνεται
στις πολύ φτωχές περιπτώσεις. Στην παρούσα
εργασία, χρησιµοποιείται πιλοτικά και ο κάτω-
θι

9
∆ΕΙΚΤΗΣ_1: 

∆ΕΙΚΤΗΣ_1 = 
zx

xz
npov
i

pov

i

−

−
 = 

φτώχειας-µηΧάσµα

φτώχειαςΧάσµα

                                                
7. Στο οποίο αθροίζονται τα ετήσια καθαρά εισοδήµατα
όλων των µελών του νοικοκυριού και από οποιαδήποτε

πηγή (εισόδηµα µισθωτών, εισόδηµα από αυτοαπασχόλη-
ση, οικογενειακά επιδόµατα, συντάξεις κοινωνική βοήθει-
α, επιδόµατα στέγασης, επιδόµατα ανεργίας, επιδόµατα
ασθένειας,  εισόδηµα από περιουσία κλπ.). 
8. Ο δείκτης Atkinson (ε=2) και η µέση λογαριθµική από-
κλιση εµφανίζουν ευαισθησία σε µεταβιβάσεις στο κάτω

άκρο της κατανοµής. Ο δείκτης Atkinson (ε=0,5) και ο
δείκτης Theil είναι ευαίσθητοι σε µεταβιβάσεις στο άνω
άκρο της κατανοµής ενώ ο δείκτης Gini εµφανίζει ευαι-
σθησία γύρω από τη διάµεσο της κατανοµής.  
9.  Ο δείκτης αυτός παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη
βιβλιογραφία. 

Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ_1, µπορεί να εκφραστεί και ως
λόγος:  

∆ΕΙΚΤΗΣ_1α = 

z

x
z

x

npov

i

pov

i

= 
pov

ix / 
npov

ix

Όπου
10: 

pov

ix = Μέσο εισόδηµα φτωχών, 
npov

ix = Μέσο εισόδηµα µη-φτωχών,  

z -
pov

ix  = Χάσµα φτώχειας, 
npov

ix  - 
pov

ix = 

Χάσµα εισοδήµατος φτωχών- µη φτωχών. 

O αριθµητής του ∆ΕΙΚΤΗ_1, όπως και
ο δείκτης χάσµατος της φτώχειας (δείκτης Fos-
ter για a=1), συνήθως εκλαµβάνεται ως ένα µέ-
τρο που εκτιµά το κόστος εξάλειψης της φτώ-
χειας, καθώς παρουσιάζει το ποσό (ελάχιστο
κόστος) που θα έπρεπε να µεταφερθεί στους
φτωχούς για να φέρει τα εισοδήµατά τους µέχρι

το όριο φτώχειας. Εντούτοις, αυτή η ερµηνεία
έχει κάποια λογική εάν οι χρηµατικές µεταβι-
βάσεις θα µπορούσαν να γίνουν στοχευµένα, 
τέλεια και αποτελεσµατικά. ∆ηλαδή, υπό τη
προϋπόθεση επαρκούς πληροφόρησης σε κάθε

φτωχό άτοµο µεταβιβάζονται χρηµατικά ποσά

ίσα µε το χάσµα της φτώχειας. 

                                                
10.  Ουσιαστικά ο δείκτης έχει τις εξής ιδιότητες- σηµεία
ισορροπίας:  
∆ΕΙΚΤΗΣ_1 = 0, αυτό συµβαίνει όταν ο αριθµητής είναι
µηδέν, δηλαδή όταν το εισόδηµα των µη φτωχών =όριο
φτώχειας. Η λύση να είναι ο παρανοµαστής του κλάσµα-
τος µηδέν είναι αδύνατη.   

∆ΕΙΚΤΗΣ_1 >0 ⇒ npov

iX  -Ζ > 0   ή Ζ - 
pov

iX >0   

(ουδέτερες λύσεις) 

∆ΕΙΚΤΗΣ_1=  1 ⇒ Ζ -
pov

iX  = 
npov

iX  -Ζ⇒ Z = 

2

XX pov

i

npov

i +

Λύση ισορροπίας, καθώς το όριο φτώχειας είναι ο µέσος
όρος των δύο «αποστάσεων». ∆ηλαδή το χάσµα φτώχειας
είναι ίσο µε το χάσµα µη-φτώχειας. Αν δηλαδή µεταφερ-
θεί το εισόδηµα των µη φτωχών, στους φτωχούς και οι
δύο οµάδες θα έχουν ίσο εισόδηµα (Ζ). 

∆ΕΙΚΤΗΣ_1 >1 ⇒ npov

iX  -Ζ > Ζ -
pov

iX ή Ζ -

pov

iX > 
npov

iX  -Ζ

Η πρώτη περίπτωση είναι «ευνοϊκότερη» της δεύτερης για
την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
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Στο άλλο άκρο, µε βάση τους ίδιους
δείκτες µπορεί να υπολογιστεί το µέγιστο κό-
στος εξάλειψης της φτώχειας, υπό τη προϋπό-
θεση ότι δεν γνωρίζουµε ποιος είναι φτωχός και

ποιος δεν είναι. Αναλυτικότερα, από τον τύπο
του δείκτη χάσµατος της φτώχειας, µπορεί να
φανεί ότι η αναλογία του ελάχιστου κόστους

εξάλειψης της φτώχειας µε τέλεια στοχοθέτηση

είναι z- xi, ενώ το µέγιστο κόστος χωρίς στοχο-
θέτηση είναι  z (µεταβίβαση σε όλους τους
φτωχούς, εισόδηµα ίσο µε το όριο της φτώ-
χειας).  

Κατά συνέπεια, ενώ  ο δείκτης χάσµα-
τος φτώχειας, είναι ο λόγος ελάχιστου κόστους
προς το µέγιστο κόστος εξάλειψης της φτώ-
χειας, ο ∆ΕΙΚΤΗΣ_1, είναι ο λόγος ελάχιστου
κόστους εξάλειψης της φτώχειας µε τέλεια στο-
χοθέτηση, προς την πιθανότητα µεταφοράς του
κόστους αυτού, από το εισόδηµα των µη-
φτωχών.  

Πρακτικά, ο ∆ΕΙΚΤΗΣ_1 φανερώνει
την απόσταση του εισοδήµατος των φτωχών

και των µη φτωχών από το όριο φτώχειας ή

πόσο τοις εκατό αναλογεί το µέσο εισόδηµα

των φτωχών στο µέσο εισόδηµα των µη φτω-
χών. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερη είναι
η «ψαλίδα» µεταξύ φτωχών και «µη φτωχών», 
τόσο δυσµενέστερη είναι η κατάσταση. Ταυτό-
χρονα, µε τον εν λόγω δείκτη παρέχεται µία
εικόνα µέτρου και δυνατοτήτων σχεδιασµού

και άσκησης αναδιανεµητικής πολιτικής. ∆η-
λαδή, όσο µεγαλύτερη η τιµή που καταγράφε-
ται τόσο µεγαλύτερες οι απαιτήσεις και οι προ-
ϋποθέσεις αναδιανεµητικής πολιτικής.  

Ο κοινωνικός αποκλεισµός, προσεγγί-
ζεται εµπειρικά ως ελλειµµατική λειτουργία ή

έλλειψη σε βασικούς τύπους κεφαλαίου. Ακο-
λουθώντας καλές πρακτικές άλλων αντίστοιχων

µελετών (Poggi 2003, Böhnke 2001, D'       
Ambrogio et. αl. 2002, Burchardt, Le Grand και
Piachaud 1999, Kunz 2003), και κυρίως τις
προτροπές των Brandolini-D’Alessio (1998), 
εξειδικεύονται τα κάτωθι πέντε διανύσµατα-
διαστάσεις (βλ. Πίνακα 2): 

Πίνακας 2 
Ατοµικές Λειτουργίες, τύποι κεφαλαίου

1. Βαθµός ικανοποίησης στοιχειωδών αναγκών  
• Να µην έχει δυνατότητα να τρώει κάθε δεύτερη µέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας για

χορτοφάγους).   
• Αδυναµία να πληρώνει µία εβδοµάδα το χρόνο διακοπές.  
• ∆υσκολίες να αντεπεξέλθει στην πληρωµή  των λογαριασµών ηλεκτρικού
        ρεύµατος, νερού, αερίου κλπ.  

2. Επάρκεια εισοδήµατος (ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ): Εισόδηµα, αγοραία φτώχεια. 

3. Επίπεδο ποιότητας ζωής (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ), Συνθήκες-ποιότητα στέγασης κατοικίας (ΚΑΤΟΙΚΙΑ),  
    Ποιότητα περιβάλλοντος τόπου διαµονής (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

• Ιδιοκτησία τηλεφώνου.   
• Έγχρωµη τηλεόραση. 
• Πλυντήριο ρούχων. 
• Ι.Χ επιβατηγό ή Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο.  

              
     Ιδιοκτησία κατοικίας, αν υπάρχει στο σπίτι:  

• Λουτρό ή ντους.   
• Εσωτερική τουαλέτα.    
• Ικανοποιητική θέρµανση.  
• Υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, στα πατώµατα, στα θεµέλια ή υπάρχουν σάπιες κάσες στα παράθυρα ή

σάπια πατώµατα.  
• Σκοτεινά δωµάτια.   

      Αριθµός ατόµων ανά δωµάτιο.  
      Αν υπάρχει: 

• Θόρυβος από τους γείτονες ή από τον έξω χώρο.  
• Περιβαλλοντικά προβλήµατα από βιοµηχανία ή κυκλοφορία αυτοκινήτων (µόλυνση, νέφος κλπ.).  
• Βανδαλισµοί και εγκληµατικότητα στην περιοχή. 
  

4. Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ), Κατάσταση Υγείας (ΥΓΕΙΑ) Κάλυψη από τις υπηρεσίες          Κοινωνικού
Κράτους (ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 
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      Συµπληρωµένο επίπεδο εκπαίδευσης.  
      Υποκειµενική εκτίµηση κατάστασης υγείας. 
      Να µην έχει ασφάλιση για συνταξιοδότηση. 
      Να µην έχει ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

5. ∆υνατότητα να υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις-∆ίκτυα (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ), αναζήτηση    εργασίας
Συχνότητα και δυνατότητα συζήτησης µε γείτονες.   
  
Σε κοινωνική/οικονοµική ανάγκη σας απευθυνθήκατε σε: µέλος νοικοκυριού, συγγενείς, φίλους γείτονες κλπ. 
Κατά κανόνα ανταποκρίθηκαν;  

Σε οικονοµική ή κοινωνική ανάγκη απευθυνθήκατε σε: 
• Συγγενείς (µέλος ή εκτός νοικοκυριού). 
• Φίλους –Γείτονες.  
• Κοινωνική υπηρεσία (π.χ. εθελοντική µη κερδοσκοπική οργάνωση, κοινωνική υπηρεσία δήµου, υπηρεσία

υγείας ή πρόνοιας, κοινωνική λειτουργό κλπ.). 
Κατά κανόνα, ανταποκρίθηκαν αυτοί στους οποίους απευθυνθήκατε;  
         
∆ραστηριότητα (αν είναι άνεργος ή άεργος).  

Όπως προκύπτει, κάθε µια από αυτές
τις διαστάσεις (ατοµικές λειτουργίες) αντιπρο-
σωπεύεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών-
µεταβλητών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ερωτή-
µατα στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας SILC. 
∆ίχως να παραβλεφθεί το γεγονός µερικής επι-
κάλυψης, αδρά µπορεί να θεωρηθεί ότι οι πρώ-
τες δύο διαστάσεις και κυρίως η εισοδηµατική

φτώχεια περιγράφουν οικονοµικά, χρηµατικά, 
διανεµητικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού

αποκλεισµού
11 (χρηµατικό κεφάλαιο). Οι υπό-

λοιπες υπογραµµίζουν στοιχεία ανθρώπινου, 12

φυσικού
13
και κοινωνικού κεφαλαίου.14  

Στη συνέχεια, κάθε επιµέρους µετα-
βλητή µετατρέπεται σε τακτική και λαµβάνει

µία τιµή που κυµαίνεται µεταξύ [0,1]. Η τιµή
«1» σηµαίνει ότι ένα άτοµο µπορεί να αντεπε-
ξέλθει οικονοµικά, να έχει αποκτήσει ή να µην
έχει το πρόβληµα µε το αγαθό την υπηρεσία ή

τη ζητούµενη δραστηριότητα. Αντίθετα, ένα
αποτέλεσµα ίσο µε µηδέν σηµαίνει ότι υπάρχει

αποστέρηση. Εν συνεχεία, για κάθε µεµονωµέ-
νη διάσταση/λειτουργία οι επιµέρους µεταβλη-
τές αθροίζονται µε ίδιο συντελεστή βαρύτητας

µε στόχο την εκτίµηση µιας µέσης τιµής-σκορ

                                                
11. Το χρηµατικό εισόδηµα και ο κοινωνικός αποκλεισµός
µπορεί να επικαλύπτονται και να τέµνονται αλλά όχι πά-
ντα. Πολλά άτοµα µπορεί να είναι έξω από την επικρα-
τούσα τάση και τις αντιλήψεις της κοινωνίας τους εθελο-
ντικά ή ακούσια.   
12. Εκπαίδευση, κατάσταση υγείας. 
13. Ποιότητα ζωής-ιδιοκτησία διαρκών και άλλων κατα-
ναλωτικών αγαθών, ποιότητα στέγασης-κατοικίας, ποιό-
τητα  περιβάλλοντος –τόπου διαµονής. 
14. Οι δεσµοί συγγένειας, φιλίας και καλής γειτνίασης
παρέχουν απτή υποστήριξη όπως η φροντίδα παιδιών

καθώς επίσης και την άυλη υποστήριξη µέσω της ενθάρ-
ρυνσης. Τα άτυπα αυτά δίκτυα παρέχουν επίσης βοήθεια
στις εργασίες και άλλες κοινωνικές ευκαιρίες.    

που κυµαίνεται στο διάστηµα [0,1]. Η τιµή «0» 
ερµηνεύεται ως καθολική αδυναµία επίτευξης

ενώ η τιµή «1» ερµηνεύεται ως πλήρης επίτευ-
ξη. Οι τιµές που είναι κάτω  από το 60% της
διαµέσου, διακρίνουν τα κοινωνικά αποκλει-
σµένα άτοµα από τα κοινωνικά µη-
αποκλεισµένα άτοµα σε κάθε διάσταση. Με
βάση τη διαδικασία αυτή, µπορεί σε ένα τελικό
στάδιο να εκτιµηθεί ο βαθµός σωρευτικού µει-
ονεκτήµατος, δηλαδή η συνδυαστική και όχι η
µεµονωµένη αποστέρηση.  

Όπως θα διαφανεί στη συνέχεια, 
σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία η «περιφε-
ρειακή κατανοµή» της οικονοµικής ανισότητας, 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, 
παρουσιάζουν έντονα στοιχεία πόλωσης. Στο
ένα άκρο, υπάρχουν περιφέρειες όπου µεγάλα
τµήµατα του πληθυσµού διαβιούν µε χαµηλά

µέσα εισοδήµατα, υψηλή ανισότητα, υψηλό
κίνδυνο φτώχειας και έντονη ένδειξη κοινωνι-
κού αποκλεισµού. Στο άλλο άκρο, υπάρχει η
Αττική που συγκεντρώνει περίπου το µισό πλη-
θυσµό της χώρας και εµφανίζει το υψηλότερο

µέγεθος εισοδήµατος –σηµαντικά υψηλότερο
από το σύνολο της χώρας και τις υπόλοιπες πε-
ριφέρειες, ελάχιστο κίνδυνο φτώχειας και ση-
µαντικά περιορισµένο δείκτη κοινωνικού απο-
κλεισµού

Οικονοµική ανισότητα, φτώχεια και
κοινωνικός αποκλεισµός: εµπειρικές       
ενδείξεις  

Εξετάζοντας το µέγεθος του ισοδύνα-
µου διαθέσιµου εισοδήµατος για φτωχούς και

µη-φτωχούς στο σύνολο της χώρας και κατά
περιφέρεια, καθώς επίσης και τους σχετικούς
δείκτες οικονοµικής φτώχειας και κοινωνικού
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αποκλεισµού καταλήγουµε στις εξής παρατη-
ρήσεις (Πίνακες 3-8):  

Στο σύνολο της χώρας ο δείκτης Gini 
ανέρχεται σε 0,3441 και ο δείκτης Theil σε
0,2118. Αντίστοιχα οι τιµές των δεικτών Atkin-
son ανέρχονται σε 0,1001 (ε=0,5) και 0,3612 
(ε=2). Ακόµη φαίνεται ότι η απόσταση του µέ-
σου ισοδύναµου εισοδήµατος µη φτωχών και

φτωχών είναι ιδιαίτερα υψηλή (διαφορά: 
∆=8062,23 €). Ο κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται
σε 21%, το µέσο χάσµα φτώχειας ανέρχεται σε
0,0750, ενώ η τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1 λαµβάνει
τιµή 26,8% (Πίνακες 3-5).  

Ο κοινωνικός αποκλεισµός εξετάζεται

αναλυτικο-συνθετικά. ∆ηλαδή εκτιµάται τόσο η
αναλογία που κινδυνεύει ξεχωριστά για κάθε

µία διάσταση όσο και η αναλογία που κινδυ-
νεύει ταυτόχρονα σε πολλές διαστάσεις.   

Όπως προκύπτει, υπάρχει ένας εκτενής
αριθµός περιπτώσεων (45,2%) που δεν επηρεά-
ζεται καθόλου από τον κίνδυνο κοινωνικού α-
ποκλεισµού (Πίνακας 8). Περισσότερα άτοµα
φαίνεται να κινδυνεύουν σε µία (31,2%) ή δύο
(16,6%) διαστάσεις, ενώ δεν σηµειώθηκε καµία
περίπτωση ταυτόχρονου κινδύνου στις πέντε

διαστάσεις.  Εκτός, αυτού, η αναλογία ατόµων
µε τέσσερις µειονεξίες είναι ελάχιστη (0,9%). 
Άλλωστε, από την εκτίµηση του κινδύνου σε
κάθε µεµονωµένη διάσταση φαίνεται ότι στη

χώρα µας εκτός από φτώχεια (21%), αδυναµία
κάλυψης βασικών αναγκών (21%) υπάρχει υ-
ψηλή αναλογία ατόµων (22,4%) που κινδυνεύει
στον παράγοντα: Εκπαίδευση, Υγεία, Κοινωνι-
κή Ασφάλιση. Σε αντίθεση, ο κίνδυνος όσον
αφορά την ποιότητα ζωής, τις συνθήκες κατοι-
κίας και το περιβάλλον διαµονής µειώνεται

(16,7%) και ελαχιστοποιείται (5,2%) στην πε-
ρίπτωση των κοινωνικών σχέσεων και των ά-
τυπων δικτύων στήριξης.  

Όσον αφορά τις περιφερειακές, διαφο-
ροποιήσεις µε βάση τα στοιχεία του Πίνακα 4, 
φαίνεται ότι µε κριτήριο το δείκτη Gini η     
ανισότητα είναι υψηλή στην Ήπειρο

(0,397368), στη Στερεά Ελλάδα (0,393434) και
στο Βόρειο Αιγαίο (0,364737), ενώ η ελάχιστη
τιµή σηµειώνεται στο Νότιο Αιγαίο (0,294973). 
Σε αντίστοιχα επίπεδα  άλλωστε, κυµαίνονται
οι τιµές των υπολοίπων δεικτών ανισότητας

(Πίνακας 3).  
Υψηλό κίνδυνο φτώχειας εµφανίζουν

κατά σειρά οι περιφέρειες (Πίνακας 4): Ηπεί-
ρου (37%), Στερεάς Ελλάδας (32%), ∆υτικής
Ελλάδας (31%) και Πελοποννήσου (31%). Σε
κοντινή σχετικά απόσταση κυµαίνεται και ο

κίνδυνος φτώχειας στα Ιόνια Νησιά (29%), 

στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης (28%) και στη Θεσσαλία (27%). Ακό-
µη, κίνδυνο φτώχειας πάνω από τον Εθνικό
Μέσο Όρο (21%) καταγράφουν οι περιφέρειες
Θεσσαλίας (27%), ∆υτικής Μακεδονίας (24%), 
Κεντρικής Μακεδονίας (23%) και Βορείου Αι-
γαίου (23%). Στο Νότιο Αιγαίο ο κίνδυνος
φτώχειας δεν διαφοροποιείται σηµαντικά από

τον Εθνικό Μέσο Όρο, ενώ µόνον η Κρήτη
φαίνεται να είναι η µοναδική νησιωτική περι-
φέρεια µε κίνδυνο φτώχειας (18,40%) σηµαντι-
κά χαµηλότερο του Εθνικού Μέσου Όρου.15

Η

Αττική φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαντικά

από τις υπόλοιπες περιφέρειες και από το σύνο-
λο χώρας, καθώς ο κίνδυνος φτώχειας εµφανί-
ζεται ελάχιστος (12%). 

Εξετάζοντας ειδικότερα τα στοιχεία

του δείκτη Foster για a=2, προκύπτουν οι εξής
παρατηρήσεις (Πίνακας 4): ∆ριµύτερη είναι η
φτώχεια στην Πελοπόννησο και ακολουθεί σε

αρκετή απόσταση η περίπτωση της Ηπείρου. 
Υπογραµµίζεται ότι ο δείκτης αυτός δεν είναι

εύκολο να ερµηνευθεί σαφώς. Με βάση τις ε-
κτιµήσεις του ∆ΕΙΚΤΗ_1, η κατάσταση δεν
διαφοροποιείται δραµατικά. Ο λόγος ανάµεσα
στα δύο εισοδήµατα (των φτωχών και των µη
φτωχών), εµφανίζεται µέγιστος στην Πελοπόν-
νησο (45,268%) και στην Ανατολική Μακεδο-
νία –Θράκη (42,744%). Ακολουθούν οι περι-
φέρειες Ιονίων Νήσων  (39,593%), ∆υτικής
Ελλάδας (39,392%), Βορείου Αιγαίου

(33,614%) και Ηπείρου (31,496%).  
Συνυπολογίζοντας τα στοιχεία για τον

κοινωνικό αποκλεισµό, κατά περιφέρεια προ-
κύπτουν τα εξής: 

Οι σκληροί πυρήνες οικονοµικής ανισότη-
τας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού

Η Ήπειρος παρουσιάζει τον υψηλό-
τερο κίνδυνο φτώχειας (37,3%), ενώ οι τιµές
έντασης/δριµύτητας φτώχειας είναι µέγιστες
όπως ακριβώς και οι δείκτες οικονοµικής ανι-
σότητας (Gini 0,397368 και Theil 0,2765). Η
τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1 της φτώχειας ανέρχεται σε
0,31, ενώ η διαφορά του ισοδύναµου εισοδήµα-
τος φτωχών και µη φτωχών είναι ιδιαίτερα υ-

                                                
15. Σε σύγκριση µε παλαιότερη εκτίµηση της φτώχειας
φαίνεται ότι υπάρχουν σχετικές ανακατατάξεις καθώς

ιεραρχικά το έτος 1988 υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας εµ-
φάνιζαν οι περιφέρειες  ∆. Μακεδονίας, οι Ιόνιοι Νήσοι, η
Πελοπόννησος και η ∆. Ελλάδα, ενώ ελάχιστη ήταν στην
Αττική (Βλ. Μπαλούρδος 1997, Μπαλούρδος και Υφα-
ντόπουλος 2001). 
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ψηλή (7787,16). Ακόµη, στην Ήπειρο τα άτοµα
που δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα κοινωνικού

αποκλεισµού ανέρχονται σε 42%. Από το σύ-
νολο των κοινωνικά αποκλεισµένων το 32,2% 
κινδυνεύει σε µία µόνον διάσταση, ενώ σε πά-
νω από τρεις διαστάσεις κινδυνεύει το 8,2%.  
  Η Πελοπόννησος παρουσιάζει υψηλό

κίνδυνο φτώχειας (31%). Από κοινωνικό απο-
κλεισµό, σε µία διάσταση κινδυνεύει το 28,1%, 
ενώ η αναλογία που κινδυνεύει σε µία ακόµη

διάσταση (20,7%) είναι υψηλή (2η σε µέγεθος). 
Πολλαπλή µειονεξία (κίνδυνος σε τρεις ή πε-
ρισσότερες διαστάσεις) εµφανίζει το 8,2% των
περιπτώσεων. Στην περιφέρεια της Πελο-
ποννήσου παρουσιάζεται η δεύτερη χαµηλότε-
ρη τιµή του µέσου διαθέσιµου ισοδύναµου   
εισοδήµατος (7503,3 €). Οι τιµές των δεικτών
οικονοµικής ανισότητας Gini 0,322998 και
Theil 0,1829 κυµαίνονται σε µέσα επίπεδα, ενώ
η τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1, είναι µέγιστη (0,45268), 
ίσως  επειδή  στο µέσο ισοδύναµο εισόδηµα
των φτωχών καταγράφεται η ελάχιστη τιµή

(2484,5 €).  
Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

καταγράφεται το χαµηλότερο µέσο ισοδύναµο

εισόδηµα (7231,3410 €) καθώς και η µικρότερη
διαφορά µεταξύ φτωχών και µη φτωχών

(5919,42 €). Συγχρόνως, στην ίδια περιφέρεια, 
το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται στο 28%, 
ενώ η τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1 είναι υψηλή
(0,42744). Κοινωνικό αποκλεισµό δεν αντιµε-
τωπίζει το 39,3% του πληθυσµού (2η χαµηλό-
τερη αναλογία), ενώ από µία διάσταση κινδυ-
νεύει το 27,3%. Χαρακτηριστικό στοιχείο της
περιφέρειας είναι επίσης η υψηλή αναλογία

πληθυσµού που κινδυνεύει από πολλαπλές δια-
στάσεις κοινωνικού αποκλεισµού (11,7% φαί-
νεται να έχει ευπάθεια  λειτουργίας σε περισσό-
τερες από τρεις διαστάσεις).  
  Στη ∆υτική Ελλάδα παρουσιάζονται

από τις υψηλότερες τιµές (τέταρτες σε µέγεθος)  
όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχειας (31%), το
σχετικό χάσµα φτώχειας (0,1192) τη δριµύτητα
(0,0644) και το ∆ΕΙΚΤΗ_1 της φτώχειας
(0,27686). Συγχρόνως, παρουσιάζονται και έ-
ντονες εισοδηµατικές ανισότητες. Ο δείκτης

οικονοµικής ανισότητας Gini παρουσιάζεται σε
µια από τις υψηλότερες τιµές του (0,333436). 
Το µέσο ισοδύναµο εισόδηµα κατά νοικοκυριό

ανέρχεται σε 7510,6374 € ετησίως. Το 44,5% 

του πληθυσµού δεν διατρέχει κίνδυνο αποκλει-
σµού, ενώ οι αναλογίες που κινδυνεύουν σε µία
(30,3%) ή δύο διαστάσεις (19,3%), είναι ιδιαί-
τερα υψηλές. Πολλαπλή µειονεξία αντιµετωπί-
ζει το 5,1%.   

Οι Ιόνιοι Νήσοι είναι η 5η φτωχότερη
περιφέρεια της Ελλάδας (29%), ενώ ο

∆ΕΙΚΤΗΣ _1 (0,39392), ο δείκτης Gini 
(0,327238) όσο και ο δείκτης  Theil (0,1960) 
παρουσιάζουν ενδιάµεσες τιµές. Το ισοδύναµο
διαθέσιµο καθαρό εισόδηµα της  περιφέρειας
είναι από τα χαµηλότερα (7519,2577 €). Κύριο
χαρακτηριστικό των Ιονίων Νήσων είναι ότι

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αναλογία πληθυ-
σµού που κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλει-
σµό (63%). Ο κίνδυνος για τις περισσότερες
περιπτώσεις αφορά µόνον σε µία διάσταση

(36,9%), ενώ το 17% κινδυνεύει σε δύο µόνον
διαστάσεις. Επίσης, η αναλογία πολλαπλής µει-
ονεξίας (9,1%) είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

Η Στερεά Ελλάδα, είναι η περιφέρεια
στην οποία παρουσιάζεται η υψηλότερη οικο-
νοµική ανισότητα στα εισοδήµατα µεταξύ

πλουσίων και φτωχών: Gini 0,393434 και Theil 
0,2716 (δεύτερη υψηλότερη τιµή) και Atkinson 
0,1310 για ε=0,5 (υψηλότερη τιµή). Χαρακτη-
ριστικό στοιχείο της περιφέρειας είναι επίσης

το γεγονός ότι οι µη φτωχοί εµφανίζουν το δεύ-
τερο σε µέγεθος υψηλότερο µέσο ισοδύναµο

εισόδηµα (10888,77 €), µετά την Αττική

(1095,12 €). Το έτος 2003, κάτω από το όριο
της φτώχειας ζούσε το 32% του πληθυσµού (2η

σε µέγεθος αναλογία), ενώ η τιµή του

∆ΕΙΚΤΗ_1 είναι 0,27689. Επιπλέον, µόνον το
39,1% δεν αντιµετώπιζε κάποιο πρόβληµα α-
ποκλεισµού (2η χαµηλότερη αναλογία) ενώ
αναλογία 36,3% του πληθυσµού της περιφέρει-
ας διατρέχει κίνδυνο αποκλεισµού σε µία µόνον

διάσταση (µέγιστη τιµή).  
  

Οι «ανερχόµενες» περιφέρειες

Στη ∆υτική Μακεδονία, το ποσοστό
φτώχειας (24%) είναι εντυπωσιακά κοντά στο
αντίστοιχο ποσοστό της Κεντρικής Μακεδονίας

(23%) ή του συνόλου της χώρας (21%). Η πε-
ριφέρεια παρουσιάζει υψηλό µέγεθος µέσου

ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος

(8692,4751€), ενώ οι τιµές των δεικτών ανισό-
τητας καταγράφουν ενδιάµεσες τιµές. Η αναλο-
γία που δεν κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλει-
σµό (41,8%) δεν διαφοροποιείται σηµαντικά
από την αντίστοιχη αναλογία στην Κεντρική

Μακεδονία (42,2%). Το 35% του πληθυσµού
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κινδυνεύει σε µία διάσταση κοινωνικού απο-
κλεισµού και το 14,2% σε δύο διαστάσεις.   

Το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει σχετι-
κά υψηλούς δείκτες οικονοµικής ανισότητας

(δείκτης Gini 0,3647370, δείκτης Theil 0,2400). 
Όµως, στους αριθµούς η περιφέρεια εµφανίζει
ένα «καλό» µέσο ισοδύναµο διαθέσιµο ισοδύ-
ναµο εισόδηµα (9103,958 €), το οποίο ανέρχε-
ται σε 10935,12 € για την περίπτωση των µη
φτωχών. Αντίθετα, για τους φτωχούς καταγρά-
φεται το χαµηλότερο µέσο ισοδύναµο διαθέσι-
µο ισοδύναµο εισόδηµα (2659,07 €), ενώ η τιµή
του ∆ΕΙΚΤΗ_1 της φτώχειας είναι από τις υ-
ψηλότερες (0,33614). Αυτό σηµαίνει ότι η οι-
κονοµική κατάσταση των φτωχών είναι αρκετά

άσχηµη, που αποδεικνύεται επίσης από την υ-
ψηλή τιµή του δείκτη που εκτιµά τη «δριµύτη-
τα» των συνθηκών διαβίωσης των  φτωχών. 
∆εν κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλεισµό το

41,5% του πληθυσµού. Άλλο χαρακτηριστικό
της περιφέρειας είναι οι υψηλές αναλογίες που

κινδυνεύουν από αποκλεισµό σε περισσότερες

από µία διαστάσεις. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι
η αναλογία «πολλαπλής µειονεξίας» (πάνω από
τρεις διαστάσεις) είναι από τις υψηλότερες
(10%). Μέγιστη είναι επίσης η αναλογία που
κινδυνεύει σε τέσσερις διαστάσεις (2,4%).  

Η Κρήτη παρουσιάζει από τους χα-
µηλότερους δείκτες οικονοµικής ανισότητας

(Theil 0,16530, Gini 0,314299). Συγχρόνως, 
παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό φτώχειας

(18%) µετά την Αττική, ποσοστό που υπολείπε-
ται του εθνικού µέσου όρου (21%), ενώ σε πα-
ρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουµε µε βάση

τις τιµές του ∆ΕΙΚΤΗ_1. Και επειδή πρόκειται
για µια περιφέρεια σε καλή οικονοµική κατά-
σταση, εµφανίζει από τα υψηλότερα διαθέσιµα
ισοδύναµα εισοδήµατα ανά άτοµο (9308,4 €). 
Από τα άτοµα που εκτιµώνται να κινδυνεύουν

σε κάποια από τις διαστάσεις του κοινωνικού

αποκλεισµού (54,6%) το 31,2% κινδυνεύει µό-
νον σε µία διάσταση, ενώ το 1,2% κινδυνεύει
σε τέσσερις διαστάσεις.  

Η Θεσσαλία αν και εµφανίζει σχετικά

υψηλό κίνδυνο φτώχειας (27%), οι τιµές των
δεικτών ανισότητας (Theil  0,1696 και Gini 
0,316321) είναι χαµηλότερες των αντίστοιχων
τιµών για το σύνολο της χώρας (Theil  0,2118 
και Gini 0,3441). H εν λόγω περιφέρεια χαρα-
κτηρίζεται από χαµηλή διαφορά µεταξύ του

ισοδύναµου εισοδήµατος φτωχών-µη φτωχών
(6294,0 €), συγκριτικά µε τις µεγαλύτερες δια-
φορές σε άλλες περιφέρειες. ∆εν κινδυνεύει σε
κάποια από τις διαστάσεις του κοινωνικού απο-

κλεισµού το 45,5%, ενώ κίνδυνο σε µία διά-
σταση εµφανίζεται στο 31,1% του πληθυσµού.  

Οι «αναλλοίωτες» περιφέρειες

Στην Αττική η κατάσταση είναι ση-
µαντικά διαφοροποιηµένη συγκριτικά µε τις

υπόλοιπες περιφέρειες. Το ποσοστό φτώχειας
είναι το χαµηλότερο (12%), ενώ παρουσιάζεται
το υψηλότερο διαθέσιµο εισόδηµα ανά άτοµο

σε όλη τη χώρα (11643,1 €), που υπολογίζεται
ότι είναι περίπου κατά 23% υψηλότερο από τον
Εθνικό Μέσο Όρο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό
της περιφέρειας είναι ότι παρουσιάζει τη χαµη-
λότερη τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1, που σηµαίνει ότι
οι παρεµβάσεις προοδευτικής κοινωνικής πολι-
τικής θα έχουν άµεσα αποτελέσµατα «ισότη-
τας» ή και κοινωνικής δικαιοσύνης. Όσον αφο-
ρά το βαθµό οικονοµικής ανισότητας, η Αττική
παρουσιάζει  «µέση» τιµή. Στο σύνολο της χώ-
ρας, ο δείκτης Gini ανέρχεται στο 0,3441 ενώ
στην Αττική ανέρχεται στο 0,337166. Ακόµη
και η αναλογία πληθυσµού που αντιµετωπίζει

κάποιο πρόβληµα αποκλεισµού να ανέρχεται σε

50% (χαµηλότερη αναλογία). Παρά ταύτα, το
30,7% κινδυνεύει σε µία µόνον διάσταση, ενώ
τα άτοµα µε πολλαπλή µειονεξία, µε κίνδυνο σε
τρεις ή περισσότερες διαστάσεις του κοινωνι-
κού αποκλεισµού, ανέρχονται σε 6%. 

Στο Νότιο Αιγαίο η φτώχεια ανέρχε-
ται σε 22%. Πρόκειται για µια από τις «µεσαί-
ες» οικονοµικά περιφέρειες της χώρας. Η περι-
φέρεια παρουσιάζει επίσης τις πιο ήπιες και

ελάχιστες τιµές των δεικτών οικονοµικής ανι-
σότητας (Theil 0,1508, Gini 0,294973), ενώ η
τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1 της φτώχειας είναι
0,28473. Μετά την Αττική, εµφανίζεται επίσης
η δεύτερη σε µέγεθος αναλογία πληθυσµού που

δεν κινδυνεύει από κοινωνικό αποκλεισµό

(45,9%). Επιπλέον, η πλειοψηφία των κοινωνι-
κά αποκλεισµένων (39,1%) συγκεντρώνεται σε
µία µόνον διάσταση, ενώ οι αναλογίες στις υ-
πόλοιπες διαστάσεις, καταγράφονται ελάχιστες.  

Επίπεδα που υπερέχουν το 2% του
κινδύνου φτώχειας για το σύνολο της χώρας

καταγράφονται για την Κεντρική Μακεδονία. 
Το µέσο ισοδύναµο εισόδηµα των νοικοκυριών

της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται ετησίως

σε 8318,1924 €. Στην περιφέρεια η τιµή του
δείκτη Gini =0,3175, κυµαίνεται σε µέσα επί-
πεδα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες περιφέρειες, 
ενώ η τιµή του ∆ΕΙΚΤΗ_1 της φτώχειας είναι
από τις χαµηλότερες. Σε κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισµού βρίσκεται το 57,8% του πληθυ-
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σµού εκ των οποίων το 32,1% κινδυνεύει σε
µία διάσταση και το 19,5% σε µόνον δύο δια-
στάσεις. 

  

Πίνακας 3 
∆είκτες ανισότητας για το σύνολο και τις περιφέρειες της χώρας* 

Περιφέρεια Gini 
Theil 

Entropy 
(ε=0) 

Theil: 
Μέση Λογαριθµι-
κή Απόκλιση

(ε=1) 

Atkinson 
(ε=0,5) 

Atkinson 
(ε=2) 

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη
0,311127 0,1802 0,1623 0,0814 0,3453 

Κεντρική Μακεδονία 0,321545 0,1808 0,17469 0,0846 0,3254 
∆υτική Μακεδονία 0,334592 0,1961 0,2041 0,0942 0,3345 
Θεσσαλία 0,316321 0,1696 0,1624 0,07963 0,3006 
Ήπειρος 0,397368 0,2765 0,2877 0,1308 0,4225 
Ιόνιοι Νήσοι 0,327238 0,1960 0,1850 0,09054 0,3424 
∆υτική Ελλάδα 0,333436 0,1976 0,1792 0,0899 0,3513 
Στερεά Ελλάδα 0,393434 0,2716 0,2975 0,1310 0,4182 
Πελοπόννησος 0,322998 0,1829 0,1726 0,0849 0,3198 
Αττική 0,337166 0,1975 0,2055 0,0950 0,3390 
Βόρειο Αιγαίο 0,364737 0,2400 0,2258 0,1096 0,4073 
Νότιο Αιγαίο 0,294973 0,1508 0,1528 0,0725 0,2863 
Κρήτη 0,314299 0,1653 0,1612 0,0784 0,2856 
Σύνολο χώρας 0,3441 0,2118 0,2135 0,1001 0,3612 
* Έχουν αφαιρεθεί τα µηδενικά και τα αρνητικά εισοδήµατα. 

Πίνακας 4 
Φτώχεια για το σύνολο και τις περιφέρειες της χώρας: ∆είκτης  Foster για α = 0,1 ,2. 

∆είκτης  φτώχειας (α = 0) α=1 α=2 

Περιφέρεια
Κίνδυνος φτώ-

χειας
Σχετική συµµετοχή

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη
0,28 0,07482356 0,1045 0,0553 

Κεντρική Μακεδονία 0,23 0,18997318 0,0803 0,0543 
∆υτική Μακεδονία 0,24 0,02928511 0,0725 0,0309 
Θεσσαλία 0,27 0,08197179 0,0793 0,0363 
Ήπειρος 0,37 0,05517538 0,1470 0,0792 
Ιόνιοι Νήσοι 0,29 0,02633869 0,1111 0,0569 
∆υτική Ελλάδα 0,31 0,08747607 0,1192 0,0644 
Στερεά Ελλάδα 0,32 0,07556789 0,1129 0,0615 
Πελοπόννησος 0,31 0,07743779 0,1454 0,1225 
Αττική 0,12 0,20457277 0,0403 0,0267 
Βόρειο Αιγαίο 0,23 0,02160642 0,0972 0,0532 
Νότιο Αιγαίο 0,22 0,02805446 0,0616 0,0578 
Κρήτη 0,18 0,04771615 0,0494 0,0207 
Σύνολο χώρας  0,21 1,0000000 0,0750 0,0461 
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Πίνακας 5 
Μέσο Εισόδηµα και ∆ΕΙΚΤΗΣ 1 

Περιφέρεια

Μέσο ∆ιαθέσιµο

Ισοδύναµο Ει-
σόδηµα  Σύνολο
Πληθυσµού

Μέσο ∆ιαθέσιµο

Ισοδύναµο Ει-
σόδηµα µη Φτω-

χών

Μέσο ∆ιαθέ-
σιµο Ισοδύ-
ναµο Εισόδη-
µα  Φτωχών

*∆ιαφορά ∆ΕΙΚΤΗΣ_1 

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη
7231,3410 8887,99 2968,57 5919,42 0,42744 

Κεντρική Μακεδονία 8318,1924 9912,98 3118,64 6794,34 0,31371 
∆υτική Μακεδονία 8692,4751 10379,14 3299,60 7079,54 0,25568 
Θεσσαλία 7947,3497 9623,01 3328,91 6294,10 0,28928 
Ήπειρος 7756,6015 10663,08 2875,92 7787,16 0,31496 
Ιόνιοι Νήσοι 7519,2577 9376,10 2906,01 6470,09 0,39593 
∆υτική Ελλάδα 7510,6374 9510,29 2862,47 6647,82 0,39392 
Στερεά Ελλάδα 8421,2383 10888,77 3039,11 7849,66 0,27686 
Πελοπόννησος 7503,3021 9708,80 2484,50 7224,30 0,45268 
Αττική 11643,0609 12756,54 3081,05 9675,49 0,20711 
Βόρειο Αιγαίο 9103,9580 10935,12 2659,07 8276,05 0,33614 
Νότιο Αιγαίο 8361,5081 9679,48 3335,03 6344,45 0,28473 
Κρήτη 9308,3736 10625,04 3469,07 7155,97 0,21619 
Σύνολο χώρας  9421,2331 11101,33 3039,10 8062,23 0,26760 
* ∆ιαφορά εισοδήµατος µη φτωχών και φτωχών  

Πίνακας 6 
Κοινωνικός αποκλεισµός στην Ελλάδα: Σύνολο χώρας

Σύνολο

∆είκτης αποκλεισµού Ν % Αθροιστική συχνότητα

0 1658081 45,2 45,2 

1 1144495 31,2 76,5 

2 606933 16,6 93,0 

3 222036 6,1 99,1 

4 31787 0,9 100,0 

5 1060 0,0 
Σύνολο 3664392 100,0  

Πίνακας 7 
Κίνδυνος σε κάθε λειτουργία

Λειτουργίες Κίνδυνος (%) 
Βασικές ανάγκες  21,0 
Φτώχεια 20,8 
Ποιότητα ζωής, κατοικία, περιβάλλον 16,7 
Εκπαίδευση, υγεία, ασφάλιση 22,4 
Κοινωνικές σχέσεις-δίκτυα, δραστηριότητα 5,2 
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Πίνακας 8 
∆ιαστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού στις περιφέρειες της χώρας

∆ιαστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού

Περιφέρεια
Καµία

διάσταση

Μία

διάσταση

∆ύο

διαστάσεις

Τρεις δια-
στάσεις

Τέσσερις

διαστάσεις

Πέντε

διαστά

σεις
Σύνολο

Σε τρεις

ή περισ-
σό- 
τερες

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη
39,3 27,3 21,8 9,6 1,8 0,3 100,0 

11,7 

Κεντρική Μακεδονία 42,2 32,1 19,5 5,4 0,8  100,0 6,2 

∆υτική Μακεδονία 41,8 35,0 14,2 7,7 1,3  100,0 9,0 

Θεσσαλία 45,5 31,1 17,5 4,4 1,5  100,0 5,9 

Ήπειρος 42,0 32,2 17,6 7,0 1,2  100,0 8,2 

Ιόνιοι Νήσοι 37,0 36,9 17,0 9,1 0,0  100,0 9,1 

∆υτική Ελλάδα 44,5 30,3 19,3 4,9 0,8 0,2 100,0 5,9 

Στερεά Ελλάδα 39,1 36,3 17,8 6,3 0,5  100,0 6,8 

Πελοπόννησος 42,4 28,1 20,7 7,5 1,3  100,0 8,8 

Αττική 50,0 30,7 13,4 5,5 0,5  100,0 6,0 

Βόρειο Αιγαίο 41,5 33,0 15,5 7,6 2,4  100,0 10,0 

Νότιο Αιγαίο 45,9 39,1 11,6 2,9 0,5  100,0 3,4 

Κρήτη 45,4 27,1 17,5 8,9 1,2  100,0 10,1 

Σύνολο χώρας  45,2 31,2 16,6 6,1 0,9 0,0 100,0 7,0 
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∆ιαστάσεις και χαρακτηριστι-
κά της φτώχειας στην Ελλάδα: 
επισκόπηση µελετών και δια-
χρονικές εξελίξεις   

Μαρία  Κετσετζοπούλου

Περίληψη

Η φτώχεια ήταν σχεδόν πάντα επίκαιρο θέµα του

επιστηµονικού και πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα. 
Η συλλογή και η διαθεσιµότητα στοιχείων για τα ει-
σοδήµατα και την κατανάλωση του πληθυσµού, κυρί-
ως από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών

σε εθνικό επίπεδο και από το Ευρωπαϊκό Πάνελ Νοι-
κοκυριών από τη δεκαετία του ’90 σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, επέτρεψε τη διερεύνηση της φτώχειας και

υπάρχει πλέον µια σχετικά σαφής εικόνα για τη µεθο-
δολογική προσέγγιση του θέµατος, για τη διάσταση

της φτώχειας, για τις διαχρονικές µεταβολές της και
για τα χαρακτηριστικά των πληθυσµιακών οµάδων

που κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν σε κατά-
σταση φτώχειας. Το παρόν άρθρο εστιάζεται στην
κριτική παρουσίαση των βασικότερων µελετών για τη

φτώχεια και στα βασικά αποτελέσµατα, όπως δια-
µορφώνονται από τις µελέτες αυτές µε σκοπό να συ-
νοψίσει τόσο τη γνώση για την εµπειρική διερεύνηση

του θέµατος, όσο και την εικόνα για την έκταση, τη
δοµή και τη διαχρονική εξέλιξη της φτώχειας στην

Ελλάδα Συµπερασµατικά, παρά τη σηµαντική µείωση
της φτώχειας µετά το 1974, η Ελλάδα παραµένει µια
χώρα µε υψηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας σε σύ-
γκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Επιπλέον, η
Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών

που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς διαφόρων αγα-
θών και πρόσβασης σε συγκεκριµένες υπηρεσίες. Ε-
πιπλέον, η δοµή της φτώχειας διαχρονικά έχει αλλά-
ξει σηµαντικά. Επικρατεί πλέον η τάση αντικατάστα-
σης των αγροτών ως οµάδας µε την υψηλότερη συµ-
βολή στη διαµόρφωση της φτώχειας από τους ηλικι-
ωµένους και τους ανέργους, που οφείλεται κυρίως
στις µεταβολές των πληθυσµιακών µερίδων των δύο

οµάδων παρά στη βελτίωση ή επιδείνωση αντίστοιχα, 
του βιοτικού επιπέδου ζωής τους. 
       
Εισαγωγή

Οι έρευνες µέτρησης και ανάλυσης της

φτώχειας, στην πλειοψηφία τους, χρησιµοποι-
ούν τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Οικο-
γενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ) που διεξά-
γει η ΕΣΥΕ σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε

κύριο σκοπό τη συλλογή δεδοµένων για την

κατασκευή σταθµών του ∆είκτη Τιµών Κατα-
ναλωτή. Στην έρευνα αυτή, συλλέγονται στοι-
χεία σχετικά µε τις καταναλωτικές δαπάνες, τα
εισοδήµατα, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 
τις συνθήκες στέγασης, καθώς και τα δηµογρα-
φικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά

των µελών των νοικοκυριών. Αρκετές εργασίες
χρησιµοποιούν στοιχεία καταναλωτικών δαπα-
νών, αντί του εισοδήµατος για τη µέτρηση της
φτώχειας και των οικονοµικών ανισοτήτων (η
καταναλωτική δαπάνη θεωρείται ότι προσεγγί-
ζει καλύτερα το «µόνιµο» εισόδηµα των νοικο-
κυριών από όσο το τρέχον εισόδηµά τους και

επιπλέον, κρίνεται ότι τα στοιχεία για τις κατα-
ναλωτικές δαπάνες είναι πιο αξιόπιστα από αυ-
τά για το εισόδηµα). Ως βασική µεταβλητή για
τη µέτρηση του βιοτικού επιπέδου του ατόµου, 
χρησιµοποιείται συνήθως το σύνολο των αγο-
ρών του στo πλαίσιο του νοικοκυριού που ανή-
κει, ενώ σε ορισµένες µελέτες εναλλακτικά, 
έχει χρησιµοποιηθεί το αντίστοιχο τρέχον ή το

«µόνιµο» εισόδηµα. Το τελευταίο έχει θεωρη-
θεί ως µεταβλητή που δείχνει την ικανότητα

των ατόµων (και νοικοκυριών) να φτάσουν σε
ένα επίπεδο διαβίωσης που δεν διαφέρει πολύ

από το µέσο επίπεδο ζωής της κοινωνίας στην

οποία ανήκουν.1

Επιπλέον, έχουν εκπονηθεί ορισµένες
εργασίες σχετικά µε τη φτώχεια, που χρησιµο-
ποιούν τα στοιχεία δύο δειγµατοληπτικών ε-
ρευνών του ΕΚΚΕ που διενεργήθηκαν το 1984 
για τη διανοµή του εισοδήµατος και το 1988 
για τον προσδιορισµό κοινωνικών δεικτών και

ορίων φτώχειας. Τέλος, µια άλλη βασική πηγή
στοιχείων τα τελευταία χρόνια αποτελεί η Έ-
ρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης

(European Community Househo1d Pane1 - το
Ευρωπαϊκό Πάνελ Νοικοκυριών) η οποία διε-
ξάγεται µε κοινή µεθοδολογία της Eurostat στις
χώρες της Ε.Ε. από το 1994. Βασικός σκοπός
της έρευνας είναι να συλλέγει πληροφορίες για

τα εισοδήµατα και για τις συνθήκες απασχόλη-
σης και διαβίωσης των νοικοκυριών του δείγ-
µατος. Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πάνελ
Νοικοκυριών έχουν αξιοποιηθεί από τη

Eurostat, αλλά και από ορισµένους µελετητές
σε εθνικό επίπεδο.  

Το 2003, διενεργήθηκε η νέα έρευνα
της Eurostat για το εισόδηµα και τις συνθήκες

                                                
1. Τσακλόγλου Π., 1993, Μητράκος Θ., Πανοπούλου Γ. 
και Τσακλόγλου Π., 2000. 
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διαβίωσης των νοικοκυριών η οποία αντικατέ-
στησε το Ευρωπαϊκό Πάνελ Νοικοκυριών.2 Τα
στοιχεία της έρευνας αξιοποιήθηκαν από αρκε-
τούς ερευνητές για τη διερεύνηση διαφόρων

διαστάσεων της φτώχειας.       
Όλες οι µελέτες εξετάζουν τη σχετική

φτώχεια. Η γραµµή φτώχειας ορίζεται ως πο-
σοστό, συνήθως το 50% (και τελευταία το
60%) της κατά κεφαλήν ισοδύναµης κατανα-
λωτικής δαπάνης (ή εισοδήµατος). Στις υπάρ-
χουσες µελέτες εξετάζονται συνήθως τα ποσο-
στά φτώχειας, η συνεισφορά διαφόρων πληθυ-
σµιακών οµάδων στη συνολική φτώχεια, υπο-
λογίζονται δείκτες φτώχειας (Sen ή άλλοι δεί-
κτες που ικανοποιούν τα αξιώµατα του Sen). 
Στις δαπάνες κατανάλωσης, αρκετές µελέτες
συµπεριλαµβάνουν και τη χρηµατική αποτίµη-
ση της τεκµαρτής κατανάλωσης (τεκµαρτό ε-
νοίκιο, κατανάλωση ίδιας παραγωγής, εισοδή-
µατα σε είδος). 

Επισκόπηση µελετών: µεθοδολογική
προσέγγιση και βασικά αποτελέσµατα

Η πρώτη εµπειρική µελέτη εκπονήθηκε

το 1979.3 Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιούνται
οµαδοποιηµένα στοιχεία καταναλωτικών δαπα-
νών της ΕΟΠ για το 1974. Στις καταναλωτικές
δαπάνες περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την

αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η κα-
τανάλωση ίδιας παραγωγής, εισοδήµατα σε
είδος και τεκµαρτά ενοίκια. Η γραµµή φτώ-
χειας προσδιορίζεται ταυτόχρονα µε τον προσ-
διορισµό κλιµάκων ισοδυναµίας και για το

σκοπό αυτό χρησιµοποιείται µια σχετικά περί-
πλοκη µεθοδολογία. Σύµφωνα µε τη µελέτη
αυτή, το 1974 το 28,2% των νοικοκυριών ή το
25,7% του συνολικού πληθυσµού ήταν φτωχοί. 
Στη µελέτη επιχειρείται και η διάσπαση της

συνολικής φτώχειας ανάλογα µε τον τόπο δια-
µονής των νοικοκυριών και διαπιστώνεται ότι η

φτώχεια ήταν πολύ µεγαλύτερη στις αγροτικές

σε σύγκριση µε τις αστικές περιοχές (ποσοστό
φτώχειας των αγροτικών περιοχών ήταν 45,9%, 
ενώ στην περιοχή της Πρωτεύουσας 11,7%). 
Γενικά, τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης
διαφέρουν από αυτά άλλων µελετών που αφο-
ρούν στην ίδια περίοδο και χρησιµοποιούν τα

ίδια στοιχεία. Αυτό οφείλεται στις σηµαντικά
χαµηλότερες κλίµακες ισοδυναµίας που χρησι-

                                                
2. Στην Ελλάδα η έρευνα διενεργήθηκε από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικών Ερευνών. Βλ. ΕΣΥΕ & ΕΚΚΕ, 2004. 
3. Beckennan W., 1979. 

µοποιούνται στη µελέτη συγκριτικά µε αυτές

των υπολοίπων µελετών. 
Στην επόµενη χρονολογικά µελέτη για

τη φτώχεια, επίσης χρησιµοποιούνται οµαδο-
ποιηµένα στοιχεία καταναλωτικών δαπανών

της ΕΟΠ για το 1974, χωρίς όµως να περιλαµ-
βάνονται σε αυτές η κατανάλωση ίδιας παρα-
γωγής, τα εισοδήµατα σε είδος και τα τεκµαρτά
ενοίκια για ιδιοκατοίκηση (εξετάζονται µόνον
οι δαπάνες αγορών).4 Η γραµµή φτώχειας ορί-
ζεται ίση µε το κόστος της ελάχιστης αναγκαίας

δίαιτας το οποίο αντιστοιχεί στο 58% της µέσης
κατά κεφαλήν καταναλωτικής δαπάνης για α-
γορές της ΕΟΠ για το 1974. Σύµφωνα µε τη
µελέτη, το 30,85% των νοικοκυριών ή το
24,68% του συνολικού πληθυσµού το 1974, 
χαρακτηρίζονται ως φτωχοί. Στη συνέχεια, επι-
χειρείται η µέτρηση του ποσοστού φτώχειας

ορισµένων πληθυσµιακών οµάδων, µε βάση τα
στοιχεία που προκύπτουν από την υποδιαίρεση

του δείγµατος της ΕΟΠ ανάλογα µε: τον τόπο
διαµονής των νοικοκυριών, το επάγγελµα του
αρχηγού του νοικοκυριού, την ηλικία του αρ-
χηγού, καθώς και τον αριθµό των οικονοµικά
ενεργών µελών του νοικοκυριού. Επιπλέον, 
εκτιµάται η συµβολή των αντίστοιχων οµάδων

στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας.  
Από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι

στις οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας (µε πο-
σοστό φτώχειας άνω του 45%) εµφανίζονται τα
εξής νοικοκυριά: 1) µε αρχηγό ηλικίας άνω των
65 ετών (και εντονότερα  άνω των 75), 2) µε
αρχηγό εκτός εργασίας (συνταξιούχο ή άνερ-
γο), 3) µε αρχηγό γεωργό ή κτηνοτρόφο, 4) 
νοικοκυριά χωρίς οικονοµικά ενεργό µέλος, 
καθώς και 5) νοικοκυριά. που µένουν σε χωριά
µε λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Οι παρα-
πάνω οµάδες έχουν και τη µεγαλύτερη συµβο-
λή στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας. 
Τέλος, στη µελέτη επιχειρείται η µέτρηση και η
διάσπαση της συνολικής φτώχειας και εκτιµά-
ται η τιµή του δείκτη Sen ανά µεγάλες περιοχές
(Περιφέρεια Πρωτεύουσας, λοιπές αστικές πε-
ριοχές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές) ό-
που ο δείκτης λαµβάνει υψηλότερη τιµή στις

αγροτικές περιοχές. 
Η µελέτη αυτή εισάγει σηµαντικά και-

νοτοµικά στοιχεία στην εµπειρική διερεύνηση

της φτώχειας στην Ελλάδα όπως η εκτίµηση

                                                
4. Carantinos D., 1981. Επίσης, Καραντινός ∆., 1985. Την
ίδια περίοδο εκπονήθηκε και η µελέτη του Μπαµπανάση

Σ., 1981, η οποία ωστόσο δεν διερευνά τη φτώχεια σε
ολόκληρη τη χώρα, αλλά, χρησιµοποιώντας στατιστικό
υλικό από διάφορες πηγές, εξετάζει τις συνθήκες διαβίω-
σης ορισµένων κοινωνικών οµάδων.  
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του δείκτη Sen, η διάσπαση της συνολικής
φτώχειας κλπ. Ωστόσο, ο αποκλεισµός της αυ-
τοκατανάλωσης από το εισόδηµα των νοικοκυ-
ριών υπερτονίζει το ποσοστό της φτώχειας κυ-
ρίως των αγροτικών νοικοκυριών. Ως γνωστό, 
η αυτοκατανάλωση αποτελεί σηµαντικό µέρος

του εισοδήµατος των αγροτικών κυρίως νοικο-
κυριών που το 1974 αποτελούσαν µεγάλο τµή-
µα του ελληνικού πληθυσµού, αλλά και των
αυτοαπασχολούµενων σε µικρές οικογενειακές

επιχειρήσεις στο µη αγροτικό τοµέα. 
Η επόµενη µελέτη βασίζεται στα πρω-

τογενή στοιχεία εισοδήµατος της ΕΟΠ του

1974 και εξετάζει το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα
µετά από κρατήσεις φόρου, ασφαλιστικών ει-
σφορών και µεταβιβαστικών πληρωµών.5 Στο
εισόδηµα περιλαµβάνεται το τεκµαρτό ενοίκιο

ιδιοκατοίκησης, ενώ η κατανάλωση ίδιας παρα-
γωγής και το εισόδηµα σε είδος δεν συνυπολο-
γίζονται. Ο αποκλεισµός τους, όπως και στην
προηγούµενη µελέτη, οδηγεί σε υψηλότερα
ποσοστά φτώχειας ορισµένων µεγάλων τµηµά-
των του πληθυσµού και ίσως σε υψηλότερο

ποσοστό της συνολικής φτώχειας γενικότερα. Η
γραµµή φτώχειας ορίζεται σε 50% του µέσου
κατά κεφαλήν ισοδύναµου εισοδήµατος. Η α-
νάλυση δείχνει ότι το εισόδηµα του 26,4% των
νοικοκυριών βρίσκεται κάτω από τη γραµµή

φτώχειας, ποσοστό που δεν διαφέρει σηµαντικά
από αυτό των άλλων εργασιών για την ίδια πε-
ρίοδο. 

Επιπλέον, στη µελέτη επιχειρείται ε-
κτεταµένη διάσπαση της συνολικής φτώχειας

και εκτιµάται το ποσοστό φτώχειας διαφόρων

πληθυσµιακών οµάδων ανάλογα µε το µέγεθος

του νοικοκυριού, την περιφέρεια διαµονής, το
επάγγελµα, τον κλάδο οικονοµικής δραστηριό-
τητας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το φύλο, την
ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση του

αρχηγού του νοικοκυριού. Οι οµάδες µε υψηλή
«συνεισφορά» στο συνολικό ποσοστό φτώχειας
είναι τα αγροτικά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά µε
αρχηγό µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα
νοικοκυριά µε αρχηγό ηλικίας άνω των 60 ε-
τών, τα νοικοκυριά µε ένα οικονοµικά ενεργό
µέλος, τα νοικοκυριά µε αρχηγό που ανήκει
στις επαγγελµατικές κατηγορίες «γεωργός» ή
«κτηνοτρόφος» και «λοιπά» (άνεργοι, συνταξι-
ούχοι, φοιτητές κλπ.). Οι οµάδες µε υψηλό κίν-
δυνο φτώχειας (µε ποσοστό φτώχειας τουλάχι-
στον 1,5 φορά µεγαλύτερο από το ποσοστό
φτώχειας του συνολικού πληθυσµού), σύµφωνα
µε τη µελέτη, είναι τα νοικοκυριά ηλικιωµένων, 

                                                
5. Κανελλόπουλος Κ., 1986. 

τα πολύτεκνα νοικοκυριά, οι µονογονεϊκές οι-
κογένειες µε παιδιά κάτω των 14 ετών, τα α-
γροτικά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά στην Ήπει-
ρο, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία
και στη Θράκη, νοικοκυριά µε αρχηγό γεωργό
ή κτηνοτρόφο, άνεργο, ή µε πολύ χαµηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης. 

Η επόµενη µελέτη προχωρεί σε µια συ-
στηµατική µέτρηση και διάσπαση της φτώ-
χειας, εξετάζει τη διαχρονική µεταβολή των
ποσοστών φτώχειας, χρησιµοποιεί αναγνωρι-
σµένους διεθνώς δείκτες και γενικά, όπως και
οι υπόλοιπες µελέτες του ίδιου συγγραφέα, συ-
νεισφέρει σηµαντικά στην ανάπτυξη µεθοδολο-
γικών τεχνικών και εργαλείων µέτρησης της

φτώχειας.6 Η µελέτη βασίζεται στα πρωτογενή
στοιχεία καταναλωτικών δαπανών της ΕΟΠ για

το 1974 και το 1981-82, στις οποίες περιλαµ-
βάνονται οι πραγµατικές και τεκµαρτές δαπά-
νες κατανάλωσης. Με βάση τις καταναλωτικές
δαπάνες και µε τη χρήση κλιµάκων ισοδυναµί-
ας για τις ανάγκες των ανήλικων µελών του

νοικοκυριού, υπολογίζεται η ισοδύναµη κατά
άτοµο κατανάλωση που χρησιµοποιείται για τη

µέτρηση της φτώχειας. Η γραµµή φτώχειας ο-
ρίζεται στα δύο τρίτα της διάµεσης ισοδύναµης

κατά κεφαλήν δαπάνης. Ως δείκτες φτώχειας
υπολογίζονται, εκτός από το ποσοστό φτώχειας
και άλλοι τέσσερις σύνθετοι δείκτες που επι-
τρέπουν τη διάσπαση της συνολικής ανισότη-
τας και δίνουν εκτιµήσεις για τη συµβολή δια-
φόρων πληθυσµιακών οµάδων στη συνολική

φτώχεια.  
Σύµφωνα µε τη µελέτη, το 24,3% και

το 22,7% του πληθυσµού το 1974 και το 1981-
82 αντίστοιχα, ζούσε σε συνθήκες φτώχειας. 
Στη συνέχεια, επιχειρείται µια εκτεταµένη διά-
σπαση του συνολικού ποσοστού φτώχειας, α-
νάλογα µε την περιφέρεια, το µέγεθος νοικοκυ-
ριού, τον αριθµό των οικονοµικά ενεργών µε-
λών, καθώς και ανάλογα µε την ηλικία, το φύ-
λο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη θέση στην
εργασία του αρχηγού του νοικοκυριού. Ως ο-
µάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας (µε τιµές των
δεικτών φτώχειας υψηλότερες από το 50% του
µέσου όρου του συνολικού ποσοστού φτώ-
χειας) εµφανίζονται πάλι τα αγροτικά νοικοκυ-
ριά, τα νοικοκυριά στην Ήπειρο, την Ανατολι-
κή Μακεδονία και Θράκη, πολυµελή νοικοκυ-
ριά (µε περισσότερα από 6 µέλη), νοικοκυριά
µε αρχηγό αγρότη, ηλικιωµένο, ή µε πολύ χα-
µηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Στη µελέτη επιχει-
ρείται επιπλέον µια αναλυτική εξέταση της

                                                
6. Tsakloglou Ρ., 1990, 1993. 
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«συνεισφοράς» των διαφόρων οµάδων υψηλού
κινδύνου στη συνολική φτώχεια, λεπτοµερής
ανάλυση της διαχρονικής µεταβολής της φτώ-
χειας και της µεταβολής της συµβολής των

διαφόρων οµάδων κατά το χρονικό διάστηµα

1974-1982.  
Σε γενικές γραµµές, διαπιστώνεται ότι

µεταξύ 1974 και 1982 η σχετική φτώχεια µειώ-
νεται σηµαντικά από 24,3% σε 22,7%. Σε σχέ-
ση µε τη συµβολή των πληθυσµιακών οµάδων

στο εθνικό επίπεδο φτώχειας, η ανάλυση δεί-
χνει ότι, καταρχήν µειώνεται η «συνεισφορά» 
των αγροτικών περιοχών (αν και παραµένει σε
υψηλό επίπεδο), ενώ αυξάνεται η «συνεισφο-
ρά» των ηµιαστικών και κυρίως των αστικών
περιοχών. Επίσης, η ανάλυση δείχνει ότι η δια-
χρονική µείωση της φτώχειας οφείλεται κυρίως

στη µείωση του επιπέδου φτώχειας εντός των

διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών οµάδων παρά

στην αλλαγή της σύνθεσης του πληθυσµού και

συνεπώς, στη φτώχεια µεταξύ των οµάδων αυ-
τών. 

Μετά την πρωτοποριακή εργασία του

Townsend (1979), πολλές µελέτες άρχισαν να
παρουσιάζουν δείκτες όχι µόνο για την εισοδη-
µατική φτώχεια, αλλά και για τη στέρηση συ-
γκεκριµένων διαρκών αγαθών ή την αδυναµία

αγοράς ορισµένων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, η
πρώτη εργασία και έως σήµερα από τις πιο ο-
λοκληρωµένες προσπάθειες για τη διερεύνηση

εκτός των εισοδηµατικών και µιας σειράς ση-
µαντικών µη εισοδηµατικών διαστάσεων της

φτώχειας, βασίζεται κυρίως στα πρωτογενή
στοιχεία καταναλωτικών δαπανών της ΕΟΠ για

το 1981-82. Αξιοποιούνται επίσης και τα στοι-
χεία της ΕΟΠ για το 1974, καθώς και δεδοµένα
από άλλες πηγές.7 Σε γενικές γραµµές η µέθο-
δος που ακολουθείται, καθώς και τα βασικά
αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε αυτά των

προηγούµενων µελετών. Η γραµµή φτώχειας
ορίζεται στο 55% της µέσης ισοδύναµης κατα-
ναλωτικής δαπάνης. Για τη µέτρηση της φτώ-
χειας χρησιµοποιούνται τα ποσοστά φτώχειας

και το αναλογικό χάσµα καταναλωτικής δαπά-
νης. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, το 20,6% των
νοικοκυριών ή το 22,4% του συνόλου του πλη-
θυσµού είχαν κατανάλωση χαµηλότερη από τη

γραµµή φτώχειας το 1981-82. Ως προς τη δοµή
της φτώχειας, τα αποτελέσµατα της µελέτης
δείχνουν ότι οι οµάδες µε υψηλότερη συµβολή

                                                
7. Καράγιωργας Σ., Γεωργακόπουλος Θ., Καραντινός ∆., 
Λοϊζίδης Γ., Μπούζας Ν., Υφαντόπουλος Γ. και Χρυσά-
κης Μ., 1990. 

στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας δεν

διαφέρουν από αυτές του 1974 και είναι τα α-
γροτικά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά που κατοι-
κούν στην Ήπειρο, την Ανατολική Μακεδονία
και τη Θράκη, τα πολυµελή νοικοκυριά (µε 6 ή
περισσότερα µέλη), τα µονοµελή νοικοκυριά
που αποτελούνται από άτοµα ηλικίας άνω των

65 ετών, τα νοικοκυριά µε αρχηγό ηλικίας άνω
των 75 ετών και τα νοικοκυριά µε αρχηγό που
δεν έχει τελειώσει το δηµοτικό σχολείο. Από τα
αποτελέσµατα της διάσπασης της συνολικής

φτώχειας που επιχειρείται στη µελέτη φαίνεται

ότι µεγαλύτερη «συνεισφορά» στη διαµόρφωση
της συνολικής φτώχειας έχουν οι αγροτικές

περιοχές (εάν και η «συνεισφορά» αυτή µειώ-
θηκε κατά την περίοδο 1974-82). Από την ανά-
λυση της διαχρονικής µεταβολής της φτώχειας, 
στη µελέτη διαπιστώνεται ότι η φτώχεια µειώ-
θηκε σηµαντικά µεταξύ 1974 και 1981-82. Στη
µελέτη επιχειρείται µια εκτίµηση για τις οµάδες

που κέρδισαν περισσότερο από την οικονοµική

ανάπτυξη και την ακόλουθη αύξηση της συνο-
λικής κατανάλωσης κατά την ίδια περίοδο. ∆ι-
απιστώνεται ότι το 20,4% από την αύξηση της
κατανάλωσης ήταν προς όφελος των φτωχών

και το 79,6%  των µη φτωχών. Εποµένως, η
οικονοµική θέση των φτωχών βελτιώθηκε, αλ-
λά το χάσµα µεταξύ φτωχών και µη φτωχών

µεγάλωσε. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

ανάλυση που αφορά στις µη εισοδηµατικές δι-
αστάσεις της φτώχειας. Όπως διαπιστώνεται, 
υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των

φτωχών και των µη φτωχών νοικοκυριών ως

προς τα καταναλωτικά τους πρότυπα, τις συν-
θήκες στέγασης, την εκπαίδευση, την εκπαιδευ-
τική και επαγγελµατική κινητικότητα, καθώς
και ως προς την κατάσταση υγείας. Σε σχέση
µε τις συνθήκες διαβίωσης, τα φτωχά νοικοκυ-
ριά διαθέτουν λιγότερες ανέσεις κατοικίας και

λιγότερα διαρκή καταναλωτικά αγαθά σε σχέση

µε τα µη φτωχά νοικοκυριά. Επίσης, τα φτωχά
νοικοκυριά εµφανίζεται να έχουν υψηλότερους

δείκτες νοσηρότητας από τα µη φτωχά νοικο-
κυριά, παραµένουν στα νοσοκοµεία για µεγα-
λύτερο χρονικό διάστηµα και έχουν µεγαλύτε-
ρη πιθανότητα θανάτου για όλες τις κατηγορίες

νόσων. Όσον αφορά την επίδραση των εκπαι-
δευτικών ανισοτήτων στη διαµόρφωση της

φτώχειας, στη µελέτη αναπτύσσεται ένα ερµη-
νευτικό πλαίσιο που αναφέρεται στο φαύλο

κύκλο σωρευτικής αιτιότητας µεταξύ της έλ-
λειψης εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και της

φτώχειας και αποδεικνύεται ότι η εκπαιδευτική

και η επαγγελµατική ανισότητα µεταβιβάζονται
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διαγενεακά. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται
οι εισοδηµατικές ανισότητες και η (σχετική) 
φτώχεια παρά τη γενική βελτίωση του επιπέδου

εκπαίδευσης διαχρονικά. 
Σε µια επόµενη χρονολογικά εργασία, 

εκτιµώνται δείκτες φτώχειας µε βάση τον οικι-
ακό εξοπλισµό και τα διαρκή αγαθά που δεν

κατέχει το νοικοκυριό, αξιοποιώντας τα στοι-
χεία της ΕΟΠ του 1988. Εξετάζονται συνολικά
12 είδη αγαθών και ως φτωχά ορίζονται τα νοι-
κοκυριά που στερούνται τουλάχιστον τρία από

αυτά. Ενδιαφέρουσα διαπίστωση των µελετη-
τών είναι ότι τα οριζόµενα ως φτωχά άτοµα µε

βάση τους υλικούς αυτούς δείκτες στέρησης

παρουσιάζουν υπολογίσιµη επικάλυψη (44%-
49%) µε τα άτοµα που ορίζονται ως φτωχά µε
βάση τη χρηµατική δαπάνη ή το «µόνιµο» ει-
σόδηµα.8

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Ει-
σοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης στις χώ-
ρες της Ε.Ε., το 24% των νοικοκυριών και το
22% των ατόµων στην Ελλάδα, βρίσκονται κά-
τω από την γραµµή φτώχειας το 1993, όταν
αυτή ορίζεται σε 50% του µέσου ισοδύναµου
κατά κεφαλήν ετήσιου χρηµατικού εισοδήµα-
τος. Όταν η γραµµή φτώχειας ορίζεται σε 60% 
του µέσου ισοδύναµου ετήσιου χρηµατικού

εισοδήµατος το 21% και το 20% των ατόµων
στη χώρα µας βρίσκονται κάτω από τη γραµµή

φτώχειας το 1994 και το 2001 αντίστοιχα.9 Τα
ποσοστά αυτά είναι από τα υψηλότερα ανάµε-
σα στις χώρες µέλη της Ε.Ε., ενώ τα χαρακτη-
ριστικά των φτωχών είναι παρόµοια µε εκείνα

των άλλων χωρών της Ε.Ε. Έτσι, στην κατανο-
µή των φτωχών νοικοκυριών συµµετέχουν µε

συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά τα µονοµελή

νοικοκυριά µε αρχηγό ηλικίας άνω των 65 ε-
τών, τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, τα ζευγάρια µε
τουλάχιστον ένα παιδί άνω των 16 ετών και τα
µονοµελή νοικοκυριά ηλικίας 30-64 ετών. Επι-
πλέον, τα νοικοκυριά µε αρχηγό µη εργαζόµενο
εµφανίζουν υψηλότερο, σε σχέση µε το σύνολο
του πληθυσµού, ποσοστό φτώχειας (και κυρίως
τα νοικοκυριά µε αρχηγό συνταξιούχο ή νοικο-
κυρά). Σηµειώνεται ότι, στην έρευνα λαµβάνε-
ται υπόψη µόνον το χρηµατικό εισόδηµα και

εξαιρούνται οι τεκµαρτές δαπάνες ενοικίου, το
εισόδηµα σε είδος και η αυτοκατανάλωση.  

Η αδηµοσίευτη µελέτη του ΚΕΠΕ

πραγµατεύεται µια σειρά θεµάτων, εστιάζοντας
στις εκτιµήσεις για τη διανοµή του εισοδήµατος

(λειτουργική και προσωπική) και για τη φτώ-

                                                
8. Tsakloglou Ρ. and Panopoulou G., 1998. 
9. Eurostat, 1997, Eurostat, 2000, Eurostat, 2004. 

χεια, καθώς και στην εξέταση του αναδιανεµη-
τικού ρόλου του κράτους. Αξιοποιούνται πρω-
τογενή στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εισο-
δήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης για το έτος

1994, καθώς και µια σειρά άλλων πηγών.10
Ό-

ταν ως γραµµή φτώχειας ορίζεται το µέσο

σταθµισµένο εισόδηµα, το 27,1% των νοικοκυ-
ριών βρίσκεται κάτω από αυτή τη γραµµή, ενώ
µε γραµµή φτώχειας το 50% του µέσου κατά
κεφαλήν ετήσιου εισοδήµατος κατά ισοδύναµο

ενήλικα, το ποσοστό φτώχειας ανέρχεται σε
24%. Τα χαρακτηριστικά των φτωχών νοικοκυ-
ριών είναι παρόµοια µε αυτά των προηγούµε-
νων εργασιών. Στη µελέτη δίνεται έµφαση στην
εξέταση της απασχόλησης στον πρωτογενή το-
µέα, όπου διαπιστώνεται ότι το εισόδηµα από
γεωργική απασχόληση παραµένει σηµαντικά

χαµηλότερο από το εισόδηµα από µη γεωργική

απασχόληση (αποτελεί το 60% του τελευταίου
και το 86% του εισοδήµατος από µισθούς και
ηµεροµίσθια εκτός γεωργίας). Επιπλέον, και σε
όρους δαπάνης το αγροτικό νοικοκυριό έχει το

κατώτερο επίπεδο (82%) συγκρινόµενο µόνο µε
αυτό των ανέργων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυ-
ση για το αναδιανεµητικό ρόλο του κράτους

µέσω της άµεσης και της έµµεσης φορολογί-
ας.11

∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχει χαρακτηριστι-
κή διαφορά στην αναδιανεµητική επίδραση της

άµεσης και έµµεσης φορολογίας µε την πρώτη

να είναι θετικά αναδιανεµητική, δηλαδή η ανι-
σότητα στη διανοµή εισοδήµατος µειώνεται

µέσω των κοινωνικών επιδοµάτων και των ά-
µεσων φόρων εισοδήµατος, ενώ η έµµεση φο-
ρολογία έχει έντονα αρνητική προοδευτική επί-
δραση στην κατανοµή του τελικού εισοδήµα-
τος. 

Σύµφωνα µε τη νέα έρευνα της

Eurostat,  για το εισόδηµα και τις συνθήκες δι-
αβίωσης των νοικοκυριών η οποία διενεργήθη-
κε το 2003, το 21,1% των ατόµων στην Ελλάδα
βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας, όταν
αυτό ορίζεται στο 60% του συνολικού ισοδύ-
ναµου διαµέσου εισοδήµατος των νοικοκυ-
ριών.12

Το ποσοστό φτώχειας µειώνεται στο

19,3% αν συνυπολογιστεί η ιδιοκατοίκηση και
αυξάνεται αν δε συνυπολογιστούν οι κοινωνι-

                                                
10. ΚΕΠΕ, 1999.  
11. Η επίδραση των άµεσων φόρων εκτιµάται µε βάση τα
στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβί-
ωσης για το 1994, ενώ για αυτή των έµµεσων φόρων χρη-
σιµοποιείται συνδυασµός στοιχείων φορολογίας των Ε-
θνικών Λογαριασµών και στοιχείων ιδιωτικής κατανάλω-
σης της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών. 
12. ΕΣΥΕ & ΕΚΚΕ, 2004. 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006- ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

22

κές µεταβιβάσεις. Ως οµάδες υψηλού κινδύνου
φτώχειας (µε ποσοστό φτώχειας υψηλότερο
από αυτό του συνόλου) εµφανίζονται τα νοικο-
κυριά µε αρχηγό που έχει απολυτήριο δηµοτι-
κού, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι άλλες
κατηγορίες µη ενεργών. Επιπλέον, στο πλαίσιο
της έρευνας παρουσιάζονται µια σειρά στοιχεί-
ων που αφορούν σε µη χρηµατικούς δείκτες

αποστέρησης των νοικοκυριών. Σηµαντικές
διαφοροποιήσεις µεταξύ των φτωχών και µη

φτωχών νοικοκυριών παρατηρούνται όσον α-
φορά στη δυνατότητα κάλυψης ορισµένων ιδι-
αίτερης σηµασίας αναγκών. Για παράδειγµα, 
40% των φτωχών δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνα-
τότητα πληρωµής ικανοποιητικής θέρµανσης, 
έναντι του 14% των µη φτωχών. Επίσης, 32,8% 
των φτωχών δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότη-
τα να καταναλώνει κάθε δεύτερη ηµέρα συγκε-
κριµένα είδη διατροφής (κοτόπουλο, ψάρι, λα-
χανικά) έναντι του 9,6% των µη φτωχών.         

Με βάση τα στοιχεία από την παραπά-
νω έρευνα, µια σειρά από εργασίες εκπονήθη-
καν µε σκοπό να διερευνηθούν ορισµένα βασι-
κά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη φτώχεια

όπως η ένταση της απασχόλησης και η αποτε-
λεσµατικότητα της κοινωνικής πολιτικής, οι
εκπαιδευτικές διαστάσεις της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισµού, η σχέση µεταξύ αγο-
ράς εργασίας και φτώχειας, η παιδική φτώχεια, 
ο κοινωνικός αποκλεισµός, η φτώχεια στον
πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας, η φτώχεια και η
αποστέρηση στην υγεία, οι έµφυλες διαστάσεις
του κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της περί-
πτωσης των γυναικών επικεφαλής µονογονεϊ-
κών οικογενειών, κλπ.13       

Η εικόνα της φτώχειας στην Ελλάδα: σύ-
νοψη συµπερασµάτων

Η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολο-
γισµών ως µια πηγή για τη διερεύνηση της

φτώχειας εµφανίζει ορισµένα µειονεκτήµατα, 
όπως εξάλλου συµβαίνει και στις άλλες χώρες, 
τα οποία έχουν επίπτωση στην εκτίµηση της

έκτασης της φτώχειας. Στην έρευνα αυτή, είναι
πολύ πιθανό να υποαντιπροσωπεύονται τα πολύ

πλούσια και τα πολύ φτωχά νοικοκυριά και αυ-
τό προφανώς επηρεάζει τα αποτελέσµατα για

την έκταση της φτώχειας. Επίσης, στο δείγµα
της ΕΟΠ (όπως εξάλλου και στις άλλες πηγές
που έχουν αξιοποιηθεί για τη µέτρηση της φτώ-
χειας) µάλλον δεν περιλαµβάνονται οι οικονο-

                                                
13. ΕΚΚΕ, 2005.  

µικοί µετανάστες που µένουν στην Ελλάδα, ο
αριθµός των οποίων έχει αυξηθεί σηµαντικά

την τελευταία δεκαπενταετία. Το βιοτικό επίπε-
δο των µεταναστών είναι αρκετά χαµηλότερο

από το µέσο επίπεδο διαβίωσης των νοικοκυ-
ριών που περιλαµβάνονται στις επίσηµες στα-
τιστικές πηγές, όπως διαπιστώνεται σε σχετικές
έρευνες.14

Συνεπώς, τα αποτελέσµατα των πρό-
σφατων µετρήσεων και µεταβολών της φτώ-
χειας στη χώρα µας, ίσως να ήταν δυσµενέστε-
ρα, εάν είχαν περιληφθεί και οι µετανάστες.  

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της Έρευνας

Οικογενειακών Προϋπολογισµών από την άλλη

πλευρά είναι ότι συλλέγει στοιχεία, εκτός των
άλλων, και για τις τεκµαρτές δαπάνες των νοι-
κοκυριών. ∆εδοµένου ότι, η ιδιοκατοίκηση και
η κατανάλωση ίδιας παραγωγής είναι σε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, συγκριτικά
µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο αποκλεισµός
των τεκµαρτών αυτών δαπανών από το συνολι-
κό εισόδηµα ειδικά των αγροτικών νοικοκυ-
ριών, σαφώς υπερτονίζει τη φτώχεια, ενώ µε το
συνυπολογισµό τους ίσως να εκµηδενιζόταν η

διαφορά στο επίπεδο φτώχειας µεταξύ της Ελ-
λάδας (και των Νοτιοευρωπαϊκών χωρών γενι-
κότερα) και των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.15

Από την άλλη πλευρά, στην Έρευνα Οικογενει-
ακών Προϋπολογισµών περιλαµβάνονται µόνο

οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, ενώ δεν
περιλαµβάνονται οι δηµόσιες δαπάνες, όπως
αυτές για παροχή δωρεάν ή επιδότηση από το

κράτος αγαθών και υπηρεσιών προς τα νοικο-
κυριά. Όπως δείχνουν ορισµένες (αποσπασµα-
τικές) µελέτες τόσο στον ελληνικό όσο και στο
διεθνή χώρο, οι µη χρηµατικές κρατικές παρο-
χές έχουν ισχυρές θετικές αναδιανεµητικές επι-
δράσεις και συνεπώς, ίσως άλλαζαν το επίπεδο
και τη διαχρονική µεταβολή της φτώχειας. Ω-
στόσο, παρά το γεγονός ότι κατά την τελευταία
εικοσαετία έγιναν πολλές αλλαγές στην Ελλάδα

(π.χ. δηµιουργία Εθνικού Συστήµατος Υγείας, 
λειτουργία υπηρεσιών για ηλικιωµένους και για

άτοµα µε αναπηρία, αύξηση του αριθµού των
φοιτητών κλπ.) που πιθανότατα έχουν θετική
επίπτωση στις ανισότητες και στη φτώχεια, ο
συνυπολογισµός των δηµοσίων δαπανών ίσως

θα έφερνε την Ελλάδα σε ακόµη πιο δυσµενή

θέση συγκριτικά µε πολλές χώρες της Ε.Ε.    
Η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών

∆ιαβίωσης ως άλλη πηγή στοιχείων, έχει το
πλεονέκτηµα ότι συλλέγει κάθε χρόνο πληρο-

                                                
14. Τζωρτζοπούλου Μ., 2002, Κασιµάτη Κ., 1998, Μαρά-
του Αλιπράντη Λ., 1996.  
15. Τήνιος Π., Μητράκος Θ. και Ζωγραφάκης Σ., 2001. 
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φορίες για τα ίδια νοικοκυριά σε ευρωπαϊκό

επίπεδο και έτσι επιτρέπεται η παρακολούθηση

των διαχρονικών εξελίξεων στη διανοµή του

εισοδήµατος, τη φτώχεια και στις συνθήκες
διαβίωσης γενικότερα. Επιπλέον, δηµιουργείται
η βάση για συγκριτικές αναλύσεις σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Αν και δεν περιλαµβάνονται στοι-
χεία για την ιδιοκατοίκηση και την κατανάλω-
ση ίδιας παραγωγής, ωστόσο συλλέγονται πλη-
ροφορίες για τη στέρηση ή τη δυνατότητα αγο-
ράς συγκεκριµένων αγαθών και για την πρό-
σβαση σε διάφορες υπηρεσίες.   

Τα βασικότερα ευρήµατα των ερευνών

ως προς το επίπεδο της σχετικής φτώχειας δια-
χρονικά συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
1. Την περίοδο 1974-82, υπήρξε αναµφίβολα
µια δραστική µείωση του ποσοστού φτώχειας

και αισθητή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

του πληθυσµού, σύµφωνα µε όλες τις µελέτες
που αφορούν στην περίοδο αυτή.  
2. Την περίοδο 1982-88, εκτιµήσεις στηριζόµε-
νες στην ΕΟΠ δείχνουν µικρή αύξηση της φτώ-
χειας, ενώ εάν ληφθεί υπόψη η αύξηση των
εισοδηµάτων, όπως την εκτιµούν οι Εθνικοί
Λογαριασµοί, τότε παρατηρείται υπολογίσιµη
µείωση της φτώχειας.16

Αντίθετα, άλλη µελέτη
εκτιµά ότι υπήρχε ελαφρά µείωση του ποσο-
στού των φτωχών, αλλά υπολογίσιµη αύξηση
του ποσοστού χάσµατος της φτώχειας για την

ίδια περίοδο.17

3. Για την περίοδο 1988-94, οι υπάρχουσες ε-
κτιµήσεις επίσης δεν είναι ξεκάθαρες. Υπάρ-
χουν ενδείξεις για µικρή µείωση της φτώχειας

µε βάση τις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ η
µείωση αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τις κατα-
νοµές του διαθέσιµου εισοδήµατος.18

Σε άλλες

µελέτες, µε βάση τα στοιχεία από την ίδια πη-
γή, υποστηρίζεται το αντίθετο, δηλαδή είτε ότι
το ποσοστό των φτωχών αυξήθηκε κατά 6,5% 
την ίδια περίοδο,19

είτε ότι µειώθηκε µε βάση

το εισόδηµα και επιδεινώθηκε ελαφρά µε βάση

την καταναλωτική δαπάνη.20
Τέλος, από τις

διαθέσιµες συγκριτικές εκτιµήσεις επίσης δεν

διαφαίνεται καµία ισχυρή τάση για την περίοδο

1994-99. 
  Γενικά, παρά τη σηµαντική µείωση της
φτώχειας µετά το 1974, η Ελλάδα παραµένει
µια χώρα µε υψηλά επίπεδα σχετικής φτώχειας

σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., 

                                                
16. Μητράκος και Τσακλόγλου, 2000. 
17. Σαρρής και Ζωγραφάκης, 1998. 
18. Μητράκος και Τσακλόγλου, 2000. 
19. Σαρρής και Ζωγραφάκης, 1998. 
20. Τήνιος Π., Μητράκος Θ. και Ζωγραφάκης Σ., 2001. 

σύµφωνα µε όλες τις µελέτες. Επιπλέον, η Ελ-
λάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυ-
ριών που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς δια-
φόρων αγαθών και πρόσβασης σε συγκεκριµέ-
νες υπηρεσίες.  
  Ίσως, µεγαλύτερη σηµασία από τα πο-
σοστά φτώχειας για το σχεδιασµό πολιτικής

καταπολέµησής της, έχει και η καταγραφή των
κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών των
φτωχών. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τα θέ-
µατα της ανισότητας, της φτώχειας και του α-
ποκλεισµού τα τελευταία χρόνια συνδέεται µε

τις εντυπωσιακές διαρθρωτικές αλλαγές στην

παραγωγική διαδικασία και την κοινωνική δο-
µή, καθώς και µε την παγκοσµιοποίηση των
οικονοµιών και των αγορών. Από την άλλη
πλευρά, η στενότητα οικονοµικών πόρων και οι
δηµογραφικές αλλαγές στις περισσότερες χώ-
ρες απαιτούν µεγαλύτερη στοχοθέτηση και αυ-
στηρότερο έλεγχο της αποτελεσµατικότητας

των εφαρµοζόµενων πολιτικών κοινωνικής

προστασίας. Στην Ελλάδα, µια σειρά δηµογρα-
φικών, κοινωνικών και οικονοµικών εξελίξεων, 
όπως η γήρανση του πληθυσµού, η αλλαγή στη
δοµή της οικογένειας, η αύξηση των µονογονε-
ϊκών οικογενειών, η αύξηση της ανεργίας, η
είσοδος µεγάλου αριθµού οικονοµικών µετα-
ναστών, η εφαρµογή σταθεροποιητικών προ-
γραµµάτων αποτελούν «επιβαρυντικούς» πα-
ράγοντες που συνδέονται άµεσα µε τη φτώχεια

και τον αποκλεισµό.  
Έρευνες που αναφέρονται στις προη-

γούµενες δεκαετίες, εντόπιζαν τη φτώχεια κυ-
ρίως στις αγροτικές περιοχές, σε πολυµελείς
οικογένειες, σε νοικοκυριά µε αρχηγό µε χαµη-
λό εκπαιδευτικό επίπεδο ή και συνταξιούχο. 
∆ιαχρονικά όµως, φαίνεται ότι η δοµή της φτώ-
χειας έχει αλλάξει σηµαντικά. Η µείωση του
αγροτικού πληθυσµού και η αύξηση της ανερ-
γίας, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, έχει κα-
ταστήσει τη φτώχεια και αστικό φαινόµενο, 
χωρίς βεβαίως να έχει εξαλειφθεί από τις αγρο-
τικές περιοχές. Τα αποτελέσµατα µελετών δεί-
χνουν ότι µειώνεται η «συνεισφορά» του αγρο-
τικού πληθυσµού στη διαµόρφωση της συνολι-
κής φτώχειας,21

καθώς και των ατόµων χαµη-
λού εκπαιδευτικού επιπέδου.22

Αντίθετα, αυξή-
θηκε η «συνεισφορά» των ανέργων και των

                                                
21. Αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση  του αγροτικού
πληθυσµού, καθώς και στη µείωση του χάσµατος του
βιοτικού επιπέδου µεταξύ αγροτικών και αστικών περιο-
χών. Τσακλόγλου Π., 1999, Μητράκος Θ. και Τσακλό-
γλου Π., 2000, 2002. 
22. Λόγω της βελτίωσης του µέσου εκπαιδευτικού επιπέ-
δου του πληθυσµού. 
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ηλικιωµένων, ειδικά µετά τη δεκαετία του  
’80.23

Έτσι, φαίνεται να επικρατεί πλέον η
τάση αντικατάστασης των αγροτών, ως οµάδας
µε την υψηλότερη συµβολή στη διαµόρφωση

της φτώχειας, από τους ηλικιωµένους και τους
ανέργους, που οφείλεται κυρίως στις µεταβολές
των πληθυσµιακών µερίδων των δύο οµάδων

παρά στη βελτίωση ή επιδείνωση αντίστοιχα, 
του βιοτικού επιπέδου της ζωής τους. 

Όσον αφορά τους ανέργους, αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας

αυξήθηκε σηµαντικά (κατά 2,5 φορές για την
περίοδο 1974-1999) καθώς επίσης και η συµ-
βολή τους στη διαµόρφωση της συνολικής

φτώχειας (αυξήθηκε σχεδόν 10 φορές).24
Όπως

δείχνουν τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, ο
κίνδυνος φτώχειας των ανέργων εµφανίζεται

πλέον υψηλότερος (28,1%) από αυτόν των συ-
νταξιούχων (26,3%) και των άλλων κατηγορι-
ών µη οικονοµικά ενεργών (23,5%) και επιπλέ-
ον, αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του εργα-
τικού δυναµικού (9,5%).25

Αξίζει να σηµειωθεί

ότι ο κίνδυνος φτώχειας των ατόµων που ήταν

άνεργοι για πάνω από 7 µήνες το 2003, εµφανί-
ζεται ακόµα υψηλότερος (31,4%), όπως και ο
αριθµός τους (αποτελούν το 9,9% του εργατι-
κού δυναµικού).26

Γενικά, η σχέση των ατόµων
µε την αγορά εργασίας αποτελεί ολοένα και

σηµαντικότερο πεδίο διερεύνησης, δεδοµένου
ότι η πρόσβαση στην απασχόληση θεωρείται

βασικός παράγοντας για τη µείωση του κινδύ-
νου φτώχειας.   

                                                
23. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει διαφορά µετα-
ξύ «οµάδων υψηλού κινδύνου» και «οµάδων µε υψηλή
συνεισφορά» στη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας, 
όπου η συνεισφορά συνδέεται άµεσα µε το µέγεθος της

συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας. Συχνά, µεγάλες
πληθυσµιακές οµάδες µε όχι ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο

φτώχειας έχουν υψηλή συνεισφορά στο συνολικό επίπεδο

φτώχειας και αντίστροφα, σχετικά µικρές πληθυσµιακές
οµάδες που παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας

έχουν µικρή  συνεισφορά στη διαµόρφωση της συνολικής
φτώχειας. Και οι δύο πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσι-
µες για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών κατα-
πολέµησης της φτώχειας. 
24. Μητράκος Θ. και Τσακλόγλου Π., 2000, 2002. 
25. ΕΣΥΕ & ΕΚΚΕ, 2004. 
26. Κετσετζοπούλου Μ., 2006. 
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Το επίπεδο κοινωνικής ανά-
πτυξης των περιφερειών της

Ελλάδας

∆ηµήτρης  Ντόντης  

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, µε τη βοήθεια

ενός δείκτη ανισοτήτων, η ιεράρχηση των ελληνικών
περιφερειών βάσει του επιπέδου κοινωνικής ανά-
πτυξής τους. Αν και η κατασκευή ενός τέτοιου δείκτη
συνεπάγεται µια σειρά από περιορισµούς και παρα-
δοχές, δεδοµένης και της διαθεσιµότητας των στοι-
χείων, επιχειρήθηκε, έστω και προσεγγιστικά, να
αποτυπωθούν οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες

στις περιφέρειες (τόσο για το σύνολο των περιοχών
όσο και κατά βαθµό αστικότητας). Τα αποτελέσµατα
φαίνεται να επαληθεύουν την υπάρχουσα εικόνα: η
Αττική και η Κρήτη είναι οι πλέον κοινωνικά ανε-
πτυγµένες περιφέρειες, ενώ αντίθετα, η Ήπειρος και
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποδεικνύονται

ως οι πλέον «προβληµατικές» περιφέρειες της Ελλά-
δας.    

Εισαγωγή

Κατά τη µεταπολεµική περίοδο και για

αρκετές δεκαετίες, το ενδιαφέρον τόσο της
επιστηµονικής κοινότητας όσο και της γενικό-
τερης πολιτικής είχε επικεντρωθεί στην επί-
τευξη της οικονοµικής ανάπτυξης. Ζητήµατα
όπως η αύξηση του ΑΕΠ και η επίτευξη µιας

ισχυρής νοµισµατικής πολιτικής, αποτέλεσαν
τους βασικούς οικονοµικούς, και όχι µόνο, 
στόχους των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ωστόσο, 
από τη δεκαετία του ’80 και µετά, δεδοµένης
της επιδείνωσης βασικών κοινωνικών δεικτών

σε πολλές χώρες, ολοένα και περισσότερο δι-
ευρύνεται η συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά

θέµατα, τόσο σε επίπεδο επιστηµονικού όσο
και σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου.  

Στη διεύρυνση αυτής της συζήτησης

περίοπτη θέση κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση

ως οντότητα η οποία διαπιστώνει µέσω των

οργάνων της ότι οι ανισότητες µεταξύ των

κρατών-µελών της, ιδιαίτερα µετά τη διεύρυν-
σή της και την ένταξη στους κόλπους της δέκα

νέων κρατών, είναι εντυπωσιακές, και ακόµα

εντυπωσιακότερες είναι οι ανισότητες µεταξύ

των περιφερειών της. Οι ανισότητες αυτές κα-
ταδεικνύουν µε σαφή τρόπο ότι οι Ευρωπαίοι

δεν απολαµβάνουν όλοι των ίδιων πλεονεκτη-
µάτων, αλλά το επίπεδο της ευηµερίας τους
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την περιοχή

στην οποία κατοικούν (εάν διαµένουν δηλαδή
σε ευηµερούσα ή αναπτυξιακά καθυστερηµένη

περιφέρεια, σε αστική ή αγροτική περιοχή
κτλ). Η ύπαρξη αυτών των ανισοτήτων καθι-
στά την ενασχόληση µε τα κοινωνικά θέµατα

αναγκαία και επιτακτική.  
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ζητήµατα

όπως η φτώχεια, η ανεργία, η εκπαίδευση, οι
δηµογραφικές εξελίξεις, οι ίσες ευκαιρίες µε-
ταξύ των δύο φύλων κτλ. βρίσκονται καθηµε-
ρινά στην ατζέντα των διαφόρων συζητήσεων. 
Η διαπραγµάτευση αυτών των θεµάτων όµως

δεν αφορά µόνο στην εξέλιξή τους σε εθνικό

επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό/τοπικό επί-
πεδο. Είναι γεγονός ότι έχει επικρατήσει πλέον
η πεποίθηση ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές

ανισότητες δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν

επαρκώς σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, αλ-
λά κρίνεται αναγκαία µια διαφορετικού είδους

προσέγγιση η οποία συνίσταται, κυρίως, στη
συµµετοχή των τοπικών φορέων στη διάγνωση

καταρχήν, αυτών των προβληµάτων και κατ’ 
επέκταση στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων

για την καταπολέµησή τους. Ο λόγος είναι ότι
οι τοπικές αρχές είναι σε θέση να γνωρίζουν

καλύτερα όχι µόνο τη φύση, αλλά και την έ-
κταση, στατική και δυναµική, των προβληµά-
των της περιοχής τους.  

Ένα πρώτο βήµα λοιπόν για οποιοδή-
ποτε εγχείρηµα καταπολέµησης τέτοιων φαι-
νοµένων είναι η διάγνωσή τους, καθώς επίσης
και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Τόσο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, 
η συνειδητοποίηση της ανάγκης παρακολού-
θησης της εξέλιξής τους, µέσω ορισµένων βα-
σικών δεικτών, είναι πλέον ορατή.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

να αποτυπώσει το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυ-
ξης των περιφερειών της Ελλάδας, καθώς επί-
σης και να εντοπίσει τις διαφοροποιήσεις µε-
ταξύ αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών πε-
ριοχών συνολικά, αλλά και µέσα στα γεωγρα-
φικά όρια της κάθε περιφέρειας, και να προ-
χωρήσει σε µια κατάταξή τους.   

Η έννοια της κοινωνικής ανάπτυξης

Ανατρέχοντας στη σχετική βιβλιογρα-
φία διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ένας κοινά
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αποδεκτός ορισµός της κοινωνικής ανάπτυξης. 
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Ε-
θνών, ο οποίος χρησιµοποιεί την έννοια της
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού αντί για την

έννοια της κοινωνικής ανάπτυξης, «η ανάπτυ-
ξη ανθρώπινου δυναµικού είναι µια διαδικασία

αύξησης των ανθρώπινων επιλογών. Γενικά, οι
επιλογές αυτές µπορεί να είναι “άπειρες” και
µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. 
Αλλά σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξης, οι
τρεις πιο βασικές επιλογές για τους ανθρώπους

είναι να έχουν µια µακρά και υγιή ζωή, να α-
ποκτήσουν γνώσεις και να έχουν πρόσβαση σε

πόρους που είναι απαραίτητοι για ένα αξιο-
πρεπές επίπεδο διαβίωσης. Εάν αυτές οι ανα-
γκαίες επιλογές δεν είναι διαθέσιµες, τότε
πολλές ακόµα ευκαιρίες παραµένουν µη προ-
σβάσιµες. Ωστόσο, η ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναµικού δεν τελειώνει εκεί. Υπάρχουν επι-
πρόσθετες επιλογές που είναι υψηλής αξίας για

πολλούς ανθρώπους και οι οποίες εκτείνονται

από την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική
ελευθερία έως ευκαιρίες να είναι κάποιος δη-
µιουργικός και παραγωγικός και να απολαµ-
βάνει την προσωπική αυτοεκτίµηση και τα

εγγυηµένα ανθρώπινα δικαιώµατα...».1

Ένας δεύτερος ορισµός που χρησιµο-
ποιείται ευρέως είναι της Παγκόσµιας Τράπε-
ζας (World Bank), σύµφωνα µε τον οποίον
«στόχος της κοινωνικής ανάπτυξης είναι να
στηρίξει την ενδυνάµωση των φτωχών ανθρώ-
πων, µέσω της αύξησης των κοινωνικών τους
πλεονεκτηµάτων και ικανοτήτων, και να προ-
ωθήσει ενταξιακούς θεσµούς και, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να αυξήσει τις δυνατότητες των
φτωχών ανθρώπων  για πιο ασφαλή διαβίω-
ση».2  

∆εδοµένης της δυσκολίας στην υιοθέ-
τηση ενός κοινά αποδεκτού ορισµού, στην πα-
ρούσα εργασία θα ορίσουµε την κοινωνική

ανάπτυξη ως «τη διαδικασία που στόχο έχει
την άµβλυνση κάθε µορφής κοινωνικών και

οικονοµικών ανισοτήτων ούτως ώστε να είναι

εφικτή η επίτευξη ενός καλύτερου επιπέδου

διαβίωσης για όλα τα µέλη της κοινωνίας». 
Υπό αυτό το πρίσµα, οι ανισότητες θεωρού-
νται ότι είναι έµφυτες στην κοινωνική διαδι-
κασία και είναι ακριβώς αυτές που παρεµποδί-

                                                
1. UNDP,  Human Development Report 1990, σ. 10,  Box 
1.1. 
2. World Bank, Issues paper for a World Bank Social 
Development Strategy, May 2002, 
www.worldbank.org/socialdevelopment.

ζουν την κοινωνική συνοχή και συνεπώς, την
οµαλή κοινωνική εξέλιξη.  

Μεθοδολογία

Είναι γεγονός ότι κάθε προσπάθεια

ποσοτικής έκφρασης κοινωνικών φαινοµένων

ή διαστάσεών τους, είναι εξαιρετικά πολύπλο-
κη και συνήθως ατελής ή ακόµα και «ύποπτη» 
διαδικασία. Η πολυπλοκότητα αυτή πηγάζει
τόσο από τη δυσκολία που υπάρχει στην εν-
νοιολογική απόδοση των κοινωνικών φαινοµέ-
νων, όσο και στην προσπάθεια να αποδοµηθεί
η έννοια του φαινοµένου σε επιµέρους δια-
στάσεις/µεταβλητές.  

Αναζητώντας ανάλογες µεθόδους πο-
σοτικής έκφρασης του επιπέδου κοινωνικής

ανάπτυξης χωρών ή περιφερειών, θα µπορού-
σε να αναφερθεί ως πιο ενδεικτικός ο δείκτης

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού (Human 
Development Index) του Οργανισµού Ηνωµέ-
νων Εθνών:  

Για τον υπολογισµό τού εν λόγω δεί-
κτη χρησιµοποιούνται στοιχεία που αφορούν: 
α) στο προσδόκιµο ζωής, ως στοιχείο που α-
ντικατοπτρίζει τη µακροβιότητα και υγεία των

ανθρώπων, β) στο εκπαιδευτικό επίπεδο (το
οποίο προκύπτει από το συνυπολογισµό του

ποσοστού των λειτουργικά αναλφάβητων και

των ατόµων που είναι εγγεγραµµένοι σε κά-
ποια εκπαιδευτική βαθµίδα), ως στοιχείο που
αποτυπώνει το επίπεδο γνώσης και γ) στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (σταθµισµένο), το οποίο αντα-
νακλά το επίπεδο διαβίωσης. Έτσι, ο δείκτης
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού προκύπτει

ως ο αριθµητικός µέσος των παραπάνω µετα-
βλητών.  

Παρά το γεγονός όµως, ότι ο εν λόγω
δείκτης επιχειρεί να συµπεριλάβει κάποιες από

τις βασικές διαστάσεις της κοινωνικής ανά-
πτυξης, η χρήση τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ µπο-
ρεί να αποβεί προβληµατική και να οδηγήσει

στην εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων, 
καθώς η λογική που διέπει τον εν λόγω δείκτη

είναι ότι αποδίδεται το ίδιο εισόδηµα σε όλα

τα άτοµα µιας χώρας (ή µιας περιοχής) και
κατά συνέπεια θεωρείται ότι έχουν όλοι το ίδιο

επίπεδο διαβίωσης. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί
να αποτυπώσει την πραγµατική κατανοµή του

εισοδήµατος µεταξύ των κατοίκων µιας δεδο-
µένης περιοχής.  

Στην παρούσα εργασία θα ακολουθή-
σουµε το µεθοδολογικό πλαίσιο του δείκτη

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, χωρίς ω-
στόσο να συµπεριλάβουµε τις προαναφερθεί-
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σες µεταβλητές. Αντ΄αυτού επιλέγουµε µετα-
βλητές οι οποίες αποτυπώνουν, αν και όχι α-
πόλυτα, το επίπεδο των κοινωνικών και οικο-
νοµικών ανισοτήτων των περιφερειών. Ειδικό-
τερα, ο δείκτης ανισοτήτων που θα χρησιµο-
ποιηθεί προκύπτει ως ο αριθµητικός µέσος των

τριών µεταβλητών που ακολουθούν:3

• Ποσοστό φτώχειας (Pov) 4
ως δείκτης

που αντανακλά τη διάσταση της οικονοµι-
κής ανισότητας, καθώς εκφράζει το ποσο-
στό των ατόµων που δεν είναι σε θέση να

προσεγγίσουν το µέσο επίπεδο διαβίωσης

και ποιότητας ζωής της κοινωνίας. 
• Ποσοστό ανέργων (Unempl)5

ως δεί-
κτης που αντανακλά τον κοινωνικό απο-
κλεισµό. Εάν υποθέσουµε ότι η εργασία
αποτελεί µια από τις βασικότερες διαδικα-
σίες ενεργούς συµµετοχής ενός ατόµου

στην κοινωνία, τότε η απουσία αυτής θα
πρέπει να προσλαµβάνεται ως διάσταση

κοινωνικού αποκλεισµού.  
• Ποσοστό ατόµων που δεν ολοκλήρω-

σαν κάποια ανώτατη ή ανώτερη βαθµίδα

εκπαίδευσης (Educ):6
η εκπαίδευση υπο-

δηλώνει την ικανότητα µιας κοινωνίας να

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις κοινω-
νικές και οικονοµικές ανισότητες. Άρα, το
ποσοστό των ατόµων που δεν ολοκλήρω-
σαν κάποια ανώτατη ή ανώτερη βαθµίδα

εκπαίδευσης υποδεικνύει το βαθµό της

προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει µια

κοινωνία προκειµένου να αντιµετωπίσει

τις εσωτερικές της ανισότητες.  

                                                
3. Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο δείκτης ελέγχθηκε στατι-
στικά µε τη µέθοδο ανάλυσης κύριων συνιστωσών (prin-
cipal components analysis) προκειµένου να διαπιστωθεί
η βαρύτητα των επιµέρους µεταβλητών. Για το στατιστι-
κό έλεγχο του δείκτη θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον

καθηγητή Richardson C.
4. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι το
ποσοστό φτώχειας υπολογίστηκε µε βάση τα στοιχεία της

Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EU-
SILC 2003). 
5. Το ποσοστό των ανέργων υπολογίστηκε µε βάση τα
στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού και ειδικό-
τερα για το β΄ τρίµηνο του 2005. Ως άνεργοι θεωρήθη-
καν τα άτοµα ηλικίας 15-74 τα οποία: α) δεν είχαν εργα-
σία την εβδοµάδα αναφοράς, β) ήταν διαθέσιµα για ερ-
γασία και γ) αναζητούσαν ενεργά εργασία. Ως απασχο-
λούµενοι θεωρήθηκαν τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω
που την εβδοµάδα αναφοράς είχαν εργασία και η οποία

τους απέφερε κάποιο εισόδηµα. 
6. Τα δεδοµένα για τον υπολογισµό των ατόµων που δεν
ολοκλήρωσαν κάποια ανώτατη ή ανώτερη βαθµίδα εκ-
παίδευσης αντλήθηκαν από την Έρευνα Εργατικού ∆υ-
ναµικού (β΄ τρίµηνο του 2005). 

Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται µεταξύ

0 και 1, µε το 0 να δείχνει την πλήρη κοινωνι-
κή και οικονοµική ισότητα και εποµένως το

υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης που

µπορεί να επιτύχει µια κοινωνία και το 1 να
δείχνει την πλήρη κοινωνική και οικονοµική

ανισότητα και εποµένως κοινωνική υπανά-
πτυξη. 

Οι παραπάνω µεταβλητές δεν µπορούν

φυσικά να αποτυπώσουν µε ακρίβεια το εύρος

των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων, 
ωστόσο, δεδοµένης της έλλειψης περαιτέρω
διαθέσιµων στοιχείων σε επίπεδο αστικότητας

ανά περιφέρεια, θεωρείται ότι απεικονίζουν, 
έστω και κατά προσέγγιση, το επίπεδο των
ανισοτήτων στις ελληνικές περιφέρειες.7  

Κατάταξη περιφερειών

Στην ενότητα που ακολουθεί θα παρα-
θέσουµε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από

τον υπολογισµό του δείκτη ανισοτήτων. Η κα-
τάταξη των περιφερειών θα αφορά στα ακό-
λουθα 4 επίπεδα: α) συνολική κατάταξη (σύ-
νολο αστικών, ηµιαστικών και αγροτικών πε-
ριοχών), β) κατάταξη των περιφερειών µε βά-
ση τον δείκτη για τις αστικές περιοχές, γ) κα-
τάταξη των περιφερειών µε βάση τον δείκτη

για τις ηµιαστικές περιοχές και δ) κατάταξη
των περιφερειών µε βάση τον δείκτη για τις

αγροτικές περιοχές.  

Συνολική κατάταξη

Με βάση το δείκτη ανισοτήτων για το

σύνολο των περιοχών (αστικών, ηµιαστικών
και αγροτικών) προκύπτει η ακόλουθη κατά-
ταξη των περιφερειών: 

                                                
7. Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι ένας κοι-
νωνικός δείκτης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τον

κοινωνικό εξοπλισµό που αφορά στην υγεία και στην

κοινωνική πρόνοια (ως µεταβλητή), ωστόσο για το σκο-
πό της παρούσας εργασίας θα περιοριστούµε στις µετα-
βλητές που έχουν ήδη προαναφερθεί.  
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Πίνακας 1 
∆είκτης ανισοτήτων για το σύνολο των περιοχών ανά περιφέρεια

Κατάταξη Περιφέρειες ∆είκτης Pov Unempl Educ 

1 Αττική 0,272 0,122 0,086 0,610 

2 Κρήτη 0,296 0,157 0,061 0,670 

  Ελλάδα 0,326 0,210 0,096 0,672 

3 Κεντρική Μακεδονία 0,337 0,227 0,111 0,672 

4 Βόρειο Αιγαίο 0,339 0,189 0,104 0,723 

5 Νότιο Αιγαίο 0,345 0,257 0,081 0,698 

6 Θεσσαλία 0,353 0,260 0,093 0,708 

7 Ιόνια Νησιά 0,363 0,245 0,084 0,758 

8 Πελοπόννησος 0,369 0,290 0,086 0,732 

9 ∆υτική Μακεδονία 0,378 0,239 0,184 0,711 

10 Λοιπή Στερεά, Εύβοια 0,380 0,293 0,105 0,741 

11 ∆υτική Ελλάδα 0,382 0,303 0,110 0,733 

12 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 0,385 0,322 0,110 0,724 

13 Ήπειρος 0,401 0,362 0,115 0,726 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (β΄ τρίµηνο 2005) και Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης (2003). 

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η Ατ-
τική, συνολικά, παρουσιάζει το χαµηλότερο
επίπεδο κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτή-
των (0,272 έναντι 0,326 για το σύνολο της χώ-
ρας), ως αποτέλεσµα του πολύ χαµηλού ποσο-
στού φτώχειας και των ατόµων που δεν έχουν

ολοκληρώσει ανώτατη ή ανώτερη βαθµίδα

εκπαίδευσης. Η µοναδική περιφέρεια η οποία
εµφανίζει δείκτη χαµηλότερο από τον αντί-
στοιχο µέσο όρο της χώρας είναι η Κρήτη

(0,296). 
   Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης ανι-
σοτήτων για τις περιφέρειες Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και Ηπείρου επαληθεύ-
ουν το χαρακτηρισµό τους ως τις πλέον «προ-
βληµατικές» περιφέρειες της Ελλάδας. Τα υ-

ψηλά ποσοστά φτώχειας (32,2% και 36,2% 
αντίστοιχα) και ανεργίας (11% και 11,5% α-
ντίστοιχα) οδηγούν σε υψηλό δείκτη ανισοτή-
των, καταδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα

κοινωνικά προβλήµατα των περιοχών αυτών.    

Κατάταξη των περιφερειών µε βάση το δείκτη

για τις αστικές περιοχές

Αποµονώνοντας τις αστικές περιοχές

κατά περιφέρεια και υπολογίζοντας αντίστοιχα

το δείκτη ανισοτήτων προέκυψε η ακόλουθη

κατάταξη των περιφερειών: 
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Πίνακας 2  
∆είκτης ανισοτήτων για τις αστικές περιοχές ανά περιφέρεια

Κατάταξη Περιφέρειες ∆είκτης Pov Unempl Educ 

1 Κρήτη 0,259 0,110 0,066 0,600 

2 Βόρειο Αιγαίο 0,271 0,082 0,107 0,624 

3 Αττική 0,277 0,134 0,087 0,608 

4 Ιόνια Νησιά 0,290 0,089 0,100 0,682 

  Ελλάδα 0,295 0,163 0,101 0,620 

5 Κεντρική Μακεδονία 0,303 0,168 0,118 0,623 

6 ∆υτική Μακεδονία 0,310 0,180 0,158 0,592 

7 Θεσσαλία 0,315 0,199 0,123 0,624 

8 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 0,317 0,194 0,120 0,636 

9 Πελοπόννησος 0,322 0,247 0,089 0,630 

10 Ήπειρος 0,324 0,192 0,142 0,639 

11 Λοιπή Στερεά, Εύβοια 0,330 0,229 0,108 0,653 

12 ∆υτική Ελλάδα 0,333 0,182 0,135 0,683 

13 Νότιο Αιγαίο 0,335 0,210 0,122 0,672 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (β΄ τρίµηνο 2005) και Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης (2003). 

Με βάση τον Πίνακα 2 συµπεραίνεται
ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες

στις αστικές περιοχές είναι εµφανώς χαµηλό-
τερες (0,295) σε σχέση µε την εικόνα του συ-
νόλου των περιοχών (0,326), στοιχείο το οποίο
ερµηνεύεται από το γεγονός ότι τα αστικά κέ-
ντρα έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό τις

τελευταίες δεκαετίες: η µετακίνηση του πλη-
θυσµού από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά

κέντρα, η συγκέντρωση σηµαντικού µέρους
των οικονοµικών δραστηριοτήτων στα µεγάλα

αστικά κέντρα και η αυξηµένη προσβασιµότη-
τα των ατόµων που κατοικούν στις αστικές

περιοχές, σε σχέση µε τα άτοµα που διαµένουν
σε πιο αποµακρυσµένες περιοχές, στις διάφο-
ρες υπηρεσίες φαίνεται ότι έχουν συµβάλει

σηµαντικά στο να µειωθούν οι ανισότητες στις

εν λόγω περιοχές και να υπάρχει ένα υψηλότε-
ρο επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης.  

Η περιφέρεια Κρήτης εµφανίζει το

χαµηλότερο δείκτη ανισοτήτων στις αστικές

περιοχές (0,259), κυρίως λόγω του χαµηλού

ποσοστού φτώχειας (11%) και ανεργίας
(6,6%). Παράλληλα, χαµηλό επίπεδο ανισοτή-
των εµφανίζει τόσο η περιφέρεια Βορείου Αι-
γαίου όσο και η περιφέρεια Αττικής (0,271 και
0,277 αντίστοιχα), ενώ αξιοσηµείωτη είναι η
βελτίωση του επιπέδου ανισοτήτων που πα-
ρουσιάζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
σε σχέση µε το σύνολο των περιοχών, κατα-
λαµβάνοντας την 8η θέση.  

Από την άλλη πλευρά, το υψηλότερο
επίπεδο ανισοτήτων στις αστικές περιοχές εµ-
φανίζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (0,335), 
κατάσταση η οποία ερµηνεύεται από τα υψηλά

ποσοστά φτώχειας και ανεργίας. 

Κατάταξη των περιφερειών µε βάση το δείκτη

για τις ηµιαστικές περιοχές

Όσον αφορά τις ηµιαστικές περιοχές, 
η κατάταξη των περιφερειών έχει ως εξής: 
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Πίνακας 3 
∆είκτης ανισοτήτων για τις ηµιαστικές περιοχές ανά περιφέρεια

Κατάταξη Περιφέρειες ∆είκτης Pov Unempl Educ 

1 Αττική 0,255 0,079 0,063 0,624 

2 Κρήτη 0,281 0,058 0,076 0,707 

3 Νότιο Αιγαίο 0,321 0,178 0,073 0,713 

4 Ήπειρος 0,336 0,247 0,097 0,665 

5 Βόρειο Αιγαίο 0,358 0,266 0,084 0,725 

  Ελλάδα 0,362 0,277 0,091 0,718 

6 Λοιπή Στερεά, Εύβοια 0,371 0,268 0,113 0,732 

7 Κεντρική Μακεδονία 0,384 0,332 0,092 0,729 

8 Θεσσαλία 0,388 0,359 0,056 0,751 

9 Πελοπόννησος 0,401 0,390 0,092 0,721 

10 Ιόνια Νησιά 0,421 0,454 0,079 0,730 

11 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 0,444 0,455 0,131 0,745 

12 ∆υτική Ελλάδα 0,452 0,513 0,088 0,755 

13 ∆υτική Μακεδονία 0,454 0,390 0,185 0,787 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (β’ τρίµηνο 2005) και Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης (2003). 

