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1 Εισαγωγή 
Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης κατηγορίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία είναι θεμέλιο και κύριο συστατικό των 

σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα εδράζεται το κράτος 

δικαίου, το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, ενώ από αυτά απορρέουν οι δημοκρατικές αξίες και 

οι πολιτικές σταθερές κάθε ευνομούμενης Πολιτείας, στην οποία πρωταρχικός σκοπός είναι η 

ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη και συμβίωση των ανθρώπων.1  

Τα παιδιά αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, της οποίας τα δικαιώματα συχνά 

πλήττονται, ενώ πολλές φορές τα δικαιώματά τους είτε παραβιάζονται είτε η προάσπισή τους 

ελλοχεύει διακρίσεις και αποκλεισμούς. Για αυτό το σκοπό, η οικογένεια, η πολιτεία και οι 

φορείς οφείλουν να μεριμνούν για τα δικαιώματα του παιδιού. Μέρος των δικαιωμάτων των 

παιδιών είναι:2 

1. Το δικαίωμα στην επιβίωση 

2. Το δικαίωμα στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του 

3. Το δικαίωμα της προστασίας από επιβλαβείς ουσίες, κακοποίηση και εκμετάλλευση 

4. Το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής στην οικογενειακή, πολιτισμική και κοινωνική 

ζωή 

Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλίζεται η ειδική αναγνώριση αναφορικά με τα δικαιώματα 

των παιδιών, στη βάση των εξειδικευμένων, λόγω ηλικίας, αναγκών τους όπως για παράδειγμα 

το δικαίωμα σε φροντίδα από τους γονείς, καθώς τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες στα 

διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους έως την ενηλικίωση. Για παράδειγμα, το δικαίωμα 

στην εκπαίδευση είναι βασικό ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν μέσα στην κοινωνία. Ως 

έφηβοι, αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες και νέες ευθύνες. Οι έφηβοι μπορούν, για παράδειγμα, 

να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Η ανέχεια 

των γονέων και