Με βάση το δείκτη ανισοτήτων για τις

ηµιαστικές περιοχές, η κατάταξη των περιφε-
ρειών δεν διαφοροποιείται σηµαντικά: την
πρώτη θέση κατέχει η Αττική (0,255), η Κρή-
τη (0,281), το Νότιο Αιγαίο (0,321), ενώ ακο-
λουθεί η Ήπειρος, η οποία από την 13η θέση
που κατείχε βάσει του δείκτη για το σύνολο

των περιοχών, αναρριχήθηκε στην 4η θέση, 
λόγω του χαµηλού ποσοστού φτώχειας και των

ατόµων που δεν έχουν ολοκληρώσει κάποια

ανώτερη ή ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης σε

αυτές τις περιοχές (αµφότερες χαµηλότερες

από τον αντίστοιχο εθνικό µέσο όρο). 
Από την άλλη πλευρά, τις τελευταίες

θέσεις κατέχουν η ∆υτική Ελλάδα (12η θέση
µε δείκτη 0,452) και η ∆υτική Μακεδονία (13η

θέση µε δείκτη 0,454), θέσεις οι οποίες κατα-
δεικνύουν ιδιαίτερα υψηλές ανισότητες. 

Κατάταξη των περιφερειών µε βάση το δείκτη

για τις αγροτικές περιοχές

Με βάση το δείκτη ανισοτήτων για τις

αγροτικές περιοχές (βλ. Πίνακα 4) διαπιστώνε-
ται ότι οι κοινωνικές και οικονοµικές ανισότη-
τες στις αγροτικές περιοχές (0,390) είναι κατά
µέσο όρο υψηλότερες από ότι στις αστικές

(0,295) και ηµιαστικές περιοχές (0,362).  
Η Αττική παρουσιάζει τις χαµηλότε-

ρες κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες

στις αγροτικές περιοχές (µόλις 0,282 έναντι
0,390 για την Ελλάδα). Με βάση την παραπά-
νω κατάταξη, οι λοιπές περιφέρειες που εµφα-
νίζουν χαµηλότερες ανισότητες από το µέσο

εθνικό επίπεδο είναι η Κρήτη (0,357) και το
Βόρειο Αιγαίο (0,385). 

Τέλος, τις υψηλότερες ανισότητες εµ-
φανίζουν οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης και Ηπείρου (0,476 και 0,499 
αντίστοιχα). 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006- ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

33

Πίνακας 4 
∆είκτης ανισοτήτων για τις αγροτικές περιοχές ανά περιφέρεια

Κατάταξη Περιφέρειες ∆είκτης Pov Unempl Educ 

1 Αττική 0,282 0,105 0,036 0,704 

2 Κρήτη 0,357 0,264 0,042 0,764 

3 Βόρειο Αιγαίο 0,385 0,263 0,109 0,782 

  Ελλάδα 0,390 0,284 0,084 0,803 

4 Νότιο Αιγαίο 0,391 0,413 0,050 0,710 

5 Ιόνια Νησιά 0,393 0,306 0,078 0,795 

6 Πελοπόννησος 0,401 0,300 0,080 0,822 

7 Κεντρική Μακεδονία 0,409 0,329 0,098 0,800 

8 Θεσσαλία 0,418 0,365 0,056 0,832 

9 ∆υτική Μακεδονία 0,437 0,299 0,211 0,800 

10 Λοιπή Στερεά, Εύβοια 0,447 0,430 0,094 0,816 

11 ∆υτική Ελλάδα 0,451 0,477 0,075 0,803 

12 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 0,476 0,501 0,085 0,841 

13 Ήπειρος 0,499 0,578 0,097 0,823 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού (β΄ τρίµηνο 2005) και Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης (2003). 

Βασικές ∆ιαπιστώσεις

Από την κατάταξη των περιφερειών

που προηγήθηκε προκύπτουν τα εξής συµπε-
ράσµατα: 
• Υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση

µεταξύ των περιφερειών ως προς το επίπε-
δο των κοινωνικών και οικονοµικών ανι-
σοτήτων.  

• Η κατάταξη των περιφερειών δεν µε-
ταβάλλεται σηµαντικά, ανεξάρτητα από το
βαθµό αστικότητας των περιοχών που εξε-
τάζουµε (εάν είναι δηλαδή αστικές, αγρο-
τικές ή ηµιαστικές). 

• Η Αττική και η Κρήτη εµφανίζουν τις

χαµηλότερες κοινωνικές και οικονοµικές

ανισότητες και κατ’ επέκταση το υψηλό-
τερο επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ
παράλληλα επαληθεύεται η άποψη ότι οι

περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

είναι οι πιο «προβληµατικές» περιοχές της
Ελλάδας. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί το
υψηλό επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης των

νησιωτικών περιφερειών Βορείου Αιγαίου

και Νοτίου Αιγαίου.  
• Σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το

επίπεδο των ανισοτήτων, και κατά συνέ-
πεια το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης, 
εµφανίζεται επίσης µεταξύ των αστικών, 
ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών. Οι
αγροτικές περιοχές παρουσιάζονται να εί-

ναι λιγότερο κοινωνικά ανεπτυγµένες σε

σχέση µε τις αστικές περιοχές. Αυτό µπο-
ρεί να ερµηνευθεί από τα υψηλά ποσοστά

φτώχειας που εµφανίζουν όλες οι περιφέ-
ρειες στις αγροτικές περιοχές και µάλιστα

σε τέτοιο βαθµό όπου, σε ορισµένες περι-
πτώσεις, ο µισός σχεδόν πληθυσµός των
αγροτικών περιοχών να είναι φτωχός. Ει-
δικότερα, στην Ήπειρο και την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό φτώ-
χειας στις αγροτικές περιοχές υπερβαίνει

το 50% (57,8% και 50,1% αντίστοιχα). 
Εάν λοιπόν οι στατιστικές αντικατοπτρί-
ζουν σωστά και αντικειµενικά την πραγ-
µατικότητα, τότε στην Ήπειρο σχεδόν

76.000 άτοµα (από τους 131.000 που είναι
ο πληθυσµός στις αγροτικές περιοχές) 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ω-
στόσο, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ση-
µειωθεί ότι τα ποσοστά φτώχειας στις α-
γροτικές περιοχές είναι υπερεκτιµηµένα. 
∆εδοµένου ότι για τον υπολογισµό του

ποσοστού φτώχειας επιλέγεται ένα ενιαίο

όριο φτώχειας για όλες τις περιοχές, υπο-
θέτουµε ότι όλες οι περιοχές έχουν το ίδιο

επίπεδο διαβίωσης. Αυτή η υπόθεση φυσι-
κά είναι προβληµατική, αν όχι λανθασµέ-
νη, δεδοµένου ότι το επίπεδο διαβίωσης
είναι διαφορετικό ανάµεσα στις ίδιες τις

αστικές περιοχές, πόσο µάλλον µεταξύ α-
στικών και αγροτικών περιοχών. 
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Ζητήµατα πολιτικής

Από την παραπάνω αποτύπωση του

επιπέδου κοινωνικής ανάπτυξης των περιφε-
ρειών προκύπτει ότι η εφαρµοζόµενη πολιτική

θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην

αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζουν οι «αποµακρυσµένες» ηπειρωτικές
περιοχές (κυρίως, η Ήπειρος και η Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη).  

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, έχει ε-
πικρατήσει πλέον η πεποίθηση ότι οι κοινωνι-
κές και οικονοµικές ανισότητες δεν µπορούν

να αντιµετωπιστούν επαρκώς σε επίπεδο κε-
ντρικής διοίκησης, αλλά κρίνεται αναγκαία η
συµµετοχή των τοπικών φορέων στη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων. Ας εξετάσουµε όµως
ποια είναι η πολιτική που εφαρµόζουν ήδη οι

περιφερειακές αρχές. Για το λόγο αυτό, θα
χρησιµοποιήσουµε στοιχεία τα οποία αντλή-
θηκαν από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προγράµµατα (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006).  
Πράγµατι, µια προσπάθεια εκτίµησης

των µέτρων και δράσεων κοινωνικής πολιτικής

που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερει-
ακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

8
σε έξι

περιφέρειες (Αττική, Ήπειρος, Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελ-
λάδα και Νότιο Αιγαίο) κατέδειξε ότι το πο-
σοστό του προϋπολογισµού που αφιερώνεται

στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής είναι αντί-
στοιχο µε το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης

των περιφερειών. Πιο αναλυτικά, οι περιφε-
ρειακές αρχές της Ηπείρου, η οποία εµφανίζει
την χαµηλότερη κοινωνική ανάπτυξη, αφιερώ-
νουν το 22,2% του προϋπολογισµού του Περι-
φερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε

δράσεις και µέτρα που σχετίζονται µε την κοι-
νωνική πολιτική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στην Αττική είναι 10,92%. Παρ’ όλα αυτά, 
στις περιφέρειες, για παράδειγµα, της Ηπείρου
και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα
κονδύλια που δαπανώνται για δράσεις που ά-
πτονται της κοινωνικής πολιτικής δεν φαίνεται

να φέρνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, του-
λάχιστον όσον αφορά στα ζητήµατα της φτώ-
χειας και της αγοράς εργασίας, καθώς τόσο το
ποσοστό φτώχειας όσο και το ποσοστό ανερ-

                                                
8. Ziomas D., Bouzas N. & Ntontis D., 2004, Assessment 
of implementation of the Greek NAPincl 2003-2005 at 
Regional level in the context of European Commission’s 
six key priorities for social inclusion, Second Report 
2004 στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση, 2003-2005.

γίας δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά τα τε-
λευταία χρόνια. ∆εδοµένων των προαναφερθέ-
ντων, προκύπτουν δύο βασικά ερωτήµατα:  
A. Είναι επαρκή τα κονδύλια που διατίθενται
για την εφαρµογή µέτρων και δράσεων κοινω-
νικής πολιτικής; Απάντηση σε αυτό το ερώτη-
µα όµως δεν µπορεί να δοθεί εάν πρώτα δεν

ληφθεί υπόψη και το οικονοµικό περιβάλλον, 
το οποίο είναι και αρκετά περιοριστικό. Συνε-
πώς, οδηγείται κάποιος στο επόµενο ερώτηµα. 
B. ∆εδοµένων των δηµοσιονοµικών περιορι-
σµών, ποια θα πρέπει να είναι η εφαρµοζόµενη
κρατική πολιτική η οποία θα διασφαλίζει την

επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελε-
σµάτων; Η απάντηση δίδεται ήδη από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει υιοθετήσει την
πολιτική των ενεργητικών µέτρων, πολιτική η
οποία εφαρµόζεται και στην Ελλάδα. Εφόσον
λοιπόν λαµβάνονται µέτρα που στόχο έχουν

όχι την διαιώνιση των εν λόγω προβληµάτων

αλλά την ουσιαστική και αποφασιστική αντι-
µετώπισή τους, πως είναι δυνατόν να µην υ-
πάρχει ουσιώδης βελτίωση του επιπέδου κοι-
νωνικής ανάπτυξης των ελληνικών περιφερει-
ών; Η απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί στο
είδος των ενεργητικών µέτρων που υλοποιού-
νται, καθώς επίσης και στη σύνδεσή τους µε
τους διάφορους τοµείς της κοινωνίας. Ποια
είναι η σωστή ενεργητική πολιτική όταν, για
παράδειγµα, η κατάρτιση που παρέχεται στους
ανέργους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες

τής, ούτως ή άλλως, ανοργάνωτης αγοράς ερ-
γασίας ή όταν τα επιδόµατα που δίδονται στα

φτωχά νοικοκυριά αρκούν απλά για τη συντή-
ρηση τους (εάν το τελευταίο θεωρείται ενερ-
γητική πολιτική);  
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Το επιστηµονικό ενδιαφέρον

σχετικά µε τις µειονότητες

στην Ελλάδα
                                                                                  

                                                                                     
Κατερίνα  Μάρκου

Περίληψη

Η µετατόπιση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος προς

τα ζητήµατα των µειονοτήτων στην Ελλάδα συµβαδί-
ζει µε τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη και, πιο
ειδικά, στο βαλκανικό χώρο από το 1989 και έπειτα. 
Από την πλήρη απουσία αυτών των θεµάτων στον

κατάλογο των «εγχώριων», δηλαδή ελληνικών, επι-
στηµονικών εργασιών, περνούµε κατά τη δεκαετία

του 1990 σε µια περίοδο επιστηµονικής παραγωγής

που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Σκοπός του άρθρου

είναι η  παρουσίαση της διαχρονικής πορείας της

επιστηµονικής δραστηριότητας σε σχέση µε τις κοι-
νωνικές και πολιτικές συνθήκες κάθε εποχής, η εκτί-
µηση του είδους των εργασιών, των θεµατικών και

των προσεγγίσεων πάνω στα µειονοτικά ζητήµατα. 
Μια τέτοια διερεύνηση αφενός, προσπαθεί να ρίξει

περισσότερο φως στην πρόσφατη απελευθέρωση(;) 
του ελληνικού επιστηµονικού χώρου και του τρόπου

που υποδέχεται τα «νέα» επιστηµονικά αντικείµενα, 
αφετέρου να διαπιστώσει την κατεύθυνση του ερευνη-
τικού ενδιαφέροντος και το βαθµό κάλυψης του ερευ-
νητικού αντικειµένου. Η σύνδεση µε την κειµενογρα-
φία των προηγούµενων δεκαετιών αποτελεί µια απα-
ραίτητη εισαγωγή στο υπό εξέταση θέµα. 

Η κληρονοµιά του εικοστού αιώνα στη

µελέτη των µειονοτήτων

Η «επιστήµη του φολκλόρ ή της παρά-
δοσης» αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της βαλ-
κανικής επιστηµονικής πραγµατικότητας ήδη

από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και σ΄

όλη τη διάρκεια του εικοστού. Αυτή παρουσιά-
ζεται µε διάφορες µορφές, ανάλογα µε τη χώρα: 
µελέτη της παραδοσιακής κοινωνίας, επιστήµη
του λαού, πρακτική ιστορία, λαογραφία, κουλ-
τουρολογία,1 κλπ. Οι µελέτες, στο πλαίσιο αυ-
τών των επιστηµονικών παραδόσεων, εστιά-
ζουν πάνω στη ζωή και τα έθιµα των πολιτισµι-
κών οµάδων, διαφορετικών από την κυρίαρχη

                                                
1. Κλάδος που αναπτύχθηκε στη Βουλγαρία και σχετίζε-
ται περισσότερο µε την ιστορία των νοοτροπιών. 

και ως επί το πλείστον, οµάδων µε προφορική
παράδοση. Κεντρικά χαρακτηριστικά τους είναι
η πολυεπίπεδη προσέγγιση (από ιστορικής, 
γλωσσολογικής και εθνολογικής σκοπιάς) και η
αντίληψη για την πρωταγωνιστική θέση του

εκάστοτε κυρίαρχου πολιτισµού (ελληνικού, 
βουλγαρικού, σερβικού, αλβανικού, κλπ.) στον
κόσµο. Έτσι, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη
ζωή των οµάδων παρουσιάζονται γενικά, εκτός
πολιτικού πλαισίου, σταθερά στο χρόνο και

περιορισµένα στα στενά εκάστοτε εθνικά όρια. 
Η διαδικασία της εθνικής ολοκλήρω-

σης στα Βαλκάνια τοποθετούσε στο περιθώριο

οµάδες που δεν ανταποκρίνονταν στο κυρίαρχο

εθνικό µοντέλο µε αποτέλεσµα, αν δεν τις α-
γνοούσε εντελώς, να τις εντάσσει σε ένα «εξω-
τικό» περιθώριο και να τις µελετά ως τους γρα-
φικούς «άλλους» που από ιστορικό λάθος βρέ-
θηκαν εκτός της εθνικής οικογενείας. Το δε, 
ιστορικό, γλωσσολογικό και εθνολογικό υλικό
προσαρµόστηκε µέσα από τις πένες των ερασι-
τεχνών, συνήθως, αλλά και πατριωτών λογίων
και ανθρώπων µε πρόσβαση στο δηµόσιο γρα-
πτό λόγο, στην εθνική απαίτηση υπαγωγής αυ-
τών των οµάδων στην εθνική ιστορία της χώ-
ρας και την εφεύρεση µιας συγγένειας µε το

µακρινό παρελθόν. 
Η γενική τοποθέτηση των βαλκανικών

κρατών σε ζητήµατα ετερότητας, χαρακτηρίζε-
ται από την άρνηση της διαφοράς και την προ-
σπάθεια κατασκευής µιας «οµογενούς» πληθυ-
σµιακής εικόνας σταθερής και αµετάβλητης, 
εγγυήτριας της εθνικής συνοχής και της εθνικής

εδαφικής ακεραιότητας. Σε ένα τέτοιο ιδεολο-
γικό πλαίσιο, εντάσσεται και η βιβλιογραφική
παραγωγή στην Ελλάδα µέχρι και τη δεκαετία

του 1980. Από την πλευρά της επιστηµονικής
ορολογίας, ο όρος «µειονότητα» ίσχυε µόνο για
την περίπτωση της µουσουλµανικής (ή τουρκι-
κής) µειονότητας, ως της µόνης νοµικά ανα-
γνωρισµένης σύµφωνα µε τη συνθήκη της Λω-
ζάνης (1923). Άλλωστε η παραδοχή για την
ύπαρξη ή µη ύπαρξη µειονοτήτων σε ένα κρά-
τος, συνδέεται άµεσα µε την πολιτική του ιστο-
ρία και µε τις σχέσεις εξουσίας που διατηρεί µε

µια ή και περισσότερες µερίδες του πληθυσµού

του, οι οποίες εµφανίζουν στοιχεία απόκλισης2

                                                
2. Τέτοια στοιχεία απόκλισης µπορεί να είναι η διαφορε-
τική γλώσσα από την επίσηµη γλώσσα του κράτους, η
διαφορετική θρησκεία από τη θρησκεία της πλειοψηφικής

οµάδας, η διαφορετική εθνική συνείδηση, η διαφορετική
κουλτούρα, κλπ., που από µόνα τους βέβαια, δεν καθι-
στούν µειονοτικό το άτοµο που τα κατέχει. Σύµφωνα µε
το σηµερινό ισχύον δίκαιο περί µειονοτικών δικαιωµάτων, 
το να ανήκει κάποιος σε µια µειονότητα εθνική ή θρη-
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από το κυρίαρχο µοντέλο-πρότυπο που ορίζει
τη µορφή και την έννοια της ετερότητας και

που επιβάλλεται από το κράτος. 

Οµιλητές µειονοτικών γλωσσών και αλλόθρη-
σκες οµάδες

Η µη ύπαρξη µειονοτήτων αποτελούσε

τη σταθερή επίσηµη θέση της Ελλάδας, αφού
προηγουµένως εφαρµόστηκαν πολιτικές κατα-
στολής των γλωσσικών ιδιωµάτων  σε  ορισµέ-
νους κυρίως πληθυσµούς, όπως τους σλαβόφω-
νους της βόρειας Ελλάδας.3 Η ορθόδοξη χρι-
στιανική θρησκεία αυτής της οµάδας, ταυτιζό-
µενη µε την επίσηµη θρησκεία του κράτους, 
εκπλήρωνε κατά το ήµισυ την ελληνικότητά

της που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί µε τη

γλωσσική αφοµοίωση. Άλλωστε, ο βαθµός της
γλωσσικής καταπίεσης εξαρτάτο από την εθνι-
κή σηµασία της οµάδας και τη δυνητική απειλή

των γειτονικών κρατών που γλωσσικά ταυτίζο-
νταν µε αυτήν. Για τους υπόλοιπους αλλόφω-
νους χριστιανικούς πληθυσµούς, ο κίνδυνος
διεκδίκησης της διαφορετικότητάς τους (λόγω
γλώσσας ή εθνοτικής συνείδησης) ουσιαστικά
δεν υπήρχε, αφού ήδη από τις αρχές (ίσως και
νωρίτερα) της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, 
ξεκίνησε η γλωσσική υποχώρηση των διαφορε-
τικών, από την επίσηµη-κυρίαρχη ελληνική, 
γλωσσών. 

Η λαογραφική προσέγγιση των αλλό-
γλωσσων αυτών οµάδων αποσκοπούσε στην

ανάδειξη των ιδιαίτερων γλωσσικών χαρακτη-
ριστικών, αλλά υποχρεωτικά συγγενών της αρ-
χαίας ελληνικής, κάτι που µε τη σειρά του πα-
ρέπεµπε στην αναγκαστική εθνική υπαγωγή

τους στο ελληνικό κράτος. Έτσι, στο σύνολό
τους αυτές οι οµάδες (αρβανιτόφωνοι, βλαχό-
φωνοι, Σαρακατσάνοι, Τσιγγάνοι, κλπ.) αντιµε-
τωπίστηκαν ως παραδοσιακές ή µε πιο σύγχρο-
νους όρους, ως εθνολογίζουσες. Όσο για τους
πληθυσµούς µε σαφή θρησκευτική υπαγωγή σε

άλλο δόγµα, όπως οι Εβραίοι, οι Καθολικοί, οι
Προτεστάντες, οι Ευαγγελιστές, οι Μάρτυρες
του Ιεχωβά, οι Παλαιοηµερολογίτες κλπ., η
αριθµητική αποδυνάµωσή τους (όπως στην πε-
ρίπτωση των Εβραίων µετά το 1944, καθώς και
των Τσάµηδων) ή η µικρή αριθµητική τους α-
ναλογία σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό

                                                                       
σκευτική σηµαίνει ότι υπάρχει συνοχή µεταξύ των µελών

που µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και ότι εκφράζεται

η επιθυµία για διεκδίκηση των µειονοτικών δικαιωµάτων. 
3. Για µια σε βάθος µελέτη µε πλήθος ντοκουµέντων πάνω
στο θέµα, βλ. Κωστόπουλος Τ. (2000). 

άφηναν αδιάφορους τους επαγγελµατίες κοινω-
νικούς επιστήµονες εξίσου µε τους ερασιτέχνες. 
Το ενδιαφέρον για πληθυσµούς µη χριστιανι-
κούς, και δυνάµει µη αφοµοιώσιµους στο ελλη-
νικό έθνος, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. 

Οι θεσµικά αναγνωρισµένοι «µουσουλµάνοι» 

Σε αντίθεση, παρατηρείται µια ποικιλία
στην κειµενογραφία σχετικά µε τους

µουσουλµάνους της Θράκης, οι οποίοι

θεωρούνται de jure µειονοτικός πληθυσµός, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι γίνεται ξεκάθαρη η

εθνοτική σύνθεσή του. Συνήθως υπάρχουν
αποσπασµατικές πληροφορίες σε µελέτες που

αναφέρονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και

σχεδόν πάντα µέσα από την οπτική της

εξωτερικής πολιτικής και άρα, µε µια θέαση
από τα «πάνω». Οι Ποµάκοι και οι Τσιγγάνοι
(µόνο η µουσουλµανική µερίδα) άλλοτε γνωρί-
ζουν τη δηµοσιότητα και άλλοτε παραµένουν

άγνωστοι για την εκτός Θράκης, υπόλοιπη
Ελλάδα, ανάλογα µε το τι απαιτούσε κάθε φορά
το «εθνικό συµφέρον». 

Παρακολουθώντας την εξέλιξη της

βιβλιογραφικής κατάστασης σχετικά µε τους

Ποµάκους, θα µπορούσαµε να πούµε ότι από τη
δεκαετία του 1920 µέχρι το 1940, δεν
διαθέτουµε παρά ελάχιστες πληροφορίες για

τους Ποµάκους, συνήθως διασκορπισµένες σε
εθνο-ιστορικά τοπικά βιβλία, που έχουν ως
κύριο θέµα τη Θράκη.4 Οι Έλληνες συγγραφείς
τέτοιων βιβλίων επιχειρηµατολογούν ενάντια

στις βουλγαρικές ή σερβικές αντιλήψεις για

τους Ποµάκους, χρησιµοποιώντας ιστορικά

στοιχεία προσαρµοσµένα στη δική τους εθνική

θεώρηση, µε σκοπό να εξαφανίσουν κάθε
ένδειξη βουλγαρικής συγγένειας στους Ποµά-
κους. Η καταγωγή, εποµένως, των Ποµάκων
που αποτελεί το κύριο ερώτηµα σε αυτά τα

έργα, βρίσκεται στο µέσο µιας διαµάχης µεταξύ
ελληνισµού και σλαβισµού, ως των κύριων
εθνικιστικών κινηµάτων στα Βαλκάνια.  

Μεγαλύτερο παρουσιάζεται το ενδια-
φέρον των λαογράφων από την εποχή της

βουλγαρικής κατοχής της Θράκης και ιδιαίτερα

µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Η συγγραφική τους
δραστηριότητα αποσκοπεί στην υπεράσπιση

της ελληνικότητας της περιοχής ενάντια στις

βουλγαρικές βλέψεις και σε κάθε είδους

αφοµοιωτική βουλγαρική επιρροή πάνω στους

                                                
  4.  Βλ. Κυριακίδης Στ. Π. (1919), Κουρτίδης Κ. Γ. 
(1932). 
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Ποµάκους, ειδικά στο γλωσσικό τοµέα.5 Οι
Τσιγγάνοι της περιοχής δεν απασχολούν

κανέναν, ούτε σε τοπικό ούτε σε εθνικό
επίπεδο. Η µόνη αναφορά σε θρακικό περιο-
δικό εντοπίζεται το 1953, και αυτή για να τους
συνδέσει µε αρχαία θρακικά φύλα.6

Η αρνητική στροφή στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις µετά το 1955 και ο φόβος
τουρκοποίησης των Ποµάκων έστρεψαν τους

διάφορους Έλληνες συγγραφείς στην ανάγκη

διαφοροποίησης των Τούρκων από τους

Ποµάκους αν και επίσηµα, τα πρώτα χρόνια

της δεκαετίας 1950, η µειονότητα στο σύνολό
της αναγνωρίζονταν ως τουρκική. Χαρακ-
τηριστική και µοναδική µονογραφία είναι αυτή

του αντισυνταγµατάρχη Β. Χωροφυλακής Κ.Γ. 
Ανδρεάδη, που εκδόθηκε το 1956, µε τον
τίτλο: Η µουσουλµανική Μειονότης της ∆υτικής

Θράκης. Αν και γίνεται σαφής διαχωρισµός
των τριών οµάδων (Τούρκοι, Ποµάκοι, 
Αθίγγανοι), οι αναφορές στους Τσιγγάνους
απουσιάζουν  εντελώς, ενώ για τους Ποµάκους
αναφέρεται ότι «εθνολογικώς πιθανότατα κατά
το πλείστον είναι υπολείµµατα των παλαιών

Θρακών (Αγριάνων), λόγω δε της φανατικής

των προσηλώσεως εις τον µουσουλµανισµόν και

λόγω των φιλελληνικών των αισθηµάτων

ουδόλως είναι συµπαθείς εις τους Νεοτούρκους, 
οι οποίοι τους φέρουν µυρίας δυσκολίας οσάκις

ζητούν να µεταβούν εις την Τουρκίαν είτε ως

επισκέπται, είτε ως έποικοι».7  
Κατά την περίοδο 1961-1968 έχουµε

ίσως τη µεγαλύτερη παραγωγή λαογραφικών

µελετών για τους Ποµάκους, που ποτέ ωστόσο
δεν δηµοσιεύτηκαν. Πρόκειται για τις

καταγραφές των ηθών και εθίµων των

Ποµάκων από δασκάλους, που δίδασκαν στα
ποµακοχώρια και εργάζονταν για τον

εµπλουτισµό της λαογραφικής συλλογής του Γ. 
Μέγα. Το 1967, πραγµατοποίησε την επιτόπια
έρευνά του στο ποµακικό χωριό του Εχίνου

στην Ξάνθη, ο γάλλος ανθρωπολόγος B. 
Vernier, η οποία θεωρείται η πρώτη επιστη-
µονική έρευνα,8 που δηµοσιεύτηκε όµως πολύ
αργότερα, το 1987. Η δεύτερη έρευνα λίγα
χρόνια αργότερα (1971), στηρίχτηκε στα

αιµατολογικά χαρακτηριστικά των Ποµάκων, 
από τον τότε φοιτητή της Ιατρικής σχολής Ν. 
Ξηροτύρη, για την εξακρίβωση του φυλετικού

                                                
  5. Βλ Αποστολίδης Μ. Κ., (1941-1942), Τραπεζούντιος
Χρ., (1944), Παπαχριστοδούλου Π., (1947), Παπαχριστο-
δούλου Π. (1948). 
  6.  Βλ. Σιναπίδης Β. (1953). 
  7.  Βλ. Κ. Γ.  Ανδρεάδη (1956), σ. 4. 
  8.  Βλ. Vernier B. (1977), και Vernier B. (1987). 

τύπου της οµάδας και την πιθανότητα

συγγένειας µε τους Έλληνες, Τούρκους και
Βούλγαρους.9

Τη δεκαετία του 1980, παρατηρείται µια
εκδοτική δραστηριότητα αρκετά µεγάλη σε ό-
γκο, αλλά που στερείται στη συντριπτική πλει-
οψηφία της επιστηµονικών κριτηρίων.10

Τα

βιβλία χαρακτηρίζονται από το προπαγανδιστι-
κό περιεχόµενό τους µε µόνο στόχο την ανά-
δειξη της ελληνικότητας των Ποµάκων. Η ση-
µαντικότερη όµως, αλλαγή αυτής της περιόδου
είναι η νέα προοπτική που διαγράφεται στο χώ-
ρο των κοινωνικών επιστηµών µε την εισαγωγή

της κοινωνικής ανθρωπολογίας στο ελληνικό

πανεπιστήµιο, που στην πραγµατικότητα ση-
µαίνει την αποδόµηση της µονοπολιτισµικής

ταυτότητας του ελληνικού κράτους που µέχρι

τότε διεκπεραίωναν ο ακαδηµαϊκός λαογραφι-
σµός και ο εθνοροµαντικός ιστορικισµός.11

Εν

τω µεταξύ, Έλληνες επιστήµονες πραγµατοποι-
ούν µελέτες στο εξωτερικό, µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα την (πρώτη ίσως) διδακτορική δια-
τριβή πάνω στο θέµα των Τούρκων και των

Ποµάκων της Θράκης, η οποία δεν δηµοσιεύ-
τηκε ποτέ.12

Ελλάδα και µειονότητες από τη δεκαετία

του 1990 µέχρι σήµερα

Η εκτίµηση σχετικά µε τον τρόπο αντι-
µετώπισης του µειονοτικού φαινοµένου στην

Ελλάδα, τόσο από πολιτικής όσο και από επι-
στηµονικής άποψης, δεν µπορεί να γίνει παρά
µόνο αν πλαισιωθεί από τα γεγονότα που σηµα-
τοδότησαν τις γενικότερες εξελίξεις στα Βαλ-
κάνια από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και
τη διεθνή νοµοπαραγωγή σχετικά µε το δίκαιο

των µειονοτήτων. Μέσα από µια τέτοια προ-
σέγγιση όπου το πραγµατικό, το πολιτικό και το
νοµικό εµπλέκονται και αλληλεπιδρούν το ένα

στο άλλο είναι δυνατό να κατανοήσει κανείς µε

µεγαλύτερη ασφάλεια τον τρόπο που η επιστή-
µη έρχεται να εξηγήσει και να ερµηνεύσει τα

ερωτήµατα σχετικά µε τις µειονότητες και στη

                                                
  9.  Βλ. Ξηροτύρης Ν.Ι. (1971). 
10.  Βλ. Λιάπης Α. (1983), Γονατάς Ν.-Κυδωνιάτης Π. 
(1985), Ρευµιώτης Α. (1985), Χαραλαµπίδης Α. (1985-
86), Λιάπης Α. (1989),  Χιδίρογλου Π. (1989). 
11. Πρόκειται για την ίδρυση του Τµήµατος «Ιστορίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
το 1984, καθώς και του Τµήµατος «Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας, Ανθρωπογεωγραφίας και Κοινωνικής Πολιτι-
κής» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο το 1989. Αναλυτικότερα
βλ., Παπαταξιάρχης Ε. (1999), και Τσαούσης ∆. (1993). 
12. Βλ. Arvanitou E.,  (1985). 
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συγκεκριµένη περίπτωση να εντοπίσει τους

παράγοντες που συντέλεσαν στην εισαγωγή

των µειονοτικών ζητηµάτων στο χώρο του πα-
νεπιστηµίου. 

Γεγονότα και πολιτική κατάσταση εντός και ε-
κτός Ελλάδας

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου

και η ταυτόχρονη κατάρρευση των πρώην σο-
σιαλιστικών κρατών στα Βαλκάνια αποτέλεσε

την αφετηρία για µια σειρά πολιτικο-
οικονοµικών αλλαγών και επαναπροσδιορισµού

των εθνικών και εθνοτικών ταυτοτήτων, οι ο-
ποίες βρίσκονται µέχρι και σήµερα υπό δια-
πραγµάτευση. Το ξέσπασµα των εθνικισµών
στα Βαλκάνια είχε ως αποτέλεσµα τους πολέ-
µους στα εδάφη της πρώην Γιουγκοσλαβίας

(1992-1995 Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 1999 Κόσ-
σοβο), ενώ η οικονοµική αποσταθεροποίηση
κυρίως της Αλβανίας και σε µικρότερο βαθµό

της Βουλγαρίας έφεραν στο προσκήνιο άγνω-
στες πτυχές των εσωτερικών σχέσεων µεταξύ

διαφορετικών κοινοτήτων, των κυρίαρχων και
αυτών µε µειονοτικό καθεστώς. 

Η αναγνώριση της Πρώην Γιουγκο-
σλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας

(Π.Γ.∆.Μ.) µε το όνοµα «∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας» από τα Ηνωµένα Έθνη το 1993 και η
αντίδραση του ελληνικού κράτους είχε τον α-
ντίκτυπό τους στον τρόπο χειρισµού της υπό-
θεσης των σλαβόφωνων στην Ελλάδα. Η επί-
θεση από µερίδα Ελλήνων ενάντια σε κατα-
στήµατα µειονοτικών Τούρκων της Κοµοτηνής, 
τον Ιανουάριο του 1990, οι ταραγµένες ελληνο-
τουρκικές σχέσεις µε αποκορύφωµα τα επεισό-
δια στα Ίµια, τον Ιανουάριο του 1996, η εκτό-
νωση της κατάστασης το 1997 και η µετατόπι-
ση των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας προς

την κατεύθυνση της καλής γειτονίας µετά τους

σεισµούς στις δύο χώρες το 1999, επηρέασαν
µε τη σειρά τους τις εξελίξεις στο µειονοτικό

ζήτηµα της Θράκης.  

Εκθέσεις, οι ευρωπαϊκές και διεθνείς νοµικές

υποχρεώσεις, και το ελληνικό νοµικοπολιτικό

πλαίσιο

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων

δεκαετιών του εικοστού αιώνα, οι νοµικές διερ-
γασίες και η επανεξέταση του δικαίου των µει-
ονοτήτων πραγµατοποιούνται κυρίως από τον

Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργα-
σία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) και το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Από την πλευρά του διεθνούς

δικαίου, η προστασία των µειονοτήτων αποτε-
λεί αναπόσπαστο µέρος της διεθνούς προστα-
σίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Οι δε έν-
νοιες της διαφορετικότητας και της συνοχής και

η έµφαση στην αρχή της µη διάκρισης, συνι-
στούν τις νέες προκλήσεις για την πολιτική, 
κοινωνική και οικονοµική ένταξη των µειονο-
τήτων στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Κατά συνέπεια, η προσαρµογή της
Ελλάδας στους νέους όρους που επιτάσσουν οι

διεθνείς και ευρωπαϊκοί κανόνες δικαίου, κα-
θώς και η δέσµευσή της από ορισµένες διατά-
ξεις προστασίας των µειονοτήτων, προκύπτουν
ως αναγκαστική εξέλιξη στην πορεία της ως

µέλους της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότη-
τας. 

Ο έλεγχος για την επικρατούσα κατά-
σταση σχετικά µε τις µειονότητες στο εσωτερι-
κό της χώρας και η διατύπωση συστάσεων από

τους αρµόδιους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φο-
ρείς, συµβάλλουν στην επικαιροποίηση των
µειονοτικών προβληµάτων στην Ελλάδα µε την

έναρξη της δεκαετίας του 1990. Οι εκθέσεις
του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι χαρακτηρί-
ζουν µε αρνητικούς όρους την κατάσταση, επι-
κεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους Τούρκους

της ∆υτικής Θράκης και τους µη αναγνωρισµέ-
νους ως µειονοτικούς Σλαβοµακεδόνες.13

Η

πρώτη κοινοτική έκθεση για τις γλωσσικές µει-
ονότητες στην Ελλάδα που συνέταξε ο Miguel 
Siguan,14

υπήρξε σηµαντική από την άποψη της

επίσηµης καταγραφής των µειονοτικών γλωσ-
σών, σε µια χρονική στιγµή που εµφανιζόταν

επιτακτική η ανάγκη για την ανάληψη πολιτι-
κής ευθύνης απέναντι στην αδιέξοδη και προ-
βληµατική κατάσταση του µειονοτικού καθε-
στώτος στην Ελλάδα. 

Ως απάντηση στις πρώτες ευρωπαϊκές

καταγγελίες έναντι της ελληνικής µειονοτικής

πολιτικής έρχεται η επίσηµη εξαγγελία του Κ. 
Μητσοτάκη στη Θράκη, το Μάιο του 1991, της
αρχής της «ισονοµίας και ισοπολιτείας», που θα
πρέπει να διέπει οποιαδήποτε πολιτική σχετική

µε τη «µουσουλµανική» µειονότητα της Θρά-
κης. Το 1992, η ∆ιακοµµατική Επιτροπή του

                                                
13. Βλ. Destroying ethnic identity. The Turks of Greece, 
August 1990, A Helsinki Watch Report, Greece: Im-
provements for Turkish Minority: Problems Remain, April 
1992, A Helsinki Watch Report, Denying Ethnic Identity. 
The Macedonians of Greece, April 1994, A Helsinki 
Watch Report, Greece: The Turks of Western Thrace, 
January 1999, A Helsinki Watch Report. 
14. Σύµφωνα µε την έκθεση, στην Ελλάδα υπάρχουν οι
Τουρκόφωνοι, οι Ποµάκοι, οι Τσιγγάνοι, οι Βλάχοι, οι
Σλαβόφωνοι και οι Αρβανίτες. Βλ. Siguan Μ.,(1990). 
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Εθνικού Κοινοβουλίου συγκροτήθηκε για να

µελετήσει τα προβλήµατα και να υποβάλει

προτάσεις για την ανάπτυξη της Θράκης. Σύµ-
φωνα µε το πόρισµα της επιτροπής, το σχέδιο
ανάπτυξης έπρεπε να αντιµετωπιστεί ως εθνι-
κής προτεραιότητας και υπόθεση εθνικής άµυ-
νας απέναντι στην εξωτερική απειλή.15

Την ίδια χρονιά, η Ελλάδα υπογράφει
τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή

Μειονοτικές Γλώσσες και το 1995 τη Σύµβαση-
πλαίσιο για την προστασία των εθνικών µειο-
νοτήτων, του Συµβουλίου της Ευρώπης, χωρίς
να την έχει επικυρώσει µέχρι σήµερα, µε απο-
τέλεσµα να µην δεσµεύεται νοµικά και πολιτι-
κά για την εφαρµογή της. Η απλή υποχρέωση
σεβασµού των διατάξεων αφήνει έτσι ελεύθερη

τη νοµική και πολιτική ερµηνεία των µειονοτι-
κών δικαιωµάτων από την κεντρική εξουσία, 
συµβάλλοντας στη διατήρηση της εθνικής ο-
πτικής που παραµένει αντίθετη µε εκείνη της

σχετικής σύµβασης.16
Σε πρακτικό επίπεδο, 

δηλώνει τόσο την άρνηση αποδοχής της ονο-
µασίας «τουρκικής» για τη µειονότητα στη
Θράκη

17
όσο και την άρνηση αναγνώρισης της

µακεδονικής µειονότητας στην Ελλάδα. 

Η επιστηµονική κάλυψη των µειονοτικών ζητη-
µάτων

  
Παράλληλα µε τις παραπάνω αλλαγές ή

προσπάθειες ρύθµισης των µειονοτικών προ-
βληµάτων και της εναρµόνισης της εσωτερικής

νοµολογίας µε το ισχύον διεθνές και ευρωπαϊκό

δίκαιο, η δεκαετία του 1990, κυρίως από τα
µέσα της περιόδου και έπειτα, χαρακτηρίζεται
από µια έντονη εκδοτική δραστηριότητα. H 
βιβλιογραφία αυξάνεται εντυπωσιακά και η

ποιότητα των συγγραµµάτων ποικίλει σηµαντι-
κά.18

Εξακολουθούν να εκδίδονται βιβλία µε

πολλά στοιχεία φολκλόρ και φορτισµένα ιδεο-

                                                
15. Ολόκληρο το πόρισµα της επιτροπής εµπεριέχεται
στον τόµο  που συνέταξε οµάδα ερευνητών της Ακαδηµί-
ας Αθηνών (1994), σ. 189-200. 
16. Για εκτενέστερη ανάλυση και σχολιασµό στο θέµα της
υιοθέτησης της σύµβασης-πλαισίου, βλ. Μπρεδήµας Α.-
Σισιλιάνος Λ.Α. (επιµ.), (1997) και Τσιτσελίκης Κ. 
(2004). 
17. Για τις πολιτικές διαστάσεις της ονοµασίας της µειο-
νότητας, βλ. Μάρκου Κ. (2006). 
18. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση µε σκοπό την κατα-
γραφή, ταξινόµηση και τη συνοπτική παρουσίαση βιβλίων
και άρθρων, που δηµοσιεύτηκαν κατά τη δεκαετία 1990, 
σχετικών µε τη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης

και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιχειρείται στο βιβλίο
των Ασηµακοπούλου Φ., Χρηστίδου-Λιοναράκη Σ. 
(2002). 

λογικά, των οποίων οι συγγραφείς προέρχονται
κυρίως, ή συνδέονται σε τοπικό επίπεδο µε το
χώρο της Θράκης. Το σηµαντικότερο είναι ότι
αρχίζουν να πραγµατοποιούνται αρκετές διδα-
κτορικές διατριβές, κυρίως σε χώρες της Ευρώ-
πης, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η επιστηµονική
συζήτηση και στο χώρο των ελληνικών πανεπι-
στηµίων και εκδίδονται τεκµηριωµένες εργασί-
ες επιστηµονικών προδιαγραφών.19

Αξίζει να

σηµειωθεί, η ίδρυση, το 1996, του Κέντρου
Ερευνών Μειονοτικών Οµάδων (Κ.Ε.Μ.Ο.), µε
σκοπό να ανταποκριθεί τόσο στην αναγκαιότη-
τα κριτικής και επιστηµονικής προσέγγισης στο

θέµα των µειονοτήτων, έναντι του απολογητι-
σµού και του ερασιτεχνισµού που χαρακτηρί-
ζουν την πλειοψηφία των απόψεων οι οποίες

κατά καιρούς εκφράστηκαν στην Ελλάδα.20
Οι

εκδόσεις συλλογικών έργων και µονογραφιών, 
καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων του

Κ.Ε.Μ.Ο. συνιστούν τους βασικούς άξονες της
προσφοράς του στο χώρο των µειονοτικών ζη-
τηµάτων. 

Από τα πρώτα δηµοσιεύµατα, που απε-
δείκνυαν τη νοµιµοποίηση του διαλόγου για τις

µειονότητες στην ελληνική κοινωνία, ήταν το
αφιέρωµα του περιοδικού Σύγχρονα Θέµατα, το
1997, µε τίτλο «Εµείς και οι άλλοι», µε τη συµ-
µετοχή πολλών επιστηµόνων από διαφορετι-
κούς επιστηµονικούς κλάδους. Όσο για την
εκδοτική δραστηριότητα που ακολούθησε, γε-
γονός είναι ότι η πλειοψηφία των έργων αφορά

στη µειονότητα της Θράκης και µάλιστα ένα

ιδιαίτερο τµήµα της, τους Ποµάκους και σε µι-
κρότερο βαθµό τους Τσιγγάνους. Επίσης, ένας
σηµαντικός όγκος εργασιών σχετίζεται µε τους

                                                
19. Η βιβλιογραφία σήµερα, τόσο η ξενόγλωσση όσο και
η ελληνόγλωσση, είναι αρκετά πλούσια, όπως επίσης και
η διαφορετικότητα των επιστηµονικών προσεγγίσεων. Στη
συνέχεια, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι. Για την
«µουσουλµανική» µειονότητα: Aarbakke V. (2000), Πα-
παδηµητρίου Π. Γ. (2003), Τρουµπέτα Σ. (2001), Akgönül 
S. (1999), Dalègre J. (1997), Tsibiridou F. (2000), Sella-
 Mazi E. (1999), Markou K . (2001), Τσιούµης Κ. (1997), 
Frangopoulos Y. (1996), Ζεγκίνης Ε. (1994), Μαυροµµά-
της Γ. (2004), Μαλκίδης Θ.-Κόκκας Ν. (2006). Για τους
σλαβόφωνους της ελληνικής Μακεδονίας: Γούναρης Β., 
Μιχαηλίδης Ι., Αγγελόπουλος Γ. (1997), Clogg R. (ed.) 
(2002), Karakasidou A. (1997), Mackridge P. and Yanna-
kakis E. (1997), Lafazani D. (1993), Γιαννησοπούλου Μ. 
(1998), Danforth L. (1999), Skoulariki A. (2005). Για τις
υπόλοιπες µειονότητες στην Ελλάδα: Μόχλο Ρ. (2001), 
Μπενβενίστε Ρ. (επιµ.) 1998, Μαργαρίτης Γ. (2005), Βα-
ρών-Βασσάρ Ο. (επιµ.), (1998), Tsitsipis L. (1998), Βαξε-
βάνογλου Α. (2001), Λυδάκη Α. (1997), Εµπειρίκος Λ. 
κ.ά. (επιµ.) (2001), Τσιτσελίκης Κ., Χριστόπουλος ∆., 
(επιµ.)  (1997). 
20. Για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Κέ-
ντρου, βλ. την ιστοσελίδα: www.kemo.gr. 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006- ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

42

σλαβόφωνους και το συνδεόµενο µε αυτούς

µακεδονικό ζήτηµα. Επίσης, µεγάλη µερίδα
των συγγραµµάτων προέρχεται από νοµικούς, 
οι οποίοι από τη µια, αναπτύσσουν το θεωρητι-
κό περιεχόµενο της νέας δικαιϊκής πραγµατικό-
τητας και από την άλλη, αντλούν παραδείγµατα
είτε από τη «µουσουλµανική» µειονότητα είτε
από την κατάσταση του σλαβόφωνου τµήµατος

της Μακεδονίας. 
Όσον αφορά στις θεµατικές που αναπτύ-

χθηκαν περισσότερο από όλες, για τη  «µου-
σουλµανική» µειονότητα είναι αυτή της µειο-
νοτικής εκπαίδευσης. Τα πολυάριθµα άρθρα
και οι εργασίες που εκπονήθηκαν πάνω σ’ αυτό
το θέµα οφείλονται κατά µεγάλο µέρος στην

παράλληλη εκπόνηση ενός προγράµµατος για

την εκπαίδευση των µουσουλµανοπαίδων,21
το

οποίο  έδωσε την ευκαιρία για την ιδιαίτερη
ενασχόληση µε τα εκπαιδευτικά προβλήµατα

της µειονότητας. Μεγάλο ποσοστό των εργα-
σιών για τους σλαβόφωνους προέρχεται από

ιστορικούς που καταπιάνονται µε το ζήτηµα

της ταυτότητας, ένα θέµα που απασχόλησε κα-
τά κύριο λόγο και τα Μ.Μ.Ε. Άλλωστε, ο ρόλος
των Μ.Μ.Ε., και στην επιλεκτική προβολή των
Ποµάκων ή του µειονοτικού, εν γένει, ζητήµα-
τος στη Θράκη ήταν έντονος και, τις περισσό-
τερες φορές, αντιθετικός σε σχέση µε την προ-
σπάθεια της επιστηµονικής αποκατάστασης

των µειονοτικών ζητηµάτων. 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις και

προοπτικές στην έρευνα

  Η παράθεση των παραπάνω στοιχείων

και η διαχρονική εξέταση των τρόπων προσέγ-
γισης των µειονοτήτων και των παραγόντων

(εξωτερικών και εσωτερικών) που επέδρασαν
στη διαµόρφωσή τους, µας οδηγεί σήµερα σε
µια αναµφισβήτητη παραδοχή: έχει αρθεί ο πε-
ριορισµός που επέβαλε η προκατάληψη της

ελληνικής κοινωνίας σχετικά µε τις µειονότητες

οι οποίες θεωρούνταν ως µη-υπάρχουσες.       
Η επιστηµονική ενασχόληση και οι

ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων χρό-
νων στα µειονοτικά θέµατα βεβαιώνουν από τη

µια πλευρά, τη σταθερή πορεία ενός εκδηµο-
κρατισµού του ακαδηµαϊκού χώρου στο συγκε-
κριµένο τοµέα. Από την άλλη πλευρά, η ανα-

                                                
21. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 1996, την επιστηµονική
ευθύνη του οποίου είχαν η Άννα Φραγκουδάκη και η Θά-
λεια ∆ραγώνα, ενώ υπήρξε µεγάλη συµµετοχή επιστηµο-
νικού προσωπικού κυρίως από το χώρο της εκπαίδευσης

αλλά και άλλων κοινωνικών επιστηµών.  

γκαιότητα αντιµετώπισης των µειονοτικών

προβληµάτων κάτω από την πίεση των γενικό-
τερων αλλαγών στο βαλκανικό περίγυρο αλλά

κυρίως, εξαιτίας της επιτακτικής εναρµόνισης
και ρύθµισης των µειονοτικών εκκρεµοτήτων

σύµφωνα µε τις εξελίξεις στη διεθνή νοµοπα-
ραγωγή, ιδεολογικά προσανατολισµένης στην
αρχή προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, δηµιούργησαν µια κατάσταση εντός του
ελλαδικού χώρου που χαρακτηρίζεται: κατά
πρώτον, από την έντονη ενασχόληση  µε τη
νοµική πλευρά του ζητήµατος των µειονοτή-
των, ενηµερώνοντας και ταυτόχρονα απαντώ-
ντας στις ανάγκες της τρέχουσας νοµικοπολιτι-
κής πραγµατικότητας. Κατά δεύτερον, το βι-
βλιογραφικό κενό που υπήρχε για τις σύγχρο-
νες συνθήκες διαβίωσης των µειονοτικών οµά-
δων ήρθαν να καλύψουν και οι κοινωνικοί επι-
στήµονες, µε την πραγµατοποίηση ενός σηµα-
ντικού αριθµού επιτόπιων ερευνών.  

Όµως, κάτω από την πίεση των γρήγο-
ρων απαντήσεων µιας σειράς άγνωστων και

εξελισσόµενων ερωτηµάτων (τόσο σε θεωρητι-
κό όσο και σε πρακτικό επίπεδο) δεν έγινε δυ-
νατή η ίση κατανοµή στη µελέτη των µειονοτι-
κών πληθυσµών. ∆ιαπιστώσαµε την υπερπλή-
ρωση κάποιων συγκεκριµένων θεµάτων ή την

ιδιαίτερη ενασχόληση µε κάποιους πληθυ-
σµούς, ενώ παραµένουν ανέγγιχτες άλλες πτυ-
χές ή οµάδες που συγκροτούν µέρος του µειο-
νοτικού φαινοµένου στην Ελλάδα. Οι εξηγή-
σεις υπάρχουν, και ορισµένες από αυτές έχουν
ήδη αναπτυχθεί προηγουµένως στο κείµενο, 
τονίζοντας ότι ο κύριος λόγος που υπαγόρευσε

µια τέτοια στάση ήταν ο βαθµός της «εθνικής
σηµασίας» της οµάδας, µε άλλα λόγια η δυνα-
τότητα διαχείρισης της ταυτότητά της από πολ-
λούς δρώντες. Σε µια όµως, προσπάθεια συνο-
λικής εκτίµησης και αντικειµενικής γνώσης του

κοινωνικού χάρτη µιας χώρας, δεν µπορούν να
υπάρχουν µείζονος ή ελάσσονος σηµασίας θέ-
µατα ή πληθυσµοί. 

  Σήµερα, η δεκαπεντάχρονη συµµετοχή
της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα της

πανεπιστηµιακής κοινότητας στις πολυεπίπεδες

αλλαγές της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής

και στη νέα νοηµατοδότηση των εθνικών ζητη-
µάτων και των συναφών µειονοτικών, παρέχει
τη δυνατότητα κριτικής επανεκτίµησης και νη-
φάλιας επεξεργασίας των δεδοµένων της δεκα-
ετίας του 1990. Επιπλέον, περισσότερο από
ποτέ άλλοτε, δύο ακόµη στοιχεία: οι µετανά-
στες και η συµµετοχή των µειονοτικών στο δη-
µόσιο λόγο (αν και δειλή προς το παρόν) κά-
νουν ορατή και ζωντανή την παρουσία του δια-
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φορετικού «άλλου», καταλύοντας κάθε επί-
δοξη προσπάθεια άρνησης της ύπαρξής του.  

Η ποικιλία της ετερότητας στην Ελλά-
δα παραµένει ανοιχτή στην έρευνα, ενώ αναµέ-
νεται ακόµη µεγαλύτερη πρόοδος σ’ αυτό που
ονοµάσαµε «εκδηµοκρατισµό» του ακαδηµαϊ-
κού χώρου, µε την παράλληλη βελτίωση των
συνθηκών έρευνας. Αυτό σηµαίνει άνοιγµα και
πρόσβαση σε ιστορικά αρχεία, που είτε φυλάσ-
σονται είτε «εξαφανίζονται», διευκόλυνση των
προϋποθέσεων, µε την οικονοµική ενίσχυση
των ερευνών και κυρίως, µε την εγκαθίδρυση
σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ της πολιτείας

και του κοινωνικού επιστήµονα. 
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Ανισότητες πρόσβασης στην

ανώτατη εκπαίδευση: διαφο-
ροποιήσεις σε προπτυχιακό

και µεταπτυχιακό επίπεδο
1

                                                                                
Μανώλης  Χρυσάκης                                                                               
∆ιονύσης  Μπαλούρδος

Περίληψη

Η διερεύνηση των τάσεων διαφοροποίησης των ανι-
σοτήτων πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην

Ελλάδα, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, 
αποσκοπεί στο να δώσει µια πρώτη απάντηση για το

αν και κατά πόσο η «µαζικοποίηση» της Τριτοβάθµι-
ας Εκπαίδευσης στη χώρα µας, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των µεταπτυχιακών σπουδών, είχε ως αποτέλε-
σµα την ικανοποίηση της αξίωσης για ελεύθερη πρό-
σβαση χωρίς κοινωνικά προσδιορισµένες  ανισότητες
σε αυτόν τον τοµέα. Όπως διαπιστώνεται, η κοινωνι-
κοοικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών, που τεκ-
µαίρεται εδώ µε το επάγγελµα του πατέρα, ως δηλω-
τικό της δυνατότητάς τους να στηρίζουν ή όχι επί

µακρόν και µε υψηλό σχετικά κόστος τους γόνους

τους, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες

των εξουθενωτικών ανταγωνιστικών διαδικασιών

επιλογής, είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας

διαφοροποίησης των ανισοτήτων πρόσβασης, κυρίως
στα υψηλής προτίµησης τµήµατα των Πανεπιστηµίων. 
Η «µαζικοποίηση» της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

στη χώρα µας δεν φαίνεται να αναιρεί τον κοινωνικό

προσδιορισµό των ανισοτήτων πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. 
και τα Τ.Ε.Ι., οι οποίες αν και καταγράφουν µια µι-
κρή µείωση µετά το ακαδηµαϊκό έτος 1999/2000, 
λόγω της σηµαντικής αύξησης του αριθµού των εισα-
κτέων και παρά την αύξηση του βαθµού δυσκολίας

των διαδικασιών επιλογής, από το ακαδηµαϊκό έτος

2000/2001 (χρονιά εφαρµογής της «µεταρρύθµισης» 
του 1997), εµφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης, σε
υψηλά επίσης επίπεδα κυρίως στα Πανεπιστήµια. 
Παράλληλα, για τους ίδιους λόγους, καταγράφονται
τάσεις µεταφοράς και επαύξησης των κοινωνικά

προσδιορισµένων ανισοτήτων πρόσβασης και επιτυ-
χίας, στο αµέσως επόµενο επίπεδο σπουδών δηλαδή

στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Πτυχίων Μεταπτυχιακής

                                                
1. Την ευθύνη της επεξεργασίας του στατιστικού υλικού
και της διαµόρφωσης των Πινάκων και των ∆ιαγραµµά-
των του παρόντος άρθρου έχει ο Αντώνης Μποζιάρης, 
µεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ. του τµήµατος Περι-
φερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου. 

Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικών ∆ιπλωµάτων. Συνάγε-
ται εποµένως το συµπέρασµα ότι στο πλαίσιο της

ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης οι, ούτως ή άλλως, 
κοινωνικά προσδιορισµένες εκπαιδευτικές ανισότητες

διαφοροποιούνται και αναδεικνύονται ως ακόµη πιο

οξυµµένες και καθοριστικές στο µεταπτυχιακό µάλλον

παρά στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών.   

Εισαγωγή

Όπως έχει διαπιστωθεί και µε την ευ-
καιρία προηγούµενων ερευνητικών προσπαθει-
ών, οι κοινωνικά προσδιορισµένες ανισότητες
πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, όχι
µόνο επιµένουν αλλά και επαυξάνονται διαχρο-
νικά (Χρυσάκης, 2003), ενώ παρά την επέκτα-
ση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τη συ-
νακόλουθη αύξηση του αριθµού των εισακτέ-
ων, διαπιστώνεται ότι παραµένει ο εξουθενωτι-
κός ανταγωνισµός µεταξύ των υποψηφίων για

την κάλυψη των προσφεροµένων θέσεων στα

ελληνικά Τ.Ε.Ι. και κυρίως στα Α.Ε.Ι. (Χρυσά-
κης, 2005). 

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, επι-
χειρείται να δοθεί µια απάντηση στο ερώτηµα

του κατά πόσο η προϊούσα «µαζικοποίηση» της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη χώρα µας, σε
προπτυχιακό αλλά και σε µεταπτυχιακό επίπε-
δο, µπορεί να συµβάλει στην απάλυνση των
κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτήτων πρό-
σβασης.                                                                                          

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα κατα-
τίθεται ένα σύντοµο σχόλιο για τις διαφαινόµε-
νες επιπτώσεις της «µαζικοποίησης» της Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης ως προς τα επίπεδα και την

υφή των κοινωνικά προσδιορισµένων εκπαι-
δευτικών ανισοτήτων.  

Ακολούθως, στη δεύτερη ενότητα πα-
ρουσιάζονται µία σειρά από δείκτες που αφο-
ρούν τη διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων

πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σε

συνάρτηση µε την κοινωνική προέλευση των

φοιτητών/τριών, χρησιµοποιώντας κατάλληλες
γι' αυτό το σκοπό ταξινοµητικές µήτρες µε βά-
ση το επάγγελµα του πατέρα τους.  
              Στην τρίτη ενότητα η ανάλυση ολο-
κληρώνεται µε την παρουσίαση για πρώτη φο-
ρά ορισµένων ευρηµάτων που αφορούν στη

διαµόρφωση των κοινωνικά προσδιορισµένων

ανισοτήτων πρόσβασης στα Προγράµµατα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων
των Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτη-
ση ∆ιδακτορικού διπλώµατος, στην Ελλάδα.   

Τέλος, αντί επιλόγου, συνοψίζονται τα
συµπεράσµατα της ανάλυσής µας µε ειδικότερη
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αναφορά στα Προγράµµατα των Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, τα οποία πλέον αποτελούν την
κορυφή του παγόβουνου των εκπαιδευτικών

ανισοτήτων στη χώρα µας. 
     

«Μαζικοποίηση» της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης και κοινωνικά προσδιορισµένες

ανισότητες πρόσβασης

Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των

τελευταίων 30 χρόνων για το µετασχηµατισµό
του σχολείου, αποσκοπούσαν ταυτόχρονα στην
εξυπηρέτηση δύο διακηρυγµένων στόχων. 
Πρώτον, τον «εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτι-
κού συστήµατος» και δεύτερον την «αναγκαία
προσαρµογή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις

του σύγχρονου κόσµου». Κατά µια άποψη, η
εκπλήρωση του πρώτου στόχου παραµένει α-
κόµη ζητούµενο µάλλον παρά δεδοµένο, καθώς
οι µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούσαν στην

εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών είχαν το ακρι-
βώς αντίθετο αποτέλεσµα, ενώ η προσαρµογή
του εκπαιδευτικού συστήµατος στις σύγχρονες

απαιτήσεις τείνει να είναι µονοµερής και κινεί-
ται αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της κα-
πιταλιστικής ολοκλήρωσης

2
έτσι ώστε να συν-

δέεται όλο και πιο στενά µε τις ανάγκες της

αγοράς (Michea 2002, σ.34). 
Όπως διαπιστώνεται, παρά την προϊού-

σα, κατά τα τελευταία χρόνια, διαδικασία µαζι-
κοποίησης της εκπαίδευσης, οι αναπτυγµένες
δυτικές κοινωνίες δεν έχουν επιτύχει να αντα-
πεξέλθουν στο κοινωνικό αίτηµα για ίση, ανε-
ξάρτητα από την κοινωνική καταγωγή, πρό-
σβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο εν λόγω
στόχος, παρόλο που είναι ευρύτερα αποδεκτός, 
φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Η
εν λόγω κατάσταση φαίνεται ήδη να είναι πιο

σοβαρή στις Η.Π.Α.,3 όπου ακόµη και τα µε-

                                                
2. Ειδικότερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της Ανώτα-
της Εκπαίδευσης, επισηµαίνεται ότι αυτός βασικά αντα-
ποκρίνεται στην αναγκαιότητα για αδιάκοπη προσαρµογή

στις νέες επιστηµονικές εξελίξεις και στη νέα τεχνολογία. 
Έτσι στο πλαίσιο του καπιταλιστικού κράτους, επιχειρεί-
ται ο εκσυγχρονισµός του Πανεπιστηµίου  προκειµένου  
να επιτελεί ταυτόχρονα τρεις ρόλους: Πρώτον, να αποτε-
λεί ένα µηχανισµό εγχάραξης της κυρίαρχης ιδεολογίας. 
∆εύτερον, να καταρτίζει στελέχη, τα οποία θα µπορούν, 
µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας, να αποδίδουν τα µέγι-
στα στην παραγωγή. Τρίτον, να αναπαράγει µε επιτυχία  
τις ιεραρχικές σχέσεις στη διαδικασία της καπιταλιστικής

παραγωγής (Καράγιωργας, 1982, σ. 231). 
3. Κατά µία άποψη, στις Η.Π.Α., όπου υφίσταται  αλλη-
λοσύνδεση µεταξύ ιδρυµάτων, της αγοράς και του κρά-
τους, έχουν δηµιουργηθεί συνθήκες καθολικής πρόσβασης
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσους είναι στοιχειω-

σαία στρώµατα αρχίζουν να νοιώθουν την πίε-
ση (Weber 1999, σ. 8-9). 

Από την άλλη πλευρά, η θεσµοθέτηση
µέτρων γενικού χαρακτήρα, όπως είναι η διεύ-
ρυνση της εµβέλειας και της προσιτότητας των

εκπαιδευτικών συστηµάτων, η αύξηση της δη-
µόσιας χρηµατοδότησης, η επιµύκηνση της δι-
άρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κ.ο.κ., 
συνέβαλαν µεν σηµαντικά στη βελτίωση του

εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσµού σε ό-
λες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν φαίνεται να
πέτυχαν ως προς την άρση των κοινωνικών α-
νισοτήτων για την πρόσβαση και την επιτυχία

στις ανώτερες κυρίως εκπαιδευτικές βαθµίδες, 
δηµιουργώντας έτσι αµφιβολίες για την αποτε-
λεσµατικότητα των εν λόγω µέτρων σε αυτόν

τον τοµέα (Vanderberghe, 2002, σ. 17-18). Πα-
ράλληλα, στο βαθµό που η ραγδαία άνοδος του
γενικού επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσµού, 
εµφανίζει τα τελευταία χρόνια σηµάδια κόπω-
σης, αναµένεται αντίστοιχη αρνητική επίδραση
και όξυνση των κοινωνικά προσδιορισµένων

ανισοτήτων πρόσβασης και επιτυχίας στην Α-
νώτατη Εκπαίδευση µε αποτέλεσµα αυτές όχι

µόνο να επιµένουν διαχρονικά, αλλά και να
διευρύνονται (Girod 1993, σ. 69). 

Όπως διαπιστώνεται, παρά τον εκδη-
µοκρατισµό και τη µαζικοποίηση της Ανώτατης

Εκπαίδευσης, οι κοινωνικά προσδιορισµένες
ανισότητες πρόσβασης παραµένουν και συνεχί-
ζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα ειδικά ό-
σον αφορά τις προνοµιούχες σχολές για τις ο-
ποίες εκδηλώνεται υψηλή κοινωνική ζήτηση

(Prost 1992, σ. 92). Με άλλα λόγια, η µαζικο-
ποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακόµη
και η ελεύθερη πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα, δεν διασφαλίζουν και ίσες
ευκαιρίες επιτυχίας. 

Αντίθετα, σε συνθήκες έντονου αντα-
γωνισµού και υψηλής κοινωνικής ζήτησης, η
Ανώτατη Εκπαίδευση διαδραµατίζει, “amonte”, 
το ρόλο ενός φίλτρου, ακριβώς για τις κοινωνί-

                                                                       
δώς ικανοί και επιδιώκουν µια τέτοια εξέλιξη ως προσω-
πική τους επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενδιαφέρει
η κατοχύρωση του κοινωνικού δικαιώµατος για δωρεάν

πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αλλά η δια-
σφάλιση της ελευθερίας της ατοµικής επιλογής του αντι-
κειµένου σπουδών, του χρόνου και του ρυθµού της µόρ-
φωσης του καθενός, ανεξάρτητα από το επίπεδο και τις
πηγές των πόρων που είναι αναγκαίο να διατεθούν για την

υλοποίηση των εν λόγω ατοµικών εκπαιδευτικών επιλο-
γών. Με άλλα λόγια διαλέγει κανείς «ελεύθερα» το αντι-
κείµενο του πόθου του και µετά συναγωνίζεται επίσης

«ελεύθερα» στο πλαίσιο µιας δυναµικής και ανταγωνιστι-
κής κοινωνίας µε κίνητρα την εργατικότητα και την εφευ-
ρετικότητά του (Λιάκουρας, 2004, σ. 51). 
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ες που προάγουν την επιλογή και τον ανταγω-
νισµό (Albertini 1999, σ. 205). Η αύξηση της
ζήτησης για ολοένα και περισσότερο διαφορο-
ποιηµένες και όσο το δυνατόν πιο ανώτερες

σπουδές προσδιορίζεται κοινωνικά και αφορά

κυρίως εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες του

πληθυσµού για τις οποίες η διαµεσολάβηση της

εκπαίδευσης είναι σηµαντική προκειµένου να

επιτύχουν την κοινωνική τους αναπαραγωγή. 
Από την άλλη πλευρά, εκδηλώνεται και µια
τάση αξιοποίησης των εκπαιδευτικών ευκαιρι-
ών και από τις κατηγορίες εκείνες του πληθυ-
σµού που αποβλέπουν σε κοινωνική ανέλιξη

(Stanciulescu 1996, σ.191), ακολουθώντας κά-
ποια τροχιά ανοδικής εκπαιδευτικής κινητικό-
τητας, η οποία όµως είναι µάλλον δοµικής πα-
ρά γνήσιας υφής.

Τέλος, διαπιστώνεται ότι όταν υποβαθ-
µίζεται η ουσιαστική και τυπική αξία των πτυ-
χίων, ορισµένοι τουλάχιστον µηχανισµοί κοι-
νωνικής επιλογής µετατοπίζονται εκτός των

κλασικών προπτυχιακών προγραµµάτων σπου-
δών της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τοµαρά- Σι-
δέρη 1991, σ. 215), και αναφέρονται πλέον είτε
στις σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου είτε σε

αµιγώς εξωεκπαιδευτικούς παράγοντες στο ε-
πίπεδο της αγοράς εργασίας. 

∆ιαχρονικές εξελίξεις ως προς τις ανισό-
τητες πρόσβασης σε προπτυχιακό επίπε-
δο στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην

Ελλάδα κατά την περίοδο 1984– 2004   

Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης

των ανισοτήτων πρόσβασης στην Τριτοβάθµια

Εκπαίδευση, στην Ελλάδα, ξεχωριστά για το
επίπεδο των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. αποσκοπεί
στο να δώσει µια πρώτη απάντηση για το αν

και κατά πόσο η «µαζικοποίηση» της Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης στη χώρα µας,, είχε ως
αποτέλεσµα την ικανοποίηση της αξίωσης για

ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς κοινωνικά προσδιο-
ρισµένες ανισότητες, σε αυτόν τον τοµέα. 
             Υπό αυτό το πρίσµα, αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η ανάλυση των τάσεων διαφορο-
ποίησης των ανισοτήτων πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. 
και τα Τ.Ε.Ι. η οποία σηµειωτέον στηρίζεται
στα ευρήµατα διαχρονικής έρευνας που διεξά-
γεται  στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Κοινωνικής
Πολιτικής του Ε.Κ.Κ.Ε. µε τίτλο: «∆ιερεύνηση
των ανισοτήτων πρόσβασης στην Τριτοβάθµια

Εκπαίδευση και η επίδραση των εκπαιδευτικών

µεταρρυθµίσεων».4
Η εν λόγω έρευνα διεξάγε-

ται µε βάση αδηµοσίευτα στοιχεία των Στατι-
στικών Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Υ.Ε., τα οποία
κατά τη φάση εκπόνησης του παρόντος άρθρου

ήταν διαθέσιµα για τη χρονική περίοδο που κα-
λύπτουν τα ακαδηµαϊκά έτη 1984/85 έως
2003/2004. 

Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προ-
αναφερθείσας έρευνας του Ε.Κ.Κ.Ε. και συνα-
κόλουθα στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η
κοινωνική προέλευση των εγγεγραµµένων στο

Α' έτος σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. 
προσεγγίζεται, µε βάση πάντα τα διαθέσιµα  
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., χρησιµοποιώντας µια
κατηγοριοποίηση που αντιστοιχεί στο επάγγελ-
µα του πατέρα τους. Σε αυτή την περίπτωση η  
κατηγοριοποίηση των φοιτητών/τριών των

Α.Ε.Ι. και των σπουδαστών/τριών των Τ.Ε.Ι., 
ανάλογα µε το επάγγελµα του πατέρα τους, ε-
κλαµβάνεται ως δηλωτική της κοινωνικής τους

προέλευσης.5 Ειδικότερα, οµαδοποιώντας τα

                                                
4. Επιστηµονικός υπεύθυνος: Μανώλης Χρυσάκης.  
5. Τα συναθροίσµατα των επαγγελµάτων χρησιµοποιού-
νται, κατά γενική παραδοχή,  αντί των κοινωνικών τάξε-
ων, ως βασικό  εργαλείο για τη µελέτη της κοινωνικής
κινητικότητας. καθώς και ως αποτελεσµατικός  δείκτης
για την προσέγγιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κατά
µια άποψη αυτό γίνεται για λόγους ευκολίας καθώς οι

επαγγελµατικοί τίτλοι παραπέµπουν σε αντίστοιχα προσ-
διορισµένα καταναλωτικά πρότυπα και τρόπους ζωής, 
χωρίς να ενέχουν την ιδεολογική φόρτιση του όρου «κοι-
νωνική τάξη». Από την άλλη πλευρά, η διαθεσιµότητα
των κατάλληλων στατιστικών στοιχείων, προσδίδει επι-
πλέον πρακτικά πλεονεκτήµατα για τη χρησιµοποίηση του

επαγγέλµατος ως δηλωτικού της κοινωνικής προέλευσης

και της κοινωνικής θέσης των ατόµων (Κασιµάτη 2004, σ. 
92). 
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επαγγέλµατα των πατέρων, σε τρεις ευρείες
οµάδες επαγγελµάτων και συµπληρώνοντας µε

τρεις επιπλέον οµάδες προκύπτουν οι ακόλου-
θες έξι κατηγορίες:6 1) Μη χειρωνακτικά και

συναφή επαγγέλµατα (επιστήµονες, ελεύθεροι
επαγγελµατίες, διευθύνοντες, υπάλληλοι γρα-
φείου, έµποροι, απασχολούµενοι στις υπηρεσί-
ες),7 2) Αγροτικά επαγγέλµατα, 3) Εργατοτε-
χνίτες και λοιπά χειρωνακτικά επαγγέλµατα, 4) 
Συνταξιούχοι και άλλοι εκτός εργατικού δυνα-
µικού, 5) Άνεργοι και 6) Μη δυνάµενοι να κα-
ταταγούν. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την πρό-
σβαση στην Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαί-
δευση, από τα στοιχεία του Πίνακα 1 προκύπτει
ότι, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
οι πρωτοεγγεγραµµένοι φοιτητές/τριες µε πατέ-
ρα που ασκεί µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα

αυξάνουν σταθερά τη συµµετοχή τους στο α-
ντίστοιχο σύνολο των φοιτητών/τριών από
56,31% το ακαδηµαϊκό έτος 1984/85 σε
71,76% το 1998/99, ενώ καταγράφεται µια µι-
κρή, αλλά σηµαντική, µείωση του εν λόγω πο-
σοστού σε 65,37% για το 1999/2000, για να
σταθεροποιηθεί στη συνέχεια σε επίσης υψηλά

επίπεδα (68,28%) το ακαδηµαϊκό έτος

2003/2004.8Αντίθετα, οι φοιτητές/τριες µε πα-

                                                                       
6. Για τους περιορισµούς και συνακόλουθα τις στατιστικές
ανεπάρκειες που συνεπάγεται η χρήση των διαθέσιµων

στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. (βλ. Κυρίδης 1997, σ. 17. Τοµαρά-
Σιδέρη 1999, σ. 194, Χρυσάκης, Σούλης, 1991, Κάτσικας, 
Σωτήρης, 2003, σ. 120). 
7. Η οµαδοποίηση των επαγγελµάτων των πατέρων έγινε
µε βάση τη µονοψήφια κωδικοποίηση της Ε.Σ.Υ.Ε. 
(Σ.Τ.Ε.Π.- 92).   
8. Το ακαδηµαϊκό έτος 1999/2000 είναι το τελευταίο για
το οποίο η εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση γίνε-
ται αµιγώς µε την εφαρµογή του συστήµατος των Γενικών

Εξετάσεων, γνωστότερο ως σύστηµα των «δεσµών». Από
το Ακαδηµαϊκό έτος 2000/2001 έως και σήµερα ισχύει το
σύστηµα των Πανελλαδικών εξετάσεων µε κάποιες όµως

σηµαντικές επεµβάσεις από τους εκάστοτε Υπουργούς

Παιδείας που αφορούν: α) τον αριθµό των εξεταζόµενων
µαθηµάτων από 14 που προέβλεπε η «µεταρρύθµιση» 
Αρσένη (1997/1998), µειώνονται σε  9 µε βάση τη σχετι-
κή ρύθµιση Ευθυµίου (2002) και περιορίζονται στα 6 το
2004/2005, µετά από απόφαση της νέας Υπουργού Παι-
δείας), β) τη µη συνεκτίµηση του προφορικού βαθµού
(αρχικά συνεκτιµάται και καταργείται το 2002), γ) τις
τάξεις του Λυκείου στις οποίες εφαρµόζεται (αρχικά οι
Πανελλαδικές εξετάσεις εφαρµόζονται σε Β΄ και  Γ΄ Λυ-
κείου, ενώ από το 2004/2005 διεξάγονται µόνο στην Γ΄
Λυκείου)  και δ) την επιβολή ως απόλυτης προϋπόθεσης
για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση της βαθ-
µολογικής βάσης του 10 (από το ακαδηµαϊκό έτος
2006/2007). 

τέρα που ασκεί χειρωνακτικά επαγγέλµατα, 
µειώνουν διαχρονικά την αντίστοιχη συµµετο-
χή τους. Σε αυτή την περίπτωση η µεγαλύτερη
µείωση διαπιστώνεται στην περίπτωση των

φοιτητών/τριών µε πατέρα αγρότη από 13,57% 
το 1984/85 σε 5,15% το 2003/2004, ενώ οι φοι-
τητές/τριες µε πατέρα εργατοτεχνίτη µειώνουν
σε πολύ µικρότερα ποσοστά τη συµµετοχή τους

στο σύνολο των φοιτητών/τριών, από 22,91% 
το 1984/85 σε 17,65% το 1998/99, για να την
αυξήσουν στη συνέχεια σε 23,07% το
1999/2000, ενώ καταγράφεται µια τάση σταθε-
ροποίησης σε ανάλογα επίπεδα (γύρω στο 20%) 
για τα ακαδηµαϊκά έτη 2002/2003 και
2003/2004.9

Αντίστοιχα, όσον αφορά  την κοινωνι-
κή σύνθεση του σπουδαστικού σώµατος από τα

διαθέσιµα στοιχεία διαπιστώνεται ότι και στα

Τ.Ε.Ι., αν και σε µικρότερο βαθµό απ' ότι στα
Πανεπιστήµια, η συντριπτική πλειοψηφία των
πρωτοετών σπουδαστών έχουν πατέρα που α-
σκεί µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα. Σε αυτή
την περίπτωση οι σπουδαστές/ριες µε πατέρα
που ασκεί µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα, αυ-
ξάνουν τη συµµετοχή τους στο σύνολο των

πρωτοετών από 43,45% το ακαδηµαϊκό έτος
1984/85 σε 52,13% για το 2003/2004. Αντίθε-
τα, οι σπουδαστές/τριες, µε πατέρα που ασκεί
αγροτικά επαγγέλµατα µειώνουν διαχρονικά

την αντίστοιχη συµµετοχή τους από 21,09% το
1984/1985 σε 8,07% το 2003/ 2004.  

Την ίδια περίοδο διαπιστώνεται ότι οι

σπουδαστές/τριες µε πατέρα εργατοτεχνίτη δια-
τηρούν σε σηµαντικά επίπεδα και επαυξάνουν

µάλιστα σε κάποιο βαθµό τη συµµετοχή τους

στο σύνολο των πρωτοετών στα Τ.Ε.Ι. µε απο-
τέλεσµα να καταγράφονται αντίστοιχα ποσοστά

συµµετοχής που κυµαίνονται από 31,10% το
1984/ 85 σε 33,44% το 1999/2000, τα οποία
σταθεροποιούνται στη συνέχεια σε χαµηλότερα

επίπεδα (30,96%) για το ακαδηµαϊκό έτος
2003/2004.  

Για τη στάθµιση των προαναφερθέντων

ευρηµάτων µε τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κα-
τανοµές των πατέρων στον πληθυσµό (άνδρες
45-64 ετών) και τον υπολογισµό των σχετικών
πιθανοτήτων πρόσβασης των φοιτητών/τριών
στην Ανώτατη Εκπαίδευση ανάλογα µε το ε-
πάγγελµα του πατέρα τους, χρησιµοποιούνται
οι ∆είκτες Ανισότητας Πρόσβασης (∆.Α.Π.). Σε
αυτή την περίπτωση, επιλέγοντας την κατηγο-
ρία των φοιτητών/τριών µε πατέρα αγρότη ως

                                                
9
ό.π.
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κατηγορία αναφοράς οι ∆.Α.Π. δείχνουν πόσες
φορές υπεραντιπροσωπεύονται αντίστοιχα οι

φοιτητές των διαφόρων κατηγοριών προέλευ-
σης, σε σχέση µε εκείνους της οµάδας αναφο-
ράς, µε άλλα λόγια υπολογίζονται έτσι οι σχε-
τικές πιθανότητες πρόσβασης στην Τριτοβάθ-
µια Εκπαίδευση για κάθε επιµέρους κατηγορία

κοινωνικής προέλευσης σε σχέση µε την επι-
λεγµένη οµάδα αναφοράς που στη συγκεκριµέ-
νη περίπτωση είναι οι φοιτητές/τριες µε πατέρα
αγρότη.10

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του Πίνακα 2, διαπιστώνεται ότι οι φοιτη-
τές/τριες των Α.Ε.Ι. µε πατέρα που ασκεί µη
χειρωνακτικά επαγγέλµατα αυξάνουν σταθερά

την πιθανότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθµια

Εκπαίδευση σε σχέση µε εκείνους των οποίων

ο πατέρας ασκεί αγροτικά επαγγέλµατα, από
3,72 το 1984/85, σε 6,5 φορές παραπάνω κατά
µέσο όρο το 1999/2000, ενώ στη συνέχεια κα-
ταγράφεται µικρή µείωση και σταθεροποίηση

των σχετικών πιθανοτήτων πρόσβασης, όπως
δείχνουν οι τιµές του αντίστοιχου ∆.Α.Π. 
(5,29), για την εν λόγω κατηγορία το

2003/2004. Αντίστοιχη, αν και µικρότερη, βελ-
τίωση της σχετικής πιθανότητας πρόσβασης

επιδεικνύουν οι φοιτητές/τριες µε πατέρα εργα-

                                                
10. Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό των  ∆ει-
κτών  Ανισότητας Πρόσβασης (∆.Α.Π.)  είναι ο ακόλου-
θος: 

-  (∆.Α.Π.)i = (∆.Α.)i/ (∆.Α.)α

όπου - (∆.Α.Π.)i :  ο ∆είκτης Ανισότητας Πρόσβασης στα
Α.Ε.Ι. (ή τα Τ.Ε.Ι.)  για
τους φοιτητές/τριες της

οµάδας (i) 

         - (∆.Α.)i:   ο ∆είκτης Ανισότητας (∆.Α.) για τους
φοιτητές/τριες της οµάδας (i) 

Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό των ∆εικτών

Ανισότητας (∆.Α.)  είναι ο ακόλουθος: 

-  (∆.Α.)i = Φi/ Πi   

όπου:   - 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 επαγ-
γελµάτων (i) στο σύνολο των ανδρών ηλικίας 45-64 ετών
της ίδιας χρονιάς (υπολογιζόµενο από την αντίστοιχη
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της Ε.Σ.Υ.Ε.). 

- (∆.Α.)α:  ο ∆είκτης Ανισότητας για τους φοιτητές/τριες
της οµάδας αναφοράς (α), που σε
αυτή την περίπτωση είναι οι φοιτη-
τές/τριες µε πατέρα αγρότη (υπολο-
γίζεται όπως ο (∆.Α.)i   όπου i=α) . 

τοτεχνίτη που εµφανίζουν αύξηση των σχετι-
κών πιθανοτήτων πρόσβασης συγκρινόµενοι µε

τα παιδιά των αγροτών µε τιµές του αντίστοι-
χου ∆.Α.Π. να κυµαίνονται από 1,66 το
1984/1985 σε 2,14 το 1999/2000, ενώ οι τιµές
του ∆.Α.Π. µειώνονται στη συνέχεια στο 1,81 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2003/2004.  

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που

υφίστανται ως προς τις σχετικές ανισότητες

πρόσβασης στα Τ.Ε.Ι. επισηµαίνεται ότι και σε
αυτή την περίπτωση διαπιστώνονται σηµαντι-
κές διακυµάνσεις των αντίστοιχων ∆εικτών

Ανισοτήτων Πρόσβασης. Συγκεκριµένα, οι
σπουδαστές µε πατέρα που ασκεί µη χειρωνα-
κτικό επάγγελµα αυξάνουν διαχρονικά τις πι-
θανότητες πρόσβασης, σε σχέση µε τα παιδιά
των αγροτών, από 1,85 φορές που ήταν µεγα-
λύτερες το 1984/85 σε 2,82 φορές το

1999/2000. Ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση
παρουσιάζει το εύρηµα ότι και τα παιδιά των

εργατοτεχνιτών εµφανίζουν ανάλογη µε τα παι-
διά των µη χειρωνάκτων διαφοροποίηση των

σχετικών πιθανοτήτων πρόσβασης στα Τ.Ε.Ι. 
της χώρας σε σχέση µε τα παιδιά των αγροτών

που συνιστούν την οµάδα αναφοράς στην ανά-
λυσή µας, από 1,45 φορές που ήταν µεγαλύτε-
ρες το 1984/85 σε 2,35 φορές το 1997/98, ενώ
καταγράφεται µικρή µείωση και σταθεροποίη-
ση στη συνέχεια σε 1,74 φορές µεγαλύτερες
σχετικές πιθανότητες το 2003/2004.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι το

επάγγελµα του πατέρα αναδεικνύεται ως ένας

σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίησης των

σχετικών πιθανοτήτων πρόσβασης κυρίως στην

Ανώτατη Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, και
κατά δεύτερο λόγο στην Ανώτατη Τεχνολογική

Εκπαίδευση. Σηµειώνεται δε, ότι ενώ οι ανισό-
τητες πρόσβασης δεν κυµαίνονται σε ακραία

επίπεδα όσον αφορά τους αντίστοιχους µέσους

όρους στο σύνολο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, διαπιστώνεται εντούτοις ότι αυτές αυξάνο-
νται διαχρονικά και περίπου υπερδιπλασιάζο-
νται το 1999/2000 σε σχέση µε το 1984/1985, 
ενώ στη συνέχεια σταθεροποιούνται σε ελα-
φρώς χαµηλότερα, αλλά εντούτοις υψηλά σχε-
τικά επίπεδα  στο τέλος της περιόδου αναφοράς
(2003/2004).  

Επιπλέον, όπως προκύπτει και από άλ-
λες αναλύσεις (Χρυσάκης, 2003), όπου η ζήτη-
ση είναι µεγαλύτερη και εποµένως και οι αντα-
γωνιστικές διαδικασίες επιλογής είναι περισσό-
τερο οξυµµένες, οι σχετικές πιθανότητες πρό-
σβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αυξάνο-
νται για εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που, 
ούτως ή άλλως, εµφανίζονται να ευνοούνται
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διαχρονικά περισσότερο στο σύνολο της Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας µας.  

Ειδικότερα δε, όσον αφορά την εκπαι-
δευτική πολιτική που εφαρµόζεται µετά τη µε-
ταρρύθµιση του 1997, µε στόχο τη διεύρυνση
της συµµετοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 
διαπιστώνεται ότι αυτή βασίζεται στο µοντέλο

της επέκτασης και της διαφοροποίησης, συνέ-
πεια του οποίου είναι να προσφέρει µεν πολλα-
πλάσιες ευκαιρίες πρόσβασης, οι οποίες όµως
κάθε άλλο παρά αναιρούν τις έµµεσες µορφές

διάκρισης και επιλογής, µε αποτέλεσµα οι εκ-
παιδευτικές ανισότητες να επιµένουν διαχρονι-
κά  και να σταθεροποιούνται σε υψηλά επίπεδα. 

Πρέπει πάντως σε αυτό το σηµείο να

επισηµανθεί ότι διαπιστώνεται ένα «παράδο-
ξο», σχετικά µε τις επιπτώσεις, ειδικότερα, της
«εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης» του 1997/ 
1998. Συγκεκριµένα, παρά το γεγονός ότι ο
βαθµός δυσκολίας των διαδικασιών επιλογής

αυξήθηκε σηµαντικά,11
γεγονός που κατά τεκ-

µήριο οδηγεί σε όξυνση του ανταγωνιστικού

χαρακτήρα των εν λόγω διαδικασιών επιλογής, 
εντούτοις καταγράφονται τάσεις µικρής έστω

µείωσης των ανισοτήτων πρόσβασης οι οποίες

µπορούν να αποδοθούν στη θετική επίδραση

που άσκησε προς αυτή την κατεύθυνση η ση-
µαντική επέκταση και η αύξηση του αριθµού

των εισακτέων στο σύνολο της Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης. Επίσης, εκτιµάται ότι αντίστοιχη
ανάστροφη επίδραση στη διαµόρφωση, σε ελα-
φρώς χαµηλότερα επίπεδα των ανισοτήτων

πρόσβασης, είχε η διασφάλιση στην πράξη της
δυνατότητας των υποψηφίων να εισάγονται

στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε βαθµούς α-
κόµη και πολύ κάτω από τη βάση.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι η κοινωνι-
κή προέλευση των υποψηφίων επηρεάζει και

µάλιστα σε µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες, τις
επιλογές και εν τέλει τις επιδόσεις τους, κατά
την κρίσιµη φάση της µετάβασης από τη ∆ευ-
τεροβάθµια στην Ανώτατη Εκπαίδευση, από τις
οποίες εξαρτάται η αξιοποίηση των, ούτως ή
άλλως, άνισων ευκαιριών πρόσβασης. Επαλη-
θεύεται έτσι η υπόθεση ότι η διεύρυνση της

συµµετοχής δεν αναιρεί εν τέλει τις κοινωνικά

                                                
11. Ο βαθµός δυσκολίας των διαδικασιών επιλογής που
θεσπίστηκαν µε την «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» του
1997/98 και ετέθησαν σε εφαρµογή από το ακαδηµαϊκό
έτος 2000/2001, αυξήθηκε σηµαντικά λόγω της επέκτασής
τους στα δύο τελευταία χρόνια της ∆ευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και της καθιέρωσης µεγάλου αριθµού εξεταζό-
µενων µαθηµάτων (που αρχικά έφτανε τα 14), καθώς και
της συνεκτίµησης του προφορικού βαθµού στον τελικό

βαθµό πρόσβασης.  

προσδιορισµένες ανισότητες πρόσβασης στην

Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς οι εν λόγω ανισό-
τητες συνεχίζουν να υφίστανται. 

Ανισότητες πρόσβασης στα Προγράµµα-
τα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλά-
δα κατά την περίοδο 1999 – 2004

Σε ό,τι αφορά τα Προγράµµατα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σηµειώνεται ότι η ελληνι-
κή Ανώτατη Εκπαίδευση όχι µόνο δεν εµφανί-
ζει ένα ενιαίο πρόσωπο, αλλά καταγράφονται
και σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε

τις χώρες που είναι περισσότερο αναπτυγµένες

σε αυτόν τον τοµέα (EURYDICE, 2005). 
Επισηµαίνεται ότι, τα τελευταία χρό-

νια, στα ελληνικά ιδρύµατα Ανώτατης  Εκπαί-
δευσης, προσφέρεται ένας µεγάλος αριθµός
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)12

και δίνεται έτσι η δυνατότητα στους

πτυχιούχους να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις

και περισσότερα εφόδια στην προσπάθεια ε-
ξεύρεσης εργασίας. Τα προγράµµατα αυτά, πα-
ρότι δεν έχουν, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, 
πολλά χρόνια ζωής, εξελίσσονται και αυξάνο-
νται µε εκπληκτικούς ρυθµούς. Αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι το 1993 λειτουργούσαν 51 
Π.Μ.Σ., ενώ το 2002 ο αριθµός τους αυξάνεται
σε 233 (αύξηση: 357%). Αντίστοιχα, κατά την
ίδια περίοδο, ο αριθµός των προσφεροµένων
µεταπτυχιακών ειδικεύσεων αυξάνεται από 134 
σε 517 (Κ.Ε.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2003). Το ακαδη-
µαϊκό έτος 2005/2006 λειτουργούν συνολικά
350 Π.Μ.Σ. τα οποία προσφέρουν στους υπο-
ψηφίους περίπου 9000 θέσεις για τις οποίες
εκδηλώνεται υψηλή κοινωνική ζήτηση. Σύµ-
φωνα µε ad hoc εκτιµήσεις ο αριθµός των θέ-
σεων ενός Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 25-30, ο δε α-
ριθµός των υποψηφίων είναι κατά µέσο όρο

δεκαπλάσιος, ενώ για ορισµένα από αυτά που
αφορούν στα γνωστικά αντικείµενα της Οικο-
νοµίας, της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και των
Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής, 
η ζήτηση είναι έως και εικοσαπλάσια της αντί-
στοιχης προσφοράς θέσεων (Κάτσικας 2006, 
σ.11). 

                                                
12. Τα Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο της ελληνικής Ανώτατης εκ-
παίδευσης  αφορούν: α) Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευ-
σης που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώ-
µατος Ειδίκευσης  και β) ∆ιδακτορικές Σπουδές που οδη-
γούν στην απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Ανάλογα
µε τον κλάδο σπουδών, η διάρκεια κάθε προγράµµατος
κυµαίνεται από ένα έως δύο έτη (3 έτη τουλάχιστον για το
διδακτορικό). Επίσης, αρκετά προγράµµατα µεταπτυχια-
κών δίνουν τη δυνατότητα µερικής παρακολούθησης. 
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Στην πλειονότητά τους, τα µεταπτυχια-
κά προγράµµατα διοργανώνονται από τµήµατα

των Πανεπιστηµίων, είτε από το καθένα ξεχω-
ριστά, είτε µε τη συνεργασία κι άλλων τµηµά-
των του ίδιου ή άλλου Πανεπιστηµίου της Ελ-
λάδας ή του εξωτερικού (διατµηµατικά προ-
γράµµατα). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµ-
φωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δίνεται

η δυνατότητα στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. να
γίνονται δεκτοί στα µεταπτυχιακά προγράµµα-
τα των Α.Ε.Ι., αλλά επιτρέπεται και στα ίδια τα
Τ.Ε.Ι. να οργανώνουν και να λειτουργούν προ-
γράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία
όµως οδηγούν µόνο στη χορήγηση µεταπτυχια-
κού διπλώµατος και όχι διδακτορικού.   

Η επιλογή των φοιτητών για την παρα-
κολούθηση προγράµµατος που οδηγεί στη χο-
ρήγηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος γίνεται

πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους και

πάντοτε έπειτα από προκήρυξη στην οποία α-
ναφέρεται και ο αριθµός των µεταπτυχιακών

φοιτητών που γίνονται δεκτοί.  
Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται

στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του

Προγράµµατος, και αναφέρονται υποχρεωτικά
στη δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αντι-
θέτως, η επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, µπορεί να
γίνει και χωρίς δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος. 13  

Τα Π.Μ.Σ. έρχονται να συµπληρώσουν
τις αγεφύρωτες διαφορές µεταξύ προσφοράς

και ζήτησης στην αγορά εργασίας και, στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, συντηρούνται από
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, σε µικρότερο
βαθµό από τα δίδακτρα και σχεδόν καθόλου

από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τα δίδακτρα, αξιοσηµείωτο είναι

                                                
13. Οι διαδικασίες επιλογής και τα κριτήρια εισαγωγής
στα Π.Μ.Σ. ορίζονται µε βάση το άρθ. 12 του Ν 2083/92, 
ενώ εξειδικεύονται αρµοδίως από τα οικεία Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύµατα. Αντίθετα, στην περίπτωση των ∆ι-
δακτορικών Σπουδών οι διαδικασίες επιλογής και τα κρι-
τήρια εισαγωγής των υποψηφίων διδακτόρων (προϋποθέ-
σεις και απαιτούµενα προσόντα) ορίζονται εκ των ενό-
ντων και διαφοροποιούνται ανάλογα µε το οικείο Πανεπι-
στηµιακό Τµήµα. Σε πολλές περιπτώσεις, βασική προϋπό-
θεση αποτελεί πλέον η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών από το ίδιο ή άλλο Πανεπιστήµιο  (Κάτσικας, 
2006,  σ. 28-29).   

το γεγονός ότι αρκετά µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα προσφέρονται δωρεάν, ενώ για όσα απαι-
τούνται δίδακτρα, το ύψος τους συναρτάται
κατά κύριο λόγο µε τον τοµέα ειδίκευσης, κατά
συνέπεια µπορεί να παρατηρηθούν σηµαντικές

διακυµάνσεις. Ακριβώς ο τρόπος χρηµατοδό-
τησης των Π.Μ.Σ. έχει δηµιουργήσει µεγάλα
προβλήµατα στη λειτουργία τους καθώς συχνά

καταγράφονται σηµαντικές καθυστερήσεις

στην εκταµίευση των κατά τα άλλα εγκεκριµέ-
νων κονδυλίων. 

Από την άλλη πλευρά, ο περιορισµένος
σχετικά αριθµός θέσεων στα Π.Μ.Σ. των ελλη-
νικών πανεπιστηµίων σε συνδυασµό µε την

καλύτερη ποιότητα των ξένων πανεπιστηµίων

συνεχίζει να οδηγεί τους Έλληνες αποφοίτους

στο εξωτερικό για µεταπτυχιακές σπουδές κυ-
ρίως στη Μ. Βρετανία, Γαλλία και Η.Π.Α. (Ψα-
χαρόπουλος, 2003, σ.84). Επιπλέον, ο τρόπος
που έγινε η διεύρυνση και η επέκταση των Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα, σε συνδυ-
ασµό µε τη µη αναβάθµιση ή και αποδυνάµωση

του βασικού προπτυχιακού κύκλου σπουδών, 
έχει οδηγήσει σε φαινόµενα υποκατάστασης

των πτυχίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων από  τίτλους µεταπτυχιακής εξειδί-
κευσης. Υπό αυτό το πρίσµα αυξάνεται όµως η
κοινωνική επιλεκτικότητα του εκπαιδευτικού

συστήµατος συνολικά καθώς τα µεταπτυχιακά, 
αν και ορίζονται ως ολοκλήρωση των προπτυ-
χιακών σπουδών, υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυ-
στηρή αριθµητική ρήτρα (numerus clausus) τη
στιγµή που οι µεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι

δυνατόν να ακολουθήσουν τις τάσεις µαζικο-
ποίησης και ανοικτής πρόσβασης που χαρα-
κτηρίζουν πλέον διεθνώς τις προπτυχιακές

σπουδές (Κάτσικας, 2005, σ. 87). 
Παράλληλα, τα Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα, 

τα οποία σηµειωτέον δεν έχουν ακόµη εναρµο-
νιστεί µε το προτεινόµενο, από τη ∆ιακήρυξη
της Bologna, µοντέλο των κύκλων σπουδών, 14

                                                
14. Στο προτεινόµενο, από τη ∆ιακήρυξη της Bologna, 
µοντέλο των κύκλων σπουδών προβλέπεται η οργάνωση

της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις χώρες της Ε.Ε. να ακο-
λουθήσει την ιεραρχηµένη διάρθρωση σε τρεις κύκλους

σπουδών: Α΄ κύκλος διάρκειας 3 ετών για την απόκτηση
βασικού πτυχίου σπουδών, Β΄ κύκλος  διάρκειας 2 ετών
για την απόκτηση πτυχίου µεταπτυχιακής ειδίκευσης, και
Γ΄ κύκλος διάρκειας 3 ετών για την απόκτηση διδακτορι-
κού διπλώµατος.    
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εµφανίζουν συχνά τάσεις υποκατάστασης ή και

αποσπασµατικής επανάληψης σε πιο εντατικό

ρυθµό γνωστικών αντικειµένων που µέχρι πρό-
σφατα διδάσκονταν σε προπτυχιακό καθαρά

επίπεδο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε
πολλές περιπτώσεις τα γνωστικά αντικείµενα

των Π.Μ.Σ. δεν αποτελούν παρά µέρος µόνο
των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται

σε προπτυχιακό επίπεδο χωρίς να διασφαλίζε-
ται µάλιστα ούτε η απαραίτητη ερευνητική διά-
σταση των εν λόγω προγραµµάτων (Κάτσικας, 
2005, σ. 89).15

Συνοψίζοντας τα παραπάνω µπορούµε

να πούµε ότι στην ελληνική Τριτοβάθµια Εκ-
παίδευση διαµορφώνεται ένα νέο τοπίο, στο
πλαίσιο του οποίου οι προπτυχιακές σπουδές

δεν αποτελούν πλέον την οροφή. Αντίθετα λό-
γω της  συγκρότησης  ενός εκτεταµένου δικτύ-
ου θεσµοθετηµένων Προγραµµάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Κάτσικας, 2006, σ.11), κατα-
γράφεται σηµαντική µετατόπιση του ενδιαφέ-
ροντος από το προπτυχιακό στο µεταπτυχιακό

επίπεδο σπουδών.
Υπό αυτό το πρίσµα αποκτά ιδιαίτερο

ενδιαφέρον η διερεύνηση των κοινωνικά προσ-
διορισµένων ανισοτήτων πρόσβασης µε ειδικό-
τερη αναφορά στα Προγράµµατα των Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, τα οποία πλέον αποτελούν
την κορυφή του παγόβουνου των εκπαιδευτι-
κών ανισοτήτων στη χώρα µας.   

Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ή
διερεύνηση των ανισοτήτων πρόσβασης σε µε-
ταπτυχιακό επίπεδο ακολουθεί για λόγους συ-
γκρισιµότητας, το ίδιο µεθοδολογικό πλαίσιο
που χρησιµοποιήθηκε προηγουµένως για την

εκτίµηση των αντίστοιχων ανισοτήτων σε προ-
πτυχιακό επίπεδο. Έτσι, γίνεται εκτίµηση των
αντίστοιχων ∆εικτών Ανισότητας και Ανισότη-
τας Πρόσβασης, όπως ακριβώς προηγουµένως
για την περίπτωση των προπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία από
τις Στατιστικές Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Υ.Ε για τη
χρονική περίοδο που καλύπτουν τα ακαδηµαϊκά

έτη 1999/2000 έως 2003/2004. Σηµειώνεται δε, 

                                                                       
15. Στην έκθεση των εµπειρογνωµόνων του Ο.Ο.Σ.Α. µε
θέµα την επισκόπηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήµατος εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για το κύρος

των διδακτορικών και λοιπών µεταπτυχιακών σπουδών

στην Ελλάδα, καθώς διαπιστώνεται ότι το επίπεδο και το
εύρος της έρευνας που πραγµατοποιείται στα Πανεπιστή-
µια είναι δυσανάλογα περιορισµένα σε σχέση µε το µέγε-
θος της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη χώρα µας

(Ο.Ο.Σ.Α., 1996, σ.73). 

ότι στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, δεδο-
µένου ότι, από την Ε.Σ.Υ.Ε δεν παρέχονται
στοιχεία για την αναλογία εγγεγραµµένων φοι-
τητών κατά τύπο µεταπτυχιακών σπουδών και

επάγγελµα του πατέρα, τα στοιχεία που αναφέ-
ρονται στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αφορούν χωρίς διάκριση

τόσο τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη χορήγηση

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ειδίκευσης, 
όσο και εκείνα που οδηγούν στην απόκτηση

διδακτορικού διπλώµατος.  
Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του

∆ιαγράµµατος 1, διαπιστώνεται ότι οι εγγε-
γραµµένοι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες µε πα-
τέρα που ασκεί µη χειρωνακτικά επαγγέλµατα

(επιστήµονες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, διευ-
θύνοντες, υπάλληλοι γραφείου, έµποροι, απα-
σχολούµενοι στις υπηρεσίες) αντιπροσωπεύουν
τη συντριπτική πλειοψηφία αυξάνοντας µάλι-
στα τη συµµετοχή τους στο αντίστοιχο σύνολο

των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαί-
σιο της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από

67,28% το 1999/2000 σε 68,83% το 2003/2004. 
Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται ότι τα

ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των µεταπτυ-
χιακών φοιτητών/τριών στα ελληνικά ιδρύµατα
της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη συγκεκριµέ-
νη, περισσότερο ευνοηµένη, κατηγορία είναι
κατά 10 περίπου ποσοστιαίες µονάδες υψηλό-
τερα από την αντίστοιχη συµµετοχή της ίδιας

οµάδας σε προπτυχιακό επίπεδο.   
Αντίθετα, οι µεταπτυχιακοί φοιτη-

τές/τριες µε πατέρα εργατοτεχνίτη εµφανίζουν
πολύ χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής και πα-
ράλληλα µειώνουν σταθερά την αντίστοιχη

συµµετοχή τους, από 22,45% το ακαδηµαϊκό
έτος 1999/2000 σε 15,65% το 2002/2003, ενώ
φτάνουν στο 20,28% του συνόλου των µετα-
πτυχιακών φοιτητών το 2003/2004. Στην περί-
πτωση των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών µε
πατέρα αγρότη η συµµετοχή τους στο σύνολο

των µεταπτυχιακών φοιτητών εµφανίζεται ακό-
µη πιο µειωµένη και κυµαίνεται από 5,52% το
1999/2000 σε 4,90% το 2002/2003. 

Τα προαναφερθέντα ευρήµατα σταθµί-
ζονται µε τις αντίστοιχες ποσοστιαίες κατανο-
µές των πατέρων στον πληθυσµό (άνδρες 45-64 
ετών) υπολογίζοντας τους αντίστοιχους ∆είκτες
Ανισότητας Πρόσβασης (∆.Α.Π.), επιλέγοντας
την κατηγορία των φοιτητών/τριών µε πατέρα
αγρότη ως κατηγορία αναφοράς. Σε αυτή την
περίπτωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ια-
γράµµατος 2 διαπιστώνεται ότι οι µεταπτυχια-
κοί φοιτητές/τριες µε πατέρα που ασκεί µη χει-
ρωνακτικά επαγγέλµατα εµφανίζουν σταθερά
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υπερπενταπλάσιες πιθανότητες πρόσβασης στα

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε

σχέση µε εκείνους των οποίων ο πατέρας ασκεί

αγροτικά επαγγέλµατα.  
Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι οι

σχετικές πιθανότητες πρόσβασης στα Προ-
γράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών για όσους

και όσες έχουν πατέρα που ασκεί µη χειρωνα-
κτικά επαγγέλµατα, ήταν 5,4 φορές µεγαλύτε-
ρες σε σχέση µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές

της οµάδας αναφοράς το 1999/2000, αναλογία
η οποία αυξάνεται και φτάνει να είναι εξαπλά-
σια περίπου το 2001/2002, για να σταθεροποιη-
θεί στη συνέχεια µειούµενη ελαφρώς σε επίσης

όµως υψηλά επίπεδα (5,6 φορές παραπάνω σε
σχέση µε την οµάδα αναφοράς) το 2003/2004.  

Αντίστοιχα, διαπιστώνεται ότι οι σχετι-
κές πιθανότητες πρόσβασης στα Προγράµµατα

Μεταπτυχιακών Σπουδών για τους φοιτητές µε

πατέρα εργατοτεχνίτη είναι υπερδιπλάσιες σε

σχέση µε τους φοιτητές µε πατέρα αγρότη για

τα ακαδηµαϊκά έτη 1999/2000 και 2000/2001 
για να µειωθούν στη συνέχεια, φτάνοντας στην
αναλογία 1,32 το 2002/2003, ενώ την επόµενη
χρονιά εµφανίζουν πάλι αυξητικές τάσεις (1,88 
φορές παραπάνω σε σχέση µε την οµάδα ανα-
φοράς). 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συ-
µπέρασµα ότι η κοινωνική προέλευση των µε-
ταπτυχιακών φοιτητών, η οποία στο πλαίσιο
της παρούσας ανάλυσης προσεγγίζεται µε βάση

το επάγγελµα του πατέρα τους, αναδεικνύεται
ως ένας σηµαντικός παράγοντας διαφοροποίη-
σης των σχετικών πιθανοτήτων πρόσβασης στα

Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Αντί επιλόγου

  Η διερεύνηση των τάσεων διαφοροποί-
ησης των ανισοτήτων πρόσβασης στην Ανώτα-
τη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε προπτυχιακό
και µεταπτυχιακό επίπεδο, επαληθεύει την υπό-
θεση εργασίας σύµφωνα µε την οποία η «µαζι-
κοποίηση» της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη
χώρα µας, συµπεριλαµβανοµένης της επέκτα-
σης των µεταπτυχιακών σπουδών, δεν είχε σε
καµιά περίπτωση ως αποτέλεσµα την ικανοποί-
ηση της κοινωνικής αξίωσης για ελεύθερη χω-
ρίς κοινωνικούς προσδιορισµούς πρόσβαση σε

αυτόν τον τοµέα.  
Όπως διαπιστώνεται, η κοινωνικοοικο-

νοµική κατάσταση των νοικοκυριών, συνεχίζει
να είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας δια-
φοροποίησης των ανισοτήτων πρόσβασης, σε

µεγαλύτερο βαθµό στα υψηλότερης προτίµησης

Α.Ε.Ι. σε σχέση µε τα Τ.Ε.Ι. Υπό αυτό το πρί-
σµα, η «µαζικοποίηση» της Τριτοβάθµιας Εκ-
παίδευσης στη χώρα µας, δεν φαίνεται να αναι-
ρεί τις κοινωνικά προσδιορισµένες ανισότητες

πρόσβασης στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. Παράλλη-
λα, για τους ίδιους λόγους, καταγράφονται τά-
σεις µεταφοράς και επαύξησης των κοινωνικά

προσδιορισµένων ανισοτήτων πρόσβασης και

επιτυχίας, στο αµέσως επόµενο  επίπεδο σπου-
δών δηλαδή στα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Πτυχίων
Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης και ∆ιδακτορικών

∆ιπλωµάτων.  
Συνάγεται εποµένως το συµπέρασµα

ότι στο πλαίσιο της ελληνικής Ανώτατης Εκ-
παίδευσης οι, ούτως ή άλλως, κοινωνικά προσ-
διορισµένες εκπαιδευτικές ανισότητες διαφο-
ροποιούνται και αναδεικνύονται ως ακόµη πιο

οξυµµένες και καθοριστικές στο µεταπτυχιακό

µάλλον, παρά στο προπτυχιακό επίπεδο σπου-
δών. Σε αυτή την περίπτωση, παρά το γεγονός
ότι ένα µέρος µόνο των Ελλήνων φοιτητών

πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές στην

Ελλάδα, η µετατόπιση του ενδιαφέροντος από
το προπτυχιακό στο µεταπτυχιακό επίπεδο

σπουδών και κυρίως η µετατόπιση και επαύξη-
ση των κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτή-
των πρόσβασης στο επίπεδο των Προγραµµά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει αναγάγει
τις εν λόγω ανισότητες στο να αποτελούν πλέον

αυτές ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου

των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη χώρα µας.  
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Παιδιά µεταναστών: 
ζητήµατα ένταξης στην εκπαί-
δευση και την κοινωνία

                                                                                          

Μαρία  Τζωρτζοπούλου    

Περίληψη

Στη δεκαετία του ΄90 η Ελλάδα αντιµετωπίζει το

µεγαλύτερο κύµα εισροής µεταναστών στη νεότερη

ιστορία της. Σήµερα στη νέα δεκαετία, ένας

σηµαντικός αριθµός µεταναστών, που φαίνεται να

έχει σταθεροποιηθεί στο 8-9% του ελληνικού

πληθυσµού, εργάζεται και οργανώνει τη ζωή του στη

χώρα. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται πλέον ως

πολυπολιτισµική, αν και προκύπτουν ερωτήµατα

σχετικά µε το δηµόσιο λόγο και τη θέση των

µεταναστών καθώς και το ρόλο της πολιτείας στη

διαχείριση του µεταναστευτικού φαινοµένου. Στη
χώρα µας το γενικότερο νοµοθετικό καθώς και το

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο δεν ευνοεί την ένταξη

των µεταναστών, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για το

µετανάστη και την κοινωνία υποδοχής. Στο άρθρο

επιχειρείται να αναδειχθεί η αναγκαιότητα µιας

ολιστικής µεταναστευτικής πολιτικής, που να συνδέει

και να αντιµετωπίζει το φαινόµενο ως ένα σύνολο

ενεργών ατόµων, είτε αφορά τους µετανάστες είτε

τους γηγενείς και ως µια διαδικασία αµφίδροµη

µεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και του µετα-
ναστευτικού πληθυσµού. Επιπλέον, επιχειρείται να

προβληθεί η αναγκαιότητα µιας πολιτικής µε µεσο-
πρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους για την

ενσωµάτωση των µεταναστών, µε ιδιαίτερη έµφαση

στη δεύτερη γενιά, ως την πλέον απο-τελεσµατική, 
που θα αποτρέψει τον αποκλεισµό τους και θα

εγγυηθεί την κοινωνική συνοχή.   

Εισαγωγή

Η διαχείριση του ζητήµατος της εκπαί-
δευσης των παιδιών των µεταναστών, ως σηµα-
ντικού παράγοντα ένταξής τους στην κοινωνία, 
είναι µια πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστηµα. Η εκπαίδευση αυτών των παι-
διών θα πρέπει να αντιµετωπισθεί από την πο-
λιτεία, υπό το πρίσµα των ιδιαίτερων αιτηµά-
των, που αναδεικνύει, συνδεδεµένη µε το γενι-
κότερο πλαίσιο, που προβάλλεται από τη νέα
κοινωνική  πραγµατικότητα.  Υπ΄ αυτήν την έν- 

νοια, οι παρεµβάσεις που αφορούν στη δεύτερη
γενιά µεταναστών,1 θα πρέπει να ιδωθούν τόσο
µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Η εκ-
παιδευτική διαδικασία είναι µεν βασική, αλλά
όχι και η µόνη παράµετρος ένταξης των µετα-
ναστών, εφόσον ακόµη και η επιτυχής έκβασή
της δεν µπορεί να αποτρέψει την περιθωριοποί-
ηση αυτών των παιδιών, αν δεν αντιµετωπισθεί
ως ένα µέρος µιας συνολικότερης µεταναστευ-
τικής πολιτικής για τη δεύτερη γενιά.  

Για λόγους που σχετίζονται µε τη δοµή

της ελληνικής οικονοµίας,2 η ελληνική αγορά
εργασίας ήταν έτοιµη να δεχθεί το αλλοδαπό

εργατικό δυναµικό, σε αντίθεση µε την ελληνι-
κή κοινωνία και τους θεσµούς της. Ειδικότερα, 
η υιοθέτηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, 
θεωρήθηκε ως ένα σηµαντικό µέτρο για την

αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των

οµάδων µε κοινωνικές, πολιτισµικές ή θρη-
σκευτικές ιδιαιτερότητες.3 Όµως, ανεξάρτητα
από την επιτυχία ή όχι της εφαρµογής του σε

συγκεκριµένες σχολικές µονάδες,  είναι πλέον
φανερό ότι τα περισσότερα σχολεία, κυρίως της
Πρωτεύουσας, θα µπορούσαν να χαρακτηρι-
σθούν διαπολιτισµικά, εφόσον η παρουσία των
αλλοδαπών µαθητών αυξάνεται διαχρονικά, σε
απόλυτους αριθµούς ή αναλογικά σε σχέση µε

τους γηγενείς µαθητές..4 Η παρουσία αυτού του

                                                
1. Χρησιµοποιείται ο όρος µε την ευρεία έννοια και ανα-
φέρεται στα παιδιά των µεταναστών ανεξάρτητα αν έχουν

γεννηθεί ή όχι στην Ελλάδα. 
2. Ο King, ερµηνεύοντας το φαινόµενο της µαζικής µετα-
νάστευσης των τελευταίων χρόνων προς τις χώρες της

Νότιας Ευρώπης, αναφέρει επτά λόγους που το προκα-
λούν, που είναι οικονοµικοί, δηµογραφικοί, ιστορικοί
(ιδιαίτερα για την Ιταλία και τις σχέσεις της µε πρώην
αποικίες της), αλλά και γεωγραφικοί, αναφερόµενος κυ-
ρίως, στην ιδιοµορφία των συνόρων της Ιταλίας και της
Ελλάδας (King R., 2000, pp. 8-11). 
3. Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διαπολιτισµική
εκπαίδευση καθώς και γενικότερα την εκπαίδευση των

αλλοδαπών µαθητών, έχουν απασχολήσει µεγάλο αριθµό
ερευνητών τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Ενδεικτικά
αναφέρονται: Γκότοβος Α., 2003, Εκπαίδευση και Ετερό-
τητα. Ζητήµατα ∆ιαπολιτισµικής παιδαγωγικής, Μεταίχµιο, 
Ζωγράφος Α., 2003, ∆ιαπολιτισµική αγωγή στην Ευρώπη

και την Ελλάδα, Τυπωθήτω, Πριόβολου Σ., 2001, «∆ια-
πολιτισµική Εκπαίδευση-Ένταξη των µεταναστών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα» στο Ένταξη των Μετα-
ναστών, Ελληνο-Ολλανδικό Σεµινάριο σ. 35-39, 
Ι.Π.Ο.∆.Ε., Τζωρτζοπούλου Μ., 2005, «Από την παρανο-
µία στη νοµιµότητα: Από την πρώτη στη δεύτερη γενιά
µεταναστών» στο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας

2003-2004, ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, σ. 
201-212.        
4. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι στα επόµενα χρόνια
θα αυξηθεί ο αριθµός των µικτών γάµων και ως εκ τούτου
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µεγάλου ποσοστού στο µαθητικό πληθυσµό

διαταράσσει τις µέχρι τώρα υπάρχουσες ισορ-
ροπίες και θέτει σε αµφισβήτηση το ισχύον µο-
ντέλο εκπαίδευσης καθώς και το γενικότερο

παιδαγωγικό προσανατολισµό, µε αποτέλεσµα
να προκύπτει το δίληµµα αν η αντιµετώπιση

του ζητήµατος θα στοχεύει στη γλωσσική και

πολιτισµική αφοµοίωση αυτών των παιδιών ή

αντίθετα στην υιοθέτηση της θέσης για γλωσ-
σική ετερότητα και διαπολιτισµικότητα. Η ο-
ποιαδήποτε απάντηση είναι άµεσα συνδεδεµένη

µε τη θέση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι

στους µετανάστες γενικότερα. 

Η µετανάστευση ως κεντρικό ζήτηµα

στην Ευρώπη

Η µετανάστευση είναι ένα πολυσύνθε-
το φαινόµενο που συνδέεται µε τις παγκόσµιες

ανακατατάξεις και απαιτεί πολλαπλές πολιτικές

τόσο σε εθνικό καθώς όσο και σε υπερεθνικό

επίπεδο. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει γίνει συνείδηση η αναγκαιότητα ρύθµισης

του µεταναστευτικού φαινοµένου. Επιπλέον, η
διάσταση µιας πολιτικής που να είναι προσανα-
τολισµένη προς τις χώρες προέλευσης των µε-
ταναστών, έχει συµπεριληφθεί σήµερα στο δη-
µόσιο διάλογο, περισσότερο απ’ ό,τι στο πα-
ρελθόν. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον που έχουν
τα θέµατα µετανάστευσης για την Ε.Ε. υπαγο-
ρεύεται, κατά πολύ, και από την  ανησυχία µε-
ταξύ των πολιτών της, που σε ορισµένα κράτη-
µέλη είναι ιδιαίτερα έντονη, λόγω των µετανα-
στευτικών πιέσεων που δέχονται από πολίτες

εκτός των συνόρων της. Ειδική µνεία για τις
ανησυχίες και αντιδράσεις των πολιτών της

Ένωσης γίνεται στα συµπεράσµατα του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών, όπου επι-
σηµαίνεται η αναγκαιότητα µιας ισόρροπης και

συνεκτικής προσέγγισης του θέµατος, που να
υπαγορεύει πολιτικές, αφενός µεν καταπολέµη-
σης της λαθροµετανάστευσης, αφετέρου δε α-
ξιοποίησης του οφέλους της νόµιµης µετανά-
στευσης.  

Στο ίδιο κείµενο, υπογραµµίζεται η
σηµασία των θεµάτων µετανάστευσης, λόγω
και των σχέσεων της Ε.Ε. µε πολλές τρίτες χώ-
ρες, ιδίως µε εκείνες που γειτνιάζουν µε την
Ένωση, δηλαδή τις ανατολικές και νοτιοανατο-
λικές περιοχές καθώς και τις περιοχές της Με-
σογείου. Επίσης, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα
χορήγησης χρηµατικών πόρων για τη στήριξη

                                                                       
στα σχολεία θα φοιτούν µαθητές δίγλωσσοι, από µικτές
οικογένειες όπου ο ένας γονέας είναι µετανάστης. 

των αναπτυξιακών προσπαθειών στις χώρες

καταγωγής και διέλευσης µεταναστών, προκει-
µένου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα της Χάγης, 
να υλοποιηθεί η δέσµευση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την αντιµετώπιση των γενεσιουρ-
γών αιτιών της µετανάστευσης. Για παράδειγ-
µα, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την εξα-
σφάλιση των µέσων διαβίωσης και την εξάλει-
ψη της φτώχειας στις χώρες και περιοχές κατα-
γωγής, καθώς επίσης, και για το άνοιγµα των
αγορών και την οικονοµική ανάπτυξη µε χρη-
στή διαχείριση των πόρων και την προστασία

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις χώρες αυ-
τές.5

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί
σηµαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας τοµέ-
ας πολιτικής που ονοµάζεται «∆ικαιοσύνη και
Εσωτερικές Υποθέσεις» ο οποίος περιλαµβάνει
συνεργασία των χωρών στα πεδία της µετανά-
στευσης, του ασύλου και των εξωτερικών συ-
νόρων, αλλά και δικαστική, αστυνοµική και
τελωνειακή συνεργασία, καθώς και συνεργασία
στην Πολιτική Προστασία.6  

                                                
5. Στο πλαίσιο της γενικής αυτής διαδικασίας το Ε.Σ. εκ-
φράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επι-
τροπής της 30ης Νοεµβρίου 2005 µε τίτλο «∆ράσεις προ-
τεραιότητας για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της

µετανάστευσης» και εγκρίνει την «Παγκόσµια προσέγγιση
της µετανάστευσης: ∆ράσεις προτεραιότητας εστιαζόµε-
νες στην Αφρική και τη Μεσόγειο», που προσαρτάται στα
παρόντα συµπεράσµατα και καλύπτει τους εξής τοµείς: 
-Ενίσχυση της συνεργασίας και των δράσεων µεταξύ κρα-
τών µελών. 
-Εντατικοποίηση του διαλόγου και της συνεργασίας µε
κράτη της Αφρικής. 
-Εντατικοποίηση της συνεργασίας και του διαλόγου µε τις
γειτονικές χώρες ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου, 
και για θέµατα χρηµατοδότησης και εφαρµογής και καλεί

την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την επιτευ-
χθείσα πρόοδο, στα τέλη του 2006. (Συµβούλιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, 2006, Συµπεράσµατα Προεδρίας 15/16/ 
∆εκεµβρίου 2005, 15914/1/05 REV 1, CONCL 3, 30 Ια-
νουαρίου 2006 (31.01), Βρυξέλλες, σ.3). 
6. Αυτές οι συνεργασίες στο πλαίσιο της Ε.Ε. είναι σχετι-
κά πρόσφατες, αν και κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια η
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. στον το-
µέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων ανα-
πτύχθηκε σε επίπεδο διµερές, περιφερειακό και παγκό- 
σµιο. Από το 1975 αναπτύσσεται σταδιακά διακυβερνητι-
κή συνεργασία στους τοµείς της µετανάστευσης, του ασύ-
λου και της αστυνοµικής και δικαστικής συνδροµής. Από
τη συµφωνία Σέγκεν, την Ενιαία Πράξη στη Συνθήκη του
Μάαστριχ, τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, τη Σύνοδο Κο-
ρυφής του Τάµπερε, τη Συνθήκη της Νίκαιας και το Πο-
λυετές Πρόγραµµα της Χάγης, τα ζητήµατα που σχετίζο-
νται µε τη µετανάστευση, αποτέλεσαν θέµατα κεντρικής
σηµασίας. Από το 1994 οι υπουργοί Εσωτερικών και ∆ι-
καιοσύνης των κρατών µελών, καθιέρωσαν συναντήσεις
κάθε εξάµηνο για την εξέταση συγκεκριµένων θεµάτων, 
όπως ή αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία και η
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Ένταξη των µεταναστών   
  
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο κάθε

χώρας για τη µετανάστευση, όπως για παρά-
δειγµα οι όροι για την άδεια παραµονής και

εργασίας, την παραχώρηση ιθαγένειας, τη συ-
νένωση των οικογενειών κ.ά., καθώς επίσης και
κάθε γενική ρύθµιση για τους όρους λειτουργί-
ας της αγοράς εργασίας, την παιδεία, και την
κοινωνική πολιτική, επηρεάζουν το µετανα-
στευτικό πληθυσµό. Επίσης, επηρεάζουν σηµα-
ντικά τη ζωή τους στη χώρα διαµονής, οι επί
µέρους πολιτικές ή και η απουσία πολιτικών, 
που έµµεσα ή άµεσα στοχεύουν στην ένταξή

τους ή αντίθετα στον κοινωνικό αποκλεισµό

τους, µε συνέπεια τις διακρίσεις στην απασχό-
ληση, την παιδεία, τη δικαιοσύνη κ.ά. Οι δια-
κρίσεις αυτές οριοθετούν και διαχωρίζουν την

κοινωνία σε δύο τµήµατα, όπου από τη µια
πλευρά είναι οι γηγενείς που έχουν τα προνόµια

και από την άλλη οι «διαφορετικοί», οι «ξένοι», 
το κοµµάτι του πληθυσµού  που δεν έχει πολλές
δυνατότητες και παραµένει στο περιθώριο.   

Έχει επισηµανθεί ότι σχετικά µε τον

ορισµό των εννοιών και το περιεχόµενό τους

δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση και ερµηνεία, 
ενώ νέοι όροι συχνά χρησιµοποιούνται ως ταυ-
τόσηµοι περιπλέκοντας ακόµη περισσότερο το

θέµα. Ειδικότερα, η έννοια «ένταξη των µετα-
ναστών» δεν ορίζεται µε κοινά αποδεκτό τρόπο
και ερµηνεύεται διαφορετικά ανάλογα µε την

έµφαση που δίνεται σε κάθε πλευρά της, ενώ
παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιεί-
ται εναλλακτικά ο όρος «κοινωνική συνοχή», 
µε την έννοια ότι, οι κοινωνίες µε υψηλά επίπε-
δα κοινωνικής συνοχής είναι αυτές στις οποίες

οι µετανάστες ενσωµατώνονται µε επιτυχία.  
Επίσης, αναδεικνύεται η σηµασία του

παράγοντα «χρόνος» µε την έννοια της διάρ-
κειας της µεταναστευτικής ζωής, ως σηµαντι-

                                                                       
ελεύθερη κυκλοφορία  προσώπων. Επίσης, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Επιτροπή έχει ενεργό
ρόλο και για την προώθηση της πρότερης διαβούλευσης

µε τα κράτη-µέλη και άλλους εταίρους της κοινωνίας των
πολιτών, µε τη λειτουργία διαφόρων συµβουλευτικών
«οργάνων», όπως: 1) Η Επιτροπή για τη Μετανάστευση
και το Άσυλο. 2) Το δίκτυο Εθνικών Σηµείων Επαφής για
τη Μετανάστευση, και 3) Το ∆ίκτυο Εθνικών Σηµείων
Επαφής για την Ένταξη των Μεταναστών (Υπουργείο
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 2006, σ. 8). Σε
κάθε περίπτωση, η µεταναστευτική πολιτική φαίνεται να
έχει περισσότερο εθνικό χαρακτήρα, εφόσον τα κράτη-
µέλη, σε µεγάλο βαθµό, αγνοούν τις αποφάσεις της Ε.Ε. 
και ασκούν  πολιτική σε επίπεδο κράτους.    

κής παραµέτρου της ένταξης.7 Σε κάθε περί-
πτωση, το εκάστοτε ισχύον κοινωνικοπολιτικό
σύστηµα είναι καθοριστικό, εφόσον υπαγορεύει
τον τρόπο διαχείρισης της πολυπολιτισµικότη-
τας, δηλαδή της δυνατότητας ένταξης, πολιτι-
σµικά ετερόκλητων οµάδων, στο πλαίσιο του
κυρίαρχου πολιτισµικού προτύπου.8 Για την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε., 
η ένταξη νοείται ως: «ένταξη πολιτών που βα-
σίζεται, κυρίως, στην προοδευτική εξοµοίωση
των µεταναστών µε τον υπόλοιπο πληθυσµό, 
όσον αφορά τα δικαιώµατα (όπως, τα δικαιώ-
µατα του πολίτη, την πρόσβαση στην ιθαγένεια, 
καθώς και το δικαίωµα ψήφου) και τις υποχρε-
ώσεις, όπως, επίσης, την πρόσβασή τους σε
αγαθά, υπηρεσίες και διαύλους συµµετοχής των
πολιτών µε συνθήκες ισότητας ευκαιριών και

µεταχείρισης». Σηµειώνεται επίσης, «η ανα-
γκαιότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να κα-
ταρτιστεί ένα ευρύτερο κοινοτικό πρόγραµµα-
πλαίσιο, για την προώθηση της κοινωνικής έ-
νταξης των µεταναστών και των προσφύγων».9  

Σε πρόσφατη Σύνοδό της η ΟΕΚΕ στη-
ρίζει την πρόταση για σύσταση Ευρωπαϊκού

Ταµείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών

για την περίοδο 2007-2013 και Ευρωπαϊκού
Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων, που να αποτε-
λεί προέκταση του υφιστάµενου ταµείου.10

Με

σκοπό να αναδειχθούν τα διάφορα εµπόδια και

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες

κατά τη διάρκεια του «κύκλου της µεταναστευ-
τικής ζωής», προτείνεται µία ιεράρχηση των
θεµάτων που αφορούν την ένταξη και διακρί-
νονται σε τρία «στάδια». Το στάδιο 1, που α-
φορά στη νόµιµη διαµονή, στην αγορά εργασί-
ας και στη στέγαση, το στάδιο 2, που περιλαµ-
βάνει την παιδεία, την υγεία, τις κοινωνικές

                                                
7. Αξίζει να αναφερόµαστε στην ένταξη των µεταναστών, 
συνυπολογίζοντας τον παράγοντα «χρόνος», επισηµαίνο-
ντας τις ποιοτικές διαφορές που σχετίζονται µε τη διάρ-
κεια παραµονής τους στη χώρα υποδοχής. Σε παλαιότερη
έρευνά µας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το 1997, 
διαπιστώθηκε ότι πράγµατι η µεταβλητή «διάρκεια παρα-
µονής» είναι σηµαντική και επηρεάζει θετικά τη σχέση
µεταναστών και ελληνικής κοινωνίας. (Τζωρτζοπούλου  
Μ., 2002, σ. 359). 
8. Παπαρρηγόπουλος Ξ., 1999, σ. 4. 
9. Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή, 2002, σ. 4. 
10. Κύριο αίτηµα της Ε.Ε. από το Συµβούλιο είναι να
εξετάσει και να εγκρίνει ταυτόχρονα την πρόταση Ανα-
κοίνωσης, αφού προσδιορίσει το πλαίσιο του γενικού
προγράµµατος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των µετανα-
στευτικών ροών» καθώς και τις αποφάσεις περί της δηµι-
ουργίας ειδικών ταµείων για την εφαρµογή του γενικού

προγράµµατος. (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Επιτροπή, 2006, 
σ. 9). 
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υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη και το

στάδιο 3, που αναφέρεται στην κτήση ιθαγένει-
ας, στη συµµετοχή του µετανάστη ως πολίτη
και στην ανεκτικότητα στη διαφορά εκ µέρους

της κοινωνίας-δέκτη. Επισηµαίνεται, ακόµη, 
ότι δεν υπάρχει κοινή συµφωνία για την αποδο-
χή αντικειµενικών δεικτών σχετικά µε τη διαδι-
κασία ένταξης των µεταναστών, ούτε και είναι
προφανές το σηµείο τερµατισµού αυτής της

διεργασίας.11  
Στην Ευρώπη, έχουν υιοθετηθεί και

κυριαρχούν τρία µοντέλα ένταξης των µετανα-
στών, που έλκουν την ονοµασία τους από τη
χώρα εφαρµογής τους, και είναι το Γαλλικό, το
Αγγλοσαξονικό και το Γερµανικό. Η υιοθέτηση
του µοντέλου που εφαρµόζει κάθε χώρα φαίνε-
ται να επηρεάζεται, κυρίως, από την ιστορικό-
τητα του συγκεκριµένου µεταναστευτικού ρεύ-
µατος καθώς και από τα χαρακτηριστικά και

την κουλτούρα της κοινωνίας που το υποδέχε-
ται. Κατά καιρούς, και στα τρία µοντέλα έχουν
εντοπισθεί αδυναµίες, που οφείλονται είτε στο
µη εκσυγχρονισµό τους, είτε σε αδράνεια της
κοινωνίας υποδοχής, είτε σε άλλους λόγους, η
κατανόηση των οποίων θα µπορούσε να οδη-
γήσει σε επαναδιατύπωση και πολύ περισσότε-
ρο σε νέες εφαρµογές. 

Στο Γαλλικό µοντέλο, η υπηκοότητα
και η εθνικότητα στηρίζονται κυρίως: α) στο
«∆ίκαιο εδάφους» (jus solis), δηλαδή Γάλλος
θεωρείται κάποιος λόγω του τόπου γέννησης

και κατοικίας του, ακόµη και αν οι γονείς του
είναι αλλοδαποί και β) στο «∆ίκαιο αίµατος» 
(jus sanguinis), δηλαδή Γάλλος θεωρείται κά-
ποιος αν οι γονείς του είναι Γάλλοι υπήκοοι, 
ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή κατοικί-
ας. Αυτός ο κώδικας ιθαγένειας, που καθορί-
στηκε από διάταγµα του 1945 και έχει, κατά
καιρούς, τροποποιηθεί, φαίνεται να στοχεύει
προς την κατεύθυνση αφοµοίωσης των µετανα-
στών.12

                                                
11. Martin Baldwin-Edwards, 2004, σ. 4. 
12. Αυτή η πολιτική, στοχεύει στην ενσωµάτωση αλλά
δεν αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, εφόσον οι µετανά-
στες που έχουν πάρει τη γαλλική υπηκοότητα αναγνωρί-
ζονται µεν νοµικά ως Γάλλοι, χωρίς όµως  ταυτόχρονα να
αναγνωρίζονται και κοινωνικά. Οι έµµεσες φυλετικές
διακρίσεις παρατηρούνται κυρίως προς πληθυσµούς που

σχετίζονται µε το αποικιοκρατικό παρελθόν της Γαλλίας. 
Κυριότερο στόχο ρατσιστικής συµπεριφοράς, σε σχέση µε
άλλες φυλετικές οµάδες, αποτελούν οι µετανάστες που
προέρχονται από τις χώρες του Μαγκρέµπ (Τυνησία, Αλ-
γερία, Μαρόκο) αλλά και συνολικά οι προερχόµενοι από
την Αφρική. Τα γεγονότα του Νοεµβρίου 2005 έφεραν, µε
το δραµατικότερο τρόπο, στο προσκήνιο το ζήτηµα των
υπόγειων διακρίσεων.   

Το Αγγλοσαξονικό µοντέλο τροποποι-
ήθηκε σηµαντικά το 1981 από την κυβέρνηση
Θάτσερ. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ΄80, 
η πολιτική της Μ. Βρετανίας σε θέµατα µετα-
νάστευσης στηριζόταν στην απόλυτη αφοµοίω-
ση των αλλοδαπών που προέρχονταν, κυρίως, 
από τις πρώην βρετανικές αποικίες, στους ο-
ποίους χορηγούνταν αυτόµατα η βρετανική υ-
πηκοότητα και το δικαίωµα ψήφου. Το µοντέλο
ένταξης που εφαρµόζεται σήµερα για τους µε-
τανάστες είναι πολυπολιτισµικό και στοχεύει

στην αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετι-
κότητας. Η φιλοσοφία αυτού του µοντέλου

στηρίζεται στην αναγνώριση της διαφορετικό-
τητας των µεταναστών, ως σηµαντικού παρά-
γοντα εµπλουτισµού της κοινωνίας της χώ-
ρας.13

Ανάλογο µοντέλο έχουν υιοθετήσει οι

Σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία. 
Το Γερµανικό µοντέλο, κυρίως την πε-

ρίοδο 1950-1970, στηρίχθηκε στη θεώρηση
περί προσωρινής εργατικής δύναµης και δεν

στόχευε στην ενσωµάτωση των µεταναστών. Ο
νόµος για την υπηκοότητα, που βασιζόταν σε
ένα αυτοκρατορικό διάταγµα του 1913, έδινε το
προβάδισµα στην καταγωγή, δηλαδή στην πα-
τρότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισµό και τη θρη-
σκεία και ίσχυσε µέχρι το τέλος του 1999. Έ-
κτοτε, το γερµανικό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζο-
ντας ότι η χώρα έχει µετατραπεί σε µια πολυε-
θνοτική κοινωνία, προχώρησε σε νοµοθετικές
µεταρρυθµίσεις, που διευκολύνουν τη χορήγη-
ση της γερµανικής υπηκοότητας, σε µία προ-
σπάθεια να ενσωµατωθεί µέρος του πληθυσµού

αυτού. Με το νόµο της διπλής υπηκοότητας, 
που τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2000, τα παιδιά
που γεννιούνται σε γερµανικό έδαφος από αλ-
λοδαπούς γονείς γίνονται Γερµανοί πολίτες α-
πευθείας µε τη γέννησή τους, διατηρώντας επί-
σης και την υπηκοότητα της χώρας καταγωγής

τους.14  

                                                
13. Το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν προκληθεί κοινω-
νικές εκρήξεις σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές, όπως
το καλοκαίρι του 2001 στο Μπράντφορντ, στο Μπάρνλεϊ
και Όλντχαµ, όπου µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού κατά-
γεται από την Ινδία, έχει προκαλέσει συζητήσεις και προ-
βληµατισµό για την πραγµατική θέση αυτού του πληθυ-
σµού. 
14. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλοδαποί έχουν γίνει θύ-
µατα οργανωµένων ρατσιστικών επιθέσεων από οµάδες

εθνικιστών και νεοναζιστών, γεγονός που θα µπορούσε να
ερµηνευθεί ως µη αποδοχή των µεταναστών από τµήµατα

του γηγενή πληθυσµού. 
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Μετανάστευση στην Ελλάδα

Στη δεκαετία του ’90, η Ελλάδα αντι-
µετωπίζει το µεγαλύτερο κύµα εισροής µετα-
ναστών, στη νεότερη ιστορία της. Ένας σηµα-
ντικός αριθµός αυτών, που αναλογεί περίπου
στο 8-9% του ελληνικού πληθυσµού, εργάζεται
και οργανώνει τη ζωή του στη χώρα µας. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, το αιτούµενο είναι η εφαρ-
µογή πολιτικών για τη µετανάστευση που δεν

θα αφορούν µόνο τους µετανάστες αλλά και

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, εφόσον επη-
ρεάζονται όλοι οι τοµείς της, δηλαδή η οικονο-
µία, η πολιτική, το δίκαιο, ο συνδικαλισµός και
µε την έννοια αυτή προκύπτει η αναγκαιότητα  
της ένταξης αυτού του µεταναστευτικού πλη-
θυσµού στη νέα ελληνική πραγµατικότητα.  

Η νέα πολιτική για τη µετανάστευση

συνοψίζεται στο νόµο που ψηφίστηκε τον Αύ-
γουστο του 2005 (Ν.3386/2005), µε τον οποίο
ρυθµίζονται όλα τα σχετικά ζητήµατα. Στην
εισαγωγική τοποθέτηση για την αναγκαιότητα

ενός νέου νόµου, τέσσερα µόλις χρόνια από τον
προηγούµενο, προβάλλεται ως επιχείρηµα: «η
αποκτηθείσα εµπειρία από την εφαρµογή του

προηγούµενου θεσµικού πλαισίου, σε θέµατα
εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων χω-
ρών στην Ελλάδα, µε βασικούς άξονες την α-
πλούστευση των διαδικασιών και την ταχύρ-
ρυθµη έκδοση των αδειών διαµονής, την ορθο-
λογική οργάνωση και διασύνδεση των εµπλε-
κοµένων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισµό της

νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τις επιταγές του πρό-
σφατου κοινοτικού κεκτηµένου, για την καθιέ-
ρωση µιας σύγχρονης, µακροπρόθεσµης και
κοινωνικώς δίκαιης µεταναστευτικής πολιτι-
κής».15  

Ο νέος νόµος αναφέρεται, επίσης, στην
ανάγκη υιοθέτησης ενός σύγχρονου καθεστώ-
τος κοινωνικής ένταξης των µεταναστών που

εξειδικεύεται σε δύο άρθρα (65 και 66 του κε-
φαλαίου ΙΒ), ορίζει τις προϋποθέσεις απόκτη-
σης της ιδιότητας του «επί µακρόν διαµένο-
ντος» (άρθρα 67, 68 και 69 του κεφαλαίου ΙΓ), 
και εναρµονίζεται µε την Οδηγία του Συµβου-
λίου της Ε.Ε. «σχετικά µε το καθεστώς υπηκό-
ων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν

διαµένοντες».16
Η ελληνική πολιτεία αντιλαµ-

                                                
15. Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α-
ποκέντρωσης-∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης, Εγκύκλιος 38, 2005, σ. 4. Ο νέος νόµος τέθηκε σε
ισχύ την 1.1.2006.      
16. Στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
για τη µακροπρόθεσµη διαµονή, επισηµαίνονται οι αυ-
στηρές προϋποθέσεις που ισχύουν στις χώρες της Νότιας

βάνεται την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών

και ορίζει την έννοια του «επί µακρόν διαµένο-
ντος» ως «ένα είδος προθάλαµου για την από-
κτηση πολιτικών δικαιωµάτων από το µετανά-
στη, σε επίπεδο δηµοτικών και νοµαρχιακών
εκλογών, αλλά και περαιτέρω, εφόσον επιτευ-
χθεί η ενσωµάτωσή του στην ελληνική κοινω-
νία, ως ένα είδος προθάλαµου απόκτησης της
Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι
το επιθυµεί και ο ίδιος ο µετανάστης ».17

Ανεξάρτητα όµως από τις διακηρύξεις

για την αναγκαιότητα του νέου νόµου, που θα
ενσωµάτωνε την αποκτηθείσα εµπειρία και θα

οριοθετούσε τους άξονες που ορίζουν µια δί-
καιη µεταναστευτική πολιτική, δεν φαίνεται και
αυτός να απέχει πολύ από τις προηγούµενες

νοµοθετικές ρυθµίσεις και, σε γενικές γραµµές, 
αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό φαινόµενο

κυρίως από τη πλευρά του ελέγχου και του πε-
ριορισµού του. Επιπλέον, και η νέα (τρίτη) ευ-
καιρία νοµιµοποίησης όλων των παράνοµα δι-
αµενόντων στη χώρα, µετατράπηκε σε µία δια-
δικασία, που ταλαιπωρεί χιλιάδες αλλοδαπούς
µε τη γραφειοκρατία καθώς και µε τη σηµαντι-
κή οικονοµική επιβάρυνση που επιφέρει σε ό-
σους θέλουν να ωφεληθούν από αυτήν τη νο-
µοθετική ρύθµιση.18  

Πέραν τούτων, θα µπορούσε να υποτε-
θεί ότι οι παρατάσεις των προθεσµιών που έ-
χουν ήδη δοθεί, οφείλονται είτε σε νοµικά κενά
του νέου νόµου, είτε σε ανετοιµότητα των υπη-
ρεσιών να αντεπεξέλθουν στο εγχείρηµα, είτε
και στα δύο. Οι παραπάνω συνθήκες δηµιουρ-
γούν πολλά προβλήµατα στους µετανάστες, µε
πιθανή συνέπεια την αποθάρρυνση κάποιων και

τη συνέχιση παραµονής τους στη χώρα σε κα-
                                                                       
Ευρώπης. Αντίθετα µε αυτές, οι περισσότερες χώρες της
Ευρώπης είναι αρκετά ελαστικές και παραχωρούν, σχετι-
κά εύκολα, την ιθαγένεια στους µετανάστες που έχουν 5 
έτη παραµονής στη χώρα υποδοχής. 
17. Από οµιλία του αρµόδιου υπουργού σε Συνέδριο. 
Παυλόπουλος Π., 2005, σ. 4.    
18. Στο άρθρο 92 που αναφέρεται στο παράβολο, ορίζεται
ότι: η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των

αδειών παραµονής συνοδεύεται από παράβολο αξίας 150 
ευρώ για άδειες µέχρις ένα έτος, 300 ευρώ για άδειες µέ-
χρι 2 έτη και 450 ευρώ για άδειες µέχρι τρία έτη. Το πα-
ράβολο που καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης, 
για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένο-
ντος, ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ. Τα έσοδα από τα
παράβολα διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών που

ασχολούνται µε τα ζητήµατα της µεταναστευτικής πολιτι-
κής.  Κατά τη 2η Συνάντηση Εθνικού ∆ιαλόγου για τη
Μετανάστευση, ο υπεύθυνος για τον Ευρωπαϊκό ∆ιάλογο, 
Μ. Παύλου αναφέρει ότι, από το 2001 έως το 2004 είχαν
υποβληθεί σχεδόν 900.000 αιτήσεις άδειας παραµονής, οι
οποίες απέφεραν τουλάχιστον 50 δις δρχ. (150 εκ. ευρώ) 
από τα παράβολα (Παύλου Μ., Ιούλιος 2005, σ. 4).   
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θεστώς παρανοµίας και επιπλέον, ενισχύουν τις
διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στους προνο-
µιούχους Έλληνες και τους «άλλους», αναπα-
ράγοντας τις συνθήκες περιθωριοποίησής τους. 
Σηµαντικό ζήτηµα, επίσης, είναι ότι και ο νέος
νόµος διατηρεί τις σφιχτές διαδικασίες και τις

αυστηρές προϋποθέσεις για την απόκτηση της

ελληνικής ιθαγένειας και την παραχώρηση δι-
καιωµάτων, τις οποίες όριζε και ο προηγούµε-
νος (2910/2001), γεγονός που ήδη δηµιουργεί
και θα δηµιουργήσει και στο µέλλον προβλή-
µατα στους µετανάστες και ειδικότερα στη δεύ-
τερη γενιά.19

Η δεύτερη γενιά µεταναστών

Στην Απογραφή πληθυσµού του 2001, 
καταγράφεται ένα σηµαντικό ποσοστό  αλλο-
δαπών που είναι έγγαµοι, οι περισσότεροι από
τους οποίους ζουν στη χώρα µας µε την οικογέ-
νειά τους. Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό
(17%) είναι παιδιά µέχρι 14 ετών, και ένα 8% 
είναι από 15 έως 19 ετών. Η παρουσία αυτών
των παιδιών είναι εµφανής και στο µαθητικό

πληθυσµό και ειδικότερα στις χαµηλότερες

βαθµίδες της εκπαίδευσης, όπου παρατηρείται
σηµαντική αναλογία τους σε σχέση µε το συνο-
λικό µαθητικό πληθυσµό, ενώ λιγότερο σηµα-
ντική είναι η αναλογία τους στις υψηλότερες

βαθµίδες και ειδικότερα στην τριτοβάθµια εκ-
παίδευση.20

Σχετικά µε το φαινόµενο της χαµη-
λής εκπροσώπησής τους στις υψηλές βαθµίδες

της εκπαίδευσης, θα µπορούσαν να δοθούν
πολλές πιθανές εξηγήσεις, όπως για παράδειγ-
µα, ότι οι εισερχόµενοι δεν πληρούν την προϋ-
πόθεση της φοίτησης σε χαµηλή βαθµίδα και

ως εκ τούτου δεν διευκολύνονται στη φοίτησή

τους σε υψηλότερη, ή ότι οι περισσότεροι µε-
τανάστες είναι άτοµα νεαρών ηλικιών και ως εκ

τούτου έχουν παιδιά µικρής ηλικίας. Μια άλλη
αιτία του φαινοµένου θα µπορούσε να είναι, 
ακόµη, ότι οι µετανάστες φέρνουν στη χώρα

υποδοχής µόνο τα µικρά, σε ηλικία, παιδιά, ενώ
αντίθετα έχουν αφήσει τα µεγαλύτερα στη χώ-
ρα τους, είτε τέλος, ότι οι εισερχόµενοι, λόγω
των πολλών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, 

                                                
19. Το ελληνικό δίκαιο της ιθαγένειας είναι δίκαιο του
αίµατος, µε αυτοδίκαιη απόκτηση της ιθαγένειας των
γονέων  (µόνο του πατέρα ως το 1984) από το παιδί, ανε-
ξάρτητα από τον τόπο όπου αυτό γεννήθηκε. Η διαδικασία
κτήσης της ιθαγένειας για τους αλλοδαπούς είναι αυτή της

πολιτογράφησης υπό προϋποθέσεις, που ορίζονται στο
σχετικό νόµο. 
20. ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσµού 18 Μαρτίου 2001, Τζωρ-
τζοπούλου Μ.,  2005, σ. 204,  ΙΜΕΠΟ,  2005, σ. 2.  

αποθαρρύνονται και δεν συνεχίζουν σε ανώτε-
ρη βαθµίδα. Οι παράγοντες που προαναφέρθη-
καν µπορεί να ισχύουν µεµονωµένοι ή όλοι µα-
ζί ταυτόχρονα και µε άλλους, µε οµοιότητες ή
διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις εθνικότητες και

τα φύλα. Με αυτήν την έννοια, η διευθέτηση
του ζητήµατος της εκπαίδευσης των παιδιών

των µεταναστών δεν µπορεί να ιδωθεί και αντι-
µετωπισθεί µε ενιαίο τρόπο, εφόσον και αυτά, 
όπως και οι οικογένειές τους, διαφοροποιούνται
ανάλογα µε την εθνικότητα και όχι µόνο. Οι
πολλές κατηγορίες αλλοδαπών µαθητών που

υπάρχουν, συνεπάγονται διαφορετικές ανάγκες, 
που απαιτούν ποικίλες εκπαιδευτικές πολιτικές. 
Για παράδειγµα, το πρόβληµα «ελλιπής γνώση
της ελληνικής γλώσσας», δεν µπορεί να αφορά
παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή που

έχουν έλθει σ΄ αυτήν σε νηπιακή ηλικία, ενώ
αντίθετα, αφορά άλλα παιδιά που έχουν έλθει
στη χώρα σε µεγαλύτερη ηλικία. Όµως, ανε-
ξάρτητα από το συγκεκριµένο πρόβληµα, για το
οποίο έχει γίνει πολύς λόγος και έχουν ληφθεί

και κάποια µέτρα, υπάρχουν ζητήµατα που α-
φορούν όλα τα παιδιά των µεταναστών, γεγο-
νός που ενισχύει την άποψη ότι το σοβαρό θέµα

της εκπαίδευσης των παιδιών των µεταναστών

πρέπει να αντιµετωπισθεί και γενικά και εξειδι-
κευµένα, ανάλογα µε τις επιµέρους απαιτήσεις. 

Ένα σχετικό ζήτηµα αναφέρεται στην

ανισότητα, και συγκεκριµένα στην εκπαιδευτι-
κή ανισότητα, η οποία, όµως, αφορά όλο τον
πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων και των παι-
διών των µεταναστών για επιπρόσθετους λό-
γους.21

Η γλωσσική επίδοση είναι  ένας σηµα-
ντικός παράγοντας εκπαιδευτικής επιτυχίας, 
που, όπως αναφερθήκαµε πιο πάνω, αφορά και
µερίδα των παιδιών αυτών. Οι µετανάστες υ-
στερούν έναντι των γηγενών και σε συµβολικές

και πολιτισµικές αναφορές, πράγµα το οποίο
όµως, σε κάποιο βαθµό, συµβαίνει και µε τα
παιδιά των Ελλήνων που ανήκουν στις ασθενέ-
στερες τάξεις.22  

                                                
21. Η παράλληλη λειτουργία σχολείων τυπικά ή άτυπα
«διαβαθµισµένων» καθορίζει αυτό καθαυτό και το επίπε-
δο των παρεχοµένων σπουδών. Ωστόσο, ακόµη και στο
ίδιο σχολείο, φοιτούν και παρακολουθούν τα ίδια προ-
γράµµατα, παιδιά µε διαφορετική κοινωνική προέλευση
και, ως εκ τούτου, η όποια ανοµοιογένεια δεν οφείλεται
µόνον στην ύπαρξη των παιδιών των µεταναστών.  
22. Πολλές έρευνες σε ανεπτυγµένες χώρες καταλήγουν
στο συµπέρασµα, ότι η κοινωνική προέλευση ενός ατόµου
αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα που καθορίζει την

εκπαιδευτική του εξέλιξη. Αυτό δεν διαπιστώθηκε εύκολα
ούτε γρήγορα, κυρίως επειδή αρχικά η προσοχή των ερευ-
νητών ήταν στραµµένη στις διαφορές των ατοµικών ικα-
νοτήτων, ως κύριου παράγοντα σχολικής επίδοσης. Και
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Επιπλέον, είναι δεδοµένη η σηµασία
του ρόλου της οικογένειας, όσον αφορά τις αξί-
ες που µεταφέρει στα παιδιά και τα κίνητρα που

τους παρέχει. Καθοριστική ακόµα είναι η οικο-
νοµική κατάσταση και η θέση της οικογένειας

στην κοινωνική ιεραρχία, που επηρεάζει το
ντύσιµο, την υγιεινή του σώµατος, τη διατρο-
φή, και την πνευµατική καλλιέργεια των παι-
διών. Κατά συνέπεια, η οικογένεια αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα, που επηρεάζει τη σχολι-
κή επίδοση των παιδιών, τη µελλοντική τους
αποκατάσταση και γενικά την ανατροφή και τη

στάση τους απέναντι στην κοινωνία. Στο γενικό
αυτό κανόνα υπόκεινται και οι αλλοδαποί µα-
θητές. Οι γονείς των αλλοδαπών µαθητών επη-
ρεάζονται σηµαντικά από την υποδεέστερη θέ-
ση τους στην ελληνική κοινωνία και στη συνέ-
χεια επηρεάζουν ανάλογα και τα παιδιά τους. 
Στην ελληνική κοινωνία, ενώ η εργασία των
µεταναστών αναγνωρίζεται, σε κάποιο βαθµό, ο
δηµόσιος λόγος τους για τα κοινά και για τα

ζητήµατα που τους αφορούν είναι σχεδόν ανύ-
παρκτος.  

Μαζί µε την οικογένεια, σηµαντικό ρό-
λο για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας του

παιδιού κατέχει το σχολείο, που µε την παιδα-
γωγική του δραστηριότητα αποτελεί και «κέ-
ντρο πολιτειακής και κοινωνικής ζωής».23

Στο

σχολείο, είναι σηµαντικός και ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών, διότι µε τη στάση τους, τις προ-
καταλήψεις τους και τις προσδοκίες τους από

τους µαθητές, επηρεάζουν την εκπαιδευτική
διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, επειδή τα
παιδιά των µεταναστών µειονεκτούν σε πολιτι-
σµικές αναφορές, κάποιοι εκπαιδευτικοί τα
προσλαµβάνουν ως δυσπροσάρµοστα στις α-
παιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος και

ως «παιδιά ενός κατώτερου θεού», σε κάποιες
δε περιπτώσεις, µεταφέρουν αυτό το στερεότυ-
πο και στους γηγενείς µαθητές, µε συνέπεια την
αναπαραγωγή του. Η συνεργασία µεταξύ εκ-
παιδευτικών, είναι απαραίτητη για την αντιµε-
τώπιση αυτών των θεµάτων όπως επίσης, και η
συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και της

πολιτείας για µια µακροπρόθεσµη και ως εκ

                                                                       
στην Ελλάδα, οι µελέτες δείχνουν, ότι η κοινωνική προέ-
λευση επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό, την επιτυχία στο
σχολείο. (Χρυσάκης Μ., 1989, σ. 92, και Μπούρας Α., 
2003, σ. 129). Ο Μπουρντιέ υποστηρίζει ότι όσο περισσό-
τερο «γλωσσικό κεφάλαιο» διαθέτει κάποιος, τόσο µεγα-
λύτερη ευχέρεια έχει να διαχειρίζεται το σύστηµα διαφο-
ρών και ανισοτήτων προς το συµφέρον του (Μπουρντιέ
Π., 1999). Η εξέλιξη των σπουδών συνδέεται και µε την
επαγγελµατική επιτυχία του ατόµου. 
23. Παπαγεωργίου Ι., 2004, σ. 2. 

τούτου, περισσότερο αποτελεσµατική πολιτική, 
για την αντιµετώπιση της νέας εκπαιδευτικής

πραγµατικότητας. 
Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό την εκπαιδευ-
τική πορεία και εξέλιξη των αλλοδαπών µαθη-
τών. Οι ίδιοι όµως παράγοντες συνδέονται και
επηρεάζονται και από τη στάση της πολιτείας

σχετικά µε τη θέση των αλλοδαπών στην ελλη-
νική κοινωνία. Το µοντέλο που υιοθετεί η πολι-
τεία για να αντιµετωπίσει, συνολικά, το µετα-
ναστευτικό φαινόµενο, εκφράζεται σε µικροε-
πίπεδο και στο θέµα της εκπαίδευσης των παι-
διών των αλλοδαπών. Το ζήτηµα είναι κρίσιµο
γιατί καθορίζει, όχι µόνο την τύχη των παιδιών
των µεταναστών αλλά και το είδος της κοινω-
νίας που θέλουµε να έχουµε, δηλαδή κοινωνία
αλληλεγγύης ή αποκλεισµού.   

Η παρουσία των µεταναστών έχει µε-
ταβάλει τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας, της
οικονοµίας, της πολιτικής και έχει προβάλει
στην ελληνική κοινωνία νέα αιτήµατα. Παράλ-
ληλα, η παρουσία των αλλοδαπών µαθητών στο
εκπαιδευτικό σύστηµα έχει µεταβάλει τα δεδο-
µένα και έχει θέσει σε αµφισβήτηση τον εθνο-
κεντρικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων. Όµως, αν και τα δεδοµένα δεί-
χνουν τη σηµαντική αυτή αριθµητική παρουσί-
α, αν και µία προσεκτική εξέταση των ζητηµά-
των που έχουν προκύψει στη σχολική κοινότη-
τα, αναδεικνύει τα προβλήµατα, το νέο σχολικό
πρόγραµµα δεν τα λαµβάνει υπόψη του. Σε όλο
το κείµενο

24
δεν γίνεται καµία αναφορά στη

                                                

24. Στο Πρόγραµµα Εισαγωγικής Επιµόρφωσης του σχο-
λικού έτους 2005-2006 αναφέρονται τα εξής: Α) Για το
παιδί στο νηπιαγωγείο και τη σχέση του µε τους άλλους: 
«Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο θα πρέπει, παράλληλα µε τις
βασικές ικανότητες συνεργασίας, να συνειδητοποιήσουν
τη µοναδικότητά τους, να εντοπίσουν τις οµοιότητές τους
µε τους άλλους και να σέβονται τη διαφορετικότητα.» Β) 
Τα θρησκευτικά στην Α΄ και Β΄ τάξη του ∆ηµοτικού ανα-
φέρονται σε θρησκευτικές γιορτές και επετείους, ενώ ως
αυτοτελές µάθηµα από την Γ΄ έως την Στ΄ τάξη: «Το µά-
θηµα είναι παιδαγωγικά παιδοκεντρικό και ο θεολογικός

του άξονας χριστοκεντρικός. Με βάση το στάδιο νοητι-
κής, συναισθηµατικής και κοινωνικής ωρίµανσης, ο δά-
σκαλος καλείται να συµβάλλει στη γνωριµία των µαθητών

µε τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση, αλλά και µε το
θρησκευτικό φαινόµενο. Οδηγός και σηµείο αναφοράς
στη διδακτική πράξη είναι το πρόσωπο, η ζωή, το έργο
και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού». Το µάθηµα Κοι-
νωνική και Πολιτική Αγωγή, που αφορά τα παιδιά από
την Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού, συµπεριλαµβάνει µεταξύ των
στόχων του: «Ανάπτυξη και διαµόρφωση θετικών στάσε-
ων (αλληλοσεβασµού, αλληλεγγύης, συνεργασίας, αλλη-
λοαποδοχής, σεβασµού της ετερότητας, και της διαφορε-
τικότητας)». Και «∆ιαµόρφωση ενός πολίτη ενεργού, 
δηµοκρατικού, υπεύθυνου, συµµετοχικού, µε γνώµη και
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σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού και δεν

διαφαίνεται κανένας νέος προσανατολισµός

στην εκπαιδευτική ύλη, που να δίνει κάποια
θέση και στα παιδιά των µεταναστών, εκτός
ίσως από κάποιες γενικές οδηγίες για «καλλιέρ-
γεια στους µαθητές του σεβασµού στη διαφο-
ρετικότητα». Η εκπαίδευση θα µπορούσε να
λειτουργήσει ως βασικός συντελεστής-φορέας
προετοιµασίας των µαθητών για µια νέα κοινω-
νία, που µαζί µε το σεβασµό στη διαφορά καλ-
λιεργεί και την κατανόηση και αλληλεγγύη α-
νάµεσα στους διαφορετικούς πολιτισµούς και

θρησκείες. 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα, εν τέλει, 

εµφανίζεται αδρανές και δεν φαίνεται να αντα-
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για

αναθεώρηση των προγραµµάτων και των παι-
δαγωγικών µέσων. 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις

Είναι σχεδόν κανόνας, ότι η δυσκολία
της ενσωµάτωσης µεγάλου αριθµού αλλοδαπών

µαθητών στην εκπαίδευση, απειλεί κατά πολύ
το µέλλον τους αλλά και γενικότερα την κοινω-
νική συνοχή, εφόσον η µη ενσωµάτωση στην
εκπαίδευση έχει ως συνέπεια αργότερα και την

περιθωριοποίηση στην κοινωνία. Τα παιδιά των
µεταναστών, χωρίς δίοδο επιστροφής στη χώρα
προέλευσης και µη έχοντας µέλλον στη χώρα

υποδοχής, θα αποτελούν ένα οιονεί περιθωριο-

                                                                       
ρόλο στα δρώµενα, αλλά και σεβασµό και αποδοχή του
άλλου, ενός πολίτη, που θα γνωρίζει και θα κατανοεί το
ρόλο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, µέσα σε µια
οργανωµένη και δηµοκρατικά λειτουργούσα κοινωνία.» 
Γ) Με το µάθηµα των θρησκευτικών στο Γυµνάσιο «επι-
διώκεται η µελέτη του χριστιανισµού ως βιβλικού λόγου

και ιστορίας, ως ορθόδοξης παράδοσης και ως πολιτιστι-
κής έκφρασης και παρουσίας µέσα στο σύγχρονο κόσµο». 
Στο Λύκειο η διδασκαλία του µαθήµατος αυτού θα πρέπει

«να έχει χριστοκεντρικό και µαθητοκεντρικό χαρακτήρα

προσαρµοσµένο στην ηλικία των µαθητών». Στα ΤΕΕ
διδάσκεται µόνο µία ώρα και µόνο στην Α΄τάξη του 1ου

Κύκλου και προβάλλει την Ορθοδοξία ως «πρόταση ζωής
και νοηµατοδότησης του πολιτισµού». Η διδασκαλία της
Ιστορίας στη ∆/θµια εκπαίδευση στοχεύει, µεταξύ άλλων, 
και στη «διαµόρφωση πνεύµατος µετριοπάθειας, ανοχής
και σεβασµού στο διαφορετικό». (Πρόγραµµα Εισαγωγι-
κής Επιµόρφωσης Σχολικού Έτους 2005-2006, Οδηγίες για
τη ∆ιδασκαλία των Γνωστικών Αντικειµένων, Εισαγωγική
Επιµόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού

έτους 2005-2006, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Αξιολόγη-
σης και Επιµόρφωσης). Στη σύνταξη του κειµένου συνέ-
βαλαν η Οµάδα Έργου για την Εισαγωγική Επιµόρφωση

του Π.Ι. και οι Σύµβουλοι και Πάρεδροι του Π.Ι., µε την
εποπτεία και καθοδήγηση της υπεύθυνης του έργου Κα-
θηγήτριας Ε. Μακρή-Μπότσαρη. 

ποιηµένο τµήµα της κοινωνίας, προοπτική που
δεν αρµόζει σε µία δίκαιη κοινωνία, της οποίας
η συνοχή θα απειλείται από ό,τι εξέθρεψε. Οι
άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις σε βάρος των µε-
ταναστών στον τοµέα της απασχόλησης, φαίνε-
ται να είναι µια πραγµατικότητα σε πολλές χώ-
ρες, ανεξάρτητα από το µοντέλο που επίσηµα
υιοθετείται. Αν και η πολιτική που προτείνεται
από την Ε.Ε. για το 2006-2010 συµπεριλαµβά-
νει πολιτικές για την ενσωµάτωση των µετανα-
στών,25

εντούτοις τα νοµοσχέδια για επιλεκτική

µετανάστευση τα οποία προωθούνται, παράλ-
ληλα µε τη σφιχτή παροχή της υπηκοότητας και

την περιχαράκωση των κοινωνιών υποδοχής, 
είναι πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσµα την α-
κόµη µεγαλύτερη περιθωριοποίηση των µετα-
ναστών. Τα γεγονότα από την τελευταία εξέ-
γερση των προαστίων του Παρισιού που επε-
κτάθηκαν σε όλη τη Γαλλία, όπως και παλαιό-
τερα σε πόλεις των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας, 
δείχνουν ότι οι εξεγέρσεις αυτές προέρχονται

από περιθωριοποιηµένα άτοµα και είναι εξ α-
ντικειµένου φυλετικές. Ειδικότερα, η τελευταία
αναταραχή στη Γαλλία προκλήθηκε από άτοµα

µε βασικό συνεκτικό δεσµό το χρώµα τους, την
εργασιακή και κοινωνική περιθωριοποίησή

τους και µε µέσο όρο ηλικίας τα δεκαεπτά χρό-
νια.26  

Στη χώρα µας, το γενικότερο νοµοθετι-
κό καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, 
εντός του οποίου κινείται ο µεταναστευτικός

πληθυσµός, δεν ευνοεί την ένταξή του. Ειδικό-
τερα όσον αφορά τα παιδιά, ακόµη και εκείνα

                                                
25. Αναγνωρίζονται ως αναγκαίες οι πολιτικές που θα
συνεισφέρουν στην ενσωµάτωση των µεταναστών και των

αιτούντων άσυλο, κυρίως εκείνες εναντίον των διακρίσε-
ων γενικά καθώς και στην πρόσβαση στην εργασία ειδικό-
τερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει την
ολιστική προσέγγιση της ενσωµάτωσης, όπως περιγράφε-
ται στην ανακοίνωσή της τον Ιούνιο του 2003, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι η ενσωµάτωση δεν αποτελεί µόνο ευθύνη των

µεταναστών, αλλά κυρίως είναι µία αµφίδροµη διαδικασί-
α. Πρέπει να υπάρξει σειρά θεσµικών αλλαγών για να
βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση

προάγει την ενσωµάτωση των µεταναστών. Γι’ αυτό απαι-
τείται η συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται

µε πολιτικές, έτσι ώστε να µεταφέρεται η εµπειρία όλων
σε όλους. Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-
µέλη να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενη-
µέρωση σχετικά µε τα οφέλη που έχει κάθε χώρα από τη

µετανάστευση καθώς και για την προώθηση της ενσωµά-
τωσης των µεταναστών. Η Επιτροπή οφείλει να έχει µια
συµµετοχική συµβουλευτική (οµάδα) που θα αποτελείται
και από αντιπροσώπους των µεταναστών, προκειµένου να
διερευνηθεί, πως και µε ποιους όρους, είναι δυνατή η
ενσωµάτωση, Social Policy Agenda 2006 – 2010,
Proposals from the Social Platform, October 2004. 
26.   Πανταζόπουλος Α., 2005, σ. 13.  
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που θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες που σχετίζο-
νται µε την οικογένειά τους, τις εκπαιδευτικές
δυσκολίες, και εκείνες που συνδέονται µε την
αποδοχή από τους δασκάλους-καθηγητές, τους
γηγενείς µαθητές και τους γονείς τους και τα

οποία θα καταφέρουν να αποκτήσουν ένα πτυ-
χίο, αυτό θα είναι σχεδόν χωρίς αντίκρισµα, 
εφόσον τα περιµένει η έµµεση διάκριση στην

εργασία και η στέρηση της δυνατότητας να ε-
νταχθούν στην ελληνική κοινωνία ως ισότιµοι

πολίτες, µε δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι
γηγενείς νέοι.    

Οι πολιτικές που αφορούν στην ενσω-
µάτωση των µεταναστών θα πρέπει να αποτε-
λούν κεντρικό πυρήνα κάθε µεταναστευτικής

πολιτικής και να σχεδιάζονται µε τρόπο που να

την διευκολύνουν. Η κατανόηση των διεργασι-
ών ενσωµάτωσης απαιτεί µία ολιστική προσέγ-
γιση και αποτελεί µια διαδικασία αµφίδροµη, 
µεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και του µετα-
νάστη. Η µέχρι σήµερα έρευνα, έχει αναδείξει
τους παράγοντες που διευκολύνουν την ενσω-
µάτωση, ενώ παράλληλα η χώρα µας θα µπο-
ρούσε να επωφεληθεί  από εµπειρίες άλλων
χωρών που υπήρξαν χώρες υποδοχής µετανα-
στών και έχουν αποτιµήσει ανάλογες πολιτικές. 
Για παράδειγµα, η αναγνώριση της σηµασίας
της επανένωσης των οικογενειών ως βασικού

στοιχείου ενσωµάτωσης, καθώς και η σηµασία
των πολιτικών ενάντια στις διακρίσεις και τον

κοινωνικό αποκλεισµό, συνεισφέρουν στην
αµοιβαία κατανόηση µεταξύ της κοινωνίας υ-
ποδοχής και των µεταναστών. Επιπλέον, απαι-
τείται η κατανόηση των διαφορών ανάµεσα

στις εθνικότητες ή και σε άλλα χαρακτηριστικά

των µεταναστών που υπαγορεύουν την εφαρ-
µογή συγκεκριµένων πολιτικών. Είναι περισσό-
τερο από προφανές, ότι η κοινωνική και η οι-
κονοµική ενσωµάτωση είναι διαδικασίες άµεσα

συνδεδεµένες µεταξύ τους, προκείµενου να ε-
πέλθει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τέλος, θα
πρέπει να αποδοθούν στους µετανάστες τα θε-
µελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, οικονοµικά, 
κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισµικά.  

Στην ελληνική κοινωνία, ήδη, έχουµε
κάποιες αποχρώσες ενδείξεις για φαινόµενα

βίας προς ή από περιθωριοποιηµένα άτοµα, 
όµως, αν δεν ληφθούν µέτρα και αφεθούν οι
µετανάστες, και ιδιαίτερα τα παιδιά τους, στο
περιθώριο, ό,τι σήµερα είναι δευτερεύον, πολύ
σύντοµα θα γίνει µαζικό και κυρίαρχο. Τα παι-
διά, που δεν θα ενταχθούν κοινωνικά, είναι  
πιθανό, αποκοµµένα και γκετοποιηµένα, να
καταφύγουν στη συγκρότηση εθνοτικών οµά-
δων αναπαράγοντας το στερεότυπο που έχει η

κοινωνία γι’ αυτά. Και όπως είχαµε επισηµάνει
και παλαιότερα,27

δεν πρέπει να παραβλέψουµε

την αναγκαιότητα µιας διευρυµένης πολιτικής, 
που δεν θα εξαντλείται σε νοµοθετήµατα. Ο
νόµος κατά των διακρίσεων

28
είναι µία καλή

αρχή αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα. Η
πολιτεία θα πρέπει να χρησιµοποιεί όλα τα µέ-
σα που διαθέτει και να στοχεύει τόσο στους

γηγενείς, µε την εφαρµογή αντιρατσιστικών
πολιτικών, όσο και στους εισερχόµενους, κα-
θώς και να αποδίδει στους µετανάστες τα δι-
καιώµατα που απορρέουν από την ανθρώπινη

υπόστασή τους.                                                                              
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Τα φτωχά παιδιά στην Ελλά-
δα: αναζήτηση των πολιτικών

                                                                                                      
Νίκος  Μπούζας  

Περίληψη  

Παρόλη την έντονη οικονοµική ανάπτυξη που εµφα-
νίζει η χώρα µας κατά την τελευταία δεκαετία, δεν
φαίνεται να ανακόπτεται η µειωτική τάση στο µέγεθος

του παιδικού πληθυσµού, ενώ ένα σηµαντικό τµήµα

του εξακολουθεί να βιώνει τις αρνητικές επιπτώσεις

του να ζει σε νοικοκυριά µε περιορισµένους οικονο-
µικούς πόρους, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το σήµε-
ρα και το µέλλον των παιδιών. Οι εφαρµοζόµενες
πολιτικές αναδιανοµής του εισοδήµατος υπέρ των

νοικοκυριών µε παιδιά, κρινόµενες εκ του αποτελέ-
σµατος, φαίνεται να είναι ανίκανες να συµβάλουν

ουσιαστικά στη µείωση του αριθµού των παιδιών που

ζουν σε φτωχά νοικοκυριά Η εκπόνηση και εφαρµογή

πολιτικών που να στοχεύουν στο δραστικό περιορι-
σµό, και γιατί όχι, στην εξάλειψη του φαινοµένου της
φτώχειας των παιδιών, όπως συµβαίνει σε άλλες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να λαµβά-
νουν υπόψη τους όχι µόνο την κοινωνικο-οικονοµική
κατάσταση των νοικοκυριών αλλά και τις ιδιαίτερες

ανάγκες των ίδιων των παιδιών.  

Εισαγωγή

Η ευηµερία των παιδιών δεν έχει απο-
τελέσει ειδικό πεδίο ενδιαφέροντος των οικο-
νοµικών θεωριών ίσως γιατί τα παιδιά δεν συµ-
µετέχουν πλέον τυπικά άµεσα ως παραγωγικοί

συντελεστές στο οικονοµικό γίγνεσθαι, ενώ
ταυτόχρονα δεν συµµετέχουν στο πολιτικό γί-
γνεσθαι τουλάχιστον µέχρι την ηλικία των 18 
ετών όπου αποκτούν το δικαίωµα του εκλέγειν

και εκλέγεσθαι. Στο επίπεδο της ανάπτυξης και
εφαρµογής στοχευµένων πολιτικών καταπολέ-
µησης της φτώχειας κατά την παιδική ηλικία, 
εκτός του ότι είναι σπάνιες στα κράτη-µέλη της
Ε.Ε.,1 στη χώρα µας απλώς δεν έχουν ακόµη

υπάρξει µέχρι σήµερα. Παρόλα αυτά, τα παιδιά
εκτός του ότι αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα

του πληθυσµού, λειτουργούν ως καταναλωτές

                                                
1. Εξαίρεση αποτελεί η Μ. Βρετανία, η οποία το 1999 
έθεσε ως στόχο την εξάλειψη της φτώχειας κατά την παι-
δική ηλικία σε διάστηµα είκοσι ετών. Κριτική παρουσία-
ση των πρώτων αποτελεσµάτων στο: Piachaud D., Suther-
land H., 2000. 

αγαθών και υπηρεσιών, συµµετέχουν σε κά-
ποιες διαδικασίες συλλογικής έκφρασης των

απόψεών τους,2 ενώ είναι γεγονός ότι το µέλ-
λον κάθε χώρας εξαρτάται άµεσα από το µέγε-
θος και την «ποιότητα» των νέων γενεών.  

Σε γενικές γραµµές, η ευηµερία των
παιδιών συναρτάται άµεσα, µεταξύ άλλων, µε
τις εκάστοτε γενικότερες κοινωνικές και οικο-
νοµικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώ-
ρα, µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές υπέρ των
παιδιών, µε τη συµπεριφορά των γονέων ή των
εχόντων την επιµέλεια των παιδιών σε θέµατα

που αφορούν στην ενδο-οικογενειακή κατανο-
µή των πόρων που διαθέτει το νοικοκυριό, µε
τις κοινωνικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει τα

παιδιά και µε τη συµµετοχή τους σε συλλογικές

διαδικασίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρό-
σβαση των παιδιών σε εισοδήµατα, πόρους, 
αγαθά και υπηρεσίες προσδιορίζονται τόσο από

την επάρκεια των µέσων που διαθέτει η κοινω-
νία και κατ’ επέκταση το νοικοκυριό, όσο και
από τη συµπεριφορά των γονέων ή των ενηλί-
κων που έχουν την ευθύνη απέναντι στα παιδιά. 
Πάντως, ακόµη και σήµερα, «πολλές χώρες

βλέπουν τα παιδιά και την ευηµερία τους από

την άποψη των ενηλίκων και επικεντρώνονται

στις ανάγκες των γονέων και των οικογενειών, 
ενώ οι απόψεις των παιδιών τείνουν να αγνοού-
νται. Η αυξανόµενη σύγκλιση των στόχων και
πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας

κατά την παιδική ηλικία και του κοινωνικού

αποκλεισµού συµβαδίζει µε µια µόνιµη από-
κλιση στην αντίληψη για την αναγνώριση των

παιδιών και των δικαιωµάτων τους».3

Με άλλα λόγια, η απουσία στοχευµέ-
νων πολιτικών υπέρ της ευηµερίας των παιδιών

ή τουλάχιστον πολιτικών που να αποσκοπούν

στην καταπολέµηση κοινωνικών προβληµάτων

που αντιµετωπίζουν τα παιδιά, όπως η φτώχεια
και ο κοινωνικός αποκλεισµός, συναρτάται ά-
µεσα µε τις πολιτικές υπέρ του κοινωνικού συ-
νόλου ή των νοικοκυριών που αντιµετωπίζουν

προβλήµατα, χωρίς να λαµβάνεται µέριµνα για
τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. Κατά συνέ-
πεια, για πολλούς λόγους τα παιδιά δεν είναι
στο επίκεντρο των κοινωνικών πολιτικών.  
Στόχος του άρθρου είναι να συζητήσει:  

• τις εξελίξεις του µεγέθους του παιδικού

πληθυσµού της χώρας κατά την τελευταία

15ετία,   
• τις τάσεις  του φαινοµένου της φτώχειας
των παιδιών και  

                                                
2. Tsiganou I., et al., 2000. 
3. Hoelscher P., 2004, σ. 55. 
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• να επικεντρωθεί στις ενδείξεις για την απο-
τελεσµατικότητα των πολιτικών αναδιανο-
µής του εισοδήµατος στην καταπολέµηση

του φαινοµένου της φτώχειας των παιδιών.  
Κατ’ αυτό τον τρόπο εκτιµάται ότι το άρ-

θρο θα συµβάλει στη µελέτη του φαινοµένου

της φτώχειας των παιδιών και στη διαµόρφωση

πολιτικών που θα λαµβάνουν υπόψη τους τα

ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, 
έτσι ώστε, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, να
σπάσει ο φαύλος κύκλος της διαγενεακής µετα-
βίβασης της φτώχειας.    

Εξελίξεις του παιδικού πληθυσµού 1991-
2004

Το µέγεθος του παιδικού πληθυσµού

της χώρας µας (παιδιά ηλικίας από 0 έως 19 
ετών) βαίνει διαχρονικά µειούµενο κατά την
τελευταία 15ετία, παρόλο που κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα ο συνολικός πληθυσµός της

χώρας αυξάνεται. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε τα στοιχεία των Πινάκων 1 και 2 (βλ. στο
τέλος του άρθρου), όπου παρουσιάζεται η δια-
χρονική εξέλιξη σε απόλυτους και σχετικούς

όρους του µεγέθους του παιδικού πληθυσµού

της χώρας φαίνεται ότι:  
α) ο παιδικός πληθυσµός της χώρας µειώθηκε
κατά ½ εκατοµµύριο άτοµα ή 18% περίπου κα-
τά το χρονικό διάστηµα 1991-2004, ενώ ο συ-
νολικός πληθυσµός της χώρας αυξήθηκε κατά 1 
περίπου εκατοµµύριο άτοµα ή 8,3%. Η αύξηση
του συνολικού πληθυσµού προφανώς οφείλεται

στο γεγονός ότι διαχρονικά βελτιώνεται το

προσδόκιµο επιβίωσης των κατοίκων της χώ-
ρας

4
και στη συνεχή εισροή µεταναστών µετά

το 1992, ενώ η συρρίκνωση του παιδικού πλη-
θυσµού οφείλεται κυρίως στη µείωση των γεν-
νήσεων κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστη-
µα.5  
β) η µείωση του παιδικού πληθυσµού αφορά σε
όλες τις ηλικιακές οµάδες, αλλά µε διαφορετι-
κούς ρυθµούς. Την πλέον σηµαντική µείωση   
(-25,6%) εµφάνισε η οµάδα των παιδιών ηλικί-
ας 10-14 ετών, ακολουθεί η ηλικιακή οµάδα 5-
9 ετών µε µείωση σχεδόν 21%, ενώ µικρότερη

                                                
4. Για παράδειγµα, οι προοπτικές προσδοκίας ζωής κατά
τη γέννηση για τους άνδρες ήταν 67,5 έτη και ανήλθε σε
75 έτη το 2002. Τα αντίστοιχα µεγέθη για τις γυναίκες
ήταν 72 και 81 έτη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005, σ. 8.  
5. Το συνολικό ποσοστό γονιµότητας στη χώρα µας ήταν
2,2 παιδιά ανά γυναίκα το 1960 και κατήλθε στο 1,2 παι-
διά το 2002. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 0,9 ποσοστιαίες
µονάδες µικρότερο από το απαραίτητο ποσοστό για ανα-
νέωση των γενεών: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005, σ. 21.  

µείωση (-17%) εµφανίζουν τα παιδιά ηλικίας
15-19 ετών. Τέλος, την πλέον µικρή µείωση    
(-4,4%) εµφανίζουν τα παιδιά ηλικίας 0-5 ετών. 
γ) η µείωση του αριθµού των κοριτσιών           
(-18,5%) ήταν µεγαλύτερη από τη µείωση του
αριθµού των αγοριών (-17,5%) µε αποτέλεσµα
να αλλάξει ελαφρώς η κατά φύλο κατανοµή

του παιδικού πληθυσµού για όλες τις ηλικιακές

οµάδες των παιδιών. Έτσι, ενώ το 1991 τα κο-
ρίτσια αποτελούσαν το 48,6% του συνόλου του
παιδικού πληθυσµού, το 2004 η αντίστοιχη α-
ναλογία διαµορφώνεται στο 48,4%. ∆ιαχρονι-
κά, παρατηρείται διεύρυνση της αριθµητικής
υπεροχής των αγοριών έναντι των κοριτσιών

στον παιδικό πληθυσµό της χώρας.  
δ) Ο διαχρονικά µειούµενος παιδικός πληθυ-
σµός της χώρας έχει ως αποτέλεσµα τη µειού-
µενη συµµετοχή του στο σχηµατισµό του συ-
νολικού πληθυσµού. Έτσι, ενώ το 1991 το
26,6% του συνολικού πληθυσµού της χώρας

αποτελείτο από άτοµα ηλικίας 0 έως 19 ετών, 
το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό κατέρχεται στο
20,2%. Παρόλη τη µείωση του παιδικού πλη-
θυσµού της χώρας, τα παιδιά εξακολουθούν να
αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του γενικού

πληθυσµού, ενώ, δεν υπάρχει αµφιβολία, ότι τα
παιδιά αποτελούν το µέλλον κάθε χώρας, χωρίς
όµως µέχρι σήµερα να συµµετέχουν ουσιαστι-
κά στη διαµόρφωση αυτού του µέλλοντος.6  

Ο διαχρονικά µειούµενος παιδικός

πληθυσµός της χώρας ενδέχεται να οδηγεί στην

άποψη ότι µειώνονται και οι ανάγκες όσον α-
φορά στην εκπαίδευση, τις υγειονοµικές υπη-
ρεσίες ή τις οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που

απευθύνονται σε παιδιά. Όµως, η πραγµατικό-
τητα είναι διαφορετική δεδοµένου ότι η χώρα

µας ποτέ δεν έφτασε στην πλήρη κάλυψη όλων

των αναγκών όλων των παιδιών. Για παράδειγ-
µα, ακόµη και σήµερα οι υπάρχουσες σχολικές
αίθουσες δεν είναι αρκετές, έτσι ώστε όλοι οι
µαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης, της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, να παρακολουθούν πρωινά µαθήµατα µε
αποτέλεσµα να ισχύει ακόµη ο θεσµός της δι-
πλοβάρδιας σε ορισµένα σχολεία,7 ενώ δεν εί-
ναι απολύτως βέβαιο ότι όλα τα παιδιά, ανε-
ξαρτήτως κοινωνικο-οικονοµικής καταγωγής ή
κατάστασης υγείας, εντάσσονται στο εκπαιδευ-
τικό σύστηµα. Οι υπάρχοντες βρεφικοί και νη-
πιακοί σταθµοί µόλις και µετά βίας εξυπηρε-
τούν το 3% των νηπίων ηλικίας 0-3 ετών και το

                                                
6. Blackman R., Litchfield J., 2001.  
7. Λεπτοµερής παρουσίαση του εκπαιδευτικού συστήµα-
τος της χώρας στο: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2003.  
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70% των παιδιών από τριών ετών µέχρι να πάνε
στο δηµοτικό.8

Οι αντίστοιχοι στόχοι στο επίπεδο των

χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

2010 ανέρχονται στο 33% για τα παιδιά µέχρι 3 
ετών και 90% για τα παιδιά από 3 ετών µέχρι
να πάνε στο δηµοτικό σχολείο.9 Η καταγραφή
των ελλείψεων στις υπηρεσίες που απευθύνο-
νται στο παιδικό πληθυσµό της χώρας θα µπο-
ρούσε να ήταν µακροσκελής αλλά κάτι τέτοιο

ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος άρ-
θρου, το µόνο ίσως που θα πρέπει να σηµειωθεί
είναι το ερώτηµα της επάρκειας των θεσµών

για την παροχή εκπαίδευσης και αξιοπρεπούς

διαβίωσης σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως της

κοινωνικο-οικονοµικής τους καταγωγής ή της
κατάστασης υγείας τους. Με το θέµα της αξιο-
πρεπούς διαβίωσης των παιδιών θα ασχολη-
θούµε στις επόµενες ενότητες του άρθρου. 

Έκταση της φτώχειας των παιδιών

Ο διαχρονικά µειούµενος παιδικός

πληθυσµός της χώρας συµβαίνει σε µια περίοδο

όπου, µεταξύ άλλων,10
αυξάνονται τα ποσοστά

απασχόλησης των γυναικών, ενώ παράλληλα
καταγράφεται συνεχής οικονοµική ανάπτυξη

τουλάχιστον σε όρους Ακαθάριστου Εθνικού

Προϊόντος και σε όρους κατά κεφαλήν εισοδή-
µατος.  

Πιο συγκεκριµένα, προϊόντος του χρό-
νου ολοένα και περισσότερες γυναίκες συνδέο-
νται µε την αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα, 
ενώ το 1999 το 50,3% του συνόλου των γυναι-
κών ηλικίας 15-64 ετών ήταν είτε απασχολού-
µενες είτε άνεργες, το αντίστοιχο ποσοστό το
2004 ανέρχεται στο 54,1%.11

Πάντως, η ύπαρξη
παιδιών στο νοικοκυριό φαίνεται να αποτελεί

ακόµη και σήµερα «εµπόδιο» στην είσοδο των
γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ το ακρι-
βώς αντίθετο συµβαίνει σε σχέση µε το εκπαι-
δευτικό επίπεδο των γυναικών. Όσο υψηλότερο
είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών µε

παιδιά τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά απα-
σχόλησής τους.12

Προφανώς, η απασχόληση
αυτών των γυναικών αποφέρει εισοδήµατα ικα-

                                                
 8. Στοιχεία από: Symeonidou H., 2002.
 9. Commission of the European Communities (CEC), 
2005,  σ. 11. 
10. Για τις µεταβολές στο µέγεθος, τη σύνθεση των νοι-
κοκυριών και τη διάρθρωση των νοικοκυριών βλ.: Baga-
vos C., 2004. 
11. Στοιχεία από: .Commission of the European Commu-
nities (CEC), 2005, σ. 46. 
12. Aliaga Ch., 2005, Table 2, σ. 4. 

νά να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής και φύ-
λαξης των παιδιών. Στο βαθµό που η συµµετο-
χή των γυναικών «ενοχοποιείται» για τα χαµη-
λά ποσοστά γεννήσεων που παρατηρούνται στη

χώρα, θα πρέπει να διερευνηθεί η αποτελεσµα-
τικότητα των εφαρµοζόµενων πολιτικών για

την αντιστροφή της αρνητικής δηµογραφικής

κατάστασης της χώρας, η οποία εκ του αποτε-
λέσµατος κρίνεται επιεικώς ανεπαρκής. Είναι
γεγονός ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παρά-
δειγµα οι Σκανδιναβικές χώρες, µε µεγαλύτερα
ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στην αγορά

εργασίας, µε υψηλότατα ποσοστά διαζυγίων
και µονογονεϊκών νοικοκυριών, µε υψηλότατα
ποσοστά παιδιών εκτός γάµου, δεν αντιµετωπί-
ζουν τόσο οξύ δηµογραφικό πρόβληµα για τον

απλό λόγο ότι έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατι-
κές πολιτικές παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτη-
σης των παιδιών και των γονέων σε συνδυασµό

µε µεταβιβαστικές πληρωµές προς τα νοικοκυ-
ριά µε παιδιά.13      

Η χώρα µας διανύει εδώ και αρκετά

χρόνια µία περίοδο οικονοµικής ανάπτυξης, η
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθµούς

αύξησης του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
Πιο συγκεκριµένα, κατά το χρονικό διάστηµα

1999-2004 το ΑΕΠ αυξήθηκε µε ρυθµούς που
κυµαίνονται από 3,2% µέχρι 4,7%, οι οποίοι
είναι πολύ υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

της Ε.Ε.-25.14
Παροµοίως, το κατά κεφαλήν

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές διπλασιάσθηκε κατά

το χρονικό διάστηµα 1995-2004.15  
Η συνεχής οικονοµική ανάπτυξη θεω-

ρείται ως η απαραίτητη προϋπόθεση για την

εξασφάλιση επαρκών οικονοµικών µέσων για

όλα τα άτοµα µιας χώρας. Η άποψη αυτή, αν
και κυρίαρχη στις δυτικές κοινωνίες, φαίνεται
να αδυνατεί να αντιµετωπίσει τα κοινωνικά

προβλήµατα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης

ή σε περιόδους χαµηλής οικονοµικής ανάπτυ-
ξης µε πρώτη και κύρια συνέπεια τη µείωση

των κοινωνικών δαπανών, µε αποτέλεσµα τη
µείωση της ευηµερίας των ατόµων ή των πλη-
θυσµιακών οµάδων που εξαρτώνται από τις

µεταβιβαστικές πληρωµές και τις κοινωνικές

                                                
13. Συνοπτική παρουσίαση των αρνητικών εξελίξεων και
προοπτικών του πληθυσµού των χωρών της Ε.Ε. στο: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005.   
14. Στοιχεία από: European Commission (EC) , 2005, σ. 
64. 
15. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1995 το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές ήταν 7.516 Ευρώ και το
αντίστοιχο µέγεθος ανήλθε σε 15.119 Ευρώ το 2004.  
http://www.statistics.gr/gr_tables/S900_SEL_4_TS_AN_9
5_04_T.pdf    
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υπηρεσίες εν γένει. Αυτό συµβαίνει γιατί η α-
ναδιανοµή του συσσωρευµένου πλούτου ελάχι-
στα συνεισφέρει στη συνολική κοινωνική ευη-
µερία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έκταση και
κατεύθυνση της κοινωνικής ευηµερίας και κατ’ 
επέκταση  της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης συναρ-
τάται άµεσα και θετικά µε την πορεία της οικο-
νοµικής ανάπτυξης.  

Όµως ακόµη και σε περιόδους οικονο-
µικής ανάπτυξης η διάχυση των ωφελειών δεν

είναι ισοµερής σε  όλα τα άτοµα  µιας χώρας
για το λόγο ότι διαφέρουν οι συνθήκες και οι

δυνατότητες κάθε ατόµου, µε αποτέλεσµα ορι-
σµένες πληθυσµιακές οµάδες να είναι αναγκα-
σµένες να διαβιούν µε περιορισµένους πόρους

προερχόµενους είτε από την ίδια συµµετοχή

στο οικονοµικό γίγνεσθαι είτε από µεταβιβα-
στικές πληρωµές από το κράτος προς αυτές τις

οµάδες. Μια από αυτές τις οµάδες είναι τα παι-
διά που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέ-
τουν επαρκείς οικονοµικούς πόρους και χαρα-
κτηρίζονται ως φτωχά.  

Η έννοια, η µέτρηση16
και η εκπόνηση

δεικτών για την παρακολούθηση του φαινοµέ-
νου της φτώχειας των παιδιών, οφείλουν να µην
επικεντρώνονται µόνο στην ανεπάρκεια του

εισοδήµατος του νοικοκυριού, αλλά να λαµβά-
νουν υπόψη «και άλλες διαστάσεις των συνθη-
κών διαβίωσης, τις προοπτικές και τις εµπειρίες
των παιδιών και των ενηλίκων και να ταξινο-
µούνται τα στοιχεία ανάλογα µε την ηλικία των

παιδιών και των νεαρών ατόµων».17
Στην

πραγµατικότητα, οι σπάνιες εκτιµήσεις για την
έκταση της φτώχειας των παιδιών στη χώρα

µας, απορρέουν από την ανεπάρκεια του εισο-
δήµατος του νοικοκυριού και εκτιµάται ότι τα

παιδιά αποτελούν περίπου το 21% του συνόλου
των φτωχών ατόµων

18 (βλ. Πίνακα 3) ή το
23,5% του συνόλου των φτωχών ατόµων που
ζουν σε νοικοκυριά µε παιδιά.19

Με αυτά τα

δεδοµένα, καταγράφεται σταθεροποίηση του
ποσοστού των παιδιών που ζουν σε φτωχά νοι-
κοκυριά, περίπου στο 21% για το χρονικό διά-
στηµα 2000-2003. 

Σε απόλυτους αριθµούς, έχει υπολογι-
σθεί ότι τα φτωχά παιδιά ανέρχονται σε 464 

                                                
16. Λεπτοµερής ανάλυση της µεθοδολογίας µέτρησης της
φτώχειας των παιδιών στο: Corak M., 2005.  
17. EC, 2005a, σ.1. 
18. Το 2000 µε όριο φτώχειας στο 60% του διάµεσου
εισοδήµατος υπολογίσθηκε ότι το 21% των φτωχών ήταν
παιδιά µέχρι 18 ετών: Hoelscher, P., 2004, Figure 1, σ. 24.  
19. ∆ηλαδή δεν περιλαµβάνονται τα νοικοκυριά που δεν
έχουν παιδιά. Εκτίµηση για 2003. Όριο φτώχειας στο 60% 
του διάµεσου εισοδήµατος: Μπούζας Ν., 2005.  

χιλιάδες,20
ενώ παρατηρείται θετική συσχέτιση

ανάµεσα στην ηλικία των παιδιών και τα ποσο-
στά φτώχειας (βλ. Πίνακα 3). Οι παράγοντες
που συµβάλουν στην εµφάνιση και διατήρηση

του φαινοµένου της φτώχειας των παιδιών, εί-
ναι η µικρή και µεγάλη ηλικία του υπεύθυνου

του νοικοκυριού, η ανεργία του υπεύθυνου, η
συνταξιοδότηση και η συµµετοχή στον οικονο-
µικά µη ενεργό πληθυσµό.

Πίνακας 3 
Ποσοστιαία κατανοµή των φτωχών ατόµων και ποσοστά

φτώχειας*  
ανά  ηλικιακές οµάδες, 2003 

Ηλικιακές οµά-
δες

Φτωχά άτοµα Ποσοστό φτώ-
χειας

0-6 7,0 19,1 
7-12 6,4 25,0 

13-18 7,2 28,0 
19-24 8,7 23,4 
25-54 43,3 16,7 
55-64 10,2 19,0 
65+ 17,7 28,0 
Σύνολο 100,0 21,0 

* Όριο φτώχειας 60 % του διάµεσου ισοδύναµου ει-
σοδήµατος. 
Πηγή: EU-SILC (2003). Επεξεργασία στοιχείων Eric 
Gazon. 

Η απασχόληση του υπεύθυνου του νοικο-
κυριού αποτελεί το καλύτερο µέσο για την α-
ποφυγή υψηλών ποσοστών φτώχειας αλλά ταυ-
τόχρονα το µεγαλύτερο µερίδιο των παιδιών

που ζουν σε φτωχά νοικοκυριά, προέρχεται από
νοικοκυριά µε υπεύθυνο που είναι εργαζόµε-
νος.21   
Οι προηγούµενες διαπιστώσεις οδηγούν

στο συµπέρασµα ότι η διανοµή και αναδιανοµή

του εισοδήµατος ευθύνονται για την εµφάνιση

και διατήρηση του φαινοµένου της φτώχειας

των παιδιών, µε την έννοια ότι οι µισθοί από
εργασία των υπευθύνων των νοικοκυριών και

οι µεταβιβαστικές πληρωµές του κράτους προς

τα νοικοκυριά (επιδόµατα, φορολογικές ελα-
φρύνσεις, κλπ.), δεν είναι επαρκείς για την κά-
λυψη των αναγκών ενός µεγάλου αριθµού παι-
διών στη χώρα µας.  

Πολιτικές καταπολέµησης της φτώχειας

των παιδιών

Α) Θεωρητική προσέγγιση

                                                
20. Μπούζας Ν., 2005. 
21.  Μπούζας Ν., 2005. 
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Είναι γνωστό ότι οι χώρες της Ε.Ε. έ-
χουν συµφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο για την

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων συγκα-
ταλέγεται και η καταπολέµηση της φτώχειας

των παιδιών.22   
Το κοινωνικό σύστηµα της χώρας µας

ανήκει στην κατηγορία των κοινωνικών συστη-
µάτων της Νότιας Ευρώπης ή των υπολειµµα-
τικών κοινωνικών συστηµάτων.23

Τα συστήµα-
τα αυτά, παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες
µε τα συντηρητικά κοινωνικά συστήµατα των

χωρών της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως ως προς
το γεγονός ότι, τα µέτρα και  οι παρεµβάσεις
της κοινωνικής πολιτικής συνδέονται µε το ερ-
γασιακό καθεστώς των ατόµων και εξαρτώνται

από τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση. Ό-
µως, διαφέρουν σηµαντικά ως προς την προ-
στασία που παρέχουν στα µη εργαζόµενα τµή-
µατα του πληθυσµού και την καταπολέµηση

της φτώχειας των παιδιών. Στις χώρες της νότι-
ας Ευρώπης, η οικογένεια παραδοσιακά ανα-
λαµβάνει την παροχή προστασίας προς τα αδύ-
ναµα µέλη της, ενώ η παρουσία των δηµόσιων
κοινωνικών πολιτικών είναι αµελητέα και περι-
ορίζεται στην παροχή ορισµένων υπηρεσιών

και µικρού ύψους επιδοµάτων σε διάφορες κα-
τηγορίες του πληθυσµού. Αντίθετα, τα συντη-
ρητικά συστήµατα αναλαµβάνουν την προστα-
σία των µελών των ευπαθών οµάδων µέσω της

παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών και µετα-
βιβαστικών πληρωµών.  

Β) Αναδιανεµητικές πολιτικές καταπολέ-
µησης της φτώχειας των παιδιών στη χώρα

µας

Έχει παγιωθεί η άποψη ότι «οι κύριοι στόχοι
πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. είναι κοι-
νοί : από τη µια µεριά η βελτίωση της οικονο-
µικής κατάστασης των οικογενειών και από την

άλλη, η προστασία από τη φτώχεια και το κοι-
νωνικό αποκλεισµό, καθώς και από τη διαγενε-

                                                
22. Οι πολιτικές προτεραιότητες για την καταπολέµηση
του κοινωνικού αποκλεισµού στις χώρες της Ε.Ε. περι-
λαµβάνουν: την αύξηση της συµµετοχής στην αγορά ερ-
γασίας, τον εκµοντερνισµό των συστηµάτων πρόνοιας, 
την απεµπόληση των µειονεκτηµάτων στην εκπαίδευση

και κατάρτιση, την εξασφάλιση επαρκών συνθηκών κα-
τοικίας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρε-
σίες και την καταπολέµηση των διακρίσεων που αντιµε-
τωπίζουν οι εθνικές µειονότητες και οι µετανάστες: EC, 
2005b,  σ. 13.   
23.  Αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων τύπων κοινω-
νικών συστηµάτων στο: Hoelscher, P., 2004, σ. 51- 55. 

ακή τους µεταβίβαση.24
Αυτοί οι στόχοι οδη-

γούν σε τρία είδη πολιτικών: Πρώτον, σε πολι-
τικές που αυξάνουν τους χρηµατικούς πόρους

των οικογενειών τόσο µέσω της προώθησης

των ανθρώπων στην απασχόληση, η οποία α-
ποφέρει επαρκές εισόδηµα, όσο και µέσω των
µεταβιβαστικών πληρωµών προς τα νοικοκυ-
ριά. ∆εύτερον, πολιτικές οι οποίες µειώνουν τα
βάρη των οικογενειών όπως, ενίσχυση για τη
φροντίδα των παιδιών, πολιτικές για την από-
κτηση ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης και

πολιτικές για προσιτή υγεία. Τρίτον, πολιτικές
που εξασφαλίζουν την προστασία και την ευη-
µερία των παιδιών, όπως εκπαίδευση χωρίς α-
ποκλεισµούς, ενδυνάµωση των γειτονιών και
των οικογενειών, καθώς και την ανάπτυξη και
παροχή υπηρεσιών προστασίας σε όλα τα παι-
διά.25   

Όπως σηµειώθηκε στην εισαγωγή, η
χώρα µας δεν έχει ακόµη αναπτύξει στοχευµέ-
νη πολιτική για την καταπολέµηση της φτώ-
χειας, ούτε των ενηλίκων, ούτε των παιδιών. 
Αντ’αυτής, εδώ και δεκαετίες, έχουν θεσπισθεί
επιδόµατα διαφόρων τύπων προς ενίσχυση συ-
γκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων ή περι-
πτώσεων και προβλέπονται φορολογικές ελα-
φρύνσεις ανάλογα µε τον αριθµό και την ηλικία

των παιδιών για τα νοικοκυριά ή άτοµα που

υποβάλλουν φορολογική δήλωση,26
ενώ παρέ-

χονται περιορισµένες υπηρεσίες φύλαξης παι-
διών, χωρίς ωστόσο να συνδέονται άµεσα µε
την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

∆εδοµένου ότι η παροχή εισοδηµατι-
κών ενισχύσεων αποτελεί συµπληρωµατική

πολιτική στην παροχή υπηρεσιών προς τα ε-
ξαρτηµένα µέλη του νοικοκυριού

27, στη χώρα

                                                
24. Τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης στη Μ. Βρετανία
δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στη φτώ-
χεια των γονέων και σε αυτή των παιδιών. Τα παιδιά που
µεγάλωσαν σε φτωχά νοικοκυριά παρουσιάζουν µεγάλη

πιθανότητα να είναι και τα ίδια φτωχά ως ενήλικες: Sigle-
Ruston W., 2004. 
25. EC, 2005a, σ. 3. 
26. Λεπτοµερής  περιγραφή  των  επιδοµάτων  και παρο-
χών σε οικογένειες µε παιδιά στη χώρα µας και στις άλλες

χώρες της Ε.Ε. στο: MISSOC,   
http://europa.eu.int/comm/employment_social/missoc2002
/index_chapitre9_en.htm       
27. Atkinson A.B., 1998. Εξάλλου, ένα από τα συµπερά-
σµατα που καταλήγει  η έρευνα πεδίου σε φτωχά νοικο-
κυριά σε υποβαθµισµένες αστικές περιοχές της Αθήνας

είναι ότι «οι πολιτικές στήριξης του εισοδήµατος πρέπει
να συνδυάζονται µε µέτρα κοινωνικής στήριξης» Χατζη-
βαρνάβα Ε., Χανδάνος Γ., 2005, σ. 31.  
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µας  έχουν θεσπισθεί τουλάχιστον 36 επιδόµα-
τα που καλύπτουν είτε συγκεκριµένες κατηγο-
ρίες πληθυσµού όπως απροστάτευτα παιδιά, 
άποροι ηλικιωµένοι, πολυµελείς οικογένειες µε
µικρά παιδιά, κ.λπ., είτε ορισµένες καταστάσεις
όπως ανεργία, µητρότητα, κ.λπ.,΄28

χωρίς να

συνδέονται κατ’ ανάγκη µε ενεργητικές πολιτι-
κές για την αγορά εργασίας.  

Έχει υπολογισθεί ότι η χώρα µας το

2000 δαπανούσε το 1% του Ακαθάριστου Ε-
θνικού Προϊόντος για άµεσες χρηµατικές παρο-
χές,29

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε.-
15 ήταν 1,4%.30

Ακόµη, τα επιδόµατα προς τις
οικογένειες/παιδιά αποτελούσαν το 51,8 % του
συνόλου των άµεσων χρηµατικών παροχών στη

χώρα µας και το 67,2 % στην Ε.Ε.-15.31  
Εν ολίγοις, η χώρα µας δαπανά µικρό-

τερο ποσοστό του ΑΕΠ για την άµεση χρηµα-
τική ενίσχυση των οικογενειών σε σύγκριση µε

την Ε.Ε.-15. Αυτό εξηγείται είτε από το γεγο-
νός ότι λίγες περιπτώσεις οικογενειών/παιδιών
επιδοτούνται (για παράδειγµα, το 2001 υπήρ-
χαν 62 χιλιάδες µονογονεϊκά νοικοκυριά ή 2% 
του συνόλου των νοικοκυριών,32

µε ποσοστά

φτώχειας 42,2% για τα νοικοκυριά µε παιδιά
κάτω των 17 ετών,33

εκ των οποίων µόλις 225 
νοικοκυριά ελάµβαναν επίδοµα µονογονεϊκού

νοικοκυριού),34
είτε τα επιδόµατα προς τις οι-

κογένειες/παιδιά είναι χαµηλότερου ύψους σε
σύγκριση µε το µέσο όρο της Ε.Ε.-15. Σχετική
έρευνα γύρω από την επίπτωση των χρηµατι-
κών ενισχύσεων προς τις οικογένειες για µείω-
ση της φτώχειας των παιδιών στις χώρες της

Νότιας Ευρώπης, καταλήγει στο κεντρικό συ-
µπέρασµα ότι «πάρα πολλές φτωχές οικογένει-
ες µε παιδιά δεν δικαιούνται εισοδηµατικών

ενισχύσεων (όπως στην Ελλάδα και την Ιταλία) 
ή λαµβάνουν χαµηλά επιδόµατα (όπως στην
Ισπανία και την Πορτογαλία)».35  

                                                
28. Λεπτοµερής παρουσίαση των διαφόρων επιδοµάτων
στο: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
2003, Παράρτηµα 3.
29. Επίδοµα τοκετού, γονική άδεια, οικογενειακά επιδό-
µατα ή επιδόµατα παιδιών, άλλα οικογενειακά επιδόµατα, 
π.χ. επίδοµα απροστάτευτων τέκνων, επίδοµα µονογονεϊ-
κών οικογενειών, επίδοµα σε οικογένειες µε ανάπηρα
παιδιά. 
30. Να σηµειωθεί ότι το 2000, η χώρα µας δαπανούσε το
26,4 % του ΑΕΠ για το σύνολο της Κοινωνικής Πολιτι-
κής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε. -15 ανήρχετο
σε 27,3  %: Abramovici G., 2003,  Table 1, σ. 2.     
31. Abramovici G., 2003, Table 1, σ. 2. 
32. Lehman P., Wirtz Ch., 2004,   
33. Matsaganis M., et al, 2004, Table 1, σ. 22.  
34. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
2003. 
35. Matsaganis M., et al, 2004, σ. 16. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές
αναδιανοµής του εισοδήµατος υπέρ των φτω-
χών νοικοκυριών µε παιδιά, κρίνονται ανεπαρ-
κείς, ως προς το στόχο της καταπολέµησης της
φτώχειας των παιδιών σήµερα, µε αποτέλεσµα
να εγείρονται σοβαρές αµφιβολίες, ως προς τη
δυνατότητα αυτών των πολιτικών να σπάσουν

το φαύλο κύκλο της µεταβίβασης της φτώχειας

από γενεά σε γενεά.     

Συµπεράσµατα

Παρά το γεγονός ότι κατά την τελευ-
ταία 15ετία,, ο παιδικός πληθυσµός της χώρας
φθίνει, εξακολουθεί να αποτελεί ένα σηµαντικό
τµήµα του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Η
έντονη οικονοµική ανάπτυξη της τελευταίας

10ετίας συνέβαλε στην αύξηση: των ποσοστών
απασχόλησης των γυναικών και των εισοδηµά-
των. Από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται αρκε-
τή ούτε για την αναστροφή της υπογεννητικό-
τητας, ούτε για την εξάλειψη του φαινοµένου
της φτώχειας των παιδιών. Προφανώς, τα υπό
συζήτηση θέµατα επηρεάζονται και από παρά-
γοντες που είναι πέραν της εκάστοτε οικονοµι-
κής συγκυρίας.  

Οι εφαρµοζόµενες πολιτικές διανοµής

και αναδιανοµής του εισοδήµατος, φαίνεται να
αδυνατούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη µεί-
ωση του αριθµού των παιδιών που ζουν σε

φτωχά νοικοκυριά. Η εκπόνηση και εφαρµογή
στοχευµένων και διακριτών ολοκληρωµένων

πολιτικών για την καταπολέµηση της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισµού τόσο για τους

ενήλικες, όσο και για τα παιδιά, όπως συµβαί-
νει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποτελεί ίσως το µόνο τρόπο για την εξάλειψη

της µεταβίβασης της φτώχειας από γενεά σε

γενεά.             
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Tα παιδικά χωριά SOS : ένα
υπόδειγµα φροντίδας*  

Ρώη Ευθυµιάδου

Ιωάννης Σακέλλης

Περίληψη

Τα Παιδικά Χωριά SOS της Ελλάδας έχουν κατορ-
θώσει, µέσα σε διάστηµα 25 ετών, να δηµιουργήσουν

ένα υπόδειγµα φροντίδας παιδιών, τα οποία, για δια-
φόρους λόγους, στερούνται οικογένειας. Η επιτυχία

τους οφείλεται, εκτός των άλλων, στη δηµιουργία

ενός περιβάλλοντος που φέρει πολλά στοιχεία µιας

τυπικής οικογένειας για την κοινωνικοποίηση των

παιδιών, αποφεύγοντας οιαδήποτε µορφή ιδρυµατο-
ποίησης. Παράλληλα, µε τα Παιδικά Χωριά SOS, 
λειτουργούν οι Στέγες Νέων και το Κέντρο Πρόληψης

για το Παιδί και την Οικογένειά του που ολοκληρώ-
νουν το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς
συµβάλλουν στην ένταξη των παιδιών στην κοινωνία

αφενός και στη στήριξη των οικογενειών µε σκοπό

την πρόληψη φαινοµένων εγκατάλειψης αφετέρου. 
Πρόκειται, συνεπώς, περί µιας εναλλακτικής πρότα-
σης η οποία αποτελεί παράδειγµα και η οποία θα

πρέπει σαφώς να επεκταθεί.  

Εισαγωγή

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων

Εθνών, στη «Συνθήκη για τα ∆ικαιώµατα του

Παιδιού» στις 20 Νοεµβρίου του 1989, επικύ-
ρωσε τη θέση ότι η παιδική ηλικία απαιτεί ιδι-
αίτερη φροντίδα και βοήθεια. Στο άρθρο 12 της
ίδιας Συνθήκης, τα Ηνωµένα Έθνη κατοχύρω-
σαν το δικαίωµα του παιδιού να διατυπώνει τις

αντιλήψεις του ελεύθερα για όσα θέµατα αφο-
ρούν τη ζωή του. 1

Η σχετική Σύµβαση αποτέ-
λεσε το εφαλτήριο για µια διαφορετική αντιµε-
τώπιση των παιδιών και των εφήβων, που απεί-
χε από την περιοριστική έννοια της «προστα-
σίας».  

Η έννοια της προστασίας, σε αυτή την
περίπτωση, λαµβάνει τη µορφή του δικαιώµα-
τος που έχει κάθε  παιδί, ως αυτόνοµη και αυ-

                                                
1.United Nations, Convention on the Rights of the 
Child, adopted and opened for signature, ratifica-
tion and accession by the General Assembly Resolu-
tion 44/25 of 20 November 1989, p.4. 

θύπαρκτη οντότητα, στη µη έκθεση σε κινδύ-
νους και στην αποδοχή όσων παροχών είναι

απαραίτητες για την επιβίωση, την ανάπτυξη
και την εξέλιξή του.   

Η µέριµνα για την προστασία των παι-
διών έχει µακροχρόνια αντίκτυπο στο βιοτικό

τους επίπεδο, στην ποιότητα της σωµατικής και
πνευµατικής τους υγείας, στην εκπαίδευση, στις
ικανότητές τους ως µελλοντικών γονέων κ.λπ. 
Αντίθετα, η έλλειψη προστασίας των ανηλίκων
υποσκάπτει την ανάπτυξη µιας χώρας και οι

αρνητικές της συνέπειες επηρεάζουν τη ζωή

του παιδιού ως µετέπειτα ενήλικου και κοινω-
νικού όντος. Όπως καταδεικνύουν οι διεθνείς
επίσηµες στατιστικές, οι εθνικές πολιτικές που
στοχεύουν στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Συν-
θηκών για τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών έχουν

περιορισµένη εφαρµογή, µε αποτέλεσµα σε
πολλές χώρες να παρατηρείται αυξηµένος α-
ριθµός παιδιών που ζουν κάτω από κακές συν-
θήκες διαβίωσης και υποφέρουν από φαινόµενα

όπως, η κακοποίηση ή η διαµονή σε ιδρύµατα, 
όπου δεν τους παρέχονται τα απαραίτητα για

την ενηλικίωσή τους εφόδια. 
Αξίζει να επισηµανθεί ότι για τα παιδιά

που υποχρεωτικά αποκόπτονται από τους φυσι-
κούς τους γονείς, θα πρέπει να δηµιουργούνται
περιβάλλοντα που αποκλίνουν σηµαντικά από

τη µορφή ιδρύµατος, διότι είναι αλήθεια ότι το
ιδρυµατικό περιβάλλον δεν στηρίζει την αυτο-
νοµία του παιδιού και δεν το προσεγγίζει ως

φορέα δικαιωµάτων. 
Ένας µεγάλος αριθµός παιδιών που α-

ντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα, που
συνδέονται µε ακατάλληλους γονείς, µε σοβα-
ρά σωµατικά ή ψυχικά προβλήµατα µετά από  
εγκατάλειψη και άλλες παρόµοιες δυσµενείς

συνθήκες, υποχρεωτικά καταλήγουν σε ιδρύµα-
τα, όπου συχνά δεν τους παρέχεται το κατάλ-
ληλο περιβάλλον που θα υποκαθιστά το οικο-
γενειακό. Τα ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται

ως «τόποι διαµονής και εργασίας όπου ένας
µεγάλος αριθµός ατόµων που βρίσκονται στην

ίδια κατάσταση, αποκοµµένοι από τη κοινωνία, 
για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα., διάγουν
από κοινού µια έγκλειστη τυπικά διευθυνόµενη

καθηµερινότητα».2

Η διαβίωση υπό συνθήκες αυστηρού

προγραµµατισµού, επιτήρησης και κατευθυνό-
µενων δραστηριοτήτων έχει αποδειχθεί ότι δεν

οδηγεί στη σωστή κοινωνικοποίηση των παι-
διών, ενώ συχνά αποκόπτει παντελώς κάθε δε-

                                                
2. Ζήση Α., 2006. 
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σµό των παιδιών µε τους εξ αίµατος συγγενείς

τους, και συνεπώς λειτουργεί αποστερητικά. 
Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει

και ο παράγων της πρόληψης, καθώς τα παρα-
δοσιακής µορφής ιδρύµατα δεν προβλέπουν την

επίλυση προβληµάτων πριν από την αποχώρη-
ση του παιδιού από την οικογένειά του, αλλά
αντιµετωπίζουν τις κρίσιµες καταστάσεις µόνον

µε την αποµάκρυνση από την οικογένεια των

µελών που χρειάζονται προστασία και την το-
ποθέτησή τους για πολύ µεγάλα χρονικά δια-
στήµατα σε τόπους διαµονής, όπου εισπράτ-
τουν ελλιπές ενδιαφέρον και ανεπαρκή προ-
σοχή.  

Οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες για

κοινωνική πρόνοια, και το αναφαίρετο δικαίω-
µα των παιδιών που στερούνται  οικογενειακού
περιβάλλοντος για εναλλακτική φροντίδα, για
επιβίωση, ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη, α-
ναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των καλών πρα-
κτικών, που αποτελούν για την κοινωνία µας
αναγκαιότητα αλλά και µοναδική διέξοδο.   

Τα Παιδικά Χωριά SOS 

Τα Παιδικά Χωριά SOS, µέσα από το
έργο που επιτελούν, επαναπροσδιορίζουν την
έννοιά της οικογένειας και αναπτύσσουν ένα

µοντέλο ανθρωποκεντρικό, το οποίο καλλιεργεί
τόσο τις προσωπικές ιδιαιτερότητες, όσο και τις
προϋποθέσεις για την συµβίωση σε συνθήκες

οµάδας.  
Ο οργανισµός SOS Kinderdorf Interna-

tional στον οποίο ανήκουν τα Παιδικά Χωριά

SOS, έχει θέσει στο επίκεντρο των προσπαθει-
ών του δυο στρατηγικές για την ενίσχυση των

παιδιών που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο εγκα-
τάλειψης και των παιδιών που στερούνται τους

γονείς τους. Από τη µία πλευρά, προωθείται το
οικογενειακό µοντέλο παιδικής φροντίδας και

από την άλλη, σχεδιάζονται οι προληπτικές πα-
ρεµβάσεις που επικεντρώνονται στην ενίσχυση

των οικογενειών, προκειµένου να είναι σε θέση
να αποφύγουν την εγκατάλειψη.  

Στην Ελλάδα, το Παιδικό Χωριό SOS 
Βάρης δηµιουργήθηκε το 1982 και το Παιδικό  
Χωριό SOS Πλαγιαρίου το 1997. Παράλληλη
δράση έχουν οι Στέγες Νέων στο Παλαιό Φά-
ληρο και στη Θεσσαλονίκη, και το Κέντρο

Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και την

Οικογένειά του, στην Κυψέλη.  
Τα Παιδικά Χωριά SOS επιδιώκουν να

προσφέρουν σε παιδιά που για διάφορους λό-
γους έχουν στερηθεί το οικογενειακό περιβάλ-

λον, τη δυνατότητα να βιώσουν µία  εναλλα-
κτική µορφή φροντίδας, η οποία φέρει –όχι βέ-
βαια φύσει, αλλά θέσει– τα ουσιώδη χαρακτη-
ριστικά της οικογένειας, µε τη µορφή που αυτή
έχει λάβει τους τελευταίους αιώνες στο δυτικό

κόσµο. Εν ολίγοις, παρά την έλλειψη των εξ
αίµατος δεσµών, αυτό το οποίο προσφέρεται
από τα Παιδικά Χωριά SOS, είναι οι κύριες λει-
τουργίες µιας οικογένειας, που προσφέρονται
µε φροντίδα και ενδιαφέρον.  

Τα στηρίγµατα πάνω στα οποία έχει

βασιστεί η οργάνωση των Παιδικών Χωριών

SOS είναι η µητέρα, τα αδέλφια, το σπίτι και το
χωριό.

Το θεµέλιο λίθο των Παιδικών Χω-
ριών αποτελεί η µητέρα SOS, πάνω στην οποία
στηρίζεται η οικογένεια, η οποία απέχει από το
φυσικό και διαχρονικό µόρφωµα, που θεµελιώ-
νεται στους δεσµούς αίµατος και στη βιολογική

σχέση. Οι µητέρες SOS κατορθώνουν να επα-
ναπροσδιορίσουν τις φυσικές αντιλήψεις περί

οικογένειας, και να δώσουν έµφαση στην πνευ-
µατική και ηθική ενότητα ανθρώπων που µπο-
ρεί να µην συνδέονται µε δεσµούς αίµατος, αλ-
λά µεταξύ των οποίων εγκαθιδρύονται ισχυρό-
τατοι συναισθηµατικοί δεσµοί. Οι µητέρες SOS
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και χαρές όπως µία

φυσική µητέρα. Η παροχή συναισθηµατικής

υποστήριξης προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες

ανάγκες κάθε παιδιού, η µέριµνα για την εκπαί-
δευση, η στήριξη στις εξωσχολικές δραστηριό-
τητες και η δηµιουργία ενός ζεστού οικογενει-
ακού κλίµατος αποτελούν κάποιες ενδεικτικές

εκφάνσεις του ρόλου µιας µητέρας SOS. Η ου-
σία του ρόλου της είναι, αναµφίβολα, η προε-
τοιµασία των παιδιών για την κοινωνική ζωή. 
Συµπράττει, συνεπώς, όπως και στη  µορφή της
τυπικής οικογένειας, στο στάδιο προετοιµασίας
για την κοινωνία έτσι ώστε τα µέλη κάθε σπι-
τιού να καταστούν όντα κοινωνικά, και ικανά
να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντα και τις υ-
ποχρεώσεις που απαιτεί από αυτά η κοινωνία.  
  Σηµαντικό ρόλο στα Παιδικά Χωριά

παίζουν τα αδέλφια SOS, δηλαδή τα παιδιά τα
οποία συµβιώνουν κάτω από την ίδια στέγη µε

την ίδια µητέρα SOS. Μέσα σ΄αυτό το  πλαίσιο
αναπτύσσονται ιδιότυποι ανθρώπινοι δεσµοί οι

οποίοι συµβάλλουν στη διαµόρφωση του κάθε

παιδιού, στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, καθώς
επίσης και στην κοινωνικοποίησή του. Λει-
τουργεί, εν ολίγοις ως θεσµός παιδείας και
καλλιέργειας, ο οποίος σε συνδυασµό µε τη
µητρική τρυφερότητα οδηγεί στη δηµιουργία

ανθρώπων που έχουν βιώσει, αφενός τη χαρά
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της ελεύθερης έκφρασης και αφετέρου της εξω-
τερικής πειθαρχίας, ώστε να αντιπαρέλθουν µε
επιτυχία τα εµπόδια προς την κοινωνική ενσω-
µάτωση. 

Τα σπίτια των Παιδικών Χωριών SOS 
αποτελούν ένα φυσικό καταφύγιο για κάθε παι-
δί. Κάθε σπίτι φιλοξενεί από 6 έως 8 παιδιά, 
µαζί µε τη µητέρα τους. Τα περισσότερα παιδιά
που φιλοξενούνται είναι από 7 έως 15 ετών. Τα
σπίτια είναι διαµορφωµένα µε τέτοιο τρόπο

ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για δηµιουργι-
κές δραστηριότητες ενώ παράλληλα δίδεται

αξία στην έννοια και την ουσία της εστίασης. 
Ωστόσο, η ιδιωτικότητα κάθε µέλους δεν πα-
ραβιάζεται σε καµία περίπτωση. Συνεπώς, µέσα
από τη δηµιουργία µικρών οικογενειακών πυ-
ρήνων και µέσα από το δίπολο προσωπικός χώ-
ρος-κοινόχρηστος χώρος, καλλιεργείται το αί-
σθηµα του ανήκειν, χωρίς να καταστέλλεται η
ανάγκη για προσωπική ζωή. Γενικότερα, το
χωριό αποτελεί τη φυσική και πολύτιµη προέ-
κταση της οικογένειας SOS, αποτελώντας για
το παιδί το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον

και τη γέφυρα  προς την κοινωνία, παρέχοντάς
του ταυτόχρονα ένα αίσθηµα ασφάλειας και

φροντίδας.  
Παράλληλα µε τη δράση των µητέρων,

οι θείες, οι παιδαγωγοί και οι κοινωνικοί λει-
τουργοί ολοκληρώνουν το ήδη υπάρχον παρα-
γωγικό κλίµα. Συγκεκριµένα, οι θείες έχουν µια
παρουσία εξίσου ουσιαστική µε αυτή των µητέ-
ρων SOS, καθώς τις αντικαθιστούν όταν αυτές
λείπουν από το σπίτι.. Η καλλιέργεια των σχέ-
σεών τους µε τα παιδιά αποτελεί αναπόσπαστο

κοµµάτι της επιτυχίας των Παιδικών Χωριών

SOS. Οι παιδαγωγοί οι οποίοι δεν διαµένουν
στα Παιδικά Χωριά SOS, φέρουν την ευθύνη
της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και κοινω-
νικών υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων των

παιδιών, ενώ πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός
ότι διαδραµατίζουν ρόλο πατρικού προτύπου

που είναι εξαιρετικά σηµαντικό ιδίως για τους

εφήβους. Κάθε παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για
3 οικογένειες. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν
επιφορτιστεί µε το έργο της προετοιµασίας των

παιδιών για την εισαγωγή τους στο χωριό, τη
συνεργασία µε τις αρχές, την επαφή µε τις οι-
κογένειες των παιδιών και µε το συντονισµό

διάφορων παιδαγωγικών ζητηµάτων. Στο όλο
πλέγµα των σχέσεων αυτών, κυριαρχεί η προ-
σωπικότητα του ∆ιευθυντή, ο οποίος κατοικεί
µε την οικογένειά του µέσα στο χωριό προσφέ-
ροντας µε τη στάση του και τη θέση του ένα

ακόµη σηµαντικό πρότυπο, τόσο πατρικό όσο
και ανθρώπινο. 

Επιπλέον, υπάρχει µία οµάδα επιστη-
µόνων διαφόρων ειδικοτήτων (κλινικοί ψυχο-
λόγοι, σύµβουλοι µητέρων, ειδικοί δάσκαλοι, 
λογοθεραπευτές κ.ά.), που ασχολούνται µε τις
εκπαιδευτικές και ιατροπαιδαγωγικές ανάγκες

των παιδιών. Η δράση τους είναι κοινωνική, για
το λόγο ότι  ο προσανατολισµός και η πορεία
των πράξεών τους αφορούν τα  νοήµατα που
δίδουν σε αυτές τα παιδιά που ζουν µαζί τους. 
Και αυτό λαµβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις, αν
αναλογιστεί κανείς πως η πλειοψηφία των παι-
διών που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά

SOS, υποφέρουν από σοβαρότατα ψυχολογικά
προβλήµατα και έχουν βιώσει ήδη βίαιη απόρ-
ριψη ή και  ολοκληρωτική απώλεια των γονέων
τους.  

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι

τα Παιδικά Χωριά SOS µεριµνούν µε ιδιαίτερη
προσοχή για τη διατήρηση της επικοινωνίας

των παιδιών µε τον κοινωνικό περίγυρο και

κυρίως µε τους εξ αίµατος συγγενείς τους, εάν
αυτοί υπάρχουν. Η κοινωνικοποίηση των παι-
διών επιτυγχάνεται –πέρα των εξωσχολικών
δραστηριοτήτων– και µε το γεγονός ότι τα παι-
διά πηγαίνουν στα σχολεία της περιοχής, όπου
ενεργοποιούνται οι παραδοσιακοί µηχανισµοί

κοινωνικοποίησης. Βέβαια, είναι σαφές πως
µεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον που διαφέρει

από την κυρίαρχη µορφή οικογένειας, αντιµε-
τωπίζουν τον κίνδυνο του στιγµατισµού, παρά
το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν εξοι-
κειωθεί µε τη λειτουργία των Παιδικών Χωριών

SOS. Επιπρόσθετα, το Παιδαγωγικό Προσωπικό
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να διασφαλίσει συ-
χνές επισκέψεις των συγγενών των παιδιών, 
ιδιαίτερα των γονέων τους, στο σπίτι SOS.  

Η σπουδαιότητα του έργου του Οργα-
νισµού SOS Kinderdorf International αποτυ-
πώνεται και στο γεγονός ότι πρόκειται για το

µοναδικό φορέα στην Ελλάδα ο οποίος έχει

θεσµοθετήσει και εφαρµόζει τη διαδικασία της

παρακολούθησης των αποφοίτων µετά την α-
ναχώρησή τους από τις δοµές των Παιδικών

Χωριών SOS. Κατ’ αρχήν, προβλέπεται η πα-
ραµονή των αποφοίτων των Παιδικών Χωριών

SOS στις Στέγες Νέων από τα 15 έως τα 20 τους
χρόνια. Στη συνέχεια, ακολουθούν 2 φάσεις
παρακολούθησης (follow-up). Κατά την πρώτη
φάση, η οποία χαρακτηρίζεται ως ηµιαυτόνοµη, 
συνεχίζεται το έργο των προηγούµενων ετών, 
µε επαναπροσδιορισµένους στόχους οι οποίοι

συνάδουν προς την αυτονόµηση των νέων και

την ενδυνάµωση των οργανωτικών δυνατοτή-
των τους ούτως ώστε να αποκτήσουν τα απα-
ραίτητα εφόδια για αντιµετώπιση των προκλή-
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σεων της ενήλικης ζωής. Παράλληλα µε τα
προηγούµενα, τούς παρέχεται και οικονοµική
στήριξη. Κατά τη δεύτερη φάση, η οποία χαρα-
κτηρίζεται ως αυτόνοµη, οι νέοι αναλαµβάνουν
τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε την εκκίνη-
ση της αυτόνοµης διαβίωσης. Ωστόσο, παρά το
γεγονός ότι ζουν πλέον µόνοι τους, αποµακρυ-
σµένοι από την προστασία των στεγών, διατη-
ρούν επαφές µε τις Στέγες Νέων, οι οποίες έ-
χουν κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα.    

Συµπληρωµατική της λειτουργίας των

Παιδικών Χωριών SOS και των Στεγών Νέων, 
είναι αυτή του Κέντρου Πρόληψης για το Παιδί

και την Οικογένειά του, το οποίο έχει περισσό-
τερο συµβουλευτικό χαρακτήρα για οικογένειες

που αντιµετωπίζουν κρίση και έχει στο επίκε-
ντρο των προσπαθειών του την ενίσχυση και

διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. Το
Κέντρο Πρόληψης στηρίζει το έργο των Χω-
ριών SOS, καθώς υποδέχεται και παρακολουθεί
τα παιδιά που πρόκειται να γίνουν δεκτά, αλλά
και τις υποψήφιες µητέρες. Μια άλλη πολύ ση-
µαντική λειτουργία που επιτελεί το Κέντρο

Πρόληψης, είναι η πρόληψη κρίσεων σε συνερ-
γασία µε παιδικούς σταθµούς οι οποίοι εντοπί-
ζουν πιθανότατα οικογενειακά προβλήµατα. 
Παράλληλα, παρέχουν οικονοµική, κοινωνική
και νοµική υποστήριξη στις οικογένειες που

έχει διαγνωστεί ότι βρίσκονται σε κρίση. 
Από τα παραπάνω, αντιλαµβάνεται κα-

νείς τη σηµασία της εναλλακτικής πρότασης

και του κοινωνικού έργου που προσφέρουν τα

Παιδικά Χωριά SOS. Στοχεύουν πραγµατικά
στην οµαλή µετάβαση των παιδιών που φέρουν, 
χωρίς να ευθύνονται, ένα ιδιαίτερα βαρύ φορτί-
ο, προς την ανεξάρτητη διαβίωση.  

Απέναντι στην πρόκληση που τίθεται

από τη σύγχρονη κοινωνία, όπου παρατηρούµε
την εξατοµίκευση και την αποκοινωνικοποίηση

των ατόµων, παράλληλα µε τις παγκόσµιες ε-
πιρροές οι οποίες οδηγούν αναπόφευκτα στην

αποδυνάµωση του κοινωνικού ιστού, πόσο
µάλλον του οικογενειακού πυρήνα, τα Παιδικά

Χωριά SOS προτείνουν µία λύση που διαφορο-
ποιείται σαφώς από την παραδοσιακή έννοια

του ιδρύµατος.   
Η ουσία της επιτυχίας των Παιδικών

Χωριών SOS έγκειται σαφώς στην κινητοποίη-
ση και το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον των

εργαζοµένων, ένα ενδιαφέρον που ενεργοποιεί-
ται προφανώς από διαδικασίες  αυθόρµητες και
ως επί το πλείστον αλτρουιστικές.  Ίσως να ο-
φείλεται στη διάθεση για προστασία απέναντι

σε παιδιά που κινδυνεύουν, ή στη πρόθεση να
ξεπεραστούν τα ανθρώπινα όρια, ή στην επιθυ-

µία να γίνει η σύγχρονη κοινωνία πιο ανθρώπι-
νη. Οι σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα
στα παιδιά και το Παιδαγωγικό Προσωπικό και

ανάµεσα στα ίδια τα παιδιά, αποτελούν αµοι-
βαία και οικειοθελή εκχώρηση συναισθηµάτων

που στη σύγχρονη κοινωνία σπανίζουν και κα-
τορθώνουν να υπενθυµίζουν, ακόµη και σε ό-
σους δεν είναι κοινωνοί αυτών, τους λόγους για
τους οποίους δεν έχει διαρραγεί ο κοινωνικός

ιστός.  
Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές, όσο α-

ξιόλογες και να είναι, δεν µπορεί να παραµέ-
νουν µεµονωµένες. Είναι απαραίτητο να σχεδι-
άζονται πολιτικές επικεντρωµένες sτην κατεύ-
θυνση της αρωγής των παιδιών. Η ενδυνάµωση
της νοµοθεσίας, οι στοχευµένες πολιτικές, η
ανοιχτή συζήτηση της παιδικής προστασίας, η
συµµετοχή των παιδιών, η ενδυνάµωση του
θεσµού της οικογένειας καθώς και η θέσπιση

ελέγχων των ιδρυµάτων είναι εκ των ων ουκ

άνευ στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθη-
κών διαβίωσης παιδιών που γεννήθηκαν σε οι-
κογενειακά περιβάλλοντα υπό κρίση. 

Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά σηµα-
ντικό να συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτίω-
σης των φορέων που ασχολούνται µε την παι-
δική φροντίδα. Και αυτό µπορεί να γίνει µε τη
συνεχή κατάρτιση των εργαζοµένων και φυσι-
κά µε την ακρόαση των αιτηµάτων των ίδιων

των παιδιών.  
Εποµένως η συνέχιση της πρωτοβουλί-

ας, και ακόµη περισσότερο η εξάπλωση των
δραστηριοτήτων των Παιδικών Χωριών SOS
και η υποστήριξη των προσπαθειών των υπευ-
θύνων, αποτελούν έναν από τους σηµαντικότε-
ρους άξονες συνοχής στο πνεύµα της λειτουρ-
γίας µίας κοινωνίας αλληλεγγύης. Είναι αλή-
θεια ότι τα παιδιά αποτελούν το επαναστατικό

στοιχείο της κάθε εποχής. Πολύ εύστοχα, ο
παιδαγωγός Τάσος Λιγνάδης συνδύασε το χα-
ρακτηρισµό των παιδιών ως αγγέλων µε τον

επίσης χαρακτηρισµό τους ως εωσφόρων, και
σηµειώνει ότι ο εωσφόρος, ο φέρων την έω, 
(την αυγή δηλαδή), υπήρξε ο ωραιότερος των
αγγέλων, ο οποίος επαναστάτησε και απεσκίρ-
τησε. Όλο, λοιπόν το πρόβληµα της αντιµετώ-
πισης των παιδιών είναι να τίθενται όρια χωρίς

ενέργειες που περιορίζουν και θέτουν φραγ-
µούς στη µελλοντική τους εξέλιξη. 

*Το κείµενο αυτό βασίζεται στα συµπεράσµατα στα οποία
κατέληξαν οι συγγραφείς της Έκθεσης Αξιολόγησης για

τα Παιδικά Χωριά SΟS  Ελλάδος που ανατέθηκε στο Ιν-
στιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου

Κοινωνικών Ερευνών και  ολοκληρώθηκε το Μάιο του
2006, µε συντονιστή τον καθηγητή Ι. Σακέλλη. 
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Ανάπτυξη σταδιοδροµίας και

προοπτικές απασχόλησης

  των ΑµεΑ σε συνθήκες                
  παγκοσµιοποίησης

Νίκος  Φακιολάς

Περίληψη

Πολλοί σύγχρονοι κοινωνικοί επιστήµονες ερµηνεύ-
ουν τo φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης ως µια δι-
αρκή νοµοτελειακή εξέλιξη του καπιταλισµού που

στην εποχή µας χαρακτηρίζεται από εκρηκτική ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής, από
συγκέντρωση, κυριαρχία και απρόσκοπτη κινητικότη-
τα του κεφαλαίου και της ελεύθερης αγοράς σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Οι οικονοµικές εξελίξεις συνοδεύο-
νται από αλλαγές, συγκλίσεις και καταναγκασµούς

στην κοινωνία, την ιδεολογία, την πολιτική, τα πρό-
τυπα κατανάλωσης, τον ελεύθερο χρόνο και τον πολι-
τισµό. Σε αυτό συντείνει η διεθνής εµβέλεια, η αύξη-
ση και η εξάρτηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης

από ισχυρά κέντρα εξουσίας. Η παγκοσµιοποίηση

έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική

ζωή, αλλά οι αλλαγές που επιφέρει στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την εργασία προσθέτουν νέα εµπό-
δια στην οµαλή ανάπτυξη της ανεκπλήρωτης σταδιο-
δροµίας των Ατόµων µε Αναπηρία. Τα ΑµεΑ, χωρίς
να έχουν µέχρι τώρα εξασφαλίσει πλήρη κοινωνική

ισοτιµία, κινδυνεύουν να χάσουν και αυτά που έχουν

ήδη κατακτήσει, εξαιτίας της σκληρής ανταγωνιστικό-
τητας της διεθνοποιηµένης οικονοµίας και της ελεύ-
θερης αγοράς εργασίας. Στο κείµενο αυτό καταγρά-
φονται συνοπτικά οι εργασιακές ανακατατάξεις στο

χώρο της Ελλάδας µε στόχο την οργάνωση και υλο-
ποίηση αξιόπιστων προγραµµάτων για την άρση των

αδιεξόδων των ΑµεΑ στις σηµερινές συνθήκες της

διεθνοποιηµένης οικονοµίας και της ελεύθερης αγο-
ράς εργασίας. Οι οργανώσεις των ΑµεΑ, η Τοπική

Αυτοδιοίκηση και οι σχετικοί µη κυβερνητικοί φορείς

είναι ανάγκη να κινητοποιηθούν ακολουθώντας ενι-
αία στρατηγική και µεθοδική δράση µε στόχο την

οµαλή πρόσβαση των ΑµεΑ στην εργασία και την

άσκηση πίεσης στο κράτος για την ουσιαστική αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων των ΑµεΑ.     

Εισαγωγή

Ο όρος παγκοσµιοποίηση παραπέµπει

σε όλες εκείνες τις διεργασίες που ευνοούν την

απελευθέρωση του κεφαλαίου, την ελεύθερη
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, την αλληλε-

ξάρτηση των αγορών, τη ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας, την ευρεία διάδοση της άµεσης
ηλεκτρονικής πληροφόρησης, καθώς και την
επικράτησή τους σε παγκόσµια κλίµακα µε

συρρίκνωση των αρµοδιοτήτων και προστατευ-
τικών παρεµβάσεων των εθνικών κρατών. Η
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών γίνεται έντο-
να ανταγωνιστική, καθώς απελευθερώνεται το
διεθνές εµπόριο, τελειοποιείται η τεχνολογία, 
τροποποιούνται οι όροι εργασίας και περιορί-
ζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων ενώ

αυξάνονται οι υποχρεώσεις τους. 
Η ενίσχυση της πνευµατικής εργασίας, 

σε σχέση µε τη χειρωνακτική ή τη τεχνική, για
παράδειγµα, απαιτεί νέες δεξιότητες και δηµι-
ουργεί πρόσθετα προβλήµατα, ιδιαίτερα σε ερ-
γαζόµενους µε νοητική υστέρηση. Το φαινόµε-
νο της παγκοσµιοποίησης, ως µιας διαρκούς
νοµοτελειακής εξέλιξης του καπιταλισµού, 
βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση τα τελευταία

χρόνια. Η κριτική αναφορά στις εξελίξεις της
εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου µάθησης και
απασχόλησης θα επιτρέψει να γίνουν κατανοη-
τές οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της πα-
γκοσµιοποίησης στην επιβίωση και την ποιότη-
τα ζωής των πολιτών, και ιδιαίτερα των ατόµων
µε αναπηρία και όσων άλλων απειλούνται µε

κοινωνικό αποκλεισµό. 

Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης

στην εκπαίδευση/κατάρτιση και την  
εργασία

  Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης

επηρεάζει δραµατικά τόσο την ανάπτυξη στα-
διοδροµίας των ΑµεΑ όσο και τη δυνατότητα

εφαρµογής προγραµµάτων Συµβουλευτικής και

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού των ΑµεΑ, 
ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες προϋποθέ-
σεις για οµαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό

σύστηµα, στην αγορά εργασίας και την κοινω-
νία (Φακιολάς Ν., 2005). 

Τα ευρωπαϊκά κράτη ταλαντεύονται

στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην ανά-
γκη ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και

ταυτόχρονα καταπολέµησης της ανεργίας. Οι
γενικές και ειδικές οικονοµικές ρυθµίσεις επη-
ρεάζουν τόσο το χώρο της εκπαίδευσης όσο και

τον αντίστοιχο της εργασίας. Στην εκπαίδευση, 
παραµερίζονται τα παραδοσιακά πρότυπα και

αναπτύσσονται νέες πρακτικές για µεγαλύτερη

εξειδίκευση και δια βίου µάθηση. Στην εργασί-
α, αναζητούνται νέα ευέλικτα σχήµατα µε χα-
µηλό κόστος και παραγωγικό χαρακτήρα. Συ-
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νοπτικά, οι κυρίαρχες αλλαγές στους δυο τοµείς
είναι: 

Αλλαγές στον τοµέα εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης

• Απαξίωση παραδοσιακών εκπαιδευτικών

συστηµάτων και δηµιουργία νέων ευέλι-
κτων προσαρµόσιµων στις σύγχρονες ανά-
γκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. 

• Ολική επέκταση της ιδιωτικής και φροντι-
στηριακής εκπαίδευσης. 

• Έκρηξη της γνώσης και των πηγών πληρο-
φόρησης σε διεθνή κλίµακα. 

• Βελτίωση των συνθηκών και µεθόδων βα-
σικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης. 

• Ανάγκη συγκροτηµένης γενικής παιδείας

και εξοικείωσης µε τεχνικές απόκτησης ή

αξιολόγησης γνώσεων και διαρκούς αυτο-
πληροφόρησης. 

• Αποδοχή της ανάγκης δια βίου µάθησης. 
• Ανάγκη απόκτησης πρόσθετων εκπαιδευτι-
κών προσόντων και νέων δεξιοτήτων πριν

από την ένταξη και κατά τη διάρκεια της

επαγγελµατικής απασχόλησης. 

Αλλαγές στον τοµέα της απασχόλησης

• Συγκέντρωση του κεφαλαίου και των πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων σε πολυεθνι-
κές, µονοπωλιακές επιχειρήσεις. 

• Συχνές µετακινήσεις των παραγωγικών

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων σε δια-
φορετικές χώρες για µείωση των µισθών και

του κόστους των προϊόντων.  
• Αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων και διόγκω-
ση του ιδιωτικού τοµέα. 

• Συρρίκνωση κρατικών µηχανισµών ελέγχου

µε απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
• Μείωση του αναγκαίου χρόνου εργασίας για

την παραγωγή προϊόντων µε εφαρµογή νέων

τεχνολογιών, µε αύξηση των επενδύσεων
και καθήλωση των µισθών.  

• Αποσύνδεση του χώρου κατοικίας από το

χώρο επαγγελµατικής απασχόλησης. 
• Ένταση της ανταγωνιστικότητας στην αγο-
ρά εργασίας µε δραστικό περιορισµό των

δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
• Άνοδος της ανεργίας πολλαπλής αιτιολόγη-
σης. Η απασχόληση συρρικνώνεται και ο
αριθµός των ανέργων διογκώνεται (Βεργό-
πουλος Κ., 1999, σ. 46). 

• Ανάγκη απασχόλησης της γυναίκας και των

ηλικιωµένων µελών των νοικοκυριών. 
• Εναλλαγές σε εξειδικεύσεις, καθήκοντα και
εργασιακές πρακτικές και αύξηση των απαι-
τούµενων προσόντων και νέων δεξιοτήτων

για εξασφάλιση εργασίας.  
• Προσαρµοστικότητα, επιµήκυνση και ελα-
στικότητα των ωραρίων εργασίας. 

• Εντατικοποίηση των ρυθµών εργασίας µε

συγκράτηση των αµοιβών (Bourdieu P., 
2001, σ.134).  

• Επιβολή άκριτων και άκρατων καταναλωτι-
κών προτύπων.  

• Επιβολή µέτρων για βελτιώσεις στις συνθή-
κες και τους χώρους εργασίας των ΑµεΑ. 

• Αύξηση των ευκαιριών για τηλεργασία ή  
άλλες επαγγελµατικές ασχολίες στο σπίτι. 

Η διαρκής απειλή του κοινωνικού απο-
κλεισµού των ΑµεΑ

             Άτοµα µε αναπηρία χαρακτηρίζονται

εκείνα που έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης

και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοη-
τικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοι-
νωνικών ιδιαιτεροτήτων (Ν. 2817, ΦΕΚ 78,   
14-3-2000, αρθρ.1). Σε αυτά περιλαµβάνονται
τα άτοµα µε νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότη-
τα, µε σοβαρά προβλήµατα όρασης, ακοής, µά-
θησης, λόγου και οµιλίας, µε νευρολογικά ή
ορθοπεδικά ελαττώµατα, µε σύνθετες γνωστι-
κές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολί-
ες, µε αυτισµό ή άλλες διαταραχές ανάπτυξης. 
Τα άτοµα µε αναπηρία υπολογίζονται σε ποσο-
στό 9,3% του συνολικού πληθυσµού στην Ελ-
λάδα και κατά µέσο όρο σε ποσοστό 12% του
πληθυσµού της Ε.Ε., περίπου 37 εκατ. άτοµα
(Eurostat, 1995, pp. 110-118). 
            Τα ΑµεΑ είναι συνήθως άτοµα υποεκ-
παιδευµένα καθώς συχνά αναγκάζονται να  δια-
κόπτουν πρόωρα την εννιάχρονη υποχρεωτική

εκπαίδευση και έχουν περιορισµένες πιθανότη-
τες να επωφεληθούν από τα ελλειπτικά προ-
γράµµατα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού (Συ.Π). Όσα ΑµεΑ φοιτούν
σε ειδικά σχολεία έχουν ελάχιστη σχέση µε

Συ.Π. Όσα άτοµα φοιτούν σε κανονικά σχολεία
δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς ειδικής

αγωγής, αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε την αξιο-
ποίηση ενός γενικευµένου συστήµατος Συ.Π. σε
συνθήκες εκπαιδευτικού και κοινωνικού απο-
κλεισµού, δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση, κα-
ταδικάζονται σε ελλιπή αυτογνωσία, σε χαµηλή
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αυτοεκτίµηση, σε χαµηλές επιδόσεις και στη

σχολική αποτυχία. 
            Η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός
Προσανατολισµός των ευπαθών κοινωνικών

οµάδων δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικοί µε

τις υπάρχουσες δοµές και µε ανειδίκευτα στελέ-
χη. Απαιτούνται εναλλακτικές στρατηγικές ε-
ντοπισµού των κοινωνικών οµάδων, καταγρα-
φής των ιδιαιτεροτήτων κατά είδος αναπηρίας, 
ανάδειξης των ευκαιριών µάθησης και κατάρτι-
σης και των τεχνικών µετάδοσης και αφοµοίω-
σης γνώσεων ή δεξιοτήτων από τα µέλη τους, µε
τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευµένων συµβούλων

επαγγελµατικού προσανατολισµού.  
       Για την επιτυχή ένταξη των ΑµεΑ στην

αγορά εργασίας είναι απαραίτητο να αναλυθούν

µε συστηµατικό τρόπο τα εκπαιδευτικά εφόδια

και οι προϋποθέσεις για την άσκηση κάθε κα-
τάλληλου επαγγέλµατος, να καταγραφεί η φύση
και οι απαιτούµενες δεξιότητες για την άσκησή

του, να συνδεθούν οι απαιτήσεις των επαγγελ-
µάτων και της αγοράς εργασίας µε τις δυνατό-
τητες των ΑµεΑ κατά κατηγορία αναπηρίας και

να εξεταστούν οι προοπτικές των συγκεκριµέ-
νων επαγγελµάτων κατά περιφέρεια της χώρας

και κατά τοµέα της οικονοµίας. 
       Οι συνθήκες που γεννούν και αναπαρά-

γουν τον κοινωνικό αποκλεισµό απορρέουν από

τον κυρίαρχο τρόπο οικονοµικής ανάπτυξης και

οργάνωσης της κοινωνικής ζωής στον καπιταλι-
σµό. Η διεθνοποίηση της οικονοµίας και η µο-
νοκρατορία του χρήµατος, η άνιση κατανοµή
του πλούτου και των εισοδηµάτων, η συγκέ-
ντρωση της πραγµατικής εξουσίας σε υπερεθνι-
κά µονοπώλια, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελί-
ξεις, οι υποτονικές πολιτικές και κοινωνικές πα-
ρεµβάσεις αντιµετώπισης της φτώχειας και της

ανεργίας καλλιεργούν γόνιµο έδαφος για την

εφαρµογή πρακτικών και την προώθηση ιδεολο-
γιών που δηµιουργούν κοινωνικές διακρίσεις

και εργασιακούς περιορισµούς σε κάθε χώρα. 
Οι άκαµπτοι νόµοι της ελεύθερης αγοράς απω-
θούν στο περιθώριο όσους αδυνατούν να αποδε-
χτούν ή να παρακολουθήσουν το σκληρό αντα-
γωνισµό και τη µεταβλητότητα που χαρακτηρί-
ζουν την εξέλιξή της.  

       Τα άτοµα µε γενετήσιες ή επίκτητες σω-
µατικές αναπηρίες ή βλάβες των αισθητηρίων

οργάνων ή διανοητικές και ψυχικές µειονεξίες, 
όπως προσδιορίζονται σε απόφαση του Συµβου-
λίου Υπουργών της Ε.Ε., (93/136/ΕΟΚ 9-3-93), 
έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να ανταποκριθούν στη

ραγδαία εξέλιξη της γνώσης και τεχνολογίας

καθώς και στις απαιτήσεις του διαρκούς οικο-
νοµικού και κοινωνικού ανταγωνισµού.  

       Τα άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισµό δεν έχουν εύκολη

πρόσβαση σε ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανι-
σµούς κατανοµής ή αναδιανοµής των εισοδηµά-
των ή εξασφάλισης των αναγκαίων υπηρεσιών

για την αξιοπρεπή τους διαβίωση. ∆εν έχουν
καµιά δυνατότητα να επηρεάσουν τα κέντρα

λήψης αποφάσεων και να ανατρέψουν τις συν-
θήκες αποκλεισµού τους.  
            Η αναγνώριση ισότιµων δικαιωµάτων

και η διαπίστωση ότι οι ευάλωτες οµάδες του

πληθυσµού δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν

να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προ-
σφέρονται για αξιοπρεπή διαβίωση οδήγησαν

την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δηµιουργία Παρα-
τηρητηρίου (1990) και στην ανάπτυξη ειδικών
προγραµµάτων για την καταπολέµηση του κοι-
νωνικού αποκλεισµού σε όλες τις µορφές του

(Καβουνίδη Τζ., 1996, σ. 55). Κύριος στόχος
των προγραµµάτων καταπολέµησης του κοινω-
νικού αποκλεισµού είναι η επαγγελµατική εκ-
παίδευση και η επανένταξη στην αγορά εργασί-
ας ειδικών οµάδων του πληθυσµού, ταυτόχρονα
µε την προσπάθεια εξασφάλισης νέων ευκαι-
ριών απασχόλησής τους.         
            Σε διεθνές επίπεδο καταβάλλονται πολ-
λές προσπάθειες καθώς η φτώχεια και οι κοινω-
νικές ανισότητες διευρύνονται συνεχώς και ιδι-
αίτερα σε βάρος των αδύναµων οµάδων του

πληθυσµού κάθε χώρας, που διαβιούν σε υπο-
βαθµισµένες ζώνες. H 5η Αρχή στη ∆ιακήρυξη
των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (Γενική Συνέ-
λευση ΟΗΕ, 20-11-1959) προβλέπει ότι: «Στο
παιδί που µειονεκτεί σωµατικά, ψυχικά ή κοινω-
νικά πρέπει να παρέχεται ειδική θεραπεία, µόρ-
φωση και περίθαλψη αντίστοιχη µε την περίπτω-
ση ή την κατάστασή του». Για την επιτυχία όµως
αυτών των στόχων απαιτείται ευρύτερη πληρο-
φόρηση και συµβουλευτική σταδιοδροµίας στα

ίδια τα άτοµα µε αναπηρία και στις οικογένειές

τους και παράλληλα κινητοποίηση των αρµόδι-
ων κρατικών και εθελοντικών φορέων και συνε-
χής ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.  

Τα ΑµεΑ υφίστανται εκπαιδευτικούς

και µορφωτικούς περιορισµούς, αντιµετωπίζουν
επαγγελµατικά αδιέξοδα, εισοδηµατική υστέρη-
ση και αποκλεισµό από τα κοινωνικά και πολι-
τιστικά δρώµενα. Η έλλειψη υπηρεσιών Συµ-
βουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατο-
λισµού (Συ.Π.) και η αδυναµία πρόσβασης σε
αυτές από άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ) αποτελεί
µια ακόµα σοβαρή ένδειξη διατήρησης και ανα-
παραγωγής του εκπαιδευτικού, επαγγελµατικού
και κοινωνικού τους αποκλεισµού. Σχετική έ-
ρευνα αποδεικνύει ότι η συντριπτική πλειονότη-
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τα των µαθητών µε κινητική αναπηρία δεν είχε

απευθυνθεί σε Κέντρα Συµβουλευτικής και Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού. Οι ίδιοι επι-
διώκουν πιο επαρκή και ποιοτική πληροφόρηση

καθώς και προσαρµογή του ΣΕΠ στις ιδιαίτερες

ανάγκες τους µε τη δηµιουργία ξεχωριστής υπη-
ρεσίας Επαγγελµατικού Προσανατολισµού για

ΑµεΑ και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Το-
τόλου Α., 2003, σ. 132).    

        Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια έ-
χουν γίνει προσπάθειες για την υποστήριξη των

ΑµεΑ τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον

επαγγελµατικό τοµέα. Το ίδιο το Σύνταγµα της
Ελλάδας (2001) στο Άρθρο 16, παρ.4 προβλέπει
ότι, «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν

παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά

εκπαιδευτήρια. Το κράτος ενισχύει τους σπουδα-
στές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που

έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, 
ανάλογα µε τις ικανότητές τους», και στο άρθρο
21, παρ.6 ότι, «Τα άτοµα µε αναπηρία έχουν δι-
καίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλί-
ζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη

και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονο-
µική και πολιτική ζωή της Χώρας».  

         Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούν τις
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την

εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση, 
κατάρτιση και απασχόληση όλων των πολιτών, 
(Σύσταση Ε.Σ. 86/379/ΕΟΚ). Με τη ∆ιακήρυξη
της Μαδρίτης, επίσης (2003), γίνεται σαφές ότι
τα ΑµεΑ διεκδικούν ίσες ευκαιρίες και όχι φι-
λανθρωπία. Αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση
παίζει βασικό ρόλο στον καθορισµό του µέλλο-
ντος του καθενός, τόσο σε προσωπική βάση όσο
και σε κοινωνική και επαγγελµατική. Τονίζεται
ότι η απασχόληση των ΑµεΑ αποτελεί κλειδί

για την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλει-
σµού, που βιώνουν, και µέσο προώθησης της
ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Παρά τις διακη-
ρύξεις αυτές, όµως, τόσο από τους γονείς όσο
και από τα στελέχη των φορέων, που εκπροσω-
πούν τα ΑµεΑ και γνωρίζουν σε βάθος τα προ-
βλήµατα και τις ανάγκες τους, κρίνεται απο-
σπασµατική η εφαρµογή της νοµοθεσίας. Τα
µέτρα υποστήριξης των ΑµεΑ αξιολογούνται ως

ακατάλληλα, ανεπαρκή, ή αναποτελεσµατικά. 

Κοινωνικο-πολιτικές και ιδεολογικές αλ-
λαγές που επηρεάζουν την κοινωνική ζωή

και την απασχόληση των ΑµεΑ  

Η κοινωνική ζωή και η οµαλή πρόσβα-
ση στην εργασία των ΑµεΑ επηρεάζονται από

διάφορες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές όπως: 
• Συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας και υπο-
βάθµιση των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής
φροντίδας και ασφάλισης.  

• Χαλάρωση της επιρροής των συνδικάτων

και των άλλων συλλογικών οργάνων εκ-
προσώπησης των εργαζοµένων.   

• Μετάθεση της ευθύνης για εκπαίδευση, κα-
τάρτιση και δια βίου µάθηση στο άτοµο (Α-
λεξίου Θ., 2003, σ. 125). 

• Προώθηση της ατοµικής επιχειρηµατικής

δράσης για αυτοαπασχόληση. 
• Μείωση των προοπτικών ανάπτυξης εθνι-
κών οικονοµιών µικρής κλίµακας, αν δεν
συνοδεύονται µε στρατηγικές και πολιτικές

ανάπτυξης τεχνολογιών αιχµής  (Τσελεκί-
δης Ι., κ.ά. σ. 203, 217). 

• ∆ιάχυση στρατηγικών πολυεθνικών µέσα

από την εδραίωση της οικονοµικής κυριαρ-
χίας των γιγάντιων οµίλων στα Μέσα Μαζι-
κής Ενηµέρωσης ή την άσκηση ελέγχου σε

αυτά (Παναγιωτοπούλου Ρ., 2003, σ. 292).  
• Νοµοθετική και κοινωνική αναγνώριση των

δικαιωµάτων των ΑµεΑ.  
• ∆ιεθνής δράση, επαφή και συνεργασία εθε-
λοντικών και υποστηρικτικών φορέων για

ΑµεΑ. 
• ∆ιεθνοποίηση δυσκολιών και δικαιωµάτων

των ΑµεΑ. 
• Ευαισθητοποίηση ορισµένων κυβερνήσεων

και παγκόσµιας κοινής γνώµης για τα προ-
βλήµατα των ΑµεΑ. 

• Παρεµβάσεις στο περιβάλλον σε όφελος

των ΑµεΑ. 

      Οι αλλαγές, όπως καταγράφονται στο
εκπαιδευτικό, το επαγγελµατικό και το κοινω-
νικο-πολιτικό πεδίο, δεν αφήνουν πολλά περι-
θώρια για την αναβάθµιση της θέσης των ΑµεΑ

και την οµαλή ανάπτυξη της επαγγελµατικής

τους σταδιοδροµίας.  
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Επαγγελµατική ένταξη των ΑµεΑ

     Η εργασία καταλαµβάνει µεγάλο µέρος
του χρόνου και αποτελεί κυρίαρχη δραστηριό-
τητα και µέσο επιβίωσης κάθε ατόµου. Με την
εξεύρεση επαγγελµατικής απασχόλησης δια-
σφαλίζεται σε σηµαντικό βαθµό η αξιοπρεπής

διαβίωση και το εισόδηµα κάθε ατόµου. Τα
ΑµεΑ, µε αφορµή τις οργανικές ή ψυχικές τους
ιδιαιτερότητες και µε αίτια τα κοινωνικά στε-
ρεότυπα και το σκληρό ανταγωνισµό στην ε-
λεύθερη αγορά εργασίας, θεωρούνται, αδίκως, 
άτοµα ανίκανα, µη παραγωγικά και µη δηµι-
ουργικά. Η στέρηση της εργασίας οδηγεί τα
ΑµεΑ στην αποµόνωση και το γενικότερο κοι-
νωνικό τους αποκλεισµό. 

    Το Σύνταγµα της Ελλάδας στο άρθρο 22, 
παρ.1 επιτάσσει ότι, «Η εργασία αποτελεί δικαί-
ωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που µερι-
µνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης

όλων των πολιτών… Όλοι οι εργαζόµενοι, ανε-
ξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαί-
ωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης

αξίας».
    Τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα, 

δοκιµάζονται τόσο παραδοσιακά, παθητικά όσο
και καινοτόµα, ενεργητικά µέτρα. Τα δεύτερα
θεωρούνται πιο αποτελεσµατικά για την αξιο-
πρέπεια και την ένταξη των ΑµεΑ στην απα-
σχόληση. Στα παθητικά µέτρα εντάσσονται τα
επιδόµατα ανεργίας, η πρόωρη συνταξιοδότη-
ση, οι ποσοστώσεις στις προσλήψεις. Στα ενερ-
γητικά, η δηµιουργία θέσεων εργασίας για
ΑµεΑ, η αντιµετώπιση των εµποδίων ή διακρί-
σεων και η βελτίωση των όρων για ένταξη στην

εργασία, η ενθάρρυνση των εργοδοτών για
πρόσληψη ΑµεΑ, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
και επαγγελµατικών προσόντων των ΑµεΑ, η
εφαρµογή προγραµµάτων ενεργού επαγγελµα-
τικού προσανατολισµού.  

Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός

Προσανατολισµός των ΑµεΑ

           Η Συµβουλευτική και ο Επαγγελµατικός
Προσανατολισµός των ΑµεΑ θα µπορούσε να

συµβάλει στην αναίρεση ορισµένων εµφανών

διακρίσεων και κοινωνικών ανισοτήτων σε βά-
ρος τους. Θα µπορούσε να προτείνει εναλλα-
κτικές διαδροµές διαχείρισης των προβληµάτων

ένταξης στην εργασία και ανάπτυξης της στα-
διοδροµίας τους. Τα προγράµµατά τους πρέπει
να προσαρµοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των

ΑµεΑ και να περιλαµβάνουν στις υπηρεσίες

τους τα εξής:
• Αντικειµενική και αξιόπιστη πληροφόρηση

των ΑµεΑ για τις σύγχρονες διεθνείς εξελί-
ξεις και τις απειλές της παγκοσµιοποίησης

στην καριέρα τους. 
• ∆ιάθεση αξιόπιστων και προσβάσιµων στοι-

χείων για ΑµεΑ γύρω από τις εξελίξεις της

εκπαίδευσης και της απασχόλησής τους

στην Ε.Ε ή άλλες αναπτυγµένες χώρες

(Κρίβας  Σπ., 2002, σ. 375).  
• Εξασφάλιση προϋποθέσεων για απόκτηση

πρόσθετων προσόντων που απαιτεί η σύγ-
χρονη αγορά εργασίας (γνώση ξένων γλωσ-
σών, προγραµµάτων Η/Υ ). 

• Ειδική συµβουλευτική για αξιοποίηση των

ευκαιριών εκπαίδευσης/κατάρτισης, πρό-
σβασης και ένταξης στη διεθνή αγορά ερ-
γασίας.  

• Εξοικείωση µε χειρισµούς εξεύρεσης, διατή-
ρησης και αναβάθµισης της εργασίας. 

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη διακρατι-
κή αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγ-
γελµατικών προσόντων των ΑµεΑ κατά κα-
τηγορία αναπηρίας και επίπεδο εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης (Κασσωτάκης Μ., 2002, σ. 
455). 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΑµεΑ σε

χώρους εκπαίδευσης, εργασίας και υποστη-
ρικτικών υπηρεσιών. 

• Προώθηση εναλλακτικών µορφών απασχό-
λησης και εργασίας στον τόπο κατοικίας

των ΑµεΑ (τηλεργασία). 
• Ειδική συµβουλευτική για αποφυγή του

κοινωνικού αποκλεισµού των ΑµεΑ (Φα-
κιολάς Ν., 2002, σ. 610). 

• Συµβουλευτική επαγγελµατικής σταδιοδρο-
µίας γύρω από επαγγέλµατα µε προοπτικές

για ΑµεΑ (Φακιολάς Ν., 2003, σ. 115) 
• Ειδικά προγράµµατα στα σχολεία για την

αναγνώριση του «διαφορετικού» και την
αποδοχή της ισοτιµίας και της αµοιβαίας

αποδοχής (∆ελλασούδας Λ., 2002, σ. 577). 
• Κινητοποίηση και ενηµέρωση του συγγενι-
κού περιβάλλοντος των ΑµεΑ, καθώς η οι-
κογένεια στην Ελλάδα επηρεάζει τα άτοµα

στις εκπαιδευτικές επιλογές τους (Φακιολάς
Ν., 2003, σ. 99) και ασκεί υποστηρικτικό
ρόλο για την ένταξή τους στην αγορά εργα-
σίας (Πατινιώτης Ν., 2002, σ. 533). 

• ∆ηµιουργία θέσεων παραγωγικής δοκιµαστι-
κής απασχόλησης για ΑµεΑ µε ευαισθητο-
ποίηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος  
(Σιδηροπούλου ∆., 1998, σ. 27).  
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• Ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξια-
κών προγραµµάτων για την ένταξη και υπο-
στήριξη των ΑµεΑ στην εκπαίδευση και ερ-
γασία. 

• ∆ηµιουργία κινήτρων σε εργοδότες για πρό-
σληψη ΑµεΑ (Ζιώµας ∆., κ.ά. 1999, σ. 15). 

• Ενδυνάµωση της δράσης των ΟΤΑ και των

εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται

µε ΑµεΑ (Φακιολάς Ν., 2003, σ. 113) 

Επαγγέλµατα κατάλληλα για ΑµεΑ µε

προοπτικές καριέρας

      Σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Συνο-
µοσπονδίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες

(ΕΣΑΕΑ, 1997), όλα σχεδόν τα επαγγέλµατα
κοινωνικού γοήτρου θεωρούνται από την κοινή

γνώµη ασύµβατα µε τις ιδιαιτερότητες των

ΑµεΑ. Αυτό δικαιολογείται καθώς πολλές οµά-
δες ΑµεΑ και Κοινωνικά Αποκλεισµένων

(ΚΑπ) αναγκάζονται να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας προσωρινά, ευκαιριακά ή περιοδικά
ανάλογα µε τις ανάγκες της οικονοµίας, το επί-
πεδο εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους, τις συν-
θήκες πρόσβασης και άσκησης σε ένα επάγγελ-
µα και τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Η
ένταξή τους στην απασχόληση γίνεται µέσα από

διαδικασίες περιστασιακής επιλογής και τοπο-
θέτησης σε διάφορες θέσεις εργασίας σύµφωνα

µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της παρα-
γωγικότερης αξιοποίησης των ανθρώπινων πό-
ρων (Σκαύδη ∆ ., 1992, σ. 147). 

     Τα εµπόδια αυτά σταδιακά παρακάµπτο-
νται µε τη ραγδαία ανάπτυξη της σύγχρονης

ιατρικής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας, µε την
απόκτηση πρόσθετων προσόντων από τα ΑµεΑ

και µε την εισαγωγή ευέλικτων τρόπων απα-
σχόλησης. Στις προστατευόµενες θέσεις εργα-
σίας τα ΑµεΑ αρχικά τοποθετούνται, µετά εκ-
παιδεύονται και προσαρµόζονται στον εργασια-
κό χώρο µε τη βοήθεια ειδικών και, τέλος, υπο-
στηρίζονται για να διατηρήσουν την εργασία

τους (∆ηµητρόπουλος Α., κ.ά., 1999, σ. 22, 23). 
    Οι εξελίξεις αυτές επιτρέπουν την οµαλό-

τερη ένταξη στην απασχόληση και την ασφαλέ-
στερη ανάπτυξη της σταδιοδροµίας τους. Εξάλ-
λου, οι περισσότερες δυσκολίες για την ένταξη
των ΑµεΑ στην αγορά εργασίας οφείλονται:  
• Στην ακαµψία και ανταγωνιστικότητα της

σύγχρονης αγοράς εργασίας.  
• Στην ακαταλληλότητα των εργασιακών και

κοινόχρηστων αστικών χώρων. 
• Στα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα και

στις προκαταλήψεις γύρω από τις   δυνατό-

τητες και τα δικαιώµατα των ατόµων µε α-
ναπηρίες.  

   Οι νέες εναλλακτικές µορφές απασχόλησης
και εργασιακών σχέσεων διευκολύνουν την πα-
ραγωγική απασχόληση των περισσοτέρων κατη-
γοριών ΑµεΑ, αλλά δύσκολα προωθούνται. Ο-
ρισµένα όµως επαγγέλµατα γίνονται ολοένα και

πιο προσιτά σε ΑµεΑ και πολλά άλλα δεν πα-
ρουσιάζουν κανένα βαθµό δυσκολίας. Παράλ-
ληλα, υπάρχουν αρκετά επαγγέλµατα που είναι
δύσκολο να ασκηθούν από άτοµα µε ορισµένες

αναπηρίες. Υπάρχουν, όµως, και αναπηρίες, 
όπως η κώφωση, που δεν αποτελούν ιδιαίτερο
εµπόδιο  για την άσκηση της πλειονότητας των
επαγγελµάτων. Οι δυσκολίες δεν είναι γενικευ-
µένες και σταθερές, αλλά προσιδιάζουν κατά
κατηγορία αναπηρίας (Σιδηροπούλου ∆., 1998, 
σ. 27). Σε περιφερειακό επίπεδο µπορούν να
αναπτυχθούν εξειδικευµένες µορφές απασχόλη-
σης ή κυρίως αυτοαπασχόλησης ή τηλεργασίας

που ταιριάζουν σε ΑµεΑ. 
    Είναι, όµως, σηµαντικό τα ΑµεΑ να έχουν

πληροφορίες και συµβουλευτική υποστήριξη για

να προετοιµαστούν να ασκήσουν επαγγέλµατα

µε προοπτικές στην αγορά εργασίας, ώστε να
αποφύγουν το σκληρό ανταγωνισµό της ελεύθε-
ρης αγοράς εργασίας. Είναι διαπιστωµένο ότι τα
ΑµεΑ χάνουν ευκολότερα την εργασία τους σε

περιόδους υψηλής ανεργίας, ενώ ο ρυθµός απα-
σχόλησής τους είναι υψηλότερος σε χώρες µε

υψηλό ρυθµό ανάπτυξης και απασχόλησης, (Ζι-
ώµας ∆., κ.ά., 1999, σ.15). 

     Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η κατάσταση
των ατόµων µε αναπηρίες στην εκπαίδευση και

την εργασία επιπλέον διαφοροποιείται ανάλογα

µε το φύλο, την κοινωνική τάξη και άλλα ιδιαί-
τερα ατοµικά χαρακτηριστικά των ΑµεΑ. Αν
ένα άτοµο µε αναπηρία ανήκει σε εισοδηµατικά

υψηλή κοινωνική τάξη, µπορεί να επιτύχει κα-
λύτερη εκπαίδευση, εξειδίκευση, κατάρτιση και
δια βίου εκπαίδευση για απόκτηση ανταγωνι-
στικών προσόντων και στη συνέχεια ευκολότε-
ρη πρόσβαση και ένταξη στην αγορά εργασίας

µε καλύτερους όρους και προοπτικές. 
      Ο ενδεχόµενος υπερπροστατευτισµός

των ΑµεΑ δηµιουργεί εµπλοκή στην αυτοδύνα-
µη εξέλιξη και ανάπτυξη της προσωπικότητάς

τους, καθώς δεν διεκδικούν συνολικά βελτίωση
των συνθηκών για ισότιµη εκπαίδευση, αξιο-
πρεπή διαβίωση και εργασία. Στις κοινωνικές
διεκδικήσεις, όπως  αποσαφηνίζει ο Κορνήλιος
Καστοριάδης «υπάρχει µια κλίµακα σηµαντικό-
τητας στα δικαιώµατα» (Καστοριάδης Κ., Χώ-
ροι του Ανθρώπου, σ. 226). Οι πολίτες ωριµάζο-
ντας συνειδησιακά διεκδικούν αρχικά ισοτιµία
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ευκαιριών, στη συνέχεια ισοτιµία δικαιωµάτων
και αντιστοιχία συνθηκών και το κυριότερο τις

προϋποθέσεις και συµµετοχή στην εξουσία για

να εξασφαλίσουν πραγµατική ισοτιµία. Οι αγώ-
νες για ισότιµες συνθήκες ζωής αφορούν όλους

τους πολίτες, και ιδιαίτερα τα ΑµεΑ, για να α-
ποκτήσουν αυτονοµία και να ζήσουν µε αξιο-
πρέπεια. 

    Υπάρχουν πολλά επαγγέλµατα µε θετικές
προοπτικές που προσφέρονται για άτοµα µε α-
ναπηρία αρκεί να υπάρξει ανατροπή των κοινω-
νικών στερεότυπων για αυτά. Οι εκτιµήσεις για
το θετικό ισοζύγιο των επαγγελµάτων προέρχο-
νται από έρευνα που πραγµατοποίησε επιστηµο-
νική οµάδα για λογαριασµό του ΟΑΕ∆ µε φο-
ρέα το Παν/µιο Πειραιά (Κατσανέβας Θ., 2002, 
σ.133-194). 

       Από τα επαγγέλµατα που εµφανίζονται
στην έρευνα µε θετικές προοπτικές πολλά προ-
σφέρονται για τηλεργασία και αναµφισβήτητα

είναι ευκολότερο να ασκηθούν από πολλές κα-
τηγορίες ΑµεΑ. Η τεχνοκρατική αντίληψη για
τη χρησιµότητα της τηλεµατικής- τηλεργασίας
αποσκοπεί συνήθως στην εξασφάλιση του µε-
γαλύτερου δυνατού κέρδους από παραγωγικές ή

γενικότερα επιχειρησιακές δραστηριότητες και, 
ταυτόχρονα, στη διατήρηση και παγίωση εργα-
σιακής ειρήνης, αφού οι εργαζόµενοι εργάζο-
νται συνήθως αποµονωµένοι και δεν έχουν σο-
βαρές συλλογικές διεκδικήσεις ή άλλες απαιτή-
σεις, ενώ ο εργοδότης µπορεί να ελέγχει κάθε
στιγµή τον τηλε-εργαζόµενο. Ταυτόχρονα, η
κοινωνική αποµόνωση που συνοδεύει την τη-
λεργασία µπορεί να έχει αλυσιδωτές αρνητικές

επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση και ικανοποίηση

όλων των απασχολούµενων µε αυτό τον τρόπο.  
       Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, όσοι

δεν έχουν δυνατότητα φυσικής µετακίνησης

µπορούν εναλλακτικά χρησιµοποιώντας τις νέες

τεχνολογίες να ασκήσουν παραγωγικά και απο-
δοτικά ένα επάγγελµα µε τη µορφή της τηλερ-
γασίας. Έτσι, οι εφαρµογές αυτές δεν αφήνουν
καθόλου αδιάφορους τους ειδικούς επιστήµονες, 
διότι δίνουν λύσεις σε ανθρώπους µε οικονοµι-
κά και κοινωνικά αδιέξοδα, ενώ δεν φαίνεται να
γενικεύονται καθώς δεν προσελκύουν τους ερ-
γαζόµενους στη χώρα µας, αν και από το 1998 
έχουν γίνει σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

       Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, η
πλειονότητα των ΑµεΑ στο σύνολο των κατη-
γοριών απασχολείται στη γεωργία, στις κατα-
σκευές, στον κλάδο της υγείας και στον τοµέα
των υπηρεσιών. Αναλογικά, λιγότερα άτοµα
απασχολούνται στη βιοτεχνία και βιοµηχανία, 
στις επιχειρήσεις, το χρηµατο-οικονοµικό τοµέα

και την εκπαίδευση (Ζιώµας ∆., κ.ά., 1999, 
σ.15). Ευνοούνται οι επαγγελµατικές δραστηρι-
ότητες που καλύπτονται από τους θεσµούς των

ποσοστώσεων και την προστατευόµενη απα-
σχόληση για τους χώρους που εφαρµόζονται.   

       Από τους κλάδους της γεωργίας, κτηνο-
τροφίας, αλιείας, γεωλογίας και τον κλάδο των
κατασκευών µπορούν τα ΑµεΑ να προσανατο-
λιστούν σε επαγγέλµατα επιστηµονικά ή ήπια

τεχνικά, όπως περιβαλλοντολόγος, αρχιτέκτο-
νας, ιχθυολόγος ή ανθοκόµος, καθώς τα υπόλοι-
πα δεν προσφέρονται για δική τους απασχόληση

ή είναι επαγγέλµατα κορεσµένα, µε αρνητικό
ισοζύγιο στην αγορά εργασίας. Πολλά από τα
επαγγέλµατα της γεωργίας και των κατασκευών

µε καλές προοπτικές µπορούν να ασκηθούν χω-
ρίς δυσκολία από άτοµα µε κώφωση. Το ίδιο
ισχύει για τεχνικά επαγγέλµατα πολλών άλλων

κλάδων. 
       Από τον κλάδο των χηµικών, φαρµάκων, 

τροφίµων και ποτών προσφέρονται ορισµένα

τεχνολογικά επαγγέλµατα µε µέτριες προοπτι-
κές, όπως βιοτεχνολόγος, τεχνολόγος τροφίµων
ή χηµικών εργαστηρίων, οινολόγος, τεχνικός
φαρµάκων και καλλυντικών. 

       Επαγγέλµατα του κλάδου της µηχανουρ-
γίας, σιδηρουργίας ή ξυλουργίας εµφανίζουν
θετικό ισοζύγιο και ασκούνται συχνά από άτοµα

µε νοητική αναπηρία στην ελεύθερη αγορά ερ-
γασίας ή σε προστατευόµενα εργαστήρια, αλλά
είναι αρκετά δύσκολο να ασκηθούν από άτοµα

µε κινητική αναπηρία. 
       Οι κλάδοι της υφαντουργίας, ένδυσης

και υπόδησης εµφανίζουν γενικά αρνητικό ισο-
ζύγιο, αν και ταιριάζουν σε πολλές κατηγορίες
ΑµεΑ, όπως σχεδιαστής ενδυµάτων και υποδη-
µάτων, υποδηµατοποιός, ράπτης ή σιδερωτής. 

       Ο προσφορότερος ίσως κλάδος για

ΑµεΑ είναι αυτός της πληροφορικής και των

τηλεπικοινωνιών. Τα περισσότερα επαγγέλµατα
του κλάδου έχουν πολύ καλό ισοζύγιο, µπορούν
να ενταχθούν στην τηλεργασία και επιτρέπουν

πρωτοποριακές εξειδικεύσεις ή συνδυασµούς

τεχνικών γνώσεων. Πολλές κατηγορίες ατόµων
µε αναπηρία έχουν ειδικές δεξιότητες για παρα-
γωγικότερη άσκηση αυτών των επαγγελµάτων. 

       Ακολουθεί ο κλάδος της οικονοµίας, της
διοίκησης, των τραπεζών και του εµπορίου. Τα
επαγγέλµατα αυτά ασκούνται συχνότερα από

ΑµεΑ και έχουν καλές προοπτικές απασχόλη-
σης ιδιαίτερα στις εξειδικεύσεις τους και σε

συνδυασµό µε την πληροφορική ή τις νέες τε-
χνολογίες. 
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       Τα επαγγέλµατα του κλάδου των µετα-
φορών και της ναυτιλίας έχουν γενικά µέτριες

προοπτικές και δύσκολα ασκούνται από ΑµεΑ. 
       Ο κλάδος των ξενοδοχειακών, τουριστι-

κών, ψυχαγωγικών και επισιτιστικών επαγγελ-
µάτων παρουσιάζει αυξανόµενη διόγκωση και

απασχολεί µεγάλο αριθµό εργαζοµένων µε κα-
λύτερες προοπτικές στις τουριστικές ζώνες. 
Όµως, τα ΑµεΑ εντάσσονται µόνο σε ορισµένες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή τουριστικά γρα-
φεία µε µέτριες προοπτικές απασχόλησης. 

      Τα περισσότερα επαγγέλµατα στον κλά-
δο της ενηµέρωσης και των ΜΜΕ προσφέρο-
νται για άτοµα µε κινητική αναπηρία ή προβλή-
µατα όρασης, όπως του τηλεφωνητή, και είναι
δυνατόν να ασκηθούν µε τηλεργασία, αλλά εµ-
φανίζουν γενικά αρνητικό ισοζύγιο. 

       Οι καλές, οι εφαρµοσµένες και οι γραφι-
κές τέχνες παρουσιάζουν σταδιακή ανάπτυξη, 
αλλά ορισµένα επαγγέλµατα του κλάδου, όπως
του ηθοποιού, έχουν πολύ αρνητικό ισοζύγιο. 
Τα ΑµεΑ µπορούν να ασκήσουν µε επιτυχία

πολλά από τα επαγγέλµατα αυτού του κλάδου, 
όπως του µουσικού, αλλά οι προοπτικές θα είναι
θετικές στο µέλλον µόνο για όσους έχουν ταλέ-
ντο και υπευθυνότητα στην εργασία τους. 

        Στα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας
απασχολείται σηµαντικός αριθµός ΑµεΑ. Ορι-
σµένες εργαστηριακές ιατρικές ειδικότητες, α-
ντίστοιχες τεχνολογικές, όπως των τεχνολόγων-
ακτινολόγων, των οπτικών, των οδοντοτεχνιτών
ή βοηθητικές καθώς και διάφορα   επαγγέλµατα
κοινωνικής εργασίας, µπορούν να ασκηθούν µε
ιδιαίτερη επιτυχία από ΑµεΑ και δεν αντιµετω-
πίζουν µεγάλο κορεσµό. 

         Το ισοζύγιο των εκπαιδευτικών επαγ-
γελµάτων, ιδιαίτερα του θεωρητικού κλάδου, 
θεωρείται πολύ αρνητικό, παρόλο που η φύση
τους διευκολύνει την οµαλή ένταξη των ΑµεΑ. 
Η µόνη δυνατότητά τους είναι να ενταχθούν σε

αυτά τα επαγγέλµατα µε ποσοστώσεις αποκτώ-
ντας µε δυσκολίες τα σχετικά προσόντα. Οι α-
πόφοιτοι Σχολών θετικών και φυσικών επιστη-
µών µπορούν να βρουν επαγγελµατική διέξοδο

σε συναφείς τοµείς, όπως της πληροφορικής, µε
καλές προοπτικές καριέρας. 

        Στον κλάδο των στρατιωτικών, αστυνο-
µικών και εκκλησιαστικών επαγγελµάτων δεν

προσφέρονται εύκολα θέσεις εργασίας για

ΑµεΑ. Αντίθετα, οι ποσοστώσεις για την ένταξη
των ΑµεΑ σε θέσεις εργασίας του ευρύτερου

δηµόσιου τοµέα προσφέρουν εξασφάλιση σε  
µόνιµη απασχόληση, παρόλο που οι αποδοχές
δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, οι ρυθµοί εξέλιξης
εξαιρετικά αργοί και µε τη διαρκή συρρίκνωση

του τοµέα περιορίζεται συνεχώς ο αριθµός των

προσφερόµενων θέσεων συνολικά. Η µεγαλύτε-
ρη δυσκολία πάντως είναι η ένταξη στα επαγ-
γέλµατα αυτού του κλάδου, αλλά, αν κάποιος
ενταχθεί, σπάνια αντιµετωπίζει πρόβληµα απώ-
λειας της εργασίας ή µείωσης των αποδοχών. 
Υπάρχει, όµως, η πιθανότητα µεταθέσεων ή αλ-
λαγής των συνθηκών εργασίας που αποτελεί

πρόσθετο εµπόδιο για τις επαγγελµατικές επιλο-
γές των ΑµεΑ.                

        Θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλά επαγ-
γέλµατα γοήτρου που διεκδικούν, και παραδο-
σιακά ασκούν, κατά αποκλειστικότητα άτοµα
χωρίς αναπηρία είναι εξαιρετικά κορεσµένα και

είναι ανώφελο να διεκδικήσει µε επιµονή µια

θέση σε αυτά ένα άτοµο µε αναπηρία. Το θετι-
κό, ουδέτερο ή αρνητικό ισοζύγιο των επαγγελ-
µάτων µπορεί να τροποποιηθεί διαχρονικά ή να

παρουσιάζει στην ίδια χρονική περίοδο διαφο-
ρετική εικόνα σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια

της χώρας. Η πορεία και οι δυνατότητες ανά-
πτυξης κάθε περιοχής και οι ανάγκες του πλη-
θυσµού της, καθορίζουν τις προοπτικές συγκε-
κριµένων επαγγελµάτων.  

Συµπεράσµατα - προτάσεις

             Τα ΑµεΑ πρέπει να έχουν τα ίδια επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα µε τους υπόλοιπους ε-
νεργούς πολίτες, αφού για την άσκηση πολλών
επαγγελµάτων έχουν τις ίδιες ή ιδιαίτερες δεξιό-
τητες. Μέχρι τώρα, όµως, δεν έχουν δηµιουργη-
θεί οι συνθήκες για πλήρη εκπαιδευτική, επαγ-
γελµατική και κοινωνική ισοτιµία. Στις σηµερι-
νές συνθήκες, µάλιστα, κινδυνεύουν να χάσουν
ακόµα και κεκτηµένα δικαιώµατα, εξαιτίας της
σκληρής ανταγωνιστικότητας της διεθνοποιηµέ-
νης οικονοµίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς
εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και όλα τα
κράτη-µέλη της Ε.Ε. θεωρητικά υπόσχονται υ-
ποστήριξη για την αντιµετώπιση των δυσκολιών

των ΑµεΑ, αλλά τα πρακτικά µέτρα που εφαρ-
µόζονται έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικό-
τητα. 

       Για µια ολοκληρωµένη και γενικευµένη
πολιτική σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης είναι

αναγκαία η οικοδόµηση και η τελειοποίηση της

κοινωνίας της γνώσης και της εκπαίδευσης. Α-
παιτείται επιµήκυνση του χρόνου επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε  προσανα-
τολισµό την απόκτηση κρίσιµων και διαπολιτι-
σµικών δεξιοτήτων που διευρύνουν τον επαγ-
γελµατικό ορίζοντα των νέων και αποµάκρυνση

από το πρότυπο της προετοιµασίας τους για συ-
γκεκριµένες θέσεις εργασίας και κατηγορίες
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επαγγελµάτων (Μπεκ, Ο., 2000, σ.270). Όπως
γράφει ο Γρ. Καλοµοίρης, πρόεδρος της ΟΛΜΕ
(2004, σ. 51), «Στην παιδεία που διαπνέεται από
εθνικιστικές αντιλήψεις αντιπαραθέτουµε την

παιδεία που αναγνωρίζει το ρόλο κάθε ξεχωρι-
στού πολιτισµού στο πλαίσιο της ενότητας και

της συνέχειας του παγκόσµιου πολιτισµού». Ο
σεβασµός στην ιδιαιτερότητα επεκτείνεται στα

ΑµεΑ µε πολλές δυσκολίες για την αναπροσαρ-
µογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτι-
σης και επαγγελµατικής συµβουλευτικής.  

        Οι ανάγκες Συµβουλευτικής και Επαγ-
γελµατικού Προσανατολισµού για ΑµεΑ είναι

άµεσες, πολυπληθείς και εξειδικευµένες κατά
κατηγορία αναπηρίας, αλλά άγνωστες, καθώς
δεν έχουν ερευνηθεί ούτε συνολικά αποτυπωθεί. 
Το κράτος πρόνοιας αδυνατεί να καλύψει µε

επάρκεια τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές

ανάγκες των ΑµεΑ, καθώς διαρκώς συρρικνώ-
νεται. 

       Η συρρίκνωση των επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων των εργαζοµένων πλήττει πρώτα και

κύρια τα ΑµεΑ που έχουν άµεση ανάγκη και

τους δίνονται λιγότερες ευκαιρίες να εργαστούν. 
∆εν έχει γίνει αρκετά κατανοητό ότι τα ΑµεΑ

είναι το ίδιο επιµελή για την απόκτηση γνώσεων

και επαγγελµατικών δεξιοτήτων και το ίδιο, ή
και περισσότερο από τους υπόλοιπους εργαζο-
µένους, παραγωγικά στην εργασία τους.  

       Τα ΑµεΑ, όµως, καλούνται να αποκτή-
σουν εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά προσόντα

µε ατοµική ευθύνη, πριν προσεγγίσουν την αγο-
ρά εργασίας. Η διόγκωση του ιδιωτικού τοµέα
στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ακυ-
ρώνει τη θεσµική κατοχύρωση των δικαιωµά-
των των εργαζόµενων ΑµεΑ. Οι προοπτικές
ανάπτυξης σταδιοδροµίας των ΑµεΑ διαγράφο-
νται εξαιρετικά δυσοίωνες και για αυτό απαιτεί-
ται εφαρµογή ολοκληρωµένων και ανατροφοδο-
τούµενων προγραµµάτων συµβουλευτικής υπο-
στήριξης και επαγγελµατικού προσανατολισµού

των ΑµεΑ. Τα άτοµα µε αναπηρία απειλούνται
στην πλειονότητά τους µε υποεκπαίδευση, α-
νεργία και διαρκή οικονοµικό και κοινωνικό

αποκλεισµό σε όλα τα επίπεδα. Κυρίαρχη είναι
η ανάγκη και η απαίτηση για την εξασφάλιση

των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στα

ΑµεΑ να ανεξαρτητοποιηθούν και να επιτύχουν

επαγγελµατικά και κοινωνικά.  
       Οι ευνοϊκές όµως νοµοθετικές ρυθµί-

σεις για ΑµεΑ και οι διαρκείς αγώνες για την

πλήρη εφαρµογή τους, η πρόοδος στην ιατρική
τεχνολογία, οι διευκολύνσεις στη µετακίνηση, 
η βελτίωση των συνθηκών στους χώρους εργα-
σίας, η επανάσταση στην πληροφορική µε τις

αυξανόµενες δυνατότητες τηλεργασίας, η ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώµης γύρω από τα

δικαιώµατα των ΑµεΑ µπορούν ίσως µελλοντι-
κά να ανατρέψουν τον επίµονο εκπαιδευτικό, 
επαγγελµατικό και κοινωνικό τους αποκλεισµό. 
Αν, παράλληλα, εξαλειφθεί η «αναπηρία» των
κοινωνιών µας να σεβαστούν και να δεχτούν

ισότιµα όλα τα µέλη τους, θα αντιµετωπιστούν
πιο ουσιαστικά και τα προβλήµατα των ΑµεΑ.   
        Η πιθανότητα αποφυγής των αρνητικών
επιπτώσεων της παγκοσµιοποίησης και η  αξιο-
ποίηση των θετικών χαρακτηριστικών της σε

όφελος των ατόµων µε αναπηρίες στις χώρες

της Ε.Ε., εξαρτάται από τη διαµόρφωση ενός
διακρατικού µετώπου των φορέων εκπροσώπη-
σης των ΑµεΑ και των υποστηρικτικών, για την
κοινωνική τους ένταξη εθελοντικών οργανώ-
σεων πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα
µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν τα ευρωπαϊ-
κά συνδικάτα και οι συλλογικοί φορείς εκπρο-
σώπησης των εργαζοµένων, που όµως σήµερα
βρίσκονται σε χειµερία νάρκη. Αν δεν δηµιουρ-
γηθεί αυτό το µέτωπο και δεν καταγραφούν και

αναδειχθούν οι ανάγκες και τα δικαιώµατα των

ΑµεΑ στον εκπαιδευτικό και εργασιακό τοµέα, 
δεν προβλέπεται βελτίωση των συνθηκών ε-
παγγελµατικής ανάπτυξης και ποιότητας στη

ζωή τους. Όπως εύστοχα έγραφε ο P. Bourdieu 
(2001, σ. 37), «η κοινωνική ιστορία διδάσκει
ότι δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική χωρίς να

υπάρχει ένα κοινωνικό κίνηµα ικανό να την

επιβάλει». Όπως σηµειώνει ο καθηγητής Γ. 
Πανούσης (2003, σ. 260), «Ο κύκλος των αγώ-
νων για την πρόοδο, την κοινωνική ευηµερία, 
την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία
για όλους τους κατοίκους της γης ξαναρχίζει». 
Για τα άτοµα µε αναπηρία έχει αρχίσει, αλλά ο
αγώνας τους είναι κοινός µε εκείνα τα µέλη της

κοινωνίας που θέλουν να ζήσουν σε ένα καλύ-
τερο, πιο δίκαιο, πιο αξιοπρεπή και πιο ελεύθε-
ρο κόσµο. 
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Προβληµατισµοί πάνω στο ζή-
τηµα της κοινωνικο-επαγγελ-
µατικής ένταξης των χρηστών

υπηρεσιών ψυχικής υγείας

στην Ελλάδα

Νίκος  Σταµατογιάννης

Περίληψη

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι χρήστες υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας αποτελούν µια από τις πιο περιθωριο-
ποιηµένες οµάδες του πληθυσµού κοινωνικά και οι-
κονοµικά, καθώς σε αυτά τα άτοµα παρατηρείται

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό µη συµµετοχής στο εργατικό

δυναµικό. Η ανεργία ενέχει µια σειρά από αρνητικές

συνέπειες συµπεριλαµβανοµένων της έλλειψης σκο-
πού, ρόλου και ταυτότητας που προσφέρει η εργασία, 
ενώ αντίθετα η απασχόληση ενισχύει την κοινωνική

ενσωµάτωση και αποτελεί µία βασική συνισταµένη

για τη συµµετοχή των ψυχικά ασθενών στα δρώµενα

της ευρύτερης κοινωνίας. Στην Ελλάδα, µέχρι πρό-
σφατα, υιοθετείτο ένα ιατρικό µοντέλο, το οποίο βα-
σιζόταν απλώς στα συµπτώµατα της ασθένειας και τη

θεραπεία τους, αντί ενός µοντέλου για την κοινωνική

αναπηρία που προκαλεί η ψυχική ασθένεια. Το τελευ-
ταίο προσφέρει µια χρησιµότερη και πιο εποικοδοµη-
τική προσέγγιση στην ανάδειξη των δυσκολιών που

αφορούν στην απασχόληση των ψυχικά ασθενών και

στις µεθόδους για την αποκατάστασή τους. Τα τελευ-
ταία 15 χρόνια, µε την εφαρµογή του Κανονισµού

815/84 και, στη συνέχεια, την υλοποίηση του προ-
γράµµατος «Ψυχαργώς», το οποίο βρίσκεται στη δεύ-
τερη φάση του, επιχειρείται στην Ελλάδα µια πολύ

σηµαντική τοµή στο χώρο της Ψυχιατρικής και, κατά
συνέπεια, στον τρόπο αντιµετώπισης των ψυχικά α-
σθενών και στον τρόπο διαχείρισης των αναγκών

τους. Η µεγαλύτερη όµως πρόκληση είναι η αλλαγή

της στάσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων, αλλά
και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου απέναντι στο

ζήτηµα της κοινωνικο-επαγγελµατικής (επαν-)ένταξης
των ψυχικά ασθενών. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να

παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις και προτάσεις

γύρω από το θέµα αυτό. 

Η σηµασία της εργασίας για τους χρή-
στες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Η εργασία κατέχει κεντρικό ρόλο στις

ζωές των περισσότερων ανθρώπων προσφέρο-

ντας οφέλη όχι µόνο οικονοµικά. ∆εν αποτελεί
δηλαδή απλώς ένα µέσο οικονοµικής ανταµοι-
βής αλλά προσφέρει και δευτερογενή οφέλη

όπως: κοινωνική ταυτότητα, κοινωνικές σχέ-
σεις, ένα µέσο για τη δόµηση και χρήση του
χρόνου, το αίσθηµα της δραστηριοποίησης και
του «ανήκειν», καθώς και το αίσθηµα της προ-
σωπικής καταξίωσης (Shepherd, 1989). Τα ά-
τοµα µε ψυχική ασθένεια είναι ευαίσθητα στις

αρνητικές συνέπειες της ανεργίας και της έλ-
λειψης δοµής, σκοπού και ταυτότητας που αυτή
επιφέρει (Rowland & Perkins, 1988). Η εργα-
σία συνδέεται µε την κοινωνική ενσωµάτωση

και προσφέρει στα άτοµα µε ψυχική ασθένεια

την ευκαιρία της συµµετοχής στην κοινωνία

καθιστώντας τους ενεργούς πολίτες, ενώ αντί-
θετα η ανεργία ενισχύει το στιγµατισµό, την
προκατάληψη και τις διακρίσεις.  

Η εργασία συµβάλλει ιδιαίτερα όχι µό-
νο στη διατήρηση της ψυχικής υγείας, αλλά και
στην προώθηση της αποκατάστασης εκείνων

που έχουν βιώσει ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. 
Η ενδυνάµωση των ατόµων αυτών να διατηρή-
σουν ή να αποκτήσουν θέσεις απασχόλησης

µπορεί να έχει βαθιά επίδραση σε περισσότε-
ρους τοµείς της ζωής τους από οποιαδήποτε

άλλη ιατρική ή κοινωνική παρέµβαση. Υπάρχει
µάλιστα πληθώρα ερευνών που καταδεικνύει

ενεργό ενδιαφέρον εκ µέρους της πλειοψηφίας

των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για

εργασία ή, έστω, για κάποια µορφή απασχόλη-
σης (Grove, 1999).  

Οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

έχουν πολλά κοινά µε άτοµα που ανήκουν σε

άλλες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού ή άλλα

άτοµα µε αναπηρία. Αποτελούν οµάδες που
αποκλείονται από «φυσιολογικές» κοινωνικές
δραστηριότητες και δικαιώµατα, µε συνέπεια
την εσωτερίκευση αυτού που ονοµάζουµε «ρό-
λος του ασθενούς» και την κυριαρχία αυτού
του ρόλου ως βασικό χαρακτηριστικό της ζωής

τους. Η εργασία είναι δυνατό να διακόψει ή/και
να αντιστρέψει ακόµα αυτή τη διαδικασία. 
Παρ’όλα αυτά, οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας αντιµετωπίζουν πολύ περισσότερα ε-
µπόδια στην εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλη-
σης από άλλα άτοµα µε αναπηρία, κυρίως λόγω
του στίγµατος που αυτή καθεαυτή η ασθένειά

τους προκαλεί, της επιφυλακτικότητας των ερ-
γοδοτών να τους εµπιστευθούν στην εργασία, 
αλλά και του φόβου της αποτυχίας (Manning & 
White, 1995).  

Επιπροσθέτως, παρατηρείται µια τάση
των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας να υποεκτι-
µούν τις επαγγελµατικές δυνατότητες και δεξι-
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ότητες των χρηστών και να υπερεκτιµούν τους

κινδύνους για τους εργοδότες. Ο συνδυασµός
αυτής της τάσης µε την κυριαρχία του ιατρο-
φαρµακευτικού µοντέλου, το οποίο εστιάζει
αποκλειστικά στις έννοιες «σύµπτωµα» και
«θεραπεία», είναι λογικό να οδηγεί στην παρα-
µέληση της παραµέτρου της εργασίας. Η µετά-
βαση, µάλιστα, από τα µεγάλα άσυλα στις κοι-
νοτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, έχει οδηγήσει
σε σύγχυση σχετικά µε το ποιοι φορείς είναι

επιφορτισµένοι µε την ευθύνη της παροχής

συµβουλευτικής και ευκαιριών απασχόλησης

στους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Η ελληνική πραγµατικότητα
     

Για πολλά χρόνια, η «απασχόληση» 
των ψυχικά ασθενών, διεθνώς, περιοριζόταν
στη µη αµειβόµενη εργασία δηλ. εργασιοθερα-
πεία, η οποία προσφερόταν από τα µεγάλα Ψυ-
χιατρικά Νοσοκοµεία. Η κατάργηση αυτών των
ιδρυµάτων στις χώρες της ∆ύσης, αλλά και η
συρρίκνωση και περιστολή τους και στην Ελ-
λάδα τα τελευταία χρόνια, έφερε στο προσκή-
νιο την ανάγκη αντιµετώπισης των ζητηµάτων

που αφορούν στην κοινωνικο-επαγγελµατική
(επαν-)ένταξη των ψυχικά ασθενών. Η εξασφά-
λιση ευκαιριών απασχόλησης άρχισε να ανα-
γνωρίζεται πλέον ως µια σηµαντική πτυχή της

φροντίδας αυτών των ατόµων. Ωστόσο, οι α-
νταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην

οικονοµία και στην αγορά εργασίας καθιστούν

εξαιρετικά δυσεύρετες τις ευκαιρίες απασχόλη-
σης για τον εν λόγω πληθυσµό, ενώ οι προσπά-
θειες για την επαγγελµατική τους αποκατάστα-
ση εξαρτώνται αφενός µεν από τη γενικότερη

κατάσταση της  οικονοµίας, αφετέρου δε από
την εκάστοτε διαθεσιµότητα θέσεων εργασίας. 

Τα σχέδια δράσης για την απασχόληση

των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα είχαν µέχρι

πρότινος τη µορφή της «προστατευµένης εργα-
σίας» (sheltered employment)1

και ήταν άµεσα

συνδεδεµένα µε τα µεγάλα ψυχιατρικά άσυλα. 
Η εναλλακτική που προωθείται στην Ελλάδα

σήµερα, βρίσκεται µεταξύ της προστατευµένης
απασχόλησης, της «ανοικτής» υποστηριζόµε-
νης απασχόλησης (supported employment)2

και

                                                
1. Με τον όρο «προστατευµένη εργασία» υποδηλώνεται η
εργασία σε προστατευµένες δοµές (εργαστήρια, κλπ.), οι
οποίες κατά κύριο λόγο υπάγονται στα µεγάλα Ψυχιατρεί-
α, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν και συνοδευτικές υποστηρι-
κτικές υπηρεσίες.   
2. Η υποστηριζόµενη απασχόληση αποτελεί µια ολοκλη-
ρωµένη προσέγγιση που αφορά στην παροχή στήριξης στα

άτοµα µε ψυχική ασθένεια για την εύρεση και διατήρηση

των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Κοινωνικών
Συνεταιρισµών).  

Ο στόχος παρέµβασης προσανατολίζε-
ται ολοένα και περισσότερο προς την ανάπτυξη

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόµων µε

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, λαµβάνοντας υ-
πόψη και τις θεραπευτικές πτυχές. Προς την
κατεύθυνση αυτή, οι δράσεις κατάρτισης και
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας για αυτόν

τον ευάλωτο πληθυσµό, θεωρούνται περισσό-
τερο επένδυση πλέον, παρά «εργασία επισκευ-
ής», µία αντίληψη που είναι ευρέως αποδεκτή. 
Τη νέα  αυτή προσέγγιση ενστερνίζεται απόλυ-
τα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό φαίνεται

ξεκάθαρα από συγκεκριµένες παρεµβάσεις, 
υποστηριζόµενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταµείο (ΕΚΤ), το κύριο χρηµατοοικονοµικό

όργανο της Ε.Ε. στον τοµέα της κοινωνικής
πολιτικής. Πράγµατι, κατά τα τελευταία χρόνια, 
οι παρεµβάσεις του ΕΚΤ που απευθύνονται

στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρίες, προσα-
νατολίζονται ολοένα και περισσότερο προς την

ανάπτυξη ενός κατανοητού και συντονισµένου

πακέτου µέτρων που διαµορφώνουν ένα µονο-
πάτι προς την οικονοµική και κοινωνική επανέ-
νταξη (Seyfried & Ziomas, 2005). 

Στην Ελλάδα, ο Νόµος 2716/99 για την
Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών

ψυχικής υγείας
3
ήρθε να καλύψει θεσµικά τις

συντελούµενες αλλαγές και να προσδώσει µια

νέα δυναµική στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση. 
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 10 του νόµου
που αφορά στην κοινωνικο-επαγγελµατική έ-
νταξη των ψυχικά ασθενών, αναφέρεται ότι
υπηρεσίες αποκατάστασης και κοινωνικο-
επαγγελµατικής επανένταξης παρέχονται από

τµήµατα ή µονάδες των Ψυχιατρικών Νοσοκο-
µείων, των Πανεπιστηµιακών Ψυχιατρικών

Νοσοκοµείων και των Νοσοκοµείων του Νο-
µοθετικού ∆ιατάγµατος 2592/1953 και του Νό-
µου 1397/83. 

Τα εν λόγω τµήµατα ή µονάδες ορίζο-
νται ως Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανέντα-
ξης και µπορεί να είναι Θεραπευτικές Μονάδες

Αποκατάστασης και Κέντρα Κοινωνικής Επα-
νένταξης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους, κα-
θώς και Κέντρα Προ-επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης για

ενήλικες και εφήβους. Ειδικές Μονάδες Απο-
κατάστασης και Επαγγελµατικής Επανένταξης

αποτελούν τα Προστατευµένα Εργαστήρια και

                                                                       
µιας θέσης απασχόλησης σε ανταγωνιστικές συνθήκες

(δηλαδή στην κοινότητα, στην ελεύθερη αγορά εργασίας).    
3. ΦΕΚ 96/17.05.1999 
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τα Εργαστήρια Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

για ενήλικες ή εφήβους ηλικίας 15 ετών και
άνω µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. Στα Προστατευ-
µένα Εργαστήρια και τα Εργαστήρια Επαγγελ-
µατικής Εκπαίδευσης παρέχονται υπηρεσίες

στους ψυχικά ασθενείς, για την απόκτηση λει-
τουργικών, µαθησιακών και επαγγελµατικών
δεξιοτήτων, από το κατάλληλο προσωπικό µε
σκοπό τη θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη
και την τοποθέτησή τους στην ελεύθερη ή προ-
στατευµένη αγορά εργασίας ή σε Κοινωνικούς

Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης

(Κοι.Σ.Π.Ε.) ή σε άλλες µορφές κοινωνικών ή
δηµοτικών επιχειρήσεων. 

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορι-
σµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και, όπως αναφέρε-
ται στο άρθρο 12 του νόµου 2716/99, συνι-
στούν µία ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµών, δε-
δοµένου ότι είναι ταυτόχρονα µονάδες ψυχικής

υγείας και εµπορικές µονάδες, εποπτευόµενες
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης. Μόνο ένας Κοι.Σ.Π.Ε. µπορεί να
συσταθεί σε κάθε Τοµέα Ψυχικής Υγείας

(Το.Ψ.Υ.). 
Επιπροσθέτως, ο Άξονας 2 του Επιχει-

ρησιακού Προγράµµατος «Υγεία–Πρόνοια» 
2000-2006 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι-
ξης

4
είναι εξολοκλήρου προσανατολισµένος

στον τοµέα της ψυχικής υγείας. Το Μέτρο 2.3 
του Άξονα αυτού αναφέρεται στις Ενέργειες

πρόληψης– ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης και κοινωνικο-οικονοµικής (επαν-)ένταξης. 
Το Μέτρο περιλαµβάνει την προώθηση ενεργη-
τικών πολιτικών πρόληψης, ενίσχυσης του εθε-
λοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
καθώς και ένταξης των ψυχικά ασθενών στον

κοινωνικό και οικονοµικό ιστό. Βασικό στόχο
του Μέτρου αποτελεί η ανάπτυξη συνδυασµέ-
νων δράσεων για την κοινωνικο-επαγγελµατική
(επαν-)ένταξη των ψυχικά ασθενών. Οι δράσεις
αυτές περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και ανά-
πτυξη ενός ευρέος φάσµατος δυνατοτήτων και

ευκαιριών για εργασιακή και κοινωνική ένταξη

τόσο στο πλαίσιο του συστήµατος ψυχικής υ-
γείας όσο και πέραν των ορίων αυτού. Έµφαση
δίδεται στην ανάπτυξη νέων µορφών απασχό-
λησης, κυρίως µέσω των δυνατοτήτων που
προσφέρει ο τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµί-
ας, µε την προώθηση της δηµιουργίας κοινωνι-
κών επιχειρήσεων και συνεταιρισµών, όπως οι
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευ-

                                                
4. http://www.ygeia-pronoia.gr/documents/ep_ygpro.doc 

θύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.). Στην ίδια λογική κινείται
και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνι-
κή Ενσωµάτωση (2005-2006) του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.5  

Η σηµασία όλων αυτών των πρωτο-
βουλιών είναι αδιαµφισβήτητη, εντούτοις, η
πραγµατικότητα της κυριαρχίας των προστα-
τευµένων δοµών στη χώρα είναι δεδοµένη, ενώ
πολλές φορές αυτές οι δοµές παραµένουν στενά

συνδεδεµένες µε τα µεγάλα Ψυχιατρεία. Η
πλειοψηφία των ψυχικά ασθενών που έχουν

καταφέρει να βρούν µια θέση απασχόλησης

(µειοψηφία επί του συνόλου του συγκεκριµέ-
νου πληθυσµού), το έχουν κάνει σε προστατευ-
µένες δοµές, όπως τα παραγωγικά εργαστήρια, 
µε συνέπεια η εργασία τους να είναι, πολλές
φορές, µη αµειβόµενη και ανασφάλιστη. Ο Πί-
νακας 1 παρουσιάζει την κατανοµή των παρα-
γωγικών εργαστηρίων ανά αντικείµενο κατά τα

έτη 1996, 2000 και 2004, ενώ ο Πίνακας 2 πα-
ρουσιάζει την κατανοµή των επωφελουµένων

από τα παραγωγικά εργαστήρια ανά αντικείµε-
νο κατά τα έτη 1996, 2000 και 2004. Ο Χάρτης
που ακολουθεί απεικονίζει τις µονάδες κοινω-
νικο-επαγγελµατικής (επαν-)ένταξης στις περι-
φέρειες της Ελλάδας. 

                                                
5. http://www.ypakp.gr/members/docs/1433i4.pdf 
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Πίνακας 1

Συγκεντρωτική κατανοµή των παραγωγικών εργαστηρίων ανά αντικείµενο κατά τα έτη 1996, 2000 και 2004 

Έτος

1996 2000 2004 
Αντικείµενο

παραγωγικών

εργαστηρίων Αριθµός εργαστηρίων Αριθµός εργαστηρίων Αριθµός εργαστηρίων

Οικοτεχνία 24 32 49 
Βιοτεχνία 15 47 28 
Αγροτικά 12 27 14 
Υπηρεσίες 19 38 39 

Σύνολο εργαστηρίων 70 144 130 

Πηγή: «Ετήσια έκθεση παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης των παρεµβάσεων κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης
των ψυχικά ασθενών», ∆εκέµβριος 2004, ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Ερευνητική οµάδα: Ν. Μπούζας, ∆. 
Μπαλούρδος, ∆. Ζιώµας).   

Πίνακας 2 

Συγκεντρωτική κατανοµή των επωφελουµένων από τα παραγωγικά εργαστήρια ανά αντικείµενο

κατά τα έτη 1996, 2000 και 2004 

Έτος

1996 2000 2004 
Αντικείµενο

παραγωγικών

εργαστηρίων Αριθµός επωφελουµένων Αριθµός επωφελουµένων Αριθµός επωφελουµένων

Οικοτεχνία 324 381 362 
Βιοτεχνία 139 563 200 
Αγροτικά 144 531 105 
Υπηρεσίες 153 469 327 

Σύνολο επωφελουµένων 760 1944 994 

Πηγή: «Ετήσια έκθεση παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης των παρεµβάσεων κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης
των ψυχικά ασθενών», ∆εκέµβριος 2004, ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Ερευνητική οµάδα: Ν. Μπούζας, ∆. 
Μπαλούρδος, ∆. Ζιώµας).   
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Πηγή: «Ετήσια έκθεση παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης των παρεµβάσεων κοινωνικο-επαγγελµατικής ένταξης
των ψυχικά ασθενών», ∆εκέµβριος 2004, ΕΚΚΕ, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Ερευνητική οµάδα: Ν. Μπούζας, ∆. 
Μπαλούρδος, ∆. Ζιώµας).   
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Στάσεις και αντιλήψεις σε τοπικό  
επίπεδο  

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου «Μονά-
δα Υποστήριξης και Παρακολούθησης του

Προγράµµατος Ψυχαργώς – Β΄ φάση» και έχει
αναλάβει το βάρος της επιστηµονικής στήριξης

και παρακολούθησης των παρεµβάσεων που

αφορούν στη διαδικασία κοινωνικο-
επαγγελµατικής (επαν-)ένταξης των ψυχικά
ασθενών. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί
ένας Μηχανισµός Παρακολούθησης (Παρατη-
ρητήριο) 6

που επιδιώκει τη δηµιουργία µιας

κατάλληλης βάσης δεδοµένων που θα επιτρέπει

αφενός µεν τη συνεχή παρακολούθηση της πο-
ρείας εφαρµογής των εν λόγω παρεµβάσεων, 
αφετέρου δε τη διερεύνηση των αναγκών και

προοπτικών για υπηρεσίες και εναλλακτικές

δοµές κοινωνικο-επαγγελµατικής αποκατάστα-
σης των ψυχικά ασθενών, τόσο σε εθνικό όσο
και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο αυτού του Μηχανισµού

Παρακολούθησης, έχουν διεξαχθεί πέντε Συνα-
ντήσεις Εργασίας (Οµαδικά Εστιασµένες Συνε-
ντεύξεις) σε πέντε πόλεις της Ελλάδας κατά τα
έτη 2004 και 2005 µε επιλεγµένους εκπροσώ-
πους και στελέχη από αντιπροσωπευτικούς φο-
ρείς των τοπικών κοινωνιών

7 (της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, του ιδιωτικού, του κρατικού και
του µη κερδοσκοπικού τοµέα) µε διττό στόχο: 
αφενός µεν την ενηµέρωση και ευαισθητοποίη-
ση, αφετέρου δε την καταγραφή απόψεων και
την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις εναλλα-
κτικές δυνατότητες και εν γένει τις προοπτικές

απασχόλησης και κοινωνικο-επαγγελµατικής  
ένταξης των ψυχικά ασθενών στις τοπικές  κοι-
νωνίες.   

                                                
6. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη λειτουρ-
γία του Παρατηρητηρίου βρίσκονται στο «Προτεινόµενο
µεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συστήµατος πα-
ρακολούθησης των παρεµβάσεων κοινωνικο-
επαγγελµατικής ένταξης των ψυχικά ασθενών» - ∆εκέµ-
βριος 2003. ΕΚΚΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής
(Υπεύθυνος σύνταξης: ∆. Ζιώµας).  
7. «∆ιοργάνωση και διεξαγωγή δύο Οµαδικά Εστιασµέ-
νων Συνεντεύξεων (Λάρισα και Αιγάλεω)» – Ιούνιος
2004. ΕΚΚΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής. 
 «∆ιοργάνωση και διεξαγωγή δύο Οµαδικά Εστιασµένων
Συνεντεύξεων (Πάτρα και Χανιά)» – ∆εκέµβριος 2004. 
ΕΚΚΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής. 
«∆ιοργάνωση και διεξαγωγή µιας Οµαδικά Εστιασµένης
Συνέντευξης (Λαµία)» – Ιούνιος 2005. ΕΚΚΕ – Ινστιτού-
το Κοινωνικής Πολιτικής. 

Οι Συναντήσεις Εργασίας ανέδειξαν

συγκεκριµένα προβλήµατα που συνιστούν τρο-
χοπέδη στις προοπτικές απασχόλησης των χρη-
στών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και εν-
διαφέρουσες προτάσεις για τη βελτίωση των

προοπτικών αυτών. Στη συνέχεια, θα επιχειρη-
θεί µια σύντοµη παρουσίαση των ζητηµάτων

που προέκυψαν.8

Κατ’αρχήν εµφανίζεται έντονο το πρό-
βληµα της ελλιπούς ενηµέρωσης και πληροφό-
ρησης σχετικά µε την κοινωνική και επαγγελ-
µατική ένταξη των ψυχικά ασθενών στο επίπε-
δο της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα σηµαντική
είναι η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε θέ-
µατα ασφάλειας στην εργασία για τα άτοµα µε

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, καθώς και για τα
άτοµα που συνεργάζονται µαζί τους. Περιορι-
σµένη ενηµέρωση εντοπίζεται επίσης, σε ό,τι
αφορά την ύπαρξη διαφόρων µορφών κοινωνι-
κής επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα στη

δυνατότητα συµµετοχής των ψυχικά ασθενών

σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επιπλέον, ο
διάλογος για την κοινωνική και επαγγελµατική

ένταξη των ψυχικά ασθενών, αντί να αποτελεί
αντικείµενο προβληµατισµού των ευρύτερων

κοινωνιών, φαίνεται να παραµένει «ιδρυµατο-
ποιηµένος» ανάµεσα στους ειδικούς της ψυχι-
κής υγείας µε αποτέλεσµα η ανάληψη πρωτο-
βουλιών επαγγελµατικής ένταξης να περιορίζε-
ται στο πλαίσιο του στενού κύκλου των ιατρο-
κεντρικών φορέων ψυχικής υγείας.  

Παρά την ελλιπή τους ενηµέρωση και

πληροφόρηση, οι εκπρόσωποι των φορέων των
τοπικών κοινωνιών, στη συντριπτική τους πλει-
οψηφία, εκδηλώνουν θετική στάση ως προς την
προοπτική συµµετοχής τους σε δράσεις και

πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κοινωνι-
κο-επαγγελµατική ένταξη των ψυχικά ασθενών. 
Εντούτοις, προκειµένου να µετουσιωθούν σε
πράξη οι θετικές στάσεις και αντιλήψεις εκ µέ-
ρους των αντιπροσωπευτικών φορέων των το-
πικών κοινωνιών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσπά-
θεια. Και τούτο διότι οι µέχρι τώρα πρακτικές
που έχουν ακολουθηθεί καταδεικνύουν τη διά-
σταση µεταξύ της εκπεφρασµένης επιθυµίας

για συµµετοχή εκ µέρους των επιχειρηµατικών

φορέων σε πρωτοβουλίες ένταξης των ατόµων

µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και της διαπι-

                                                
8. Βλέπε και τη «Μελέτη – Έκθεση των προοπτικών απα-
σχόλησης των ψυχικά ασθενών µε βάση τα ευρήµατα των

οµαδικά εστιασµένων ερευνών» - ∆εκέµβριος 2005. 
ΕΚΚΕ – Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (Ερευνητική
οµάδα: ∆. Ζιώµας, Μ. Χρυσάκης σε συνεργασία µε Ν. 
Σταµατογιάννη). 
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στωµένης επιφυλακτικότητάς τους για ανάληψη

τέτοιων πρωτοβουλιών. 
Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι το

ζήτηµα της προώθησης στην απασχόληση και

της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ψυχικά α-
σθενών, συνιστά ουσιώδες κριτήριο κοινωνικής
ευαισθησίας και υπευθυνότητας για κάθε τοπι-
κή κοινωνία και ότι η κατανόηση των ιδιαίτε-
ρων αναγκών του συγκεκριµένου πληθυσµού, 
αποτελεί όρο, εκ των ων ουκ άνευ, για την ανά-
ληψη οποιασδήποτε ενέργειας. ∆υστυχώς όµως, 
κοινή είναι η διαπίστωση ότι η προκατάληψη

και ο στιγµατισµός σε βάρος των ψυχικά πα-
σχόντων συνεχίζουν να αποτελούν χαρακτηρι-
στικά των τοπικών κοινωνιών, οπότε κρίνεται
απαραίτητη η ενεργοποίηση του κοινωνικού

διαλόγου µε σκοπό την άρση αυτών των αντι-
λήψεων και του αποκλεισµού που αυτές προ-
καλούν.  

Ως ανασταλτικοί παράγοντες για την

ανάπτυξη πρωτοβουλιών δηµιουργίας απασχό-
λησης για τους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής

υγείας, πέρα από την ελλιπή ενηµέρωση και
πληροφόρηση για θέµατα απασχόλησης και

επιχειρηµατικότητας, αναφέρονται επίσης: η
«κοινωνική φοβία» και ο στιγµατισµός σε βά-
ρος τού εν λόγω πληθυσµού, η αδυναµία ευαι-
σθητοποίησης και ανταπόκρισης των επιχειρή-
σεων, το ατελές θεσµικό πλαίσιο και οι γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, καθώς και η περιορι-
σµένη εµπειρία για την ανάπτυξη δράσεων κοι-
νωνικής επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο

σε συνδυασµό µε την απουσία κατάλληλων

δοµών υποστήριξης.  
Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται µια σειρά

άλλων παραγόντων, οι οποίοι δυσχεραίνουν τις
όποιες πρωτοβουλίες απασχόλησης σε τοπικό

επίπεδο, όπως: ο ανεπαρκής αριθµός επαγγελ-
µατιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια, η ε-
στίαση των ειδικών σε θέµατα που αφορούν

στις έννοιες «σύµπτωµα»-«θεραπεία», η ελλι-
πής ανάπτυξη δικτύων ψυχικής υγείας σε εθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η α-
πουσία ενός συστήµατος καταγραφής αφενός

του αριθµού των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής

υγείας και αφετέρου των επαγγελµατικών ικα-
νοτήτων και δεξιοτήτων τους. Με δεδοµένη, 
µάλιστα, την έλλειψη οικονοµικών πόρων εκ
µέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ε-
ξυπηρέτηση των αυξηµένων αναγκών για πα-
ροχή κοινωνικών υπηρεσιών, καθίσταται σαφές
ότι οι προσπάθειες για την κοινωνικο-
οικονοµική ένταξη των ατόµων µε ψυχοκοινω-
νικά προβλήµατα σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να

υποστηριχθούν και να ενισχυθούν µε τρόπο πιο

εντατικό και αποτελεσµατικό. 
Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό να ανα-

δειχθούν και παράγοντες που είναι δυνατόν να

συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός ευνοϊκότερου

κλίµατος για την προώθηση στην απασχόληση

των ψυχικά ασθενών. Μεταξύ άλλων, εντοπί-
ζονται: η ενηµέρωση, πληροφόρηση και κινη-
τοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, η ενεργή
υποστήριξη των οικογενειών των ατόµων µε

ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και η ανάπτυξη

και δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολι-
τών, µέσω της δηµιουργίας εθελοντικών οµά-
δων για τη στήριξη του ευάλωτου αυτού πλη-
θυσµού.  

Ειδικότερα, στον επιχειρηµατικό τοµέ-
α, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η ενηµέρωση
και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των

εργαζοµένων για τις δυνατότητες και τις προο-
πτικές απασχόλησης των ατόµων µε ψυχική

ασθένεια. Πέραν τούτου, καταλυτικό ρόλο θα
µπορούσε να διαδραµατίσει η εξασφάλιση φο-
ρολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις του ιδι-
ωτικού τοµέα που απασχολούν ψυχικά ασθε-
νείς, αλλά και η καλλιέργεια της «κοινωνικής
κουλτούρας» των επιχειρήσεων σε συνδυασµό
µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον κατάλ-
ληλο προσανατολισµό της κοινωνικής εταιρι-
κής ευθύνης προς την κοινωνική και επαγγελ-
µατική (επαν-)ένταξη των ψυχικά ασθενών. 

Ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύεται, 
είναι ότι η ανάπτυξη κάποιας µορφής επιχειρη-
µατικότητας από τους χρήστες υπηρεσιών ψυ-
χικής υγείας είναι εφικτή, ιδιαίτερα σε τοµείς
στους οποίους οι δηµόσιοι φορείς αδυνατούν

και η ιδιωτική πρωτοβουλία εµφανίζεται απρό-
θυµη, όπως είναι για παράδειγµα ο τοµέας της
κοινωνικής οικονοµίας. Τέτοιοι τοµείς, στους
οποίους θα µπορούσαν να αναπτυχθούν επιχει-
ρηµατικές πρωτοβουλίες, αποτελούν οι δράσεις
σε πεδία όπως: η προστασία του περιβάλλο-
ντος, η ανακύκλωση υλικών, ο αγροτουρισµός
και ο εναλλακτικός τουρισµός, ο πολιτισµός
και ο εναλλακτικός αθλητισµός, η προσφορά
υπηρεσιών σε φορείς του δηµοσίου, της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τοµέα, 
καθώς και η παραγωγή και προώθηση της ε-
µπορίας τοπικών προϊόντων.      

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, οι
προτάσεις για τη βελτίωση των προοπτικών

απασχόλησης των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής

υγείας συνοψίζονται ως εξής: 
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• ανάγκη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης

του κοινού υπό τη µορφή της «αγωγής κοι-
νότητας»,9

• αναγκαιότητα ανάπτυξης εταιρικών συ-
µπράξεων διαφόρων φορέων µε στόχο την

κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των

ψυχικά ασθενών, 
• δραστηριοποίηση των δηµόσιων υπηρεσιών

απασχόλησης και παροχής συνοδευτικών

υποστηρικτικών υπηρεσιών,  
• θέσπιση κινήτρων και διαδικασιών επιβρά-
βευσης για την προαγωγή της κοινωνικής

ευθύνης των επιχειρήσεων και, τέλος,  
• δηµιουργία και ανάπτυξη ενός συστήµατος

καταγραφής και παρακολούθησης των

χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε

συνδυασµό µε ένα σύστηµα διάγνωσης και

αξιολόγησης της λειτουργικότητας και των

δεξιοτήτων τους, προκειµένου να διευκο-
λυνθεί ο επιµερισµός τους σε κατάλληλες

θέσεις εργασίας.  

Αντί επιλόγου

Παρά την ενίσχυση των προσπαθειών

για την κοινωνική ενσωµάτωση των ψυχικά

ασθενών και την επαγγελµατική τους           
(επαν)ένταξη, η δυσάρεστη πραγµατικότητα
που αποτυπώνεται από τα ερευνητικά ευρήµατα

είναι πως ο πληθυσµός αυτός παραµένει, στην
πλειοψηφία του, εργασιακά ανενεργός σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Στη Μεγάλη Βρετανία το πο-
σοστό ανεργίας των ψυχικά ασθενών υπολογί-
ζεται σε περίπου 75% (O’Flynn & Craig, 2001), 
στην Αυστραλία το ποσοστό αγγίζει το 72%, τη
στιγµή που το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο

του πληθυσµού είναι µόνο 5,7% (Kennedy-
Jones et al., 2005), ενώ στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες υπολογίζεται ότι το ποσοστό απασχόλησης

µεταξύ των ψυχικά ασθενών κυµαίνεται από

15% έως 30% (Tsang et al., 2000).  

                                                
9. Ο όρος «αγωγή κοινότητας» αναφέρεται στην εργασία
που αναλαµβάνεται σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητο-
ποίηση του πληθυσµού και έχει σκοπό την άρση των προ-
καταλήψεων και την αλλαγή των στάσεων απέναντι στην

ψυχική ασθένεια. Επιπλέον, περιλαµβάνει και τη διαδικα-
σία εκπαίδευσης οµάδων του πληθυσµού της τοπικής

κοινωνίας, ώστε να συνδράµουν στην πρόληψη και τη
θεραπευτική αντιµετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Βλέπε
και τη «Μεθοδολογία κοινωνικής ευαισθητοποίησης και
καταπολέµησης των προκαταλήψεων για την ψυχική νό-
σο», την οποία έχει εκπονήσει η Μονάδα Υποστήριξης
και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς – Β΄, Φάση», στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.msu.gr/files/Ευαισθητοποίηση.doc. 

Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσηµα

στοιχεία για την ανεργία των ψυχικά ασθενών, 
εντούτοις, σύµφωνα µε έρευνα της ΕΣΥΕ,10

το

ποσοστό των ατόµων µε προβλήµατα υγείας ή

µε αναπηρία, που δεν εργάζονται, αγγίζει το
92%. Τα αποθαρρυντικά αυτά δεδοµένα καθι-
στούν επιτακτική την ανάγκη για πιο γενικευ-
µένη και συντονισµένη προσπάθεια. Η ανεργία
των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας άλλω-
στε, πέρα από τις πολύ αρνητικές συνέπειες που
έχει για τους ίδιους, στερεί την κοινωνία από
ένα, εν δυνάµει, παραγωγικό µέρος του πληθυ-
σµού, µε το οικονοµικό κόστος που αυτό συνε-
πάγεται. 

Κατά συνέπεια, και µε γνώµονα όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι αναγκαίο να
εξασφαλιστούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, 
προκειµένου να βελτιωθούν οι προοπτικές για

την κοινωνικο-επαγγελµατική ένταξη των χρη-
στών υπηρεσιών ψυχικής υγείας: 
• Υιοθέτηση του κοινωνικού µοντέλου για

την αναπηρία αντί του ιατροφαρµακευτικού

µοντέλου. Τα άτοµα «αχρηστεύονται» όχι
από την ασθένειά τους, αλλά από οικονοµι-
κά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά τείχη
που υψώνονται µπροστά τους σε συνδυα-
σµό µε πρακτικές διακρίσεων, οι οποίες
ακόµα και σήµερα αποτελούν χαρακτηρι-
στικό της κοινωνίας µας. Οι άνθρωποι θα
πρέπει να ενθαρρύνονται στο να επιλέγουν, 
να αποφασίζουν και να ανακτούν τον έλεγ-
χο της ζωής τους (Grove, 1999). 

• Κατάρτιση εξατοµικευµένων σχεδίων δρά-
σης για κάθε χρήστη, στα οποία θα συµπε-
ριλαµβάνονται, πέρα από τις απαραίτητες
ιατρικές παρεµβάσεις, στρατηγικές τέτοιες
που να αποσκοπούν στην προώθηση στην

απασχόληση και στην ενεργό συµµετοχή

στα κοινωνικά δρώµενα. 
• ∆ηµιουργία τοπικών υπηρεσιών προώθη-
σης στην απασχόληση για τους χρήστες

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µία υπηρεσία
σε κάθε Τοµέα Ψυχικής Υγείας. 

• Σχεδιασµός των τοπικών υπηρεσιών γύρω

από έναν πυρήνα υποστηρικτικών υπηρε-
σιών για την απασχόληση και λήψη µέτρων

για την ανάπτυξη των προοπτικών απασχό-
λησης, όπως είναι οι κοινωνικές επιχειρή-
σεις και οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί. 

• Χρήση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξι-
οτήτων των ψυχικά ασθενών µε τη συµµε-
τοχή τους ως εργαζόµενοι σε υπηρεσίες

                                                
10.  www.statistics.gr/gr_tables/ 
S301_SJO_10_TB_AH_02_Y.htm. 
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ψυχικής υγείας, κάτι που έχει δοκιµαστεί
επιτυχηµένα στη Μεγάλη Βρετανία

(Perkins et al., 1997). 
• Έµφαση στην απασχόληση στην ελεύθερη

αγορά εργασίας και διαρκής υποστήριξη

του χρήστη στο εργασιακό περιβάλλον. 
Υπάρχει πληθώρα ερευνών που καταδει-
κνύουν ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσµατι-
κός τρόπος για την εύρεση και διατήρηση

της εργασίας, συγκριτικά µε τα διάφορα
προγράµµατα προ-κατάρτισης ή/και κατάρ-
τισης, ενώ προσφέρει περισσότερα οικονο-
µικά, κοινωνικά και ατοµικά οφέλη στο
χρήστη από τις διάφορες µορφές προστα-
τευµένης απασχόλησης (Becker & Drake, 
1994, Bond et al., 1995, Drake et al., 1996, 
Bond et al., 2000, Crowther et al., 2001, 
Bond et al. 2001).    

• ∆ηµιουργία και ανάπτυξη συνεκτικών δε-
σµών µεταξύ των υπηρεσιών προώθησης

της απασχόλησης για ψυχικά ασθενείς και

των διαφόρων φορέων απασχόλησης, κα-
τάρτισης και εκπαίδευσης µε σκοπό την

παροχή των κατάλληλων ευκαιριών στους

χρήστες ανάλογα µε τις ανάγκες και τις

προτιµήσεις τους. 
• Χάραξη στρατηγικών για την εξάλειψη των

διακρίσεων στην εργασία, διάχυση των κα-
λών πρακτικών και προβολή θετικών εικό-
νων µε περιπτώσεις εργαζόµενων χρηστών

στους εργοδότες, αλλά και στην ευρύτερη
κοινωνία. 
Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η ερευνη-

τική παρακολούθηση και αξιολόγηση που αφο-
ρά στα κόστη και τα οφέλη του όλου εγχειρή-
µατος. Σε συνδυασµό µε την ενεργό δράση, ο
ρόλος της Μονάδας Υποστήριξης και Παρακο-
λούθησης του Προγράµµατος «Ψυχαργώς» εί-
ναι καθοριστικός, προκειµένου να γενικευθούν
οι πρακτικές που είναι αποτελεσµατικές, να
εντοπιστούν τυχόν σφάλµατα και να αναδει-
χθούν οι τοµείς που χρήζουν βελτίωσης.    
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3 
Όψεις της Σύγχρονης ∆ηµογραφικής Πραγµατικότητας
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Η δηµογραφική γήρανση στην

Ελλάδα: αδρά στοιχεία κατά
νοµό και περιφέρεια

                                                                                          
∆ιονύσης  Μπαλούρδος  
Μανώλης  Χρυσάκης

Περίληψη

Με κριτήριο την αναλογία ηλικιωµένων στο συνολικό

πληθυσµό, την τιµή του δείκτη γήρανσης, το µέγεθος

της «γενεάς σάντουιτς» ή την ταχύτητα εξέλιξης του

φαινοµένου, η χώρα µας κατατάσσεται στις πρώτες

θέσεις, µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο, ως προς τη γήρανση
του πληθυσµού. Υψηλές τιµές καταγράφονται για όλες
σχεδόν τις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας. 
Μεταξύ των περιφερειών, οι σκληροί πυρήνες

γήρανσης είναι: το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος η

Πελοπόννησος και οι Ιόνιοι Νήσοι. Αντίθετα, στο
Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Αττική οι τιµές

των δεικτών είναι χαµηλές. Το έτος 2001, µεταξύ των
νοµών, εντονότερα καταγράφεται το πρόβληµα στη

Φωκίδα, στη Λευκάδα, στα Γρεβενά, στην Αρκαδία

και στη Λακωνία.  

Εισαγωγή  

Αντικειµενικός σκοπός της παρούσας

εργασίας είναι η εκτίµηση της δηµογραφικής

γήρανσης και η ανάδειξη των διαπερι-
φερειακών και των ενδοπεριφερειακών/  διανο-
µαρχιακών ανισοτήτων, µε βάση στοιχεία των
απογραφών, µε έµφαση στο 2001 που είναι το
έτος της τελευταίας απογραφής πληθυσµού στη

χώρα. Επίσης, σε µικρότερο βαθµό, γίνεται
σύγκριση µε άλλες χώρες καθώς και αναφορά

στους παράγοντες προσδιορισµού, τα αίτια και
τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσµού. H 
δηµογραφική γήρανση, εξετάζεται συγκριτικά
ανάλογα µε τον τύπο της πληθυσµιακής πυ-
ραµίδας, ενώ ταυτόχρονα εκτιµώνται και ερ-
µηνεύονται οι εξής δείκτες: 

• αναλογία ηλικιωµένων στο συνολικό

πληθυσµό, 
• µέση ηλικία του πληθυσµού, 

• αδρός δείκτης γήρανσης: ηλικιωµένοι
65 ετών και άνω που αντιστοιχούν σε
100 παιδιά µέχρι 15 ετών, 

• αδρός δείκτης εξάρτησης (ολικός1 ή
δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων

2), 
• αδρός δείκτης δυνητικής υποστήριξης

ηλικιωµένων (potential support ratio): 
µέσος αριθµός ατόµων 15-64 ετών που
αντιστοιχεί σε ένα άτοµο ηλικίας 65 
ετών και άνω. Ο δείκτης αυτός, αν-
τιστοιχίζει τους οικονοµικά ενεργούς

µε  τους οικονοµικά εξαρτώµενους. 
Μία χαµηλή τιµή, δείχνει την τάση
αδυναµίας υποστήριξης των ηλι-
κιωµένων/συνταξιούχων, από τον

παραγωγικό πληθυσµό, 
• αδρός δείκτης υποστήριξης γονέων

(parent support ratio): ο πληθυσµός
ατόµων άνω των 85 ετών που αντι-
στοιχεί σε 100 άτοµα ηλικίας 50-64 
ετών.3 Πρόκειται για έναν δείκτη, ο
οποίος προσεγγίζει κατά ένα βαθµό τις

«απαιτήσεις» υποστήριξης των υπερ-
ηλίκων από τα οιωνεί παιδιά τους

4

(Kinsella και Taeuber, 1993), 
• αδρός δείκτης σύγκρισης ηλικιωµένων

δύο γενεών: ο πληθυσµός ατόµων άνω
των 85 ετών, που αντιστοιχεί σε 100 
ηλικιωµένους 65 έως 69 ετών. 

Οι εν λόγω δείκτες θα υπολογιστούν για το

σύνολο της χώρας. Η συγκριτική ανάλυση κατά
νοµό και περιφέρεια θα βασιστεί σε κλασικούς

δείκτες, όπως το ποσοστό ηλικιωµένων στο
συνολικό πληθυσµό και ο δείκτης γήρανσης.  

                                                
1. Παιδιά (0-14 ετών) και ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) 
που αντιστοιχούν σε 100 άτοµα παραγωγικής ηλικίας (15-
64 ετών). Επισηµαίνεται ότι αναφερόµαστε στον

πραγµατικό πληθυσµό. 
2. Ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) που αντιστοιχούν σε
100 άτοµα παραγωγικής ηλικίας (15-64 ετών). 
3. Λόγω περιορισµών, από τη µεγάλη έκταση που θα
µπορούσε να προσλάβει η παρούσα εργασία, ορισµένοι
από τους δείκτες, εξειδικεύονται µόνον σε επίπεδο χώρας
και περιφέρειας. 
4. Τα άτοµα στον αριθµητή δεν είναι απαραίτητα

συγγενείς µε τα άτοµα στον παρονοµαστή του δείκτη.  
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Η πυραµίδα του πληθυσµού: εξελίξεις
κατά την περίοδο 1951, 2001 

H δοµή του πληθυσµού, κατά ηλικία
και φύλο, εξετάζεται χαρακτηριστικά, µε την
πυραµίδα του πληθυσµού. Για το έτος 1951 (βλ. 
∆ιάγραµµα 1) παρατηρούνται τα εξής στοιχεία: 
Κατ’ αρχήν η πυραµίδα είναι περίπου

τριγωνική, λόγω της ύπαρξης πολλών παιδιών
στη βάση και ελάχιστου αριθµού ηλικιωµένων

στην κορυφή. Το περιορισµένο µέγεθος των
ατόµων ηλικίας 25 έως 39 ετών είναι µία
πιθανή ένδειξη της επίδρασης της καθαρής

µετανάστευσης (εκροή), καθώς οι µετανάστες
(κυρίως άνδρες) τείνουν να είναι άτοµα της
εργασιακά ενεργούς ηλικίας. Ακόµη, η
πυραµίδα παρουσιάζει την υψηλότερη

θνησιµότητα µεταξύ των ανδρών, κυρίως στις
µεγάλες ηλικίες. Σηµειώνεται επίσης, ότι λόγω
της τραυµατικής εµπειρίας του εµφύλιου

πολέµου (1947-1949), η ηλικιακή οµάδα 5-9 
ετών είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την

οµάδα ηλικίας 0-4 ετών. Οπωσδήποτε, κατά τη
διάρκεια εκείνης της περιόδου ο πληθυσµός

χαρακτηρίζεται από νεανική διάρθρωση και µια

σχετικά χαµηλή µέση ηλικία
5 (33,91 έτη το

1951 και 34,76 το 1961).   
Η κατάσταση εµφανίζεται εντελώς

διαφοροποιηµένη, ύστερα από πέντε δεκαετίες. 
Όπως διαπιστώνεται, η πυραµίδα του έτους
2001 προσιδιάζει σε κωδωνοειδή τύπο (βλ. 
∆ιάγραµµα 2), µε κάποιες «ιδιοµορφίες»: 
Πρώτον, φαίνεται ότι υπάρχει µια προοδευτική/ 
κλιµακωτή µείωση των γεννήσεων, κατά τη
διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ετών, 
αµέσως µετά το ηλικιακό κλιµάκιο 20-24 ετών
και µέχρι τη βάση της πυραµίδας, ο πληθυσµός
διαδοχικά µειώνεται.  
∆εύτερον, ο τύπος της πυραµίδας είναι

σύνθετος. Χαρακτηρίζεται από γήρανση της
βάσης (απόκτηση παιδιών σε µεγαλύτερη ηλι-
κία, γεγονός που εµποδίζει την απόκτηση
δεύτερου, τρίτου κ.ο.κ. παιδιού) και γήρανση
της κορυφής (οι ηλικιωµένοι ζουν περισσότερο
από πριν).  Ως  αποτέλεσµα, η µέση ηλικία  του  

                                                
5. Ένα άλλο σαφές χαρακτηριστικό γνώρισµα της

πληθυσµιακής πυραµίδας είναι ότι υπάρχουν

περισσότερες γυναίκες από άνδρες, ειδικά στις κορυφαίες-
µεγάλες ηλικιακές κατηγορίες.    

πληθυσµού αυξάνεται σε περίπου 40 έτη το
2001 (βλ. Πίνακα 1).   
Τρίτον, η σχετική υπεροχή των ανδρών στις
ηλικιακές οµάδες 20-39 ετών έναντι των
γυναικών είναι µία ένδειξη της επίδρασης της

καθαρής µετανάστευσης (εισροή), καθώς οι
περισσότεροι µετανάστες είναι νέοι και

άρρενες.   
Τέταρτον, δίχως την επίδραση της µετα-
ναστευτικής κίνησης, ο πληθυσµός της

Ελλάδας, µένει στάσιµος ή µειώνεται και
µάλλον θα αντιµετωπίσει µία τάση «αρνητικής
ορµής», δηλαδή θα συρρικνώνεται σταδιακά
και θα περνά ολοένα σε πιο απότοµες και

στενές σπείρες µείωσης (negative momentum). 
Πέµπτον, η σχετικά υψηλότερη αναλογία

γυναικών ηλικίας 20-44 ετών (συγκριτικά µε
τις γυναίκες στα υπόλοιπα ηλικιακά κλιµάκια), 
παρουσιάζει δυναµική καθώς φαίνεται να

υπάρχει δυνατότητα αύξησης των γεννήσεων.  
Έκτον, στις µεγάλες ηλικίες η πυραµίδα

παρουσιάζει την υψηλότερη θνησιµότητα µετα-
ξύ των ανδρών.   
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∆ιάγραµµα 1, Πυραµίδα πληθυσµού, Ελλάδα, 1951
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∆ιάγραµµα 2. Πυραµίδα πληθυσµού, Ελλάδα, 2001 
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Αναλογία ηλικιωµένων στο συνολικό

πληθυσµό  

Ως γνωστόν, για πολλές δεκαετίες πριν
το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, ο αριθµός των
ηλικιωµένων ατόµων (65 ετών και άνω) στη
χώρα µας δεν υπερέβαινε το 6%. Η νεανι-
κότητα

6
αυτή του ελληνικού πληθυσµού στα-

διακά εξανεµίζεται, κατά τη µεταπολεµική
περίοδο, λόγω της ταχύτατης αύξησης της ανα-
λογίας των ηλικιωµένων και της σταδιακής

συρρίκνωσης του αριθµού των παιδιών. Έτσι, 
ενώ το έτος 1951 οι ηλικιωµένοι αποτελούν
µόλις το 7% του συνολικού πληθυσµού, το έτος
1961 φτάνουν στο 8%, ενώ το 1971 η αναλογία
τους ανέρχεται σε 11%. Από εκεί και ύστερα, 
το επίπεδο της γήρανσης στη χώρα µας, δηλαδή
η αναλογία ηλικιωµένων στο συνολικό

πληθυσµό, κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το
έτος 1991, σχεδόν ένα άτοµο στα 7 ήταν άνω
των 65 ετών, το έτος 2001, η αναλογία ηλι-
κιωµένων ανέρχεται σε 16,8%, ενώ σύµφωνα
µε εκτιµήσεις της Eurostat το 2004, οι ηλι-
κιωµένοι στη χώρα µας αποτελούν το 17,5% 
του συνολικού πληθυσµού. Παράλληλα µε τις
εξελίξεις αυτές, παρατηρείται συνεχιζόµενη
αύξηση της αναλογίας των υπερηλίκων (80 
ετών και άνω) η οποία από 1,1% το 1951, 
σχεδόν τριπλασιάζεται το 2004, καθώς συνιστά
το 3,2% του συνολικού πληθυσµού της χώρας
(βλ. Πίνακα 1).  

                                                
6. Αδρά, µία αναλογία ηλικιωµένων κάτω του 10% 
χαρακτηρίζει ένα νεανικό πληθυσµό. 

Οι εξελίξεις αυτές την τελευταία

δεκαετία, αναδεικνύουν την ύπαρξη τριών

χαρακτηριστικών τάσεων:  
α) η αναλογία ηλικιωµένων αυξάνεται και
υπερβαίνει την αντίστοιχη αναλογία παιδιών

(0-14 ετών) η οποία καταγράφει πτωτική τάση,  
β) η αναλογία του παραγωγικού πληθυσµού
σταθεροποιείται γύρω από το 67% και 68% και
γ) η αναλογία υπερηλίκων (80 ετών και άνω) 
καταγράφει συνεχή αυξητική τάση για όλη την

περίοδο αναφοράς.  
Υπό αυτό το πρίσµα, η διαδικασία

γήρανσης, ήδη εν εξελίξει στη χώρα µας εδώ

και πολλές δεκαετίες, αναµένεται να κερδίσει
ορµή και επιπλέον ταχύτητα κατά τη διάρκεια

των ερχόµενων ετών. Σύµφωνα δε µε σχετικά
πρόσφατες προβολές για την περίοδο 2000-
2030, ο πληθυσµός των ηλικιωµένων στην
Ελλάδα θα αυξηθεί περαιτέρω (U.S. Census 
Bureau, 2001, An Ageing World, p. 10).  
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∆είκτης γήρανσης, δείκτης εξάρτησης και
δείκτες υποστήριξης ηλικιωµένων

Η εξέταση ορισµένων δεικτών, που
εκτιµούν τη γήρανση, είναι ιδιαίτερα

κατατοπιστική για την παρακολούθηση του

φαινοµένου. Ο δείκτης γήρανσης, µπορεί να
προσδιορίσει αδρά την έκταση µε την οποία

γηράσκει ο συγκεκριµένος πληθυσµός. Όπως
φαίνεται από τον Πίνακα 1, για το σύνολο της
χώρας, η τιµή του δείκτη ακολουθεί σταθερά
αυξητική τάση και από 24,7% το 1951, 
διπλασιάζεται το 1981, ενώ το 2004 η τιµή του
δείκτη ανέρχεται σε 119,9 (δηλαδή
αντιστοιχούν περίπου 120 ηλικιωµένοι σε 100 
παιδιά). Η εξέλιξη αυτή φανερώνει µια συνεχή
όξυνση του φαινοµένου της γήρανσης στη

χώρα µας, ενώ οι προοπτικές που διαγράφονται
για το µέλλον δεν φαίνεται να ανατρέπουν την

τάση αυτή.   
Ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωµένων

χαρακτηρίζει την επιβάρυνση που επιφέρουν οι

ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) σε άτοµα τα
οποία ανήκουν στα παραγωγικά ηλικιακά

κλιµάκια (15-64 ετών). Όπως φαίνεται από τον
Πίνακα 1, ο αδρός αυτός δείκτης εµφανίζει
άνοδο σχεδόν σε όλη την περίοδο αναφοράς. Η
πρώιµη αύξησή του στο διάστηµα 1961-1971, 
προκαλείται από την έντονη µεταναστευτική

κίνηση της περιόδου, η οποία έχει ως

αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ενεργού

(παραγωγικού) πληθυσµού της χώρας. Λόγω
της ταχύτατης πτώσης της γεννητικότητας-
γονιµότητας, η πορεία αυτή δεν ανακόπτεται
ούτε την επόµενη δεκαετία του 1980, ενώ η
τάση αυτή προφανώς υποβοηθήθηκε από το

ισχυρό ρεύµα παλιννόστησης που δέχτηκε η

χώρα µας τη δεκαετία του 1970. Χαρα-
κτηριστικές είναι οι διακυµάνσεις του δείκτη

κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες
εξακολουθούν να κυµαίνονται γύρω στο 20-
25%.  

Είναι προφανές ότι καθώς ο δείκτης

εξάρτησης παιδιών φθίνει, και από το 2001 και
µετά καταγράφει τιµές χαµηλότερες του δείκτη

εξάρτησης ηλικιωµένων, ο ολικός δείκτης

εξάρτησης επηρεάζεται καταλυτικά. Το

µέγεθός του διαγράφει πτωτική τάση, καθώς
µεγαλώνει η προσδοκία ζωής, ενώ παρατείνεται
η µείωση των τιµών του στιγµιαίου δείκτη

γονιµότητας. Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι το
2004, ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωµένων

συνιστούσε το 26,4% του ολικού δείκτη

εξάρτησης, ενώ η αναλογία του αντίστοιχου
δείκτη παιδιών ήταν 21,3% (βλ. Πίνακα 1).  

Με βάση το δείκτη δυνητικής

υποστήριξης ηλικιωµένων προκύπτει εξάλλου

ότι ο αριθµός ατόµων εργάσιµης ηλικίας (15-64 
ετών) που αναλογούσε (υποστήριζε) ένα
ηλικιωµένο (οικονοµικά εξαρτώµενο) άτοµο, 
στο διάστηµα 1951-2001, εξελίσσεται πτωτικά: 
από 9,3 το 1951 µειώνεται σε 4,1 το έτος 2001. 
∆ηλαδή, ολοένα και µικρότερος αριθµός

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού συντηρεί ένα

άτοµο µεγάλης ηλικίας (άνω των 65 ετών). Η
εξέλιξη αυτή φανερώνει τις σηµαντικές

επιπτώσεις στα παραδοσιακά συστήµατα

κοινωνικής ασφάλισης, στα οποία οι

εργαζόµενοι πληρώνουν εισφορές µε τις οποίες

επωφελούνται άµεσα οι συνταξιούχοι. 
H απόκτηση παιδιών σε µεγαλύτερη

ηλικία και η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής

συνετέλεσαν στη δηµιουργία της επονο-
µαζόµενης «γενεάς σάντουιτς», δηλαδή της
γενεάς η οποία έχει διπλή φροντίδα: αυτή των
παιδιών τους και ταυτόχρονα τη φροντίδα των

πολύ ηλικιωµένων γονέων (Williams, 2004). Ο
αδρός δείκτης υποστήριξης γονέων φανερώνει

την τάση αυτή της «γενεάς σάντουιτς». Όπως
φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1, το 1961 
αντιστοιχούσαν 4,2 ηλικιωµένοι άνω των 85 
ετών σε 100 άτοµα ηλικίας 50-64 ετών. Το
2004, η τιµή του δείκτη στη χώρα µας

ανέρχεται σε 7,3%.  
Με το δείκτη σύγκρισης της αναλογίας

δύο γενεών ηλικιωµένων, εξετάζεται η

µεταβαλλόµενη δοµή ηλικίας του πληθυσµού. 
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1, 
το 1991 ο δείκτης εµφανίζει µέγιστη τιµή
(27%) λόγω του ισχυρού κύµατος παλιν-
νόστησης των προηγούµενων ετών, ενώ το
2004 µειώνεται σε 23%, δηλαδή η αναλογία
ατόµων 65-69 ετών είναι κατά 2,3 φορές
µεγαλύτερη της αναλογίας των υπερηλίκων (85 
ετών και άνω).  

Η γήρανση του πληθυσµού σχετίζεται

µε τη δηµογραφική µετάβαση, όρος µε τον
οποίο εννοείται η διαδικασία µετάβασης από

ένα καθεστώς µε υψηλό αριθµό γεννήσεων και

θανάτων, σε ένα  άλλο καθεστώς µε χαµηλό
αριθµό γεννήσεων και θανάτων, µε αποτέλεσµα
η κατά ηλικία διάρθρωση του πληθυσµού να

υποβάλλεται σε πολλές και σύνθετες επιρροές. 
Η χαρακτηριστική ακολουθία µετάβασης αρχί- 
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ζει µε επιτυχίες στην παρεµπόδιση µολυσ-
µατικών και παρασιτικών ασθενειών, που
ευνοούν κατάλληλα τα νήπια και τα  µικρά
παιδιά  (µείωση θνησιµότητας στη βάση της
πυραµίδας του πληθυσµού), ενώ η γονιµότητα
τείνει να παραµένει ανεπηρέαστη. Με αυτόν
τον τρόπο, γεννιούνται πολλά παιδιά των

οποίων η αναλογία επεκτείνεται έναντι των

ενηλίκων. Η τάση αυτή, ceteris paribus, οδηγεί
σε µια νεανικότερη ηλικιακή διάρθρωση του

πληθυσµού. Περαιτέρω µείωση της

θνησιµότητας σηµειώνεται λόγω αύξησης της

προσδοκίας ζωής (µείωση θνησιµότητας στην
κορυφή της πυραµίδας πληθυσµού). 
Παράλληλα, καθώς σηµειώνεται µείωση της
γονιµότητας, η ηλικιακή διάρθρωση του

πληθυσµού επηρεάζεται καταλυτικά και

χαρακτηρίζεται από τη γνωστή διπλή

διαδικασία γήρανσης (γήρανση της κορυφής και
γήρανση της βάσης της πληθυσµιακής

πυραµίδας). 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι η χώρα µας, 

σε αντίθεση µε άλλες χώρες, µεταπολεµικά δεν
γνώρισε κάποια έντονη και απροσδόκητη

έκρηξη των γεννήσεων «baby boom». 
Αντίθετα, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η

δυναµική της γήρανσης διαµορφώνεται και

εξελίσσεται κάτω από την επίδραση και τις

µεταβολές στις κύριες δηµογραφικές

συνιστώσες και κύρια λόγω:  
α) της µείωσης της γονιµότητας/γεννητικό-
τητας (από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και
µετά),  
β) της προόδου που έχει επιτευχθεί στην
καταπολέµηση της γενικής θνησιµότητας, 
κυρίως λόγω της βελτίωσης των υπηρεσιών

δηµόσιας υγείας και κοινωνικής προστασίας, µε
αποτέλεσµα να επιµηκυνθεί η µέση διάρκεια

ζωής και για τα δύο φύλα και τέλος  
γ) της έντονης µεταναστευτικής κίνησης της
πρώτης µεταπολεµικής περιόδου (Χρυσάκης, 
Μπαλούρδος 2002). 
  Ακόµη και αν οι γεννήσεις ή η εισροή

µεταναστών αποτρέψουν µία µελλοντική

µείωση στο µέγεθος του πληθυσµού, η
δηµογραφική γήρανση θα συνεχιστεί λόγω

περαιτέρω βελτίωσης στο προσδόκιµο επι-
βίωσης. Επιπλέον, φαίνεται ότι παράλληλα µε
το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, 

έχουν περισσότερα έτη υγιούς ζωής και

ξεκινούν γεγονότα, όπως ο γάµος και η

τεκνοποίηση µε αναβολή και καθυστέρηση. 
Αναµφισβήτητα, η «γενεά σάντουιτς» θα είναι
το πρότυπο, που σταδιακά θα γίνει κυρίαρχο τα
επόµενα έτη.  

Σύγκριση µε τα επίπεδα γήρανσης του

πληθυσµού άλλων χωρών  

Συγκριτικά µε άλλες χώρες, παρα-
τηρείται ότι, το 2004 η Ελλάδα ταξινοµείται
στην τρίτη θέση (µετά την Ιταλία και την
Ιαπωνία) µεταξύ των χωρών µε τις υψηλότερες
αναλογίες ηλικιωµένων (65 ετών και άνω) στον
πλανήτη (∆ιάγραµµα 3). Στην ίδια ακριβώς
θέση ταξινοµείται η χώρα µας, µεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.U.-25), µε
κριτήριο το δείκτη γήρανσης (µετά την Ιταλία
και τη Γερµανία), ενώ το έτος 1981, η
κατάσταση ήταν εντελώς διαφοροποιηµένη (βλ. 
∆ιάγραµµα 4). Εξάλλου, µόνο στην Ιταλία η
τιµή του δείκτη εξάρτησης ηλικιωµένων για το

2004, εµφανίζεται υψηλότερη (28,9%) ενώ στη
Σουηδία η τιµή ταυτίζεται µε την τιµή για την

Ελλάδα (βλ. Πίνακα 2).  
Το έτος 2004, η τιµή του δείκτη

δυνητικής στήριξης γονέων στην Ελλάδα (3,8) 
είναι από τις χαµηλότερες µεταξύ των χωρών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σλοβακία (6,2) 
και στην Ιρλανδία (6,1) οι τιµές εµφανίζονται
µέγιστες (βλ. Πίνακα 2). Αντίστοιχα, ενώ η
τιµή του δείκτη δυνητικής στήριξης ηλι-
κιωµένων στην Ελλάδα ήταν µόλις 7,33 το
2004, σε άλλες χώρες σηµειώθηκαν ακόµη

χαµηλότερες τιµές: Βουλγαρία 3,97, Σλοβακία
4, Τσεχία 4,34, Πολωνία 4,9. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Πίνακα 2, σε άλλες χώρες οι

αναλογίες είναι ιδιαίτερα υψηλές: Σουηδία
12,16, Νορβηγία 11,40, Ισπανία 11,11, Ιταλία
10,74, Γαλλία 10,28 και Ηνωµένο Βασίλειο

10,50. 
Ο δείκτης σύγκρισης της αναλογίας δύο

γενεών ηλικιωµένων, στη χώρα µας το 2004, 
ανέρχεται σε 23%, ενώ σε άλλες χώρες οι τιµές
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές: Σουηδία 53,77%, 
∆ανία 42,19%, Γαλλία 41,36%, Ηνωµένο
Βασίλειο 41,35% (βλ. Πίνακα 2).
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις επόµενες δεκαετίες, 
αναµένεται να καταγράψει περαιτέρω

δηµογραφική γήρανση, λόγω του ότι οι

µεταπολεµικές (1950-1964) «baby boom» 
γενεές γερνάνε. Παράλληλα, παρατείνεται η
προοδευτική πτώση στις γεννήσεις (baby bust) 
σε πολλές χώρες. Σήµερα, ο πληθυσµός της
Ευρώπης συνολικά έχει τη χαµηλότερη

γονιµότητα στη γη, αρκετά κάτω από το

επίπεδο αντικατάστασης των γενεών (2,1 
παιδιά/γυναίκα). Οι εξελίξεις αυτές συνεπι-

κουρούνται από σηµαντικές αλλαγές, που
περιλαµβάνουν αναβολή και µείωση των γάµων

και των γεννήσεων, αύξηση στα ποσοστά
διαζυγίων και στις συναινετικές, εκτός γάµου, 
συµβιώσεις. Ο χρόνος και ο βαθµός κατά τον

οποίο οι χώρες της Ε.Ε. έχουν υιοθετήσει τις
τάσεις αυτές, διαφέρει σηµαντικά, µε συνέπεια
να δηµιουργείται πολυµορφία και ανο-
µοιοµορφία στον πληθυσµό της Ευρώπης, σε
θέµατα συµβίωσης και δηµιουργίας οικογένειας

(Coleman, 1996). 

Πίνακας 2 
∆είκτες διάρθρωσης του πληθυσµού σε επιλεγµένες ευρωπαϊκές χώρες, 2004 

Χώρες

∆είκτης

δυνητικής

υποστήριξης

γονέων

∆είκτης

σύγκρισης

ηλικιωµένων

δύο γενεών

∆είκτης δυνητικής

στήριξης

ηλικιωµένων (%) 

∆είκτης

εξάρτησης

ηλικιωµένω

ν

∆είκτης

εξάρτησης

ολικός

Αναλογία

ηλικιωµένων

65 ετών και άνω

Ε.Ε. (25 χώρες)  9,03 33,27 4,1 24,5 48,9 16,5 
Βέλγιο  8,86 32,69 3,8 26,1 52,5 17,1 
Τσεχία  4,34 21,92 5,1 19,7 41,2 13,9 
∆ανία  9,42 42,19 4,4 22,5 51,0 14,9 
Γερµανία  8,92 27,71 3,7 26,8 48,7 18,0 
Εσθονία  6,59 22,16 4,2 23,9 47,4 15,9 
Ελλάδα  7,33 22,52 3,8 26,4 47,8 17,5* 
Ισπανία  11,11 38,95 4,1 24,6 45,8 16,8 
Γαλλία  10,28 41,36 4,0 25,1 53,5 16,4 
Ιρλανδία  7,22 32,28 6,1 16,4 47,1 11,1 
Ιταλία  10,74 36,17 3,5 28,9 50,1 19,2 
Κύπρος  7,15 29,99 5,7 17,5 46,9 11,9 
Λετονία  6,29 20,83 4,2 23,6 46,1 16,2 
Λιθουανία  6,66 22,41 4,5 22,3 48,6 15,0 
Λουξεµβούργο 7,67 30,96 4,8 21,0 49,0 14,1 
Ουγγαρία  5,46 22,27 4,4 22,6 45,7 15,5 
Μάλτα  5,42 24,35 5,3 19,0 45,5 13,0 
Κάτω Χώρες  7,79 35,15 4,9 20,5 47,9 13,8 
Αυστρία  8,50 37,79 4,4 22,8 46,8 15,5 
Πολωνία  4,90 20,28 5,4 18,6 43,3 13,0 
Πορτογαλία  8,27 28,10 4,0 24,9 48,3 16,8 
Σλοβενία  5,33 20,65 4,7 21,4 42,1 15,0 
Σλοβακία  4,00 18,91 6,2 16,3 41,0 11,5 
Φιλανδία  7,76 34,94 4,3 23,3 49,7 15,6 
Σουηδία  12,16 53,77 3,8 26,4 53,8 17,2 
Ηνωµένο Βασίλειο  10,50 41,35 4,1 24,3 52,0 16,0 
Βουλγαρία  3,97 14,39 4,0 24,9 45,5 17,1 
Κροατία  : : 4,1 24,6 48,9 : 
Ρουµανία  : : 4,8 20,9 44,6 14,4 
Νορβηγία  11,40 55,22 4,4 22,5 53,0 14,7 
Ελβετία  10,82 45,64 4,3 23,2 47,5 : 

: Μη διαθέσιµα στοιχεία  
* Τυχόν ασήµαντες διαφοροποιήσεις µε στοιχεία του Πίνακα 1, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Πηγή: Eurostat. Ίδιες εκτιµήσεις
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∆ιάγραµµα 3 
Οι είκοσι γηραιότερες χώρες στον πλανήτη, 2004 (ποσοστό ηλικιωµένων 65 ετών και άνω) 
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Πηγή: Kinsella K., Phillips D.,  2005.
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∆ιάγραµµα 4 
∆είκτης γήρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.U.-25), 1981-2004 
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Εκτίµηση για ΕU-25, το έτος 2004 (23,7, µε γραµµική παλινδρόµηση) 

  Πηγή: 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1133,1400891,1133
_1402816&_dad=portal&_schema=PORTAL
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∆υναµική γήρανσης του πληθυσµού:  
επιλεγµένα στοιχεία κατά περιφέρεια  
και νοµό  

Οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις της

ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσµού, προ-
καλούνται από αντίστοιχες διαφοροποιήσεις

στη µετανάστευση και από τη διακύµανση στα

ποσοστά γεννήσεων και θανάτων. Κατά το πα-
ρελθόν, η µετανάστευση και οι εσωτερικές
µετακινήσεις χαρακτήριζαν, ως ένα βαθµό, τη
δηµογραφική εξέλιξη των περισσότερων πε-
ριφερειών της χώρας. Καθώς τα περισσότερα
άτοµα που µετανάστευσαν/µετακινήθηκαν ήταν
νεαρής ηλικίας και άρρενες, η επίδραση στην
περιφερειακή γήρανση ήταν ταχύτατη.  

Σταδιακά, τα µεγάλα µεταναστευτικά
κύµατα εξασθένισαν, σε πολλές περιφέρειες/ 
περιοχές, ενώ η δηµογραφική γήρανση επη-
ρεαζόταν καταλυτικά από την απροθυµία

µετακίνησης της πλειοψηφίας των ηλικιωµένων

από τον τόπο διαµονής ή καταγωγής τους, 
µέχρι το θάνατο. Παράλληλα µε τη

συνεχιζόµενη τάση µείωσης της γονιµότητας, 
σε ορισµένες περιπτώσεις η γήρανση συνιστά

µόνιµο τοπικό χαρακτηριστικό. Σε περιφε-
ρειακό ή νοµαρχιακό επίπεδο, όπως θα δούµε
στη συνέχεια, οι διαφοροποιήσεις της δηµο-
γραφικής γήρανσης είναι ιδιαίτερα ισχυρές.  

Αναλογία ηλικιωµένων  

Στο διάστηµα 1951-2001, κατα-
γράφεται πραγµατική αύξηση της αναλογίας

ηλικιωµένων στο συνολικό πληθυσµό, σε όλες
ανεξαιρέτως τις περιφέρειες (βλ. Πίνακα 3). 
Ειδικότερα, τα Ιόνια Νησιά, καθώς επίσης και
το Βόρειο Αιγαίο εµφανίζουν αναλογία

ηλικιωµένων πάνω από το 10% ήδη από το
1951. Οι δύο αυτές περιφέρειες εµφανίζουν από
τις µέγιστες αναλογίες και το 2001 (20,96% το
Β. Αιγαίο και 20,14% τα Ιόνια Νησιά). Για το
ίδιο έτος (2001), έντονη (2η σε µέγεθος) είναι
και η αναλογία ηλικιωµένων στην Πελο-
πόννησο (20,55%) και στην Ήπειρο (19,87%). 
Υψηλότερη αναλογία από τον Εθνικό Μέσο

Όρο (16,71%) καταγράφεται εξάλλου στην
Κεντρική Ελλάδα (18,67%), στη ∆υτική

Μακεδονία (18,27%), στη ∆υτική Ελλάδα

(18,27%) και στη Θεσσαλία (18,05%). 
Αντίθετα, στην Αττική (15,13%), στο Νότιο
Αιγαίο (13,8%), στην Κεντρική Μακεδονία
(15,8%) οι αναλογίες είναι από τις

χαµηλότερες, ενώ στην Κρήτη η αναλογία

(16,26%) υπολείπεται ελάχιστα του Εθνικού
Μέσου Όρου.  
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Πίνακας 3 
Επιλεγµένοι δείκτες δηµογραφικής γήρανσης ανά περιφέρεια, 1951-2001 

           1951         1981                 1991          2001 

Περιφέρειες
Αναλογία

ηλικιωµέν

ων(%) 

∆είκτης

γήρανσης

Αναλογία

ηλικιωµέν

ων (%) 

∆είκτης

γήρανσης

Αναλογία

ηλικιωµέν

ων (%) 

∆είκτης

γήρανσης

Αναλογία

ηλικιωµέν

ων(%) 

∆είκτης

γήρανσης

Ανατολική

Μακεδονία και

Θράκη

6,87 21,74 12,4 50,8 12,7 66,0 17,65 112,22 

Κεντρική Μακεδονία 6,63 22,14 11,0 46,0 11,5 61,0 15,80 103,49 
∆υτική Μακεδονία 7,36 23,80 13,5 54,0 13,1 63,5 18,27 113,06 
Θεσσαλία 6,56 20,37 14,1 57,2 16,0 83,4 18,05 115,40 
Ήπειρος  6,95 20,47 12,7 51,3 14,3 71,0 19,87 139,94 
Ιόνιοι Νήσοι 10,34 38,58 18,6 83,5 18,0 98,0 20,14 133,53 
∆υτική Ελλάδα 7,10 22,68 13,8 53,0 15,0 68,2 17,15 105,07 
Στερεά Ελλάδα 8,70 29,30 15,0 63,0 15,4 79,0 18,67 126,20 
Αττική 6,28 30,08 18,0 79,3 12,6 65,0 15,13 105,95 
Πελοπόννησος 8,87 29,96 10,7 48,0 18,1 98,0 20,55 139,59 
Βόρειο Αιγαίο 10,65 39,98 22,0 100,3 20,1 114,3 20,96 141,91 
Νότιο Αιγαίο 7,88 25,07 13,6 55,0 13,2 62,3 13,80 79,02 
Κρήτη 9,00 30,05 15,0 59,0 15,1 69,8 16,26 95,87 
Σύνολο χώρας 7,45 26,05 12,7 53,7 13,7 71,1 16,71 110,06 

Πηγή: Ίδιες εκτιµήσεις από αντίστοιχες απογραφές πληθυσµού της ΕΣΥΕ. 

Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις

µεταξύ των νοµών για το έτος 2001, υψηλές
αναλογίες (πάνω από 20%) καταγράφονται
κατά σειρά στους νοµούς: Λευκάδας (24,55%), 
Αρκαδίας (23,85), Γρεβενών (23,17%), 
Φωκίδας (23,03%), Λακωνίας (22,90%), 
Κεφαλληνίας (22,45%), Άρτας (21,69%), 
Μεσσηνίας (21,46%), Σάµου (21,33%), 
Λέσβου (21,26%), Καρδίτσας (21,07%), 
Σερρών (20,55%), Λασιθίου (20,43%), ∆ράµας
(20,26%), Ευρυτανίας (20,24%), Κιλκίς

(20,23%) Τρικάλων (20,08%) και Χίου

(20,06%) (βλ. Πίνακα 4). Επίσης, 
επισηµαίνεται ότι ελάχιστοι νοµοί εµφανίζουν

αναλογία χαµηλότερη του Εθνικού Μέσου

Όρου, όπως είναι, τα ∆ωδεκάνησα, η Θεσ-
σαλονίκη, η Ξάνθη, το Ηράκλειο, η Αχαΐα, η

Ροδόπη, η Πιερία, η Χαλκιδική, το Ρέθυµνο, τα
Χανιά και η Λάρισα (βλ. Πίνακα 4).   

Όσον αφορά την Αττική, παρατηρείται
µία σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ της Ν/Α
∆υτικής Αττικής (11,8%), της Ν/Α Ανατολικής
Αττικής (13,28%) και της Ν/Α Πειραιά

(15,96%) µε την περίπτωση της Περ. Πρω-
τεύουσας (20,75%).  

Από τα παραπάνω, ως γενικό

συµπέρασµα προκύπτει ότι, σύµφωνα µε τα
δεδοµένα της τελευταίας απογραφής, µόνον η
Αττική (εκτός της Περ. Πρωτεύουσας), η
Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), το Νότιο
Αιγαίο (∆ωδεκάνησα) και η Κρήτη (εκτός από
το Λασίθι) διαφοροποιούνται συγκριτικά µε τις
υπόλοιπες περιφέρειες (νοµούς) της χώρας, που
χαρακτηρίζονται από υψηλά σχετικά ποσοστά

γήρανσης.    
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Πίνακας 4 
Αναλογία ηλικιωµένων και δείκτης γήρανσης κατά περιφέρεια και νοµό, 2001 

Περιφέρεια/ νοµός/ περιοχές Αναλογία ηλικιωµένων ∆είκτης γήρανσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 17,79 113,04 
∆ράµα  20,56 129,11 
Καβάλα 19,36 126,54 
Έβρος 19,42 100,63 
Ξάνθη  12,64 65,34 
Ροδόπη  15,80 104,11 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 15,77 101,55 
Ηµαθία 16,51 100,27 
Θεσσαλονίκη 13,86 89,19 

Κιλκίς 20,62 144,29 

Πέλλα 17,86 107,65 

Πιερία 16,40 97,81 

Σέρρες 21,16 150,61 

Χαλκιδική  16,92 105,91 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 18,53 144,11 
Γρεβενά 25,47 188,93 

Καστοριά 17,29 112,37 

Κοζάνη 14,47 102,74 

Φλώρινα 18,61 112,25 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18,38 116,58 
Καρδίτσα 22,32 147,34 

Λάρισα  16,49 101,22 

Μαγνησία 17,16 109,85 

Τρίκαλα 20,71 134,21 
ΗΠΕΙΡΟΣ 20,41 143,36 
Άρτα       22,59 162,48 

Θεσπρωτία   20,81 133,73 

Ιωάννινα   19,65 144,65 

Πρέβεζα   19,43 125,70 
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 20,39 133,95 
Ζάκυνθος 17,72 102,47 

Κέρκυρα  19,48 133,06 

Κεφαλληνία   22,94 150,49 
Λευκάδα  25,34 175,43 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 17,47 106,84 
Αχαΐα   18,77 108,53 
Αιτωλοακαρνανία  13,96 87,10 
Ηλεία  19,11 120,96 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 19,38 129,90 
Βοιωτία   17,48 116,77 
Εύβοια  18,36 117,66 
Ευρυτανία  26,50 180,12 
Φθιώτιδα    19,89 138,70 
Φωκίδα    25,25 184,01 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21,30 143,47 
Αργολίδα   18,19 117,95 
Αρκαδία    24,95 172,93 
Κορινθία   18,31 118,79 
Λακωνία   23,98 172,67 
Μεσσηνία 22,29 151,14 
ΑΤΤΙΚΗ 14,81 103,96 
Περ. Πρωτεύουσας  15,04 109,08 
Ν/Α Ανατολικής Αττικής 12,97 81,69 
Ν/Α ∆υτικής Αττικής 11,76 62,50 
Ν/Α Πειραιώς 15,76 110,99 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 21,37 145,94 
Λέσβος  21,78 149,43 
Σάµος   21,71 153,76 
Χίος   20,24 133,12 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 14,05 80,03 
∆ωδεκάνησα   11,71 64,09 
Κυκλάδες 18,00 110,37 
ΚΡΗΤΗ 16,36 95,76 
Χανιά       16,48 97,66 
Ρέθυµνο   16,60 94,15 
Λασίθι     15,10 87,16 
Ηράκλειο 20,71 129,47 

Σύνολο χώρας 16,71 110,01 

Πηγή: Ίδιες εκτιµήσεις από αντίστοιχες απογραφές πληθυσµού της ΕΣΥΕ.  
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∆είκτης γήρανσης

Όσον αφορά το δείκτη γήρανσης, 
παρατηρείται ότι για το έτος 1951 µόνον το
Βόρειο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά εµφάνιζαν

τιµές κοντά στο 40%, που ήταν και οι υψηλότερες
της περιόδου εκείνης. Ύστερα από πέντε

δεκαετίες η κατάσταση είναι εντελώς

διαφορετική. Οι τιµές σε όλες τις περιφέρειες
είναι υψηλές µε την εξής σειρά: Βόρειο Αιγαίο
(141,91%), Ήπειρος (139,94%), Πελοπόννησος
(139,59%), Ιόνια Νησιά (133,53%), Κεντρική
Ελλάδα (126,20%), Θεσσαλία (115,40%), ∆υτική
Μακεδονία (113,06%), Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη (112,22%), Αττική (105,95%), ∆υτική
Ελλάδα (105,07%), Κεντρική Μακεδονία

(101,49%), Κρήτη (95,87%), Νότιο Αιγαίο

(79,02%).Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο

δείκτης δεν είναι απλά υψηλός, αλλά ξεπερνά και
τον Εθνικό Μέσο Όρο (110,06%). Μόνον στις
νησιωτικές περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και

Κρήτης οι αντίστοιχες τιµές είναι κάτω από το

100%.  
Σε επίπεδο νοµού, το 2001 υψηλότερες

τιµές του δείκτη γήρανσης σηµειώθηκαν κατά

σειρά στους νοµούς: Φωκίδας (173,29%), 
Λευκάδας (173,13%), Γρεβενών (170,62%), 
Αρκαδίας (167,49%), Λακωνίας (162,07%), 
Άρτας (154,05%), Κεφαλληνίας (149,57%), 
Σάµου (149,27%), Μεσσηνίας (146,68%), 
Λέσβου (144,72%), Σερρών (144,21%), 
Ιωαννίνων (143,03%), Κιλκίς (140%), Καρδίτσας
(139,63%), και Έβρου (139,01%). Αντίθετα
ελάχιστες τιµές σηµειώνονται στα ∆ωδεκάνησα

(63,85%), στην Ξάνθη (65,76%), στο Ηράκλειο, 
στη Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυµνο, στη Πιερία, στα
Χανιά και στην Αχαΐα (βλ. Πίνακα 4).  

Κατά συνέπεια, οι τιµές του δείκτη γή-
ρανσης εµφανίζουν µία µερικώς διαφορο-
ποιηµένη τάση, από ότι οι σχετικές τιµές του
δείκτη αναλογίας ηλικιωµένων στο συνολικό

πληθυσµό. Κοινό χαρακτηριστικό είναι οι ελά-
χιστες τιµές των δύο δεικτών στο Νότιο Αιγαίο

και οι µέγιστες στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, 
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Ωστόσο, η
Αττική εντάσσεται σε ενδιάµεση κατηγορία, ενώ
και άλλες περιφέρειες έχουν τάση να εµφανίζουν

αντίστοιχα υψηλές τιµές (∆υτική Μακεδονία) ή
συγκρατηµένες τιµές (Κρήτη).  

Ταχύτητα γήρανσης  

Εκτός από το επίπεδο ή την ένταση της

γήρανσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταχύτητα
εξέλιξης του φαινοµένου. Το στοιχείο αυτό, 
εξετάζεται αδρά µε βάση το διάστηµα που χρειά-
ζεται ή αναµένεται, όταν η αναλογία ηλικιωµένων
από 7% διπλασιάζει το µέγεθός της. 7 Για το λόγο
αυτό, µε γραµµική παρεµβολή (linear inter-
polation) υπολογίζονται αντίστοιχα τα δεδοµένα
σε ετήσια βάση (Πίνακας 5). Με βάση τα
ευρήµατα που προκύπτουν από τους εν λόγω

υπολογισµούς, αν και παρέχονται αδρές ενδείξεις
και εκτιµήσεις, φαίνεται ότι: 
α) Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την
Αττική χρειάστηκαν πολλά έτη µέχρι να

προσεγγίσει η αναλογία των ηλικιωµένων το 14% 
(56 έτη το Νότιο Αιγαίο και 42 έτη η Αττική). 
β) Η ταχύτερη εξέλιξη σηµειώνεται στη Θεσσα-
λία, η οποία µέσα σε διάστηµα 26 ετών
διπλασίασε το ποσοστό ηλικιωµένων από 7% (το
έτος 1954) σε 14% (το 1980) και στην
Πελοπόννησο (διάρκεια 28 έτη).  
γ) Η κυρίαρχη διάρκεια διπλασιασµού της

αναλογίας 7% των ηλικιωµένων, είναι τα 35 έτη
και αφορά τις περιφέρειες Ανατολικής Μακε-
δονίας, Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ιονίων  
Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.   
δ) Η χρονική στιγµή που κάθε περιφέρεια

εµφανίζει αναλογία ηλικιωµένων 7% διαφο-
ροποιείται σηµαντικά. Το Βόρειο Αιγαίο καθώς

επίσης και τα Ιόνια Νησιά προσέγγισαν το

επίπεδο αυτό πολλά χρόνια πριν την απογραφή

του 1951. Καθώς η διαδικασία γήρανσης δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµη, οι περιφέρειες αυτές το
2001, µαζί µε τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο
είναι οι πλέον γερασµένες της χώρας: η αναλογία  
ηλικιωµένων στο συνολικό πληθυσµό ξεπερνά το

20%. 
ε) Η χρονική στιγµή προσέγγισης του ορίου του

14%, επίσης διαφοροποιείται κατά περιφέρεια. 
Πρώτα έφτασε το όριο αυτό η περιφέρεια Βορείου

Αιγαίου (1961), ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά
(1967) και κατόπιν η Πελοπόννησος (1978) και η
Στερεά Ελλάδα (1978). Στην Αττική, η αναλογία
ηλικιωµένων, πέρασε το κατώφλι του 14% το έτος
1988, ενώ τελευταία πέρασε η Κεντρική Μακε-
δονία (1998) λίγο µετά το Νότιο Αιγαίο (1996).  

                                                
7 . Η µέθοδος αυτή, χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων από
το Εθνικό Ινστιτούτο για τη γήρανση στις Η.Π.Α.(βλ.: 
Kinsela, Velkoff, 2001) 
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Τέλος, από τα στοιχεία του Πίνακα 5, 
παρατηρείται ότι η χώρα µας προσέγγισε το

7% µόλις το 1949, δηλαδή δύο χρόνια αρ-
γότερα από την Ισπανία. Παρά ταύτα, το εν
λόγω ποσοστό διπλασιάστηκε κατά δύο χρόνια

νωρίτερα (1989). Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο
χρόνος διπλασιασµού είναι (45 έτη), ίδιος µε
την Ισπανία, µε τη διαφορά ότι η διαδικασία
εκεί ξεκίνησε νωρίτερα (1930).  

Προβληµατισµοί και απόψεις πολιτικής

Αναφορικά µε τις προαναφερθείσες

δηµογραφικές εξελίξεις, έχουν διατυπωθεί

απαισιόδοξες απόψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά
τη δηµογραφική γήρανση (δηµογραφική κρί-
ση) οι οποίες θεµελιώνονται σε τρεις βασικές
αρχές: 

1. Οι ηλικιωµένοι συνιστούν πάντα οικο-
νοµικό βάρος. 

2. Η γήρανση ανατρέπει την ισορροπία
στο δείκτη εξάρτησης (µεγαλύτερο
βάρος οι ηλικιωµένοι και µικρότερο τα

παιδιά). 
3. Υπάρχει µια στενή σχέση µεταξύ του
µεγέθους του ηλικιωµένου πληθυσµού

και των αυξανόµενων δηµόσιων δα-
πανών. 

Πρακτικά και οι τρεις αυτές αρχές δεν

φαίνεται να στέκουν απόλυτα. Κατ’ αρχήν
φαίνεται να έχει παρατηρηθεί ότι, η πλειο-
ψηφία των ηλικιωµένων στην Ελλάδα, δίνει
σηµαντικές συνεισφορές χρόνου και χρηµάτων

στις οικογένειές τους (π.χ. φροντίδα στα

εγγόνια, χρηµατική στήριξη). Επιπλέον, η
εστίαση στην εξάρτηση των ηλικιωµένων

αγνοεί τις θετικές πτυχές της γήρανσης και τις

κοινωνικές και οικονοµικές ευκαιρίες που οι

ηλικιωµένοι φέρνουν. 
Οι αδροί δείκτες, υπερβολικά και

εσφαλµένα εξισώνουν την εξάρτηση µε την

ηλικία, κρύβοντας µία σειρά άλλων τύπων
εξάρτησης ή τις «παραβιάσεις» που σηµεία-
νονται στα ad hoc καθοριζόµενα ηλικιακά όρια
διαχωρισµού εξαρτώµενων-µη εξαρτώµενων. 
Επειδή η εξάρτηση των νέων µειώνεται και

των ηλικιωµένων αυξάνεται, πρακτικά ο

δείκτης θα παραµείνει σε υψηλά επίπεδα, αλλά
είναι χαµηλότερος από ότι το 1951 ή το 1961 
(βλ. Πίνακα 1). Άλλωστε, η δηµογραφική
γήρανση στην Ελλάδα είναι γεγονός παρα-
τεταµένο, και η εξαιτίας της, κρίση τίθεται
συνεχώς σε αναβολή, δίχως την εκδήλωση των
καταστρεπτικών επιπτώσεων, που κατά και-
ρούς έχουν προβλεφθεί.   

Παρά ταύτα, είναι σηµαντικό να υπο-
γραµµιστεί ότι απαιτείται ολοένα και µεγα-
λύτερη αναλογία κοινωνικών δαπανών, οι
οποίες συγκριτικά µε πριν, κατανέµονται στις

Πίνακας 5 
Ταχύτητα της γήρανσης στις περιφέρειες, στην Ελλάδα και σε επιλεγµένες χώρες: 

∆ιπλασιασµός της αναλογίας 7% στο σύνολο του πληθυσµού

Περιφέρειες    Περίοδος Έτη Χώρες*    Περίοδος Έτη
Ανατολική Μακεδονία και

Θράκη

1954-1989    35 Γαλλία 1865-1980 115 

Κεντρική Μακεδονία 1956-1998    33 Σουηδία 1890-1975   85 
∆υτική Μακεδονία 1951-1986    35 Αυστραλία 1938-2011   73 
Θεσσαλία 1954-1980    26 Η.Π.Α. 1944-2013   69 
Ήπειρος 1953-1986    33 Καναδάς 1944-2009   65 
Ιόνιοι Νήσοι 1932-1967    35 Ουγγαρία 1941-1994   53 
∆υτική Ελλάδα 1950-1985    35 Πολωνία 1966-2013   47 
Στερεά Ελλάδα 1943-1978    35 Ην. Βασίλειο 1930-1975   45 
Αττική 1946-1988    42 Ισπανία 1947-1992   45 
Πελοπόννησος 1950-1978    28 Ιαπωνία  1970-1996   26 
Βόρειο Αιγαίο 1929-1961    32 Αζερµπαϊτζάν 2000-2041   41 
Νότιο Αιγαίο 1940-1996    56 Κίνα 2000-2041   27 
Κρήτη 1935-1981    46 Σιγκαπούρη  2001-2028   27 
Σύνολο χώρας 1949-1989    40 Χιλή 2000-2025   25 

* Πηγή: Kinsela K., Velkoff V., 2001. 
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µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες, ενώ η τάση
αυτή δεν προβλέπεται να ανατραπεί άµεσα. 
Έχει αναφερθεί ότι ο αριθµός ατόµων ηλικίας

άνω των 100 ετών διπλασιάζεται κατά

δεκαετία από το 1950 και µετά. Οι Vaupel και
Jeune (1995) εκτίµησαν ότι περίπου 8.800 
αιωνόβιοι ζούσαν στην Ευρώπη και στην

Ιαπωνία το 1990, ενώ ο αριθµός τους

αυξήθηκε περίπου κατά 7% ανά έτος στο
διάστηµα 1950 και 1980. Ακόµη, υπολόγισαν
ότι οι πιθανότητες επιβίωσης από τη γέννηση

µέχρι την ηλικία των 100 ετών, έχει αλλάξει
από 1 προς 20 εκατοµµύρια, σε 1 προς 50 
εκατοµµύρια για τις γυναίκες, σε χώρες όπως η
Ιαπωνία, η Σουηδία και η Ελλάδα.   

Από την άλλη πλευρά, αν και έχει
επισηµανθεί ότι, η γήρανση επηρεάζεται κα-
ταλυτικά από το χαµηλό αριθµό γεννήσεων και

τη πιθανότητα µείωσης του πληθυσµού, 
εντούτοις µόνον κατά τα τελευταία χρόνια

εκδηλώνεται έντονη ανησυχία προς την

κατεύθυνση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις, 
αναφέρεται ότι για τις επόµενες δεκαετίες ο

πληθυσµός της Ελλάδας και πολλών άλλων

Ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, Ισπανία κ.ά.) θα
µειωθεί (United Nations, 2000). Παρά ταύτα, η
καθαρή µετανάστευση συγκρατεί την αρνητική

αυτή εξέλιξη. Αναφέρεται ωστόσο ότι ο

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (2000), εξέτασε
την περίπτωση της δυνατότητας της µετα-
νάστευσης να επηρεάσει σηµαντικά τη

γήρανση του πληθυσµού. Το συµπέρασµα που
προέκυψε είναι ότι, από µόνη της, η
µετανάστευση δεν είναι βιώσιµη λύση για τη

συγκράτηση της γήρανσης, εκτός και αν
συνδυαστεί µε άλλα µέτρα πολιτικής π.χ. 
αύξηση συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, 
κυρίως µεταξύ των γυναικών, µέτρα εν-
θάρρυνσης των γεννήσεων κλπ.    

Συµπεράσµατα

Για πολλές δεκαετίες, η Ελλάδα

αντιµετωπίζει συνεχή µείωση του δείκτη

γονιµότητας, ενώ στο ίδιο χρονικό διάστηµα, η
διάρκεια ζωής έχει παραταθεί έντονα. Τα
παραδοσιακά πρότυπα οικογένειας αλλοι-
ώνονται, καθώς παρατηρείται αύξηση της
ηλικίας σύναψης (πρώτου) γάµου, της ηλικίας
απόκτησης πρώτου παιδιού (κυρίως για τις
γυναίκες), αύξηση της αναλογίας απόκτησης
παιδιών εκτός γάµου, της αναλογίας γυναικών
και ανδρών που αρνούνται να τεκνοποιήσουν, 
αύξηση των διαζυγίων, των δεύτερων γάµων, 
των ζευγαριών µε προγαµιαίες σχέσεις, των

παιδιών από διαφορετικούς γάµους, των
ατόµων που ζουν µόνα τους, των οικογενειών
µε παιδιά ή µε χωρίς παιδιά που ζουν µε τον

ένα ή και µε τους δύο γονείς. Η αναλογία του
ανενεργού οικονοµικά πληθυσµού αυξάνεται, 
ενώ η αναλογία του οικονοµικά ενεργού

πληθυσµού σταδιακά µειώνεται. Ένα διαρκώς
συρρικνούµενο ενεργό µέρος του πληθυσµού, 
πρέπει να υποστηρίζει µία διαρκώς διευρυ-
νόµενη αναλογία εξαρτώµενων ατόµων. Στο
πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τη δηµογραφική
γήρανση στη χώρα µας, σηµειώνονται τα εξής:  
• Η γήρανση είναι ένα γενικό φαινό-
µενο. Εµφανίζεται σε όλες τις περιφέρειες
και τους νοµούς της χώρας µε διαφο-
ρετική, ωστόσο, ένταση και ταχύτητα
εξέλιξης. ∆εδοµένου δε του γεγονότος ότι
ο ρυθµός είναι γρηγορότερος στις αγρο-
τικές περιοχές καθώς και σε νησιωτικούς ή

αγροτικούς νοµούς και περιφέρειες, ο
χρόνος προσαρµογής τους στις συνέπειες

θα είναι λιγότερος. 
• Η πλειοψηφία των ηλικιωµένων ατό-
µων ζει στις αστικές περιοχές. 

• Η αναλογία υπερηλίκων αυξάνεται

ραγδαία (γήρανση των ηλικιωµένων). Ο
αριθµός των ατόµων που υπερβαίνει τα

εκατό έτη, αναµένεται επίσης να αυξηθεί
σηµαντικά τις επόµενες δεκαετίες.  

• Αν και το χάσµα µεταξύ των φύλων

µειώνεται, παρά ταύτα η συγκριτική

υπεροχή των γυναικών διατηρείται

(feminization of population ageing). Ως
αποτέλεσµα, πολλές ηλικιωµένες γυναίκες
στην Ελλάδα είναι χήρες, ενώ πολλές από
αυτές ζουν µόνες τους. 

• Σταδιακά εµφανίζεται και αυξάνεται η

επονοµαζόµενη «γενεά σάντουιτς», 
δηλαδή οι περιπτώσεις εκείνες των µεσή-
λικων ατόµων, οι οποίοι βρίσκονται στη
µέση, µεταξύ των αναγκών των παιδιών
τους και εκείνες των γονέων τους.

• Η αύξηση του πληθυσµού συγκρα-
τείται, ενώ το κατά κεφαλή προϊόν αυξά-
νει. 

• Με κριτήριο το µέγεθος του δείκτη

γήρανσης ή την αναλογία ηλικιωµένων

στο συνολικό πληθυσµό, η Ελλάδα

κατατάσσεται στην κορυφή µεταξύ των

χωρών της γης και της ΕΕ. 
• Μεταξύ των περιφερειών, οι σκληροί
πυρήνες γήρανσης το 2001 είναι: το
Βόρειο Αιγαίο (αναλογία ηλικιωµένων

20,96% και δείκτης γήρανσης 141,91%), η
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Πελοπόννησος (αναλογία ηλικιωµένων

20,55% και δείκτης γήρανσης 139,59%) 
και οι Ιόνιοι Νήσοι (αναλογία ηλικία-
µένων 20,14% και δείκτης γήρανσης
133,53%). Αντίθετα, στο Νότιο Αιγαίο, 
στην Κρήτη και στην Αττική και οι τιµές

των δεικτών είναι ελάχιστες.  
• Μεταξύ των νοµών εντονότερο κατα-
γράφεται το πρόβληµα στη Φωκίδα, στη
Λευκάδα, στα Γρεβενά, στην Αρκαδία, 
στη Λακωνία και στην Άρτα.  
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Η εφαρµογή µιας συνολικής

δηµογραφικής πολιτικής για

την αντιµετώπιση της

υπογεννητικότητας στην

Ελλάδα

Έρευνα που έχει διεξαχθεί στο Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) µε ανάθεση του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

1

Χάρις  Συµεωνίδου

Περίληψη

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται: α) στην καταγραφή

και αξιολόγηση των µέτρων οικογενειακής-
δηµογραφικής πολιτικής που ισχύουν στην Ελλάδα

από το 1935-2001, β) στην επισκόπηση των σχετικών
µέτρων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.-15, µε

επικέντρωση στη Γαλλία και γ) στην ανάλυση

κόστους-οφέλους των προτεινόµενων µέτρων για την

Ελλάδα. Από τα αναλυτικά στοιχεία της µελέτης

προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: α) Τόσο στη

Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, ο κανόνας ότι «οι
φτωχοί κάνουν πολλά παιδιά» έχει αντιστραφεί

πλήρως. β) Από τα µέτρα δηµογραφικής πολιτικής

που έχουν κατά καιρούς εφαρµοσθεί η στατιστική

ανάλυση (ανάλυση παλινδρόµησης) έδειξε ότι τα

µέτρα που αυξάνουν τη γονιµότητα των µικρών

ηλικιών (15-24 ετών) είναι διαφορετικά από τα µέτρα
που αυξάνουν τη γονιµότητα των µεγάλων ηλικιών

(25-44). γ) Ανάµεσα στα µέτρα δηµογραφικής

πολιτικής όλων των χωρών της Ε.Ε.-15, εκτός από
την άδεια µητρότητας, που ισχύει σε όλα τα κράτη

µέλη και είναι αµειβόµενη, ιδιαίτερη σηµασία έχει η

γονική άδεια, που λαµβάνεται και από τους δύο

γονείς δ) Στην Ελλάδα φάνηκε από την ανάλυση των

στοιχείων ότι µια αποτελεσµατική δηµοσιονοµική

πολιτική θα πρέπει να στηριχθεί στην άµεση

εισοδηµατική ενίσχυση και ε) Το συνολικό κόστος

των προτεινόµενων µέτρων για την Παιδεία, την
Υγεία και την Πρόνοια, ανέρχεται στο 1/3 περίπου
του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

                                                
1. Η έρευνα ανατέθηκε στο ΕΚΚΕ στις 15/4/2002 και η
ολοκληρωµένη τελική µελέτη κατατέθηκε στο Υπουργείο

στις 2/2/2004. Το ανά χείρας άρθρο αποτελεί περίληψη

της µελέτης αυτής, η οποία σύντοµα θα δηµοσιευθεί από
τις εκδόσεις Σάκκουλα ως εξής: Συµεωνίδου Χάρις και
Μιχάλης Μαγδαληνός (2006). Πολιτικές για την

Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. 
Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.    

Εισαγωγή

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

ανέθεσε στο ΕΚΚΕ, µε υπογραφή σύµβασης, 
την υλοποίηση της µελέτης Εφαρµογή µιας

Συνολικής ∆ηµογραφικής Πολιτικής για την

Αντιµετώπιση της Υπογεννητικότητας, η οποία
πραγµατοποιήθηκε από ερευνητική οµάδα µε

επιστηµονική υπεύθυνο τη συγγραφέα αυτού

του άρθρου. Στόχος του έργου ήταν οι προ-
τάσεις µέτρων για την αντιµετώπιση του

δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Από τη
µελέτη προκύπτουν άµεσα µέτρα πολιτικής, 
εκτός των άλλων, για τις πολύτεκνες οικο-
γένειες και ειδικότερα για το τρίτο παιδί µε

ανάλυση κόστους-οφέλους. Η µελέτη διεξήχθη
σε τρεις φάσεις που κατατέθηκαν στο

Υπουργείο σε έντυπη (1500 σελ.) και ηλεκ-
τρονική µορφή. Οι φάσεις αυτές πραγ-
µατεύονται τα εξής θέµατα: 
1. Καταγραφή των µέτρων δηµογραφικής

πολιτικής από το 1935 µέχρι σήµερα και
αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των

µέτρων αυτών κατά περιφέρεια, νοµούς και
οµάδες ηλικιών. 

2. Επισκόπηση των καλών πρακτικών δηµο-
γραφικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεδοµένα, πολι-
τικές), µε επικέντρωση στη Γαλλία η οποία
είναι η κατεξοχήν χώρα εφαρµογής µιας

αποτελεσµατικής δηµογραφικής πολιτικής. 
3. Προτάσεις δηµογραφικής πολιτικής και
ανάλυσης κόστους-οφέλους των προτει-
νόµενων µέτρων.  

Παρούσα κατάσταση και προβλέψεις

Στη µελέτη αυτή, η ανάλυση της γονι-
µότητας γίνεται µε βάση το συντελεστή συ-
νολικής γονιµότητας, δηλαδή το συνολικό

αριθµό παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής

ηλικίας. Ο δείκτης αυτός, όπως είναι γνωστό, 
βρίσκεται από το 1983 σε επίπεδο κατώτερο
του 2,1 που είναι απαραίτητο για την

αντικατάσταση των γενεών, ενώ το 2004 ισο-
δυναµούσε µε µόλις 1,27 παιδιά ανά γυναίκα, 
γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα µαζί µε την

Ισπανία στην τελευταία θέση σε σύγκριση µε

τις λοιπές χώρες της Ε.Ε., αλλά και παγκόσµια. 
Οι συνέπειες είναι γνωστές: µείωση του

ποσοστού αύξησης του πληθυσµού, µηδενική
και στη συνέχεια αρνητική αύξηση, 
δηµογραφική γήρανση. 
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Για τους σκοπούς της έρευνας

δηµιουργήθηκε, στην Α΄ φάση της µελέτης, µια
βάση δεδοµένων µε όλα τα µέτρα που έχουν

θεσπισθεί κατά την περίοδο 1935-2001 σχετικά
µε την οικογένεια. Παράλληλα, έγινε συσ-
τηµατική καταγραφή, σε µηνιαία βάση, των
γεννήσεων και υπολογισµός του δείκτη

συνολικής γονιµότητας κατά γεωγραφικό δια-
µέρισµα και νοµό. 

Από τα αναλυτικά στοιχεία της µελέτης

προκύπτει ότι, για το σύνολο της χώρας

υπάρχουν δύο βασικές τάσεις. Η πρώτη, τη
δεκαετία του ’80, αντιπροσωπεύει τη

δηµογραφική κατάρρευση της χώρας µε ετήσια

µείωση της γονιµότητας της τάξης του 38%. Η
δεύτερη, τη δεκαετία του ’90, αντιπροσωπεύει
µια δηµογραφική σταθεροποίηση µε µείωση

της τάξης του 8%. Επί πλέον, παρατηρείται
αύξηση της µέσης ηλικίας της µητέρας, η οποία
αυξάνει µε σχετικά µικρή ταχύτητα τη δεκαετία

του ’80, και µε πολύ µεγάλη ταχύτητα τη
δεκαετία του ’90. 

Εξετάζοντας κατά γεωγραφικό διαµέ-
ρισµα, φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο

µεγαλύτερος συντελεστής γονιµότητας το 1999 
παρατηρείται στο Β. Αιγαίο (1,47), ενώ ο

µικρότερος στην πιο φτωχή περιοχή, δηλαδή
την Ήπειρο (1,02). Στη Νότια Ελλάδα, ο
µεγαλύτερος συντελεστής ολικής γονιµότητας

το 1999, παρουσιάζεται στο Ν. Αιγαίο (1,53) 
ενώ ο µικρότερος παρατηρείται πάλι στην πιο

φτωχή περιοχή, δηλαδή τη Στερεά Ελλάδα
(0,97), η οποία είναι και η µόνη περιοχή µε
Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας κάτω από τη

µονάδα. Φαίνεται, ότι τόσο στη Βόρεια όσο και
στη Νότια Ελλάδα, ο κανόνας ότι «οι φτωχοί
κάνουν πολλά παιδιά» έχει αντιστραφεί

πλήρως. Αυτό άµεσα υποδεικνύει ότι η κύρια
αιτία υπογεννητικότητας στην Ελλάδα πρέπει

να αναζητηθεί στον οικονοµικό τοµέα. 
Αναλυτικότερα, οι µικρότεροι Συν-

τελεστές Ολικής Γονιµότητας παρουσιάζονται

στους νοµούς: Ευρυτανίας, Φωκίδος, Σερρών, 
Βοιωτίας, Γρεβενών, Ηλείας, Αρκαδίας, 
Φθιώτιδος, Άρτας, και Κιλκίς. Οι νοµοί αυτοί
είναι ανάµεσα στους φτωχότερους της

Ελλάδας. 
Οι µεγαλύτεροι Συντελεστές Ολικής

Γονιµότητας παρουσιάζονται στους νοµούς: 
Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Λαρίσης, Φλωρίνης, 
Λέσβου, Ηρακλείου, Ρεθύµνης, ∆ωδεκανήσου, 
Ζακύνθου, και Ξάνθης. Με ορισµένες

εξαιρέσεις (π.χ. το νοµό Ξάνθης, στον οποίο
υπάρχει µεγάλη µουσουλµανική µειονότητα), 
οι νοµοί αυτοί είναι ανάµεσα στους

πλουσιότερους της Ελλάδας. Η απλή αυτή

παρατήρηση σηµαίνει ότι η γονιµότητα σε µια

περιοχή ισορροπεί σε ένα σηµείο που

καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την

οικονοµική δυνατότητα των γονέων να

αποκτήσουν παιδιά.  
Επίσης, παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη

µείωση κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1980 
µε 1999 στο Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας
παρουσιάζεται στους νοµούς: Βοιωτίας, 
Κορινθίας, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Ευβοίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Πρεβέζης, Άρτας. 

Η µικρότερη µείωση στο Συντελεστή

Ολικής Γονιµότητας παρουσιάζεται στους

νοµούς: Αττικήs (υπόλ.), Φλωρίνης, ∆ωδε-
κανήσου, Καβάλας, Λασιθίου, Ξάνθης, 
Ζακύνθου, Λέσβου, Κεφαλληνίας, και Κυκ-
λάδων. 

Η λίστα µε τους νοµούς µεγαλύτερου

Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας δεν ταυτίζεται

µε τους νοµούς µε τη µικρότερη µείωση στο

Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας. Επίσης, η
λίστα µε τους νοµούς µικρότερου Συντελεστή

Ολικής Γονιµότητας δεν ταυτίζεται µε τους

νοµούς µε τη µεγαλύτερη µείωση στο Συν-
τελεστή Ολικής Γονιµότητας. Αυτό αντι-
κατοπτρίζει τις σχετικές αλλαγές στην

οικονοµική κατάσταση των νοµών. 
Εξετάζοντας την ειδική κατά ηλικία

γονιµότητα στο σύνολο της χώρας, 
παρατηρούµε ότι τη δεκαετία του ’80 υπάρχει
µια µείωση σε όλες τις οµάδες ηλικιών µε

µεγαλύτερη στην οµάδα ηλικίας 15-19 ετών    
(-58,61%) και µικρότερη στην οµάδα 30-34 
ετών (-22,2%). Η µείωση αυτή συνεχίζεται τη
δεκαετία του ’90 για τις µικρές ηλικίες (15-29) 
αλλά αντιστρέφεται στις µεγαλύτερες οµάδες

ηλικιών (30-40 ετών) στις οποίες παρου-
σιάζεται µια εντυπωσιακή αύξηση µεταξύ ’90 
και ’99 της τάξης του 35%. Το τελικό

αποτέλεσµα για την εικοσαετία ’80-’99 είναι
µια µεγάλη µείωση της γονιµότητας (της
τάξεως του 60%) στις µικρές ηλικίες (15-29) 
και µια µικρή αύξηση (της τάξης του 6%) στις
µεγαλύτερες ηλικίες. 

Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προ-
βλέψεις της Eurostat, η µείωση της γονιµό-
τητας είναι δυνατόν να αναχαιτιστεί αν οι γυ-
ναίκες αποκτήσουν τον επιθυµητό αριθµό παι-
διών. Σύµφωνα µε τις έρευνες Γονιµότητας του
ΕΚΚΕ, ο αριθµός αυτός ανέρχεται στην Ελ-
λάδα στο 2,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπα-
ραγωγικής ηλικίας, δηλαδή υπερβαίνει το όριο
αντικατάστασης των γενεών (βλ. Πίνακα 1). 
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Πίνακας 1 
Πραγµατικός, επιθυµητός και ιδανικός αριθµός παιδιών ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας των γυναικών

1983, 1997, 1999 

∆είκτες γονιµότητας Έρευνα 1983 
Έρευνα

1997 
Έρευνα

1999 

Περιφέρεια

Αθήνας

Λοιπές αστικές

περιοχές

Αγροτικές

περιοχές
Ελλάδα Αθήνα 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 γυναικών

δείγµατος
1.881 2.164 2.259 6.135 503 3.032 

Σηµείωση: Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οµάδες ηλικιών και η οικογενειακή κατάσταση του πληθυσµού του    δείγµατος
διαφέρουν στις τρεις έρευνες (έρευνα 1983: έγγαµες γυναίκες ηλικίας 15-49 ετών, 1997: έγγαµες γυναίκες ηλικίας
30-63 ετών, 1999: όλες οι γυναίκες 18-49 ετών). 

Πηγές: Συµεωνίδου, Χ., Μαγδαληνός Μ., 2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις
Αντ. Σάκκουλα. Συµεωνίδου, Χ., 2006, Οικογένεια και Γονιµότητα στην Ελλάδα. Ανάλυση κατά Γενεές, Αθήνα: 
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα. 

Ωστόσο, για να πραγµατοποιηθεί ο
υψηλός αυτός αριθµός θα πρέπει να εκπληρω-
θούν οι συνθήκες που επιτρέπουν τη συµφι-
λίωση οικογενειακής και εργασιακής ζωής και

να ενισχυθούν οικονοµικά οι οικογένειες. 
Η Eurostat αναφέρει για την Ελλάδα

τρία σενάρια (εκδοχές) για το έτος 2020. 
Σύµφωνα µε το απαισιόδοξο σενάριο, η
γονιµότητα θα φτάσει το 1,40 παιδιά ανά γυ-
ναίκα, η µεσαία εκδοχή υποστηρίζει ότι θα φτά-
σει το 1,70, η δε αισιόδοξη εκδοχή ότι θα
φτάσει το 1,90 παιδιά ανά γυναίκα. Στο απαι-
σιόδοξο σενάριο έχει θεωρηθεί ότι δεν θα

υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές από την Πολι-
τεία στην τρέχουσα φροντίδα των παιδιών, στα
οικογενειακά επιδόµατα κ.λπ. Η µικρή αύξηση
στη γονιµότητα θα προέλθει από τις ανα-
βληθείσες γεννήσεις. Στο υψηλό σενάριο αντί-
θετα, όλες οι συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν
στις γυναίκες να συνδυάσουν επαγγελµατική

καριέρα και µητρότητα, θα εκπληρωθούν πλή-
ρως και θα ενισχυθεί οικονοµικά η οικογένεια. 
Και στα δυο σενάρια όµως, η µέση ηλικία της
µητέρας θα αυξηθεί σηµαντικά στην απόκτηση

του πρώτου παιδιού. 

Αποτελεσµατικότητα των µέχρι τώρα

ληφθέντων µέτρων οικογενειακής– 
δηµογραφικής πολιτικής

Αναφορικά µε τα µέτρα δηµογραφικής

πολιτικής που έχουν κατά καιρούς εφαρµοσθεί

και την πιθανή επίδρασή τους στη γονιµότητα, 
η στατιστική ανάλυση (ανάλυση παλιν-
δρόµησης) έδειξε ότι τα µέτρα που αυξάνουν τη
γονιµότητα των µικρών ηλικιών (15-24 ετών) 
είναι διαφορετικά από τα µέτρα που αυξάνουν

τη γονιµότητα των µεγάλων ηλικιών (25-44 
ετών). Το πρώτο σύνολο µέτρων σχετίζεται
περισσότερο µε οικονοµικές παροχές, ενώ το
δεύτερο σχετίζεται περισσότερο µε εργασιακές

διευκολύνσεις της µητέρας.  
Στο άρθρο αυτό, είναι δυνατόν να

αναφερθούµε µόνο σε περιορισµένο αριθµό

µέτρων και συσχετίσεων (βλ. Πίνακα 2). 
Παραδειγµατικά, αναφέρεται ότι ένα από τα
θεωρούµενα ως σηµαντικότερα µέτρα, η γονική
άδεια (Ν.1483/84), όπως εφαρµόζεται στην
Ελλάδα χωρίς αποδοχές είναι ένα εξαιρετικά

αναποτελεσµατικό µέτρο δηµογραφικής πολι-
τικής, δεδοµένου ότι, ασκεί θετική επίδραση
στο συνολικό δείκτη γονιµότητας σε ένα µόνο

νοµό της χώρας, αρνητική σε τρεις, ενώ σε
όλους τους υπόλοιπους δεν έχει στατιστικά

σηµαντική επίδραση. Αντίθετα, όταν εξετάζεται
η επίδραση της γονικής άδειας στη γονιµότητα

στο δηµόσιο τοµέα (Π.∆..193/88) φαίνεται ως
αποτελεσµατικό µέτρο εφόσον επενεργεί θετικά

σε 20 νοµούς και αρνητικά µόνο σε έναν. 
Επίσης, η άδεια των 9 µηνών µε αποδοχές που
δίνεται στις µητέρες δηµοσίους υπαλλήλους, 
εφόσον δεν κάνουν χρήση του µειωµένου ωρα-
ρίου τους (Ν.2683/99), έχει τη σηµαντικότερη
στατιστικά θετική επίδραση στη γονιµότητα. 
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Πίνακας 2 
Αριθµός σηµαντικών επιδράσεων ανά νοµό και ηλικία

Σηµαντικό

σε νοµούς

Αρνητικό

σε νοµούς

Σηµαντικό

σε ηλικίες

Αρνητικ

ό

σε
ηλικίες

Νόµος 1483/84 
(Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές
υποχρεώσεις –τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων) 

1 3 7 6 

Νόµος 1563/85 
(Αφαίρεση από το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της
εργαζόµενης µητέρας της δαπάνης για τη φύλαξη των παιδιών

µέχρι 6 ετών που µένουν µαζί της)

8 1 12 4 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 193/88 
(∆ιευκολύνσεις στους εργαζόµενους µε οικογενειακές
υποχρεώσεις)

20 1 30 4 

Νόµος 1892/90 
[Μηνιαίο επίδοµα 34.000δρχ (  99.78) επί 3ετία στη µητέρα που
αποκτά τρίτο παιδί και ισόβια «σύνταξη» στην πολύτεκνη µητέρα
(άρ.63, § 4)]

1 0 6 0 

Νόµος 2085/92 
(Γονική άδεια για µητέρες  υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και
Ν.Π.∆.∆. χωρίς αποδοχές)

1 1 3 1 

Νόµος 2238/94 
(Μείωση φόρου εισοδήµατος ανάλογα µε τα τέκνα)

0 0 3 0 

Υ.Α. αριθ. 50898/12.12.96 
(Χορήγηση δανείων από ΟΕΚ ανάλογα µε τα τέκνα για

αποπεράτωση ή επέκταση οικίας)
2 0 5 0 

Υ.Α. 50186/97 
(Χορήγηση δανείων από ΟΕΚ σε πολυτέκνους για ανέγερση

κατοικίας)
1 3 3 1 

Νόµος 2683/99 
(Γονική άδεια για τις µητέρες υπαλλήλους µε ή χωρίς αποδοχές)

12 0 12 0 

Σύνολο 46 9 81 16 

Πηγή: Συµεωνίδου Χ.,  Μαγδαληνός  Μ., 2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. 
Σάκκουλα.    

Η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει το

δηµόσιο, ότι η χρήση της γονικής άδειας δεν θα
λειτουργήσει αρνητικά στην εργασιακή

κατάσταση των γονιών (συνήθως της µητέρας) 
που κάνουν χρήση της άδειας, αλλά και το
γεγονός της µη διακοπής του µισθού στην

περίπτωση των µητέρων δηµοσίων υπαλλήλων, 
φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην

παραπάνω εικόνα. Ένα άλλο µέτρο, η δυνα-
τότητα να αφαιρείται από το συνολικό επίδοµα

της µητέρας πριν την επιβολή φόρου, η δαπάνη
για τη φύλαξη παιδιών µέχρι 6 ετών που µένουν
µαζί της (Ν. 1563/85) και οι φορολογικές
διευκολύνσεις για όποιον προστατεύει παιδιά

(Ν.2683/99) έχουν στατιστικά θετική επίδραση
στη γονιµότητα.  

Το συµπέρασµα που προέκυψε από την

πρώτη φάση της µελέτης ήταν η επιβεβαίωση

του οικονοµικο-κοινωνικού χαρακτήρα της

µείωσης της γονιµότητας και συνεπώς η

αναγκαιότητα θέσπισης και εφαρµογής νέων

µέτρων, τα οποία θα εναρµονίζουν την

οικογενειακή µε την εργασιακή ζωή. Επίσης, η
αναγκαιότητα διαρκούς αξιολόγησης και

επαναπροσδιορισµού της νοµοθεσίας και των

µεθόδων κοινωνικής πρόνοιας για την επίλυση

του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας

µας. Εξάλλου, όπως είπε και ο διάσηµος
δηµογράφος Alfred Sauvy, τα «δηµογραφικά
φαινόµενα εκδικούνται τροµερά όποιους τα

αγνοούν». 

Η εµπειρία των χωρών της Ε.Ε.-15 µε
έµφαση στην περίπτωση της Γαλλίας

Στη συνέχεια, στη Β΄ Φάση της

µελέτης, εξετάστηκαν τα µέτρα δηµογραφικής
πολιτικής όλων των χωρών της Ε.Ε.-15. Εκτός
από την άδεια µητρότητας –που ισχύει σε όλα
τα κράτη µέλη και είναι αµειβόµενη– ιδιαίτερη
σηµασία έχει η γονική άδεια, που λαµβάνεται
και από τους δύο γονείς µετά τη λήξη της
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άδειας µητρότητας, µε ελάχιστη διάρκεια 3 
µήνες και µέχρι το παιδί να φθάσει 8 ετών. Οι
άδειες αυτές αποτελούν άλλοτε ατοµικό δι-
καίωµα και άλλοτε µεταβιβάσιµο δικαίωµα, 

είναι δε συνήθως αµειβόµενες, τουλάχιστον
µερικά µε ένα τµήµα του µισθού (βλ. Πίνακα
3), πράγµα που δεν ισχύει για την Ελλάδα. 

Πηγή: Συµεωνίδου Χ. και Μ. Μαγδαληνός (2006) Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. 
Σάκκουλα. 

1 Αν πάρει άδεια µόνο η µητέρα, τότε το επίδοµα δίνεται έως να φτάσει το παιδί 18 µηνών. Αν ο πατέρας παίρνει
τουλάχιστον 6 µήνες άδεια, το επίδοµα µπορεί να δίνεται έως να φτάσει το παιδί 24 µηνών. Για τους µόνους γονείς και τις

Πίνακας 3
Θεσµοθετηµένη γονική άδεια στις χώρες της Ε.Ε., 2001 

∆ικαίωµα Αµοιβή Μέγιστη διάρκεια
Μερική

άδεια

∆ιάσπαση

της άδειας

Ηλικία

παιδιού

Αυστρία οικογενειακό

επίδοµα µε πάγιο

πληρωτέο ποσό των

410 € το µήνα 1
24 µήνες Ναι Όχι 0-2 έτη

Βέλγιο  ατοµικό
536,65  € το µήνα
(2002)  

3 µήνες Ναι Όχι 0-4 έτη

Γαλλία οικογενειακό Καµία 3  3 χρόνια Ναι Ναι 0-3 έτη
Γερµανία οικογενειακό 307 € το µήνα 4 36 µήνες 5 Ναι Ναι 0-3 έτη

∆ανία
οικογενειακό

Υπολογίζεται µε

βάση τον τακτικό

µισθό του

εργαζόµενου µε

ανώτατο όριο τα

394 € την εβδοµάδα

10 εβδοµάδες 2  
Ναι Όχι

Σχετίζεται

µε τη

γέννηση

του

παιδιού

Ελλάδα ατοµικό Καµία 3 µήνες Όχι Όχι
0-3 ½ 
έτη

Ηνωµένο

Βασίλειο
ατοµικό Καµία 13 εβδοµάδες 12 Ναι Ναι 0-5 έτη

Ιρλανδία ατοµικό Καµία 14 εβδοµάδες Ναι Ναι 0-5 έτη
Ισπανία ατοµικό Καµία 3 χρόνια Όχι Όχι 0-3 έτη

Ιταλία οικογενειακό
30% του τελευταίου
µισθού

10 µήνες 6 Όχι Όχι 0-8 έτη

Λουξεµβούργο ατοµικό

επίδοµα µε πάγιο

πληρωτέο ποσό

1611 € το µήνα 7
6 µήνες Ναι Όχι 0-5 έτη

Ολλανδία ατοµικό Καµία 13 εβδοµάδες 8  Ναι Όχι 9 0-8 έτη
Πορτογαλία  ατοµικό Καµία 3 µήνες Όχι Όχι 0-3 έτη

Σουηδία ανάµικτο 10

390 ηµέρες το 80% 
του εισοδήµατος µε

ανώτατο όριο το 7,5 
x του βασικού
ποσού (βασικό
ποσό το 2002: 
3981,40 €) 
Κατά τις τελευταίες

90 ηµέρες ένα πάγιο
ποσό των 6,30 € την
ηµέρα

480 ηµέρες 11  Ναι Ναι 0-9 έτη

Φιλανδία οικογενειακό

Το ποσό

καθορίζεται µε

βάση το εισόδηµα, 
και το ίδιο είναι ως

ελάχιστο 269 € το
µήνα (01-05-2000). 
Being on average 60 
% of an employees 
pay. 

26 εβδοµάδες
(158 εργάσιµες
ηµέρες και  
Σάββατα)  

Όχι Όχι 0-2 έτη
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οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα υπάρχει ένα επιπλέον οικονοµικό βοήθηµα. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν την 1 
Ιανουαρίου 2002 και µετά, ένα επίδοµα φροντίδας παιδιού αντικαθιστά το επίδοµα της γονικής άδειας. Η βασική διαφορά
ανάµεσα στα δύο επιδόµατα είναι πως το επίδοµα φροντίδας παιδιού βασίζεται στο παιδί και τις ανάγκες του, ενώ η παροχή
γονικής άδειας εξαρτάται από γονικά κριτήρια, όπως είναι η εργασία. Τα επιδόµατα φροντίδας παιδιού δίνονται έως το παιδί
να φτάσει 36 µηνών, ή έως το παιδί να φτάσει 30 µηνών αν µόνο ένας γονέας φροντίζει το παιδί. Το επίδοµα φροντίδας του
παιδιού είναι 14,53 € την ηµέρα.
2 ∆υο εβδοµάδες επιπλέον παρέχονται για αποκλειστική χρήση από τον πατέρα. Επιπρόσθετα, κάθε γονέας δικαιούται 13 
εβδοµάδες πλήρους άδειας για τη φροντίδα παιδιού. 
3 H γονική άδεια είναι µη αµειβόµενη. Ωστόσο, είναι δυνατό κατά τη διάρκειά της να λαµβάνεται ένα επίδοµα ανατροφής
παιδιού, αν ο γονέας το δικαιούται. Οι γονείς µπορούν επίσης να λάβουν ένα πάγιο χρηµατικό επίδοµα µόνο αν έχουν δυο ή
περισσότερα παιδιά. Το 2000 το ποσό ήταν 469 € το µήνα. Αυτό το επίδοµα παρέχεται µέχρι το µικρότερο παιδί να φτάσει
στην ηλικία των τριών ετών. 
4 Οι οικογένειες µπορούν να ζητήσουν επιδόµατα ανατροφής παιδιού κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 µηνών του παιδιού, 
µόνο αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο εισοδήµατος. Για τα έγγαµα ζευγάρια, τα οποία δεν
ζουν µόνιµα χωριστά και έχουν ένα παιδί, το όριο είναι 51,129 € το χρόνο, για µόνους γονείς το όριο είναι 38,347 €. Τα όρια
εισοδήµατος είναι κατά προσέγγιση συγκρίσιµα µε ένα καθαρό εισόδηµα του ίδιου ποσού µετά το φόρο και τις µειώσεις. 
Από τον 7ο µήνα του παιδιού και µετά, το ανώτατο όριο εισοδήµατος µειώνεται στην περίπτωση των παντρεµένων
ζευγαριών και εκείνων των οποίων το εισόδηµα ξεπερνά τα 16,464 € το έτος και στην περίπτωση των µόνων γονέων, των
οποίων το εισόδηµα ξεπερνά τα 13,498 €. Αυτά τα όρια εισοδήµατος αυξάνονται µε 2,454 € για κάθε επιπλέον παιδί του
δικαιούχου. 
5 Υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στη διάρκεια της γονικής άδειας (Elternzeit) και τη διάρκεια του επιδόµατος ανατροφής
παιδιού (Erziehungsgeld). Η διάρκεια της άδειας είναι 3 έτη, αλλά το επίδοµα δίνεται µόνο για 2 έτη. Από την 1η Ιανουαρίου
2001 οι γονείς έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν µια µικρότερη περίοδο του ενός µόνο έτους των εισφορών για τη φροντίδα
του παιδιού, οπότε το µηνιαίο επίδοµα αυξάνεται από 307 € σε 460 €. 
6 Μπορεί να επεκταθεί σε 11 µήνες, αν ο πατέρας πάρει τουλάχιστον 3 µήνες άδεια. 
7 Η γονική άδεια αµείβεται για τον ένα γονέα, µε την εγγύηση της συνέχισης της απασχόλησης. Χωρίς αυτή την εγγύηση, 
ένας γονέας µπορεί να επιλέξει να λάβει ένα πάγιο χρηµατικό επίδοµα για πάνω από 22 µήνες µε 412 € το µήνα. 
8 Το δικαίωµα στην άδεια υπολογίζεται σε ώρες και ισούται µε 13 φορές  το µέσο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας. Αρχικά, ο
κανονισµός παρέχει 6µηνιαίο δικαίωµα σε µερική άδεια, το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη άδεια 13 εβδοµάδων. Από την 1η

Ιουλίου 1997 η άδεια µπορεί να ληφθεί πλήρως ή τµηµατικά σε περίοδο µεγαλύτερη από 6 µήνες, αν συµφωνεί ο εργοδότης. 
9 Από την 1η ∆εκεµβρίου 2001 η γονική άδεια µπορεί να ληφθεί τµηµατικά (µέγιστο 3 φορές), αλλά µόνο µε συµφωνία του
εργοδότη. 
10 Ο γονέας µπορεί να µεταφέρει τις ηµέρες που δικαιούται στον άλλο γονέα (οικογενειακό δικαίωµα), εκτός από τις 60 
ηµέρες που ονοµάζονται µήνες της µαµάς ή του µπαµπά (ατοµικό δικαίωµα). 
11Από την 1η Ιανουαρίου 2002 το γονικό επίδοµα σε συνδυασµό µε τη γέννηση αποτελείται από  480 ηµέρες. Ένας επιπλέον
µήνας προστέθηκε. Από τότε 2 µήνες (και όχι πια ένας) προορίζονται για τον πατέρα, όπως και για τη µητέρα. Αυτές οι
αλλαγές εφαρµόζονται για τα παιδιά, γεννηµένα µετά την 1η Ιανουαρίου 2002.
12Ένα άτοµο δικαιούται τη µη αµειβόµενη γονική άδεια αν έχουν αποκτήσει γονική ευθύνη για ένα παιδί γεννηµένο ή

υιοθετηµένο µετά τη 15η  ∆εκεµβρίου 1999 και αν έχουν εργαστεί συνεχόµενα επί ένα έτος στον ίδιο εργοδότη.

Πηγές:  
Moss, P. and Deven F. (eds) (1999), Parental leave: Progress or Pitfall. 
Bruning, G. and Plantenga J., 1999, “Parental leave and equal Opportunities: experiences in Eight European countries”, 
Journal of Social Policy ,pp. 195-209. 
MISSOC, “Mutual information system on social protection”, Social Protection in the EU Member States and the European 
Economic Area. Situation on 1st January 2001.
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Online: http://www.rva.fgov.be/MenuNL.htm
Kansaneläkelaitos (KELA – The social Insurance Institution of Finland) A Guide to benefits 2001.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugund (2001) Erziehungsgeld, Elternzeit.
Eironline. Online: http://www.eiro.eurofound.ie/index.html. 
Work and Care Act. Online: http://wetten.sdu.nl/cgi-bin/logi. 
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Επίσης, άλλο σηµαντικό µέτρο απο-
τελούν τα οικογενειακά επιδόµατα για ενίσχυ-
ση του οικογενειακού εισοδήµατος, που κλι-

µακώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών

(βλ. Πίνακα 4). 

Πίνακας 4 
Ετήσια ποσά (σε €) ανά τύπο οικογένειας για το 2001 

Χώρα 
Οικογένεια

µε 1 παιδί
Οικογένεια

µε 2 παιδιά
Οικογένεια

µε 3 παιδιά
Οικογένεια

µε 4 παιδιά

Ποσό για

επιπλέον

παιδιά

B 840 2388 4704 7020 2316 
DK 1476 2952 4428 5904 1476 
D 1656 3312 5148 7296 2148 
EL 70,44 216 480 576 96,84 
E 288 576 864 1152 288 
F 0 1284 2928 4584 1644 
IRL 648 1296 2148 3000 852 
I 526.79 1338.66 2900.42 4889.81 6092.13 
L 1680 4092 7644 11196 3552 
NL 936 2112 3276 4752 1236 
A 1488 3120 4908 6696 1788 
P 300 300 1044 1488 444 
FIN 1080 2400 3972 5796 2064 
S 1284 2568 4200 6168 2568 
UK 1236 2064 2892 3720 828 

Πηγή: MISSOC, (http://europa.eu.int/employment_social/missoc2001/f_part9_en.htm)  στο: Συµεωνίδου Χ., Μαγδαλινός
Μ.,  2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής

Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.   
Σηµείωση:  
D: Για παιδιά από 3-7 ετών. Για το πρώτο παιδί από 0-3 ετών, το µηνιαίο ποσό είναι 135 € και για το πρώτο παιδί από 7-18 

ετών, είναι 96 €. Για κάθε επόµενο παιδί από 3-17 ετών, το µηνιαίο ποσό είναι 123 €. 
I: Βασισµένο στα εισοδήµατα του µέσου εργάτη στην παραγωγή στον τοµέα της βιοτεχνίας για το 2000 (OECD). Τα ποσά

αντιστοιχούν στα οικογενειακά επιδόµατα που δόθηκαν στην Ιταλία κατά την περίοδο 1999-2000. 
NL: Βασικό ποσό για οικογένειες µε παιδιά από 12 -17 ετών. Για παιδιά από 6-11 ετών, το ποσό είναι ίσο µε το 85% του

βασικού ποσού και για παιδιά κάτω των 6 ετών, τα οικογενειακά επιδόµατα αντιστοιχούν περίπου στο 70% του βασικού
ποσού. 

A: Για ένα παιδί από 10-19 ετών. Για παιδιά από 6-11 ετών το µηνιαίο ποσό είναι 105 € για το 1ο παιδί, 118 € για το 2ο και
131 € για κάθε επιπλέον παιδί.  

P: Για παιδιά άνω των 12 µηνών και για οικογενειακό εισόδηµα 1,5 φορά κάτω του ελάχιστου µισθού. 

Στη Γαλλία, όπου η δηµογραφική πο-
λιτική έχει κριθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, 
το σηµαντικότερο επίδοµα είναι το καθολικό

οικογενειακό επίδοµα, αν και οι τρέχοντες στό-
χοι επικεντρώνονται στην υποστήριξη της

ανατροφής του πολύ µικρού παιδιού, στην
προώθηση της γέννησης του τρίτου παιδιού, 
στη µείωση της ένδειας των παιδιών και στη

διευκόλυνση της συµφιλίωσης µεταξύ εργασίας

και οικογενειακής ζωής. 

Προτεινόµενη πολιτική µε βάση την

ανάλυση κόστους – οφέλους
  

Στη Γ΄ φάση της µελέτης προτείνονται

συγκεκριµένες πολιτικές για την αντιµετώπιση

του δηµογραφικού ζητήµατος της µείωσης της

γονιµότητας και υπολογίζεται το κόστος των

προτεινόµενων µέτρων. 
  Από την ανάλυση των αιτιών µείωσης

της γονιµότητας, µε βάση τις έρευνες Γο-
νιµότητας που έχουν διεξαχθεί στο ΕΚΚΕ και

των στοιχείων της παρούσας µελέτης, προ-
κύπτει ότι η κύρια αιτία υπογεννητικότητας

στην Ελλάδα πρέπει να αναζητηθεί στον οι-
κονοµικό τοµέα. Επειδή δε ο «επιθυµητός» και
ο «ιδανικός» αριθµός παιδιών είναι σαφώς
υψηλότερος από τον πραγµατικό (βλ. Πίνακα
1), η όποια οικογενειακή-δηµογραφική πολι-
τική θα πρέπει να στοχεύει: α) στην αύξηση του
οικογενειακού εισοδήµατος και β) στην εξασ-
φάλιση κρατικής υποδοµής για τη συµφιλίωση

της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των

ζευγαριών. 
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Από την ανάλυση των φορολογικών

δαπανών της µελέτης, προκύπτει ότι όχι µόνο
στερούν από το δηµόσιο ένα µεγάλο ποσό

εσόδων αλλά, ακόµη, δεν φαίνεται να πραγ-
µατοποιούν και τον κοινωνικό τους ρόλο σαν

µέσο αναδιανοµής του εισοδήµατος. Από
στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, 
προκύπτει ότι από τα 199.350 άτοµα των
οποίων το εισόδηµα ήταν µέχρι 6.000 ευρώ, 
µόνον 30 έκαναν χρήση των φοροαπαλλαγών! 
Κατά κανόνα, µια αποτελεσµατική δηµο-
σιονοµική πολιτική θα πρέπει να στηριχθεί

στην άµεση εισοδηµατική ενίσχυση.  
Στην στήλη 3 του Πίνακα 5, δίνουµε

την άµεση εισοδηµατική ενίσχυση που θα

προέκυπτε αν δίναµε την φοροαπαλλαγή σαν

άµεση εισοδηµατική ενίσχυση προσαυξηµένη

µε τις εκπίπτουσες δαπάνες για εκπαίδευση, για
υγεία και οικογενειακούς λόγους. Οι δαπάνες
αυτές (363,9 ευρώ) προσαυξάνονται ανάλογα
µε τον αριθµό των παιδιών. Έτσι, η οικογένεια
µε 1 παιδί θα έχει προσαύξηση 363,9 ευρώ και
µια οικογένεια µε 2 παιδιά θα έχει προσαύξηση
το διπλάσιο, δηλαδή 727,8 ευρώ, κ.ο.κ. Από
τον Πίνακα αυτόν, προκύπτει και η πολιτική
ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών που θα

έπρεπε να εφαρµόσει η Πολιτεία, εστιάζοντας
στις οικογένειες µε 3 ή περισσότερα παιδιά και
µε περιορισµένο εισόδηµα, για λόγους κοι-
νωνικής αλληλεγγύης.  

Πίνακας 5 
Ποσοστά άµεσης εισοδηµατικής ενίσχυσης στο µέσο εισόδηµα ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών

Σενάριο Αναφοράς

Αριθµός παιδιών Μέσο εισόδηµα (€) Εισοδηµατική  ενίσχυση (€) 
Ποσοστό ενίσχυσης

στο εισόδηµα

0 6,4 χιλ 0 0 
1 15,1 χιλ 452 3,0% 
2 17,1 χιλ 933 5,46% 
3 15,7 χιλ 1708 10,9% 
4 13,9 χιλ 2395 17,14% 
5 12,3 χιλ 3140 25,5% 
6 12,1 χιλ 3944 32,5% 

Πηγή: Συµεωνίδου Χ.,  Μαγδαληνός Μ., 2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. 
Σάκκουλα.    

Επιπλέον, είναι αναγκαία η υποστη-
ρικτική πολιτική στο δηµογραφικό τοµέα και

κυρίως στον τοµέα συµφιλίωσης οικογενειακής

και εργασιακής ζωής και είναι απαραίτητη τόσο

η καθιέρωση της αµειβόµενης –µερικά
τουλάχιστον– γονικής άδειας όσο βέβαια και η
έµφαση της πολιτικής στον τοµέα των

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών. Το
θεωρούµε αυτονόητο ότι χωρίς µια τέτοια

υποστηρικτική πολιτική τα αποτελέσµατα της

δηµοσιονοµικής πολιτικής δεν πρόκειται να

έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Για να καλυφθούν κατ’ αρχήν οι

ανάγκες της χώρας σε πρωινά µόνον τµήµατα

σχολείων σε δηµοτικά, χρειάζονται να

κατασκευαστούν συνολικά 86 νέα σχολεία
στην Αττική και 309 στην υπόλοιπη χώρα

(συνολικό σταθερό κόστος 290,7 εκ. ευρώ). 
Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, χρειάζονται να
κατασκευαστούν 75 στην Αττική και 135 στη
λοιπή χώρα µε συνολικό σταθερό κόστος 78 εκ. 
ευρώ. Επιπλέον, για να επεκταθεί ο θεσµός των
ολοήµερων σχολείων σε όλα τα δηµοτικά και

νηπιαγωγεία της χώρας απαιτείται να γίνουν

ολοήµερα ακόµη 2.297 δηµοτικά και 3.529 
νηπιαγωγεία, µε κόστος λειτουργίας 48,93 εκ. 
ευρώ ανά έτος. 

Όσον αφορά την ανάγκη σε βρε-
φονηπιακούς σταθµούς υπολογίζεται ότι πρέπει

να κατασκευαστούν συνολικά 3.962 σταθµοί
για 100% κάλυψη των παιδιών ηλικίας 1-4 
ετών, µε συνολικό σταθερό κόστος κατασκευής
580 εκ. ευρώ και λειτουργίας 57,4 εκ. ευρώ το
έτος. Ωστόσο, ο θεσµός των βοηθών µητέρων
(φύλαξη 5 παιδιών ανά 1 ειδικευόµενη µητέρα) 
θα µπορούσε να συµ-βάλει σηµαντικά κα-
λύπτοντας το 50% των 357.827 παιδιών ηλικίας
1-4 ετών που είναι σήµερα ακάλυπτα. Για το
σκοπό αυτό, θα χρειάζονταν 35.783 βοηθοί
µητέρες µε ετήσιο κόστος 183,78 εκ. ευρώ, ενώ
αντίστοιχα θα µειωνόταν το κόστος σε

σταθµούς. 
Σχετικά µε τις γονικές άδειες, το κό-

στος τους, αν διαρκούν επί 1 χρόνο και αµεί-
βονται µε το βασικό µισθό, υπολογίζεται για
210.000 εργαζόµενες γυναίκες ηλικίας 25-40 
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ετών που αναµένεται να αποκτήσουν 1 επι-
πλέον παιδί, σε 1,5 δις ευρώ άπαξ, αν δε
επέλεγαν να εργασθούν 70.000 γυναίκες επι-
πλέον κάθε χρόνο, το συνολικό κόστος θα
ανερχόταν σε 513,6 εκ. ευρώ. 

Ενισχύοντας τη γυναικεία απασχόληση, 
ενισχύεται έµµεσα το οικογενειακό εισόδηµα

και εποµένως η γονιµότητα. Υπολογίζεται ότι
µία πολιτική απασχόλησης υπέρ των γυναικών

µε στόχο την κάλυψη 468.000 θέσεων εργασίας
θα έχει κόστος επιµόρφωσης των γυναικών

(10% του βασικού µισθού για 6 µήνες) 
ισοδύναµο µε 158,6 εκ. ευρώ άπαξ και µετα-
βλητό κόστος (ετήσια επιδότηση των

επιχειρήσεων µε 30% του βασικού µισθού για
κάθε προσλαµβανόµενη γυναίκα) περίπου 1,03 
δις €. Το συνολικό κόστος των παραπάνω
µέτρων φαίνεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6 
Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόµενης πολιτικής και υπολογισµός γενικού κόστους της πολιτικής

∆ηµοσιονοµικό κόστος  2,82 δις/έτος
Νέα σχολεία (για αποφυγή διπλοβάρδιας)  
∆ηµοτικά 290,7 εκ άπαξ
Νηπιαγωγεία 78 εκ άπαξ
Ολοήµερα δηµοτικά και νηπιαγωγεία για πλήρη κάλυψη  
∆ηµοτικά  19,29 εκ/έτος
Νηπιαγωγεία 29,64 εκ/έτος
Βρεφονηπιακοί σταθµοί 580 εκ άπαξ

57,42 εκ/έτος
Βοηθοί µητέρες 183,78 εκ/έτος
Απασχόληση

Κόστος πολιτικής (επιµόρφωση κλπ.) 158,6 εκ άπαξ
Επιδότηση µισθού 951,3 εκ/έτος
Γονικές άδειες 1,5 δις άπαξ

513,6 εκ/έτος
Συνολικό σταθερό κόστος πολιτικής 2,6 δις άπαξ
Συνολικό µεταβλητό κόστος  4,575 εκ/έτος
Μείον αντικατάσταση επιδοµάτων (*) -753 εκ/έτος
Μείον πρόσθετα φορολογικά έσοδα (**) -913 εκ/έτος
Συνολικό µεταβλητό κόστος πολιτικής 2,905 δις/έτος

Σηµειώσεις: (*) Οι τρέχουσες δαπάνες για οικογενειακά επιδόµατα ανέρχονται σε 753 εκ ευρώ ετησίως και θα πρέπει να
αφαιρεθούν από τον τελικό υπολογισµό του ετήσιου κόστους της πολιτικής.   
      (**) Η απώλεια φορολογικών εσόδων του δηµοσίου που οφείλεται στις φοροαπαλλαγές έχει υπολογισθεί ότι ανέρχεται
στο ποσόν των 913 εκ ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος της πολιτικής εφόσον η πολιτική
στηρίζεται στην αντικατάσταση των φοροαπαλλαγών. 

Πηγή: Συµεωνίδου Χ.,  Μαγδαληνός Μ.,  2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. 
Σάκκουλα.    

Η συνδυασµένη χρήση των παραπάνω

µέτρων µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του

µέσου αριθµού των παιδιών ανά γυναίκα

αναπαραγωγικής ηλικίας από 1,3 σε 1,72 παιδιά
περίπου κατά µέσον όρο. Επιπλέον, η συν-
δυασµένη χρήση των µέτρων οδηγεί σε

σηµαντικότατη µείωση του κόστους υλοποίη-
σης της πολιτικής. 

Θεωρούµε επίσης αναγκαίο να κάνουµε

την εξής επισήµανση. Με τη µετατροπή 3.529 
νηπιαγωγείων και 2.297 δηµοτικών σχολείων
σε ολοήµερα οι οικογένειες εξοικονοµούν µια

σηµαντική δαπάνη από το γεγονός ότι δεν είναι

πια απαραίτητο να στέλνουν τα παιδιά τους σε

ιδιωτικά σχολεία, πράγµα που συνδέεται µε µια

σηµαντική αύξηση του οικογενειακού εισο-
δήµατος. Φυσικά, η αύξηση αυτή θα έχει
περαιτέρω επιδράσεις στη γονιµότητα και µε

τον τρόπο αυτό βλέπουµε ξεκάθαρα τα πολ-
λαπλασιαστικά αποτελέσµατα που θα έχει η

εφαρµογή µιας συνολικής δηµογραφικής στη

χώρα. 
Από τον Πίνακα 6, παρατηρούµε ότι για

την υλοποίηση της πολιτικής χρειάζονται

περίπου 2,6 δις ευρώ άπαξ και 2,905 δις σε
ετήσια βάση. Για να σχηµατίσουµε µια εικόνα
για το τι µεγέθη αντιπροσωπεύουν τα ποσά

αυτά αναφέρουµε ότι οι δαπάνες για την

παιδεία και υγεία-πρόνοια του Τακτικού

Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού
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∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχονται το 2004 σε
5,55 και 4,434 δις ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή
συνολικά σε 10 δις ευρώ περίπου. Εποµένως η
πολιτική αν υλοποιηθεί συνεπάγεται ένα ετήσιο

κόστος που ανέρχεται περίπου στο 1/3 περίπου
του Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προ-
ϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την

παιδεία, την υγεία και την πρόνοια. 
Τέλος, όπως και στην περίπτωση της

Γαλλίας, όπου η δηµογραφική πολιτική στη-

ρίχθηκε σε ερευνητικά δεδοµένα και αντί-
στοιχες µελέτες, η παρούσα µελέτη µπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη

χάραξη µιας αποτελεσµατικής συνολικής

δηµογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά
και ειδικότερα µιας πολιτικής για την

πολύτεκνη οικογένεια µε 3 ή περισσότερα
παιδιά. 
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Ο ηλικιωµένος και η

οικογένεια: ηθικά και
δεοντολογικά ζητήµατα

                                                                                                     

Γίτσα  Κοτταρίδη

Περίληψη

Ο ηλικιωµένος και η οικογένεια σχηµατίζουν ένα

σύστηµα ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων, µέσα στο

οποίο κάθε µέλος επηρεάζει τα υπόλοιπα. Συνεπώς, η
µελέτη του συστήµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική

προκειµένου να καθορισθεί η διαρκής ικανότητα

όλων των µελών της οικογένειας να ζουν µε τα

προβλήµατα που δηµιουργεί ο ηλικιωµένος. Παρόλο
που η θέση αυτών που παρέχουν φροντίδα στην

οικογένεια αναγνωρίζεται σταδιακά κατά τη

διαµόρφωση πολιτικής, η πραγµατοποίηση των

κοινωνικών δικαιωµάτων τους αναιρείται από τη

συνεχιζόµενη έλλειψη ευαισθητοποίησης των επίση-
µων φορέων για τις ανάγκες τους και την έλλειψη

εµπειρίας στην εκτίµηση αυτών των αναγκών. 
Προκείµενου να αναπροσανατολισθούν οι υπηρεσίες, 
είναι απαραίτητο οι οργανώσεις Υγείας και Πρόνοιας

να γίνουν περισσότερο συµµετοχικές, ανοικτές και να
ενδυναµώνουν τα άτοµα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει
να επικεντρωθούµε στην εξεύρεση αποτελεσµατικών

τρόπων για να µοιράζονται οι ευθύνες της φροντίδας

µεταξύ των οικογενειών και των επίσηµων φορέων

παροχής υπηρεσιών

Εισαγωγή  

             Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φαι-
νόµενα της εποχής µας, το οποίο αποδίδεται
κυρίως στη µείωση της γονιµότητας και το

οποίο επηρεάζεται επίσης από την επιµήκυνση

της διάρκειας της ανθρώπινης ζωής, τη
µετανάστευση, την εκβιοµηχάνιση και την
αστικοποίηση, είναι το φαινόµενο της γήραν-
σης του πληθυσµού, το φαινόµενο δηλαδή της
συνεχούς αυξήσεως της αναλογίας των

προσώπων, τα οποία ανήκουν στη γεροντική
ηλικία. Το φαινόµενο της γήρανσης του πλη-
θυσµού είναι παγκόσµιο, προσλαµβάνει όµως
µεγαλύτερη έκταση στις προηγµένες, τις
βιοµηχανικές χώρες. 

Η πλήρης αυτή ανατροπή των πα-
λαιοτέρων αναλογιών µεταξύ των διαφόρων

οµάδων ηλικιών έχει προκαλέσει ριζικές

αλλαγές στην οικονοµική και στην κοινωνική

διάρθρωση των χωρών αυτών. Οι αλλαγές
αυτές έχουν δηµιουργήσει ειδικά προβλήµατα

και δυσκολίες σε πολλούς τοµείς, όπως οι
κοινωνικές ασφαλίσεις, η εργασία, η υγεία, οι
υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, η στέγαση, 
η ψυχαγωγία.  

Το φαινόµενο της γήρανσης του

πληθυσµού, που βιώνει η Ευρώπη στις αρχές
του 21ου αιώνα, έχει σηµαντικό αντίκτυπο και
στην οικογένεια. Οι αλλαγές που επιτελούνται
B κοινωνικές, οικονοµικές, δηµογραφικέςB
γεννούν ερωτηµατικά ως προς τη δυνατότητα

ανάληψης της περίθαλψης των ηλικιωµένων

από το παραδοσιακό οικογενειακό πλαίσιο (η
κύρια πηγή φροντίδας για τους ηλικιωµένους).  

Πιέσεις στο σύστηµα φροντίδας που

βασίζεται στην οικογένεια  

Σε όλες τις χώρες, τα συστήµατα
φροντίδας, που βασίζονται στην οικογένεια, 
δέχονται διαφόρων ειδών πιέσεις, κοινωνικο-
δηµογραφικές, οικονοµικές, πολιτικές, πράγµα
το οποίο υποδηλώνει ότι η αλλαγή είναι πολύ

πιθανότερη από τη διατήρηση της υπάρχουσας

κατάστασης (Walker A., 1998, pp.142-144). 
Με τη γήρανση του πληθυσµού, το

µέγεθος του ποσοστού των ηλικιωµένων, που
χρειάζονται φροντίδα, αυξάνεται, ενώ η αύξηση
του ποσοστού αδυναµίας και άνοιας και οι

µεγαλύτερες περίοδοι εξάρτησης από τους

άλλους υποδηλώνουν ουσιαστικές αλλαγές στη

φύση και στη διάρκεια της φροντίδας. 
∆εν είναι, όµως, σηµαντική µόνο η

γήρανση του πληθυσµού αλλά και ο

συνδυασµός της µε άλλες κοινωνικο-
δηµογραφικές αλλαγές. Η αύξηση των

διαζυγίων, η διάσπαση των οικογενειών, η
επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών και

η τάση για µικρότερες οικογένειες σηµαίνει ότι

η οικογένεια, σήµερα, έρχεται αντιµέτωπη µε
την προοπτική φροντίδας των ηλικιωµένων

συγγενών για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

και µε λιγότερα διαθέσιµα άτοµα να

προσφέρουν βοήθεια. Σε συνδυασµό µε τις
αλλαγές στη φύση των χρόνιων νόσων, οι
οποίες είναι συχνά εξελικτικές κατά την

προχωρηµένη ηλικία, αυτό σηµαίνει ότι τα
µέλη της οικογένειας εισέρχονται σε νέες

σχέσεις φροντίδας µεταξύ των γενεών τόσο από

την άποψη της έντασης όσο και της διάρκειας

ενώ, παράλληλα, και οι δύο πλευρές πρέπει να
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αντιµετωπίσουν τα βάρη που ενδέχεται να

δηµιουργήσουν αυτές οι σχέσεις. Το

αναπόφευκτο αποτέλεσµα είναι ότι η

αυξανόµενη συχνότητα θα προκαλέσει τη

διάσπαση αυτών των σχέσεων φροντίδας, 
εξαιτίας της κόπωσης αυτών που την παρέχουν

(αποτέλεσµα η αυξανόµενη ζήτηση παροχής
υπηρεσιών, συχνά κλειστού χαρακτήρα). 

Ένα άλλο σηµείο αυτού του κοινωνικο-
δηµογραφικού πλέγµατος είναι η τάση των

ηλικιωµένων να ζουν µόνοι τους. Αυτό
αποτελεί, εν µέρει, τµήµα της δηµογραφικής
αλλαγής και της γεωγραφικής κινητικότητας, 
αλλά αντανακλά επίσης την επιθυµία για

ξεχωριστές κατοικίες τόσο από την πλευρά των

ηλικιωµένων όσο και από την πλευρά των νέων

ατόµων. 
Εκτός από τις κοινωνικο-δηµογρα-

φικές, υπάρχουν πολιτικές και οικονοµικές
πιέσεις που µπορούν να υποσκάψουν την

οικογενειακή φροντίδα. Σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η ανησυχία

σχετικά µε το οικονοµικό κόστος που επιφέρει

η γήρανση του πληθυσµού –όσον αφορά τις
συντάξεις, τις υγειονοµικές και κοινωνικές
υπηρεσίες– στην οποία προστίθενται οι

πολιτικές ανησυχίες σχετικά µε τις φορολογικές

συνέπειες των αυξανόµενων δαπανών της

κοινωνικής πρόνοιας. 
Οι συνέπειες αυτών των πολιτικών και

οικονοµικών πιέσεων, όσον αφορά τη δηµόσια
παροχή, στις περισσότερες χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας απαραίτητος
περιορισµός κόστους που, καθιερώνει την αρχή
ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να λαµβάνουν

φροντίδα στο ίδιο τους το σπίτι, για όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, και
προωθεί την αναζήτηση φθηνότερων µορφών

φροντίδας. Παράλληλα, υπάρχει η επιθυµία να
αναλάβει η οικογένεια ακόµα περισσότερες

ευθύνες και να προωθηθεί η ανάπτυξη των

ιδιωτικών και εθελοντικών τοµέων σε

αντικατάσταση του δηµόσιου τοµέα. Εποµένως, 
ο κίνδυνος για το σύστηµα φροντίδας, που
βασίζεται στην οικογένεια, είναι ότι, όσοι
διαµορφώνουν πολιτικές, αντί να διαφυλάξουν
τα καλύτερα από τα γνωρίσµατα του

συστήµατος αυτού, θα το υπερφορτώσουν µε
προσδοκίες, ακριβώς τη στιγµή που βιώνει µία
µεταβατική φάση. 

Οι διπλές πιέσεις, κοινωνικο-
δηµογραφικές και πολιτικο-οικονοµικές, έχουν
αντίκτυπο τόσο στη φύση και στο µέγεθος της

φροντίδας, που παρέχεται στους ηλικιωµένους
από την οικογένεια, όσο και στις αρµονικές

σχέσεις µεταξύ των γενεών. Υποδηλώνουν ότι
το σύστηµα φροντίδας, που βασίζεται στην
οικογένεια, θα εξακολουθήσει να εξελίσσεται, 
ενώ ο ρυθµός της αλλαγής θα είναι

διαφορετικός στα διάφορα κράτη. 
Η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες όπου

ακόµα η οικογένεια είναι ισχυρή. Ως προς τις
οικογενειακές σχέσεις των ηλικιωµένων, 
σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει

αρµονία µεταξύ των γενεών και ότι η

οικογένεια παραµένει το επίκεντρο στη

συναισθηµατική και κοινωνική ζωή των

ηλικιωµένων. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η
έλλειψη οικογένειας είναι δυσµενής

προϋπόθεση για τα γηρατειά. Η σηµασία της
από απόψεως ψυχικής και σωµατικής υγείας

για τους ανήκοντες σ’ αυτήν την κατηγορία
είναι προφανής. Οι οικογενειακοί δεσµοί
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή των

ηλικιωµένων και είναι σηµαντικοί προσ-
διοριστικοί παράγοντες όσον αφορά το επίπεδο

ικανοποίησης από τη ζωή ή το ηθικό τους στο

στάδιο αυτό της ζωής (Pitsiou E., 1986, σ. 212). 
Ακόµη, έχει παρατηρηθεί ότι, ενώ η

αποµόνωση µειώνει τις δυνατότητες αντί-
στασης στην ασθένεια καθώς και εκείνες της

επιβίωσης, οι οικογενειακοί δεσµοί προάγουν
την υγεία και προστατεύουν τα άτοµα από

ασθένειες και από τα   ψυχο-κοινωνικά άγχη
καθώς και από τις φθοροποιούς τους

επιπτώσεις στην υγεία. Πορίσµατα ερευνών
έχουν δείξει ότι οι ηλικιωµένοι που ζουν σε

ειδικές συνθήκες διαβίωσης –µόνοι, χήροι, 
εγκαταλελειµµένοι– κάνουν πολύ µεγάλη

χρήση υπηρεσιών υγείας ή παρουσιάζουν

υψηλή θνησιµότητα (Σουτζό-γλου-Κοτταρίδη
Γ., 1986, σ. 145, 147). 

Ωστόσο, παρ’ όλο που δεν έχουµε
αξιόπιστα στοιχεία, υπάρχει και στη χώρα µας
µία ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη, από την
πλευρά των ίδιων των ηλικιωµένων, ότι η
οικογένεια είναι, σήµερα, λιγότερο πρόθυµη να
αναλάβει τη φροντίδα των ηλικιωµένων

συγγενών από ό,τι στο παρελθόν, αφού οι
ηλικιωµένοι, ως επί το πλείστον, είναι άτοµα
εξαρτηµένα, που δηµιουργούν στην οικογένεια
οικονοµικές επιβαρύνσεις, σωµατική κόπωση, 
µείωση της ελευθερίας κινήσεων (Έµκε-
Πουλοπούλου Ή., 1998, σ. 294). ∆εν υπάρχουν
αντικειµενικές µαρτυρίες σχετικά µε τη µείωση

της προθυµίας για παροχή φροντίδας, αλλά οι
παράγοντες, που έχουν προαναφερθεί, 
υποδηλώνουν ότι η ικανότητα της οικογένειας

να παρέχει φροντίδα είναι πλέον περιορισµένη. 
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Τα ερωτηµατικά, λοιπόν, που γεν-
νώνται και εδώ είναι ως προς το βαθµό στον

οποίο η οικογένεια θα συνεχίσει να είναι ο

κύριος φορέας φροντίδας και υποστήριξης για

τους ηλικιωµένους συγγενείς. 

Επιπτώσεις της φροντίδας στα µέλη της

οικογένειας που την παρέχουν

Παρόλο που οι περισσότεροι ηλι-
κιωµένοι ζουν µε τις οικογένειές τους, η
σχετική έρευνα, γενικά, έχει αγνοήσει τις
επιπτώσεις της περίθαλψης στα άλλα µέλη της

οικογένειας. Η περίθαλψη του ηλικιωµένου

συχνά προκαλεί κρίση στην οικογένεια. Η
έλλειψη κατανόησης της δοκιµασίας που

περνούν αυτές οι οικογένειες αποτελεί ένα

σοβαρό µειονέκτηµα των περισσοτέρων

ερευνών. Ακόµα, λίγοι είναι οι ερευνητές που
έχουν περιλάβει, σε σχετικές µε το θέµα
µελέτες, τις αντιλήψεις και τα συναισθήµατα
του περιθαλπόµενου ηλικιωµένου απέναντι στο

οικογενειακό του περιβάλλον. Συχνά, ο τρόπος
διαβίωσης των ηλικιωµένων δεν ταυτίζεται

απόλυτα µε τις προτιµήσεις τους (Έµκε-
Πουλοπούλου Ή., 1999, σ. 391).  

Ο ηλικιωµένος και η οικογένεια

σχηµατίζουν ένα σύστηµα ανθρωπίνων αλ-
ληλεπιδράσεων µέσα στο οποίο κάθε µέλος

επηρεάζει τα υπόλοιπα. Συνεπώς, η µελέτη του
συστήµατος είναι ιδιαίτερα σηµαντική, 
προκειµένου να καθοριστεί η διαρκής ικα-
νότητα όλων των µελών της οικογένειας να

ζουν µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί ο

ηλικιωµένος.   
Οι µεταβλητές που φανερώνουν την

ικανότητα του οικογενειακού συστήµατος να

αντεπεξέλθει στην περίθαλψη του ηλικιωµένου

συγγενούς στο σπίτι δεν είναι σαφώς

καθορισµένες. Όπως έχουν διαπιστώσει

ορισµένοι ερευνητές, η περίθαλψη στο σπίτι
δεν είναι για όλους η κατάλληλη. Πρέπει να
κρίνουµε κατά περίπτωση αν αυτή είναι εφικτή, 
εκτιµώντας τις ανάγκες του ηλικιωµένου και

την ικανότητα της οικογένειας να αντεπεξέλθει

σ’ αυτές τις ανάγκες. Ακόµα και όταν οι
ανέσεις διαβίωσης είναι επαρκείς, η

συναισθηµατική προσαρµογή που θα χρειαστεί

δεν πρέπει να υποτιµάται (Σουτζόγλου-
Κοτταρίδη Γ., 1987, σ. 194-195). 

Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στις

επιπτώσεις που έχει η περίθαλψη στο σπίτι

στην ποιότητα ζωής των νοσηλευόντων. Στους
ανθρώπους αυτούς διαπιστώθηκαν υψηλά

επίπεδα ανησυχίας, κατάθλιψης και άγχους. 
Όλες οι παράµετροι έδειξαν ότι ο νοσηλευτικός

τους ρόλος είχε µεγάλο αντίκτυπο στη φυσική

και πνευµατική τους υγεία, στην ευζωία και
στην ποιότητα της ζωής τους (Pinguart M., 
Sörensen S., 2003, p. 250). 

Στη χώρα µας, περίπου οι µισοί από
τους ηλικιωµένους αναλαµβάνονται από τους ή

τις συζύγους τους. Αλλά και οι ίδιοι οι σύζυγοι
είναι ηλικιωµένοι και, εποµένως, αποτελούν
νέα πρόκληση στους φορείς κοινωνικής

φροντίδας. Η εξάντληση είναι ένας κίνδυνος
που απειλεί τα ηλικιωµένα ζευγάρια. Οι
ηλικιωµένοι που εξυπηρετούν αφιερώνουν

πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο στη

φροντίδα απ’ ό,τι οι νεότεροι και έχουν τις
λιγότερες πιθανότητες να λάβουν υπηρεσίες

υποστήριξης. Ισχυρές ενδο-οικογενειακές εξαρ-
τήσεις και αισθήµατα ενοχής παρεµποδίζουν

την κατάλληλη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. 
Τα αισθήµατα ενοχής παίζουν σηµαντικό ρόλο

στις σχέσεις µεταξύ των γενεών, ιδιαίτερα όταν
ένας ηλικιωµένος γονέας περιθάλπεται από τα

παιδιά του. Από τη µία µεριά αναδεικνύουν
ισχυρούς δεσµούς στοργής, από την άλλη, 
όµως, µπορεί να προκαλέσουν πρόσθετη

επιβάρυνση στον περιθάλποντα, π.χ. δυσκολία
να καταβάλει επαρκείς νοσηλευτικές προσ-
πάθειες, ή κατάθλιψη (Κοτταρίδη Γ., 1996, σ. 
454).  

Η κακοµεταχείριση του ηλικιωµένου

µέσα στην οικογένεια  

Για µερικές οικογένειες, η περίθαλψη
ηλικιωµένων επιφέρει καταπίεση που οδηγεί

στην κακοµεταχείριση των ηλικιωµένων. Οι
ηλικιωµένοι και οι οικογένειές τους αισ-
θάνονται ντροπή, αποσύρονται από τους

άλλους και πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρόπος

να αλλάξουν την κατάστασή τους. Μία
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δίνει

τέσσερις παράγοντες ως αιτιολογία της

κακοποίησης των ηλικιωµένων: ψυχο-
παθολογία, σχέσεις υποχρεωτικής αλληλε-
ξάρτησης, εξωγενές άγχος και κοινωνική

αποµόνωση. Περιγράφονται τέσσερις

κατηγορίες κακοποίησης: σκόπιµη σωµατική
κακοποίηση, εσκεµµένη παραµέληση, ακούσια
παραµέληση και µακροχρόνια δυσλειτουργία

των οικογενειακών σχέσεων. Πιθανοί ένοχοι
κακοποίησης είναι µέλη της οικογένειας, που
συνήθως συγκατοικούν µε το ηλικιωµένο

άτοµο, όπως η ηλικιωµένη σύζυγος ή ο ηλι-
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κιωµένος σύζυγος, ανύπανδρες ηλικιωµένες
αδελφές, κόρες, γιοι, νύφες, εγγόνια, αλλά
ακόµη και το υπηρετικό προσωπικό (Johnson 
T., 1985, p. 393). 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τις

ελληνικές επιστηµονικές εργασίες είναι ότι, η
ελληνική κοινωνία δεν αντιµετωπίζει, προς το
παρόν τουλάχιστον, σοβαρό πρόβληµα

κακοποίησης ή παραµέλησης των ηλικιωµένων

µέσα στην οικογένεια, ότι τα βαριά περιστατικά
είναι ελάχιστα και ότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, πρόκειται για ψυχολογική-λεκτική
κακοποίηση. Ωστόσο, για το ηλικιωµένο

άτοµο, αυτή η µορφή κακοποίησης ενδέχεται
να είναι το ίδιο οδυνηρή, αν όχι και

περισσότερο, µε τη σωµατική. Σπάνια η

παραµέληση πηγάζει από κακή πρόθεση. 
Συνήθως, είναι αποτέλεσµα των απαιτήσεων
της κατάστασης, που είναι πέρα από τις
σωµατικές και ψυχικές δυνάµεις των

φροντιστών. Με άλλα λόγια, η κακοποίηση έχει
άµεση σχέση µε το σηµαντικό, και όχι σπάνια
δυσβάστακτο, βάρος που η φροντίδα των
ηλικιωµένων σηµαίνει για την οικογένεια, η
οποία προσπαθεί, χωρίς ουσιαστική βοήθεια
από την πολιτεία, να εκπληρώσει αυτή την
ανάγκη. Το άγχος του φροντιστή είναι ο
σηµαντικός παράγοντας. Μπορεί να

περιλαµβάνει οικονοµικά βάρη, περιορισµό
στις δραστηριότητές του, δυσχέρειες στις
οικογενειακές σχέσεις, προσωπικά προβλή-
µατα, κούραση, ατυχήµατα, προβλήµατα

υγείας, κοινωνική αποµόνωση. Κοινωνικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως έλλειψη

χώρου, σύγκρουση των γενεών και αλλαγές
των ρόλων είναι, επίσης, σηµαντικοί

παράγοντες στην κακοποίηση (Έµκε-Πουλο-
πούλου Ή., 1998, σ. 297-299). 

Η σχέση µεταξύ της οικογένειας και της

δηµόσιας πολιτικής  

Με τα δεδοµένα στοιχεία, δεν µπο-
ρούµε να συµπεράνουµε ότι οι ηλικιωµένοι

λαµβάνουν όλη τη φροντίδα που χρειάζονται, 
είτε από την οικογένεια, είτε από επαγγελµατίες
και, πράγµατι, µαρτυρείται ένα χάσµα όσον

αφορά την περίθαλψη. 
Το ενδιαφέρον και οι µέθοδοι που

αναπτύσσονται, τα τελευταία χρόνια, απηχούν
µία µετάβαση από την έµφαση στην ιδρυµατική

περίθαλψη στην έµφαση στην περίθαλψη στο

σπίτι για τα ηλικιωµένα άτοµα. Έτσι, 
παρατηρείται ανάπτυξη των προγραµµάτων

ανοικτής περίθαλψης (οικιακή βοήθεια, 
επισκέψεις νοσοκόµων στο σπίτι). Οι τάσεις
αυτές, όµως, και η αναζωογόνηση της

αντίληψης των επιβλαβών συνεπειών της

ιδρυµατικής ζωής είναι άραγε αποτέλεσµα

συνειδητής ανάλυσης και σκόπιµης πολιτικής; 
Ή πρόκειται µάλλον για τρόπους προσαρµογής

σε µια κρίση που δηµιουργήθηκε µε την

αλλαγή των οικογενειακών προτύπων, την
αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων και την

οικονοµική ύφεση; (Κοτταρίδη Γ., 1996, σ. 
453). 

Η σχέση µεταξύ της οικογένειας και

της δηµόσιας πολιτικής είναι πολύ στενή. Η
αλληλοσύνδεση της επίσηµης φροντίδας στους

υπερήλικες µε την οικογενειακή περίθαλψη έχει

απασχολήσει τόσο την έρευνα όσο και την

πρακτική δραστηριότητα. Το ενδιαφέρον που
δηµιουργήθηκε οφείλεται, εν µέρει, στην
αναγνώριση της σηµαντικής συνεισφοράς των

συγγενών, των γειτόνων και των φίλων. Όµως, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι το κίνητρο είναι το

οικονοµικό. Οι κυβερνήσεις των προηγµένων
κρατών έχουν κρίνει αναγκαία την περικοπή

των προϋπολογισµών που διατίθενται στον

τοµέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. 
Έτσι, έχουν αναζητήσει οικονοµικότερες ή
χωρίς δαπάνες (για το κράτος) µορφές παροχής
υπηρεσιών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η επίσηµη
φροντίδα έχει λειτουργήσει κυρίως ως

υποκατάστατο της οικογενειακής φροντίδας

και, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
έχουν επενδυθεί αρκετά σε δοµές και µέσα

φροντίδας από την κοινότητα. Πριν από την
εξέταση των προσπαθειών για τη δηµιουργία

τέτοιου είδους διασυνδέσεων, πρέπει να
προηγηθεί µία κριτική θεώρηση των υφι-
σταµένων απόψεων για τη φύση, την ποιότητα, 
τη διάρκεια και την αποδεξιµότητα της

οικογενειακής περίθαλψης. Μεταξύ των µύθων
που πρέπει να τεθούν υπό αµφισβήτηση είναι η

άποψη ότι η περίθαλψη που προσφέρει η

οικογένεια είναι η προτιµότερη µορφή

φροντίδας και ότι η υποστήριξη των

υπαρχόντων περιθαλπόντων είναι µια εύλογη

πρόταση για την κοινωνική πρόνοια

(Σουτζόγλου-Κοτταρίδη Γ., 1987, σ. 199-200). 
Πορίσµατα ερευνών έχουν δείξει ότι

πολλές οικογένειες δεν µπορούν, δεν

διατίθενται, δεν έχουν κίνητρο ή είναι

ακατάλληλες να παράσχουν περίθαλψη σε

εξαρτώµενους ηλικιωµένους συγγενείς. Παρ’ 
όλα αυτά, η κυβερνητική πολιτική πολλών
κρατών προωθεί την περίθαλψη των

ηλικιωµένων από την οικογένεια ως έναν τρόπο
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περιορισµού των δηµοσίων δαπανών και

επαναβεβαίωσης της ευθύνης των παιδιών προς

τους γονείς. Κάποια κράτη έχουν προτείνει την
υποχρεωτική περίθαλψη των ηλικιωµένων από

την οικογένεια, και άλλα έχουν υποστηρίξει την
έγκριση παροχών στην οικογένεια ή

φορολογικών ελαφρύνσεων, που θα ενθαρ-
ρύνουν τις οικογένειες να περιθάλπουν υπε-
ρήλικες συγγενείς τους. Η νοµοθετική επιβολή
της περίθαλψης από την οικογένεια µπορεί να

θεωρηθεί φανερός εξαναγκασµός, ενώ η

οικονοµική βοήθεια µια πιο εκλεπτυσµένη

µορφή εξαναγκασµού. Εξάλλου, οι

υποχρεώσεις µέσα στην οικογένεια είναι

ηθικού µάλλον παρά νοµικού χαρακτήρα

(Κοτταρίδη Γ., 1996, σ. 456). 
Λόγω του ότι η διαγενεακή φροντίδα

στην οικογένεια προέρχεται από ένα αµάλγαµα

αµοιβαιότητας, τρυφερότητας και καθήκοντος
µπορεί να περιλαµβάνει την καλύτερη µορφή

φροντίδας που υπάρχει, αφού προσφέρεται
ελεύθερα µεταξύ ανθρώπων, που αγαπούν ο
ένας τον άλλον. Από την άλλη πλευρά, µπορεί
να είναι η χειρότερη µορφή φροντίδας που

µπορεί να φανταστεί κανείς, αν οι σχέσεις
φροντίδας επιβάλλονται στα µέλη της

οικογένειας, χωρίς αµοιβαία αγάπη και

σεβασµό. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα
για τα συστήµατα φροντίδας τα οποία

βασίζονται σε µια «οικογενειοκρατική» 
ιδεολογία. Μπορεί να απουσιάζει η ευαισθησία
για την πιθανή ποικιλία των οικογενειακών

σχέσεων και, εποµένως, να επιβάλλονται ρόλοι
επιβλαβείς σ’ αυτούς που παρέχουν φροντίδα
στο οικογενειακό πλαίσιο. Η συνειδητοποίηση
ότι η φροντίδα στην οικογένεια µπορεί, κάτω
από ορισµένες συνθήκες, να είναι επιβλαβής
συνδυάζεται µε τα πορίσµατα ερευνών που, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, δείχνουν ότι η
φροντίδα συνεπάγεται κόστος –οικονοµικό, 
σωµατικό, κοινωνικό, ψυχολογικό– καθώς και
οφέλη (Walker A., 1998, pp.145-146). 

Παρ’ όλο που η θέση αυτών που
παρέχουν φροντίδα στην οικογένεια

αναγνωρίζεται σταδιακά κατά την κατάρτιση

πολιτικής, η πραγµατοποίηση των κοινωνικών
δικαιωµάτων τους αναιρείται από τη

συνεχιζόµενη έλλειψη ευαισθητοποίησης των

επίσηµων φορέων για τις ανάγκες τους και την

έλλειψη εµπειρίας στην εκτίµηση αυτών των

αναγκών. Εποµένως, τόσο οι διαδικασίες

εκτίµησης των αναγκών, όσο και οι υπηρεσίες
που παρέχονται στη συνέχεια, συχνά, 
αποτυγχάνουν να λάβουν υπ’ όψιν το

δυναµισµό, τις συγκυρίες και τη διαχρο-

νικότητα της φροντίδας από την οικογένεια. Τα
αποτελέσµατα είναι η αδυναµία κατανόησης

της σχέσης φροντίδας, του νοήµατος της

φροντίδας, για εκείνους που την παρέχουν και, 
κατά συνέπεια, η υποεκτίµηση των αναγκών
αυτών που παρέχουν φροντίδα. Είναι γεγονός
ότι οι επαγγελµατίες έχουν πολύ περιορισµένη

αντίληψη για εκείνους που αναλαµβάνουν τη

φροντίδα µέσα στην οικογένεια (Walker A., 
1998, p. 146). 

Η εξάρτηση του ηλικιωµένου είναι µια

περίπλοκη διαδικασία µε ατοµικές ιδιαι-
τερότητες, που παραλλάσσουν µέσα στο χρόνο
σύµφωνα µε πολλές µεταβλητές. Τόσο η

φυσική όσο και η κοινωνική εξάρτηση

αυξάνουν µε την πάροδο της ηλικίας ως προς

τη συχνότητα και τη σοβαρότητά τους. Μεταξύ
των παραγόντων µε την πιο σηµαντική

επίδραση συγκαταλέγονται η ασθένεια µε τις

επιπλοκές της, η οικονοµική θέση, οι συνθήκες
στέγασης και η οικογενειακή κατάσταση. 

Οι παρεµβάσεις των πολιτικών µπο-
ρούν να έχουν µείζονα σηµασία στην έκταση

και τη διάρκεια της παροχής βοήθειας µεταξύ

των γενεών στην οικογένεια. Ο τρόπος µε τον
οποίο λειτουργούν τα συστήµατα κοινωνικής

πρόνοιας, το είδος και η ποιότητα των µέτρων
που λαµβάνει η πολιτική, µπορεί να επηρεάσει
τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα της

οικογενειακής φροντίδας. Επίσης, η υπερ-
βολικά αυστηρή και περιο-ρισµένη διάθεση
των υπηρεσιών στήριξης µπορεί να καταστήσει

πιο αδύνατη, αντί να επεκτείνει τη φροντίδα
που παρέχεται από την οικογένεια. Θα έπρεπε
να εξετασθούν, διεξοδικά, οι διεθνείς εµπειρίες
µε παρόµοιες πολιτικές τακτικές και οι

συνέπειες για την οικογένεια (όπως το

κοινωνικό, ψυχολογικό και φυσικό κόστος) και
για τον υπερήλικα (όπως η κακοποίηση, η
κακοµεταχείριση και οι ενοχές). Θα έπρεπε
επίσης να εξετασθούν ζητήµατα ηθικής και

µεθοδολογίας (είναι άραγε σωστό να επιβληθεί
νοµοθετικά η µέριµνα, και ποιοι οι τρόποι
καθορισµού των ευθυνών) και προβλήµατα
σχετικά µε τη διασφάλιση ότι η οικονοµική

βοήθεια στις οικογένειες θα χρησιµοποιηθεί για

την περίθαλψη του ηλικιωµένου συγγενούς. Αν
και πολλές οικογένειες µπορεί να ωφεληθούν

από µία κρατική υποστήριξη, οι κυβερνήσεις
δεν θα έπρεπε να «επιβάλλουν» τους
υπερήλικες συγγενείς στις οικογένειές τους, 
ούτε να παρέχουν λανθασµένα κίνητρα

(οικονοµικά οφέλη ή ντροπή) για την

προσφορά τέτοιας φροντίδας (Κοτταρίδη Γ., 
1996, σ. 456-457 και Walker A., 1998, p.145). 
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Υποστήριξη της φροντίδας από την

οικογένεια  

∆εν είναι πλέον ρεαλιστικό να

υποθέτουµε ότι η φροντίδα των ηλικιωµένων

µπορεί να αναληφθεί αποκλειστικά από την

οικογένεια. Για λόγους που είναι προφανείς, 
δεν είναι δυνατόν ούτε ο δηµόσιος τοµέας να

αναλάβει τις λειτουργίες φροντίδας της

οικογένειας, αλλά ούτε είναι και επιθυµητό, 
από τη στιγµή που η φροντίδα από την

οικογένεια µπορεί να περιλαµβάνει µοναδικά

στοιχεία και να παρέχει ιδιοσυγκρασιακές

λειτουργίες, οι οποίες είναι αδύνατον να
ενταχθούν στη γραφειοκρατική διαδικασία. Το
γεγονός αυτό οδήγησε στην έντονη

συνειδητοποίηση, όσων διαµορφώνουν πολι-
τικές, ως προς την ανάγκη να υποστηρίζεται η
φροντίδα της οικογένειας και, σε ορισµένες
περιπτώσεις, να κατανέµεται πιο απο-
τελεσµατικά η σχέση µεταξύ επισήµων

φορέων, που παρέχουν φροντίδα, και της
οικογένειας (Walker A., 1998, pp.144,146). 

Υπάρχουν ήδη µεγάλες διαφορές

µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στο βαθµό που

η οικογένεια λαµβάνει υποστήριξη από

επίσηµες ή επαγγελµατικές υπηρεσίες φρον-
τίδας. Είναι, όµως, αµφισβητήσιµο αν υπάρχει
σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη

που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες

αυτών που παρέχουν φροντίδα µέσα στην

οικογένεια. 
Η αναζήτηση στρατηγικών για την

εξασφάλιση της ευηµερίας των ηλικιωµένων

πολιτών αλλά και των οικογενειών, που τους
περιθάλπουν, έχει πια άµεση προτεραιότητα. 

Προκειµένου να αναπροσανατολιστούν

οι υπηρεσίες, είναι απαραίτητο οι οργανώσεις
υγείας και πρόνοιας να γίνουν περισσότερο

συµµετοχικές, ανοικτές και να ενδυναµώνουν
τα άτοµα. Μία προσέγγιση που βασίζεται στην
ενδυνάµωση θα στόχευε να δώσει την

έµπρακτη ευκαιρία, τόσο στους ηλικιωµένους
όσο και σ’ αυτούς που τους φροντίζουν, να
προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και τις

υπηρεσίες που απαιτούνται για να τις ικα-
νοποιήσουν. Όµως, πορίσµατα ερευνών

υποδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι να

οργανωθεί στην πράξη µια προσέγγιση µε

προσανατολισµό στον χρήστη και σ’ αυτόν που
τον φροντίζει. Η συνεργασία µε αυτούς που
παρέχουν φροντίδα στο οικογενειακό πλαίσιο

είναι ένας νέος και δύσκολος ρόλος για τους

επαγγελµατίες, επειδή δεν υπάρχει παράδοση

εξειδίκευσης σ’ αυτόν τον τοµέα. Εποµένως, 
επειδή οι επαγγελµατίες δεν έχουν γνώσεις και

εµπειρία στη συνεργασία µε όσους παρέχουν

φροντίδα µέσα στην οικογένεια, χρειάζεται
ειδική κατάρτιση ώστε να είναι ικανοί να

κατανοούν και να στηρίζουν τη σχέση φρον-
τίδας. Τα βήµατα αυτά θα βοηθήσουν να
εξασφαλιστεί ότι, οι ανάγκες αυτών που

φροντίζουν λαµβάνονται επαρκώς υπ’ όψιν, 
κατά την παροχή υπηρεσιών, και ότι οι ίδιοι οι
φροντιστές έχουν ενδυναµωθεί για τους ρόλους

τους. Εξάλλου, είναι καθοριστικό να δίνεται η
ευκαιρία στους φροντιστές να επιλέγουν τις

ευθύνες φροντίδας που θα αναλάβουν (Walker 
A., 1998, pp.147-148). 

Στo πλαίσιo αυτό, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, κατά την κατάρτιση πολιτικών, να
επικεντρωθούµε στην εύρεση αποτελεσµατικών

τρόπων για να µοιράζονται οι ευθύνες της

φροντίδας µεταξύ των οικογενειών και των

επίσηµων φορέων παροχής υπηρεσιών. 
Τα τελευταία χρόνια, το δίληµµα τού

εάν η περίθαλψη των ηλικιωµένων θα πρέπει

να παρέχεται σε ίδρυµα ή µέσω υπηρεσιών

περίθαλψης στο σπίτι έχει γίνει το επίκεντρο

σειράς ερευνών. Το ζήτηµα των µέσων

διάκρισης των ηλικιωµένων εκείνων, που οι
ιατρο-κοινωνικές ανάγκες τους µπορούν να
ικανοποιηθούν µέσω ενός προγράµµατος

περίθαλψης στο σπίτι, χωρίς να υποβαθµίζεται
η ποιότητα ζωής της οικογένειας, και εκείνων
που χρειάζονται εισαγωγή σε ίδρυµα, είτε λόγω
ειδικών νοσηλευτικών αναγκών, είτε γιατί η
οικογένεια δεν είναι σε θέση να τους φροντίσει, 
πρέπει να είναι ζήτηµα προτεραιότητας για το

ιατρικό και υγειονοµικό προσωπικό. Το όλο
σύστηµα περίθαλψης πρέπει να είναι ευέλικτο, 
συντονισµένο και ενοποιηµένο για να µπορεί

να γίνεται οµαλά η µετάβαση του ηλικιωµένου

από το σπίτι στο ίδρυµα και αντίστροφα, 
ανάλογα µε εκείνο που υπαγορεύουν οι

περιστάσεις. Ακόµη, θα πρέπει να λαµβάνονται
υπ’ όψιν οι ηθικές, οι ψυχολογικές και οι
κοινωνικές πλευρές πριν καταλήξει κανείς σε

οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε το πώς και το

πότε θα πρέπει να ενεργήσει (Κοτταρίδη Γ., 
1996, σ. 457). 

Στη χώρα µας, ο αριθµός των

ηλικιωµένων που ζουν σε ιδρύµατα αυξάνεται

µε ταχύ ρυθµό. Παράλληλα, οι υπηρεσίες που
παρέχουν περίθαλψη στο σπίτι για τους

ηλικιωµένους έχουν επεκταθεί σηµαντικά τα

τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται, 
προφανώς, στις κοινωνικο-δηµογραφικές, 
οικονοµικές και πολιτικές µεταβολές, που ήδη
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έχουν αναφερθεί, αλλά και στη µειωµένη
ικανότητα των οικογενειών να περιθάλπουν

τους ηλικιωµένους συγγενείς. Η επίδραση των
µεταβολών αυτών είναι τόσο ισχυρή, ώστε η
πρόσφατη ανάπτυξη της επίσηµης φροντίδας

και της οικογενειακής περίθαλψης δεν µπορεί

να καλύψει πλήρως τις ανάγκες. Έτσι, πολύ
συχνά, εξασθενηµένοι ηλικιωµένοι περι-
θάλπονται από οικογένειες των οποίων η

ικανότητα δεν είναι επαρκής για να προσφερθεί

η απαραίτητη περίθαλψη. Σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, η ποιότητα της περίθαλψης είναι πολύ
χαµηλή και η θυσία της περιθάλπουσας

οικογένειας πολύ µεγάλη. Καθώς οι δηµο-
γραφικές και κοινωνικές µεταβολές αναµένεται

να επιταχυνθούν περισσότερο στο µέλλον, 
πολλοί κοινωνικοί γεροντολόγοι πιστεύουν ότι

η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ένα πολύ

ανεπτυγµένο σύστηµα κοινωνικών υπηρεσιών

για τους ηλικιωµένους, αν και, χάρη στην
παράδοσή µας, το σχετικό µέγεθος ενός τέτοιου
συστήµατος µπορεί να είναι κάπως µικρότερο

σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συστήµατα των

δυτικών βιοµηχανικών χωρών. 
Ακόµη, το θέµα της στάσης απέναντι

στο γήρας είναι πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα µε
τις σηµερινές δηµογραφικές συνθήκες, και
απαιτεί διεξοδικότερη εξέταση. Η µελέτη των
στερεοτύπων που έχουν διαµορφώσει την

αντίληψη των νέων, ιδίως όµως των ηλι-
κιωµένων, για το γήρας είναι πρωταρχικής ση-
µασίας για το σχεδιασµό και την πραγ-
µατοποίηση οποιασδήποτε παρεµβατικής

κοινωνικής δραστηριότητας (Αµηρά Ά., 1991, 
σ. 169 και Hummert M., 1990, p.182).  

Η χώρα µας παρουσιάζει ορισµένες

ιδιοµορφίες από οικονοµικής, κοινωνικής και
πολιτισµικής πλευράς. Εδώ λειτουργούν ακόµη
µερικοί µηχανισµοί οι οποίοι, αν τεθούν σε
ενέργεια και ενισχυθούν ανάλογα, θα µπο-
ρούσαν να δώσουν καρπούς και να παίξουν

εποικοδοµητικό και κοινωνικό ρόλο. Ένας από
αυτούς τους µηχανισµούς είναι ο θεσµός της

οικογένειας, που µπορεί βέβαια να διαφο-
ροποιήθηκε, δεν έπαψε όµως να λειτουργεί. 

Η διαφώτιση του κοινού πάνω στις

βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές

ανάγκες των ηλικιωµένων, στις επιπτώσεις που
δηµιουργούνται στα ίδια τα άτοµα, αλλά και
στις οικογένειές τους και στο ευρύτερο πε-
ριβάλλον που ανήκουν, είναι µία πρωταρχική
ανάγκη. Τα προβλήµατα των ηλικιωµένων είναι
µελλοντικά προβλήµατα των νεοτέρων. Τέλος, 
ας θυµηθούµε αυτό, που ο Γαληνός είχε ήδη
διαπιστώσει από τον 2ο µ.Χ. αιώνα: «Κωλύσαι

µεν το γήρας αδύνατον, επισχείν δε το τάχος

αυτού δυνατόν». 
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Ολοκληρωµένη φροντίδα για

τους ηλικιωµένους

Όλγα  Παπαλιού
Εύη  Φαγαδάκη

Περίληψη

Το άρθρο βασίζεται στα πορίσµατα του διακρατικού

ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος “Providing 
Integrated Health and Social Care for Older 
Persons: Issues, Problems and Solutions 
(PROCARE)”, στο οποίο συµµετείχε και η χώρα

µας,1 µε αντικείµενο τη δηµιουργία ενός βιώσιµου

µοντέλου παροχής ολοκληρωµένης φροντίδας προς

τους ηλικιωµένους. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο

δύο προγραµµάτων ανοικτής φροντίδας ηλικιωµένων, 
στα ΚΑΠΗ και «Βοήθεια στο σπίτι» και είχε στόχο τη
διερεύνηση  στοιχείων παροχής ολοκληρωµένης

φροντίδας στους ηλικιωµένους καθώς και την

ανάδειξη των θετικών και αρνητικών χαράκτη-
ριστικών τους, βάσει συγκεκριµένων αξόνων κοινών
για όλες τις συµµετέχουσες χώρες. Από την ανάλυση

των δεδοµένων της έρευνας διαπιστώθηκε έλλειψη

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής φροντίδας

για τους ηλικιωµένους στη χώρα µας, καθώς δεν

υπάρχει ούτε θεσµοθετηµένη δικτύωση των

εµπλεκοµένων µε την προστασία των ηλικιωµένων, 
φορέων, ούτε διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας µε

τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Παρόλα αυτά τα
δύο αξιολογούµενα προγράµµατα, λόγω της καινο-
τοµίας τους που συνίσταται στην παροχή τόσο

ιατρικών όσο και κοινωνικών υπηρεσιών κάτω από

την ίδια στέγη, ακόµα και µε το δεδοµένο ότι αυτοί οι
δύο τοµείς δραστηριοτήτων δεν έχουν αναπτυχθεί

ισόρροπα, θεωρείται ότι θα µπορούσαν να απο-
τελέσουν µια πρώτη αλλά σηµαντική βάση για την

οικοδόµηση ενός συστήµατος ολοκληρωµένης

φροντίδας. 

Σκοπιµότητα εφαρµογής ενός ολοκληρω-
µένου συστήµατος φροντίδας

∆εδοµένης της δηµογραφικής γήραν-
σης, όλο και περισσότεροι ηλικιωµένοι αν-
τιµετωπίζουν χρόνιες και εκφυλιστικές ασθέ-
                                                
1. Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη από το ΕΚΚΕ, 
συµµετείχαν οι ερευνητές: Σισσούρας Α. (επιστηµονικός
υπεύθυνος), Τεπέρογλου Α. (επιστηµονική συνυπεύθυνη), 
Κετσετζοπούλου Μ., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Μπούζας
Ν., Παπαλιού Ο., Φαγαδάκη Ε. και Τεπέρογλου Ε.   

νειες, αναπηρίες και ψυχο-γηριατρικά σύν-
δροµα, τα οποία προκαλούν µείωση της

κινητικότητάς τους και αυξανόµενη εξάρτηση. 
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβλη-
µάτων, που δυσκολεύουν την καθηµερινή τους
ζωή, χρειάζονται όχι µόνο ιατρικές πα-
ρεµβάσεις αλλά και ψυχολογική και κοινωνική

στήριξη, µέσα από ένα ευρύ φάσµα διαδοχικών
ή και παράλληλων υπηρεσιών θεραπείας, 
φροντίδας στο σπίτι, ή µακροχρόνιας φροντίδας
σε ειδικές µονάδες (Kodner D., 2002). 

Έχει όµως διαπιστωθεί ότι, λόγω της
πολυπλοκότητας της οργάνωσης του συστή-
µατος και της αποσπασµατικής παροχής

υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι
σύνθετες αυτές ανάγκες δεν ικανοποιούνται

πλήρως. Οι υπηρεσίες αντιµετώπισης ιατρικών
αναγκών και παροχής µακροχρόνιας κοινω-
νικής φροντίδας για τους ηλικιωµένους, είναι
συχνά κατακερµατισµένες και ασυντόνιστες και

υπάγονται στην αρµοδιότητα πολλών φορέων

και επαγγελµατιών. Οι διάφοροι εµπλεκόµενοι
φορείς, στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας, νο-
σοκοµειακής ή ιδρυµατικής περίθαλψης, 
λειτουργούν παράλληλα ο καθένας µε δια-
φορετικούς ρόλους και αρµοδιότητες, χρη-
µατοδοτούνται από διαφορετικές πηγές, έχουν
διαφορετικούς προϋπολογισµούς και διέπονται

από ανόµοιες και συχνά αντιφατικές ρυθµίσεις, 
µε συνέπεια την ύπαρξη κενών αλλά, σε αρ-
κετές περιπτώσεις, και επικαλύψεων στην πα-
ροχή υπηρεσιών. 

Από τις δυσλειτουργίες αυτές προ-
κύπτουν προβλήµατα που αφορούν στη

δυσκολία πρόσβασης, στη χαµηλή ποιότητα

των παροχών, στη µειωµένη αποτελεσ-
µατικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών

και κατ’ επέκταση στη µη ικανοποίηση των
χρηστών.  

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα

προβλήµατα αυτά και να εξασφαλιστεί

απρόσκοπτη πρόσβαση σε βελτιωµένης ποιο-
τητας και µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας

υπηρεσίες, αλλά και να ικανοποιηθούν οι
συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες των ηλι-
κιωµένων και οι απαιτήσεις τους, τα συσ-
τήµατα υγείας και κοινωνικής φροντίδας

προσανατολίστηκαν προς την εφαρµογή ενός

ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής υπη-
ρεσιών.  
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Έννοια και στόχοι της ολοκληρωµένης

φροντίδας

Το ζήτηµα αυτό αποτελεί πρόκληση για

πολλά συστήµατα υγείας στις ΗΠΑ αλλά και

στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης από τη

δεκαετία του 1990, δεδοµένης της αντίληψης
ότι οι στρατηγικές παροχής ολοκληρωµένης

φροντίδας βελτιώνουν το συντονισµό των

υπηρεσιών, την ποιότητα των αποτελεσµάτων
καθώς και την αποδοτικότητα του συστήµατος

υγείας. 
Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας

(ΠΟΥ) στο World Health Report 2000 “Health 
Systems: Improving Performance” είχε από
τότε αναγνωρίσει ότι η έλλειψη ολοκλη-
ρωµένης φροντίδας οδηγεί σε παροχή ανε-
παρκών και χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών. Για
το λόγο αυτό στο πλαίσιο της ΠΟΥ λειτουργεί

αρµόδια ∆ιεύθυνση, η “WHO European Office 
for Integrated Health Care”, η οποία ασχολείται
µε την παρακολούθηση των στρατηγικών που

εφαρµόζονται στα συστήµατα υγείας των

διαφόρων κρατών και αφορούν τη διευκόλυνση

και ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των

διαφόρων επιπέδων φροντίδας, µε στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών (Gröne O., Garcia-Barbero M., 
2002).  

Ο όρος «ολοκληρωµένη φροντίδα» 
(integrated care) έχει πολλές έννοιες, στερείται
όµως εννοιολογικής σαφήνειας.2 Για την

καλύτερη κατανόηση της έννοιας αυτής θα

βοηθούσε η αναφορά στη δοµή ενός

οργανισµού. Κάθε οργανισµός είναι, σε κάποιο
βαθµό, ιεραρχικά δοµηµένος και αποτελείται
από χωριστά αλλά αλληλοσυνδεόµενα τµή-
µατα, που έχουν συµπληρωµατικούς ρόλους, 
προκειµένου να εκπληρώσουν το κοινό έργο

τους. Ωστόσο, η κατάτµηση, η αποκέντρωση
και η εξειδίκευση στη δοµή των περισσότερων

πολύπλοκων οργανισµών, συνήθως συγ-
κρούονται µε την αποδοτικότητα και την

επίτευξη ποιοτικών στόχων. Η εκπλήρωση

αυτών προϋποθέτει τη συνεργασία µεταξύ των

                                                
2. Η λέξη “integration” προέρχεται από το λατινικό ρήµα
integer που σηµαίνει ολοκληρώνω. Το επίθετο integrated 
σηµαίνει «οργανικό µέρος/τµήµα ενός συνόλου» ή
«επανασύνδεση τµηµάτων ενός συνόλου». Χρησι-
µοποιείται κυρίως για να εκφράσει τη συνένωση

στοιχείων ή συστατικών που είχαν προηγουµένως

διαχωριστεί. (Kodner D., 2002). Η έκφραση “integrated 
care” αποδίδεται στα ελληνικά εκτός από ολοκληρωµένη
φροντίδα και ως ενοποιηµένη ή ενσωµατωµένη  φροντίδα.  

διαφόρων τµηµάτων του οργανισµού. Με αυτή
την έννοια, η «ολοκλήρωση» (integration) είναι
ο συνδετικός ιστός που ενώνει τα µέρη σε ένα

σύνολο, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι
και τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα συστήµατα
υγείας και οι µονάδες υγειονοµικής και

κοινωνικής φροντίδας θεωρούνται µεταξύ των

πλέον σύνθετων και αλληλοεξαρτώµενων δο-
µών (Kodner D., 2002). 

Στην ολοκληρωµένη φροντίδα, όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς συνεργάζονται προκει-
µένου να εκπληρώσουν τους συνολικούς

στόχους. Η αλληλεξάρτηση µεταξύ των επί

µέρους µονάδων και τµηµάτων, καθώς και ο
συµπληρωµατικός ρόλος του καθενός είναι

σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτής. Με τη

διασύνδεση των φορέων και το συντονισµό

τους για τη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ

τους και την αποµάκρυνση των εµποδίων του

συστήµατος, επιτυγχάνεται η συγκέντρωσή

τους κάτω «από µια οργανωτική οµπρέλα». 
Όταν η έκτασή της καλύπτει όλες τις

λειτουργίες π.χ. χρηµατοδότησης, διοίκησης, 
παροχής υπηρεσιών, η ολοκληρωµένη φροντίδα
γίνεται ολοκληρωµένο σύστηµα φροντίδας. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο βαθµός

επίτευξης ολοκληρωµένης φροντίδας εξαρτάται

από τον προυπάρχοντα βαθµό κατάτµησης των

αρµοδιοτήτων σε πολλούς διαρθρωτικούς

φορείς ή από τη συγκέντρωσή τους σε έναν

ενιαίο φορέα χρηµατοδότησης και παροχής

φροντίδας καθώς και από το βαθµό αποδοχής

της από τους επαγγελµατίες. 
Θεωρείται σηµαντικό να αναφερθεί ότι

ο όρος «ολοκλήρωση» (ένωση των διαφόρων
τµηµάτων σε ένα ενιαίο σύνολο) διαφορο-
ποιείται από τον όρο «συντονισµός» (συνερ-
γασία των διαφόρων τµηµάτων). Απ’ αυτή την
οπτική, οι στρατηγικές παροχής φροντίδας
κινούνται µεταξύ αυτονοµίας στο ένα άκρο και

ολοκλήρωσης στο άλλο άκρο, µε ενδιάµεσο
στάδιο το συντονισµό.  

Επίσης υπάρχει διάκριση µεταξύ της

οριζόντιας και κάθετης «ολοκλήρωσης». Η
οριζόντια ολοκλήρωση αναφέρεται σε ενέργειες

που συνδέουν όµοια επίπεδα φροντίδας

(σύνδεση δοµών παροχής παρεµφερών υπη-
ρεσιών στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας

φροντίδας). Από την άλλη πλευρά η κάθετη

ολοκλήρωση αναφέρεται σε ενέργειες που

συνδέουν διαφορετικά επίπεδα φροντίδας

(σύνδεση πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας φροντίδας) (Leichsenring K.,
2003). 
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Η παροχή ολοκληρωµένης φροντίδας

αποτελεί κεντρικό ζήτηµα στο σχεδιασµό

πολιτικής για τους ηλικιωµένους. Παρά τις
διαφορετικές και πολύπλευρες εκφάνσεις της

έννοιας αυτής, στη δεδοµένη περίπτωση αφορά
το συντονισµό όλων των τοµέων πολιτικής για

ηλικιωµένους, το σχεδιασµό υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο, τη συνεργασία µεταξύ άτυπων
και τυπικών µορφών φροντίδας καθώς και τη

δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα χρηµα-
τοδότησης.  

Σκοπός της ολοκληρωµένης φροντίδας

είναι η δηµιουργία ενός λειτουργικού συσ-
τήµατος υγείας και κοινωνικής φροντίδας, το
οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποτυπώνει τις

ανάγκες και τις προτεραιότητες και να

παρεµβαίνει, υιοθετώντας πρακτικές που

βασίζονται στη συνεργασία των διαφόρων

φορέων, µε απώτερο στόχο την κάλυψη των
σύνθετων αναγκών των ηλικιωµένων. 

Ως κυριότεροι στόχοι της ολο-
κληρωµένης φροντίδας θεωρούνται η αυξηµένη

πρόσβαση στις υπηρεσίες των ατόµων που

έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας, η
εξασφάλιση της συνέχειας και της ποιότητας

της φροντίδας µέσω της συνεργασίας των

διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών καθώς

και η συγκράτηση του κόστους µέσω της

µείωσης της αλόγιστης χρήσης των υπηρεσιών.  
Ολοκληρωµένη φροντίδα για τους

ηλικιωµένους σηµαίνει διαδοχικά βήµατα στα

διάφορα επίπεδα φροντίδας, ώστε οι χρήστες να
µην περιπλανώνται µέσα στο σύστηµα προς

αναζήτηση των κατάλληλων υπηρεσιών, αλλά
το σύστηµα να εκτιµά και να καλύπτει τις

ανάγκες τους, είτε αυτές αφορούν παροχή
υπηρεσιών στο σπίτι, είτε παροχή πιο

εξειδικευµένων υπηρεσιών (νοσοκοµεία ή

µονάδες µακροχρόνιας φροντίδας).  
Παρά τις υπάρχουσες διαφοροποιήσεις

στα συστήµατα υγείας και κοινωνικής

φροντίδας µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε., 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν φαίνεται

να είναι κοινά. Από την πλευρά της ζήτησης
υπηρεσιών υγείας, οι δηµογραφικές και

επιδηµιολογικές µεταβολές, οι αυξηµένες

προσδοκίες του πληθυσµού για ποιοτικές

υπηρεσίες και τα δικαιώµατα των χρηστών

αναδεικνύουν την ανάγκη αλλαγών στα

συστήµατα υγείας και από την πλευρά της

προσφοράς, η ανάπτυξη της ιατρικής τεχ-
νολογίας και των πληροφοριακών συστηµάτων

καθώς και οι περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι

απαιτούν συγκράτηση του κόστους. 

Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι δεν
µπορούν να αναπτυχθούν κοινές για τα κράτη-
µέλη υποχρεωτικές πολιτικές, αλλά πρέπει να
ενθαρρυνθούν οι κυβερνήσεις τους να υιο-
θετήσουν πολιτικές προς αυτή την κατεύ-
θυνση, προκειµένου να αντιµετωπίσουν αυτές
τις προκλήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών

εντάσσεται και το ευρωπαϊκό διακρατικό ερευ-
νητικό πρόγραµµα «Παροχή ολοκλη-ρωµένης
υγειονοµικής και κοινωνικής φροντίδας στους

ηλικιωµένους» (PROCARE-Providing Integ-
rated Health and Social Care for the Elderly),3

στόχος του οποίου ήταν η µελέτη των

διαφορετικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση

των παρεχοµένων υπηρεσιών µέσω της

διασύνδεσης αφενός του συστήµατος υγείας και

αφετέρου του συστήµατος κοινω-νικής
φροντίδας για τους ηλικιωµένους. Στο

πρόγραµµα αυτό συµµετείχαν ερευνητές από

ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ινστιτούτα

εννέα χωρών (Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, 
Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, 
Φιλανδία και Αυστρία, η οποία ήταν και
συντονίστρια).  

Στην πρώτη φάση του προγράµµατος, 
οι ερευνητές από τις συµµετέχουσες χώρες

συνέταξαν εθνικές εκθέσεις απεικόνισης της

υπάρχουσας κατάστασης στους τοµείς υγείας

και κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωµένων, 
όπου παρουσιάστηκαν πέντε διαφορετικές

καινοτόµες δράσεις ολοκληρωµένης φροντίδας

από κάθε χώρα.  
Στη δεύτερη φάση, επελέγησαν από τις

δράσεις αυτές δύο, οι οποίες πληρούσαν τα
κριτήρια επιλογής που αφορούσαν στο χρόνο

λειτουργίας τους (τουλάχιστον έξι µήνες) και
στην ύπαρξη στοιχείων παροχής ολοκλη-
ρωµένης φροντίδας για τους ηλικιωµένους, 
καθώς και συνεργασίας µεταξύ των εµ-
πλεκοµένων επαγγελµατιών. 

Η ερευνητική οµάδα του Εθνικού

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 
επέλεξε για διερεύνηση δύο προγράµµατα

παροχής υπηρεσιών για ηλικιωµένους, που
υλοποιούνται µε επιτυχία στο πλαίσιο της

τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας για τους Ηλικιωµένους (ΚΑΠΗ) 
και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». Και
στα δυο αυτά µοντέλα ανοιχτής φροντίδας για

                                                
3. To PROCARE συγχρηµατοδοτήθηκε από το 5th 
Framework Programme of the European Commission 
(Quality of Life and Management of Living Resources, 
The Ageing Population and Disabilities), 2002-2005.
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ηλικιωµένους συναντώνται στοιχεία «ορι-
ζόντιας ολοκλήρωσης».  

Τα ΚΑΠΗ παρέχουν κυρίως υπηρεσίες

οργανωµένης ψυχαγωγίας καθώς και συµ-
µετοχής των ηλικιωµένων σε διάφορες

κοινωνικές δραστηριότητες µε στόχο την

ενεργοποίηση των ηλικιωµένων και την ισότιµη

συµµετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Παράλληλα, παρέχονται υπηρεσίες προλη-
πτικής ιατρικής για έγκαιρη διάγνωση ώστε να

αποφευχθεί η µακροχρόνια θεραπεία.  
Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» 

παρέχει στους µοναχικούς ηλικιωµένους, που
δεν έχουν επαρκείς πόρους και που δεν

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και χρειάζονται

ιδιαίτερη φροντίδα, κοινωνικές υπηρεσίες

(συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη), 
ιατρο-νοσηλευτικές υπηρεσίες (ιατρική και

νοσηλευτική φροντίδα, πρόληψη, συνταγο-
γραφία, φυσικοθεραπεία, συνοδεία σε γιατρό) 
καθώς και υπηρεσίες οικογενειακής βοήθειας

(οικιακή και ατοµική φροντίδα, εξωτερικές
εργασίες) µε στόχο την παραµονή τους στο
περιβάλλον τους και την ελαχιστοποίηση της

χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας.  
Ο στόχος της, εις βάθος, διερεύνησης

των δυο αυτών προγραµµάτων είναι ο

εντοπισµός των στοιχείων ολοκληρωµένης

υγειονοµικής και κοινωνικής φροντίδας, η
αξιολόγηση της έκτασης της εξατοµικευµένης

φροντίδας και η ανίχνευση των παραγόντων

που πιθανά εµποδίζουν την αποτελεσµα-
τικότερη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών.  

Μεθοδολογική προσέγγιση - Επιλογή
δείγµατος και µεθοδολογικά εργαλεία  

Κάθε ένα από τα δυο προγράµµατα που

επιλέχθηκαν αποτελούν µελέτες περιπτώσεων

(case studies). Η µεθοδολογία που

ακολουθήθηκε ήταν κοινή για όλους τους

εταίρους που συµµετείχαν στο ερευνητικό

πρόγραµµα. ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή της
ολοκληρωµένης φροντίδας σχετίζεται µε τη

βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών, η µεθοδολογική προσέγγιση

βασίστηκε στην κλασική προσέγγιση της

∆ιασφάλισης της Ποιότητας του Α. Dona-
bedian, σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν τρία
στοιχεία, βάσει των οποίων εκτιµάται το
ποιοτικό έργο µιας υπηρεσίας: δοµή, δια-
δικασία και αποτέλεσµα. 

Με το όρο «δοµή», εννοείται η υλική
και τεχνική υποδοµή, τα κεφάλαια και το

στελεχιακό δυναµικό του φορέα παροχής

υπηρεσιών. Επιπλέον, συµπεριλαµβάνονται η
πρόσβαση στις υποδοµές και ο χρόνος παροχής

υπηρεσιών (παροχή υπηρεσιών σε 24ωρη βάση, 
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και

των εορτών). 
Ο όρος «διαδικασία» συνδέεται µε την

αλληλεπίδραση µεταξύ του προσωπικού και

του εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Συγκε-
κριµένα, εµπεριέχει την παροχή υπηρεσιών, την
εκτίµηση αναγκών, το σχεδιασµό φροντίδας, το
σεβασµό της αυτονοµίας του χρήστη, τον
αριθµό του εµπλεκόµενου προσωπικού και τους

τρόπους παραποµπής και παρακολούθησης της

πορείας του χρήστη. 
Ο όρος «αποτέλεσµα» αφορά στις

επιπτώσεις από την παροχή των υπηρεσιών, 
όπως βελτίωση της ποιότητας ζωής και

ικανοποίηση του εξυπηρετούµενου. Βασική

παράµετρος για την εκτίµηση του αποτε-
λέσµατος θεωρείται η ύπαρξη εξατο-
µικευµένης φροντίδας καθώς και η διατήρηση

της αυτονοµίας και του αυτοσεβασµού, τα
οποία συνιστούν αποδείξεις της ύπαρξης

ποιότητας (Billings J. et al., 2003).  
Κατά την επιλογή του δείγµατος έγινε

προσπάθεια επίτευξης κάποιας ισόρροπης

γεωγραφικής κατανοµής των υπό εξέταση

προγραµµάτων, µε στόχο την ανάδειξη τυχόν
διαφοροποιήσεων στις ανάγκες και τα

προβλήµατα των ηλικιωµένων κατά περιοχή. 
Επελέγησαν τέσσερα προγράµµατα ΚΑΠΗ

(Αλίµου, Αµαρουσίου, Ηλιούπολης, και Νέας
Φιλαδέλφειας) και τρία προγράµµατα «Βοήθεια
στο σπίτι» (Κηφισιάς, Νίκαιας και Νέας
Ιωνίας). 

Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν

ήταν κυρίως ποιοτικά, καθώς έχει επικρατήσει
η αντίληψη µεταξύ των σχεδιαστών πολιτικής

ότι τα στατιστικά δεδοµένα δεν επαρκούν για

την πλήρη κατανόηση των ειδικών ζητηµάτων

που σχετίζονται µε την υγεία και την κοινωνική

φροντίδα και τη χάραξη αποτελεσµατικής

πολιτικής (Billings J., Leichsenring, K., 2005). 
∆υο κύρια µεθοδολογικά εργαλεία

χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή των δε-
δοµένων: 
• Οι ηµι-δοµηµένες ατοµικές συνεντεύξεις µε

χρήστες των υπηρεσιών, φροντιστές

ηλικιωµένων
4
και επαγγελµατίες µε στόχο

                                                
4. ∆ιεξήχθησαν κάποιες συνεντεύξεις µε φροντιστές, 
συγγενείς των ηλικιωµένων εξυπηρετούµενων από το

Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», σε περιπτώσεις

αδυναµίας αυτών να απαντήσουν στις ερωτήσεις.  
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την αποτύπωση των συναισθηµάτων, των
εµπειριών και των προβληµάτων τους

καθώς και των σχέσεων µεταξύ των

χρηστών και του προσωπικού κατά τη

διαδικασία παροχής των υπηρεσιών. Συγ-
κεκριµένα, διεξήχθησαν για το πρόγραµµα
ΚΑΠΗ 16 συνεντεύξεις σε µέλη και 10 
συνεντεύξεις σε εργαζόµενους στο

πρόγραµµα και σε διοικητικά στελέχη των

δήµων στους οποίους υπάγονται. Για το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» 
πραγµατοποιήθηκαν 8 συνεντεύξεις σε εξυ-
πηρετούµενους και 3 σε φροντιστές καθώς
και 6 σε εργαζόµενους στο πρόγραµµα και
σε διοικητικά στελέχη των δήµων στους

οποίους υπάγονται. 
• Οι οµαδικά εστιασµένες συνεντεύξεις

(Focus Groups Interviews), µε προσωπικό
διαφορετικών ειδικοτήτων, συµπεριλαµ-
βανοµένων και διοικητικών στελεχών της

τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη διερεύνηση
προβληµάτων της καθηµερινής λειτουργίας

και τη διαµόρφωση προτάσεων αντιµε-
τώπισής τους. ∆ιενεργήθηκαν δύο οµαδικά
εστιασµένες συνεντεύξεις, µία για κάθε
επιµέρους πρόγραµµα.  
Επίσης, συγκεντρώθηκαν δεδοµένα

από τα επιλεγµένα προγράµµατα που αφο-
ρούσαν τα στάδια ανάπτυξής τους, το ορ-
γανόγραµµα, τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τον
αριθµό και τις ειδικότητες των απασχολου-
µένων, τον αριθµό των εξυπηρετούµενων, τις
πηγές χρηµατοδότησης και το ύψος του

προϋπολογισµού, προκειµένου να αποτυπωθεί
η οργανωτική δοµή τους.  

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησι-
µοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά ερω-
τηµατολόγια (για χρήστες, φροντιστές ηλικιω-
µένων, επαγγελµατίες και για τις οµαδικά
εστιασµένες συνεντεύξεις) που ήταν κοινά για
όλες τις χώρες που συµµετείχαν στο πρό-
γραµµα. Όλες οι ερωτήσεις κατανέµονταν σε
επτά κοινές θεµατικές ενότητες, οι οποίες
συνιστούν βασικές διαστάσεις της παροχής

ολοκληρωµένης φροντίδας.  
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα από-

τελέσµατα που προέκυψαν από την επε-
ξεργασία του υλικού ανά θεµατική ενότητα.  

Ερευνητικά ευρήµατα

Προσδιορισµός της έννοιας « ολοκληρωµένη
φροντίδα»   

Στόχος της συγκεκριµένης θεµατικής

ενότητας ήταν να διερευνηθεί µε ποιο τρόπο οι

επαγγελµατίες, που απασχολούνται στα

προγράµµατα, αντιλαµβάνονται την έννοια της
ολοκληρωµένης φροντίδας.  

Από τα στοιχεία των ατοµικών και των

οµαδικά εστιασµένων συνεντεύξεων και στα

δύο, υπό εξέταση, προγράµµατα, προέκυψε ότι
οι ερωτώµενοι επαγγελµατίες κατανοούν την

έννοια της ολοκληρωµένης φροντίδας και τη

σπουδαιότητά της για την αποτελεσµατική

λειτουργία του συστήµατος. Υποστηρίζουν ότι
υπάρχει έλλειψη συντονισµού µεταξύ των

τοµέων υγείας και κοινωνικής φροντίδας για

τους ηλικιωµένους, αλλά και έλλειψη

συνεργασίας µεταξύ των επαγγελµατιών που

εµπλέκονται στη φροντίδα των ηλικιωµένων. 
Για τους λόγους αυτούς, η συνεργασία µε
άλλους φορείς και επαγγελµατίες λειτουργεί

«άτυπα» και βασίζεται κυρίως σε ένα σύστηµα
διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των επαγ-
γελµατιών των διαφόρων φορέων, παρά σε
θεσµοθετηµένες διαδικασίες συντονισµού, µε
αποτέλεσµα να επιτείνεται η γραφειοκρατία και

να δηµιουργούνται µεγάλες καθυστερήσεις

στην εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων. Επι-
σηµαίνουν ότι το µείζον αυτό πρόβληµα χρήζει

άµεσης διευθέτησης από την κεντρική διοίκηση

και προτείνουν την οργάνωση της επικοινωνίας

µε τους εµπλεκόµενους φορείς και την κατά

προτεραιότητα εξυπηρέτησή τους για την

επίλυση των προβληµάτων των ηλικιωµένων. 

Πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής

φροντίδας

Η θεµατική αυτή ενότητα αναφέρεται

στη διαδικασία πρόσβασης και ένταξης των

εξυπηρετούµενων στα επιλεγµένα για εξέταση

προγράµµατα. Από τα στοιχεία συνάγεται ότι η
πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι µια σχετικά

απλή διαδικασία και η πρώτη επαφή γίνεται

συνήθως ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή

από κάποιο µέλος του άµεσου συγγενικού ή

φιλικού περιβάλλοντός του. Για την ένταξη στο
πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», η επαφή
κάποιες φορές γίνεται από επαγγελµατίες και

ιδιαίτερα από τον οικογενειακό γιατρό. 
Τα κριτήρια ένταξης στα δύο προγ-

ράµµατα διαφοροποιούνται. Συγκεκριµένα, για
την εγγραφή στο ΚΑΠΗ απαιτείται η

συµπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και η
διαµονή στην περιοχή ευθύνης του ΚΑΠΗ. Ο
αριθµός των µελών εξαρτάται από την έκταση
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της περιοχής που καλύπτει το ΚΑΠΗ και συχνά

σε µεγάλους δήµους λειτουργούν περισσότερα

του ενός για να καλύψουν τις ανάγκες της

περιοχής.  
Αντίθετα, για την ένταξη στο πρό-

γραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», επιπλέον των
παραπάνω κριτηρίων, πρέπει τα ηλικιωµένα
άτοµα να διαβιούν µοναχικά, να έχουν

περιορισµένους πόρους και να αντιµετωπίζουν

δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης. Η απόφαση για
την ένταξη ή µη των ηλικιωµένων στο

πρόγραµµα, ανήκει στην υπεύθυνη κοινωνική
λειτουργό, η οποία διερευνά εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις και αν υπάρχει δυνατότητα

κάλυψης από το πρόγραµµα. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι διαπιστώνεται αδυναµία

κάλυψης όλων των ηλικιωµένων που πληρούν

τα κριτήρια, λόγω έλλειψης πόρων και

ανεπάρκειας προσωπικού, µε συνέπεια να

δηµιουργούνται µεγάλες λίστες αναµονής. Ήδη
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», έχει
υπερβεί τον προβλεπόµενο αριθµό εξυ-
πηρετούµενων, γεγονός το οποίο αποβαίνει
αναµφίβολα εις βάρος της ποιότητας των

παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Επαγγελµατική κουλτούρα και συλλογική

εργασία

Η συλλογική εργασία θεωρείται µια

από τις σηµαντικότερες παραµέτρους σ’ ένα
σύστηµα ολοκληρωµένης φροντίδας. Η

διεπιστηµονικότητα όµως των επαγγελµατιών, 
λόγω των διαφοροποιήσεων στο εκπαιδευτικό

τους επίπεδο, στο κύρος και στους ρόλους τους, 
είναι πιθανό να εµποδίσει τη συνεργασία τους

τόσο στο πλαίσιο ενός οργανισµού όσο και

µεταξύ των οργανισµών εκείνων που εµ-
πλέκονται στην παροχή ολοκληρωµένης

φροντίδας. 
Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις

µε το προσωπικό και των δύο προγραµµάτων

που εξετάστηκαν, µεγάλο µειονέκτηµα

θεωρείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, η έλλειψη
συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ αυτών

και των υπολοίπων οργανισµών που παρέχουν

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 
Παρατηρήθηκε όµως καλή εσωτερική συνερ-
γασία µεταξύ των διαφόρων επαγγελµατιών, οι
οποίοι λειτουργούν ως οµάδα προς την

επίτευξη του κοινού στόχου. Αυτό επιτυγ-
χάνεται µέσω καθηµερινών συναντήσεων µε τη

συµµετοχή όλων των επαγγελµατιών, κατά τις
οποίες ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε

τα προβλήµατα που αναδύονται και προ-
σαρµόζουν, ανάλογα, τις επόµενες κινήσεις
τους. Άλλοι παράγοντες που προωθούν τη
συλλογική εργασία είναι η ανάπτυξη καλών

διαπροσωπικών σχέσεων, ο κοινός χώρος εργα-
σίας και κυρίως η στενή επαφή της «επι-
στηµονικής οµάδας» µε τους ηλικιωµένους. 

Η εξασφάλιση ενός θετικού περι-
βάλλοντος επιδρά σηµαντικά στην ψυχολογία

των ηλικιωµένων καθώς πιστεύουν ότι λόγω

της συλλογικής εργασίας, το προσωπικό έχει
καλύτερη ενηµέρωση για τις ανάγκες τους και

για το λόγο αυτό αισθάνονται µεγαλύτερη ασ-
φάλεια.  

Ποιότητα υπηρεσιών: εκτίµηση αναγκών

βάσει εξατοµικευµένης προσέγγισης

Η θεµατική αυτή ενότητα αφορά την

ικανοποίηση των χρηστών ή των φροντιστών

τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες, µέσω ενός
συστήµατος ολοκληρωµένης φροντίδας. Η
µέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών

εκφράζει σε σηµαντικό βαθµό την ποιότητα

των παρεχοµένων υπηρεσιών και εκτιµήθηκε

µε βάση την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες

και στις προσδοκίες των εξυπηρετουµένων και

τα οφέλη που αποκόµισαν.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τις

συνεντεύξεις µε τους ηλικιωµένους χρήστες ή

τους φροντιστές τους, αυτοί δεν ήταν σε θέση
να αξιολογήσουν τη διαδικασία παροχής

φροντίδας, αλλά το αποτέλεσµα που είχε η

παροχή φροντίδας στη βελτίωση της ποιότητας

της ζωής τους.  
Και τα δυο προγράµµατα στηρίζονται

στην «εξατοµικευµένη φροντίδα» των χρη-
στών, εφόσον η παροχή της φροντίδας βα-
σίζεται στην εκτίµηση των ιδιαίτερων αναγκών

τους και το είδος καθώς και η συχνότητά της

καθορίζονται σε συνεργασία µε τους ίδιους

τους χρήστες. Επίσης, παρατηρήθηκε άµεση
προσαρµοστικότητα σε περίπτωση διαφορο-
ποίησης των αναγκών και διαµόρφωση νέου

προγράµµατος παροχής υπηρεσιών.  
Όσον αφορά τα οφέλη από τη συµ-

µετοχή στα προγράµµατα, από τις απαντήσεις
των ερωτηθέντων διαπιστώθηκε ότι συµ-
βάλλουν στην ενίσχυση της οικογένειας, στην
παραµονή των ηλικιωµένων στο οικογενειακό

περιβάλλον, στην πρόληψη της περιθωριο-
ποίησης και στη διατήρησή τους σε κατά-
σταση ενεργούς κοινωνικής παρουσίας.  
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Εργασιακές συνθήκες των

επαγγελµατιών

Είναι φανερό ότι η επιτυχία της

παροχής ολοκληρωµένης φροντίδας είναι

άρρηκτα συνδεδεµένη µε τους εµπλεκόµενους

επαγγελµατίες. Για τη βελτίωση της ποιότητας
και της αποτελεσµατικότητας των παρεχοµένων

υπηρεσιών θεωρείται σηµαντική η διερεύνηση

της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού

και η αποτύπωση των συνθηκών εργασίας του.  
Το απασχολούµενο προσωπικό και στα

δυο προγράµµατα ανέφερε την ικανοποίησή

του, λόγω της ιδιαίτερα δηµιουργικής φύσης
της ενασχόλησής του και της ανάπτυξης στε-
νών σχέσεων µε τους ηλικιωµένους. Θεωρεί ότι
προσφέρει κοινωνικό έργο, το οποίο ανα-
γνωρίζεται από αυτούς. Επιπλέον, πρέπει να
τονιστεί το κλίµα καλής συνεργασίας που

επικρατεί µεταξύ των εργαζοµένων, µε επα-
κόλουθο την αποτελεσµατική λειτουργία τους

ως οµάδα.  
Από την άλλη πλευρά, εντοπίστηκαν

πολλά προβλήµατα που αφορούν στην

ακατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υπο-
δοµή καθώς και σε βασικές ελλείψεις στη

στελέχωση των προγραµµάτων µε ειδικευµένο

προσωπικό, τόσο σε αριθµό όσο και σε

ειδικότητες. Αυτό έχει σα συνέπεια, ο µικρός
αριθµός καταρτισµένου προσωπικού που

απασχολείται στα προγράµµατα συχνά να µην

επαρκεί για την κάλυψη των υπαρχουσών

αναγκών. Επίσης αναφέρθηκαν περιπτώσεις
ανάληψης καθηκόντων πέραν των

αρµοδιοτήτων τους εις βάρος της εκτέλεσης

ουσιαστικότερου και παραγωγικότερου έργου.  
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που

σχετίζεται τόσο µε την έλλειψη οικονοµικών

πόρων όσο και µε την πληµµελή οργάνωση και

την απουσία ενδιαφέροντος από την κεντρική

διοίκηση, είναι η έλλειψη επιµόρφωσης και
κατάρτισης του προσωπικού σε ζητήµατα

τεχνολογικών καθώς και επιστηµονικών

εξελίξεων. Τέλος, επισηµάνθηκαν µισθολογικές
διαφοροποιήσεις σε επαγγελµατίες της ίδιας

ειδικότητας που οφείλονται στη χρηµα-
τοδότηση των προγραµµάτων από διαφορετικές

πηγές. Συγκεκριµένα, τα ΚΑΠΗ χρηµατο-
δοτούνται από εθνικούς πόρους, µέσω της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο σπίτι» από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από
εθνικούς πόρους), µε συνέπεια να χρειάζεται

συνεχής προσπάθεια έγκαιρης εξασφάλισης της

αναγκαίας χρηµατοδότησης προκειµένου να

συνεχίσει να λειτουργεί. 

Μέθοδοι και εργαλεία (διαθέσιµα µέσα) 
στη διαδικασία παροχής φροντίδας

Τόσο οι µέθοδοι οργάνωσης όσο και τα

εργαλεία που υποστηρίζουν την παροχή

ολοκληρωµένης φροντίδας έχουν αποφασιστική

σηµασία για την ανάπτυξη στρατηγικής

προσανατολισµένης στις ανάγκες των ηλικία-
µένων. Τα διαθέσιµα αυτά µέσα (διαδικασίες, 
διεργασίες, έντυπα) βοηθούν τους επαγ-
γελµατίες προκειµένου να καταρτίσουν το

«ατοµικό σχέδιο φροντίδας» των εξυπη-
ρετούµενων, βάσει του οποίου θέτουν σαφείς
στόχους και παρακολουθούν την πρόοδο επί-
τευξής τους. 

Καταρχήν η εκτίµηση των αναγκών

είναι το κεντρικό ζήτηµα στην οργάνωση της

φροντίδας και τα χρησιµοποιούµενα για το

σκοπό αυτό «εργαλεία» προσδιορίζουν το είδος
και τη συχνότητα της παρεχόµενης φροντίδας

σε κάθε εξυπηρετούµενο ηλικιωµένο. 
Όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις

που διεξήχθησαν και στα δύο προγράµµατα, ο
κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος είναι και ο
υπεύθυνος για όλη τη διαδικασία παροχής

φροντίδας, κατά την πρώτη επαφή καταγράφει
αναλυτικό «κοινωνικό ιστορικό» των

εξυπηρετούµενων από κάθε πρόγραµµα και

δηµιουργεί τη βάση αρχείου, το οποίο στην
πορεία συνεχώς ενηµερώνεται. Αυτό

περιλαµβάνει δεδοµένα, που αφορούν την

κοινωνικο-οικονοµική τους κατάσταση, τις
σχέσεις τους µε την οικογένεια, το γνω-
στικό/λειτουργικό τους επίπεδο και την

κατάσταση υγείας τους, τα προβλήµατα και τις
ιδιαίτερες ανάγκες τους.   

Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης των

αναγκών οδηγούν τον κοινωνικό λειτουργό στη

διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου προ-
γράµµατος φροντίδας, που περιλαµβάνει το
συντονισµό των παρεµβάσεων από τις

διαφορετικές ειδικότητες που χρειάζονται κάθε

φορά. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην οργα-

νωτική δοµή των δύο προγραµµάτων λει-
τουργεί µε επιτυχία διεπαγγελµατική οµάδα

εργασίας. Οι προγραµµατισµένες τακτικές ή
και έκτακτες, κατά περίπτωση, συναντήσεις της
είναι ένα επιπλέον «εργαλείο» καθοριστικής
σηµασίας στη συνεχή και αποτελεσµατική
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κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των

ηλικιωµένων. Ο υπεύθυνος κοινωνικός λει-
τουργός παίζει ένα ρόλο-κλειδί στο συντο-
νισµό όλων των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών

και φροντίζει για την ανάπτυξη καλής

συνεργασίας, για την αλληλοτροφοδότηση και
τη σύνθεση της δουλειάς.  

Από την άλλη πλευρά προέκυψε η

έλλειψη συστηµατικής µηχανοργάνωσης και

πολύ περισσότερο δικτύωσης των συστηµάτων

πληροφόρησης και επικοινωνίας (αρχείων, 
βάσεων δεδοµένων) τόσο µεταξύ των προ-
γραµµάτων όσο και µεταξύ αυτών και της

κεντρικής ∆ιοίκησης, γεγονός που υπαγορεύει
την άµεση λειτουργία σύγχρονων ολοκλη-
ρωµένων συστηµάτων για την παρακολούθηση

και το συντονισµό τους.   

Ο ρόλος της οικογένειας στην

ολοκληρωµένη φροντίδα

Παρά τις αλλαγές στη δοµή της

σύγχρονης οικογένειας, όπως η µείωση του
µεγέθους της, η αυξανόµενη γεωγραφική

διασπορά της και η µεγάλη συµµετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικογένεια
στη χώρα µας συνεχίζει να παραµένει η

σηµαντικότερη πηγή βοήθειας για τα

εξαρτώµενα ηλικιωµένα µέλη της, δεδοµένου
ότι ιστορικά λειτουργεί ως ένα άτυπο δίχτυ

ασφάλειας.  
Ο υποστηρικτικός ρόλος της

οικογένειας αντισταθµίζει την αδυναµία του

κοινωνικού κράτους να καλύψει τις συνεχώς

αυξανόµενες ανάγκες των ηλικιωµένων. 
Συνήθως, το µεγαλύτερο βάρος της φροντίδας
αναλαµβάνουν οι γυναίκες της οικογένειας, υπό
µορφή µη αµειβόµενης οικιακής εργασίας, 
παράλληλα µε τις άλλες τους υποχρεώσεις. Σε
περίπτωση αδυναµίας ανάληψης της φροντίδας

από αυτές, συχνά η φροντίδα ανατίθεται σε
φροντιστές µε αµοιβή, που είναι κυρίως

µετανάστες, που διαµένουν προσωρινά στη
χώρα και ίσως παράνοµα µε αποτέλεσµα να

µην εξασφαλίζεται συνέχεια στη φροντίδα.  
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για απο-

τελεσµατικότερη προσαρµογή του συστήµατος

κοινωνικής προστασίας  στα νέα δεδοµένα, που
θέτουν η δηµογραφική γήρανση και οι

κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις, έχουν

υιοθετηθεί πολιτικές και υλοποιούνται δράσεις

όπως τα ΚΑΠΗ, τα Κέντρα Ηµερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ), το πρό-
γραµµα «Βοήθεια στο σπίτι», που απευ-

θύνονται στους ηλικιωµένους, µε στόχο τόσο
τη στήριξη αυτών όσο και της οικογένειάς τους, 
που λειτουργεί ως άτυπο σύστηµα φροντίδας.  

Από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν

σε ηλικιωµένους χρήστες και τους φροντιστές

τους, στο πλαίσιο της έρευνας, αναδείχθηκε ο
βασικός ρόλος της οικογένειας στην παροχή

ολοκληρωµένης φροντίδας και η ύπαρξη

ισχυρών δεσµών αλληλοϋποστήριξης ανάµεσα

στα µέλη της καθώς και στο φιλικό και

κοινωνικό της περιβάλλον.  
Και στα δύο προγράµµατα διαπι-

στώθηκε ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ

τυπικής και άτυπης φροντίδας και οι

επαγγελµατίες λειτουργούν συµπληρωµατικά

µε την οικογένεια, η οποία έχει το κύριο βάρος
στην παροχή φροντίδας. Συνήθως, την

πρωτοβουλία για την ένταξη των ηλικιωµένων

στα προγράµµατα την αναλαµβάνει η

οικογένεια µε στόχο τη διατήρησή τους στο

οικογενειακό περιβάλλον και τη στήριξη της

οικογένειας στη συνέχιση παροχής φροντίδας

για τα ηλικιωµένα µέλη της. Επιπλέον
τονίστηκε από τους φροντιστές ότι συµ-
µετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του σχεδίου

φροντίδας και για το λόγο αυτό οι παρεχόµενες

υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ενισχυτικές για τους

ίδιους και απόλυτα προ-σαρµοσµένες στις
διαφορετικές ανάγκες των ηλικιωµένων. 

Παράλληλα, προέκυψε η αναγκαιότητα
περαιτέρω διευκόλυνσης της οικογένειας µε

παροχές σε χρήµα ή και σε είδος για να µπορεί

να αντεπεξέλθει στο ρόλο της καθώς και

επέκτασης και ποιοτικής αναβάθµισης των

δοµών, ώστε η φροντίδα των ηλικιωµένων να
µην αποτελεί πλέον αποκλειστικά οικογενειακή

υπόθεση, αλλά να στηρίζεται στη συνεργασία
της τυπικής και άτυπης φροντίδας. 

Συµπεράσµατα και προτάσεις   

Ένα σύστηµα ολοκληρωµένης φρον-
τίδας συναντάται µε πολλές µορφές και

υιοθετεί στρατηγικές οι οποίες αφορούν, 
ανάλογα µε τον τρόπο που είναι οργανωµένο το

σύστηµα, είτε µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων
υγείας, είτε παρεµβάσεις στα ήδη υπάρχοντα
συστήµατα. ∆εδοµένου ότι η ολοκληρωµένη
φροντίδα στοχεύει στην αύξηση της απο-
τελεσµατικότητας του συστήµατος, πρέπει να
γίνει σαφές ότι δεν θεωρείται αυτοσκοπός, 
αλλά µέσον για τη βελτίωση της ποιότητας των

παροχών µέσω της καλύτερης πρόσβασης στις

υπηρεσίες, της ικανοποίησης του χρήστη, και
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κατ’επέκταση της βελτίωσης του επιπέδου
υγείας του πληθυσµού. 

Στη χώρα µας, όπως προέκυψε και από
την έρευνα, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα παροχής φροντίδας στους ηλι-
κιωµένους, µε την έννοια που ορίστηκε

παραπάνω, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει

θεσµοθετηµένη συνεργασία και δικτύωση όλων

των εµπλεκοµένων, µε την προστασία των
ηλικιωµένων, κοινωνικών υπηρεσιών και φο-
ρέων σε ένα συγκροτηµένο και ενιαίο σύστηµα

παροχής φροντίδας. Επίσης, δεν έχει επιτευχθεί
διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φρον-
τίδας µε τις αντίστοιχες της υγείας, γεγονός που
θα οδηγούσε στην καλύτερη πρόσβαση των

ηλικιωµένων στις υπηρεσίες καθώς και στην

ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπη-
ρέτηση των αναγκών τους. 
  Παρόλα αυτά, τα δύο προγράµµατα
που εξετάστηκαν εµφανίζουν κάποια στοιχεία

«οριζόντιας ολοκλήρωσης», καθώς συνδυάζουν
την παροχή τόσο κοινωνικών όσο και ιατρικών

υπηρεσιών. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι στο
πρόγραµµα των ΚΑΠΗ, όπως προέκυψε από
τις συνεντεύξεις µε τους επαγγελµατίες και τα

διοικητικά στελέχη αλλά και από πορίσµατα

άλλων ερευνών, δεν υπάρχει ισόρροπη

ανάπτυξη των επί µέρους τοµέων δρα-
στηριοτήτων, µε αποτέλεσµα η παροχή

ιατρικών υπηρεσιών να υπολείπεται σηµαντικά

των κοινωνικών. Συγκεκριµένα, οι διαθέσιµοι
πόροι για αγορά ιατρικού εξοπλισµού και

αναλώσιµων υλικών είναι ελάχιστοι και

φτάνουν µόλις το 25% των πόρων που

διατίθενται για ψυχαγωγικές δραστηριότητες

(Daniilidou N., 2003).  
Τόσο τα ΚΑΠΗ όσο και το πρόγραµµα

«Βοήθεια στο σπίτι» θα µπορούσαν να

λειτουργήσουν ως «πρότυπα» προγράµµατα
εφαρµογής συστήµατος ολοκληρωµένης φρον-
τίδας, αφού επαναπροσδιοριστούν στόχοι και
προτεραιότητες και υιοθετηθούν αλλαγές

πολιτικής, έχοντας ως βάση αντίστοιχες

εµπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Σηµαντική αναδεικνύεται η συµβολή του

οικογενειακού γιατρού σε αυτό το σύστηµα, 
λόγω της δυνατότητάς του, να γεφυρώσει το
χάσµα µεταξύ ιατρικών και κοινωνικών

προβληµάτων, να εµπλουτίσει την παρεχόµενη
φροντίδα µε υπηρεσίες πρόληψης και

προαγωγής υγείας, πέρα από την παραδοσιακή
θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και να

εξασφαλίσει τη συνέχεια της φροντίδας

(Souliotis K., Lionis C., 2005). Τέλος, ζήτηµα
ζωτικής σηµασίας θεωρείται η επάρκεια

ανθρώπινων, οικονοµικών και υλικών πόρων
για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους και

την περαιτέρω ανάπτυξή τους. 
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4 
Το Νέο Τοπίο της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους
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H αποτελεσµατικότητα της

κοινωνικής πολιτικής στην

Ελλάδα: οι επιπτώσεις των
κοινωνικών επιδοµάτων

στην καταπολέµηση της  
φτώχειας

                                                                                               

Ηλίας  Κικίλιας  

Περίληψη

Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική δαπάνη στην Ελλά-
δα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει φτάσει τα τελευταία

χρόνια τα µέσα επίπεδα των ευρωπαϊκών χωρών, η
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών κοινωνικής προ-
στασίας στην καταπολέµηση της εισοδηµατικής φτώ-
χειας υπολείπεται σηµαντικά σε σχέση µε την Ε.Ε.-15. 
Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι οφείλεται σε σηµαντικό

βαθµό στα πρότυπα των πολιτικών παροχής κοινωνι-
κών επιδοµάτων και παροχών εκτός από τις συντά-
ξεις. Στο παρόν εξετάζουµε τον τρόπο και το πρότυπο
«διανοµής» των δαπανών για κοινωνικά επιδόµατα

και παροχές και τις επιπτώσεις που έχουν στο βάθος

φτώχειας µε τη χρήση των δεδοµένων της Έρευνας

EU-SILC 2003 για την Ελλάδα. Για την εκτίµηση

αυτή χρησιµοποιούµε τις έννοιες και τους δείκτες της

κάθετης και οριζόντιας αποτελεσµατικότητας των

αντίστοιχων κοινωνικών δαπανών. Το γενικό εύρηµα
είναι ότι λιγότερο από το 1/3 της δαπάνης αυτής ωφε-
λεί τους φτωχούς, ενώ πάνω από το 55% ωφελεί τους
µη-φτωχούς. Για το λόγο αυτό, η δαπάνη αυτή ενώ

ποσοτικά επαρκεί να καλύψει το 55% του βάθους

φτώχειας και θα µπορούσε υπό προϋποθέσεις να µει-
ώσει σηµαντικά τόσο τον αριθµό των φτωχών όσο

και το ποσοστό φτώχειας, το πρότυπο άσκησης των

αντίστοιχων πολιτικών τελικά καλύπτει το χάσµα

φτώχειας µόνο κατά 17,4%. Το φαινόµενο αυτό απο-
τελεί απλά µια αντανάκλαση του κατακερµατισµού

των παρεµβάσεων της κοινωνικής πολιτικής, που
αντικατοπτρίζει ειδικές και ιστορικά καθορισµένες

µορφές κρατικού κορπορατισµού και πελατειακών

δικτύων και συνεχίζει να αποτρέπει, τη συγκρότηση

ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. 

Εισαγωγή

Κάθε κράτος πρόνοιας χρησιµοποιεί

ένα σύστηµα κοινωνικής προστασίας και ένα

φορολογικό σύστηµα µε σκοπό να «διορθώσει» 
την κατανοµή του εισοδήµατος που δηµιουρ-
γείται από την αγορά. Εκτός (ή αντί) του εισο-
δήµατος που αποκτάται στην αγορά εργασίας, 
καθώς και του εισοδήµατος από την αξιοποίη-
ση περιουσιακών στοιχείων, τα νοικοκυριά
µπορεί να λαµβάνουν διάφορα είδη κοινωνικών

πληρωµών (συντάξεις, επιδόµατα κλπ.) και πα-
ράλληλα να αποδίδουν ένα µέρος του ακαθάρι-
στου εισοδήµατός τους σε φόρους και εισφο-
ρές. Το καθαρό αποτέλεσµα ενός τέτοιου συ-
στήµατος είναι η «µεταβίβαση» ή η αναδιανο-
µή εισοδήµατος από τα νοικοκυριά που πληρώ-
νουν περισσότερα χρήµατα σε φόρους και ει-
σφορές σε σχέση µε όσα λαµβάνουν υπό τη

µορφή των κοινωνικών πληρωµών, στα νοικο-
κυριά για τα οποία ισχύει το αντίστροφο. 

Από την πλευρά των διατιθέµενων πό-
ρων, η κοινωνική πολιτική αντιστοιχεί στο ύ-
ψος των κρατικών δαπανών που θεωρούνται ως

«κοινωνική δαπάνη» ή δαπάνη για την άσκηση
κοινωνικής πολιτικής, η οποία αποτελεί ένα
από τα βασικότερα εργαλεία της αναδιανοµής

του εισοδήµατος. Ένα από τα σηµαντικότερα
ερωτήµατα στο πεδίο αυτό, µπορεί να διατυπω-
θεί ως εξής: «σε ποιο βαθµό οι θεσµοί του κοι-
νωνικού κράτους µειώνουν τις εισοδηµατικές

διαφορές;».Ένας τρόπος εκτίµησης της αναδια-
νοµής του εισοδήµατος είναι η µέτρηση της

διαφοράς µεταξύ της ανισότητας των εισοδη-
µάτων πριν (ακαθάριστοι µισθοί, κέρδη, τόκοι, 
πρόσοδοι και λοιπές συνιστώσες του εισοδήµα-
τος από την «αγορά») και µετά τη δηµοσιονο-
µική παρέµβαση των φόρων και των κοινωνι-
κών δαπανών (διαθέσιµο εισόδηµα). Όσο χα-
µηλότερη είναι η ανισότητα των διαθέσιµων

εισοδηµάτων σε σύγκριση µε την ανισότητα

των «αγοραίων» εισοδηµάτων, τόσο µεγαλύτε-
ρες είναι οι «εξισωτικές» επιπτώσεις των κοι-
νωνικών δαπανών και της φορολογίας. Η έντα-
ση της αναδιανεµητικής πολιτικής καθορίζεται

από τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων κοι-
νωνικής προστασίας και φορολογίας, και ιδιαί-
τερα από δύο στοιχεία: (α) αν το σύστηµα ανα-
διανοµής είναι ευθέως ή αντίστροφα προοδευ-
τικό (progressivity or regressivity) και (β) από
το συνολικό µέγεθος του ποσού που αναδιανέ-
µεται. Για παράδειγµα, µπορεί ένα σύστηµα
αναδιανοµής να είναι προοδευτικό, πχ. το µε-
γαλύτερο µέρος των κοινωνικών επιδοµάτων

ωφελεί τα νοικοκυριά µε τα χαµηλότερα εισο-
δήµατα, αλλά αν οι πόροι που διατίθενται για
κοινωνικά επιδόµατα είναι ισχνοί, η δαπάνη
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αυτή θα έχει οριακές µόνο επιπτώσεις στην ει-
σοδηµατική ανισότητα. 

Στο πεδίο της εισοδηµατικής φτώχειας, 
ένας συνήθης τρόπος εκτίµησης της αποτελε-
σµατικότητας των δαπανών κοινωνικής προ-
στασίας είναι η σύγκριση των ποσοστών φτώ-
χειας πριν και µετά την αναδιανεµητική πολιτι-
κή, οι λεγόµενοι δείκτες Beckermann,1 που έ-
χουν ενταχθεί και στην οµάδα των στατιστικών

δεικτών του Laaken για την παρακολούθηση
και την αποτίµηση της κοινωνικής συνοχής στα

κράτη µέλη της Ε.Ε. Οι συντάξεις αποτελούν
ένα σηµαντικό, και πολλές φορές το σηµαντι-
κότερο τµήµα των δαπανών κοινωνικής προ-
στασίας

2
και κατέχουν ένα µείζονα ρόλο στην

αναδιανεµητική πολιτική. Η µεθοδολογία αυτή, 
που αποτυπώνει την επίδραση των κοινωνικών

δαπανών στα ποσοστά  φτώχειας στηρίζεται
στην άρρητη, εν πολλοίς, υπόθεση, ή συνήθως
ερµηνεύεται ακόµα και σε επίσηµα κείµενα µε

τρόπο που υποδηλώνει ότι ο αποκλειστικός

στόχος της κοινωνικής πολιτικής είναι η κατα-
πολέµηση της εισοδηµατικής φτώχειας. Για το
λόγο αυτό συνδέεται άµεσα µε τα εξαιρετικά

σοβαρά ζητήµατα της επικέντρωσης και της

κατανοµής των διαθέσιµων πόρων.   
Η «σωστή» επικέντρωση (targeting) 

της κοινωνικής πολιτικής και η κατανοµή

(concentration) των διαθέσιµων πόρων σε αυ-
τούς που τους έχουν ανάγκη, ακούγεται ως µια
καλή ιδέα και είναι πιθανό να απολαµβάνει και

ευρείας υποστήριξης εκ µέρους των πολιτών. 
Ειδικά για τους υπεύθυνους σχεδιασµού και

εφαρµογής πολιτικών, είναι ιδιαίτερα ελκυστι-
κή η ιδέα ότι τα σεβαστά ποσά που διατίθενται

για κοινωνική πολιτική θα µπορούσαν να ανα-
κατανεµηθούν ώστε να αυξήσουν την αποτελε-
σµατικότητα στην καταπολέµηση της εισοδη-
µατικής φτώχειας. Ωστόσο, όπως σηµειώνει και
ο Atkinson, A.B. (1995:223-4), πολύ συχνά ο
διάλογος περί της αποτελεσµατικότητας των

πολιτικών βασίζεται σε άρρητες υποθέσεις για

τους στόχους τους. Στην παραπάνω περίπτωση, 

                                                
 1. Βλ. Beckermann, W. (1979, 1979a).  Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι ο Beckermann ορίζει την αποτελεσµατικότητα
των κοινωνικών δαπανών στη µείωση της φτώχειας µε

κριτήριο τη µείωση κυρίως του βάθους, παρά του ποσο-
στού φτώχειας. 
 2. Σύµφωνα µε το Στατιστικό Παράρτηµα στο European 
Commission (2005), η δηµόσια δαπάνη για συντάξεις
αποτελεί κατά µέσο όρο το 46% (µε διασπορά µεταξύ των
χωρών από 25% ως 62%) του συνόλου των δαπανών κοι-
νωνικής προστασίας στις χώρες της Ε.Ε.-15, µέγεθος που
ισοδυναµεί µε το 13% του Κοινοτικού ΑΕΠ. Στην Ελλά-
δα, ανέρχονται στο 51% των συνολικών κοινωνικών δα-
πανών και ισοδυναµούν µε το 14% του ΑΕΠ.  

µια πρόταση για καλύτερη επικέντρωση θα

στηριζόταν στην άρρητη παραδοχή ότι η απο-
κλειστική επιδίωξη της κοινωνικής πολιτικής

είναι η καταπολέµηση της φτώχειας, ενώ στην
πραγµατικότητα τα τυπικά κοινωνικά προ-
γράµµατα πρόνοιας και ευηµερίας προσπαθούν

να επιτύχουν πολλαπλούς στόχους. Υπό την
έννοια αυτή, οι περιορισµοί στους οποίους υ-
πόκεινται οι πολιτικές επιλογές είναι πολύ πιο

σύνθετοι από το ύψος του διαθέσιµου προϋπο-
λογισµού, και περιλαµβάνουν τη διαθέσιµη
πληροφόρηση και την αξιοπιστία των πληρο-
φοριών, την ικανότητα και επάρκεια του διοι-
κητικού µηχανισµού (σηµαντικές διαστάσεις
που πολύ συχνά παραβλέπονται από τους οικο-
νοµολόγους), όπως επίσης και τις πιθανές επι-
δράσεις των κοινωνικών µεταβιβαστικών δα-
πανών στις οικονοµικές συµπεριφορές και τα

κίνητρα των ατόµων και των οικογενειών. Εί-
ναι σηµαντικό η παρατήρηση αυτή να µην ξε-
χνιέται στην ανάλυση που ακολουθεί.  

Κριτήρια αποτελεσµατικότητας της κοι-
νωνικής πολιτικής  

Μεταξύ των δεικτών παρακολούθησης

της κοινωνικής κατάστασης στην Ευρώπη (οι
λεγόµενοι δείκτες του Laaken), ο δείκτης που
έχει επιλεγεί για την παρακολούθηση της απο-
τελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών

στη µείωση της σχετικής φτώχειας, είναι το
ποσοστό φτώχειας πριν και µετά τις δαπάνες

αυτές. Αποτελεί, µε άλλα λόγια, µια εκδοχή
των δεικτών Beckermann που αφορά τη µετα-
βολή των ποσοστών φτώχειας µετά από κάθε

«κύµα» κοινωνικής δαπάνης. Η µέθοδος αυτή
συνοπτικά έχει ως εξής: Καταρχήν το σύνολο
των κοινωνικών δαπανών επιµερίζεται σε δυο

µεγάλες κατηγορίες (α) τις συντάξεις και (β) 
όλες τις υπόλοιπες εγχρήµατες κοινωνικές πα-
ροχές, τις οποίες θα ορίσουµε στο παρόν, για
λόγους συντοµίας, ως κοινωνικά επιδόµατα. 
Στη συνέχεια, δηµιουργούνται τρεις κατανοµές
εισοδήµατος: (1) η κατανοµή του εισοδήµατος
που θα υπήρχε αν δεν γινόταν διανοµή κοινω-
νικών δαπανών (ούτε για συντάξεις ούτε για
κοινωνικά επιδόµατα), (2) η κατανοµή εισοδή-
µατος που θα υπήρχε αν γινόταν διανοµή δαπα-
νών µόνον για συντάξεις και (3) η πραγµατική
κατανοµή του εισοδήµατος, µε βάση το πραγ-
µατικό διαθέσιµο εισόδηµα των ατόµων που

συµπεριλαµβάνει και το σύνολο των κοινωνι-
κών επιδοµάτων. Ακολούθως, µε βάση τη
«γραµµή» ή το όριο φτώχειας που υπολογίζεται
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µε βάση το πραγµατικό εισόδηµα των ατόµων, 
υπολογίζονται τα ποσοστά φτώχειας για κάθε

κατανοµή του εισοδήµατος. Με βάση τη µέθο-
δο αυτή, υπολογίζεται η µείωση των ποσοστών
φτώχειας από το κάθε «κύµα» κοινωνικής δα-
πάνης, πράγµα το οποίο αποτελεί και το βασικό
κριτήριο της αποτελεσµατικότητας της κοινω-
νικής πολιτικής στη µείωση της εισοδηµατικής

φτώχειας.3   
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 1, που αποτε-

λεί µια εφαρµογή της παραπάνω µεθόδου, αν
δεν υπήρχαν καθόλου κοινωνικές δαπάνες, το
ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα θα ήταν ακρι-
βώς ίσο µε το µέσο όρο της Ε.Ε.-15 στο επίπε-
δο του 39% το 2001. Αν διανέµονταν µόνον οι
συντάξεις, το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα
(23%) θα ήταν κατά 1 µονάδα χαµηλότερο από
το µέσο όρο της Ε.Ε.-15 (24%). Ωστόσο, µετά
τη διανοµή και των κοινωνικών επιδοµάτων, το
ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα (20%) το 2001 
είναι 5 µονάδες υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο (15%) και µεταξύ των υψηλότερων
στην Ευρώπη.  

                                                
3. Είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι η µέθοδος αυτή, 
αν και µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµες ενδείξεις, δεν είναι
τίποτα παραπάνω από µια απλή άσκηση η οποία δεν πρέ-
πει µε κανένα τρόπο να αντιµετωπίζεται µε ερµηνευτικούς

όρους ως να αποκάλυπτε αιτιώδεις σχέσεις.  Ο κύριος
λόγος είναι ότι οι δυο (2) πρώτες κατανοµές εισοδήµατος
είναι τεχνητά δηµιουργήµατα και δεν αποτελούν πραγµα-
τικό προϊόν της οικονοµικής δραστηριότητας των ατόµων:  
αν, για παράδειγµα, δεν υπήρχαν καθόλου κοινωνικές
δαπάνες στην πραγµατικότητα, το πιθανότερο είναι ότι η
κατανοµή του εισοδήµατος θα προσοµοίαζε σε πολύ µι-
κρό βαθµό µε την κατανοµή που δηµιουργείται τεχνητά

από τον πρώτο παραπάνω ορισµό, για τον απλό λόγο ότι
τα άτοµα και τα νοικοκυριά θα αντιµετώπιζαν ένα εντελώς

διαφορετικό πλαίσιο κινήτρων και περιορισµών, µε συνέ-
πεια την ουσιώδη µεταβολή των προτιµήσεών τους και

των οικονοµικών τους συµπεριφορών και τελικό αποτέλε-
σµα την «παραγωγή» µιας διαφορετικής εισοδηµατικής
κατανοµής. 

Συνολικά, οι δαπάνες κοινωνικής πολι-
τικής µειώνουν το ποσοστό φτώχειας στην Ελ-
λάδα κατά 19 µονάδες ενώ η αντίστοιχη µείω-
ση στην Ε.Ε.-15 ανέρχεται σε 24 µονάδες. Οι
µεταβολές αυτές υποδηλώνουν ότι η κοινωνική

πολιτική στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά αναπο-
τελεσµατική ως προς τη µείωση της εισοδηµα-
τικής φτώχειας. Το φαινόµενο αυτό δεν οφείλε-
ται στο µέγεθος των διατιθέµενων πόρων, αφού
τα στοιχεία του Πίνακα 1 υποδηλώνουν ότι το
2001 η συνολική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ
στην Ελλάδα (27,2%) ήταν σχεδόν όση και
στην Ε.Ε.-15 (27,5%). 
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Πίνακας 1 
Κοινωνικές ∆απάνες και Μεταβολές των Ποσοστών Φτώχειας, Ελλάδα και ΕΕ-15, 2001 

ΕΛΛΑ∆Α ΕΕ-15 
  
  Ποσοστό φτώχειας

Μεταβολή του ποσο-
στού φτώχειας

Ποσοστό φτώ-
χειας

Μεταβολή του ποσο-
στού φτώχειας

Εισόδηµα χωρίς κοινωνικές δαπάνες 39%   39%   

Εισόδηµα συµπ. των συντάξεων 23% -16% 24% -15% 

∆ιαθέσιµο εισόδηµα 20% -3% 15% -9% 

Συνολική αποτελεσµατικότητα -19%   -24% 

∆απάνες κοινωνικής προστασίας ως % 
του ΑΕΠ

27,2% 27,5% 

Συντάξεις ως % των κοινωνικών δαπα-
νών

51,3% 46,1% 

Συντάξεις ως % του ΑΕΠ 14% 12,7% 

Κοινωνικά επιδόµατα ως% του ΑΕΠ 13,2% 14,8% 

          

Μείωση του ποσοστού φτώχειας από δαπάνη ίση µε 1% του ΑΕΠ σε  

Συντάξεις -1,1 -1,2 

Κοινωνικά επιδόµατα -0,2 -0,6 

Σύνολο κοινωνικής δαπάνης -0,7 -0,9 

     

Πηγή: Υπολογισµοί από το European Commission "The Social Situation in the EU-2004". 

Η δαπάνη για συντάξεις µειώνει το πο-
σοστό φτώχειας στην Ελλάδα κατά 16 µονάδες, 
λίγο περισσότερο από την Ε.Ε.-15 (15 µονά-
δες), αλλά η δαπάνη αυτή στην Ελλάδα (14% 
του ΑΕΠ) είναι λίγο υψηλότερη από την Ε.Ε.-
15 (12,7% του ΑΕΠ). Η µεγάλη διαφορά οφεί-
λεται στη διανοµή των κοινωνικών επιδοµάτων. 
Ενώ ως µέγεθος πόρων, η δαπάνη για κοινωνι-
κά επιδόµατα και παροχές στην Ελλάδα (13,2% 
του ΑΕΠ) είναι ελάχιστα χαµηλότερη από το

µέσο ευρωπαϊκό όρο (14,8%), η αποτελεσµατι-
κότητα των δαπανών αυτών στη µείωση της

εισοδηµατικής φτώχειας είναι τριπλάσια στην

Ε.Ε.-15 σε σχέση µε την Ελλάδα, αφού τα πο-
σοστά φτώχειας µειώνονται µετά τις δαπάνες

αυτές, κατά 9 και 3 µονάδες αντίστοιχα. Το ίδιο
φαινόµενο υποδηλώνει και το κατώτερο τµήµα

του Πίνακα 1, όπου φαίνεται ότι σύµφωνα µε
το «πρότυπο» της κατανοµής των κοινωνικών
δαπανών, η δαπάνη για κοινωνικά επιδόµατα
ίση µε 1% του ΑΕΠ µειώνει το ποσοστό φτώ-

χειας κατά 0,2 ποσοστιαίες µονάδες στην Ελ-
λάδα και κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες στην
Ε.Ε.-15. Με άλλα λόγια, ο τρόπος µε τον οποίο
δαπανώνται τα κοινωνικά επιδόµατα στην Ελ-
λάδα, υποδηλώνει ότι χρειάζονται τριπλάσιοι
πόροι σε σχέση µε την Ε.Ε.-15 για να επιτευ-
χθεί το ίδιο αποτέλεσµα στο πεδίο της µείωσης

της εισοδηµατικής φτώχειας. 
Με την παραπάνω µέθοδο έχουµε µια

σαφή απάντηση στο ερώτηµα «πόσα άτοµα βο-
ηθούν οι κοινωνικές δαπάνες να ανέλθουν πάνω

από το κατώφλι της εισοδηµατικής επισφάλει-
ας», αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι πρό-
κειται για τη σωστή ερώτηση. Η αµφιβολία αυ-
τή διευρύνεται ακόµα περισσότερο, αν το ερώ-
τηµα που υποβάλλεται και η σχετική απάντηση

υποδεικνύει συγκεκριµένες κατευθύνσεις πολι-
τικών για τις κυβερνήσεις που θέλουν να επι-
δείξουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στον

τοµέα αυτό. Όταν οι µειώσεις στα ποσοστά
φτώχειας αποτελούν το κριτήριο της κοινωνι-
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κής πολιτικής, ο απλούστερος τρόπος για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολι-
τικών αυτών, χωρίς περαιτέρω δηµοσιονοµική
επιβάρυνση, είναι η αναδιανοµή των παροχών
από τα πολύ φτωχά άτοµα (που έτσι και αλλιώς
είναι τόσο µακριά από τη γραµµή φτώχειας που

θα παραµείνουν φτωχά ακόµα και µετά τις κοι-
νωνικές δαπάνες) προς τα λιγότερο φτωχά
στρώµατα του πληθυσµού (creaming), δηλαδή
τα στρώµατα τα εισοδήµατα των οποίων απέ-
χουν λίγο από τη γραµµή φτώχειας και συνεπώς

έχουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να υπερ-
βούν το όριο αυτό µε την πρόσθεση των κοινω-
νικών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, οι υπεύθυ-
νοι χάραξης και εφαρµογής πολιτικών µπορούν

να επιδείξουν αξιοθαύµαστα αποτελέσµατα

όσον αφορά τη µείωση του ποσοστού φτώχειας. 
Το γεγονός, ωστόσο, ότι η αποτελεσµατικότητα
αυτή θα συνεπάγεται την επιδείνωση της κατά-
στασης των πιο αδύναµων στρωµάτων, αυτών
δηλαδή που έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες υ-
ποστήριξης από τις κρατικές πολιτικές, δεν πι-
στεύουµε ότι αποτελεί ένα κοινωνικά επιθυµη-
τό αποτέλεσµα. 

Η χρήση του ποσοστού φτώχειας ως

κριτηρίου της αποτελεσµατικότητας των πολι-
τικών, µπορεί επίσης να επιδρά στις επιλογές
για τη γραµµή της σχετικής φτώχειας. Οι Myles 
and Picot (2000:4) σηµειώνουν ότι οι υπεύθυ-
νοι λήψης αποφάσεων συχνά «απογοητεύο-
νται» από το γεγονός ότι οι προσπάθειες βελτί-
ωσης των εισοδηµάτων των πιο φτωχών στρω-
µάτων του πληθυσµού, παρά το ότι µπορεί να
έχουν σηµαντικότατες επιπτώσεις στην ευηµε-
ρία των ατόµων αυτών, έχουν ελάχιστες επι-
πτώσεις στο ποσοστό φτώχειας. Ο πειρασµός, 
στην περίπτωση αυτή, είναι να µεταφέρουν τη
γραµµή χαµηλότερα µε τη, συνήθως ανεκπλή-
ρωτη, ελπίδα ότι θα καταγραφούν οι επιπτώσεις
των πολιτικών.   

Οριζόντια και κάθετη αποτελεσµατικό-
τητα των κοινωνικών επιδοµάτων στην

Ελλάδα  

Από τα προηγούµενα συνάγεται ότι η

αποτελεσµατικότητα της κοινωνικής πολιτικής

στη χώρα µας στην καταπολέµηση της εισοδη-
µατικής φτώχειας είναι κατά πολύ χαµηλότερη

από το µέσο ευρωπαϊκό όρο, αυτό δε οφείλεται
κυρίως στην πολιτική των κοινωνικών επιδοµά-
των εκτός από τις συντάξεις µε αποτέλεσµα να

χρειαζόµαστε τριπλάσιους πόρους σε σχέση µε

την Ε.Ε.-15 για να επιτύχουµε το ίδιο αποτέλε-

σµα. Το φαινόµενο αυτό, σύµφωνα µε όλες τις
ενδείξεις, δεν οφείλεται σε κάποια σχετική «α-
νεπάρκεια» των πόρων που δαπανώνται. Θα
µπορούσε όµως να οφείλεται στο εξής: Αν το
µεγαλύτερο τµήµα των κοινωνικών δαπανών

απευθυνόταν σε νοικοκυριά και άτοµα τόσο

φτωχά που ακόµα και µε τα επιδόµατα αυτά δεν

θα κατόρθωναν να υπερβούν το όριο φτώχειας, 
οι δείκτες αποτελεσµατικότητας του προηγού-
µενου τµήµατος θα ήταν εξίσου χαµηλοί, αλλά
µε µια εξαιρετικά σηµαντική διαφορά: Στην
περίπτωση αυτή η πλειονότητα της δαπάνης θα

µείωνε σηµαντικά το «βάθος» ή το «χάσµα» 
φτώχειας

4
των φτωχών ατόµων και νοικοκυ-

ριών, αλλά οι επιπτώσεις αυτές δεν θα ήταν
ορατές από τα στατιστικά µέτρα του προηγού-
µενου τµήµατος, γιατί αυτά «µετράνε» µόνο
τον αριθµό των ατόµων που βρίσκονται κάτω

από το όριο φτώχειας και όχι τις επιπτώσεις

των κοινωνικών δαπανών στο βάθος φτώχειας, 
δηλ. στο εισόδηµα των οικονοµικά επισφαλών.  

Στην πραγµατικότητα όµως, όπως θα
δείξουµε στα αµέσως επόµενα, η χαµηλή απο-
τελεσµατικότητα της πολιτικής κοινωνικών

επιδοµάτων στην Ελλάδα σε σχέση µε τη µείω-
ση της εισοδηµατικής φτώχειας οφείλεται κατά

κύριο λόγο στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέ-
ρος της δαπάνης αυτής ωφελεί τα άτοµα και

νοικοκυριά που βρίσκονται πάνω από τη γραµ-
µή φτώχειας.  Με άλλα λόγια, το πρότυπο της
κοινωνικής πολιτικής που ασκείται στην Ελλά-
δα στο πεδίο των κοινωνικών παροχών, εκτός
από τις συντάξεις, έχει ως αποτέλεσµα η πλειο-
νότητα των δαπανών αυτών να ωφελεί τους µη-
φτωχούς. 

Στο πλαίσιο των προβληµάτων αυτών, 
ο Weisbrod (1970:) καθιέρωσε τη διάκριση µε-
ταξύ κάθετης (vertical) και οριζόντιας (hori-
zontal) αποτελεσµατικότητας των πολιτικών. Η
κάθετη αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως το πο-
σοστό της κοινωνικής δαπάνης που ωφελεί

τους φτωχούς σε σχέση µε το σύνολο της κοι-
νωνικής δαπάνης, και είναι στην πραγµατικό-
τητα µια εκδοχή των δεικτών Beckermann. Η
οριζόντια αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως το

ποσοστό της κοινωνικής δαπάνης που ωφελεί

τους (πηγαίνει στους) φτωχούς σε σχέση µε το
συνολικό ποσό που «απαιτείται» από την οµά-
δα αυτή, δηλ. σε σχέση µε το συνολικό χάσµα ή
βάθος της φτώχειας.   

                                                
4. Το βάθος ή χάσµα φτώχειας ισοδυναµεί µε την «από-
σταση» του εισοδήµατος ενός φτωχού ατόµου από τη
γραµµή ή το όριο φτώχειας. Με άλλα λόγια µετράει το
πόσο φτωχοί είναι οι φτωχοί. 
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Σε άλλες περιπτώσεις (Κικίλιας 2005a, 
Kikilias 2005b) έχουµε δείξει ότι τα κοινωνικά
επιδόµατα φαίνεται ότι ωφελούν σε πολύ ση-
µαντικό βαθµό τα λιγότερο φτωχά νοικοκυριά, 
αυτά δηλ. που είναι κοντά στη γραµµή φτώ-
χειας, και πολύ λιγότερο τις οικογένειες µε τις
µεγαλύτερες εισοδηµατικές ελλείψεις και ανά-

γκες. Στο παρόν θα εξετάσουµε την κάθετη και
οριζόντια αποτελεσµατικότητα των δαπανών

για κοινωνικά επιδόµατα ακολουθώντας την

εξής µέθοδο: 

Καταρχήν επιµερίζουµε το σύνολο της δαπάνης

για κοινωνικά επιδόµατα στα εξής τµήµατα: 

A1 = Επιδόµατα που ωφελούν άτοµα που ήταν φτωχά πριν και παραµένουν φτωχά

µετά τα επιδόµατα. 

Υπάρχει πάντα µια οµάδα ατόµων και νοικοκυριών τα οποία µε τη διανοµή των κοινωνικών επιδοµά-
των υπερβαίνουν το όριο φτώχειας. Τη δαπάνη που ωφελεί τα άτοµα αυτά την επιµερίζουµε σε δυο
τµήµατα: στο τµήµα που ισοδυναµεί µε το ποσό που καλύπτει το βάθος φτώχειας τους, δηλ. την από-
σταση µέχρι το όριο φτώχειας (Α2) και στο υπόλοιπο «υπερβάλλον» τµήµα (B). Άρα,  

A2 = Επιδόµατα που ωφελούν άτοµα που ήταν φτωχά, αλλά όχι µετά τα επιδόµατα  
ισοδύναµα µε το χάσµα της φτώχειας τους. 

B = «Υπερβάλλοντα» επιδόµατα σε άτοµα φτωχά πριν, αλλά όχι µετά τα επιδόµατα,  
δηλ. το ποσό που υπερβαίνει τη γραµµή φτώχειας. 

Τέλος, υπολογίζουµε τα κοινωνικά επιδόµατα που ωφελούν τα άτοµα που δεν ήταν φτωχά πριν τη
διανοµή της δαπάνης αυτής: 

C = Επιδόµατα σε άτοµα µη-φτωχά πριν τα επιδόµατα

Με βάση τα παραπάνω A1+A2+B+C =Σύνολο κοινωνικών επιδοµάτων

Παράλληλα, υπολογίζουµε το συνολικό βάθος ή χάσµα φτώχειας των ατόµων πριν και µετά τη διανο-
µή των κοινωνικών δαπανών: 

D =  Χάσµα φτώχειας των φτωχών µετά τα επιδόµατα, και συνεπώς

A1+A2+D = Χάσµα φτώχειας των φτωχών πριν τα επιδόµατα

Με βάση τα παραπάνω θα αποτιµήσουµε την αποτελεσµατικότητα των δαπανών σε κοινωνικά επιδό-
µατα µε τον υπολογισµό των εξής δύο δεικτών:  

Κάθετη Αποτελεσµατικότητα = (A1+A2) / (A1+A2+B+C). Ο δείκτης αυτός προσµετρά το τµήµα
των δαπανών που ωφελεί τα φτωχά άτοµα που παραµένουν φτωχά, καθώς και το τµήµα των δαπανών  
που καλύπτει το βάθος φτώχειας των φτωχών ατόµων που δεν παραµένουν φτωχά µετά τη διανοµή

των δαπανών αυτών, ως ποσοστού της συνολικής δαπάνης για κοινωνικά επιδόµατα. ∆ηλαδή, αποτυ-
πώνει το ποσοστό της συνολικής δαπάνης για κοινωνικά επιδόµατα που ωφελεί τα φτωχά άτοµα. 

Οριζόντια Αποτελεσµατικότητα =(A1+A2) / (A1+A2+D). Ο δείκτης αυτός προσµετρά το τµήµα του
βάθους φτώχειας που καλύπτουν οι δαπάνες για κοινωνικά επιδόµατα. 
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Πίνακας 2      
Κάθετη και Οριζόντια Αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών Επιδοµάτων (εκτός συντάξεων), Ελλάδα, 2003 

Σύνολο πληθυσµού ∆ισ. 
% Συνολικών επιδοµά-

των

A1 =  Επιδόµατα σε άτοµα φτωχά πριν και µετά τα επιδόµατα 0,53 19,8% 

A2 =  
Επιδόµατα σε άτοµα φτωχά πριν αλλά όχι φτωχά µετά τα

επιδόµατα, ισοδύναµα µε το χάσµα της φτώχειας τους. 
0,31 11,7% 

B =  
"Υπερβάλλοντα" επιδόµατα σε άτοµα φτωχά πριν αλλά όχι
µετά τα επιδόµατα

0,33 12,4% 

C =  Επιδόµατα σε άτοµα µη-φτωχά πριν τα επιδόµατα 1,50 56,1% 

D =  Χάσµα φτώχειας των φτωχών µετά τα επιδόµατα 4,01 149,7% 

A1+A2+D = Χάσµα φτώχειας των φτωχών πριν τα επιδόµατα 4,85 181,2% 

A1+A2+B+C = Σύνολο επιδοµάτων 2,68 100% 

    

Κάθετη Αποτελε-
σµατικότητα

(A1+A2) / (A1+A2+B+C) =   31,5%   

Οριζόντια Αποτε-
λεσµατικότητα

(A1+A2) / (A1+A2+D) =   17,4%   

     
Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων EU-SILC 2003, Ελλάδα.   

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω µεθόδου πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε την έρευνα EU- SILC-2003, το
βάθος φτώχειας των εισοδηµάτων µετά την α-
πονοµή των συντάξεων ήταν 4,85 δις. Παράλ-
ληλα, οι δαπάνες για το σύνολο των επιδοµά-
των και µεταβιβάσεων που µετρώνται στην έ-
ρευνα αυτή, ανέρχονται σε περίπου 2,68 δις. Αν
το σύνολο της δαπάνης αυτής ήταν επικεντρω-
µένο και ωφελούσε αποκλειστικά τους φτω-
χούς, το χάσµα φτώχειας θα είχε µειωθεί, 
ceteris paribus, σε λιγότερο από το µισό του
αρχικού, και το ποσοστό φτώχειας αντί για
21,2% (2,2 εκατ. άτοµα) θα µπορούσε να είχε
µειωθεί στο 14,3% (1,5 εκατ. άτοµα). Στη
πραγµατικότητα όµως, µετά από τη δαπάνη
αυτή και τη «διανοµή» της στον πληθυσµό, το
βάθος φτώχειας µειώθηκε µόνον κατά 0,85 δις, 
από 4,85 δις σε 4,01 δις. Ο λόγος είναι ότι το
µεγαλύτερο τµήµα από τα 2,68 δις. της κοινω-
νικής δαπάνης για επιδόµατα, τα 1,50 δις

(56,1%) ωφελεί µη-φτωχά άτοµα και νοικοκυ-
ριά .  

Αντίθετα, µόνον τα 0,84 δις ωφέλησαν
τους φτωχούς, σύµφωνα µε τους παραπάνω
ορισµούς, αφού τα 0,53 δις (19,8%) ωφέλησαν
άτοµα που παρέµειναν φτωχά και τα 0,31 δις
(11,7%) κάλυψαν το βάθος φτώχειας των ατό-
µων που υπερέβησαν τη γραµµή φτώχειας. Αυ-
τό σηµαίνει ότι µόνο το 31,5% της συνολικής
δαπάνης καλύπτει το βάθος φτώχειας (κάθετη
αποτελεσµατικότητα). Το υπόλοιπο 12,4% της
δαπάνης (0,33 δις.) αποτελεί «υπερβάλλοντα» 
εισοδήµατα σε άτοµα που ήταν φτωχά πριν, 
αλλά όχι µετά τη διανοµή των επιδοµάτων. Για
τους λόγους αυτούς, ο τρόπος που διανέµεται η
δαπάνη για κοινωνικά επιδόµατα καλύπτει µό-
νο το 17,4% του χάσµατος φτώχειας (οριζόντια
αποτελεσµατικότητα). Σύµφωνα µε τη λογική
αυτή, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι µόνο το
31,5% της δαπάνης αυτής ανακουφίζει τους
φτωχούς,   ενώ  το   56%  το   «απολαµβάνουν» 
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άτοµα και οικογένειες που ήταν έτσι και αλλιώς

πάνω από το όριο της σχετικής εισοδηµατικής

φτώχειας. Αν ο αποκλειστικός στόχος αυτών
των κοινωνικών δαπανών ήταν η καταπολέµη-
ση της φτώχειας, φαίνεται ότι υπάρχει ευρύ
πεδίο για καλύτερη επικέντρωση των αντίστοι-
χων πολιτικών. 

Αντί συµπεράσµατος  

Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική δα-
πάνη στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει
φτάσει τα τελευταία χρόνια τα µέσα επίπεδα

των ευρωπαϊκών χωρών, η αποτελεσµατικότη-
τα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας στην

καταπολέµηση της εισοδηµατικής φτώχειας

υπολείπεται σηµαντικά από τα µέσα επίπεδα

αποτελεσµατικότητας της Ε.Ε.-15. Το γεγονός
αυτό φαίνεται ότι οφείλεται σε πολύ σηµαντικό

βαθµό στα πρότυπα των πολιτικών παροχής

κοινωνικών επιδοµάτων και παροχών εκτός

από τις συντάξεις. Είναι σηµαντικό να τονιστεί, 
βέβαια, ότι η καταπολέµηση της εισοδηµατικής
φτώχειας δεν είναι ο αποκλειστικός στόχος της

κοινωνικής πολιτικής και συνεπώς δεν αποτελεί

το µοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση της

αποτελεσµατικότητάς της. Παράλληλα, όµως, 
σε µια χώρα που χαρακτηρίζεται από πολύ υ-
ψηλά επίπεδα εισοδηµατικής φτώχειας, οι επι-
πτώσεις των κοινωνικών πολιτικών στο πεδίο

αυτό, είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό κριτήριο.   
Στο παρόν εξετάζουµε τον τρόπο και το

πρότυπο «διανοµής» των δαπανών για κοινωνι-
κά επιδόµατα και παροχές και τις επιπτώσεις

που έχουν στο βάθος φτώχειας, µε τη χρήση

των δεδοµένων της Έρευνας EU-SILC 2003 για
την Ελλάδα. Για την εκτίµηση αυτή χρησιµο-
ποιούµε τις έννοιες και τους δείκτες της κάθε-
της και οριζόντιας αποτελεσµατικότητας για

τον υπολογισµό του µέρους των συνολικών

δαπανών που ωφελούν τους φτωχούς και τους

µη-φτωχούς καθώς και του τµήµατος του χά-
σµατος φτώχειας που καλύπτουν τελικά οι δα-
πάνες αυτές. Το γενικό εύρηµα είναι ότι λιγό-
τερο από το 1/3 της δαπάνης αυτής ωφελεί τους
φτωχούς ενώ πάνω από το µισό ωφελεί τους

µη-φτωχούς. Για το λόγο αυτό, η δαπάνη αυτή
ενώ ποσοτικά επαρκεί να καλύψει το 55% του
βάθους φτώχειας και θα µπορούσε υπό προϋ-
ποθέσεις να µειώσει τον αριθµό των φτωχών

κατά 700 χιλ. περισσότερα άτοµα και το ποσο-
στό φτώχειας από 21,2% (2,2 εκατ. άτοµα) σε
14,3% (1,5 εκατ. άτοµα), το πρότυπο άσκησης
των αντίστοιχων πολιτικών τελικά καλύπτει το

χάσµα φτώχειας µόνο κατά 17,4%. 

Έχουµε υποστηρίξει αλλού (Κικίλιας
2005d) ότι τα στίγµατα του κρατικού κορπορα-
τισµού και η διευρυµένη αναπαραγωγή των

πελατειακών δικτύων διαποτίζουν το σύνολο

σχεδόν του οικοδοµήµατος της κοινωνικής πο-
λιτικής, από το σύστηµα συντάξεων µέχρι τα
επιδόµατα ανεργίας και τις εισοδηµατικές µε-
ταβιβάσεις προς τις πολύτεκνες οικογένειες. 
Ένα από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του

συστήµατος είναι ότι τα κριτήρια πρόσβασης

στις κοινωνικές παροχές έχουν πολύ µικρή

σχέση µε την κατοχύρωση της κοινωνικής ιδιό-
τητας του πολίτη και συνδέονται στενά µε την

επαγγελµατική κατηγορία στην οποία εντάσσο-
νται τα επιµέρους άτοµα, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία «νησίδων προνοµίων µέσα σε πε-
λάγη ανεπάρκειας».5 Χαρακτηριστικά είναι, 
µεταξύ άλλων, τα βαθιά συντηρητικά και πελα-
τειακά πρότυπα στο πεδίο των επιδοµάτων πο-
λύτεκνων οικογενειών, όπου συντηρείται µια
«κοινωνική» πολιτική αποτυχηµένη τόσο ως
προς την κοινωνική όσο και τη δηµογραφική

διάστασή της, αλλά παράλληλα αναδεικνύει τις
αντίστοιχες οργανώσεις ως προνοµιακούς εταί-
ρους της πολιτείας, «στα όρια της άσκησης της
δηµόσιας εξουσίας», σύµφωνα µε το Συνήγορο
του Πολίτη.6

Ήδη στο σηµείο αυτό, βρίσκουµε το
σκληρό πυρήνα της αντεστραµµένης προοπτι-
κής ως προς την προσδοκία, όχι «περισσότε-
ρης» κοινωνικής πολιτικής, αλλά της συγκρό-
τησης ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους στη

χώρα µας: οι βασικοί πυλώνες του µεταπολεµι-
κού κοινωνικού κράτους στις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες ήταν ο συνδυασµός της

καθολικότητας της κοινωνικής ιδιότητας των

πολιτών και της πλήρους δηµοκρατίας. Το δη-
µοκρατικό περιεχόµενο του κοινωνικού κρά-
τους αφορά στη διαβεβαίωση

7
ότι τα πολιτικά

δικαιώµατα αποκτούν δηµοκρατικό νόηµα µό-
νον αν συµπληρώνονται από κοινωνικά δικαι-
ώµατα. 

Ο κατακερµατισµός των παρεµβάσεων

της κοινωνικής πολιτικής, που αντανακλά ειδι-
κές και ιστορικά καθορισµένες µορφές κρατι-
κού κορπορατισµού και πελατειακών δικτύων, 
απέτρεψε, και συνεχίζει να αποτρέπει, τη συ-
γκρότηση ενός κοινωνικού κράτους µε την έν-
νοια ενός συνεκτικού και ρητού επαναπροσδιο-

                                                
5. Βλ. για παράδειγµα τα άρθρα των Σωτηρόπουλου ∆. 
και Βενιέρη ∆. στο συλλογικό Βενιέρης Π. και Παπαθεο-
δώρου Χ. (2003). 
6. Βλ. Ματσαγγάνης, Μ. (2002)  
7. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του T. H. Marshall (1950).
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ρισµού του ρόλου του κράτους στο σύστηµα

παραγωγής και διανοµής κοινωνικής πρόνοιας

και ευηµερίας, όπως τουλάχιστον έγινε στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την έννοια
αυτή, δεν είναι υπερβολή να υποστηριχθεί ότι
αν οι προσδοκίες του κοινωνικού εκσυγχρονι-
σµού αφορούν, µεταξύ άλλων, τη µετάβαση
από αποσπασµατικές µορφές κοινωνικής πολι-
τικής, µε κύρια χαρακτηριστικά τον κρατικό

κορπορατισµό και την αναπαραγωγή των πελα-
τειακών δικτύων, προς την κατεύθυνση της συ-
γκρότησης ενός αποτελεσµατικού κοινωνικού

κράτους, οι προσδοκίες αυτές απέχουν ακόµα
πολύ από την επαλήθευσή τους. Αντίθετα, η
κοινωνική αναποτελεσµατικότητα της πολιτι-
κής αυτής προσφέρει ένα θαυµάσιο επίπεδο

αµφισβήτησης της αναγκαιότητας, όχι απλώς
της κοινωνικής πολιτικής, αλλά του κοινωνικού
κράτους εν γένει.  
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Για µια «πίστωση φόρου» µε
επίκεντρο τις οικογένειες

1

Ερίκ  Γκαζόν

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό διερευνάται το θέµα των φτωχών

νοικοκυριών σε σχέση µε τους φτωχούς εργαζόµε-
νους. Στόχος του είναι να προτείνει µια µερική εναλ-
λακτική λύση στο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα και

µια νέα κατεύθυνση για την καταπολέµηση της φτώ-
χειας. Γι’ αυτό, σε µια πρώτη ενότητα, αναλύονται
µερικά χαρακτηριστικά της φτώχειας µε τη βοήθεια

της βάσης δεδοµένων EU-SILC 2003 και αναδεικνύ-
εται η ποσοτική σηµασία των φτωχών εργαζοµένων

και των οικογενειών τους στην Ελλάδα. Γίνεται προ-
σπάθεια καθορισµού των πληθυσµών-στόχων και του
ποσοστού των ενδεχόµενων αποδεκτών αυτών των

µέτρων. Σε µια δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται ένα
εργαλείο κοινωνικής πολιτικής, η πίστωση φόρου

(tax credit), το οποίο ταιριάζει ιδιαίτερα στα νοικο-
κυριά των φτωχών εργαζοµένων. Στη συνέχεια, εξη-
γείται η λειτουργία του εργαλείου αυτού και παρουσι-
άζονται διάφορες εµπειρίες κατά την εφαρµογή αυτής

της πολιτικής στο εξωτερικό. Οι τελευταίες αποδει-
κνύουν ότι οι επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα µε τους

συγκεκριµένους επιλεγµένους τρόπους εφαρµογής του

µέτρου. Τέλος, υπογραµµίζεται η ευελιξία του µέτρου

σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του. Επισηµαίνεται επί-
σης ότι πρόκειται για ένα µόνο µέτρο κοινωνικής

πολιτικής που θα έπρεπε να ενταχθεί σε µια ευρύτερη

πολιτική παρέµβαση, η οποία να στοχεύει στην αισθη-
τή µεσοπρόθεσµη µείωση της φτώχειας, και ιδιαίτερα
της φτώχειας των παιδιών.       

Εισαγωγή  

Τι πρέπει να γίνει για να καταπολεµη-
θεί η φτώχεια και ιδιαίτερα η φτώχεια των παι-

                                                
1. Ο συγγραφέας της παρούσας εργασίας οφείλει πολλά
στον κ. Ζιώµα, για τις συζητήσεις που είχαν στο πλαίσιο
της σύνταξης του άρθρου «Η φτώχεια στον πληθυσµό
εργάσιµης ηλικίας». Ωστόσο, οι αναλύσεις και οι απόψεις
οι οποίες παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δεσµεύ-
ουν µόνο το συγγραφέα. Επιπλέον, ο συντάκτης θα ήθελε
να ευχαριστήσει τον Καθηγητή κ. Ι. Σακέλλη που µας
υποστήριξε για όλο το διάστηµα της επεξεργασίας της

βάσης δεδοµένων EU-SILC 2003 και χωρίς τον οποίον  το
άρθρο αυτό δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί.    

διών; Το ζήτηµα δεν είναι καινούργιο και η
συζήτηση δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει ως

προς τις αρχές. Πράγµατι, ο David Ricardo, από
το 1817 ήδη, έγραφε: «Απέχοντας πολύ από το
να ανταποκρίνονται στις καλοπροαίρετες προσ-
δοκίες του νοµοθέτη, ο οποίος δεν απέβλεπε
παρά µόνο στη βελτίωση της κατάστασης των

φτωχών (οι νόµοι περί αναξιοπαθούντων), δεν
είχαν κανένα άλλο αποτέλεσµα από το να χει-
ροτερεύσουν τόσο την κατάσταση του φτωχού

όσο και αυτή του πλουσίου». Ο John Stuart 
Mill, απαντώντας το 1848, δήλωνε ότι «όταν
ένα άτοµο βρίσκεται σε µια τόσο αξιοθρήνητη

κατάσταση ώστε η απογοήτευση να παραλύει

τις δυνάµεις του, η όποια βοήθεια αποδεικνύε-
ται ενδυναµωτική, ενθαρρύνει τη δραστηριο-
ποίηση αντί να την εξασθενίζει». Το θέµα δεν
είναι εποµένως καινούργιο, αλλά παραµένει
επίκαιρο: πρέπει άραγε να στηρίζονται οι φτω-
χοί; Εάν ναι, υπό ποια µορφή θα πρέπει να πα-
ρέχεται η εν λόγω στήριξη; Ποιο θα πρέπει να
είναι το διατιθέµενο ποσό; Αυτά τα ερωτήµατα
συνιστούν επίσης κρίσιµες πτυχές για τους πο-
λιτικούς ιθύνοντες, οι οποίοι καλούνται να λά-
βουν αποφάσεις.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, διε-
ξήχθη ένας αντιπαραθετικός διάλογος όσον

αφορά την καταπολέµηση της φτώχειας στην

Ελλάδα.2 Σκοπός ήταν να ξεκαθαριστεί πρώτα
απ’ όλα το θέµα µιας ενδεχόµενης καθιέρωσης
ενός ελάχιστου εγγυηµένου µισθού. Το ζήτηµα
τίθεται εκ νέου σήµερα. Είναι γεγονός ότι το
21% του πληθυσµού συνεχίζει να ζει κάτω από
το όριο της φτώχειας,3 ενώ το 4,5% ζει σε κα-
τάσταση µεγάλης φτώχειας.4 Επιπλέον, το
23,5% περίπου των νέων ηλικίας κάτω των 18 
ετών καθώς και το 18,3% του πληθυσµού σε
ηλικία εργασίας (18-64 ετών) εντάσσονται επί-
σης στην κατηγορία εκείνων που ζουν κάτω

από το όριο της φτώχειας.  
Άρα λοιπόν, πολλοί είναι οι λόγοι που

δικαιολογούν τις παρεµβάσεις κατά της φτώ-
χειας. Ένα µέρος του πληθυσµού βιώνει την
απόλυτη φτώχεια. Ανήλικοι, κάτω των 18 ετών
ζουν στη φτώχεια, γεγονός που δεν βοηθά ούτε
τους ίδιους ούτε το Έθνος ως προς την οικοδό-
µηση του µέλλοντος. Άτοµα ικανά να εργα-
στούν είναι φτωχά και δεν εργάζονται. Η λύση

                                                
2. Βλ. Χλέτσος Μ. 2004, Ματσαγγάνης Μ. 2004. 
3. Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων EU-SILC 2003, βλ. 
ορισµό. 
4. Op. cit., βλ. ορισµούς «βάθος φτώχειας» και «µεγάλη
φτώχεια».  
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που προτείνεται γενικά, είναι πάντα αυτή της
καθιέρωσης ενός Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισο-
δήµατος (Ε.Ε.Ε.). Ευθυγραµµίζεται άλλωστε µε
τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύσταση

5
περί εισαγω-

γής ενός Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος

(Ε.Ε.Ε.). ∆εν υπάρχει ωστόσο αµφιβολία ότι
στην Ελλάδα, δεν έχει επιτευχθεί κάποιος συµ-
βιβασµός σε αυτό το ζήτηµα. Πολλοί είναι ε-
κείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο

µέτρο θα αποτελούσε ένα κίνητρο αδράνειας

για µεγάλο αριθµό ανθρώπων.  
Με άλλα λόγια, ότι θα τους αποθάρρυ-

νε από το να αναζητήσουν εργασία και θα εν-
θάρρυνε µερικά άτοµα να κάθονται και να ει-
σπράττουν χρήµατα του κράτους πρόνοιας. 
Πρόκειται εδώ εν µέρει για µια αναθεωρηµένη

εκδοχή της διάσηµης δήλωσης ενός συµβούλου

του Reagan: «Το κίνητρο της φτώχειας είναι
ό,τι πιο απαραίτητο για την επιτυχία των φτω-
χών».6

Πρόκειται επίσης για την έκφραση µιας

ανησυχίας σε ό,τι αφορά τα κίνητρα των ανέρ-
γων και των µη οικονοµικά ενεργών ατόµων

που αναζητούν απασχόληση. Πέραν τούτου, 
υπάρχει ο φόβος, σε περίπτωση που εφαρµο-
στεί αυτό το µέτρο, το κόστος να είναι αρκετά
υψηλό για το φορολογούµενο (µεσαία τάξη
εργαζόµενων), ιδιαίτερα αν κάνουν αίτηση για
να λάβουν το Ε.Ε.Ε. πολύ περισσότεροι από
αυτούς που προβλέπεται. Ποιος είναι σε θέση
να αντέξει αυτό το κόστος; Ποιος είναι πρόθυ-
µος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για µια

τέτοια πρόταση;  
Θα θέλαµε εποµένως να παρουσιάσου-

µε µια εναλλακτική κατεύθυνση για την κατα-
πολέµηση της φτώχειας, ελλείψει µιας συµφω-
νίας για το Ε.Ε.Ε. Αυτή η κατεύθυνση δεν α-
ντικαθιστά παρά µόνο µερικώς το Ε.Ε.Ε. και, 
σε περίπτωση εφαρµογής ενός τέτοιου µέτρου, 
µπορεί να είναι συµπληρωµατική. Πράγµατι, η
εισαγωγή ενός «πιστωτικού φόρου» (ή «αρνη-
τικού φόρου») επικεντρωµένου στα νοικοκυριά
που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί και αποτε-
λούνται από τουλάχιστον ένα απασχολούµενο

ενεργό µέλος, µας φαίνεται ως µια ενδιαφέρου-
σα µερική λύση για την καταπολέµηση της

φτώχειας
7
και κυρίως της φτώχειας των παι-

διών. Θα θέλαµε συνεπώς να παρουσιάσουµε  
τους λόγους για τους οποίους πιστεύουµε ότι

                                                
5. Recommendation 92/441/EEC of 24 June 1992. 
6. George Gilder (1981). 
7. Για µια παρουσίαση του «πιστωτικού φόρου» ή «αρνη-
τικού φόρου», βλ. Ζιώµας ∆. και Γκαζόν Ε., 2005, «Η
φτώχεια στον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας», Φτώχεια, 
Αποκλεισµός & Κοινωνικές Ανισότητες, ∆ιεθνές Επιστη-
µονικό συνέδριο Λαυρίου, 22-23 Σεπτεµβρίου, ΕΚΚΕ. 

υπάρχει ένας ιδιαίτερος συσχετισµός ανάµεσα

σε αυτό το µέτρο και το είδος φτώχειας που

επικρατεί στην Ελλάδα. Επίσης, θα δείξουµε
ότι ο «πιστωτικός φόρος» συνιστά ένα εξαιρε-
τικά ευέλικτο εργαλείο, όπως το αποδεικνύει
και η εφαρµογή του σε διαφορετικές χώρες.  

Φτωχοί εργαζόµενοι και φτωχά εργαζό-
µενα νοικοκυριά

8
στην Ελλάδα  

Η ανάλυση της φτώχειας στην Ελλάδα

µε τη βοήθεια της βάσης δεδοµένων SILC-2003 
αποδεικνύει ότι οι «φτωχοί εργαζόµενοι» είναι
µια µη αµελητέα συνιστώσα της φτώχειας στη

χώρα. Πέραν τούτου, αυτή η φτώχεια συνεπά-
γεται σηµαντική φτώχεια και των παιδιών.  

Είναι γεγονός ότι η φτώχεια των ατό-
µων τρίτης ηλικίας είναι σηµαντική, περίπου
490.000 άτοµα ηλικίας άνω των 64 ετών, πλήτ-
τονται από τη φτώχεια και αντιπροσωπεύουν το

28% αυτής της κατηγορίας πληθυσµού. Επι-
πλέον, 16% περίπου εξ αυτών βιώνουν τη «µε-
γάλη φτώχεια». Επίσης, η φτώχεια των ανηλί-
κων (κάτω των 18 ετών) λαµβάνει µεγάλες δια-
στάσεις και αφορά περίπου 460.000 παιδιά δηλ. 
αντιπροσωπεύει το 23,5% αυτής της ηλικιακής
κατηγορίας. Το 29% εξ αυτών βιώνουν τη «µε-
γάλη φτώχεια». Η φτώχεια των παιδιών συνι-
στά, συνεπώς, ένα µείζον πρόβληµα για την
ελληνική κοινωνία. Επηρεάζει το µέλλον της, 
δεδοµένου ότι η παιδική ηλικία οδηγεί συχνά

στην παραγωγή φτωχών ενηλίκων.  

                                                
8. Μεταφράζουµε «working poor household» µε τον όρο
«φτωχά εργαζόµενα νοικοκυριά» όταν αναφέρεται σε
φτωχό νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα µέλος

του νοικοκυριού που απασχολείται, και µεταφράζουµε
«working poor» το «φτωχός εργαζόµενος» όταν αναφερό-
µαστε στο άτοµο, στο φτωχό εργαζόµενο τον ίδιο.   
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Η έρευνα EU-SILC (European Union-Statistics on Income and living conditions, Ευρω-
παϊκή Ένωση, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών) διενερ-
γήθηκε το 2003 µε έτος αναφοράς εισοδήµατος το 2002, βλ. ΕΣΥΕ, www.statistics.gr., 
καθώς και το συνέδριο του ΕΚΚΕ / Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής, 
http://www.inspo.gr/conference.html, βλ. επίσης ΕΣΥΕ/ΕΚΚΕ, Αριστεία στα ερευνητικά

πεδία φτώχειας, Αποκλεισµός και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα, 2004. 
Ο όρος «φτώχεια» δηλώνει τα άτοµα που κατατάσσονται κάτω από το όριο της φτώχειας
το οποίο ορίζεται στο 60% του διαµέσου ισοδύναµου συνολικού διαθέσιµου εισοδήµατος
των νοικοκυριών. Ο όρος που χρησιµοποιείται στην έρευνα EU-SILC 2003 είναι «οικο-
νοµική επισφάλεια» (κίνδυνος φτώχειας).  
Ο όρος «βάθος της φτώχειας» δηλώνει  τα άτοµα που κατατάσσονται κάτω από το όριο
της φτώχειας. ∆ηλαδή, δηλώνει πόσο φτωχοί είναι οι φτωχοί. Στο παρόν άρθρο, αναφε-
ρόµαστε στη «µεγάλη φτώχεια», για όσους κατατάσσονται κάτω από το 30% του µέσου
ισοδύναµου συνολικού διαθέσιµου εισοδήµατος του νοικοκυριού.  
Ο όρος «φτωχά εργαζόµενα νοικοκυριά» δηλώνει τα νοικοκυριά, στα οποία τα µέλη τους
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και όπου τουλάχιστον ένα µέλος του νοικο-
κυριού εργάζεται.  
Ο όρος «φτωχοί εργαζόµενοι» αναφέρεται στα άτοµα τα οποία εργάζονται και ζουν σε
νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Αυτή η φτώχεια µπορεί να είναι λιγό-
τερο ορατή από εκείνη των ηλικιωµένων, αλλά
το διακύβευµα δεν παύει να είναι τεράστιας

σηµασίας. Επιπροσθέτως, µπορεί οι συνταξιού-
χοι να ευθύνονται εν µέρει για την κατάστασή

τους (χαµηλές συνταξιοδοτικές εισφορές στα
ασφαλιστικά ταµεία, ανεπαρκείς ιδιωτικές απο-
ταµιεύσεις), οι ανήλικοι όµως δεν φταίνε σε
τίποτα καθώς η µοίρα τους συνδέεται µε αυτή

της οικογένειάς τους. Έτσι, δεν εκπλήσσει το
ότι τα άτοµα ηλικίας από 18 έως 64 ετών πλήτ-
τονται επίσης από τη φτώχεια. Οι φτωχοί, στην
εν λόγω κατηγορία ηλικίας, αγγίζουν τους
1.200.000 (εκ των οποίων οι 838.280 έχουν
ηλικία από 30 µέχρι 64 ετών), ενώ το 28,8% εξ
αυτών πλήττονται από τη «µεγάλη φτώχεια» 
(βλ. Πίνακα 1) 

      
Πίνακας 1 

Ηλικία και ποσοστό φτώχειας

Ηλικία
Ποσοστό φτώ-

χειας

Ποσοστό του πληθυσµού

σε «µεγάλη φτώχεια» 
Ποσοστό φτωχών

σε «µεγάλη φτώχεια» 

Άνω των 64 ετών 28,1% 4,6% 16,3% 

18-64 ετών 18,3% 5,3% 28,8% 

Κάτω των 18 ετών 23,5% 6,8% 29,1% 

Σύνολο 21,0% 5,5% 26,0% 

Πληθυσµός: όλος

Παράλληλα, η φτώχεια των 18-64 ετών
αφορά στο µεγαλύτερό της µέρος «φτωχά ερ-
γαζόµενα νοικοκυριά». Πράγµατι, 79% των
φτωχών ηλικίας 18 µε 64 ετών, ζουν σε νοικο-
κυριά που µετρούν τουλάχιστον ένα απασχο-
λούµενο ενεργό άτοµο. Μόνο 257.000 φτωχοί
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ηλικίας, 
ζουν σε νοικοκυριά που δεν µετρούν κανένα

απασχολούµενο ενεργό άτοµο. Αυτά τα νοικο-

κυριά είναι συνήθως του τύπου «άνδρας κου-
βαλητής» (male breadwinner), ο οποίος bread-
winner τυχαίνει να έχει χάσει την εργασία του. 
Το ποσοστό φτώχειας είναι πολύ υψηλό στην

εν λόγω κατηγορία, της τάξης του 30%. Το ου-
σιαστικότερο παραµένει πάντως ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των φτωχών νοικοκυριών

είναι «εργαζόµενα νοικοκυριά» (που µετράνε
τουλάχιστον ένα απασχολούµενο ενεργό άτο-
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µο). Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για νοικο-
κυριά αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας  
(βλ. Πίνακα 2).  

Πίνακας 2 
Αριθµός εργαζοµένων µελών νοικοκυριού και φτώχεια

Αριθ. ενεργών εργαζοµένων στο
νοικοκυριό

Μη φτωχοί Φτωχοί Σύνολο
Ποσοστό

φτώχειας

0 583.530 257.115 840.645 30,59% 

1 1.827.341 417.462 2.244.803 18,60% 

2 2.159.142 370.594 2.529.736 14,65% 

3+ 787.228 156.007 943.235 16,54% 

Σύνολο 5.357.241 1.201.178 6.558.419 18,32% 

  Πληθυσµός: 18-64 ετών

Όσον αφορά τον αριθµό των φτωχών

παιδιών, διαπιστώνουµε ότι στη συντριπτική
πλειοψηφία τους (το 90% των περίπου 460.000 
φτωχών παιδιών κάτω των 18 ετών) ζουν σε
νοικοκυριά µε ένα τουλάχιστον απασχολούµενο

ενεργό άτοµο (βλ. Πίνακα 3).  

Πίνακας 3 
Αριθµός ενεργών ατόµων και φτωχά παιδιά

Αριθµός ενεργών

ατόµων Φτωχά παιδιά

0 8,4% 

1 50,7% 

2 31,5% 

3+ 9,5% 
Σύνολο 100,0% 

Πληθυσµός: 0-18 ετών

Τα στατιστικά στοιχεία που µας παρέ-
χει η βάση δεδοµένων SILC-2003 είναι σαφή, 
προκύπτει δε από αυτά ένα βασικό συµπέρασµα

: για να καταργηθεί ή, έστω, για να µειωθεί η
παιδική φτώχεια, θα πρέπει να προταθεί µια
πολιτική που να λαµβάνει υπόψη της το γεγο-
νός ότι τα φτωχά παιδιά ζουν σε νοικοκυριά

όπου ένας τουλάχιστον ενήλικος εργάζεται. 
Μόνο το 10% των φτωχών παιδιών ζουν σε
νοικοκυριά όπου κανένας ενήλικος δεν εργάζε-
ται. Αντιθέτως, το 21% των φτωχών ενηλίκων
(18-64 ετών) ζουν σε νοικοκυριά (µε ή χωρίς

παιδιά) όπου δεν υπάρχει κανένα απασχολού-
µενο ενεργό άτοµο. 

Η ανεπάρκεια των εισοδηµάτων από

εργασία οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι κα-
νείς δεν εργάζεται αρκετά όλο το χρόνο (π.χ. 
µερική απασχόληση µισθωτών ή ανεξάρτητων

εργαζοµένων, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, συµ-
βάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, που δεν

καλύπτουν παρά µόνο έναν περιορισµένο αριθ-
µό µηνών ετησίως) ή λόγω του ότι τα εισοδή-
µατα από εργασία, ακόµη κι αν είναι υψηλά, 
δεν επαρκούν ώστε να καλύπτουν τις πολύτε-
κνες οικογένειες. Η πρώτη περίπτωση είναι κα-
τά πολύ η πιο συνηθισµένη, αφού τα δυο τρίτα
περίπου των φτωχών παιδιών (310.000) ζουν σε
νοικοκυριά που αριθµούν µέχρι και πέντε µέλη

(π.χ. οι γονείς και τρία παιδιά ή οι γονείς και
ένας ενήλικος και δυο παιδιά).  

Το 48% των φτωχών παιδιών ζουν σε
οικογένειες που αποτελούνται το πολύ από 4 
µέλη. Αυτό σηµαίνει ότι, ενώ η ανεπάρκεια των
εισοδηµάτων λόγω των πολλών µελών µιας

οικογένειας αποτελεί ένα φαινόµενο που παρα-
µένει σηµαντικό

9
αλλά από µόνο του δεν δικαι-

ολογεί τη φτώχεια. Η ανεπάρκεια των εισοδη-
µάτων από εργασία συνιστά µια ουσιαστική

αιτία της φτώχειας. Μια πολιτική «αποδοτικό-
τητας και ελκυστικότητας της εργασίας»10

των

ήδη απασχολούµενων ατόµων και προτροπής

των ανέργων ή των ανενεργών ατόµων να

βρουν µια εργασία αποτελεί εποµένως έναν

κεντρικό παράγοντα µείωσης της φτώχειας

στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της φτώχειας των

παιδιών.   

                                                
9. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι κοινωνικές πολιτικές που αφο-
ρούν τις πολύτεκνες οικογένειες παραµένουν σηµαντικές

στο πλαίσιο καταπολέµησης της φτώχειας.   
10. Μεταφράζεται ως «make work pay», βλ. κατευθυντή-
ρια γραµµή 8 του ΕΣ∆Α 2005, και αφορά πολιτικές που
στοχεύουν στο να καταστεί η εργασία περισσότερο ελκυ-
στική.
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Η «πίστωση φόρου» (tax credit): µια ευ-
έλικτη πρόταση κατά της φτώχειας

Η πίστωση φόρου: στόχοι, πλαίσιο και λόγοι  
  

Η ανάλυση της φτώχειας αποδεικνύει

ότι πολλά οικονοµικά ενεργά άτοµα ζουν σε

νοικοκυριά όπου το συνολικό τους εισόδηµα

βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας. Σε µεγά-
λο βαθµό, αυτή η ανεπάρκεια εισοδήµατος ο-
φείλεται στη χαµηλή αµοιβή της εργασίας. Ένα
µέτρο που προσφέρει ένα «επίδοµα στην εργα-
σία»11

στους φτωχούς εργαζοµένους, στο πλαί-
σιο µιας πολιτικής «αποδοτικότητας και ελκυ-
στικότητας της εργασίας» («make work pay»), 
θα συνιστούσε  µια κοινωνική πολιτική κατάλ-
ληλη για την καταπολέµηση βραχυπρόθεσµα

12

αυτής της φτώχειας των «φτωχά εργαζόµενων
νοικοκυριών», χωρίς παρέµβαση στην αγορά
εργασίας. Το µέτρο αυτό θα µπορούσε να βα-
σιστεί στην εισαγωγή ενός είδους «αρνητικού
φόρου» ή «πίστωσης φόρου».  

Αυτή η λύση έχει ήδη προταθεί από

πολλές χώρες από τα µέσα της δεκαετίας του

1990. Πρόκειται για µια πολιτική «αποδοτικό-
τητας και ελκυστικότητας της εργασίας» (το
«make work pay»). Ο γενικός στόχος της είναι
να συµφέρει οικονοµικά να εργάζεται κανείς, 
και εποµένως να προτρέπεται ο εργαζόµενος να

διατηρεί τη θέση εργασίας του ή να βρίσκει

δουλειά εάν είναι άνεργος, ακόµη και αν δεν
βρίσκει τίποτε άλλο, παρά µόνο θέσεις ηµιαπα-
σχόλησης ή ωροµίσθιες θέσεις εργασίας. Η πο-
λιτική αυτή αφορά µόνο εργαζόµενους που µε-
γαλώνουν παιδιά. Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι
το τελευταίο αυτό στοιχείο προϋποθέτει συνή-
θως επιπρόσθετες δαπάνες φύλαξης των παι-
διών (baby-sitting) καθώς και περιορισµό του
χρόνου των οικιακών εργασιών, µε αποτέλεσµα
να αποτρέπεται ο ένας ή ο µόνος (σε περίπτωση
µονογονεϊκών οικογενειών) από τους γονείς να
εργάζεται. Η κοινωνική πολιτική του «αρνητι-
κού φόρου» βασίζεται στην πεποίθηση ότι η
απασχόληση είναι η καλύτερη λύση κατά της

φτώχειας ελλείψει µιας ισχυρής κοινωνικής

πολιτικής. Μια τέτοια κοινωνική πολιτική συ-
νοδεύει και ανταµείβει κατά συνέπεια εκείνους

που σπεύδουν να εργαστούν. Εποµένως, ο «πι-
στωτικός φόρος» συµπληρώνει τα εισοδήµατα
µιας οικογένειας από εργασία.  

                                                
11. Μετάφραση του αγγλικού όρου  «In-work Benefit». 
12. Μακροπρόθεσµα, η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί
στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της

παράλληλης εξέλιξης των µισθών. 

Η αρχή του «πιστωτικού φόρου» είναι
απλή. Τίθεται σε εφαρµογή ένας µηχανισµός
πιστωτικού φόρου (ή αλλιώς «αρνητικού φό-
ρου») στα νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα
και µε ένα τουλάχιστον απασχολούµενο άτοµο. 
Ο εν λόγω µηχανισµός συνίσταται στο να επι-
τρέπει την επιστροφή φόρων, ανάλογα µε το
επίπεδο των εισοδηµάτων των νοικοκυριών

δηλ. όσο πιο χαµηλά είναι τα εισοδήµατα από
εργασία, τόσο πιο µεγάλη είναι η φοροαπαλλα-
γή/επιστροφή φόρων. Στην τελευταία περίπτω-
ση, οι φορολογικές αρχές καταβάλλουν στην
ενδιαφερόµενη οικογένεια ένα ποσό

13 (το «επί-
δοµα στην εργασία»), εξ ου και ο χαρακτηρι-
σµός «αρνητικός φόρος». Αυτός ο µηχανισµός
καταργεί συνεπώς την έννοια της κατηγορίας

µη φορολογητέων εισοδηµάτων.  
Ο µηχανισµός αυτός στηρίζεται στη

λογική ότι, είτε τα εισοδήµατα είναι αρκετά
υψηλά για να δικαιολογούν την πληρωµή ενός

φόρου –οι συντελεστές µπορούν να είναι πε-
ρισσότερο ή λιγότερο κλιµακούµενοι–, είτε τα
εισοδήµατα είναι αρκετά χαµηλά και δικαιολο-
γούν µια επιστροφή φόρου περισσότερο ή λιγό-
τερο υψηλού, σε σχέση µε το χαµηλό επίπεδο
των εισοδηµάτων από εργασία. Και εδώ πάλι, η
κλίµακα µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότε-
ρο αυξανόµενη. Ο µηχανισµός αυτός θα µπο-
ρούσε επίσης να εφαρµοστεί σε συγκεκριµέ-
νους πληθυσµούς-στόχους. Η επιστροφή φόρου
θα µπορούσε να αυξηθεί σύµφωνα µε την οικο-
γενειακή κατάσταση ή να αφορά αποκλειστικά

και µόνο τα νοικοκυριά µε παιδιά. Η επιστροφή
φόρου µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο

σηµαντική, ανάλογα µε τον αριθµό παιδιών της
οικογένειας ή άλλα οικογενειακά χαρακτηρι-
στικά. 

Οι στόχοι αυτού του εργαλείου –
φορολογική µεταρρύθµιση που εισάγει έναν

«πιστωτικό φόρο»– είναι ποικίλοι. Συνιστά, 
πρώτα απ’ όλα, µια µεταρρύθµιση του φόρου
εισοδήµατος. Υπό αυτή την έννοια, πρόκειται
για µια προσαρµογή που αφορά ουσιαστικά

σηµεία όπως: ποιος οφείλει να καταβάλλει το
φόρο εισοδήµατος και ποιος µπορεί να δικαιού-
ται τη στήριξη σε κοινωνικό και φορολογικό

επίπεδο από την κοινωνία. Κατά συνέπεια, το
ζητούµενο είναι η κατάρτιση ενός εργαλείου

ανακατανοµής του πλούτου προς όφελος των

                                                
13. Αυτός ο µηχανισµός συνιστά κάτι το τελείως ξεχωρι-
στό σε σχέση µε τις επιστροφές φόρων που συνδέονται µε

το µηχανισµό των παρακρατήσεων, όπου οι εφορίες δεν
δίνουν ποτέ πίσω ποσά που δεν πλήρωσε ήδη ο φορολο-
γούµενος/η.  



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006 – ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

192

νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα και µε ένα

τουλάχιστον από τα µέλη του να εργάζεται. Το
εν λόγω εργαλείο ανακατανοµής µπορεί, ενδε-
χοµένως, να δίνει προτεραιότητα στα νοικοκυ-
ριά µε παιδιά. Έπειτα, αυτό το µέτρο δηµιουρ-
γεί ένα κίνητρο για τα φτωχά νοικοκυριά ώστε

να βρουν τουλάχιστον µια εργασία και να την

διατηρήσουν.  
Είναι γεγονός ότι η κάλυψη µιας θέσης

εργασίας συνεπάγεται ένα άµεσο και ευκαιρια-
κό κόστος

14 (µεταφορικά, δαπάνες φύλαξης και
µόρφωσης των παιδιών, µη εκτελούµενα οικια-
κά καθήκοντα, κόστος από τη µη προσφυγή σε
ενδεχόµενη µαύρη εργασία), το οποίο πρέπει να
συνυπολογίζεται στον αρνητικό φόρο. Ως εκ
τούτου, θα πρέπει να αυξηθεί η προσφορά ερ-
γασίας. Με αυτή την οπτική, είναι σηµαντικό
να γίνει γνωστή στους πληθυσµούς-στόχους η
ύπαρξη του µηχανισµού του πιστωτικού φόρου, 
ώστε να τον λάβουν υπόψη τους όταν συγκρί-
νουν τα υπέρ και τα κατά της εργασίας και της

µη δραστηριότητας. 
Αυτό το µέτρο δεν ανατρέπει τις ισορ-

ροπίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. ∆εν
αυξάνει το εργατικό κόστος για τον εργοδότη, 
και ιδίως το κόστος της ανειδίκευτης απασχό-
λησης, όπως θα µπορούσε να κάνει µια επιπλέ-
ον αύξηση του κατώτατου µισθού. Ως εκ τού-
του, αυτό το µέτρο δεν ασκεί πίεση προς τα
κάτω, ως προς τη ζήτηση εργασίας, µέσα από
την ενίσχυση του εργατικού κόστους, για τους
εργοδότες. ∆εν επηρεάζει τους τύπους συµβά-
σεων εργασίας (µερική απασχόληση, σύµβαση
ορισµένου χρόνου). Παρουσιάζει και προωθεί
ένα επιθυµητό κοινωνικό πρότυπο: την από-
κτηση παιδιών και τη συµµετοχή στην εργασία. 
∆ηλώνει δε ότι η κοινωνία είναι πρόθυµη να

ανταµείψει εκείνους οι οποίοι θα συµµορφω-
θούν µε αυτό το πρότυπο (κατά τον ίδιο τρόπο
που ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να πράξει

ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση των

µισθωτών του, καταβάλλοντας οικογενειακές
παροχές, ένα επίδοµα γάµου και ένα επίδοµα
για τα παιδιά). 

Τέλος, αυτό το µέτρο εγγράφεται σε
µια διαδικασία νοµιµοποίησης µιας ορισµένης

κοινωνικής πολιτικής. Η αδυναµία της κοινω-
νικής πολιτικής µπορεί να διαπιστωθεί από τα

στοιχεία του Πίνακα 4. Η ελληνική κοινωνία
δεν είναι ιδιαίτερα αλληλέγγυα, τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά την οργανωµένη και χρηµατοδοτού-

                                                
14. Το ευκαιριακό κόστος µπορεί να οριστεί µε τον εξής
τρόπο: αξία της καλύτερης εναλλακτικής επιλογής, δηλα-
δή αξία της επιλογής η οποία εγκαταλείπεται.   

µενη από το κράτος αλληλεγγύη. Η κοινωνία
αναθέτει στις οικογένειες και στα δίκτυα αλλη-
λοβοήθειας την ευθύνη αντιµετώπισης των

προβληµάτων που συνδέονται µε την ανεργία

ή, γενικότερα, µε την ανεπάρκεια εισοδηµάτων. 
Αυτό το µέτρο µπορεί να εγείρει απορίες ως

προς τον προσδιορισµό των δικαιούχων ή και

φόβους ότι οι ενδεχόµενοι «ακαµάτες» θα επω-
φελούνται από αυτό. Ο πιστωτικός φόρος όµως
συνιστά µια µορφή κοινωνικής πολιτικής στενά

συνδεδεµένης µε χαµηλά επίπεδα εισοδηµάτων

και µε την ύπαρξη εργασίας (και ενδεχοµένως
παιδιών). Έτσι, το εν λόγω µέτρο προσδιορίζει
σαφώς τα ανταλλάγµατα που απαιτούνται από

τους δυνητικούς δικαιούχους. 

Πίνακας 4 
∆ιάφορα είδη επιδοµάτων

– Επίδοµα ανεργίας: µηνιαίο, από 311,25 ευρώ
έως 329,25 ευρώ, και το επίδοµα προσαυξάνεται
κατά 10% για κάθε µέλος της οικογένειας, το
πολύ για 12 µήνες. 

οµα µακροχρόνιων ανέργων: αφορά τα άτοµα
ηλικίας από 45 µέχρι 65 ετών, εφόσον το ετήσιο
οικογενειακό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα

5.000 ευρώ, συν 587 ευρώ για κάθε ανήλικο
τέκνο. Το ύψος του επιδόµατος είναι 200 ευρώ
και δεν χορηγείται πέρα των 12 µηνών. 
– Επίδοµα για απροστάτευτα παιδιά (µονογονεϊ-
κές οικογένειες µε υπεύθυνο της οικογένειας

γυναίκα): 44,02 ευρώ µηνιαίως (!) για κάθε α-
προστάτευτο παιδί (µέχρι 16 χρόνων) εφόσον το
µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειας τριών µελών

δεν υπερβαίνει τα 234,80 ευρώ (!), συν 20,55 
ευρώ για κάθε επιπλέον µέλος.  
– Επίδοµα για οικογένειες µε παιδιά στο σχολείο: 
25 ευρώ το µήνα (300 ευρώ ετησίως) για κάθε
παιδί (6-16 χρόνων), εφόσον το ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.  
– Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα: δεν προβλέπε-
ται.  
– Αφορολόγητο όριο: τα εισοδήµατα από εργα-
σία δεν φορολογούνται έως 10.000 ή 11.000 
ευρώ ετησίως, ανάλογα µε την κατάσταση απα-
σχόλησης  του/της φορολογουµένου/ης. Το α-
φορολόγητο αυτό όριο αυξάνεται κατά 1.000 
ευρώ για το πρώτο και για το δεύτερο ανήλικο

τέκνο. Το αφορολόγητο αυξάνεται στα 20.000 ή
21.000 ευρώ µε την απόκτηση τρίτου παιδιού. 
Αυτή η διάταξη δεν συµφέρει τα άτοµα που

κερδίζουν λιγότερα από 10-11.000 ευρώ, στο
βαθµό που δεν δικαιούνται καµία επιστροφή

φόρου.  

Η ποικιλία των στόχων ενός τέτοιου

εργαλείου µπορεί να προκαλεί σύγχυση στη

συζήτηση ως προς τη χρησιµότητά του. Ωστό-
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σο, αυτό που αναµένεται, µε σαφή τρόπο, από
αυτό το µέτρο είναι ο περιορισµός της φτώχειας

στο πλαίσιο µιας ανταλλαγής µεταξύ του στη-
ριζόµενου από τον πιστωτικό φόρο ατόµου και

της κοινωνίας που το στηρίζει. Πρόκειται για
µια βοήθεια που συνδέεται µε µια συγκεκριµέ-
νη συµπεριφορά.  

Ο πιστωτικός φόρος: µια ευέλικτη πρόταση
  

Οι πολιτικές µε επίκεντρο τον πιστωτι-
κό φόρο δεν είναι κάτι το καινούργιο. Ο Stigler 
φαίνεται να είναι εκείνος που επινόησε τον εν

λόγω όρο το 194615
και µια σηµαντικότατη συ-

ζήτηση έχει ήδη λάβει χώρα στις ΗΠΑ κατά τη

διάρκεια της δεκαετίας του 1960.16
Συζητήσεις

έγιναν επίσης στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ,17
στην

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
18
και στον

ακαδηµαϊκό χώρο.19
Οι πολιτικές περί πιστωτι-

κού φόρου έτυχαν εφαρµογής σε πολλές χώρες: 
ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ολλανδία, 
Γαλλία, ∆ανία, Αυστρία, Γερµανία. Οι ειδικές
µορφές που έλαβαν οι πολιτικές αυτές διέφεραν

µε το χρόνο. Σκοπός µας στην παρούσα ενότη-
τα δεν είναι να προχωρήσουµε σε µια ανασκό-
πηση όλων των µορφών του πιστωτικού φόρου, 
αλλά να δείξουµε τη µεγάλη ευελιξία αυτού του

εργαλείου. Πράγµατι, οι έµπρακτες µορφές που
λαµβάνει το εργαλείο σε µια συγκεκριµένη

στιγµή µεταβάλλουν τη φύση του. Θα προσπα-
θήσουµε να το δείξουµε µέσα από τρία παρα-
δείγµατα. 

Ο πιστωτικός φόρος στις ΗΠΑ

Οι Ηνωµένες Πολιτείες εφαρµόζουν το

µέτρο του αρνητικού φόρου ήδη από το 1975 
µε την ονοµασία “Earned Income Tax Credit” 
(EICT). Το µέτρο αυτό αναθεωρήθηκε από την
κυβέρνηση Clinton στις αρχές της δεκαετίας
του 1990.20

Το 1999 αφορούσε περίπου 20% 
των Αµερικανικών νοικοκυριών. Αποφέρει κα-
λά χρηµατικά κέρδη αφού έχει τύχει να φτάσει

το 40% των εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία

                                                
15. Βλ. Stigler G. (1946). 
16. Βλ. Friedmann M. (1962), Lampman R. (1965), Tobin 
J., Pechment J. , Mieszkowski P. (1967),. Morfitt R.A. 
(2004). 
17. Βλ. Bassanini, A., Rasmussen J-H.,  Scarpetta S. 
(1999),  OECD, (2000). 
18. Βλ. π.χ. ΕΣ∆Α, 2004, κατευθυντήριες γραµµές 8: απο-
δοτικότητα  και ελκυστικότητα εργασίας, Joint Employ-
ment Report 2004/2005  p. 20. JER  2005/2006  p. 19 
19. Βλ. ενδεικτικά τη βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου.   
20. Βλ. Bontout Ο. (2000), για µια ανασκόπηση αυτού του
µέτρου. 

των νοικοκυριών µε δυο παιδιά και µε ένα µόνο

απασχολούµενο άτοµο, ή ακόµη το 10% των
εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία των νοικο-
κυριών µε δυο παιδιά και µε δυο απασχολούµε-
να άτοµα σε επίπεδο ελάχιστου µισθού. Το ύ-
ψος του EICT υπολογίζεται και καταβάλλεται
από την Εφορία.  

Οι αξιολογήσεις
21
φαίνεται να αποδει-

κνύουν ότι η εν λόγω πολιτική είχε σηµαντικές

θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την εργασια-
κή συµπεριφορά των νοικοκυριών όπου κανέ-
νας ενήλικος δεν απασχολείτο. Η εύρεση µιας
θέσης εργασίας συνιστά, γι’ αυτά τα νοικοκυ-
ριά, µια αισθητή αλλαγή του βιοτικού τους επι-
πέδου. Αντιθέτως, το EITC φαίνεται ότι είχε
αρνητικές επιπτώσεις απέναντι στην απασχό-
ληση (συµπεριφορά αποφυγής της εργασίας ή
µείωσης των ωρών εργασίας που καλύπτονται) 
όσον αφορά τα νοικοκυριά µε δυο απασχολού-
µενα άτοµα. Το EITC τείνει ιδίως να προτρέπει
ορισµένες γυναίκες να εγκαταλείπουν την αγο-
ρά εργασίας. Τα νοικοκυριά µε δυο ενεργά α-
πασχολούµενα άτοµα µπορεί πράγµατι να έ-
χουν συµφέρον στο να µειώσουν την προσφορά

εργασίας τους ώστε να ενταχθούν στο σύστηµα

του EITC και να αυξήσουν παράλληλα το χρό-
νο οικιακής εργασίας.  

Σε γενικές γραµµές, το EITC δεν φαί-
νεται να αποτελεί ένα ευνοϊκό µέτρο παρό-
τρυνσης για την απασχόληση (δηλαδή για την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης), επειδή
κινητοποιεί κάποια νοικοκυριά αλλά αποθαρ-
ρύνει κάποια άλλα. Η δράση του πάνω στη
φτώχεια φαίνεται να είναι θετική επειδή αποτε-
λεί ένα ευνοϊκό µέτρο για µερικές οµάδες σε

εργάσιµη ηλικία. Έσωσε από τη φτώχεια περί-
που 4,3 εκατοµµύρια άτοµα στα 34,3 εκατοµ-
µύρια φτωχών που υπάρχουν εκτός συστήµατος

EITC. Το εν λόγω µέτρο είναι επίσης το σηµα-
ντικότερο στις ΗΠΑ όσον αφορά τη φτώχεια

των παιδιών.  

Ο πιστωτικός φόρος στο Ηνωµένο Βασίλειο

  
Το Ηνωµένο Βασίλειο εφάρµοσε ένα

σύστηµα πιστωτικού φόρου στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1970. Ο Blair το αναβάθµισε µε την
εισαγωγή του “Working Families Tax Credit” 
(WFTC) το 1998.22

Αυτός ο νέος φόρος αφορά

αποκλειστικά και µόνο τα νοικοκυριά µε παι-

                                                
21. Βλ. Eissa N. και Hoynes W.H. (1998), Blank P. 
(2002). 
22. Βλ. DWP (1998),  Delarue (2000) για µια ανασκόπηση
του WFTC.  
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διά, τα εισοδήµατα των οποίων δεν υπερβαί-
νουν κάποιο όριο, κι ας εργάζεται ένα άτοµο. Ο
πιστωτικός φόρος επικεντρώνεται σε έναν πε-
ριορισµένο πληθυσµό αφού µόνο το 5% των
νοικοκυριών επωφελούνται από αυτόν. Αυτή η, 
µειωµένης εµβέλειας, κάλυψη του επιτρέπει να
είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος, καθώς η βοήθεια
µπορεί να αντιπροσωπεύει µέχρι και 160% των
εισοδηµάτων από εργασία για ένα νοικοκυριό.  

Το WFTC απαιτεί  το επωφελούµενο
άτοµο να εργαστεί τουλάχιστον 16 ώρες την
εβδοµάδα µε βάση το ελάχιστο νόµιµο ωροµί-
σθιο. Βέβαια, το WFTC δεν συµψηφίζεται µε
άλλα ενδεχόµενα επιδόµατα, αλλά τα συµπλη-
ρώνει ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο όριο

εισοδηµάτων για τα νοικοκυριά. Το ύψος του
WFTC υπολογίζεται από τις φορολογικές αρ-
χές, αλλά καταβάλλεται από τον εργοδότη υπό
µορφή αµοιβής ή µείωσης των παρακρατήσε-
ων. Ο λόγος γι’ αυτό τον τρόπο καταβολής του
WFTC είναι να καταστεί πιο αισθητό. Ο δικαι-
ούχος το βλέπει στο δελτίο πληρωµής του. Υ-
ποτίθεται εποµένως, ότι αυτό θα έχει µεγαλύτε-
ρο αντίκτυπο στην εργασιακή του συµπεριφο-
ρά.  

Οι αξιολογήσεις
23
δείχνουν ότι η επί-

δραση στην ανακατανοµή των εισοδηµάτων

είναι αξιόλογη. Σώζει από τη φτώχεια ένα µε-
γάλο αριθµό παιδιών, κυρίως από µονογονεϊκές
οικογένειες. Φαίνεται επιπλέον ότι έχει έναν
θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναι-
κών και πρωτίστως στις µητέρες των µονογονε-
ϊκών οικογενειών.24  
  
Ο πιστωτικός φόρος στη Γαλλία

Ένας πιστωτικός φόρος δηµιουργήθηκε

το 200125
στη Γαλλία από την κυβέρνηση

Jospin µε τη χαρακτηριστική ονοµασία “Prime 
Pour l’Emploi”(PPE) δηλ. «Πριµ για την απα-
σχόληση». Αφορά τα άτοµα που έχουν έναν
µισθό, το ύψος του οποίου κυµαίνεται από 0,3 
έως 1,4 φορές του κατώτατου µισθού. ∆εν έχει
συγκεκριµένα ως στόχο τις οικογένειες µε παι-
διά αν όµως αυτά υπάρχουν, δίνουν δικαίωµα
σε µια ελαφριά αύξηση του πριµ, το οποίο τε-
λικά εισπράττουν περίπου το 25% των νοικο-
κυριών. Αντιθέτως, το µέσο επίπεδο του PPE 
είναι πολύ χαµηλό, αφού δεν υπερβαίνει τα 144 

                                                
23. Βλ. Piachaud D., Sutherland H. (2000), Brewer M., 
Duncan A., Shephard A., Suarez M.J. (2005).  
24. Βλ. Meyer and  Rosenbaum (2001), Blundel R. and 
Hoynes H. (2003), Ellwood D (2000).  
25. Η συζήτηση είχε ξεκινήσει µε µια σειρά αναφορών, 
βλ. Έκθεση του CAE  no 30 (2000). 

ευρώ κατά µέσο όρο το 2001. Το µέγιστο ύψος
που µπορεί να φτάσει αυτή η επιστροφή φόρου, 
αγγίζει το 5% των εισοδηµάτων από εργασία. 
Πρόκειται για ένα χαµηλό ποσό που ανέρχεται

περίπου σε 50 ευρώ για ένα άτοµο το οποίο
πληρώνεται µε τον κατώτατο µισθό. Το PPE 
αφορά εποµένως ένα ευρύ φάσµα του ενεργού

πληθυσµού αλλά δεν είναι ιδιαίτερα γενναιό-
δωρο για τους δικαιούχους του. Κοστίζει πά-
ντως ακριβά στο φορολογούµενο αφού δαπα-
νήθηκαν 1,15 δισεκατοµµύρια ευρώ για το εν
λόγω µέτρο το 2001, ενώ αντιπροσωπεύει ένα
όγδοο του συνολικού κόστους των κοινωνικών

κατώτατων επιδοµάτων (RMI, επίδοµα αποµο-
νωµένων συζύγων, επίδοµα ενήλικα µε ειδικές
ανάγκες και ελάχιστο επίδοµα γήρατος). Ο υ-
πολογισµός του και η καταβολή του πραγµατο-
ποιούνται από τις φορολογικές αρχές.  

Σύµφωνα µε πρόσφατες αξιολογή-
σεις,26

το PPE έχει µια αµελητέα θετική επί-
πτωση στη συµπεριφορά εργασίας. Το χαµηλό
επίπεδο των ποσών που καταβάλλονται, η αδι-
αφάνεια υπολογισµού του PPE καθώς και ο
χρόνος µεταξύ της είσπραξης του PPE και της
στιγµής που ξεκινάει η εργασία είναι τέτοια, 
ώστε οι δικαιούχοι να µην συνδέουν καθόλου

το PPE µε τη συµπεριφορά τους απέναντι στην
απασχόληση. Πρόκειται πάνω απ’ όλα για ένα
εργαλείο ανακατανοµής προς όφελος των νοι-
κοκυριών, µε χαµηλό µισθό (που υπάγονται
στη δεύτερη έως την τέταρτη δεκάδα της µι-
σθωτικής κλίµακας ), το οποίο δεν εστιάζεται
στους χαµηλότερους µισθούς (πρώτη δεκάδα) 
και στα νοικοκυριά µε παιδιά.  

Αυτά τα τρία παραδείγµατα δείχνουν

ότι ο πιστωτικός φόρος είναι ένα εργαλείο µε

ποικίλες εκδοχές. Εργαλείο προτροπής για την
απασχόληση και ανακατανοµής προς όφελος

του πληθυσµού-στόχου στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
εργαλείο καταπολέµησης της  φτώχειας των
παιδιών στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, 
εργαλείο ανακατανοµής των εισοδηµάτων και

υποστήριξης της κατανάλωσης στη Γαλλία. Και
στις τρεις περιπτώσεις, οι λεπτοµέρειες της ε-
φαρµογής του πιστωτικού φόρου παίζουν ρόλο

για τον προσδιορισµό της κατεύθυνσης  αυτής
της µεταρρύθµισης.  

Μια ευέλικτη εφαρµογή  

Η εφαρµογή του µέτρου του «πιστωτι-
κού φόρου» απαιτεί τον προσδιορισµό συγκε-
κριµένων χαρακτηριστικών υλοποίησης. Αυτές

                                                
26 Βλ.  Cahuc Pierre ( 2002). 
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οι λεπτοµέρειες µπορούν να µετατρέψουν το

µέτρο του «πιστωτικού φόρου» σε ένα εργαλείο
που εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους και ε-
ποµένως να έχει διαφορετικές επιπτώσεις. Τα
κύρια χαρακτηριστικά εφαρµογής που απαιτούν

ξεκάθαρες αποφάσεις είναι τουλάχιστον τα ε-
ξής:   
– Πρέπει ή όχι να υπάρξει µια ελάχιστη διάρ-
κεια εργασίας για να µπορεί κανείς να εντάσσε-
ται στο σύστηµα του πιστωτικού φόρου; Η χο-
ρήγηση του πιστωτικού φόρου µε την προϋπό-
θεση ότι ο δικαιούχος εργάζεται ως µισθωτός

(ή αυτοαπασχολουµένος) µε έναν ελάχιστο α-
ριθµό ωρών εργασίας, µπορεί να είναι περισσό-
τερο ή λιγότερο αυστηρή. Παραδείγµατος χά-
ρη, θα πρέπει να απαιτούνται τουλάχιστον 16 
ώρες την εβδοµάδα ή 16 ώρες την εβδοµάδα, 
κατά µέσο όρο, σε χρονικό διάστηµα οκτώ µη-
νών; Η ιδέα είναι να απαιτούνται τουλάχιστον
10 ώρες εργασίας εβδοµαδιαίως, ώστε να µην
ευνοείται η σύντοµη µερική απασχόληση. 
–Πρέπει ή όχι να προβλέπεται ως προϋπόθεση
η παρουσία ενός παιδιού στο νοικοκυριό ώστε

να δικαιούται την ένταξή του στο σύστηµα του

πιστωτικού φόρου; Η απαίτηση της ύπαρξης
ενός ή και περισσότερων παιδιών για την εί-
σπραξη του πιστωτικού φόρου, αλλάζει επίσης
το ποσό της επιστροφής φόρου.  
–Ποιο θα πρέπει να είναι το κατώτερο και το
ανώτερο όριο του εισοδήµατος ενός νοικοκυ-
ριού ώστε να µπορεί να εντάσσεται στο σύστη-
µα του «πιστωτικού φόρου»; Παραδείγµατος
χάρη, η χορήγηση του πιστωτικού φόρου θα

πρέπει άραγε να απευθύνεται σε εκείνους που

έχουν ένα εισόδηµα µεταξύ 0,5 (περίπου 285 
ευρώ) και 1,6 φορές του ελάχιστου νόµιµου
µισθό (γύρω στα 900 ευρώ); Ο πιστωτικός φό-
ρος µπορεί εποµένως να είναι περισσότερο ή

λιγότερο γενναιόδωρος.  
–Πρέπει άραγε να λαµβάνονται υπόψη ή όχι τα
άλλα κοινωνικά επιδόµατα κατά τον υπολογι-
σµό του «πιστωτικού φόρου»; Για παράδειγµα, 
πρέπει ή όχι να συµπεριλαµβάνεται το κοινωνι-
κό επίδοµα για τις πολύτεκνες οικογένειες στον

υπολογισµό των εισοδηµάτων των νοικοκυ-
ριών;  
–Ποιο θα πρέπει άραγε να είναι το ύψος του
«πιστωτικού φόρου» σε συνάρτηση µε τα εισο-
δήµατα του νοικοκυριού; Πρέπει µήπως να εί-
ναι περισσότερο ή λιγότερο κλιµακούµενο;  
–Πρέπει ή όχι να προβλέπεται ένα ειδικό επί-
δοµα που σχετίζεται µε τον αριθµό των παιδιών

στο νοικοκυριό; Π.χ. να προστίθενται στον «πι-
στωτικό φόρο» µεταξύ 25 και 50 ευρώ ανά παι-

δί, ανάλογα µε το ύψος της αµοιβής του νοικο-
κυριού από εργασία;  
–Ποιος θα πρέπει να είναι ο τρόπος πληρωµής
στο δικαιούχο; Μήπως θα πρέπει π.χ. να είναι
µηνιαίος και να καταβάλλεται από τον εργοδό-
τη ή ετήσιος και να επιστρέφεται από την Εφο-
ρία; 
–Πρέπει άραγε να διαφηµίζεται ευρέως το εν
λόγω µέτρο στα φτωχά νοικοκυριά;   
–Πρέπει µήπως να προβλέπεται ένας ειδικός
µηχανισµός εξατοµίκευσης, όπου ο ΟΑΕ∆ να
αναλαµβάνει να στηρίζει το δικαιούχο στην

αναζήτηση εργασίας;27  
Η επιλογή ορισµένων χαρακτηριστικών

ισοδυναµεί µε την επιλογή του κύριου στόχου

αυτού του µέτρου: πολιτική καταπολέµησης
της φτώχειας των παιδιών, πολιτική για την
ένταξη διαµέσου της απασχόλησης, πολιτική
ανακατανοµής του πλούτου υπέρ των χαµηλά

αµειβοµένων από εργασία; Η επιλογή ορισµέ-
νων χαρακτηριστικών ισοδυναµεί µε την επιλο-
γή του κόστους του εν λόγω µέτρου. Είναι σα-
φές ότι υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στο µέγε-
θος των πληθυσµών-στόχων, το ύψος του προ-
ϋπολογισµού και την αποτελεσµατικότητα του

µέτρου όσον αφορά την κατάσταση φτώχειας

και απασχόλησης. Ένας περιορισµένος προϋ-
πολογισµός που απευθύνεται σε πολλούς πλη-
θυσµούς-στόχους, δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσµατικός ούτε σε επίπεδο προτροπής του εν-
διαφερόµενου να εργάζεται, ούτε και σε επίπε-
δο ανακατανοµής.  

Το εν λόγω µέτρο είναι συνεπώς ιδιαί-
τερα ευέλικτο στο βαθµό που το κόστος του

µπορεί να ελεγχθεί µε µια σταδιακή υλοποίηση

και που µπορεί να επιλεγεί ο πληθυσµός-
στόχος. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να ισχύει
µόνο για τα νοικοκυριά µε παιδιά που βρίσκο-
νται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας (να α-
φορά εποµένως έναν περιορισµένο πληθυσµό-
στόχο) και να επεκταθεί βαθµιαία σε άλλες κα-
τηγορίες πολιτών. Αφήνει µε άλλα λόγια περι-
θώρια ελιγµών στους λαµβάνοντες τις αποφά-
σεις.  

Συµπεράσµατα

Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν να

παρουσιάσει ένα εργαλείο ικανό να καταπολε-
µήσει τη φτώχεια των φτωχών εργαζόµενων

νοικοκυριών. Θελήσαµε να δείξουµε ότι είναι

                                                
27. Βλ. Gazon E. (2004) για την παρουσίαση του γαλλι-
κού παραδείγµατος ειδικής παρακολούθησης των ανέργων

από το γαλλικό ΟΑΕ∆.     
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απόλυτα προσαρµοσµένο σε ένα τύπο φτώχειας

που επικρατεί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευέ-
λικτο στην εφαρµογή του. Τα κριτήρια εφαρ-
µογής είναι πολλά και διάφορα. Ο «πιστωτικός
φόρος» θα µπορούσε να ισχύει κατά προτεραι-
ότητα για τα νοικοκυριά µε παιδιά, να αφορά
νοικοκυριά, των οποίων τα εισοδήµατα ανέρ-
χονται σε 0,5-1,6 φορές του κατώτατου µισθού. 
Θα µπορούσε να καθιερωθεί ένας µηχανισµός

αποκλιµάκωσης του πιστωτικού φόρου σε σχέ-
ση µε την αύξηση των εισοδηµάτων από µι-
σθωτή εργασία, να υπάρξει µια συµπληρωµατι-
κή  επίσης κλιµακούµενη βοήθεια ανάλογα µε
τον αριθµό των παιδιών του νοικοκυριού. Θα
µπορούσε επίσης να ανατεθεί στους φορολογι-
κούς φορείς η ευθύνη του υπολογισµού και της

πληρωµής του πιστωτικού φόρου, καθώς και
της γνωστοποίησης του εν λόγω µέτρου στους

µισθωτούς µε παιδιά.28
Θα µπορούσε κατά πα-

ρόµοιο τρόπο να ανατεθεί στον ΟΑΕ∆ η γνω-
στοποίηση αυτού του µέτρου στους ανέργους

µε παιδιά και να παρέχει µια ειδική βοήθεια

στους δικαιούχους. Αυτές οι αναφορές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του

κόστους των διαφόρων δυνατών µορφών «πι-
στωτικού φόρου».   

Πιστεύουµε ότι ο «πιστωτικός φόρος» 
µπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσµατικό

τρόπο καταπολέµησης της φτώχειας των ενερ-
γών οικονοµικά ατόµων και της οικογένειάς

τους, χωρίς να απορριφθεί κοινωνικά από τους
Έλληνες πολίτες. Ο παράγοντας «δίνω και

παίρνω» (το αντάλλαγµα) που συνεπάγεται αυ-
τό το εργαλείο, µπορεί να επιτρέψει τη νοµιµο-
ποίηση µιας κοινωνικής δράσης πιο σηµαντικής

απ’ ό,τι οι σηµερινές κοινωνικές πολιτικές. Θα
µπορούσε να επιτρέψει την αποτελεσµατικότε-
ρη καταπολέµηση της φτώχειας των παιδιών.  

Προφανώς, ο «πιστωτικός φόρος» µπο-
ρεί να γίνει αντικείµενο πολλών κριτικών. Π.χ. 
δεν καλύπτει τις ανάγκες κοινωνικής προστα-
σίας των συνταξιούχων, ενώ καλύπτει ανεπαρ-
κώς εκείνες των πολύτεκνων οικογενειών, ή
βάζει στο περιθώριο εκείνους που δεν κατα-
φέρνουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για

διαφόρους λόγους. Όµως, ο «πιστωτικός φό-
ρος» είναι ένα ειδικό εργαλείο που στοχεύει
ένα συγκεκριµένο πληθυσµό-στόχο, όπως το
ΕΚΑΣ (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων) και το επίδοµα ανεργίας αφορούν
άλλους πληθυσµούς-στόχους. Ασφαλώς, δεν

                                                
28. Για προτεινόµενες τιµές βλ. Ζιώµας ∆. και Γκαζόν Ε., 
idem.  

είναι καθολικό όπως θα ήταν ένα Ελάχιστο Εγ-
γυηµένο Εισόδηµα.  

Βέβαια, δεν µπορεί το εν λόγω µέτρο
να αποτελέσει θαυµατουργή λύση. Πράγµατι, 
ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων που αντιµε-
τωπίζουν µεγάλη δυσκολία στο να εισχωρή-
σουν στην αγορά εργασίας, δεν θα καταφέρουν
να λύσουν ουσιαστικά αυτό το πρόβληµα µε

την καθιέρωση ενός επιπλέον οικονοµικού κι-
νήτρου. Η βοήθεια που τους παρέχει ο ΟΑΕ∆
θα πρέπει παρεµπιπτόντως να είναι µεγαλύτε-
ρη. Πέραν τούτου, το πρόβληµα της απραξίας
και της ανεργίας δεν εξαρτάται µόνο από συ-
µπεριφορές σχετιζόµενες µε την προσφορά ερ-
γασίας.  

Η ανεπάρκεια της ζήτησης εργασίας

δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Υπό αυτή την
έννοια, θα πρέπει να εφαρµοστούν εξειδι-
κευµένες πολιτικές υποκίνησης της ζήτησης

εργασίας για πλήρη ή µερική απασχόληση. Η
προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας είναι

επίσης ένα στοιχείο που θα µπορούσε να αυξή-
σει τη ζήτηση εργασίας. Η µείωση του κόστους
εργασίας των ανειδίκευτων εργατών χωρίς µεί-
ωση τού καθαρού µισθού αλλά µε µείωση των

κοινωνικών εισφορών είναι επίσης κάτι που θα

µπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση εργασίας. Εάν
θεωρήσουµε ότι ο «πιστωτικός φόρος» είναι
ένα σηµαντικό µέσο περιορισµού της φτώχειας, 
τότε θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα γενικότερο

πρόγραµµα, διαφορετικών µέτρων που έχουν
µια συνεκτικότητα µεταξύ τους προώθησης, 
της απασχόλησης και αντιµετώπισης της φτώ-
χειας.    
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Η πολιτική του ελάχιστου  
εγγυηµένου εισοδήµατος   
στο ελληνικό κράτος πρόνοιας

                                                                          
Ναταλία  Σπυροπούλου ∗

Περίληψη

Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα συνιστά ένα µέτρο

πολιτικής που εφαρµόζεται σε µεγάλο αριθµό χωρών

και έχει ως στόχο του την εξάλειψη ακραίων φαινο-
µένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Η
εµπειρία από τις χώρες στις οποίες εφαρµόζεται, δεί-
χνει ότι το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα έχει µετα-
τραπεί σε βασικό εργαλείο της κοινωνικής πολιτικής, 
δεδοµένου ότι στηρίζει και ένα µεγάλο µέρος του

φτωχού πληθυσµού που δεν δικαιούται άλλων υπο-
στηρικτικών µέτρων και υπηρεσιών. Ο θεσµός του

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, ωστόσο, δεν
παρουσιάζει την ίδια αποτελεσµατικότητα σε όλες τις

χώρες. Οι χώρες του νότου, αντιµετωπίζουν µία σει-
ρά δυσκολιών και προβληµάτων στην υλοποίηση τέ-
τοιων πολιτικών, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών των συστηµάτων πρόνοιας. Τα προβλήµατα αυτά
θα κληθεί να αντιµετωπίσει και η Ελλάδα σε µία εν-
δεχόµενη εφαρµογή ενός συστήµατος Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος. Στο παρόν κείµενο διερευνά-
ται α) η προοπτική υλοποίησης ενός προγράµµατος

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος για την κάλυψη

των υπαρχόντων κενών του ελληνικού κράτους πρό-
νοιας και κυρίως β) η δυνατότητα του κρατικού µη-
χανισµού να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τέ-
τοιου µέτρου, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα θεσµό

που δεν έχει εφαρµοστεί έως σήµερα στην Ελλάδα. 
Υποστηρίζεται ότι, η εφαρµογή ενός τέτοιου προ-
γράµµατος στη χώρα µας θα µπορούσε να συµβάλει

στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και να

εξασφαλίσει για όλους τους πολίτες ένα ελάχιστο επί-
πεδο διαβίωσης. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί

µόνο υπό την προϋπόθεση ότι στο σχεδιασµό θα λη-
φθεί υπόψη η ελλιπής οργάνωση του κοινωνικού κρά-
τους, οι θεσµικές και διοικητικές αγκυλώσεις, αλλά
και µία σειρά από άλλες ιδιοµορφίες της ελληνικής

κοινωνίας, που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν την

ποιότητα και την οµαλή λειτουργία του προγράµµατος

και µε αυτόν τον τρόπο θα µειώσουν σηµαντικά την

αποτελεσµατικότητά του και θα διαβρώσουν το ρόλο

του, ως εργαλείο που αποσκοπεί στην καταπολέµηση

καταστάσεων ακραίας φτώχειας. 

Τι είναι το Ελάχιστο Εγγυηµένο  
Εισόδηµα

Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα α-
νήκει στις πολιτικές που συγκροτούν το λεγό-
µενο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας (social safety 
net). Το δίχτυ ασφαλείας αποτελεί, στην ουσία, 
την απάντηση του κοινωνικού κράτους στην

εµφάνιση νέων κοινωνικών κινδύνων και στο-
χεύει στην κάλυψη των κενών του παραδοσια-
κού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας.  

Στηρίζεται στη διαπίστωση ότι στις

σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν πολίτες, οι ο-
ποίοι δεν καλύπτονται από τις παραδοσιακές

πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας και οι οποίοι

κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν σε καταστάσεις

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, αφού
δεν µπορούν να εξασφαλίσουν διαφορετικά, τα
µέσα για την επιβίωσή τους. Στο δίχτυ ασφα-
λείας συγκαταλέγονται διάφορες πολιτικές (βλ. 
Πίνακα 1). Μεταξύ αυτών, το Ελάχιστο Εγγυη-
µένο Εισόδηµα κατέχει δεσπόζουσα θέση. 

Ως «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», 
ονοµάζουµε ένα θεσµικά καθορισµένο ύψος  
εισοδήµατος, το οποίο εξασφαλίζει για το άτο-
µο ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Επιδίωξη
των προγραµµάτων εγγυηµένου εισοδήµατος

είναι η διασφάλιση ότι κανένας πολίτης δε θα

πέφτει κάτω από το εκάστοτε καθορισµένο όριο

εισοδήµατος, το οποίο αντιπροσωπεύει για τη
συγκεκριµένη κοινωνία µια κατάσταση ακραίας

φτώχειας.  
Υπό αυτήν την έννοια, κάθε πολίτης µε

εισόδηµα κάτω από το όριο του ελάχιστου εγ-
γυηµένου, δικαιούται οικονοµικής ενίσχυσης
που να αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ του

υφισταµένου ατοµικού του εισοδήµατος και

του ορίου του ελάχιστου εγγυηµένου. Το επί-
δοµα, εποµένως, δεν είναι για όλους τους δι-
καιούχους το ίδιο, αφού αυτό εξαρτάται από τις
ιδιαίτερες περιπτώσεις και υπολογίζεται ατοµι-
κά, βάσει του ήδη υπάρχοντος εισοδήµατος.  
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Πίνακας 1 
Μέτρα που εντάχθηκαν σε κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας

Κράτος µέλος Τίτλος µέτρου Σύνοψη

Ένταξη εργαζοµένων µη τυπι-
κών µορφών απασχόλησης, στο
κοινωνικό σύστηµα. 

Προώθηση της κοινωνικής κάλυψης για να διασφαλι-
στεί ότι όλα τα οικονοµικά ενεργά άτοµα έχουν κοινω-
νική ασφάλιση ή ότι τους δίνεται η δυνατότητα να ε-
νταχθούν σε κάποιο πρόγραµµα µε ευνοϊκούς όρους.  

Αυστρία

Ελάχιστη σύνταξη κατόπιν

εξέτασης των πόρων. 

Πρόβλεψη για µία κατώτατη σύνταξη που θα λαµβάνει

τη µορφή αντισταθµιστικών πληρωµών, οι οποίες θα
καταβάλλονται σε άτοµα που έχουν ασφαλιστεί για

µικρή περίοδο ή τα οποία λαµβάνουν χαµηλή αµοιβή. 

Ελλάδα

ΕΚΑΣ- Στοχοθετηµένη εισοδη-
µατική στήριξη για συνταξιού-
χους. 

Επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων που

θεσπίστηκε το 1996 για την παροχή πρόσθετων παρο-
χών σε συνταξιούχους που αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο

πρόβληµα. 

Ιταλία

Επίδοµα ελάχιστου εισοδήµα-
τος- 237 δήµοι σε όλη την επι-
κράτεια της Ιταλίας. 

Πειραµατισµός για την εισαγωγή συστήµατος ελάχι-
στου εισοδήµατος σε άτοµα και νοικοκυριά κάτω από

το όριο φτώχειας και θα περιλαµβάνει µέτρα ενεργο-
ποίησης.  

Πορτογαλία Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα. 
Μέτρο για την εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήµατος σε

όλους τους πολίτες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά

προβλήµατα. 

Πηγή: Αναπαραγωγή από την Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2001. 

Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα πα-
ρότι επιδοµατικό µέτρο, εντούτοις δεν είναι πα-
θητικό, αφού στα περισσότερα προγράµµατα
σήµερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εί-
σπραξη της οικονοµικής ενίσχυσης αποτελεί η

υποχρέωση συµµετοχής του ατόµου σε προ-
γράµµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής επα-
νένταξης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής

του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος µπο-
ρούν να συνοψιστούν ως εξής: 
• Απευθύνεται στα πλέον άπορα νοικοκυριά. 
• Προϋποθέτει έλεγχο των πόρων των αιτού-
ντων. 

• ∆εν προϋποθέτει προηγούµενες εισφορές, 
δεν είναι δηλαδή ανταποδοτικό. 

• Χρηµατοδοτείται µε έσοδα από τη φορο-
λογία. 

• Καταβάλλεται µηνιαία για την αντιµε-
τώπιση των τρεχουσών αναγκών. 

• ∆εν έχει χρονικό περιορισµό στη λήψη του. 
• Συνδυάζεται µε πολιτικές κοινωνικής και

επαγγελµατικής επανένταξης. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε κείµενο της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής,1 που αναφέρεται στην
εµπειρία από την εφαρµογή πολιτικών Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος στις διάφορες

                                                
1. European Commission (1998) Commission Report on 
the implementation of the recommendation 92/441/eec/of 
24 June 1992 on common criteria concerning sufficient 
resources and social assistance in social protection sys-
tems, Com (98) 774 final. 

χώρες της Ε.Ε., διαπιστώνεται ότι το Ελάχιστο
Εγγυηµένο Εισόδηµα:  
1) ∆εν έχει µεγάλο κόστος σε σχέση µε το
σύνολο των δαπανών κοινωνικής προστα-
σίας, αφού δεν προορίζεται για την αντιµε-
τώπιση όλων των περιπτώσεων φτώχειας, 
αλλά µόνο των σοβαρότερων εξ αυτών.  

2) Αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήµατος για
το µεγαλύτερο µέρος των αποδεκτών του, 
οι οποίοι και αυξάνουν συνεχώς. 

3) Έχει ως κύριους αποδέκτες άτοµα που δια-
βιούν µόνα, µονογονεϊκές οικογένειες

(στην πλειοψηφία τους γυναίκες µε παιδιά), 
άτοµα µε µικρή επαγγελµατική εµπειρία

και νέους πριν την έναρξη της επαγγελµα-
τικής τους ζωής. 

4) Έχει, µεταξύ των δικαιούχων, πολλούς ά-
νεργους, λόγω των περιορισµών στα επιδό-
µατα ανεργίας. Τα ποσοστά των ανέργων
που είναι αποδέκτες ελαχίστου εισοδήµα-
τος φτάνουν έως και το 90% (Ιρλανδία).   

Η συζήτηση για το Ελάχιστο Εγγυηµένο

Εισόδηµα στην Ελλάδα  

Αν και το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισό-
δηµα είναι µία πολιτική που εφαρµόζεται εδώ

και αρκετά χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊ-
κές χώρες, δεν ισχύει το ίδιο και για την Ελλά-
δα. Η συνειδητή αυτή πολιτική επιλογή δεν
µπορεί να δικαιολογηθεί µε βάση τις επιδόσεις

που εµφανίζει η χώρα µας στους κοινωνικούς
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δείκτες του Laeken,2 ούτε µπορεί να αποδοθεί
στην αδιαφορία των σχεδιαστών κοινωνικής

πολιτικής απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και

πρακτικές, ούτε και οφείλεται στις αντιδράσεις
της κοινής γνώµης που εναντιώνεται στην υλο-
ποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος.  

Τουναντίον, τα δεδοµένα κλίνουν προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Καταρχήν, όσον α-
φορά την κοινωνική κατάσταση, η Ελλάδα πε-
ριλαµβάνεται στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης µε την υψηλότερη ανεργία, ενώ βρί-
σκεται και στις υψηλότερες θέσεις από πλευράς

φτώχειας. Κατά δεύτερον η Ε.Ε. ήδη από το
19923

έχει καλέσει τα κράτη µέλη να λάβουν

µέτρα για την προώθηση συστηµάτων Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, ενώ στη χώρα
µας πολιτικές προτάσεις εφαρµογής έχουν δια-
τυπωθεί από τα τέλη του 1999.4 Τέλος, υπέρ
της ανάληψης µέτρων από την κυβέρνηση για

τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων

τάσσεται και η συντριπτική πλειοψηφία των

Ελλήνων (87,9%).5  
Από τα παραπάνω, µπορούµε να διαπι-

στώσουµε ότι οι λόγοι για τους οποίους η ε-
φαρµογή του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδή-
µατος δε βρίσκει ένθερµους υποστηρικτές στις

εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν αφορούν στη φύση
του προγράµµατος αυτού καθαυτού, ούτε στη
λογική που το διέπει. 

Για ποιο λόγο τότε δεν προχωράει στην

Ελλάδα η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράµµα-
τος; Είναι αλήθεια, ότι η επιτυχία του Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος ως µέτρου κα-
ταπολέµησης ακραίων καταστάσεων φτώχειας

και κοινωνικού αποκλεισµού οφείλεται στα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως αναφέρθη-
καν προηγουµένως. Αυτά µε τη σειρά τους
προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός οργανωµένου

συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς απαι-
τούν: α) επαρκή και αποτελεσµατική κοινωνική
διοίκηση, β) µηχανισµούς σχεδιασµού και ε-
λέγχου, γ) ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης

                                                
2. Κοινοί Ευρωπαϊκοί ∆είκτες που χρησιµοποιούνται για
την αποτύπωση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη

µέλη της Ε.Ε. Για τις επιδόσεις της Ελλάδας βλ. Υπουρ-
γείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 2005, 
ΕΣ∆Εν 2005-2006, Παράρτηµα 1, Αθήνα. 
3. Σύσταση του Συµβουλίου 92/441/ ΕΟΚ της 24ης Ιουνί-
ου 1992. 
4. Βλ. Ο ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, 1999, «Εγγύηση Εισοδη-
µατική», Εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 2/12/1999. 
5. Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα European 
Social Survey (ESS)/EKKE. Λεπτοµέρειες για τη µεθοδο-
λογία της έρευνας, την κατάρτιση των ερωτηµατολογίων
και τα χαρακτηριστικά του δείγµατος υπάρχουν στο δια-
δίκτυο στη σελίδα  http://www.ekke.gr/ess/.

και παρακολούθησης και δ) ποιότητα στην πα-
ροχή κοινωνικών υπηρεσιών.  

Το ελληνικό κράτος πρόνοιας  

Στην Ελλάδα, ιστορικά, το κοινωνικό
κράτος βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο θε-
σµό της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η κοινωνι-
κή πρόνοια λειτουργεί συµπληρωµατικά χωρίς

να προσφέρει ολοκληρωµένη προστασία στα

άτοµα που την έχουν ανάγκη, µε αποτέλεσµα
τη λειτουργία αυτή να αναλαµβάνει, τις περισ-
σότερες φορές, ο ισχυρός θεσµός της διευρυµέ-
νης οικογένειας.6  

Ο εξασθενηµένος ρόλος του συστήµα-
τος κοινωνικής πρόνοιας στην προστασία των

κοινωνικά ευπαθών οµάδων και η αδυναµία

συγκρότησης ολοκληρωµένων κοινωνικών πο-
λιτικών, απόρροια και αποτέλεσµα του τρόπου
οργάνωσης του συστήµατος κοινωνικής προ-
στασίας, δεν αντικατοπτρίζει µονάχα το ελλη-
νικό κράτος πρόνοιας. Όλα τα «µεσογειακού
τύπου» κράτη πρόνοιας χαρακτηρίζονται από
αποσπασµατικότητα στις πολιτικές τους, καθώς
και από σοβαρές ελλείψεις στη θεσµική συ-
γκρότηση και στη διοικητική υποδοµή, στην
τεχνοκρατική αντίληψη του κράτους και στην

εκπροσώπηση των κοινωνικών αναγκών.7  
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια µία σειρά

παραγόντων, µεταξύ άλλων, η ένταξη στην
ΟΝΕ, η οικονοµική ενίσχυση µέσω των κοινο-
τικών κονδυλίων, η εναρµόνιση των κοινωνι-
κών πολιτικών από την Ε.Ε. µέσω της ανοιχτής
µεθόδου συντονισµού και η υποχρέωση της

καταγραφής και αποτίµησης των δράσεων και

των µέτρων κοινωνικής πολιτικής στα Εθνικά

Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτω-
ση, ενέτειναν τις πιέσεις για αναδιάρθρωση των
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας των νοτιο-
ευρωπαϊκών χωρών και τη σύγκλισή τους µε τα

χαρακτηριστικά των υπολοίπων χωρών σ’ ό,τι
αφορά τις λειτουργίες του κράτους πρόνοιας.  

Κάποιες χώρες, όπως η Πορτογαλία, 
δεν περιορίστηκαν στη βελτίωση των ποσοτι-

                                                
6. ΚΕΚΜΟΚΟΠ,2004, Ζητήµατα Οικογενειακής Πολιτι-
κής, Εκδόσεις Gutenberg.  
7. Rhodes M., “Southern European Welfare States: Iden-
tity, Problems and Prospects for Reform” in Rhodes M 
(ed.), 1997, Southern European Welfare States. Between 
Crisis and Reform, Frank Cass, London και Πετµεζίδου
Μ., 1992, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική, 
Εξάντας, Αθήνα, σ. 124. 
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κών τους δεικτών αυξάνοντας, για παράδειγµα, 
τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας, αλλά προ-
χώρησαν και σε βαθύτερες αλλαγές που αφο-
ρούσαν διοικητικές υποδοµές και θεσµικές µε-
ταρρυθµίσεις, όπως στην αναβάθµιση των υφι-
στάµενων και τη δηµιουργία νέων κοινωνικών

οργανισµών, καθώς και στην εισαγωγή καινο-
τοµιών, µε τελευταίο παράδειγµα τη θέσπιση
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος.  

Σήµερα, τόσο η Πορτογαλία και η      
Ισπανία, όσο και η Ιταλία (αν και σε πειραµατι-
κό στάδιο) έχουν συµπεριλάβει τέτοια µέτρα
στις πολιτικές τους, ενώ η Ελλάδα αποµένει η
µοναδική χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην οποία δεν εφαρµόζεται πρόγραµµα

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος κι αυτό

γιατί, παρά τις συστάσεις της Ε.Ε., η κοινωνική
πρόνοια στην Ελλάδα εξακολουθεί να χαρα-
κτηρίζεται από στοιχεία που δεν επιτρέπουν τη

συγκρότηση ολοκληρωµένων πολιτικών απένα-
ντι στην ανάγκη για την καταπολέµηση της

φτώχειας.  
Ενδεικτικά, αναφέρονται η έλλειψη

σχεδιασµού µακροχρόνιων στρατηγικών κοι-
νωνικής πολιτικής, η απουσία κεντρικού διοι-
κητικού µηχανισµού για το συντονισµό του

ύψους και του τρόπου διάθεσης των παροχών, ο
αποσπασµατικός χαρακτήρας των επιδοµάτων

αλλά και η αδυναµία αξιοποίησης των στατι-
στικών στοιχείων αποτύπωσης της κοινωνικής

κατάστασης του πληθυσµού, καθώς και η συ-
στηµατική καταγραφή των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών των ατόµων που πλήττονται σε

µεγαλύτερο βαθµό από τα φαινόµενα αυτά.  
Ως αποτέλεσµα, η επιδοµατική πολιτι-

κή καθίσταται ο ευκολότερος τρόπος για την

κάλυψη των κενών του ελληνικού συστήµατος

κοινωνικής προστασίας, ενώ, οι πόροι της κοι-
νωνικής πολιτικής «εξαντλούνται σε µια επιδο-
µατική πολιτική που αντιµετωπίζει τις συνέπειες

της φτώχειας ανεπαρκώς και εκ των υστέρων

χωρίς να δίνει προοπτική εξόδου από αυτήν». 8

                                                
8. ΟΚΕ, 2000, Γνώµη Πρωτοβουλίας αρ. 41 µε θέµα: «Η
Φτώχεια στην Ελλάδα», αρ. 41, σ.14.

Φαίνεται λοιπόν ότι η απουσία προ-
γράµµατος Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµα-
τος στην Ελλάδα, οφείλεται σχεδόν αποκλει-
στικά στις αδυναµίες του συστήµατος κοινωνι-
κής προστασίας για την υλοποίηση πολιτικών

µε υψηλές απαιτήσεις χειρισµών και διοίκησης, 
καθώς και στη µειωµένη πολιτική βούληση για

τη λήψη δραστικών µεταρρυθµιστικών πρωτο-
βουλιών προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι συνεχόµενες αποτυχίες στους τοµείς

των µεταρρυθµίσεων (ασφαλιστικό, ευελιξία
στην αγορά εργασίας, εθνικό σύστηµα υγείας) 
και η αδυναµία ριζικής αναδιάρθρωσης σηµα-
ντικών φορέων της κοινωνικής πολιτικής

(ΟΑΕ∆, ΙΚΑ) δεν αντικατοπτρίζουν µόνο την
έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης για την

εξυγίανση των γραφειοκρατικών διοικητικών

µηχανισµών του ελληνικού κράτους. Αντικατο-
πτρίζουν επίσης, την έλλειψη εµπιστοσύνης
µεγάλου µέρους του ελληνικού πληθυσµού στις

κρατικές παρεµβάσεις µε αποτέλεσµα την    
ισχυρή αντίστασή του σε αλλαγές, ανεξάρτητα
από τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία.9

Τα κύρια προβλήµατα εφαρµογής του

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος

Από τη γενικότερη πολιτική συζήτηση

όπως αυτή ξεκίνησε το 2000 και συνεχίζεται
µέχρι και τις µέρες µας, γίνεται φανερή η ύπαρ-
ξη µίας γενικότερης σύγχυσης όσον αφορά το

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα και το εάν αυτό

θα πρέπει να εφαρµοστεί στη χώρα µας. Κανέ-
νας σχεδόν δεν αντιτίθεται στη λογική του προ-
γράµµατος, ως µέτρου που συµβάλλει στην ε-
ξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης

για οµάδες του πληθυσµού που δεν καλύπτο-
νται από τα υπάρχοντα συστήµατα κοινωνικής

προστασίας.  
Οι ενστάσεις και οι ανησυχίες δεν ανα-

φέρονται, λοιπόν, στις βασικές αρχές του προ-
γράµµατος, αλλά έχουν σχέση µε τον τρόπο  

                                                                       
9. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι απόπειρες
της προηγούµενης κυβέρνησης για τη µεταρρύθµιση του

ασφαλιστικού συστήµατος. Το ενδεχόµενο πολιτικού
κόστους από τις αντιδράσεις των κοινωνικών εταίρων για

τα κεκτηµένα τους, είχε ως αποτέλεσµα την ψήφιση δύο
ασφαλιστικών νόµων µέσα σε µία τετραετία χωρίς την

επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος. Σήµερα, ο εκ-
συγχρονισµός και η εξυγίανση του συστήµατος κοινωνι-
κής ασφάλισης εξακολουθεί να είναι ζητούµενο. 
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εφαρµογής του. Ο κύριος λόγος είναι η ανε-
πάρκεια της κοινωνικής διοίκησης, όπως εκ-
φράζεται, µεταξύ άλλων, µέσα από την αδυνα-
µία ελέγχου των πραγµατικών εισοδηµάτων

λόγω της µεγάλης έκτασης της φοροδιαφυγής, 
τον κατακερµατισµό των φορέων που παρέχουν

τις ενισχύσεις, την έλλειψη συνεργασίας µετα-
ξύ τους, καθώς και την ελλιπή ενηµέρωση των
δικαιούχων. 

Η υλοποίηση ενός προγράµµατος Ελά-
χιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος προϋποθέτει

την υπέρβαση τέτοιων προβληµάτων. Σε αντί-
θετη περίπτωση, η µετάβαση από τη θεωρία
στην πράξη θα ενέχει πολλούς κινδύνους, τόσο
για τη λειτουργικότητα, όσο και για την αποτε-
λεσµατικότητα του προγράµµατος στην κατα-
πολέµηση της ακραίας φτώχειας από τα φτωχό-
τερα τµήµατα του πληθυσµού. Έτσι λοιπόν, «Η
πιο κρίσιµη απαίτηση είναι η […] σωστή οργά-
νωση του σχετικού µηχανισµού [ώστε] να απέ-
χει από φαινόµενα πελατειακών σχέσεων και

κακοδιαχείρισης, και να εξασφαλίζει τις ανα-
γκαίες συνοδευτικές υπηρεσίες στήριξης των

δικαιούχων».10  

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρεθεί ικανο-
ποιητική λύση για τα εξής ζητήµατα: 

1. Έλεγχος των πόρων των αιτούντων: είναι
γεγονός ότι η επαλήθευσή τους παρουσιάζει

προβλήµατα. Καταρχήν, η µεγάλη έκταση της
παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής και κα-
τά δεύτερον, η απαλλαγή των χαµηλότερων

οικονοµικών τάξεων από την υποχρέωση υπο-
βολής φορολογικής δήλωσης, κάνει το έργο της
επαλήθευσης των εισοδηµάτων δύσκολο. Σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις του Schneider,11

την περίο-
δο 1999-2001, από τις 21 χώρες του ΟΟΣΑ, η
Ελλάδα ήταν πρώτη στην παραοικονοµία (µε
30% του ΑΕΠ). Άλλωστε, βάσει υπολογισµών
περίπου 1,5 εκατοµµύριο άτοµα συνολικά δεν
υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, αφού εµ-
φανίζουν πολύ µικρά εισοδήµατα. Το 2002, 
περίπου το 50% των ατόµων που ήταν σε κα-
τάσταση φτώχειας δεν υπέβαλε φορολογική

                                                
10. Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (2004), Ειση-
γητική Έκθεση στην πρόταση νόµου: «Για τη θεσµοθέτη-
ση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και συνοδευ-
τικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης», σ. 3.  
11. Schneider F. and Enste D., 2002, Hiding in the Shad-
ows- The Growth of the Underground Economy, IMF, 
Economic Issues. 

δήλωση,12
η συντριπτική πλειοψηφία των οποί-

ων δεν ήταν υποχρεωµένοι.  
Η διαδικασία εξακρίβωσης των πόρων

των αιτούντων και επιλογής των τελικών δικαι-
ούχων καθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο µία
γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία, 
ενώ απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό και ανα-
πτυγµένο σύστηµα καταγραφής, διαχείρισης
και διασταύρωσης πληροφοριών, που δεν υ-
πάρχει σήµερα.  

Σε αντίθεση, οι χώρες οι οποίες χαρα-
κτηρίζονται από εξελιγµένα συστήµατα κοινω-
νικών παροχών, διαθέτουν, ως επί το πλείστον, 
και ένα καλά οργανωµένο σύστηµα κοινωνικών

ελέγχων που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει επι-
σκέψεις στα σπίτια των δικαιούχων, εξακρίβω-
ση στοιχείων και συχνή προσωπική επικοινω-
νία.  

Η επιτυχία του ΕΚΑΣ, ως µέτρου εισο-
δηµατικής ενίσχυσης, οφείλεται ακριβώς στο
ότι για την εφαρµογή του δεν απαιτούνται ιδι-
αίτεροι διοικητικοί και οργανωτικοί χειρισµοί

διότι οι δικαιούχοι είναι ήδη γνωστοί (συνταξι-
ούχοι άνω των 65 ετών) και η ενίσχυση υπολο-
γίζεται βάσει του ποσού της σύνταξης, κ.λπ. 
2. Βαθµός ανταπόκρισης των δικαιούχων: η
καθιέρωση µίας εξαιρετικά πολύπλοκης διαδι-
κασίας, η έλλειψη ικανοποιητικής πληροφόρη-
σης για τους στόχους του προγράµµατος και

τον εντοπισµό των ωφελουµένων, αλλά και η
δυσκολία πρόσβασης σε ενηµερωτικό υλικό και

κοινωνικές υπηρεσίες είναι ζητήµατα που έ-
χουν άµεση επίδραση στο βαθµό συµµετοχής

των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων. Το χαµηλό
επίπεδο παιδείας, η έλλειψη αυτοπεποίθησης
και η δυσπιστία προς το κράτος πρόνοιας, απο-
τελούν χαρακτηριστικά των οµάδων αυτών που

πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να διευκολυν-
θεί η συµµετοχή τους. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 
ανεξάρτητα από την εισοδηµατική κατάσταση

του πληθυσµού, το ποσοστό χρήσης των προ-
σφεροµένων κοινωνικών υπηρεσιών, µε εξαί-
ρεση τις υπηρεσίες των νοσοκοµείων και των

κέντρων υγείας, δεν ξεπερνούν το 12%,  κυρίως
λόγω της υπερβολικής γραφειοκρατίας και της

ελλιπούς πληροφόρησης. 13
Πέραν τούτου, κοι-

νωνική βοήθεια από το κράτος δηλώνει ότι

λαµβάνει µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 3%  
του συνολικού πληθυσµού, χωρίς ουσιαστική

                                                
12. Στοιχεία από την Έρευνα εισοδήµατος και συνθηκών
διαβίωσης 2003 (EU=SILC). 
13. ΕΚΚΕ-ΕΣΥΕ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθη-
κών ∆ιαβίωσης, 2003. 
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διαφοροποίηση µεταξύ των µη φτωχών και των

φτωχών νοικοκυριών. 

Πίνακας 2 
Παροχή κοινωνικής βοήθειας από το κράτος

Παροχή κοινω-
νικής βοήθειας

από το κράτος

Σύνολο Φτωχά

νοικοκυριά

Μη φτωχά

νοικοκυριά

Ναι  2,8% 2,7% 3,3%

Όχι 97,2% 97,3% 96,7%

∆εν απάντησαν 0,0% 0,0% 0,0%

Σύνολο 100% 100% 100%

Πηγή: EU-SILC 2003. 

3. Σύνδεση της εισοδηµατικής ενίσχυσης µε ε-
νεργητικές πολιτικές κοινωνικής και επαγγελµα-
τικής επανένταξης: είναι γεγονός ότι οι πολιτι-
κές αυτές στην Ελλάδα εµφανίζουν µεγάλες

αδυναµίες και ανεπάρκειες, αφού χαρακτηρίζο-
νται από αποσπασµατικότητα, πρόχειρο σχεδι-
ασµό και χαµηλή ποιότητα, ενώ οι δυνατότητες
συµµετοχής των δικαιούχων είναι περιορισµέ-
νες και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη  
δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων στην πλη-
ροφόρηση.14

4. Σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών για τη σω-
στή παρακολούθηση της προόδου των κοινωνι-
κών πολιτικών: µέχρι σήµερα δεν έχουν δροµο-
λογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την καθι-
έρωση ενός τέτοιου συστήµατος. Η λειτουργία
πολλών κρατικών φορέων και υπηρεσιών βρί-
σκεται ακόµα σε στάδια ανεπίτρεπτα σε σχέση

µε τις εξαγγελίες που αναφέρονται στο διοικη-
τικό εκσυγχρονισµό και στην είσοδο της κοι-
νωνίας της πληροφορίας στη διοίκηση. 
5. Ευρύτερος διοικητικός µηχανισµός του κρά-
τους: κι εδώ τα πράγµατα δεν φαίνονται ιδιαί-
τερα αισιόδοξα. Γενικότερα, διαπιστώνεται α-
δυναµία συντονισµού των επιµέρους αρµόδιων

φορέων και έλλειψη µηχανισµών εφαρµογής

και παρακολούθησης των δράσεων. Το ΕΣ∆Εν
2003 επισηµαίνει ότι «..για την αποτελεσµατικό-
τητα της πολιτικής, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η

βελτίωση του συντονισµού και η ενίσχυση των

                                                

14. Βλ. Χλέτσος Μ., «Νέες τάσεις στην κοινωνική πολιτι-
κή- η περίπτωση της Ελλάδας», στο Ματσαγγάνης Μ. 
(επιµ.), 1997, Πρροπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη

Νότια Ευρώπη, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σ. 284, 
,Παληός Ζ. (επιµ), 2003, Κατάρτιση και Απασχόληση, ΙΝΕ, 
Μελέτη Ν. 17, Αθήνα, σελ. 52- 61 και  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 
«Θέσεις της ΓΣΕΕ για την Απασχόληση, την Κοινωνική
Προστασία και την Αναπτυξιακή Πολιτική», τεύχος 98, 
Σεπτέµβριος 2003, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ.

διοικητικών µηχανισµών εφαρµογής και παρα-
κολούθησης». Πράγµατι, η ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας µεταξύ των κρατικών υπηρεσιών

και των πολιτών, αλλά και µεταξύ διαφορετι-
κών υπηρεσιών µε στόχο τη συνεχή αναβάθµι-
ση και βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών

είναι ένα ζήτηµα που βρίσκεται ακόµα σε εκ-
κρεµότητα. 

Η υλοποίηση προγραµµάτων Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος και η σύνδεσή

τους µε πολιτικές κοινωνικο-επαγγελµατικής
ενσωµάτωσης απαιτεί συνεργασία σε διάφορα

διοικητικά επίπεδα, συντονισµό επιµέρους φο-
ρέων, καθώς και κεντρική υποστήριξη, διαχεί-
ριση και παρακολούθηση των δράσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των περιφερειακών υπη-
ρεσιών (δήµοι, νοµαρχίες, περιφερειακές υπη-
ρεσίες) δεν µπορεί παρά να είναι κρίσιµος. Η
σηµερινή κατάσταση, ωστόσο, σε όλα τα επί-
πεδα τοπικής διοίκησης δεν επιβεβαιώνει την

ετοιµότητά τους στην ανάληψη της ευθύνης

διεκπεραίωσης ενός τέτοιου µέτρου.  
Η αναποτελεσµατικότητα της περιφε-

ρειακής διοίκησης γίνεται εµφανής όταν ανα-
λαµβάνονται έργα µε υψηλές απαιτήσεις σε

διοίκηση και συντονισµό. Η περίπτωση των 13 
περιφερειακών προγραµµάτων του Γ΄ ΚΠΣ εί-
ναι χαρακτηριστική αυτής της κατάστασης, ενώ
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα
µεγαλύτερα προβλήµατα συγκαταλέγονται: η
έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού, οι χαµηλοί
µισθοί, η απουσία µηχανισµών ελέγχου, η υ-
περφόρτωση των αρµόδιων αρχών από γρα-
φειοκρατικά προβλήµατα και η έλλειψη διαφά-
νειας.15

Από την άλλη πλευρά, οι δήµοι και οι
κοινότητες έχουν µάλλον περιορισµένες δυνα-
τότητες για την υλοποίηση ενός τέτοιου µέτρου

κοινωνικής πολιτικής, αφού η µέχρι σήµερα
εµπειρία από τον τρόπο διαχείρισης των οικο-
νοµικών τους πόρων και τα τεράστια ελλείµµα-
τα που παρουσιάζουν, δεν επιτρέπουν την αυ-
ξηµένη συµµετοχή τους σε αυτό. Θα µπορού-
σαν, ωστόσο, να παίξουν σηµαντικό ρόλο στον
εντοπισµό, καθώς και στην ενεργοποίηση των
δικαιούχων µέσα από τοπικά προγράµµατα κοι-
νωνικής επανένταξης. 

Τέλος, ο υποβαθµισµένος ρόλος των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων στην άσκηση

                                                
15.Βλ. Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, το άρθρο  «Μην
γίνετε Ελλάδα» 29-8-2004 και το άρθρο των Αγγελή Γ. 
και Καδδά ∆., «Στην περιφέρεια ‘πονάει’ το ΚΠΣ», 19-
10-2003. 
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πολιτικής, η έλλειψη πόρων, ειδικευµένου αν-
θρώπινου δυναµικού κλπ., φανερώνουν µία
δυσκολία στην περαίωση του εν λόγω προ-
γράµµατος, παρόλο που οι Νοµαρχίες ήδη δια-
χειρίζονται τα επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας

και έχουν µία δυναµική για την ανάληψη επι-
πλέον αρµοδιοτήτων.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι, σε αντίθεση µε
άλλες χώρες, στην Ελλάδα η τοπική αυτοδιοί-
κηση δεν έχει κατορθώσει να αυτονοµηθεί από

την κεντρική κυβέρνηση, αν και έχουν γίνει
σηµαντικά βήµατα που αφορούν προσπάθειες

για τη µεταφορά αρµοδιοτήτων σε επίπεδο δή-
µων, για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και
για την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσι-
ών,16

οι οποίες όµως δεν  επαρκούν για την υ-
λοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου προγράµµατος.  

Η υλοποίηση και ορθή διαχείριση τέ-
τοιων κοινωνικών προγραµµάτων προϋποθέτει

τη στενή συνεργασία του κεντρικού διοικητι-
κού µηχανισµού µε τα δύο επίπεδα τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, καθώς και την ενεργοποίηση εν-
διάµεσων φορέων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο καθί-
σταται απαραίτητη η δηµιουργία ενός κατάλ-
ληλου θεσµικού πλαισίου που να επιτρέπει την

ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών και την ανε-
µπόδιστη λειτουργία των τοπικών και των κρα-
τικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να ενθαρρύνει
την ανεξέλεγκτη δράση τόσο των πρώτων, όσο
και των τελευταίων.  

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις  

Η Ελλάδα είναι η µοναδική χώρα, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 µελών, 
που δεν εφαρµόζει πρόγραµµα Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος για την καταπολέµηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Η πολιτική αυτή επιλογή, δικαιολογείται συνή-
θως στη βάση ισχυρισµών περί περιορισµένων

οικονοµικών δυνατοτήτων του κράτους πρό-
νοιας και περί αδυναµίας του κρατικού διοικη-
τικού µηχανισµού.  

Ασφαλώς, οι οικονοµικοί πόροι, που
απαιτούνται από το πρόγραµµα, συνιστούν µία
πτυχή του προβλήµατος, δεν αποκαλύπτουν
ωστόσο όλες τις διαστάσεις. Το σηµαντικότερο
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και το

οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την υλοποίη-
ση ενός προγράµµατος µε πολλές διοικητικές

και διαχειριστικές απαιτήσεις, δεν εντοπίζεται

                                                
16. ΕΣ∆ΕΝ 2001-2003, σ. 16,  ΕΣ∆ΕΝ 2003-2005, σ. 21, 
ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006, σ. 25, 34, 101. 

στην ανεπάρκεια των κοινωνικών και άλλων

πόρων, αλλά στον τρόπο και τους µηχανισµούς
µε τους οποίους αυτοί χρησιµοποιούνται.  

Τόσο οι πολιτικές κοινωνικών παρο-
χών, όσο και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες πολλαπλές

ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας  και στις α-
παιτήσεις για ένα αποτελεσµατικό κράτος πρό-
νοιας, αλλά λειτουργούν ακόµα µε βάση δια-
φορετικού τύπου επιδιώξεις.  

Η αποτελεσµατική εκπλήρωση του ρό-
λου του κοινωνικού κράτους προϋποθέτει την

πραγµατοποίηση ευρέων διαρθρωτικών αλλα-
γών, µέσα από τη γενικότερη αλλαγή  της
κουλτούρας και της νοοτροπίας που χαρακτηρί-
ζει την κοινωνική, αλλά και την ευρύτερη δη-
µόσια διοίκηση στη χώρα µας. Χωρίς αυτές τις
αλλαγές, οποιαδήποτε κίνηση για τη βελτίωση
µεταρρυθµιστικών θεµάτων ή επιµέρους ζητη-
µάτων της ελληνικής κοινωνίας, θα αποβεί ά-
καρπη.  

∆εν αρκεί λοιπόν η υιοθέτηση καινο-
τόµων µέτρων, όπως αυτό του Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος, εάν δε συνοδευτεί από
µία αξιολόγηση των υπαρχουσών δραστηριοτή-
των και λειτουργιών του κοινωνικού κράτους, 
ώστε να διαπιστωθούν ποιες είναι οι ουσιαστι-
κές υπηρεσίες που προσφέρονται, πού υπάρ-
χουν ελλείψεις και πού είναι απαραίτητος ο

εκσυγχρονισµός ή η αλλαγή τους.17  
Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι

κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το δικαίω-
µα όλων σε µία αξιοπρεπή ζωή. Μέχρι σήµερα
στην ελληνική κοινωνία, την προστασία των
ατόµων από τους κοινωνικούς και οικονοµι-
κούς κινδύνους αναλαµβάνει, κατά κύριο λόγο, 
η οικογένεια παρέχοντας οικονοµική υποστήρι-
ξη, φροντίδα και στέγη. Ωστόσο, οι σύγχρονες
κοινωνικο-οικονοµικές και δηµογραφικές µε-
ταβολές, προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν τελικά
στη µείωση της ικανότητας της οικογένειας να

υποκαθιστά αποτελεσµατικά το ρόλο του κρά-
τους στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

Το γεγονός ότι στην Ελλάδα το κοινω-
νικό κράτος δεν παρέχει στους πολίτες ένα ελά-
χιστο επίπεδο διαβίωσης σε συνδυασµό µε τη

µείωση του ρόλου της οικογένειας ως προστα-
τευτικού διχτύου, µπορεί µακροπρόθεσµα να
                                                
17. Χτούρης Σ., «Κοινωνική διαφοροποίηση, κοινωνικές
οµάδες και κοινωνική πολιτική. Νεότεροι µετασχηµατι-
σµοί της κοινωνικής πολιτικής και η προβληµατική του

κοινωνικού αποκλεισµού» στο Σακελλαρόπουλος Θ., 
1999, Η µεταρρύθµιση του Κοινωνικού Κράτους, Εκδόσεις
Κριτική, σ. 243-247. 
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οδηγήσει σε φαινόµενα εξαθλίωσης ενός σηµα-
ντικού µέρους του πληθυσµού.  

Η πολιτική του Ελάχιστου Εγγυηµένου

Εισοδήµατος στα υπόλοιπα κράτη µέλη της

Ε.Ε., έχει συµβάλει ουσιαστικά στην καταπο-
λέµηση της φτώχειας µε τη µόνη διαφορά ότι

τα κράτη αυτά, έχουν πολύ µεγάλη παράδοση
στις επιλεκτικές πολιτικές που προϋποθέτουν

έλεγχο των µέσων, ενώ διαθέτουν και το κα-
τάλληλο διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο. Αντί-
θετα, η Ελλάδα δεν εµφανίζει την ίδια παράδο-
ση.  

Η θεσµοθέτηση, λοιπόν, ενός τέτοιου
συστήµατος δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων

την απρόσκοπτη λειτουργία του, αλλά ούτε και
την επιτυχία του, αφού προϋποθέτει προηγου-
µένως την αντιµετώπιση µίας σειράς προβλη-
µάτων. Κάποια από αυτά µπορούν να επιλυ-
θούν εύκολα µέσα από υπάρχουσες διαδικασί-
ες, διαβουλεύσεις και οργανωτικό σχεδιασµό. 
Άλλα, ωστόσο, κρίνονται ανυπέρβλητα τόσο
για την ουσιαστική λειτουργία του προγράµµα-
τος, όσο και για την επιτυχία του στην εκπλή-
ρωση του στόχου του.  

Η ανατροπή της υφιστάµενης κατά-
στασης στην κοινωνική διοίκηση µπορεί λοιπόν

να γίνει µόνο µέσα από την πραγµατοποίηση

ευρέων διαρθρωτικών αλλαγών. Η απαίτηση
για µακρόπνοο σχεδιασµό των υλοποιούµενων

κοινωνικών πολιτικών  βάσει των αναγκών των
πολιτών, για ορθολογικοποίηση της λειτουργίας
και για αποτελεσµατικότερη στόχευση και ποι-
ότητα των κοινωνικών υπηρεσιών απαιτεί, µε-
ταξύ άλλων, γενικά µέτρα όπως α) επαναπροσ-
διορισµό των αρµοδιοτήτων των φορέων κοι-
νωνικής πολιτικής και κοινωνικής πρόνοιας, β) 
ορθή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, γ) κα-
τάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, δ) υποστή-
ριξη από έναν µηχανισµό, µεθοδολογικά και
διοικητικά άρτιο, ε) εισαγωγή όλων των κοινω-
νικοοικονοµικών δεδοµένων σε ηλεκτρονικό

στατιστικό σύστηµα παρακολούθησης και στ) 
διαφάνεια και αυτοµατοποίηση στις διαδικασί-
ες. Τέτοιου είδους µέτρα απαιτούν σηµαντικές
τοµές και µεγάλη αποφασιστικότητα από τους

φορείς εξουσίας και για το λόγο αυτό συνήθως

µετατίθενται για το µέλλον.  
Η συζήτηση λοιπόν για την εφαρµογή

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος στην Ελ-
λάδα έχει τεθεί σε λάθος βάση. O λόγος είναι
ότι στις πολιτικές συζητήσεις από το 2000 και
µέχρι σήµερα, οι αδυναµίες του συστήµατος
πρόνοιας χρησιµοποιούνται ως επιχείρηµα για

τη  µη  υλοποίηση   προγράµµατος    Ελάχιστου   

Εγγυηµένου Εισοδήµατος και όχι ως αφορµή

για τη λήψη µέτρων προς αυτήν την κατεύθυν-
ση και µε στόχο τη βελτίωση των αδυναµιών

και την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λει-
τουργίας του προγράµµατος.   

Είναι γεγονός πως η αναβάθµιση του

συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση. Η υλοποίηση όµως ενός προ-
γράµµατος Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµα-
τος αναµένεται να συντελέσει προς αυτήν την

κατεύθυνση, καθώς η απαίτηση του προγράµ-
µατος για τη λήψη µέτρων που θα συµβάλουν

στη διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης, 
µπορούν να οδηγήσουν και να προετοιµάσουν

το έδαφος για µεγαλύτερες αλλαγές.   
Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται καταρ-

χήν η δηµιουργία Επιτροπής αποτελούµενης

από εκπροσώπους του κοινοβουλίου, της κυ-
βέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και από
εµπειρογνώµονες για την κατάθεση πρότασης

που θα ορίζει µε µεγάλη λεπτοµέρεια τις προϋ-
ποθέσεις υλοποίησης του προγράµµατος, το
σχεδιασµό των επιµέρους διαδικασιών, καθώς
και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίη-
σής του.  

Όσον αφορά στη διασφάλιση της ορθής

λειτουργίας ενός προγράµµατος Ελάχιστου Εγ-
γυηµένου Εισοδήµατος θα πρέπει να υπάρξει

µέριµνα για τη θεσµοθέτηση µέτρων που θα

αφορούν: 1) την εισαγωγή πληροφοριακών συ-
στηµάτων, την καταγραφή και επεξεργασία των
στοιχείων από τις υφιστάµενες περιπτώσεις

δικαιούχων επιδοµάτων, 2) τον καθορισµό του
πλαισίου συνεργασίας και της διάχυσης της

πληροφόρησης ανάµεσα στην κεντρική διοίκη-
ση, στις νοµαρχίες και στους δήµους, καθώς
και την ηλεκτρονική παροχή στοιχείων από

κάτω προς τα πάνω για την καλύτερη στόχευση

των κοινωνικών πολιτικών, 3) την αξιοποίηση
των διαθέσιµων µελετών και προτάσεων για τη

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινω-
νικο-επαγγελµατικής ένταξης, τη δέσµευση των
κοινωνικών εταίρων για ουσιαστική συµβολή, 
και τη µετακύλιση της ευθύνης συµµετοχής από

το άτοµο στο κράτος, 4) τη συνεχή συνεργασία
εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονοµικών µε

εκπροσώπους του Υπουργείου Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης σε όλα τα επίπεδα και τέλος 5) τον καθο-
ρισµό συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και ευθυ-
νών για κάθε ένα από τα στάδια υλοποίησης

του προγράµµατος. 
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Επίλογος

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ένα

πρόγραµµα Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισο-
δήµατος στην Ελλάδα, δεν µπορεί να εφαρµο-
σθεί µε τον ίδιο τρόπο, ούτε να έχει, τουλάχι-
στον σε πρώτη φάση, αποτελέσµατα ανάλογα
µε αυτά άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε. δεδοµέ-
νων των ελλείψεων και των αδυναµιών που

εµφανίζει το ελληνικό σύστηµα πρόνοιας. Για
το λόγο αυτό, η εισαγωγή ενός τέτοιου προ-
γράµµατος στην ελληνική κοινωνία και η εξεύ-
ρεση τρόπων για την υπέρβαση των δυσκολιών

και τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λει-
τουργίας του, θα πρέπει να θεωρηθεί πρόκλη-
ση. Η εφαρµογή του, όχι µόνο θα ενισχύσει το
«κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας» σε µία δύσκολη
εποχή, αλλά θα αναβαθµίσει το ρόλο του κοι-
νωνικού κράτους πρόνοιας και θα αποτελέσει

τη βάση για την επέκτασή του σε περισσότερες

ευάλωτες οµάδες πληθυσµού. 
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Μία πρόταση για την υλο-
ποίηση ενός ολοκληρωµένου

προγράµµατος κοινωνικής

υποστήριξης και ελάχιστου

εγγυηµένου εισοδήµατος

Οµάδα Εργασίας: Ιωάννης Σακέλλης, Κα-
θηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου και ∆ιευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής

του ΕΚΚΕ, ∆ηµήτρης Ζιώµας, ερευνητής του
ΕΚΚΕ, Ηλίας Κικίλιας, ερευνητής του ΕΚΚΕ, 
Θεόδωρος Μητράκος, Στέλεχος της ∆ιεύθυν-
σης Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, Λά-
µπρος Μίχος, ∆ήµαρχος Αγ. Βαρβάρας Αττι-
κής, Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη και Ναταλία Σπυροπούλου ερευνή-
τρια του ΕΚΚΕ. 

Περίληψη
  
Τα τελευταία χρόνια πολιτικές δυνάµεις, µεµονω-
µένοι πολιτικοί και ερευνητές έχουν εκφράσει α-
πόψεις υπέρ της διασφάλισης ενός ελάχιστου εγγυ-
ηµένου εισοδήµατος. Τέτοιου είδους προγράµµατα
είναι ευρύτατα διαδεδοµένα στις χώρες της Ε.Ε., 
όχι όµως και στην Ελλάδα. Για την εφαρµογή τέ-
τοιων προγραµµάτων απαιτείται η λειτουργία διοι-
κητικών µηχανισµών, κυρίως για τη συστηµατική

και αντικειµενική επιλογή των δικαιούχων, η ο-
ποία πρέπει να λαµβάνει χώρα µετά από έλεγχο

πόρων. Η προσπάθεια υλοποίησης ενός προγράµ-
µατος Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος στην

Ελλάδα,  δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην παρο-
χή οικονοµικής ενίσχυσης, αλλά να περιλαµβάνει

και δράσεις κοινωνικής ενσωµάτωσης και προώ-
θησης ίσων ευκαιριών. Υπό αυτή την έννοια το

ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δε θα λειτουργεί ως

ανεξάρτητο µέτρο, αλλά ως συµπληρωµατικό των

µέτρων που ήδη περιλαµβάνονται στις υπάρχουσες

πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Γενικότερα, η
ορθή εφαρµογή του προϋποθέτει την πλαισίωσή

του από ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών, η
ύπαρξη των οποίων θα συντελέσει στη δηµιουργία

ενός ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού µηχα-
νισµού κοινωνικής υποστήριξης . 

Εισαγωγή

Kατά την τελευταία δεκαετία οι κοι-
νωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ εµ-
φανίζουν σταθερή άνοδο και συγκλίνουν ο-
λοένα και περισσότερο µε το µέσο όρο των

χωρών της Ε.Ε. Παρόλα αυτά το ποσοστό
φτώχειας είναι από τα υψηλότερα στην Ευ-
ρώπη και αφορά περίπου το 20% του πληθυ-
σµού (19,6% το 2004 σύµφωνα µε το EU-
SILC). Από την ίδια πηγή δεδοµένων προκύ-
πτει ότι οι κοινωνικές δαπάνες είναι αναπο-
τελεσµατικές στην καταπολέµηση της φτώ-
χειας. Φαίνεται ότι, µε εξαίρεση τις συντά-
ξεις, η επίπτωση των κοινωνικών δαπανών
στην καταπολέµηση της φτώχειας δεν ξεπερ-
νούν τις 1 µε 2 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ στο
σύνολο της Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό κυ-
µαίνεται στο 10%. Προκύπτει συνεπώς η
ανάγκη για τη λήψη µέτρων που θα στοχεύ-
ουν απευθείας στον περιορισµό του φαινοµέ-
νου της φτώχειας. Με πρωτοβουλία του Ιν-
στιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ

συστήθηκε οµάδα εργασίας, µε σκοπό τη
διατύπωση ολοκληρωµένης πρότασης για

την εφαρµογή προγράµµατος στήριξης των

χαµηλών εισοδηµάτων και καταπολέµησης

του κοινωνικού αποκλεισµού. Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής είναι η συµβολή στο

διάλογο για την καλύτερη και αποτελεσµατι-
κότερη εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµα-
τος. 

Η πρόταση για την υποστήριξη του

πληθυσµού που βιώνει ακραίες µορφές φτώ-
χειας, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στη
συνέχεια, στηρίζεται στις εξής αρχές : 
o ∆ιαχείριση σε επίπεδο ∆ήµου. Ο διοι-
κητικός µηχανισµός διαχείρισης ανήκει στη

δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε

επίπεδο δήµου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται
η κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των

δικαιούχων. 
o Έλεγχος Πόρων. Η θεµελίωση του δι-
καιώµατος γίνεται µετά από έλεγχο πόρων

που εκτός από τους τυπικούς διοικητικούς

ελέγχους περιλαµβάνει και αυτοψία για τον

έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης. 
o Προώθηση της ενεργητικής συµµετοχής

του δικαιούχου. Θεωρείται από πολλούς ότι η
καταβολή επιδοµάτων αυτού του είδους απο-
τελεί αντικίνητρο για την εργασία. Σύµφωνα
µε την παρούσα πρόταση ένα µέρος του επι-
δόµατος εξαρτάται από τη συµµετοχή των

µελών της οικογένειας στην εργασία και

στην εκπαίδευση. 
o Παροχή πολλαπλών Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε
κοινωνικές υπηρεσίες ώστε οι δικαιούχοι να

απολαµβάνουν στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά. 
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Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ποιότητα

ζωής τους και επιπλέον θα υπάρξει ουσιαστι-
κή συµβολή στη µείωση των  ανισοτήτων, 
στην ενίσχυση της συνοχής στην τοπική κοι-
νωνία και στην καταπολέµηση του κοινωνι-
κού αποκλεισµού.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση αφορά στο σχεδιασµό ενός Ολο-
κληρωµένου Προγράµµατος Κοινωνικής

Υποστήριξης και Ελάχιστου Εγγυηµένου

Εισοδήµατος (Ο.Π.Κ.Υ.), το οποίο χαρακτη-
ρίζεται από τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Απευθύνεται σε κάθε τύπο νοικοκυ-
ριού. 1  

    

                                                
1. Εκτιµάται ωστόσο ότι ο πληθυσµός άνω των 65 ετών
θα είναι περιορισµένος, αφού αυτός καλύπτεται από
την σύνταξη ανασφαλίστων. 

2. Αποτελείται από δύο κεντρικούς ά-
ξονες: 
α. Τον άξονα κοινωνικής στήριξης
και ενσωµάτωσης µέσω της παροχής

κοινωνικών υπηρεσιών. 
β. Τον άξονα εισοδηµατικής στήριξης
– ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.

3. Προϋποθέτει έλεγχο πόρων για τη

θεµελίωση του δικαιώµατος ένταξης

στο πρόγραµµα. 
4. Ως υπεύθυνος φορέας διαχείρισης
του συστήµατος προτείνεται η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο ∆ήµου.

Α΄ Άξονας

Κοινωνική Στήριξη

& Ενσωµάτωση

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα  
Κοινωνικής Υποστήριξης

(Ο.Π.Κ.Υ) 

Α΄ Στάδιο

Παθητικό- 
Επιδοµατικό

Παροχή Ολοκληρωµένων

Κοινωνικών Υπηρεσιών

Β΄ Άξονας

Ελάχιστο Εγγυηµένο  
Εισόδηµα

Β΄ Στάδιο

Ενεργητικό
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Μονάδα αναφοράς  και προϋποθέσεις  
εφαρµογής

Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Κοι-
νωνικής Υποστήριξης απευθύνεται σε κάθε

τύπο νοικοκυριού,2 µε την προϋπόθεση ότι το
συνολικό διαθέσιµο εισόδηµά του θα βρίσκε-
ται κάτω από το όριο του ελάχιστου εγγυη-
µένου, όπως αυτό θα προσαρµόζεται µε βάση
το µέγεθος του νοικοκυριού. Με την επιλογή
αυτή επιτυγχάνεται αφενός η καθολικότητα

του µέτρου, ώστε να µπορούν όλοι όσοι έ-
χουν ανάγκη να διεκδικούν την ένταξή τους

σ΄ αυτό, και αφετέρου να µην επιβαρύνεται ο
διοικητικός µηχανισµός µε τη διαχείριση ε-
πιµέρους κατηγοριών ευπαθών οµάδων-
ωφελουµένων, για τις οποίες απαιτούνται
ξεχωριστές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Χρήσιµοι Ορισµοί: 

Νοικοκυριό: ένα άτοµο που ζει µόνο του σε
µία κατοικία ή µία οµάδα ατόµων συγγενι-
κών ή µη, τα οποία διαµένουν στην ίδια κα-
τοικία και εξασφαλίζουν από κοινό προϋπο-
λογισµό τη διατροφή τους και άλλα είδη που

είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. 
Συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυ-
ριού θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδη-
µα, δηλαδή το εισόδηµα που προέρχεται από
εργασία ή και άλλες πηγές όπως συντάξεις

και διάφορα επιδόµατα, ενοικίαση ακίνητης
περιουσίας κ.λπ. µετά την αφαίρεση των φό-
ρων και των εισφορών για κοινωνική ασφά-
λιση, που λαµβάνεται από όλα τα µέλη του
νοικοκυριού. 
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα του νοικοκυ-
ριού ορίζουµε το συνολικό ετήσιο καθαρό

εισόδηµα του νοικοκυριού το οποίο δεν ξε-
περνάει το 50% του ετήσιου µισθού ενός α-
νειδίκευτου εργάτη (δηλαδή 3.600 € ) για ένα
µονοµελές νοικοκυριό, προσαρµοσµένο στον
αριθµό των µελών του κάθε νοικοκυριού µε

βάση την κλίµακα ισοδυναµίας του ΟΟΣΑ. 

Εξειδίκευση των αξόνων και των συ-
στατικών του προγράµµατος

Άξονας Α΄ : Κοινωνική στήριξη και

ενσωµάτωση

                                                
2. Όσον αφορά τα µονοµελή νοικοκυριά, εντούτοις, 
φαίνεται δόκιµο να τεθεί κάποιο ελάχιστο όριο ηλικίας.

Ο άξονας κοινωνικής στήριξης και

ενσωµάτωσης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο

του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος, καθώς
οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι µεγίστης

σπουδαιότητας για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ατόµων που βιώνουν κοινωνικό

αποκλεισµό, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει

την αποτελεσµατική λειτουργία του Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (ΕΕΕ.). Πιο
συγκεκριµένα, ο άξονας αυτός, που αποβλέ-
πει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των τοπικών

κοινωνικών υπηρεσιών, αναµένεται όχι µόνο
να διευκολύνει τη διαχείριση του πρώτου

σταδίου της εισοδηµατικής στήριξης, αλλά
και να συµβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση

του δεύτερου σταδίου της κοινωνικής ενερ-
γοποίησης των δικαιούχων. 

Η δυνατότητα των ωφελούµενων του

Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος  να έ-
χουν πρόσβαση στις  κοινωνικές υπηρεσίες
και να απολαµβάνουν τα βασικά κοινωνικά

δικαιώµατα αποτελεί βασικό συστατικό για

την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλει-
σµού που, µεταξύ άλλων, βιώνουν οι οµάδες
των ατόµων που βρίσκονται σε ακραία φτώ-
χεια. Η παροχή πληρέστερης κοινωνικής υ-
ποστήριξης στους δικαιούχους θα βελτιώσει

την ποιότητα της ζωής τους, θα συµβάλει
στη µείωση των  ανισοτήτων και στην ενί-
σχυση της συνοχής στην τοπική κοινωνία. 
Επιπλέον, οι δηµιουργούµενες/ αναπτυσ-
σόµενες κοινωνικές υπηρεσίες, σε τοπικό
επίπεδο, αποτελούν ένα νέο χώρο εργασίας

και δραστηριοποίησης του τοπικού πληθυ-
σµού, µε προτεραιότητα στα ίδια τα άτοµα
που συµµετέχουν ως δικαιούχοι του προ-
γράµµατος. 

Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνο-
νται δύο συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς η
ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών δηµιουργεί

τις  κατάλληλες προϋποθέσεις, όχι µόνο για
την εξυπηρέτηση µέρους του τοπικού πλη-
θυσµού, αλλά και για τη συµµετοχή του σ’ 
αυτές στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής

ενεργοποίησης. 
Οι τοµείς δραστηριότητας των κοι-

νωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο εξαρ-
τώνται από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνί-
ας οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περι-
οχή και από χρόνο σε χρόνο. Εποµένως πρέ-
πει να βασίζονται στην εκτίµηση και περιο-
δική επανεκτίµηση των αναγκών των πολι-
τών και κάθε ευπαθούς κοινωνικής οµάδας, 
µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
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και της κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοι-
νωνία. 

Ως παράδειγµα, τοµείς δραστηριότητας µπο-
ρεί να θεωρηθούν: 
• Η συµβουλευτική και ψυχοσυναι-
σθηµατική στήριξη πολιτών: Ενηµέρωση για
ατοµικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις

. 
για τις

παροχές των υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής
ασφάλισης, κοινωνικής φροντίδας, εκπαί-
δευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης και α-
πασχόλησης

. 
για τις ευκαιρίες ανάπτυξης

προσωπικών δεξιοτήτων. Αναζήτηση κατάλ-
ληλων πηγών βοήθειας, παραποµπή σε εξει-
δικευµένες υπηρεσίες για την αντιµετώπιση

ειδικών θεµάτων και η διευκόλυνση στην

επικοινωνία όταν η φύση του αιτήµατος το

απαιτεί ή ο πολίτης αδυνατεί να ενεργήσει

µόνος του. Ψυχοσυναισθηµατική υποστήριξη
και συµβουλευτική ατόµων και οικογενειών

για τη διαχείριση διαφόρων προβληµάτων

(π.χ. φτώχεια, ενδοοικογενειακές συγκρού-
σεις, κακοποίηση κ.ά.). 
• Η ενηµέρωση και συµβουλευτική

στήριξη των ανέργων και η υλοποίηση προ-
γραµµάτων που στοχεύουν στην ένταξη στην

αγορά εργασίας κοινωνικά αποκλεισµένων

οµάδων και γενικότερα στην πρόληψη της

ανεργίας (απόκτηση επαγγελµατικής κατάρ-
τισης και εµπειρίας, βελτίωση επαγγελµατι-
κών δεξιοτήτων, απασχόληση ). 
• Η υλοποίηση προγραµµάτων πρόλη-
ψης και αγωγής υγείας για παιδιά, νέους, η-
λικιωµένους και ευάλωτες κοινωνικές οµά-
δες (π.χ. ανασφάλιστα άτοµα µε χαµηλό

µορφωτικό επίπεδο και εισόδηµα), καθώς
επίσης υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη

επιδηµιών ή συγκεκριµένων παθήσεων.  
• Η φύλαξη βρεφών, η προσχολική
αγωγή και η δηµιουργική απασχόληση νηπί-
ων. 
• Η υλοποίηση προγραµµάτων πρόλη-
ψης της σχολικής διαρροής. 
• Η παροχή βοήθειας στο σπίτι και

τηλε-βοήθειας σε άτοµα µε προσωρινή ή µό-
νιµη αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης, τα οποία
δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή το οι-
κογενειακό τους περιβάλλον δεν µπορεί να

τα εξυπηρετήσει. 
• Η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών

σε κοινωνικές οµάδες µε αυξηµένες ανάγκες, 
όπως είναι οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε ανα-
πηρία (ΑµεΑ), ορισµένες κατηγορίες γυναι-
κών, οι φυλακισµένοι και αποφυλακισµένοι, 
οι εξαρτηµένοι και απεξαρτηµένοι, οι µετα-

νάστες κ.ά. ώστε να αποφευχθεί η ιδρυµατο-
ποίηση και η κοινωνική αποµόνωση και να

επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη ή επανένταξη.  
• Η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των

πολιτών για την ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής. 
• Η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής

αλληλεγγύης: Οµάδες κοινωνικών εθελο-
ντών, Τράπεζα αίµατος, σίτιση και ενίσχυση
απόρων κ.ά. 
• Ο κοινωνικός τουρισµός. 

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τις δυ-
νατότητές τους, µπορούν να λειτουργήσουν
διαδηµοτικές ή δηµοτικές  δοµές και προ-
γράµµατα για την παροχή αυτών και άλλων

υπηρεσιών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχε-
δίου αστικής, οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, το οποίο να αξιοποιεί όλες τις
κοινωνικές δοµές και τα προγράµµατα που

προσφέρονται από την πολιτεία. 

Άξονας Β΄: Εισοδηµατική στήριξη   
/ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και

σύνδεσή του µε πρωτοβουλίες ενεργο-
ποίησης του νοικοκυριού

Ο άξονας εισοδηµατικής στήριξης ή

αλλιώς ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος

δεν αποτελεί µόνο ένα επιδοµατικό-παθητικό
µέτρο. Συνδυάζεται και µε την ενεργό συµ-
µετοχή των δικαιούχων σε επιµέρους δρά-
σεις. Ωστόσο υπάρχουν και δικαιούχοι, οι
οποίοι δεν µπορούν, για διάφορους λόγους, 
να συµµετέχουν σε ενεργητικές δράσεις επα-
νένταξης.  

Για το λόγο αυτό ο άξονας περιλαµβάνει δύο

στάδια: 

� Α. Παθητικό – επιδοµατικό στάδιο
� Β. Ενεργητικό – στάδιο δραστηριο-
ποίησης  

Το πρώτο στάδιο θα έχει το χαρακτήρα της

οικονοµικής ενίσχυσης και θα απευθύνεται

σε όλους όσοι πληρούν τα προκαθορισµένα

αντικειµενικά κριτήρια. Ενώ το δεύτερο στά-
διο, θα συνδυάζει την περαιτέρω οικονοµική
ενίσχυση του νοικοκυριού µε δράσεις ενερ-
γοποίησης, δηλαδή µε τη συµµετοχή των
µελών του σε δραστηριότητες κοινωνικής ή

και επαγγελµατικής επανένταξης. 
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Πιο αναλυτικά:  

Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο, η δι-
αδικασία ένταξης στο πρόγραµµα απευθύνε-
ται σε όλα τα νοικοκυριά και περιλαµβάνει: 

1) Κατάθεση αίτησης συµµετοχής σε
οποιαδήποτε δηµόσια κοινωνική υπηρε-
σία ή ΚΕΠ της περιοχής. 
2) Αποστολή των αιτήσεων για επεξερ-
γασία στους ∆ήµους όπου οι υποψήφιοι

δικαιούχοι κατοικούν.  
3) Συνάντηση των αιτούντων µε την
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και κα-
τάθεση των απαραίτητων δικαιολογητι-
κών για τη θεµελίωση του δικαιώµατος

συµµετοχής.  
4) Έλεγχο των δικαιολογητικών για κα-
θορισµό του ετήσιου εισοδήµατος του

νοικοκυριού και επιτόπια διερεύνηση

των συνθηκών διαβίωσης στη βάση επε-
ξεργασµένου εντύπου καταγραφής κοι-
νωνικοοικονοµικών δεδοµένων. 
5) Απόφαση συµµετοχής  ή µη στο
πρόγραµµα και προσδιορισµός του ΕΕΕ. 
6) Παροχή εισοδηµατικής ενίσχυσης

στον αρχηγό του νοικοκυριού, ίση µε το
µισό του ποσού που  δικαιούται για να

φτάσει το όριο του ελάχιστου εγγυηµέ-
νου. 

Όσον αφορά στο δεύτερο στάδιο του

προγράµµατος, η παροχή περαιτέρω οικονο-
µικής ενίσχυσης προϋποθέτει την ενεργοποί-
ηση των µελών του νοικοκυριού. Κάθε µέλος
του νοικοκυριού που µετέχει στο στάδιο αυ-
τό, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ενεργό ή
ότι επιθυµεί την ενεργοποίησή του. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία, µε βάση τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το πρό-
σωπο του ωφελούµενου και τις συνθήκες

διαβίωσής του, επεξεργάζεται το πρόγραµµα
ενεργοποίησης το οποίο µπορεί να περιλαµ-
βάνει ενέργειες για την ένταξή του στην αγο-
ρά εργασίας, συµµετοχή του σε προγράµµα-
τα κατάρτισης και επιµόρφωσης, ή ακόµα
και συµµετοχή σε διάφορες δραστηριότητες

κοινωνικής φύσεως. Η συµµετοχή του νοι-
κοκυριού στο στάδιο αυτό θα συνοδεύεται

από τη λήψη του υπολειπόµενου ποσού και

θα µπορεί να φτάνει  µέχρι το καθορισµένο
όριο του ελάχιστου εγγυηµένου. 

Οι προτάσεις συµµετοχής και ενερ-
γοποίησης εισάγονται προς συζήτηση στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο και επικυρώνονται από

την Περιφέρεια, η οποία δεσµεύει τα ανα-
γκαία ποσά που θα διαθέσει στην πορεία. 
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Σχηµατικά, η διαδικασία που προτείνεται έχει ως εξής: 

Την εποπτεία του προγράµµατος θα

αναλάβει  Επιτροπή Παρακολούθησης στην
οποία θα συµµετέχουν επιστήµονες και εκ-
πρόσωποι από διάφορους κοινωνικούς τοπι-
κούς φορείς. 

Η πρόταση της εφαρµογής του Ελάχι-
στου Εγγυηµένου Εισοδήµατος σε δύο στά-
δια  εµφανίζει τα εξής πλεονεκτήµατα : 

1) ∆ηµιουργείται ένας ενιαίος διοικητι-
κός µηχανισµός για τον έλεγχο των

δικαιολογητικών και τον καθορισµό

του εισοδήµατος του νοικοκυριού. 
2) Απλοποιείται και εξορθολογίζεται η
διαδικασία ελέγχου στο πρώτο στάδιο

και αποφεύγονται οι υποκειµενικές

αντιλήψεις στη θεµελίωση δικαιώµα-
τος.   

3) Μειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης
πελατειακών σχέσεων στο πρώτο στά-
διο. 

4) Το µέτρο λειτουργεί ικανοποιητικά
και για οµάδες πληθυσµού που δεν

µπορούν να λάβουν µέρος σε δράσεις

κοινωνικής ένταξης. 
5) Παρέχει κίνητρα ενεργοποίησης στα
νοικοκυριά, µέσω της αύξησης του
ποσού ενίσχυσης στο δεύτερο στάδιο

και αναχαιτίζει την πρόωρη αποχώρη-
ση από το σχολείο. 

6) ∆ηµιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες
για τη σύσταση ενός πιο εξειδικευµέ-
νου σχήµατος στο δεύτερο στάδιο, το
οποίο θα αναλαµβάνει τη σύνταξη του

σχεδίου ενεργοποίησης του νοικοκυ-
ριού. 

Φτωχός Πληθυσµός

Υποβολή των ∆ικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα και

Προσδιορισµός ∆ιαθέσιµου Εισοδήµατος και ΕΕΕ. 

Μη ∆ικαιούχοι ∆ικαιούχοι

Α΄ Στάδιο
Παθητικό Μέτρο

Β΄ Στάδιο
Ενεργητικό Μέτρο

Έξοδος  Α΄
50% του ποσού

    Έξοδος  Β΄
    έως 100% του

ποσού  
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Παράδειγµα
    
Έστω οικογένεια/νοικοκυριό  Χ αποτελούµενη
από :  
Άνδρα       40 ετών
Γυναίκα    35 ετών                                                                                                                                
Παιδί Α    12 ετών  
Παιδί Β  8 ετών  

Με συνολικό ετήσιο εισόδηµα  που οι ίδιοι δη-
λώνουν 3.200 €

ΣΤΑ∆ΙΟ Α’  

Φάση Α΄ :  Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής  

Έναρξη ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας  

1. Προσδιορισµός Ελάχιστου Ορίου  µε
βάση το 50% του ανειδίκευτου εργάτη

12* (50%* →   600€) άρα  1 άτοµο:  3600 €  
[SILC 5080  €] 

     Οικογένεια Χ:  3600 €   (συντελεστής 1) 1

                              1800 €   (συντελεστής 0,5) 
                              1080 €   (συντελεστής 0.3) 
                              1080 €   (συντελεστής 0.3)  
Όριο Ελάχιστου Εγγυηµένου 4µελούς Οικογέ-
νειας:  7560 € 

2. Έλεγχος Οικονοµικών Μέσων    

Η σταδιακή δηµιουργία ηλεκτρονικού συστή-
µατος διασταύρωσης εισοδηµάτων θα αποτελέ-
σει ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο, απαραίτητο για
την απλούστευση και αυτοµατοποίηση της δια-
δικασίας

�   Προληπτικός έλεγχος µέσων

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση: Σηµερινό εισόδηµα
2) Φορολογική ∆ήλωση προηγούµενου έτους
όλων των µελών

Εισόδηµα

Ακίνητη Περιουσία

3) Καταναλωτικά Τεκµήρια

                                                
3. Οι κλίµακες ισοδυναµίας που χρησιµοποιoύνται  στο
παράδειγµά µας είναι οι λεγόµενες «τροποποιηµένες κλί-
µακες του ΟΟΣΑ» που σταθµίζουν τον αρχηγό του νοικο-
κυριού µε 1, κάθε άλλο µέλος ηλικίας πάνω από 13 ετών
µε 0,5 και κάθε παιδί µε 0,3. Ωστόσο τα προγράµµατα
αυτά συνήθως έχουν πιο γενναιόδωρες κλίµακες. 

Αυτοκίνητο

Σκάφος  Αναψυχής

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

� Σποραδικός έλεγχος µέσων: Επίσκεψη κοι-
νωνικών λειτουργών

�Απολογιστικός έλεγχος µέσων

3. Έλεγχος Συνθηκών ∆ιαβίωσης

4. Προσδιορισµός του πραγµατικού εισοδήµα- 
τος του Νοικοκυριού

Πιστοποιείται ότι βάσει του ελέγχου των δικαι-
ολογητικών και τη διασταύρωση των  στοιχεί-
ων το εισόδηµα είναι πράγµατι € 3.200. 
              Κατά τον υπολογισµό του πραγµατι-
κού εισοδήµατος του Νοικοκυριού θα αφαιρε-
θεί µέρος του εισοδήµατος που λαµβάνει από

την εργασία του (κίνητρο για εργασία), ενώ θα
προστεθεί ποσό ανάλογα µε τα  τεκµαρτά (π.χ. 
ως ποσοστό της αντικειµενικής αξίας του ακι-
νήτου) και καταναλωτικά τεκµήρια του νοικο-
κυριού.  

Αν υποθέσουµε ότι µόνο ένα µέλος του

νοικοκυριού εργάζεται, αφαιρούµε από το

πραγµατικό συνολικό εισόδηµα 200 € (ενδει-
κτικό ποσό) για την επιβράβευση της εργασίας. 

Συνεπώς: Εισόδηµα νοικοκυριού : 3.000 € 

Φάση Β΄: Προσδιορισµός της µέγιστης δυ-
νατής επιδότησης του νοικοκυριού

Αφαίρεση του συνολικού εισοδήµατος του νοι-
κοκυριού από το Όριο του Ελάχιστου Εγγυηµέ-
νου Εισοδήµατος 4µελούς Οικογένειας. 

∆ηλαδή: 
7. 560 €    -      3.000 €        =       4. 560 € 
Ελάχιστο         Εισόδηµα              Μέγιστο  
Εγγυηµένο      Νοικοκυριού         Ποσό Επι- 
Εισόδηµα                                      δότησης  
                                                      Νοικοκυ- 
                                                      ριού                                          
                                                                       
Φάση Γ΄: Προσδιορισµός του ποσού που θα

εκταµιεύεται

Μέγιστη ∆υνατή Επιδότηση  →     4. 560 €

Προνοιακό Επίδοµα : 50% της Μέγιστης ∆υνα-
τής Επιδότησης→     2. 280 
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Αν το νοικοκυριό, σ’ αυτή την περίπτωση η

4µελής οικογένεια, δεν µπορεί ή δεν θέλει να

προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο (ενεργοποίησης
των µελών του), εξέρχεται από το πρόγραµµα µε
ετήσια οικονοµική ενίσχυση 2. 280 , ήτοι 190  
το µήνα. 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β’ 

Στο δεύτερο στάδιο το Ενεργητικό Επίδοµα

µπορεί να φτάσει µέχρι το  50% της µέγιστης
δυνατής επιδότησης →     2. 280 € 

Φάση Α΄:  Υποβολή Αίτησης Συµµετοχής

• Κατάθεση ∆ικαιολογητικών  

Α) Κατάθεση του απαραίτητου αποδεικτικού
για όσους συµµετέχουν ήδη ενεργά στην  

1) Απασχόληση
2) Εκπαίδευση

3) Κατάρτιση/ Επιµόρφωση (προγράµµα-
τα/σεµινάρια) 

Β) Για όσους δε συµµετέχουν ενεργά, αλλά
επιθυµούν να ενταχθούν  σε ενεργητικές
δράσεις

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση

Φάση Β΄: Αξιολόγηση των δυνατοτήτων ε-
νεργοποίησης του νοικοκυριού

1) Επίσκεψη του Κοινωνικού Λειτουργού του
∆ήµου στο σπίτι του νοικοκυριού και συζήτηση

µε τα µέλη του για τη σύνταξη ατοµικού/ οικο-
γενειακού σχεδίου ενεργοποίησης. 

2) Σύνταξη αρχικής έκθεσης αναφοράς που θα
περιλαµβάνει: 

• Καταγραφή των δυνατοτήτων των µε-
λών του νοικοκυριού. 

• Ενδεχόµενες παρατηρήσεις. 
• Ολοκληρωµένη πρόταση για την ενερ-
γοποίησή τους. 

Φάση Γ΄: Προσδιορισµός και κατανοµή του

ενεργητικού επιδόµατος

Ανάλογα µε τον αριθµό των µελών που επιθυ-
µούν να συµµετέχουν ή είναι ήδη σε δράσεις

ενεργοποίησης, λαµβάνουν : 

Στην οικογένεια Χ

30% του ενεργητικού επιδόµατος, εάν ενεργός
ο Άνδρας:   684 € 
30% του ενεργητικού επιδόµατος, εάν ενεργή η
Γυναίκα:   684 € 
20% του ενεργητικού επιδόµατος, εάν ενεργό
το Παιδί Α:  456 € 
20% του ενεργητικού επιδόµατος, εάν ενεργό
το Παιδί Β:  456 € 

= 100% του ενεργητικού επιδόµατος στο νοι-
κοκυριό →     2. 280 € 

(Η παρακολούθηση της υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης για όσα νοικοκυριά διαθέτουν παιδιά

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή

τους στο στάδιο ενεργοποίησης).  

Φάση ∆΄: Τοποθέτηση των µελών  του νοι-
κοκυριού σε δραστηριότητες ενεργοποίησης

• Τοποθέτηση των µελών σε θέσεις κοι-
νωνικής ενεργοποίησης

• Σύνταξη ενδιάµεσων εκθέσεων παρα-
κολούθησης της ενεργοποίησης

Ουσιαστικά η παρακολούθηση είναι καθηµερι-
νή και γίνεται µέσα από το δίκτυο των υπευθύ-
νων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που

συνέταξε το πρόγραµµα ενεργοποίησης και τον

υπεύθυνο του φορέα/υπηρεσίας στην οποία ε-
νεργοποιείται. Τυπικά καλό είναι να συντάσσε-
ται έκθεση κάθε τρίµηνο ή εξάµηνο. 
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Εργαζόµενοι φτωχοί στην  
Ελλάδα

     

Μαρία  Κετσετζοπούλου

Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει τη σχέση της απασχόλησης µε τη

φτώχεια, αξιοποιώντας επεξεργασίες πρωτογενών

στοιχείων από την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθη-
κών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC 2003). 
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται και αναλύονται επε-
ξεργασίες για τον κίνδυνο φτώχειας των απασχολου-
µένων ατόµων που εργάσθηκαν πάνω από 7 µήνες. 
Οι απασχολούµενοι οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα

βασικά δηµογραφικά και επαγγελµατικά χαρακτηρι-
στικά τους. Σκοπός της ανάλυσης είναι να σχηµατι-
σθεί το «προφίλ» των εργαζόµενων φτωχών και να

αναδειχθούν ορισµένοι «παράγοντες κινδύνου» φτώ-
χειας. ∆ιαπιστώνεται ότι το χαµηλό επίπεδο εισοδη-
µάτων από εργασία αποτελεί σοβαρό επιβαρυντικό

παράγοντα για την εµφάνιση της φτώχειας (το ένα

τρίτο του πληθυσµού ηλικίας άνω των 16 ετών που

αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο φτώχειας είναι εργα-
ζόµενοι). Επιπλέον, η φτώχεια σχετίζεται σε µικρότε-
ρο βαθµό µε το φύλο και την ηλικία, ενώ αντίθετα, το
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η µερική και η προσω-
ρινή απασχόληση, η αυτοαπασχόληση, η ανειδίκευτη

και η χειρωνακτική εργασία αποτελούν σοβαρότερους

επιβαρυντικούς παράγοντες για την εµφάνιση φτώ-
χειας. Στο άρθρο αναφέρονται και οι κυριότερες πο-
λιτικές που εφαρµόζονται ενάντια στη φτώχεια σε

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

Εισαγωγή  

Η εργασία έχει αναγνωρισθεί ως ο κυ-
ριότερος παράγοντας για τη µείωση της φτώ-
χειας, η δε προώθηση της απασχόλησης αποτε-
λεί σηµαντικό εργαλείο των πολιτικών καταπο-
λέµησης της φτώχειας και του αποκλεισµού

που εφαρµόζουν η Ε.Ε. και οι χώρες µέλη. Α-
ναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι η ένταξη στην αγο-
ρά εργασίας από µόνη της δεν εξασφαλίζει την

αποφυγή της  φτώχειας. Το χαµηλό εισόδηµα, η
υποαπασχόληση, η µερική απασχόληση, το µέ-
γεθος και η σύνθεση του νοικοκυριού, όπου για
παράδειγµα κανένα από τα µέλη σε παραγωγι-

κή ηλικία δεν εργάζεται ή εργάζεται µόνο ένα

µέλος, ενώ υπάρχουν περισσότερα εξαρτώµενα
άτοµα, συχνά αποτελούν πηγή για την ύπαρξη
του προβλήµατος που αναφέρεται ως «εργαζό-
µενοι φτωχοί» (in-work poverty). Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι µέχρι πρόσφατα η εκτίµηση της

φτώχειας γινόταν µε µονάδα αναφοράς το νοι-
κοκυριό και οι σχετικές µελέτες εξέταζαν τη

σχέση της απασχόλησης µε τη φτώχεια, ανάλο-
γα µε το εργασιακό καθεστώς του αρχηγού του

νοικοκυριού. 
Οι µελέτες που αναφέρονται στους ερ-

γαζόµενους φτωχούς σε ατοµικό επίπεδο είναι

περιορισµένες στην Ευρώπη.1 Επίσης, ο ορι-
σµός για τους εργαζόµενους φτωχούς που έ-
χουν υιοθετήσει ορισµένες χώρες, αν και εµπε-
ριέχει κοινά σηµεία, βασίζεται σε διαφορετικές
προσεγγίσεις όσον αφορά είτε το εξεταζόµενο

χρονικό διάστηµα για το οποίο ένα άτοµο βρί-
σκεται στην απασχόληση, είτε τη θέση που κα-
τέχει στην αγορά εργασίας, είτε τα όρια της
φτώχειας. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει επίσηµος
ορισµός για τη φτώχεια των εργαζόµενων, δεν
έχουν γίνει εκτιµήσεις για τον αριθµό των ερ-
γαζόµενων φτωχών και γενικά, το ενδιαφέρον, 
τόσο το πολιτικό όσο και το ερευνητικό για το

θέµα, φαίνεται περιορισµένο.2    
Με την υιοθέτηση, από την Ε.Ε., της

Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού των εθνικών

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ενσω-
µάτωσης, οι επίσηµες κοινοτικές και εθνικές
εκτιµήσεις για τη φτώχεια άρχισαν να δηµοσι-
εύονται έχοντας ως µονάδα αναφοράς το άτο-
µο. Στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την

Κοινωνική Ενσωµάτωση (2001-2003), παρου-
σιάζονται για πρώτη φορά εκτιµήσεις για τον

κίνδυνο φτώχειας των ανέργων, αλλά και των
εργαζόµενων ατόµων και όχι των νοικοκυριών. 
Η επίσηµη αναγνώριση της φτώχειας των εργα-
ζόµενων οδήγησε στην υιοθέτηση κοινών δει-
κτών για την καταγραφή, εκτίµηση και παρα-
κολούθηση της φτώχειας γενικά, περιλαµβανο-
µένης και της φτώχειας των εργαζόµενων.3

Ο βασικός κοινός δείκτης που χρησι-
µοποιείται για τη µέτρηση της φτώχειας, ανα-
φέρεται στο ποσοστό χαµηλού εισοδήµατος (ή
κίνδυνο φτώχειας) µετά τις µεταβιβάσεις, µε
αναλυτική διαίρεση ανά συχνότερη επαγγελµα-

                                                
1.European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2004.  
2. Ioakimoglou I. and Soumeli E. 
3. Οι δείκτες αυτοί έγιναν γνωστοί ως δείκτες του Laeken, 
Social protection Committee, 2001, επίσης, European 
Commission, Eurostat, 2004.   
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τική κατάσταση (most frequent activity status).4

Ο δείκτης αυτός προκύπτει όταν λαµβάνεται

υπόψη το ποσοστό ατόµων ηλικίας άνω των 16 
ετών που ζουν σε νοικοκυριά, όπου το τελικό
ισοδύναµο εισόδηµα του νοικοκυριού είναι κα-
τώτερο του 60% του εθνικού ισοδύναµου δια-
µέσου εισοδήµατος. Η συχνότερη επαγγελµατι-
κή κατάσταση των ατόµων αυτών ορίζεται ως η

κύρια δραστηριότητα, που οι ίδιοι δηλώνουν
ότι κατείχαν για περισσότερο από το µισό α-
ριθµό των µηνών της συνολικής χρονικής περι-
όδου µέτρησης του εισοδήµατος. Ως «εργαζό-
µενοι φτωχοί» ορίζονται τα απασχολούµενα
άτοµα, των οποίων το ισοδύναµο διαθέσιµο
οικογενειακό εισόδηµα είναι χαµηλότερο από

το 60% του εθνικού διαµέσου ισοδύναµου δια-
θέσιµου εισοδήµατος.  

Βασιζόµενο σε αυτό το µεθοδολογικό

πλαίσιο, το παρόν άρθρο εξετάζει τη σχέση της
απασχόλησης µε τη φτώχεια, παρουσιάζοντας
και αξιοποιώντας επεξεργασίες πρωτογενών

στοιχείων από την Έρευνα Εισοδήµατος και

Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-
SILC 2003) που διενεργήθηκε από τη Γενική
Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσί-
ας της Ελλάδας µε τη συµµετοχή του Εθνικού

Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.  
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται δικές

µας επεξεργασίες για τον κίνδυνο φτώχειας των

απασχολούµενων ατόµων που δήλωσαν ότι ερ-
γάσθηκαν πάνω από 7 µήνες.5 Οι απασχο-
λούµενοι οµαδοποιούνται ανάλογα µε τα βασι-
κά δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους: φύλο, 
ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και α-
νάλογα µε ορισµένα βασικά επαγγελµατικά

χαρακτηριστικά: είδος απασχόλησης, θέση στο
επάγγελµα, µεγάλες κατηγορίες επαγγελµάτων
και ώρες εργασίας. Σκοπός της ανάλυσης που
ακολουθεί είναι να εντοπισθούν οι οµάδες ερ-
γαζόµενων που αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίν-
δυνο φτώχειας και να σχηµατισθεί το «προφίλ» 
τους, καθώς και να αναδειχθούν ορισµένοι
«παράγοντες κινδύνου», δηλαδή αυτοί που φαί-
νεται να επιδρούν αυξητικά στον κίνδυνο φτώ-
χειας των απασχολούµενων. Στη συνέχεια, γί-
νεται αναφορά σε βασικές πολιτικές που εφαρ-
µόζονται ενάντια στη φτώχεια σε ευρωπαϊκό

και εθνικό επίπεδο. Τέλος, συνοψίζονται τα
συµπεράσµατα από την ανάλυση.    

                                                
4.  Ό.π. Επίσης, Bardone L., Guio AC., 2005.  
5. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Eric Gazon για την πο-
λύτιµη συνεργασία και την καθοριστική βοήθεια στην

επεξεργασία των στοιχείων.       

Χαρακτηριστικά της απασχόλησης και

κίνδυνος φτώχειας
          

Αρχικά είναι σκόπιµο να αναφερθούν

οι εκτιµήσεις για τον κίνδυνο φτώχειας του συ-
νόλου του πληθυσµού άνω των 16 ετών, µε α-
ναλυτική διαίρεση ανά συχνότερη επαγγελµα-
τική κατάσταση. Με βάση τα στοιχεία από την
Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης

των Νοικοκυριών, επιβεβαιώνεται ο σηµαντι-
κός ρόλος της απασχόλησης για τη µείωση της

φτώχειας: το έτος 2003 στην Ελλάδα το
31,42% των ανέργων, το 26,51% των συνταξι-
ούχων και το 24,97% του µη ενεργού πληθυ-
σµού ήταν φτωχοί έναντι του 20,55% του συ-
νολικού πληθυσµού ηλικίας άνω των 16 ετών
και έναντι του 14,20% των απασχολούµενων
(βλ. Πίνακα 1). Ο κίνδυνος φτώχειας δηλαδή
είναι πάνω από δύο φορές µεγαλύτερος για

τους ανέργους και σχεδόν διπλάσιος για τις υ-
πόλοιπες πληθυσµιακές οµάδες που βρίσκονται

εκτός αγοράς εργασίας συγκριτικά µε αυτόν

των απασχολούµενων. 
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Πίνακας 1 
Κίνδυνος φτώχειας των ατόµων ηλικίας άνω των 16 ετών κατά συχνότερη επαγγελµατική κατάσταση και ανά φύλο

   
Κατηγορία συχνότερης επαγ-
γελµατικής κατάστασης

Συνολικός αριθµός

ατόµων

Άτοµα κάτω από το όριο φτώ-
χειας

(αριθµός ατόµων) 

Άτοµα κάτω από

το όριο φτώχειας

(% στο σύνολο) 

Κίνδυνος

φτώχειας

Απασχολούµενοι 3.935.041 558.767 32,5 14,2 

Άνεργοι 431.695 135.659 7,9 31,42 

Συνταξιούχοι 1.736.075 460.309 26,8 26,51 

Άλλες κατηγορίες µη ενεργών 2.256.947 563.572 32,8 24,97 

Σύνολο 8.359.758 1.718.307 100 20,55 
  

Πηγή: Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC 2003). Επεξεργασία στοιχείων Eric 
Gazon. 

                                                            
Από την άλλη πλευρά, η εργασία φαί-

νεται να συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στη

διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας, δεδοµέ-
νου ότι µεγάλο τµήµα του συνολικού πληθυ-
σµού είναι απασχολούµενοι. Έτσι, στην Ελλά-

δα σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσµού ηλικίας

άνω των 16 ετών (αντιστοιχεί σε 558.767 άτο-
µα) που αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο φτώ-
χειας είναι εργαζόµενοι (βλ. ∆ιάγραµµα), δη-
λαδή ένας στους 7 εργαζόµενους είναι φτωχός.  

Πηγή: Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC 2003). Επεξεργασία στοιχείων Eric 
Gazon. 

∆ιάγραµµα

Κατανοµή του κινδύνου φτώχειας κατά συχνότερη επαγγελµατική κατάσταση

32,5

7,9

26,8

32,8
Απασχολούµενοι

Άνεργοι

Συνταξιούχοι

Άλλες κατηγορίες µη

ενεργών
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Πίνακας 2
Κίνδυνος φτώχειας των απασχολούµενων ατόµων ηλικίας άνω των 16 ετών ανάλογα µε τα βασικά  επαγγελµατικά και δηµο-

γραφικά χαρακτηριστικά τους

Κατηγορίες απασχολούµενων άνω των 16 ετών ανάλογα µε τα επαγ-
γελµατικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους

Συνολικός αριθ-
µός

ατόµων

% ατόµων στο  
σύνολο της  
κατηγορίας

Κίνδυνος

φτώχειας

(%) 
Απασχολούµενοι  3.935.041 47,07* 14,2 

Πληθυσµός άνω των 16 ετών  8.359.758 100 20,55 
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά

Ανά φύλο    

Άνδρες 2.406.544 61,16 15,39 

Γυναίκες 1.528.497 38,84 12,33 

Ανά ηλικία    

16-24 ετών 316.670 8,05 16,3 

25-54 ετών 3.109.678 79,03 12,9 

55+ 508.693 12,93 20,85 

Ανά επίπεδο εκπαίδευσης* *        

Χαµηλό 1.182.249 30,04 28,87 

Μεσαίο 1.889.717 48,02 9,98 

Υψηλό 863.074 21,93 3,34 
Επαγγελµατικά χαρακτηριστικά

Ανά είδος απασχόλησης     

Με πλήρη απασχόληση 3.625.683 92,14 12,77 

Με µερική απασχόληση 309.358 7,86 30,99 

Ανά θέση στο επάγγελµα    

Μισθωτοί 2.252.939 59,59 6,04 

Αυτοαπασχολούµενοι 1.230.275 32.54 22,63 

            (Με µισθωτό/ ους) 258.003 -20,97 10,58 

            (Χωρίς µισθωτό/ τους) 972.272 -79,03 25,83 

Βοηθοί σε οικογενειακή επιχείρηση 297.700 7,87 41,38 

Ανά κατηγορία επαγγέλµατος    
Μέλη βουλευτικών σωµάτων, ανώτερα διευθυντικά στελέχη του
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα

396.775 10,5 11,54 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµ., καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλ-
µατα

491.749 13,02 2,38 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κλπ.  277.131 7,34 1,78 

Υπάλληλοι γραφείου κλπ.  431.966 11,43 3,43 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές  482.050 12,76 9,2 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ. 597.712 15,82 43,15 

Ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ. 565.362 14,96 14,66 
Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων
κλπ.  

281.468 7,45 9,92 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες κλπ.   253.906 6,72 18.06 

Ανά ώρες εργασίας    

≤ 30 ώρες 3.410.515 90,2 13,86 

> 30 ώρες 370.399 9,8 17,49 
Ανά είδος σύµβασης εργασίας    
Μόνιµοι 1.749.807 77,67 3,7 
Σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου ή προσωρινά απασχολούµενοι 503.132 22,33 14,17 

*Ποσοστό των απασχολουµένων στο συνολικό πληθυσµό ηλικίας άνω των 16 ετών  
**Χαµηλό = έως Γυµνάσιο, Μεσαίο = Λύκειο+ΙΕΚ, Υψηλό = ΤΕΙ+ΑΕΙ+Μεταπτυχιακό+∆ιδακτορικό   

Πηγή: 'Ερευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC 2003). Επεξεργασία στοιχείων  Eric 
Gazon.
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Εξετάζοντας στη συνέχεια τις εκτιµή-
σεις για τον κίνδυνο φτώχειας των απασχολού-
µενων (βλ. Πίνακα 2), φαίνεται ότι οι άνδρες
εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν κατά 25% µεγα-
λύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώ-
χειας από τις εργαζόµενες γυναίκες. Η διαπί-
στωση αυτή εξηγείται σε µεγάλο βαθµό αφενός

από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας και

αφετέρου, από το πρότυπο της οικογένειας και
τη θέση των δύο φύλων στην οικογένεια στη

χώρα µας. Όπως είναι γνωστό, η συµµετοχή
των γυναικών στην απασχόληση είναι χαµηλή, 
τόσο σε σχέση µε τους άνδρες, όσο και συγκρι-
τικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, στην αγορά εργασί-
ας συµµετέχουν  –σε υψηλότερα ποσοστά συ-
γκριτικά µε τους άνδρες– οι γυναίκες µε υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης

6
και όπως έχει αποδειχθεί

η εκπαίδευση µειώνει τον κίνδυνο φτώχειας. 
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι άνδρες συνεχίζουν
να θεωρούνται βασικοί προµηθευτές εισοδήµα-
τος στην οικογένεια. Ο δείκτης για τη µέτρηση
της φτώχειας των εργαζοµένων εκφράζει ουσι-
αστικά το επίπεδο ευηµερίας του νοικοκυριού

τους δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τον ορισµό, η
φτώχεια των εργαζοµένων ατόµων υπολογίζε-
ται µε βάση το ισοδύναµο εισόδηµα του νοικο-
κυριού στο οποίο ζουν.  

Η οµαδοποίηση ανάλογα µε την ηλικία

δείχνει ότι οι εργαζόµενοι άνω των 55 ετών
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας

τόσο σε σχέση µε το σύνολο των εργαζόµενων, 
όσο και µε τις υπόλοιπες δύο ηλικιακές κατη-
γορίες. Ο κίνδυνος φτώχειας των ατόµων 55 
ετών και άνω είναι κατά 62% µεγαλύτερος από
αυτόν των µεσαίων ηλικιών (25-55 ετών) και
κατά 28% από αυτόν των νέων (16-24 ετών). 
Το δεδοµένο αυτό σχετίζεται τόσο µε το επάγ-
γελµα και τη θέση σε αυτό, όσο και µε το χα-
µηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο του µεγαλύτε-
ρου σε ηλικία εργατικού δυναµικού.7

Παρότι η ηλικία φαίνεται να σχετίζεται

άµεσα µε τον κίνδυνο φτώχειας, η επίδρασή της
δεν εµφανίζεται τόσο σηµαντική όσο αυτή του

επιπέδου εκπαίδευσης. Από την εξέταση των
στοιχείων παρατηρείται µια ισχυρή συσχέτιση

µεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και του επι-
πέδου φτώχειας. Οι απασχολούµενοι µε χαµηλό

                                                
6. Κετσετζοπούλου Μ., Κωστάκη Α., 2000. 
7. Μεγάλο µέρος του ηλικιωµένου εργατικού δυναµικού
απασχολείται στον αγροτικό τοµέα ως αυτοαπασχολούµε-
νοι και όπως διαπιστώνεται παρακάτω, µεγάλο µέρος των
απασχολούµενων καθώς και των ατόµων µε χαµηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης αντιµετωπίζει υψηλό κίνδυνο φτώχειας. 

επίπεδο εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν πολύ αυ-
ξηµένο κίνδυνο φτώχειας κατά 8,6 φορές µεγα-
λύτερο από αυτόν των ατόµων µε υψηλό επίπε-
δο εκπαίδευσης, κατά 3 περίπου φορές από αυ-
τόν των εργαζόµενων µε µεσαίο επίπεδο εκπαί-
δευσης και κατά 2 φορές υψηλότερο από αυτόν
του συνόλου των απασχολούµενων. Αν και η
προστασία που προσδίδει το υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης φαίνεται να µειώνεται διαχρονι-
κά,8 η επίδραση της εκπαίδευσης παραµένει
καθοριστική για τη διαµόρφωση του κινδύνου

φτώχειας.  
Στη διεθνή βιβλιογραφία η φτώχεια

των εργαζόµενων συνήθως διακρίνεται σε φτώ-
χεια των µισθωτών και σε φτώχεια των αυτοα-
πασχολούµενων, ενώ η αυτοαπασχόληση γενι-
κά αναφέρεται ως βασικότερος επιβαρυντικός

παράγοντας.9 Για την Ελλάδα, η παρατήρηση
αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι οι
αυτοαπασχολούµενοι αντιπροσωπεύουν ένα

µεγάλο µέρος της συνολικής απασχόλησης στη

χώρα. Από την εξέταση των ποσοστών φτώ-
χειας των εργαζόµενων ανάλογα µε τη θέση

στο επάγγελµα διαπιστώνεται ότι οι αυτοαπα-
σχολούµενοι παρουσιάζουν κίνδυνο φτώχειας

κατά 3,7 φορές µεγαλύτερο από αυτόν των µι-
σθωτών και κατά 1,6 φορές υψηλότερο συγκρι-
τικά µε το σύνολο των απασχολούµενων. Όπως
είναι αναµενόµενο, το µεγαλύτερο κίνδυνο
φτώχειας ανάλογα µε τη θέση στο επάγγελµα

εµφανίζουν οι βοηθοί σε οικογενειακές επιχει-
ρήσεις.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι τα

στοιχεία για τα εισοδήµατα των αυτο-
απασχολούµενων χρησιµοποιούνται συνήθως

µε µεγάλη επιφύλαξη, λόγω της τάσης που υ-
πάρχει για απόκρυψη εισοδηµάτων και της φο-
ροδιαφυγής, καθώς και λόγω της παραοικονο-
µίας που θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγµένη στη

χώρα µας.       
Από την οµαδοποίηση των απασχο-

λούµενων µε βάση το επάγγελµα (κατά µονο-
ψήφιο επίπεδο επαγγελµάτων) παρατηρείται
σηµαντική διαφοροποίηση στα ποσοστά φτώ-
χειας ανάλογα µε την επαγγελµατική κατηγορί-
α, µε τους απασχολούµενους ως «ειδικευµένοι
γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ.» να παρουσιάζουν
µακράν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από τις

υπόλοιπες οµάδες: τρεις φορές µεγαλύτερο από

                                                
8. Τήνιος Π., Μητράκος Θ.,  Ζωγραφάκης Σ., 2001.  
9. European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2004. Επίσης, Loura Bardone 
L., AC., 2005. 
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αυτόν του συνόλου των εργαζοµένων και 24 
φορές µεγαλύτερο από αυτόν της κατηγορίας

«τεχνολόγοι, τεχνικοί, βοηθοί κλπ.» που εµφα-
νίζει και το χαµηλότερο ποσοστό φτώχειας. 
∆εδοµένου ότι οι αγρότες αποτελούν τη µεγα-
λύτερη επαγγελµατική κατηγορία (αντιπροσω-
πεύουν σχεδόν το 16% του συνόλου των απα-
σχολούµενων), το πολύ υψηλό ποσοστό φτώ-
χειας που παρουσιάζουν επηρεάζει σηµαντικά

τη διαµόρφωση της συνολικής φτώχειας. Ακο-
λουθούν οι «ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες
κλπ.» και οι «ειδικευµένοι τεχνίτες κλπ.», ο
κίνδυνος φτώχειας των οποίων είναι ελαφρά

υψηλότερος από αυτόν του συνόλου και κατά

10 και 8 φορές µεγαλύτερος αντίστοιχα από το
χαµηλότερο κίνδυνο ανά κατηγορία επαγγέλ-
µατος.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλη διαφο-
ροποίηση των ποσοστών φτώχειας παρατηρεί-
ται και µέσα στις ίδιες (µονοψήφιες) κατηγορί-
ες επαγγελµάτων, δεδοµένου ότι σε κάθε µια
εντάσσεται σχετικά µεγάλος αριθµός διαφορε-
τικών επαγγελµάτων. Χαρακτηριστικό είναι ότι
τα «µέλη βουλευτικών σωµάτων, ανώτερα δι-
ευθυντικά στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού

τοµέα» εµφανίζουν συγκριτικά υψηλό ποσοστό
φτώχειας. Εξετάζοντας τον κίνδυνο φτώχειας
µέσα στην κατηγορία, ανά διψήφιο επίπεδο ε-
παγγελµάτων, διαπιστώνεται ότι ο κίνδυνος
φτώχειας είναι µηδενικός (δεν υπάρχουν φτωχά
άτοµα) σε όλες τις οµάδες µε εξαίρεση την ο-
µάδα «διευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊ-
στάµενοι µικρών δηµόσιων ή ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων µε απασχόληση µέχρι 9 πρόσωπα» 
(προφανώς εκεί εντάσσονται, κυρίως, µικρές
ιδιωτικές επιχειρήσεις), όπου ο κίνδυνος φτώ-
χειας είναι 14% και αυτό διαµορφώνει το επί-
πεδο φτώχειας της κατηγορίας. Στη διψήφια
αυτή οµάδα εντάσσονται διευθύνοντες επιχει-
ρηµατίες και προϊστάµενοι στο εµπόριο, σε µι-
κρά εστιατόρια και ξενοδοχεία, σε µικρές γε-
ωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και σε δι-
άφορες άλλες µικρές  επιχειρήσεις π.χ. µεταφο-
ρών, παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, κλπ.  

Ακόµα µεγαλύτερη διαφοροποίηση πα-
ρατηρείται και σε αρκετές άλλες µονοψήφιες

κατηγορίες επαγγελµάτων, όπως σε αυτή των
ανειδίκευτων εργατών (κίνδυνος φτώχειας

44,81% για τους «αγρεργάτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλµατα» και 6,15% για τους «ερ-
γάτες ορυχείων, κατασκευών κλπ.») και στην
κατηγορία «πρόσωπα που ασκούν επιστηµονι-
κά και συναφή επαγγέλµατα» όπου ο κίνδυνος
φτώχειας είναι χαµηλός. Ωστόσο, παρατηρείται
διαφοροποίηση ανάµεσα στις οµάδες όπου οι

«φυσικοί, µαθηµατικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλµατα» δεν αντιµετωπίζουν κανένα κίν-
δυνο φτώχειας, ενώ οι εκπαιδευτικοί αντιµετω-
πίζουν, έστω και χαµηλό σε ποσοστό 4,46%, 
κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. 
Τέλος, οι διάφορες οµάδες της κατηγορίας «ει-
δικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τε-
χνικά επαγγέλµατα» αντιµετωπίζουν από καθό-
λου έως και συγκριτικά µεγάλο, υψηλότερο
από το µέσο όρο για το σύνολο των απασχο-
λούµενων, ποσοστό φτώχειας (από µηδέν έως
και 20%).  

Από την εκτίµηση του επιπέδου φτώ-
χειας των απασχολούµενων µε πλήρη απασχό-
ληση και αυτών µε µερική απασχόληση διαπι-
στώνεται ότι η µερική απασχόληση όχι µόνο

δεν αποτελεί παράγοντα για εξάλειψη της φτώ-
χειας, αλλά αντίθετα, «συµβάλλει» στην αύξη-
σή της – οι απασχολούµενοι µε µερική απασχό-
ληση κινδυνεύουν από τη φτώχεια κατά 2,4 
φορές περισσότερο από αυτούς µε πλήρη απα-
σχόληση. Το ποσοστό φτώχειας της οµάδας
αυτής εµφανίζεται υψηλότερο και από αυτό

των συνταξιούχων και των µη οικονοµικά    
ενεργών ατόµων, όπως φαίνεται από τα στοι-
χεία του Πίνακα 1.  

Όταν στην οµαδοποίηση των απα-
σχολούµενων χρησιµοποιούνται οι ώρες εργα-
σίας, παρατηρείται ότι τα άτοµα που εργάσθη-
καν λιγότερο από 30 ώρες την εβδοµάδα (σχε-
δόν 10% των απασχολούµενων) παρουσιάζουν
κίνδυνο φτώχειας υψηλότερο από το µέσο όρο

του συνόλου των απασχολούµενων και κατά

1,3 φορές υψηλότερο από αυτόν που εργάζο-
νται πάνω από 30 ώρες. Ακόµη µεγαλύτερη
διαφοροποίηση παρατηρείται µεταξύ του πο-
σοστού φτώχειας των εργαζόµενων (µόνον ως
µισθωτών) σε προσωρινές θέσεις εργασίας
(14,2%) και του ποσοστού φτώχειας των ατό-
µων µε µόνιµη σύµβαση εργασίας (3,7%). 

Τέλος, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πά-
νελ Νοικοκυριών για το έτος 2001, η Ελλάδα
εµφανίζει τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας των

εργαζόµενων ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. –
13% του συνόλου των απασχολουµένων έναντι
του 7% των χωρών της Ε.Ε. κατά µέσο όρο.10

  Συνοψίζοντας, από την παραπάνω ανά-
λυση διαπιστώνεται ότι δυσανάλογα υψηλό

κίνδυνο φτώχειας αντιµετωπίζουν οι εργαζόµε-
νοι µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα άτοµα
άνω των 55 ετών, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
βοηθοί σε οικογενειακές επιχειρήσεις, οι απα-
σχολούµενοι ως αγρότες και ανειδίκευτοι εργά-

                                                
10. Bardone L., Guio AC., (2005). 
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τες, οι απασχολούµενοι µε µερική απασχόληση. 
Για την επιλογή κατάλληλης πολιτικής κρίνο-
νται ωστόσο σηµαντικά και τα δεδοµένα που

προκύπτουν από την εξέταση της διαφοράς

φτώχειας ‘εντός’ των οµάδων. Έτσι, η ηλικία
και το φύλο δεν φαίνεται να αποτελούν σηµα-
ντικούς «παράγοντες κινδύνου», εάν λάβουµε
υπόψη ότι η διαφοροποίηση των επιπέδων

φτώχειας ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο

δεν είναι µεγάλη συγκριτικά. Αντίθετα, οι δια-
φορές που υπάρχουν στα ποσοστά φτώχειας

µέσα στις οµάδες απασχολούµενων που δια-
µορφώνονται µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, 
το είδος απασχόλησης και σύµβασης εργασίας, 
καθώς και την επαγγελµατική κατηγορία, είναι
σηµαντικές.     
        
Πολιτικές µείωσης της φτώχειας των ερ-
γαζόµενων

Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας

λειτουργούν αφενός ως µηχανισµός προστασίας

από τη φτώχεια και περιορισµού των οικο-
νοµικών και άλλων ανισοτήτων γενικότερα, 
µέσω των κοινωνικών παροχών που απευθύνο-
νται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, οι οποί-
ες δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία, όπως σε
ηλικιωµένους, ανάπηρους, άνεργους κλπ. και
αφετέρου, συνδέονται µε τις ενεργητικές πολι-
τικές απασχόλησης που αποσκοπούν στην επί-
τευξη υψηλού βαθµού συµµετοχής στην απα-
σχόληση, στην αναβάθµιση των προσόντων του
εργατικού δυναµικού, στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας

της εργασίας. Με σκοπό τη µείωση της φτώ-
χειας, ένα ευρύ φάσµα πολιτικών και παρεµβά-
σεων εφαρµόζεται στις ευρωπαϊκές χώρες, η
αποτελεσµατικότητα του οποίου είναι δύσκολο

να εκτιµηθεί.  
Μια προσπάθεια για την εξέταση των

διαφορών και των οµοιοτήτων µεταξύ των χω-
ρών ως προς την έκταση της φτώχειας των ερ-
γαζόµενων και ως προς την αποτελεσµατικότη-
τα των πολιτικών του κοινωνικού κράτους για

την αντιµετώπισή της, επιχειρείται µέσω της
σύγκρισης των διαφόρων κατηγοριών κοινωνι-
κού κράτους.11

Συγκεκριµένα, οι ευρωπαϊκές
χώρες οµαδοποιούνται κατά καθεστώς κοινω-
νικού κράτους και διακρίνονται σε τέσσερις

τύπους: σοσιαλδηµοκρατικό, συντηρητικό-
κορπορατιστικό, φιλελεύθερο και νοτιοευρωπα-

                                                
11. European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2004. 

ϊκό (µεσογειακό).12
Οι αναλύσεις δείχνουν ότι

υπάρχει προφανής διαφορά µεταξύ του νοτιο-
ευρωπαϊκού και των υπολοίπων κατηγοριών

κοινωνικού κράτους όσον αφορά τον κίνδυνο

φτώχειας των εργαζόµενων. Το ποσοστό των
εργαζόµενων φτωχών στη Νότια Ευρώπη

(12%) είναι διπλάσιο σε σύγκριση µε τις υπό-
λοιπες τρεις κατηγορίες, όπου το ποσοστό αυτό
κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα (6%).  

Όσον αφορά τη λειτουργία και την α-
ποτελεσµατικότητα του κοινωνικού κράτους

και της κοινωνικής πρόνοιας ειδικότερα που

αποτελεί το πρώτο σκέλος του κοινωνικού κρά-
τους, στην καταπολέµηση των ανισοτήτων και
της φτώχειας γενικά, το νοτιοευρωπαϊκό µοντέ-
λο στερείται της παράδοσης των χωρών στη

Βόρεια Ευρώπη, όπως είναι ευρέως γνωστό, αν
και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης διαφέρουν

αρκετά µεταξύ τους ως προς το σχεδιασµό της

πολιτικής κατά της φτώχειας και ως προς το

θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται η

πολιτική αυτή. Σε σχετικές µελέτες αναφέρεται
ότι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας στις χώρες της

Νότιας Ευρώπης οφείλονται σε µεγάλο βαθµό

στη διάρθρωση των κοινωνικών µεταβιβάσεων

και ειδικότερα, στις ανεπαρκείς «λοιπές κοινω-
νικές µεταβιβάσεις» (κοινωνικές παροχές εκτός
συντάξεων). Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσιάζει
το χαµηλότερο επίπεδο λοιπών κοινωνικών πα-
ροχών (οικογενειακά και στεγαστικά επιδόµα-
τα, επιδόµατα ανεργίας, αναπηρίας και άλλες
προνοιακές παροχές) τόσο ως ποσοστό του συ-
νολικού ισοδύναµου εισοδήµατος, όσο και ως
ποσοστό του συνόλου των κοινωνικών µεταβι-
βάσεων (2,5% και 8,4% αντίστοιχα το 1999), 
ενώ στις χώρες της Ε.Ε. τα ποσοστά αυτά είναι
8% και 25,9% κατά µέσο όρο.13        

Επιπλέον, η περιορισµένη επίδοση των
κοινωνικών παροχών οφείλεται εν µέρει και

στη χαµηλή διείσδυσή τους στην περιοχή της

φτώχειας.14
Στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου

το πρόβληµα της φτώχειας είναι εντονότερο, 
µόνο το 31% όσων βρίσκονταν στο φτωχότερο
πενθηµόριο ήταν αποδέκτες κοινωνικών παρο-
χών εκτός συντάξεων.15

∆ιαφαίνεται δηλαδή

ότι πολλοί φτωχοί, ανάµεσα στους οποίους και

                                                
12. Ό.π. Η διάκριση βασίζεται καταρχήν στην ανάλυση
του Esping-Andersen G., 1990 και στη συνέχεια του Fer-
rera M., 1996. 
13. Παπαθεοδώρου Χ., Πετµεζίδου Μ., 2004.   
14. Ματσαγγάνης Μ., Ferrera M., Capucha L., Moreno L., 
2004.   
15. Marlier E., Cohen-Solal, M., 2000, όπως αυτό αναφέ-
ρεται και στο: Ματσαγγάνης Μ., Ferrera M., Capucha L., 
Moreno L., 2004. 
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οι εργαζόµενοι φτωχοί, είναι «µη επιλέξιµοι» 
για παροχές πρόνοιας, επειδή δεν ανήκουν σε
καµία από τις επιδοτούµενες κατηγορίες.16

Πα-
ρόλα αυτά, θα πρέπει να αναγνωρισθεί το γεγο-
νός ότι η δεκαετία του 1990 έχει φέρει σηµα-
ντικές καινοτοµίες στο πεδίο της πολιτικής κα-
τά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σµού στη Νότια Ευρώπη. Η θεσµοθέτηση νέων
στοχευµένων κοινωνικών παροχών και υπηρε-
σιών, που κατευθύνονται  προς την αναγκαία
ανακατανοµή των κοινωνικών δαπανών υπέρ

όσων έχουν µεγαλύτερες ανάγκες, όπως για
παράδειγµα η εξάπλωση του ελάχιστου εγγυη-
µένου εισοδήµατος, κάλυψαν ορισµένα από τα
παραδοσιακά κενά κοινωνικής προστασίας.17

Σηµειώνεται ότι ο τρόπος και η ταχύτητα ε-
φαρµογής των µέτρων αυτών και ειδικά της

καθιέρωσης ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισο-
δήµατος, διέφεραν µεταξύ των χωρών της Νό-
τιας Ευρώπης, µε την Ελλάδα να είναι η µόνη
χώρα που «αντιστέκεται» στην εισαγωγή κά-
ποιας µορφής ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµα-
τος, γεγονός που υπονοµεύει την αποτελεσµα-
τικότητα της πολιτικής κατά της φτώχειας.18   

Το θεσµικό πλαίσιο και οι κανονισµοί

που ρυθµίζουν τη λειτουργία της αγοράς εργα-
σίας είναι ο δεύτερος άξονας του κοινωνικού

κράτους. Αυτά περιλαµβάνουν κυρίως τη µι-
σθολογική πολιτική, τις ρυθµίσεις για προσλή-
ψεις και απολύσεις και τις ενεργητικές πολιτι-
κές απασχόλησης. Μέσω της οµαδοποίησης
των χωρών κατά κατηγορία κοινωνικού κρά-
τους, εντοπίζονται σηµαντικές οµοιότητες και
διαφορές ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά

των αγορών εργασίας και τη συσχέτισή τους µε

τη φτώχεια. Στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, το
τµήµα των επιδοµάτων που χορηγούνται µε

εισοδηµατικά κριτήρια είναι το χαµηλότερο

µεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών καθεστώ-
των, οι ρυθµίσεις προστασίας της απασχόλησης
είναι περισσότερο περιοριστικές σε σύγκριση

µε τα υπόλοιπα καθεστώτα, η ανισότητα κατα-
νοµής εισοδηµάτων από εργασία είναι εντονό-
τερη, η συµµετοχή στην απασχόληση είναι χα-
µηλότερη, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης δεν είναι πολύ αναπτυγµένες και η αποτε-
λεσµατικότητά τους κρίνεται ως ελλειπής, ενώ
το µερίδιο της προσωρινής απασχόλησης είναι

                                                
16. Ματσαγγάνης Μ., Ferrera M., Capucha, L., Moreno 
L., 2004. 
17. Ό.π. 
18  Ό.π. 

υψηλότερο (συγκεκριµένα διπλάσιο) συγκριτι-
κά µε τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες.19

  Όσον αφορά τις πολιτικές ειδικά για

την αντιµετώπιση της φτώχειας των εργαζόµε-
νων, ορισµένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανα-
πτύξει διάφορα οικονοµικά µέτρα για ενίσχυση

της αποδοτικότητας της εργασίας (make work 
pay), τα οποία αποσκοπούν αφενός στην ενί-
σχυση του τµήµατος εκείνου του εργατικού

δυναµικού, το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλίσει
εισόδηµα, απαραίτητο για να αποφύγει την κα-
τάσταση φτώχειας και αφετέρου, στην αύξηση
του εισοδήµατος από εργασία και στην αποφυ-
γή αντικινήτρων για τη συµµετοχή στην απα-
σχόληση («παγίδων αδράνειας»).20

Γενικά, δια-
κρίνονται δύο µεγάλες κατηγορίες θεσµικών

κινήτρων: µείωση της φορολογίας των χαµηλό-
µισθων και εφαρµογή µέτρων φορολογικής πί-
στωσης (tax credit measures).21

Η αποτελεσµα-
τικότητα αυτών των πολιτικών είναι δύσκολο

να εκτιµηθεί. Αναγνωρίζεται ωστόσο, ότι ση-
µαντική θετική επίπτωση αποτελεί η αύξηση

του εισοδήµατος από εργασία σε νοικοκυ-
ριά/άτοµα που απειλούνται από τη φτώχεια, 
ενώ είναι πιθανό να πιεσθούν τα συστήµατα

κοινωνικής προστασίας µε αποτέλεσµα να µει-
ωθούν οι κοινωνικές παροχές και να αυξηθεί ο

κίνδυνος φτώχειας  άλλων πληθυσµιακών οµά-
δων. 
  Στην Ελλάδα, πολιτικές που να απευ-
θύνονται ειδικά προς τους εργαζόµενους φτω-
χούς δεν εφαρµόζονται, αν και ως προς αυτή
την κατεύθυνση έχει προωθηθεί ο Νόµος

2874/2000 και η Υπουργική Απόφαση

33364/2003 που περιλαµβάνουν µέτρα για τη
µερική απασχόληση, την επιδότηση της εργατι-
κής εισφοράς για τους χαµηλόµισθους και τη

µείωση εργοδοτικών εισφορών για τους νεο-
προσλαµβανόµενους των οποίων οι µηνιαίες

αποδοχές δεν υπερβαίνουν τα 600 Ευρώ.22
Επί-

                                                
19. European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2004.  
20. Σε µελέτες έχει αναφερθεί ότι σε χώρες όπου οι κοι-
νωνικές παροχές είναι ιδιαίτερα «γενναιόδωρες» υπάρχει
η πιθανότητα να αποτελέσουν αντικίνητρο για τη συµµε-
τοχή στην εργασία. Παρότι η δοµή του συστήµατος κοι-
νωνικών παροχών στην Ελλάδα αποµακρύνει αυτόν τον

κίνδυνο, υπάρχουν περιθώρια εφαρµογής παρόµοιων µέ-
τρων σε σχέση µε τις υπηρεσίες προς τους εργαζόµενους

(πχ. οικογενειακή φροντίδα), µε το φορολογικό σύστηµα
ή/και τις µη µισθολογικές επιβαρύνσεις, όπως αναφέρεται
και στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση 2003.   
21. European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2004. 
22. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-
ας, 2005.    
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σης, προβλέπεται η µείωση του φορολογικού
συντελεστή για τους χαµηλόµισθους στο 20% 
µέχρι το 2006 (από 34,3% το 2001).23

Όσον αφορά τις ενεργητικές πολιτικές

απασχόλησης που επίσης εντάσσονται στο δεύ-
τερο σκέλος του συστήµατος κοινωνικής προ-
στασίας, οι συνολικές δαπάνες για την αγορά
εργασίας

24
στην Ελλάδα αποτελούν µόλις το

0,9% του ΑΕΠ (το χαµηλότερο ποσοστό για

την Ε.Ε.-15), ενώ οι δαπάνες για ενεργητικές
πολιτικές ανέρχονται σε 0,25% του ΑΕΠ (το
δεύτερο χαµηλότερο στην Ε.Ε.).25   
      
Συµπεράσµατα

Από τη διερεύνηση της σχέσης της α-
πασχόλησης µε τη φτώχεια διαπιστώνεται ότι η

πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελεί κα-
θοριστικό παράγοντα για τη µείωση της φτώ-
χειας:  το ποσοστό φτώχειας είναι υπερδιπλάσιο
για τους ανέργους και σχεδόν διπλάσιο για τις

υπόλοιπες πληθυσµιακές οµάδες που βρίσκο-
νται εκτός αγοράς εργασίας σε σύγκριση µε

τους απασχολούµενους. Ωστόσο, το χαµηλό

επίπεδο εισοδηµάτων από εργασία φαίνεται να

αποτελεί σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα για

την εµφάνιση της φτώχειας. Οι απασχολούµε-
νοι φτωχοί (558.767 άτοµα) συµβάλλουν σε
σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση της συνολι-
κής φτώχειας της χώρας ( το 32,5% του συνο-
λικού πληθυσµού ηλικίας άνω των 16 ετών, 
που είναι φτωχοί, είναι εργαζόµενοι ή ένας
στους επτά εργαζόµενους είναι φτωχός).  

Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο κίν-
δυνος φτώχειας διαφοροποιείται ανάλογα µε τα

βασικά ατοµικά και επαγγελµατικά χαρακτηρι-
στικά των απασχολούµενων. ∆ιαφαίνεται     
ωστόσο, ότι η φτώχεια σχετίζεται σε µικρότερο
βαθµό µε το φύλο και την ηλικία, ενώ αντίθετα, 
το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η µερική και η
προσωρινή απασχόληση, η αυτοαπασχόληση, η
ανειδίκευτη και η χειρωνακτική εργασία απο-
τελούν σοβαρότερους επιβαρυντικούς παράγο-
ντες για την εµφάνιση της φτώχειας.  
  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ατοµικά

και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά δεν είναι οι

µοναδικοί παράγοντες που σχετίζονται άµεσα

                                                
23. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ΕΣ∆Α, 2003.  
24. ∆απάνες για ενεργητικές και παθητικές πολιτικές όπου
οι τελευταίες περιλαµβάνουν κυρίως τα επιδόµατα ανερ-
γίας. 
25. European Commission, Employment and Social Af-
fairs, 2004, επίσης, European Commission, Eurostat, 
2002b.

µε τον κίνδυνο φτώχειας. ∆εδοµένου ότι το ει-
σόδηµα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη

εµφάνιση της (οικονοµικής) φτώχειας, η έκτα-
ση της χαµηλόµισθης εργασίας σε µια χώρα

ασφαλώς συνδέεται άµεσα µε την εµφάνιση της

φτώχειας γενικά και των εργαζόµενων ειδικό-
τερα. Επίσης, η ποιότητα της εργασίας, από την
άποψη της εφαρµογής νέων, ευέλικτων µορφών
εργασίας, όπως είναι η µερική και η προσωρινή
εργασία, καθώς και η έκταση της αυτοαπασχό-
λησης σε µια χώρα, είναι παράγοντες που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο φτώχειας των εργαζόµε-
νων.26

Τέλος, το ύψος του οικογενειακού εισο-
δήµατος, η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του
νοικοκυριού ενός ατόµου, καθώς και τα οικο-
γενειακά πρότυπα απασχόλησης επηρεάζουν

τον κίνδυνο φτώχειας και για το λόγο αυτό τα

ποσοστά φτώχειας εκτιµούνται συνήθως, όχι
µόνο µέσω της εξέτασης των ατοµικών και ε-
παγγελµατικών χαρακτηριστικών των ατόµων, 
αλλά λαµβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηρι-
στικά του νοικοκυριού τους.  

Η γνώση γύρω από τους παράγοντες

που σχετίζονται θετικά ή αρνητικά µε τη φτώ-
χεια των εργαζόµενων είναι ελλιπής και ορι-
σµένες φορές δύσκολα αποτυπώνεται στατιστι-
κά. Τα υπάρχοντα στοιχεία και η διαθέσιµη
βιβλιογραφία είναι σχετικά πρόσφατα και πολύ

περιορισµένα. Το πεδίο αυτό απαιτεί συστηµα-
τική µελέτη και η περαιτέρω διερεύνηση θα

συµβάλει τόσο στη διεύρυνση της γνώσης, όσο
και στην επιλογή κατάλληλης πολιτικής για την

αντιµετώπιση του επίκαιρου αυτού φαινοµένου. 
Τα αποτελέσµατα ορισµένων πολιτικών που

εφαρµόζονται από διάφορες κυβερνήσεις ενά-
ντια στη φτώχεια είναι σχετικά εύκολο να απο-
τυπωθούν όπως τα προνοιακά επιδόµατα, ακό-
µα και οι πολιτικές επανένταξης στην εργασία. 
Υπάρχουν και άλλες κρατικές πολιτικές, για
παράδειγµα φορολογικές πολιτικές οι οποίες

ασφαλώς επηρεάζουν την ανθρώπινη ευηµερία, 
οι επιπτώσεις των οποίων όµως στη φτώχεια

δεν διερευνώνται, ή ακόµη, εκτιµάται ότι δεν
σχετίζονται µε το ζήτηµα της φτώχειας.27

Σχε-
τικά µε την επιλογή πολιτικών και τη µέτρηση

των επιπτώσεών τους, θα επικαλεστούµε τα
λόγια του  Townsend (2004): «οι πολιτικές δεν
πρέπει πλέον να αντιµετωπίζονται µόνο ως µέ-
τρα που έχουν σχεδιασθεί, αν και ανεπαρκώς, 
για να βελτιώσουν την ανθρώπινη συνθήκη, 
αλλά επίσης ως κυρίαρχες αιτίες επιδείνωσής

                                                
26. European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, 2004. 
27. Townsend P., 2004. 
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της. Πολλές πολιτικές µπορεί να διατυπώνουν
ρητά νοµικές και διοικητικές ‘θεραπείες’, συνι-
στούν όµως συχνά όργανα ελέγχου, ακόµα θα
λέγαµε ότι επιφέρουν µόνιµες ζηµιές. Το να
προσδιορίσουµε µε λεπτοµέρεια το χαρακτήρα

κάθε πολιτικής και να εκτιµήσουµε το βαθµό

και την ταχύτητα των ανάµικτων (θετικών και
αρνητικών) επιδράσεών τους αποτελεί κεντρική
ερευνητική αποστολή».28                    
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Ευελιξία µε ασφάλεια: µια α-
σύµµετρη σχέση; 

                                                                                           
Αλίκη  Μουρίκη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο επιχειρεί µια συνοπτική προσέγγιση

του περιεχοµένου, των ποικίλων διαστάσεων και των
επιπτώσεων των πολιτικών που συνδυάζουν την ευε-
λιξία της απασχόλησης µε την ασφάλεια της εργασίας. 
Η «ευελιξία µε ασφάλεια» αποτελεί µια δοκιµασµένη

συνταγή σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κλάδους και
επιχειρήσεις µε ανάµεικτα, ωστόσο, και ετεροβαρή
αποτελέσµατα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµε-
νους, καθώς τα αντισταθµιστικά οφέλη δεν καλύ-
πτουν πάντα και σε ικανοποιητικό βαθµό τις απώλει-
ες που υφίστανται οι εργαζόµενοι από την αυξηµένη

ευελιξία της αγοράς εργασίας. Η εξέταση των επιτυ-
χηµένων µοντέλων υποδεικνύει µια σειρά προϋποθέ-
σεων που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατικό-
τητα των πολιτικών «ευελιξίας µε ασφάλεια». Εάν
αυτές δεν πληρούνται, το εγχείρηµα είναι καταδικα-
σµένο σε αποτυχία. Στην Ελλάδα, οι εγγενείς αδυνα-
µίες και οι ανασταλτικοί παράγοντες δηµιουργούν ένα

αρνητικό κοινωνικo-οικονοµικό περιβάλλον για την

επιτυχή έκβαση αυτών των πολιτικών, µε κίνδυνο η

χώρα να συσσωρεύσει νέες υστερήσεις. Αυτό είναι

ιδιαίτερα ανησυχητικό σε µια περίοδο ρευστότητας, 
αβεβαιότητας και αδυναµίας συλλογικής διαχείρισης

των νέων κινδύνων, όπως η σηµερινή, καθώς και σε
συνθήκες διάβρωσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού

µοντέλου. 

Ορισµός της «ευελιξίας µε ασφάλεια» 

Η απόδοση στα ελληνικά του διεθνούς

όρου “flexicurity” περιφραστικά ως «ευελιξία
µε ασφάλεια» και όχι µονολεκτικά είναι ο µό-
νος τρόπος να αποφευχθούν κακόηχες και αδό-
κιµες µεταφράσεις, όπως έχει συµβεί και µε
άλλους νεολογισµούς.1 Τα δύο συνθετικά του
όρου είναι ετεροβαρή ως προς τον ορισµό τους. 
Ενώ ό όρος «ασφάλεια» της απασχόλησης δεν
προσφέρεται για παρερµηνείες και πολλαπλές

αναγνώσεις, ο όρος «ευελιξία», αντίθετα, επι-
δέχεται ποικίλες και συχνά αντιθετικές ερµη-
νείες, καθώς χρησιµοποιείται για να υποδηλώ-

                                                
1. Π.χ. «ευελασφάλεια» για το flexicurity, «ανεργιογόνος
ανάπτυξη» για το jobless growth, κ.λπ. 

σει και να περιγράψει ένα ευρύ φάσµα οργανω-
τικών και εργασιακών πρακτικών.  

Η ευελιξία έχει πολλές πτυχές, τόσο
όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας, όσο
και τις εργασιακές σχέσεις (βλ. Πίνακα 1). Ό-
σον αφορά την οργάνωση της εργασίας, δύο
είναι οι κύριες µορφές ευελιξίας που εφαρµό-
ζουν οι επιχειρήσεις, είτε αυτόνοµα είτε, συνή-
θως, συνδυαστικά, προκειµένου να αυξήσουν
την ανταγωνιστικότητά τους και να µειώσουν

το εργατικό και παραγωγικό κόστος: η «αριθ-
µητική ευελιξία» και η «λειτουργική ευελιξία». 
(α) η αριθµητική (ή συµβατική) ευελιξία,
επιτυγχάνεται συνήθως µε την αυξοµείωση του

αριθµού του προσωπικού των επιχειρήσεων, 
την ευρεία χρήση της µερικής απασχόλησης, 
των συµβάσεων ορισµένου χρόνου και του

φασόν, τις χαµηλές αµοιβές, τις υπερωρίες
(πληρωµένες και απλήρωτες, δηλωµένες και
παράνοµες), τη γεωγραφική κινητικότητα του
προσωπικού, τις υπεργολαβίες, την εισφο-
ροδιαφυγή, κ.λπ. Μέσω της αριθµητικής

ευελιξίας, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα
να προσαρµόζουν την ποσότητα της εργασίας

που χρησιµοποιούν στις αυξοµειώσεις της

ζήτησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.  

(β) η λειτουργική ευελιξία, αντίθετα, στηρίζεται
στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου

κεφαλαίου της επιχείρησης µέσα από την

ανάπτυξη της πολυδυναµίας και της πρωτο-
βουλίας των εργαζοµένων, τη διαρκή αναβάθ-
µιση και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους, 
τη βελτίωση της συµµετοχής και των εργα-
σιακών σχέσεων στο εσωτερικό της επι-
χείρησης, την εφαρµογή της εργασίας κατά
οµάδες, τη µείωση των ιεραρχιών, και την ανα-
διοργάνωση του χρόνου εργασίας.  Η λει-
τουργική ευελιξία αντιστοιχεί σε ποιοτικές µορ-
φές ευελιξίας, σε αντίθεση µε την αριθµητική
ευελιξία που αναφέρεται στην ποσοτική

διάστασή της. 

Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, συναντάµε
τέσσερα κυρίως είδη ευελιξίας: 

• Ευελιξία του χρόνου (αλλά και του χώρου) 
εργασίας: η διάρκεια και η κατανοµή του
εργάσιµου χρόνου ξεφεύγουν από το συµβατικό

µοντέλο της 8ωρης συνεχούς εργασίας µε φυσι-
κή παρουσία των εργαζοµένων, και οργανώ-
νονται κατά πολλούς και διαφορετικούς τρό-
πους, ανάλογα µε τις ανάγκες της παραγωγικής
δραστηριότητας, αλλά ολοένα και συχνότερα, 



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006 – ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

232

ανάλογα και µε τις µεταβαλλόµενες ανάγκες

των εργαζοµένων (βλ. Πίνακα 2).  
• Ευελιξία στο εργασιακό καθεστώς: οι συµ-
βάσεις αορίστου χρόνου συνυπάρχουν µε τις

συµβάσεις ορισµένου χρόνου, την «επε-
νοικίαση» ή το «δανεισµό» εργαζοµένων από
τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τις
συµβάσεις ανάθεσης έργου, τις ατοµικές συµ-
βάσεις, κ.λπ. 
• Ευελιξία στα συστήµατα αµοιβών: σύνδεση
της αµοιβής µε την ατοµική ή συνολική πα-
ραγωγικότητα, ελεύθερη διακύµανση των

αµοιβών ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της

επιχείρησης ή τη συγκυρία, bonus, επιδόµατα, 
παροχές σε είδος, ειδικά προνόµια, συµφωνίες
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο για
εξαίρεση από τα νόµιµα επίπεδα µισθών (π.χ. 
τοπικά σύµφωνα απασχόλησης), κ.λπ. 
• Ευελιξία στα εργασιακά και ασφαλιστικά

δικαιώµατα των εργαζοµένων: το ύψος των
αµοιβών, η χορήγηση επιδοµάτων, το επίπεδο
ασφαλιστικής κάλυψης, τα συνταξιοδοτικά

δικαιώµατα, ο βαθµός ασφάλειας της θέσης
εργασίας, ποικίλλουν ανάλογα µε το εργασιακό
καθεστώς των εργαζοµένων. 2

Συνοψίζοντας, η ευέλικτη απασχόληση
ορίζεται κατ’ αντιδιαστολή προς τις σταθερές
συνισταµένες της πλήρους, συνεχούς και τυπι-
κής απασχόλησης µέχρι τη συνταξιοδότηση, οι
οποίες αποτέλεσαν το κύριο συστατικό του

βιοµηχανικού παραγωγικού υποδείγµατος. 
Έχοντας προσδιορίσει το περιεχόµενο της

ευελιξίας, και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
ένας κοινά αποδεκτά ορισµός, µπορούµε να
δεχτούµε ως διαφωτιστικό και χρήσιµο τον

παρακάτω ορισµό της ευελιξίας µε ασφάλεια: 

µια στρατηγική πολιτικής που αποπειράται, µε
τρόπο σκόπιµο και συγχρονικό,από τη µια

πλευρά να προάγει την ευελιξία των αγορών

εργασίας, της οργάνωσης της εργασίας και των
εργασιακών σχέσεων και από την άλλη πλευρά

να προάγει την ασφάλειατης απασχόλησης και

της κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως για τις πιο

                                                
2. Εκτός από τις παραπάνω µορφές ευέλικτης απασχόλη-
σης, οι οποίες ρυθµίζονται στο πλαίσιο κανόνων της εθνι-
κής νοµοθεσίας, στην πράξη η ευελιξία στις εργασιακές
σχέσεις πολλές φορές εφαρµόζεται και εκτός ή κατά πα-
ράβαση των σχετικών κανόνων (π.χ. αδήλωτη εργασία, 
απλήρωτες υπερωρίες, ανασφάλιστη εργασία, πολυ-
απασχόληση και γενικά, απασχόληση ατόµων µε αµοιβές, 
ωράρια και διάρκεια που δεν ακολουθούν το εκάστοτε

θεσµικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων). 
3. Βλ. Wilthagen & Tros, 2004. 

αδύναµες κατηγορίες του πληθυσµού, είτε αυτές
βρίσκονται εντός, είτε εκτός αγοράς εργασίας. 3

Ιστορικό πλαίσιο εµφάνισης

Η «ευελιξία µε ασφάλεια» (flexicurity) 
αποτελεί την ευρωπαϊκή βιώσιµη εναλλακτική

λύση στο αµερικάνικο µοντέλο των απορρυθ-
µισµένων αγορών εργασίας και της γενικευµέ-
νης ανασφάλειας. Ο όρος πρωτοεµφανίστηκε
σε κοινοτικό κείµενο το 1997, την Πράσινη
Βίβλο «Συνεργασία για µια νέα οργάνωση της

εργασίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου
τονίζεται η σηµασία και των δύο εννοιών για

την ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισµό

της οργάνωσης της εργασίας. Ιδιαίτερη ώθηση
στις πολιτικές flexicurity δίνει η Ευρωπαϊκή

Στρατηγική για την Απασχόληση στον πυλώνα

της προσαρµοστικότητας. Στις νέες κατευθυ-
ντήριες γραµµές για την απασχόληση επισηµαί-
νεται ότι «η εξεύρεση µιας σωστής ισορροπίας
ανάµεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια θα

ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων, θα βελτιώσει την ποιότητα και την
παραγωγικότητα της εργασίας και θα βοηθήσει

τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους να προ-
σαρµοστούν στην οικονοµική αλλαγή».4  

Ειδική µνεία στην «ευελιξία µε ασφά-
λεια» γίνεται, επίσης, και στην Ατζέντα της Κο-
νωνικής Πολιτικής 2000-2005 που υιοθέτησαν
τα κράτη-µέλη το 2000, ενώ η ισόρροπη ανά-
πτυξη πολιτικών ευελιξίας και ασφάλειας απο-
τελεί βασική προτεραιότητα στην αναθεωρηµέ-
νη Στρατηγική της Λισσαβόνας του 2005.5 Ο-
ρισµένες πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Συνθήκης

(ειδικότερα τα άρθρα 125-127) υποχρεώνουν, 
εξάλλου, την Ε.Ε. να προωθήσει τόσο την προ-
σαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των α-
γορών εργασίας, όσο και την επίτευξη υψηλών
επιπέδων απασχόλησης, παρέχοντας έτσι τη
νοµική βάση για την υιοθέτηση πολιτικών «ευ-
ελιξίας µε ασφάλεια». 6

Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
κοινωνικού διαλόγου, το αίτηµα των συνδικά-
των για εξασφάλιση της προστασίας της απα-
σχόλησης ώστε να αντισταθµίζονται τα µέτρα

ευελιξίας που προωθούν οι επιχειρήσεις, έχει

                                                

4. Wilthagen & Tros, 2004. 
5. ∆ρυµιώτης, 2006. Στο εαρινό Συµβούλιο Κορυφής του
2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε, µαζί µε τα κράτη-
µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, να προσδιορίσει
κοινές αρχές για µια στρατηγική ευελιξίας µε ασφάλεια. 
6. Wilthagen & Tros, 2004. 
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ληφθεί υπόψη σε µια σειρά από συµφωνίες-
πλαίσιο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά
και σε επίπεδο επιχειρησιακών συµβάσεων στα

κράτη-µέλη. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας
του 1980, στις πιο ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές
χώρες, η ρύθµιση της ευελιξίας βρίσκεται στο

επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, καθώς έχει
γίνει συνείδηση σε όλες τις πλευρές ότι η ευε-
λιξία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την

αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων και την ανάπτυξη της απασχόλησης.  

Το περιεχόµενο της «ευελιξίας µε ασφά-
λεια»: παραχωρήσεις και αντισταθµιστι-
κά οφέλη

Οι όροι ευελιξία και ασφάλεια επιδέχο-
νται διαφορετικές ερµηνείες από την πλευρά

της εργασίας και της εργοδοσίας αντίστοιχα. 
Σχηµατικά, µπορούµε να πούµε ότι όσο πιο
ευέλικτη είναι η οργάνωση της εργασίας και η

µορφή απασχόλησης, τόσο πιο ευάλωτη καθί-
σταται η ασφάλεια της εργασίας, εάν δεν προ-
βλέπονται ταυτόχρονα και κάποιες εξισορρο-
πητικές παρεµβάσεις. 

Η ευελιξία που επιζητούν οι επιχειρή-
σεις/οργανισµοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση
της δυνατότητας ανταπόκρισης στις διακυµάν-
σεις της ζήτησης και στη µείωση του εργατικού

κόστους και συνήθως περιλαµβάνει µια δέσµη

δυνατοτήτων όπως: 
• Ευκολία πρόσληψης και απόλυσης του

προσωπικού. 
• Ευρεία χρήση των υπερωριών, της εποχια-
κής και της µερικής απασχόλησης. 

• ∆ιακύµανση των ωραρίων εργασίας, ώστε
να ανταποκρίνονται στις εποχιακές διακυ-
µάνσεις    της ζήτησης. 

• Ευέλικτη οργάνωση της εργασίας.
• Ευελιξία στο εργασιακό καθεστώς.  
• Ευελιξία των αµοιβών.  
• Πολυ-ειδίκευση του προσωπικού. 
• Επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικό-
τητα του εργατικού δυναµικού. 
Αντίστοιχα, για τους εργαζόµενους, το ζη-

τούµενο, σε µια περίοδο έντονων διεθνών ανα-
κατατάξεων και αναδιαρθρώσεων, είναι κατ’ 
αρχήν η διασφάλιση της εργασίας τους και ο

περιορισµός των αβεβαιοτήτων και των τάσεων

απορρύθµισης που χαρακτηρίζουν το σηµερινό

τοπίο της απασχόλησης. Προς τούτο, διεκδι-
κούν ένα όσο το δυνατόν σταθερότερο εργασι-
ακό περιβάλλον, µε γνωστές και δεδοµένες εκ
των προτέρων τις βασικές παραµέτρους της

εργασίας, όπως τα ωράρια, οι ηµέρες και η δι-
άρκεια της εργασίας, το ύψος των αµοιβών και
επιδοµάτων, οι δυνατότητες εξέλιξής τους, τα
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που

απορρέουν από τη σχέση εργασίας τους (π.χ. 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης), ο χώρος τέ-
λεσης της εργασίας, και, φυσικά, το περιεχόµε-
νο και η περιγραφή των καθηκόντων τους.  

Στη διελκυστίνδα αυτή µεταξύ εργοδο-
σίας και εργαζοµένων, είναι αναγκαίες κάποιες
αµοιβαίες παραχωρήσεις και ανταλλάγµατα, 
ώστε να προκύπτει όφελος και για τις δύο

πλευρές. Το σηµείο αιχµής είναι η αποδοχή
µεγαλύτερης ευελιξίας (εργασιακής, οικονοµι-
κής αλλά και γεωγραφικής) από την πλευρά
των εργαζοµένων, µε αντάλλαγµα την προστα-
σία της απασχόλησης και του εισοδήµατος (ευ-
ελιξία µε ασφάλεια).  

Προκειµένου, λοιπόν, να επιτευχθεί ο
διττός στόχος της αύξησης της διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας από τη µια πλευρά, µε την πα-
ράλληλη αύξηση της απασχόλησης και τη µεί-
ωση των επιπέδων της ανεργίας από την άλλη

πλευρά, οι πολιτικές «ευελιξίας µε ασφάλεια» 
θα πρέπει να στηρίζονται στους εξής άξονες: 
• Τη µετάβαση από την έννοια της ασφάλει-
ας της απασχόλησης (στον ίδιο εργοδότη) 
στην έννοια της εξασφάλισης της δυνατό-
τητας για εργασία, που περιλαµβάνει την
ασφάλεια του εισοδήµατος (σε περίπτωση
απώλειας της θέσης εργασίας) και την α-
σφάλεια της απασχολησιµότητας (την εξα-
σφάλιση της παραµονής στην αγορά εργα-
σίας). Πρόκειται δηλαδή για την προστασία
των ατόµων και όχι των συγκεκριµένων

θέσεων εργασίας που αυτά κατέχουν. 
• Την εύκολη και ταχεία µετάβαση από τη

µια εργασία στην άλλη, ή από το ένα καθε-
στώς απασχόλησης σε κάποιο άλλο (κινη-
τικότητα). 

• Τον περιορισµό της πόλωσης ανάµεσα σε

εργαζόµενους, που χαίρουν υψηλού επιπέ-
δου προστασίας και σε αυτούς που είναι

παγιδευµένοι σε επισφαλείς και κακοπλη-
ρωµένες θέσεις εργασίας. 

• Τη δηµιουργία ενός διχτυού ασφαλείας για

την προστασία των πιο ευάλωτων οµάδων

του πληθυσµού. 
• Την έµφαση στις ενεργητικές πολιτικές α-
πασχόλησης. 

• Τη συνεχή αναβάθµιση των δεξιοτήτων του

εργατικού δυναµικού µέσα από δυναµικές

στρατηγικές διαβίου µάθησης. 
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Πρέπει να τονιστεί ότι για να θεωρηθεί

ότι µια πολιτική προάγει «την ευελιξία µε α-
σφάλεια», πρέπει να αποτελεί µια ενσυνείδητη
επιλογή, που θα προκύπτει µέσα από την ελεύ-
θερη και συντονισµένη διαβούλευση των κοι-
νωνικών συνοµιλητών, προκειµένου να εφαρ-
µοστούν προληπτικά µια σειρά από µέτρα που

δεν θα απευθύνονται πρωταρχικά στα πιο προ-
στατευµένα τµήµατα του εργατικού δυναµικού. 

Η ευρωπαϊκή εµπειρία: παραδείγµατα

εφαρµογής του µοντέλου της «ευελιξίας
µε ασφάλεια» 

Το µοντέλο της «ευελιξίας µε ασφάλει-
α» γνώρισε ευρύτερη εφαρµογή σε δύο, κυρί-
ως, ευρωπαϊκές χώρες, τη ∆ανία και την Ολ-
λανδία και σε µικρότερη κλίµακα στη Γερµανί-
α, την Αυστρία και το Βέλγιο. Μεµονωµένα, 
εφαρµόζεται επίσης στο επίπεδο συγκεκριµέ-
νων κλάδων ή επιχειρήσεων. Όπως είναι φυσι-
κό, σε κάθε χώρα ή κλάδο επικρατεί ένα διαφο-
ρετικό µείγµα πολιτικών, το οποίο αποφέρει και
διαφορετικά αποτελέσµατα. 
Το µοντέλο της ∆ανίας συνδυάζει υψηλά

ποσοστά απασχόλησης µε γενναιόδωρο δίχτυ

κοινωνικής προστασίας, πτώση των ποσοστών
µακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων

και υψηλό ποσοστό συµµετοχής στην εκπαί-
δευση και κατάρτιση.7 Την περίοδο 1993-2003, 
η ∆ανία σηµείωσε σηµαντική αύξηση της απα-
σχόλησης µε παράλληλη αξιοσηµείωτη µείωση

της ανεργίας από το 12% στο 5%, και µάλιστα
µε πλεόνασµα στον κρατικό προϋπολογισµό.8

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανέζικου µο-
ντέλου είναι: 
• Η κυριαρχία των Ενεργητικών Πολιτικών

Απασχόλησης (Ε.Π.Α). Η ∆ανία ξοδεύει το
1,6% του Α.Ε.Π. σε ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, ποσοστό υπερ-διπλάσιο του
µέσου όρου της Ε.Ε. (0,7%).9 Κύριοι άξο-
νες των Ε.Π.Α. είναι η άµεση επανένταξη
των ανέργων στην αγορά εργασίας µέσα

από ειδικά προγράµµατα και η εξατοµικευ-
µένη προσέγγιση των ανέργων από τις δη-
µόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. 

• Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας της απασχό-
λησης, το οποίο στηρίζεται σε σηµαντικό
βαθµό και στα υψηλά επιδόµατα ανεργίας, 
τα οποία για τους χαµηλόµισθους αγγίζουν

                                                
7. ∆ρυµούσης, 2006.  
8. Βλ. Ρωµανιάς, 2006 και Social Agenda, 2006. 
9. ∆ρυµούσης, 2006.  

το 90% του τελευταίου τους µισθού και κα-
ταβάλλονται επί τετραετία. 

• Ο υψηλός ρυθµός δηµιουργίας νέων θέσε-
ων εργασίας από την οικονοµία και το υ-
ψηλό ποσοστό απασχόλησης, όχι µόνο αν-
δρών αλλά και γυναικών και ώριµης ηλικί-
ας εργαζοµένων, εκεί δηλαδή που χωλαί-
νουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες. 

• Ο υψηλός βαθµός επαγγελµατικής και γεω-
γραφικής κινητικότητας του εργατικού δυ-
ναµικού. 

• Η ευκολία πρόσληψης και απόλυσης των

εργαζοµένων. 
• Το ευνοϊκό οικονοµικό-κοινωνικό περιβάλ-
λον, οι βασικές παράµετροι του οποίου εί-
ναι: 
–ένα αποτελεσµατικό και καθολικό κράτος-
πρόνοιας, το οποίο στηρίζεται στην υψηλή
φορολογία φυσικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων και προφυλάσσει τα πιο αδύναµα

τµήµατα του πληθυσµού από τις παρενέρ-
γειες των διαρθρωτικών αλλαγών, 
–υψηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων και της οικονοµίας και προσαρµοστι-
κότητα στο µεταβαλλόµενο διεθνές περι-
βάλλον, 
–υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας,  
–στενή συνεργασία µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων και ευρεία κοινωνική συναίνεση, 
που είναι αποτέλεσµα µιας µακράς παρά-
δοσης διαπραγµατεύσεων και συµβιβα-
σµών ανάµεσα στους κοινωνικούς εταί-
ρους, 
–υψηλός δείκτης οικονοµικής ασφάλειας, ο
οποίος συναρθρώνεται από τις διαθέσιµες

ευκαιρίες απασχόλησης, την εκπροσώπηση
των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις, την
ασφάλεια του εισοδήµατος, το δείκτη ανα-
πλήρωσης του µισθού από τις συντάξεις, 
τις µειωµένες εισοδηµατικές ανισότητες, 
κ.ά., 
–υψηλός βαθµός προσαρµοστικότητας του
εργατικού δυναµικού µέσα από τη διαβίου

µάθηση, που διευκολύνει την κινητικότητα
της εργασίας, και
–ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Σε γενικές γραµµές, στη ∆ανία τα αντι-

σταθµίσµατα που παρέχονται στους εργαζόµε-
νους προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον υψη-
λό βαθµό ευελιξίας της αγοράς εργασίας (κυ-
ρίως την ευχέρεια απολύσεων που έχουν οι ερ-
γοδότες), επικεντρώνονται στην αυξηµένη δυ-
νατότητά τους να βρουν άλλη δουλειά χάρη



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2006 – ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

235

στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και

στην ασφάλεια του εισοδήµατος. 
Στην Ολλανδία, τη χώρα γέννησης, κα-

τά πολλούς, της έννοιας του flexicurity, η ε-
φαρµογή πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια συ-
νέβαλε σηµαντικά στη µείωση της µακροχρόνι-
ας ανεργίας αλλά και στον εκσυγχρονισµό της

εργασίας. Η επιτυχία των πολιτικών οφείλεται
σε σηµαντικό βαθµό στο κορπορατίστικο µο-
ντέλο εργασιακών σχέσεων που επικρατεί στη

χώρα και την οικονοµία της διαβούλευσης (το
λεγόµενο µοντέλο Polder), µε κύριο χαρακτη-
ριστικό τη συναινετική κουλτούρα (overleg), 
που ευνοεί την κοινωνική ειρήνη. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, τα ολλαν-
δικά συνδικάτα δέχτηκαν το πάγωµα των µι-
σθών τους και την ευελικτοποίηση των εργασι-
ακών σχέσεων, µε αντάλλαγµα τη µεγαλύτερη
προστασία της απασχόλησης.10

Πράγµατι, το
όφελος της θυσίας των συνδικάτων ήταν η αύ-
ξηση των θέσεων εργασίας, που οδήγησε σε
πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναµικού: 
η Ολλανδία γνώρισε την πιο εντυπωσιακή αύ-
ξηση της απασχόλησης µεταξύ των χωρών της

Ε.Ε. µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1990 (κα-
τά 2% ετησίως, ή κατά 1,4% σε ισοδύναµα
πλήρους απασχόλησης). Το «τίµηµα», ωστόσο, 
για αυτή την αύξηση ήταν η επιβράδυνση της

τεχνολογικής προόδου, η πτώση της παραγωγι-
κότητας και η επιδείνωση, εντέλει, της ανταγω-
νιστικότητας της ολλανδικής οικονοµίας. Και
αυτό, γιατί η διαθεσιµότητα φθηνού και ευέλι-
κτου εργατικού δυναµικού ευνόησε τις επενδύ-
σεις εντάσεως εργασίας και περιόρισε την και-
νοτοµία.11

Η συνακόλουθη πτώση του τεχνολο-
γικού δυναµισµού οδήγησε σε µικρότερη αύ-
ξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αντι-
σταθµίζοντας και ακυρώνοντας, µε αυτόν τον
τρόπο, τα οφέλη από την αύξηση της απασχό-
λησης.12

Από την άλλη πλευρά, αξίζει να ση-
µειωθεί ότι η αυξηµένη ευελιξία δεν επέφερε

καµµία επιδείνωση των συνθηκών εργασίας ή

των εργασιακών σχέσεων. 
Ένα από τα θετικά στοιχεία της συναι-

νετικής κουλτούρας στην Ολλανδία, είναι η
ρύθµιση των όρων εργασίας της µερικής απα-

                                                
10. Την περίοδο 1980-1995 οι πραγµατικοί µισθοί στην
Ολλανδία αυξήθηκαν µόνο κατά 0,8% ετησίως, ενώ την
περίοδο 1996-2000 υπέστησαν µείωση κατά 0,4%. Οι
ονοµαστικοί µισθοί αυξήθηκαν µόνο κατά 3,5% και 1,7% 
αντίστοιχα (Kleinknecht A. & C.W.M. Naastepad, 2002). 
11. Στο δείκτη καινοτοµίας, η Ολλανδία από την 8η θέση
µεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. το 1980, έπεσε στην 13η

το 2005 (Kleinknecht A. & C.W.M. Naastepad, 2002). 
12. Τσιπούρη κ.ά., 2004. 

σχόλησης µε τρόπο ευνοϊκό για τους εργαζόµε-
νους. Οι µερικά απασχολούµενοι στην Ολλαν-
δία χαίρουν των ίδιων εργασιακών και ασφαλι-
στικών δικαιωµάτων µε τους πλήρως απασχο-
λούµενους. Το γεγονός αυτό συντέλεσε ώστε η
Ολλανδία σήµερα να κατέχει την πρώτη θέση

µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στην έκταση της
µερικής απασχόλησης, η οποία αντιπροσωπεύει
το 46% της συνολικής απασχόλησης, σε σύ-
γκριση µε το 17,7% στην Ε.Ε.-25 και µόλις το
4,6% στην Ελλάδα.13

Αλλά και άλλες µορφές

ευέλικτης απασχόλησης, όπως η προσωρινή
εργασία ή η διαθεσιµότητα για εργασία (on call 
labour), χαίρουν µεγαλύτερης νοµοθετικής

προστασίας απ’ ό,τι σε άλλες χώρες, χάρη στις
συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

Στην Αυστρία, ένας από τους βασικούς
παράγοντες που συντέλεσαν ώστε να κρατη-
θούν τα επίπεδα της ανεργίας σταθερά, κάτω
από το 5% τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν η «ευ-
ελιξία µε ασφάλεια». Η µακρά παράδοση κοι-
νωνικής διαβούλευσης και συνεργατικής προ-
σέγγισης συνέβαλαν αποφασιστικά στην οµαλή

προσαρµογή επιχειρήσεων και εργαζοµένων

στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα και προώ-
θησαν την ιδέα του flexicurity. Βασικός άξονας
των πολιτικών flexicurity ήταν και παραµένει η
έµφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης, οι οποίες στηρίζονται σε αποκεντρωµένες
και ιδιαίτερα αποτελεσµατικές δηµόσιες υπη-
ρεσίες απασχόλησης, οι δαπάνες για τις οποίες
αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. 

Η αποτίµηση της εφαρµογής: χαµένοι
και κερδισµένοι  

Η εφαρµογή πολιτικών «ευελιξίας µε
ασφάλεια» δεν αποτελεί, πάντα και υπό όλες τις
συνθήκες, ένα «παιχνίδι αµοιβαίου οφέλους». 
Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εκάστοτε πολιτι-
κοί και κοινωνικοί συσχετισµοί δύναµης µετα-
ξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, αλλά και το
ευρύτερο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον

µέσα στο οποίο εντάσσονται οι εφαρµοζόµενες

πολιτικές. Με εξαίρεση κάποιες χώρες µε υπο-
δειγµατικό κράτος-πρόνοιας και µακρά παρά-
δοση κοινωνικής διαβούλευσης, συνήθως, αλλά
όχι νοµοτελειακά, τα οφέλη είναι ετεροβαρή
υπέρ των επιχειρήσεων.  

Αρκετές συγκριτικές µελέτες επισηµαί-
νουν ότι τα αντισταθµίσµατα συχνά δεν είναι

ικανοποιητικά για την πλευρά των εργαζοµέ-
νων, ενώ η ευελικτοποίηση της αγοράς εργασί-
                                                
13. Βλ. Employment in Europe, 2005. 
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ας έχει οδηγήσει σε σηµαντική διάβρωση θεµε-
λιωδών εργασιακών δικαιωµάτων, σε τοµείς
όπως η ασφάλεια της απασχόλησης και του

εισοδήµατος και η σταθερότητα των συνθηκών

ζωής και εργασίας. 
Μια συνήθης «παράπλευρη απώλεια» 

από την εφαρµογή πολιτικών «ευελιξίας µε α-
σφάλεια» είναι οι απολύσεις ενός τµήµατος του
προσωπικού µιας επιχείρησης προκειµένου να

διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας των υπολοί-
πων.  

Το «πάγωµα των µισθών» ή η καταβο-
λή πενιχρών αυξήσεων, επίσης συγκαταλέγο-
νται στα ανταλλάγµατα που συχνά ζητά η ερ-
γοδοσία από τα συνδικάτα, προκειµένου να
αποφευχθούν οι απολύσεις. Το ίδιο ισχύει και
για την αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς πρό-
σθετη αποζηµίωση. Τα παραδείγµατα περισ-
σεύουν, αλλά ίσως το ευρύτερα γνωστό είναι η
περίπτωση της αυτοκινητοβιοµηχανίας Volks-
wagen στη Γερµανία, η οποία ζήτησε από τα
συνδικάτα να δεχθούν την αύξηση της εργάσι-
µης εβδοµάδας από τις 28,8 στις 35 ώρες, χωρίς
αύξηση των αποδοχών.14

Το τελικό «πακέτο προσφοράς» µπο-
ρεί, στην πραγµατικότητα, να αποδειχθεί ιδιαί-
τερα ζηµιογόνο για την πλευρά της εργασίας, 
καθώς το τίµηµα για την προστασία της θέσης

εργασίας µπορεί να περιλαµβάνει µια σειρά

από µονοµερείς θυσίες και παραχωρήσεις που

λίγο απέχουν από τον ωµό εκβιασµό.  
Ο µεγάλος, ωστόσο, κίνδυνος από την

αυξανόµενη ευελικτοποίηση της αγοράς εργα-
σίας που συνεπάγεται η ευρεία εφαρµογή της

πολιτικής της «ευελιξίας µε ασφάλεια» και πυ-
ροδοτεί τη δικαιολογηµένη καχυποψία των

συνδικάτων, είναι η διεύρυνση του ποσοστού
του πληθυσµού που εργάζεται σε πρόσκαιρες, 
επισφαλείς και χαµηλά αµειβόµενες θέσεις ερ-
γασίας (όπως η µερική απασχόληση, οι συµβά-
σεις έργου, η προσωρινή απασχόληση µέσω
Ε.Π.Α., κ.λπ.), συχνά παρά τη θέλησή του. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι οι ευέλικτες µορφές

απασχόλησης αυξάνονται τα τελευταία χρόνια

µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς από τη συνολική

απασχόληση. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες
τόσο στα εισοδήµατα, όσο και στα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των ευέλικτα

απασχολουµένων.  
Χρειάζεται, εποµένως, να είµαστε ιδι-

αίτερα προσεκτικοί προτού θριαµβολογήσουµε

                                                
14. Βρανάς, 2006. Υπενθυµίζουµε ότι η παλαιότερη µείω-
ση της εργάσιµης εβδοµάδας στις 28,8 ώρες είχε συνοδευ-
τεί από πολυετές πάγωµα των µισθών και από απολύσεις. 

για την εξεύρεση της µαγικής συνταγής που

αντιµετωπίζει ταυτόχρονα επιτυχώς τα προ-
βλήµατα της ανταγωνιστικότητας, της ανεργίας
και της ασφάλειας της απασχόλησης. Πόσο
µάλλον, που εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, οι
στόχοι της ευελιξίας και της ασφάλειας φαίνο-
νται αντικρουόµενοι και αλληλοαναιρούµενοι. 

Οι προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρή-
µατος στην Ελλάδα – ανασταλτικοί πα-
ράγοντες

Σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες, στην Ελλάδα, µέχρι στιγµής, οι
ένθερµοι υποστηρικτές της «ευελιξίας µε α-
σφάλεια», περιορίζονται σε έναν µικρό µεν αλ-
λά µε σηµαντική επιρροή κύκλο πολιτικών, 
οικονοµικών και ακαδηµαϊκών παραγόντων. Η
«Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δας 2005» επισηµαίνει ότι στην κατεύθυνση
της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων   
«... είναι δυνατόν να συµβάλουν νέες µορφές
οργάνωσης της εργασίας και µεγαλύτερη ποικι-
λία συµβατικών ρυθµίσεων για τους εργαζόµε-
νους και τις επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτές θα συνδυάζουν την ευελιξία µε την

ασφάλεια».15
Από πλευράς πολιτικών κοµµά-

των, το ΠΑΣΟΚ (µέσω του Προέδρου του) έχει
ταχθεί µε σαφήνεια υπέρ της σκανδιναβικής

εκδοχής του µοντέλου της «ευελιξίας µε ασφά-
λεια», το οποίο, ωστόσο, στηρίζεται σε ένα ι-
σχυρό, αποτελεσµατικό και γενναία επιδοτού-
µενο (από τη γενική φορολογία) κράτος-
πρόνοιας και σε µια επιχειρηµατική κοινότητα

µε αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Ανεξάρτητα
από τις γενικόλογες τοποθετήσεις και τις ρητο-
ρικές διακηρύξεις, ο ΣΕΒ δεν «καίγεται» ιδιαί-
τερα για την προώθηση της ευελιξίας µε ασφά-
λεια, καθώς προτιµά να ζητά µεγαλύτερες δό-
σεις «σκέτης» ευελιξίας, χωρίς ασφάλεια. Ε-
ξάλλου, και µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι επι-
χειρήσεις διαθέτουν ήδη αρκετή ευελιξία (τυπι-
κή και, κυρίως, άτυπη) χωρίς να χρειάζεται να
παρέχουν τα αντισταθµιστικά οφέλη που διεκ-
δικούν οι εργαζόµενοι σε άλλες χώρες όπου ο

βαθµός ευελιξίας είναι αισθητά υψηλότερος. 
Τέλος, τα συνδικάτα διεκδικούν κυρίως ασφά-
λεια (δηλαδή προστασία των θέσεων εργασίας
και των «κεκτηµένων»), µε όσο το δυνατόν
µικρότερη ευελιξία. 
  Γενικά, οι δυνητικοί φορείς εφαρµογής
των πολιτικών της ευελιξίας µε ασφάλεια στην

                                                
15. Βλ. Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
2005, σ. 95. 
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Ελλάδα δεν φαίνονται διατεθειµένοι να διακυ-
βεύσουν την εύθραυστη ισορροπία που έχουν

επιτύχει (έστω και µε χαµηλά τον πήχυ των

προσδοκιών), προκειµένου να εισέλθουν στον
άγνωστο κόσµο της συνεργατικής προσέγγισης, 
της ισότιµης διαπραγµάτευσης και των αµοι-
βαίων παραχωρήσεων και αντισταθµισµάτων. 
Αποµένουν να υποστηρίζουν την υιοθέτηση

πολιτικών «ευελιξίας µε ασφάλεια» κάποιοι
µεµονωµένοι αναλυτές, ακαδηµαϊκοί και πολι-
τικοί, ευαισθητοποιηµένοι από τις ιστορίες επι-
τυχίας άλλων χωρών. Η επιτυχία ορισµένων
χωρών ή επιχειρήσεων /οργανισµών δεν προδι-
κάζει, ωστόσο, την «εξαγωγιµότητα» του µο-
ντέλου και την οµαλή µετεµφύτευσή του σε

άλλες συνθήκες. Η µοναδικότητα του σκανδι-
ναβικού µοντέλου, εξάλλου, αυτό υποδεικνύει. 

Αν λάβουµε υπόψη την περίπου εικο-
σαετή διεθνή εµπειρία, µπορούµε να συνοψί-
σουµε τις προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση

του εγχειρήµατος της ευελιξίας µε ασφάλεια σε

7 κυρίως προ-απαιτούµενα: 
1.   Συναινετική κουλτούρα και ευρεία κοινωνι-
κή συναίνεση: το µοντέλο του flexicurity στηρί-
ζεται στην παράδοση κοινωνικής διαβούλευσης

και συνεργατικής προσέγγισης που επικρατεί

σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η παράδοση
αυτή προϋποθέτει, µε τη σειρά της, ένα κλίµα
αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ εργοδοτών και

εργαζοµένων και µια βούληση για εκατέρωθεν

υποχωρήσεις.  
2.   Ισχυρά συνδικάτα µε ευρεία νοµιµοποιητική

βάση, αλλά και ευρύτητα πνεύµατος.
3. Υψηλά επίπεδα µισθών που να επιτρέπουν τη

συγκράτηση των µισθολογικών αυξήσεων, του-
λάχιστον για ένα διάστηµα. 
4.  Αποτελεσµατικές ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης, οι οποίες να επιτυγχάνουν αύξηση
του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, των
νέων και των µεγαλύτερης ηλικίας εργαζοµέ-
νων. 
5.  Αυξηµένη επαγγελµατική και γεωγραφική

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού: αυτό
απαιτεί τη συνεχή ανανέωση και εµπλουτισµό

των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. 
6.  Συµµετοχή του εργατικού δυναµικού σε προ-
γράµµατα  επαγγελµατικής κατάρτισης και δια-
βίου µάθησης, και
7.  Ευνοϊκό ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό πε-
ριβάλλον. Τούτο σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ισχυ-
ρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, ένα µακρό-
οικονοµικό περιβάλλον που να ευνοεί την επι-
χειρηµατικότητα   και  τη  δηµιουργία   θέσεων  

εργασίας, καινοτοµική ικανότητα των επιχει-
ρήσεων και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του

πληθυσµού, κ.ά. 
Ποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις

οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και

όχι αποσπασµατικά πληρούνται αυτή τη στιγµή

στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι ούτε µία και ας
δούµε αναλυτικά το γιατί. 
(α) Παρά τα βήµατα προόδου προς την κατεύ-
θυνση της αποκέντρωσης των διαδικασιών κοι-
νωνικής διαβούλευσης και την ευρεία συµµετο-
χή των εκπροσώπων των εργοδοτικών και συν-
δικαλιστικών οργανώσεων σε µια πλειάδα επι-
τροπών, συµβουλίων και οργάνων, η «συνερ-
γατική προσέγγιση» (partnership approach) και
οι συναινετικές διαδικασίες για την επίλυση

των προβληµάτων είναι έννοιες άγνωστες

στους κοινωνικούς συνοµιλητές. Η ουσιαστική
κοινωνική διαβούλευση δυσχεραίνεται από

τρεις, κυρίως, παράγοντες: 
• την επιφυλακτικότητα ή και δυσπιστία των

κοινωνικών εταίρων απέναντι στην κρατική

παρέµβαση και τον τριµερή κοινωνικό διά-
λογο, 

• την ατελή ανάπτυξη του διµερούς κοινωνι-
κού διαλόγου, λόγω της ετερογένειας των
συµφερόντων, τον κατακερµατισµό και τη
χαµηλή αντιπροσωπευτικότητα των εργοδο-
τικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
και   

• την αδυναµία των κοινωνικών εταίρων να

ανταποκριθούν στις ραγδαίες εξελίξεις που

συντελούνται διεθνώς και να παίξουν έναν

πιο ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση της πολι-
τικής. 

(β) Η έντονη παρουσία των οργανώσεων των
κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες τού, έστω
και προσχηµατικού, κοινωνικού διαλόγου βρί-
σκεται σε αναντιστοιχία µε την περιορισµένη

αντιπροσωπευτικότητά τους, άρα και τη νοµιµο-
ποιητική τους βάση. Η συνδικαλιστική πυκνότη-
τα των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην κα-
λύτερη περίπτωση ανέρχεται στο 20-22%, ενώ
στους εργοδοτικούς φορείς η εικόνα είναι ακόµη

δυσµενέστερη. 
(γ) Τα επίπεδα αµοιβών στην Ελλάδα είναι από
τα χαµηλότερα της Ε.Ε.-15: ο κατώτατος µισθός
στην Ελλάδα είναι γύρω στα € 600 το µήνα,  
όταν στην Ολλανδία είναι € 1.249, στο Βέλγιο     
€ 1.163 και στη Γαλλία € 1.154, το δε µέσο ακα-
θάριστο µηνιαίο εισόδηµα στην Ελλάδα ανέρχε-
ται µόλις στα € 1.264, όταν ο µ.ό. της Ε.Ε.-25 
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είναι € 2. 129.16
Εάν ληφθεί υπόψη και ο πλη-

θωρισµός, που παραµένει σταθερά πάνω από το
3%, αντιλαµβάνεται κανείς ότι µε δεδοµένη τη
συνεχή συρρίκνωση των εισοδηµάτων των ερ-
γαζοµένων, οποιαδήποτε συζήτηση για ενδεχό-
µενο (έστω και πρόσκαιρο) πάγωµα των µισθών, 
µόνο ανεδαφική µπορεί να χαρακτηρισθεί. 
(δ) Οι δηµόσιες δαπάνες για τις ενεργητικές πο-
λιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα είναι οι χα-
µηλότερες στην Ε.Ε.-15 και αντιπροσωπεύουν
µόλις το 0,17 % του Α.Ε.Π., τη στιγµή που ο
µέσος όρος στην Ε.Ε.-15 είναι 0,64% (δηλ. τε-
τραπλάσιος), στη δε ∆ανία, η οποία κατατάσσε-
ται στην πρώτη θέση, ανέρχεται στο 1,83% του
Α.Ε.Π.17 (στοιχεία 2004). Είναι, µάλιστα, χαρα-
κτηριστικό ότι οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες

για την απασχόληση (που περιλαµβάνουν και τα
επιδόµατα ανεργίας) δεν ξεπερνούν στη χώρα

µας το 0,63% του Α.Ε.Π., όταν στην Ε.Ε.-15 
προσεγγίζουν το 2,33%, στη δε ∆ανία αντιπρο-
σωπεύουν ένα εντυπωσιακό 4,49%.18

Οι συ-
γκρίσεις, εποµένως, λειτουργούν συντριπτικά εις
βάρος µας. 
(ε) Παρακάµπτοντας το ερώτηµα κατά πόσο εί-
ναι θεµιτή ή όχι µια µεγαλύτερη ευελιξία της

ελληνικής αγοράς εργασίας  και τη γνωστή αντι-
παράθεση εργοδοτών-συνδικάτων για το κατά
πόσο η ελληνική αγορά εργασίας είναι ευέλικτη

ή όχι, παραµένει  γεγονός, ότι σύµφωνα µε κά-
ποια κοινά αποδεκτά κριτήρια διεθνών οργανι-
σµών, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαµηλά στον

δείκτη ευελιξίας και πολύ υψηλά στο δείκτη

προστασίας της απασχόλησης. Για παράδειγµα, 
βάσει του κριτηρίου «ευελιξία πρόσληψης και
απόλυσης», η Ελλάδα καταλαµβάνει την 148η

θέση σε σύνολο 155 χωρών που µελέτησε η Πα-
γκόσµια Τράπεζα. Με µέγιστο δείκτη δυσκολίας
πρόσληψης το 100, η Ελλάδα βαθµολογείται µε
78, έναντι 30,1 στο σύνολο των χωρών του

ΟΟΣΑ. Οµοίως, ο δείκτης ακαµψίας του ωραρί-
ου εργασίας ανέρχεται στο 80 στην Ελλάδα, ενώ
δεν ξεπερνά το 49,6 στις χώρες του ΟΟΣΑ.19

Η

επαγγελµατική και γεωγραφική κινητικότητα

του εργατικού δυναµικού βρίσκεται, και αυτή, 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα, χωρίς, φυσικά, να ευ-
θύνονται γι’ αυτό οι εργαζόµενοι και οι άνερ-
γοι.20

                                                
16.  Βλ. Στεργίου, 2006 . Η κατάταξη της Ελλάδας βελτι-
ώνεται κάπως εάν ληφθεί υπόψη η ισοδύναµη αγοραστική

δύναµη των µισθών. 
17. Eurostat, Labour Market Policy database, Νοέµ. 2006  
18. Ό.π. 
19. Βλ. Παπαϊωάννου, 2006.  
20. Η έλλειψη κινητικότητας του εργατικού δυναµικού
αποτυπώνεται και στο ιδιαίτερα υψηλό µέσο χρόνο παρα-

(στ) Η επίδοση της χώρας µας στο δείκτη συµ-
µετοχής των ατόµων ηλικίας 25-64 ετών σε κά-
ποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι η χαµηλότε-
ρη στην Ε.Ε.-15 (µαζί µε την Πορτογαλία) και
ανέρχεται στο 3,7%, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός
όρος είναι 9,4%.21

Οι δε δαπάνες των επιχειρή-
σεων για συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτι-
ση υπολείπονται σηµαντικά του ευρωπαϊκού

µέσου όρου (1% έναντι 2,3% του ετήσιου εργα-
τικού κόστους, αντίστοιχα). 
(ζ) Το ευρύτερο κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλ-
λον συναρθρώνεται σε µια σειρά από αρνητικές

παραµέτρους και ζοφερές προοπτικές:  
• το κοινωνικό κράτος αδυνατεί να παράσχει

ένα αποτελεσµατικό δίχτυ ασφαλείας στις

πιο ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, καθώς
το µεγαλύτερο µέρος των κοινωνικών δαπα-
νών κατευθύνεται στις συντάξεις (σύµφωνα
µε τα στοιχεία του ESSPROS, περίπου το
53% των δαπανών κοινωνικής προστασίας
απορροφάται από τις συντάξεις), 

• η καινοτοµική ικανότητα των ελληνικών

επιχειρήσεων υστερεί σηµαντικά (µόλις το
0,6% του Α.Ε.Π. διατίθεται για έρευνα και
ανάπτυξη, ενώ ελάχιστες παραµένουν οι ε-
πιχειρήσεις που διαθέτουν τµήµα Έρευνας

και Ανάπτυξης), 
• το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού, 
παρά τις υπέρογκες ιδιωτικές δαπάνες των

νοικοκυριών, παραµένει σε σχετικά χαµηλά
επίπεδα, χωρίς στοιχεία δυναµισµού και
προσαρµογής στις απαιτήσεις της κοινωνίας

της γνώσης, 22

• το µακρο-οικονοµικό περιβάλλον αποθαρ-
ρύνει τις επενδύσεις (διεθνείς και εγχώριες), 
την επιχειρηµατικότητα και τη δηµιουργία

νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, ενώ η πα-
ραοικονοµία εξακολουθεί ν’ ανθεί. 

                                                                       
µονής στην ίδια εργασία που εµφανίζει η Ελλάδα, συγκρι-
τικά µε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Συγκεκριµένα, το 2002, ο
µέσος χρόνος παραµονής ενός εργαζόµενου στον ίδιο

εργοδότη ήταν 8,1 χρόνια για τους Βρετανούς, 10,7 χρό-
νια για τους Γερµανούς και 13,2 χρόνια για τους Έλληνες
(Social Agenda, 2006). 
21. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Cedefop για το 2003. Βλ. 
Μαυρή, 2005. 
22. Tο ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών µε
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα ανέρχεται σε

18,3%, ενώ στην Ολλανδία φτάνει το 24,4% και στη ∆α-
νία το 31,9% (βλ. OECD, Education at a glance, 2005). 
Μεταξύ, δε, των χωρών της Ε.Ε.-25, µε κριτήριο την ανώ-
τερη εκπαίδευση και κατάρτιση, η Ελλάδα καταλαµβάνει
µόλις την 19η θέση µε βαθµολογία 4,78, µε τη Φιλανδία
στην 1η θέση (µε 6,13)  και τη ∆ανία στη 2η  θέση, µε βαθ-
µολογία 5,82 (βλ. Σ.Ε.Β., 2005). 
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      Λαµβανοµένης υπόψη της εξαιρετικά δυ-
σµενούς αυτής σύγκρισης, εύλογα µπορεί να
ισχυριστεί κανείς ότι η όποια προώθηση της ευ-
ελιξίας µε ασφάλεια στην Ελλάδα επιχειρείται

πάνω σε ένα εξαιρετικά σαθρό υπέδαφος, που
υπονοµεύει εξαρχής τις πιθανότητες επιτυχίας

του εγχειρήµατος. Το ζητούµενο, εποµένως, εί-
ναι είτε να βελτιωθεί δραστικά αυτό το υπέδα-
φος, µε τολµηρές πρωτοβουλίες και συνεργατική
προσέγγιση (κάτι που θα δώσει αποτελέσµατα
σε βάθος χρόνου), ή να αλλάξει ο στρατηγικός
στόχος σε κάτι  ίσως πιο εφικτό και λιγότερο
φιλόδοξο, οπότε η Ελλάδα θα χάσει σηµαντικό
έδαφος και θα συσσωρεύσει νέες υστερήσεις. 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις: το τέ-
λος των βεβαιοτήτων

Ίσως ένα από τα πιο «δυσβάσταχτα» 
συµπτώµατα της παγκοσµιοποίησης είναι η

κατάρρευση των παλαιών βεβαιοτήτων χωρίς

την υποκατάστασή τους από νέες, έστω και δι-
αφορετικές. Η διαπίστωση αυτή ισχύει κατά
µείζονα λόγο και για τον κόσµο της εργασίας. 
Η ρευστότητα της απασχόλησης και των εργα-
σιακών σχέσεων συνιστά µια νέα απειλή, η ο-
ποία δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τα παρα-
δοσιακά εργαλεία και τις συµβατικές (κεϋνσια-
νές  ή νέο-φιλελεύθερες) πολιτικές, οι οποίες
στηρίζονται σε σταθερές και παραδοχές που

δεν υφίστανται πλέον.  
Όπως εύστοχα επισηµαίνει ο Γερµανός

κοινωνιολόγος Ulrich Beck, στη σηµερινή επο-
χή, τα άτοµα είναι υποχρεωµένα να αντιµετω-
πίζουν µόνα τους τις αβεβαιότητες της παγκο-
σµιοποίησης, λόγω της αδυναµίας των παραδο-
σιακών συστηµάτων προστασίας να διαχειρι-
στούν τους κινδύνους που απορρέουν από την

επιτυχία της εποχής της µετά-νεωτερικότητας. 
Βασικά συστατικά της «κοινωνίας της διακιν-
δύνευσης» είναι, κατά τον Beck, οι διευρυνό-
µενες διεθνικές ανισότητες, η παγκόσµια οικο-
λογική και οικονοµική κρίση, οι πρόσκαιρες
µορφές απασχόλησης, καθώς και άλλες προ-
κλήσεις της παγκοσµιοποίησης, που τα κράτη-
έθνη δεν µπορούν να διαχειριστούν αποτελε-
σµατικά µόνα τους. 23  

Ποιες ενδιάµεσες στρατηγικές πρέπει

να ακολουθήσουν, ωστόσο, τα σύγχρονα ευρω-
παϊκά κράτη µέχρι να γίνει εφικτή η  ανάπτυξη
νέων, δηµοκρατικά προσανατολισµένων, υπε-
ρεθνικών θεσµών και η «δηµιουργία ενός πυ-
κνού δικτύου διεθνικών αλληλεξαρτήσεων» 
                                                
23. Beck, 2006. 

(όπως προτείνει ο Beck) που θα εξασφαλίζει τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, και θα «εξαφανίζει» τα
φτηνά µεροκάµατα και την αβέβαιη απασχόλη-
ση; 24

Μήπως τη λύση µπορεί να δώσει η ανά-
δειξη ενός νέου κοινωνικού µοντέλου που αντί

να αποζηµιώνει τους ανθρώπους για τις κακο-
τυχίες του παρελθόντος (όπως η ανεργία ή κά-
ποια ασθένεια), θα επενδύει προληπτικά στις
ικανότητές τους και θα προωθεί την ενεργό

συµµετοχή στην εργασία και την ελευθερία

επιλογής; 25
Ή µήπως (ακολουθώντας τη δοκι-

µασµένη σκανδιναβική συνταγή) η έµφαση
πρέπει να δοθεί στη διαµόρφωση µιας συνολι-
κής κρατικής πολιτικής που θα αφορά τη δηµι-
ουργία κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδο-
µών, τις στοχευµένες επενδύσεις, την ενεργο-
ποίηση των ανέργων και την αλλαγή της εργα-
σιακής κουλτούρας, ώστε να αναβαθµιστεί η
έννοια της κοινωνικής εργασίας; 26

Από την ανάλυση που προηγήθηκε

προκύπτουν ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα που

δεν µπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο του

παρόντος άρθρου και τα οποία θα πρέπει να

αποτελέσουν αντικείµενο διεξοδικής µελέτης

στο µέλλον: 
–είναι, τελικά, εξαγώγιµο το µοντέλο της «ευε-
λιξίας µε ασφάλεια» σε χώρες όπου επικρατούν
διαφορετικές οικονοµικές και κοινωνικές συν-
θήκες; Υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί µια χώ-
ρα να µεταφέρει τη θετική εµπειρία της ∆ανίας

και της Ολλανδίας και να αποφύγει την αρνητι-
κή εµπειρία της Ισπανίας; 27

–είναι, όντως, απαραίτητη η στροφή των πολι-
τικών προς την κατεύθυνση του flexicurity; 
Ποιο είναι το κόστος της µη-εφαρµογής; 
–πόσο σηµαντική είναι η συµβολή του κοινω-
νικού διαλόγου στην επιτυχία του εγχειρήµατος

και ποιος είναι ο νέος ρόλος των κοινωνικών

εταίρων, σε µια εποχή κρίσης της αντιπροσω-
πευτικότητας και έντονης αµφισβήτησης της

επιρροής τους; 
–µε τι πρακτικά µέτρα µπορούν τα συστήµατα
κοινωνικής προστασίας και η εργατική νοµοθε-
σία να ελαχιστοποιήσουν τις παρενέργειες της

ευελικτοποίησης και να αµβλύνουν τις συνέπει-

                                                
24. Ό.π. 
25. Diamond & Giddens, 2006.  
26. Μουζέλης, 2006.  
27. Στην Ισπανία, η σηµαντική επέκταση της µερικής
απασχόλησης (η οποία τριπλασιάστηκε στο διάστηµα
1984-1993) και η έκρηξη των συµβάσεων ορισµένου χρό-
νου οδήγησαν στην παραπέρα απορρύθµιση της αγοράς

εργασίας, ακυρώνοντας έτσι τους διακηρυγµένους στό-
χους της πολιτικής, βλ. Valdes Dal-Re, 2004. 
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ες των συχνών µετακινήσεων εντός και εκτός

αγοράς εργασίας;  
–πώς µπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα
του κράτους-πρόνοιας και η ύπαρξη ενός δι-
χτυού ασφαλείας που θα παρέχει ουσιαστική

προστασία στους αδύναµους (απαραίτητοι πυ-
λώνες του flexicurity), σε συνθήκες δηµοσιο-
νοµικής συρρίκνωσης, αλλά και δηµογραφικής
γήρανσης; 
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα

φωτίζουν, εν µέρει, και τις µελλοντικές προ-
κλήσεις, που είναι: 
• Η διασφάλιση αυξηµένων επιπέδων προ-
στασίας των εργαζοµένων σε συνθήκες τα-
χείας εξάπλωσης των πρόσκαιρων και επι-
σφαλών µορφών απασχόλησης. 

• Η ανάγκη για νέες µορφές ρυθµίσεων, για
µια επαναρρύθµιση, που θα στηρίζεται σε
νέες παραδοχές, όπως, π.χ. η αλλαγή του
προτύπου αναφοράς, η διαφοροποίηση των
νοµοθετικών ρυθµίσεων ώστε να καλύ-
πτουν, όχι πλέον, οµοιογενείς κατηγορίες
εργαζοµένων αλλά ένα µωσαϊκό µορφών

και καθεστώτων απασχόλησης. 
• Η ριζική αναµόρφωση της εργατικής νοµο-
θεσίας και των συστηµάτων κοινωνικής

ασφάλισης ώστε να διασφαλίζεται η κινη-
τικότητα της εργασίας και η προστατευµέ-
νη µετάβαση από την απασχόληση στην

ανεργία και αντίστροφα, χωρίς απώλεια
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαι-
ωµάτων (µεταβατικές αγορές εργασίας). 

• Η επίτευξη µιας ευρείας κοινωνικής συναί-
νεσης και η διαµόρφωση κοινωνικών συµ-
µαχιών, µε σαφείς δεσµεύσεις εκατέρωθεν. 

• Η υιοθέτηση µιας µακρόπνοης στρατηγικής

και η αποφυγή λήψης βραχυπρόθεσµων και

αποσπασµατικών µέτρων. 
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Πίνακας 1 

Μορφές ευελιξίας στην οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

� αριθµητική ευελιξία   
• εσωτερική (χαµηλές αµοιβές, 
µερική απασχόληση, συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, υπερωρίες) 

• εξωτερική (υπεργολαβίες, φα-
σόν) 

� λειτουργική ευελιξία

• επένδυση στο ανθρώπινο κεφά-
λαιο της επιχείρησης

• συνεχής αναβάθµιση των δεξιο-
τήτων του προσωπικού

• εργασία κατά οµάδες, µείωση
ιεραρχιών, ανάπτυξη της πολυ-
δυναµίας των εργαζοµένων

• βελτίωση εργασιακών σχέσεων

• καινοτοµική ικανότητα

� ευελιξία χρόνου και χώρου εργασίας
(µερική απασχόληση, εποχιακή απασχό-
ληση, αυξοµείωση ωρών εργασίας, διακε-
κοµµένη  απασχόληση, τηλεργασία, φασόν, 
κ.λπ.) 

� ευελιξία στο εργασιακό καθεστώς
(συµβάσεις ορισµένου χρόνου, συµβάσεις
έργου, ατοµικές συµβάσεις, δανεισµός ερ-
γαζοµένων) 

� ευελιξία στα συστήµατα αµοιβών
(σύνδεση αµοιβής και παραγωγικότητας, 
ελεύθερη διακύµανση των αµοιβών, παρο-
χές σε είδος, ειδικά προνόµια, τοπικά σύµ-
φωνα απασχόλησης) 

� ευελιξία στα εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώµατα των εργαζοµένων (α-
νάλογα µε το εργασιακό καθεστώς του ερ-
γαζόµενου) 
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Πίνακας  2 
Τυπολογία των πιο διαδεδοµένων ευέλικτων µορφών απασχόλησης

που εφαρµόζονται στις χώρες της Ε.Ε. 

• ευέλικτα ωράρια εργασίας: η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της εργασίας µπορεί να ποικίλλει, 
µέσα σε ορισµένα πλαίσια που θέτει ο εργοδότης

• εξατοµικευµένος χρόνος εργασίας ή ατοµικοί λογαριασµοί χρόνου: οι εργαζόµενοι έχουν τη δυ-
νατότητα, µε τη σύµφωνη γνώµη της διοίκησης, να «αποταµιεύουν» ώρες εργασίας, τις οποίες
στη συνέχεια «ξοδεύουν» µε τρόπο ώστε να ισοσκελίζεται ο µέσος χρόνος εργασίας τους

• ετήσια διευθέτηση του χρόνου εργασίας: οι εργοδότες, µε τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων
ή του σωµατείου, µπορούν να αυξοµειώνουν το χρόνο εργασίας κατά περιόδους, ώστε να α-
ντιµετωπίζονται οι διακυµάνσεις της ζήτησης χωρίς προσφυγή σε δαπανηρές υπερωρίες

• µειωµένος χρόνος εργασίας: µερική απασχόληση, 35ωρο, µοντέλο εργασίας 6+6 ώρες ηµερη-
σίως, µε πλήρεις αποδοχές (Φιλανδία)

• συµπιεσµένη εργάσιµη εβδοµάδα: οι εργαζόµενοι µπορούν να εργαστούν τις συνολικές εβδο-
µαδιαίες ώρες τους σε διάστηµα λιγότερων ηµερών (4 αντί 5 µέρες, 9 αντί 15 µέρες)

• εποχιακή απασχόληση: συµβάσεις ορισµένου χρόνου, που συνήθως ανανεώνονται κάθε χρόνο
• συµβάσεις παροχής έργου: πρόκειται για «ψευδο-ανεξάρτητη» απασχόληση, καθώς οι εργαζό-
µενοι έχουν άµεση και διαρκή εξάρτηση από τον εργοδότη

• τηλεργασία:δυνατότητα για περιστασιακή ή µόνιµη εργασία από το σπίτι, µε τη χρήση των τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

• χωρο-ευέλικτη εργασία: απασχόληση εκτός του χώρου της επιχείρησης
• εργασία µε το κοµµάτι (φασόν): οι εργαζόµενοι εργάζονται σε δικό τους χώρο µε υλικά του
εργοδότη

• κυκλική εργασία: αντικατάσταση ενός εργαζοµένου που κάνει χρήση άδειας (γονική, εκπαι-
δευτική, προσωπική, κ.λπ.) µε έναν άνεργο, για όσο διάστηµα απουσιάζει ο αδειούχος υπάλ-
ληλος

• διαµοιραζόµενη εργασία: δύο άτοµα µοιράζονται τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα, τις ώρες ερ-
γασίας και την αµοιβή που απορρέουν από µια θέση εργασίας

• διαθεσιµότητα για εργασία: οι εργαζόµενοι καλούνται από τον εργοδότη τους να εργαστούν
µόνο τις περιόδους αιχµής ή σε έκτακτες περιπτώσεις και τον υπόλοιπο χρόνο παραµένουν

διαθέσιµοι, χωρίς να αµείβονται
• προσωρινή απασχόληση: πρακτόρευση ή δανεισµός εργαζοµένων µέσα από τις Εταιρείες
Προσωρινής Απασχόλησης

• ευέλικτα εργάσιµα χρόνια: εναλλαγή περιόδων εργασίας µε περιόδους άδειας (γονικής, εκπαι-
δευτικής, άνευ αποδοχών, κ.λπ.)

• µερική συνταξιοδότηση: ένας εργαζόµενος που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση επιλέγει
να κάνει µερική χρήση του συνταξιοδοτικού του δικαιώµατος, συνεχίζοντας παράλληλα να
δουλεύει, αλλά µε µερική απασχόληση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερευνητικά Προγράµµατα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής

κατά την περίοδο 2004 – 2006 * 

Group of non-governmental experts in the fight against poverty and social exclusion 
Υπεύθυνος έργου: ∆ηµήτρης Ζιώµας  

Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Απασχόλησης στον κλάδο των Τουριστικών Γρα-
φείων µέσω της Προσαρµογής των Εργαζοµένων και Επιχειρηµατιών στις Νέες Εργασιακές
Απαιτήσεις στο Χώρο του Τουρισµού Α.Σ. (ALWAYS TOURISM) 
Υπεύθυνος έργου: Χρύσα Καππή

∆ιάγνωση του Περιβάλλοντος Εφαρµογής των Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης και Ανάλυση
των Μακροοικονοµικών Επιπτώσεων από την Εφαρµογή Μοντέλων Ευέλικτης Απασχόλησης
Υπεύθυνος έργου: Ηλίας Κικίλιας

Μεγαλώνοντας στην Αθήνα – Ποιότητα Ζωής Παιδιών και Εφήβων
Υπεύθυνος έργου: Πελαγία Κοτταρίδη

∆ίκτυο για την άρση του Κοινωνικού Αποκλεισµού των γυναικών (Άλκηστις) 
Υπεύθυνος έργου: Ηλίας Κικίλιας

Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα –- Τοπική Κοινωνία:  
Ολοκληρωµένη Υποστήριξη Α.Σ. (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)
Υπεύθυνος έργου: ∆ηµήτρης Ζιώµας

Ανάπτυξη υποδοµών για τη δηµιουργία πόλου κοινωνικών δεδοµένων στα θέµατα της Κοινωνι-
κής Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης

Operational & Rational Employment Strategies for Integrated Development Approach – Region 
of Western Macedonia (ORESTIDA-RWM)  
Υπεύθυνος έργου:Μαρία Κετσετζοπούλου

Επιµέτρηση και Συγκριτική Ανάλυση των Κοινωνικών Επιπτώσεων του Τουρισµού σε Τοπικές
Κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα  
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης

Αριστεία στα ερευνητικά πεδίαΦτώχεια, Αποκλεισµός και Κοινωνικές Ανισότητες  
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης,  

Providing integrated health and social care for older persons – issues, problems and solutions 
(PROCARE) 
Υπεύθυνος έργου : Αφροδίτη Τεπέρογλου

∆ελτίο Ταυτότητας των Υπηρεσιών και των Ιδρυµάτων για Παιδιά µε Αναπηρίες
Υπεύθυνος  έργου: Πελαγία Κοτταρίδη

The Rationale of Motherhood Choices: Influence of Employment Conditions and of Public Poli-
cies – MOCHO (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα) 
Υπεύθυνος έργου: Χάρις Συµεωνίδου

Μονάδα Υποστήριξης και Παρακολούθησης Φορέων Υλοποίησης του προγράµµατος
ΨΥΧΑΡΓΩΣ- Β΄ Φάση  
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης

Πρόγραµµα προώθησης και διάχυσης µεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην
Κοινωνική Έρευνα – Ανοιχτές Θύρες  
Υπεύθυνος έργου: Αφροδίτη Τεπέρογλου
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Αναθεώρηση Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL  
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης

Γήρανση του Πληθυσµού και Υγεία. µε έµφαση στα Νοσήµατα του Κυκλοφορικού Συστήµατος
και τις Ψυχικές ∆ιαταραχές  
Υπεύθυνοι έργου: Χάρις Συµεωνίδου-Νίκος Φακιολάς

Συγκριτική Μελέτη για τις Πολιτικές και το Θεσµικό Πλαίσιο ενίσχυσης των Πολυµελών Οικο-
γενειών  
Υπεύθυνος έργου: ∆ηµήτρης Καραντινός

Μοντελοποίηση, Επιµέτρηση και Συγκριτική Ανάλυση Ποιότητας Υπηρεσιών και Αποδοτικής
Παραγωγικότητας στις Ξενοδοχειακές Βιοµηχανίες Κύπρου και Κρήτης
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης

Τάσεις και αιτιακοί παράγοντες των κοινωνικών προβληµάτων του ∆. Ροδίων
Υπεύθυνος έργου: ∆ιονύσης Μπαλούρδος  

Παροχή Εµπειρογνωµοσύνης στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο ∆ραστηριότητες στον τοµέα της
Κοινωνικής Οικονοµίας
Υπεύθυνος έργου:Μαρία Κετσετζοπούλου

Παροχή Εµπειρογνωµοσύνης στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Συµφιλίωση της οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής
Υπεύθυνος έργου: Αλίκη Μουρίκη

Καινοτοµικές Τεχνικές δια ΒίουΜάθησης – το µοντέλο της Κυκλικής Εργασίας  
Υπεύθυνος έργου:Μανώλης Χρυσάκης

Ex-post Evaluation 1994-1999 of ESF Operations under Objectives 1,3, and 4 and under the 
Community Initiatives EMPLOYMENT and ADAPT: The case of Greece 
Υπεύθυνος έργου: ∆ηµήτρης Καραντινός

Μελέτη Αξιολόγησης Προγραµµάτων Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για τη δηµιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας 1998, 1999, 2000 
Υπεύθυνος έργου : ∆ηµήτρης Καραντινός

Θεµατική Μελέτη Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (2007 – 2013)  
Υπεύθυνος έργου: ∆ηµήτρης Καραντινός

Integrating children’s perspectives in policy making to combat poverty and social exclusion ex-
perienced by single parent families: a transnational comparative approach 
Υπεύθυνος έργου: Αλίκη Μουρίκη
   
Πρόγραµµα ∆ιερεύνησης και Αξιολόγησης της λειτουργίας και των παρεχοµένων υπηρεσιών
των Παιδικών Χωριών SOS στην Ελλάδα
Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Σακέλλης,  

Μελέτη της Εθνικής και ∆ιεθνούς Βιβλιογραφίας σε Θέµατα Ισότητας και Εκπόνηση Καταλό-
γου Βιβλιογραφίας Θεµάτων Ισότητας για τον Εµπλουτισµό των Βιβλιοθηκών των ΤΕΕ και των
ΙΕΚ της Χώρας
Υπεύθυνος έργου: Αλίκη Μουρίκη

 * Για περισσότερες πληροφορίες για τα Ερευνητικά Προγράµµατα βλ. στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ.Ε. 
www.ekke.gr/  
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Εργαστήριο Παρακολούθησης Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής  

Από το Μάιο του 2004 λειτουργεί στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής το Εργαστήριο  Πα-
ρακολούθησης Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής. Το Εργαστήριο οργανώθηκε µε τη λογική των θεµατι-
κών βάσεων µε στόχο αυτές να αποτελέσουν επιστηµονικά εργαλεία στα χέρια των ερευνητών και

των σπουδαστών των Κοινωνικών Επιστηµών. Οι θεµατικές βάσεις αποτελούν σηµαντική πηγή πλη-
ροφόρησης για την ανάλυση παραµέτρων που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Περιλαµβάνουν στα-
τιστικά δεδοµένα, ορισµούς µεταβλητών, σχολιασµένη βιβλιογραφία, σύντοµο περιγραφικό σχόλιο, 
web links, ερωτηµατολόγια.  

Ήδη, σε εσωτερικό δίκτυο προς χρήση των ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ε-
ρευνών λειτουργούν πιλοτικά, θεµατικές βάσεις για την αγορά εργασίας, τα δηµογραφικά δεδοµένα
και τη διανοµή του εισοδήµατος. Αναπτύσσονται, επίσης, βάσεις που θα αφορούν παρεµβάσεις σχετι-
κές µε την κοινωνική και επαγγελµατική (επαν-)ένταξη Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και ατόµων µε
ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, δραστηριότητες και φορείς του τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας, κα-
θώς και όψεις του Κοινωνικού Κράτους.   

Επιπλέον, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συνεργασία και δικτύωση µε το Τµήµα Γεωγραφίας
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής), το Τµήµα Μηχανι-
κών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Εργα-
στήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων) και το School of Geography and Earth Science 
του Mc Master University (Centre for Spatial Analysis).  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του εργαστηρίου, που βρίσκεται σε πιλοτική εφαρµογή, εί-
ναι:http://www.inspo.gr  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, έχουν δηµοσιευτεί τα ακόλουθα: 

� Kikilias E., Gazon E., Ntontis D., 2005, “Regional Aspects of Poverty in Greece”, Social Co-
hesion Bulletin, 1/2005, National Center for Social Research, Institute for Social Policy, Labo-
ratory: Monitoring Social Cohesion Policies. 

      Editorial Board:   
      Prof. Sakellis I. (Director), Fronimou E., Balourdos D., Ziomas D., Mouriki A., Kappi Chr. 
       

� Μπαλούρδος ∆., Ντόντης ∆.,  Σπυροπούλου Ν., 2006, «Οι ∆ηµογραφικές Εξελίξεις στην Ελ-
λάδα», Επίκαιρα Θέµατα, 1/2006, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Κοινωνι-
κής Πολιτικής, Εργαστήριο Παρακολούθησης Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής.     

      Επιστηµονική Επιτροπή:  
       Σακέλλης Ι. (∆ιευθυντής), Κετσετζοπούλου, Μ., Μπούζας Ν., Τζωρτζοπούλου, Μ., Φακιο-
λάς, Ν., Χρυσάκης Μ. 
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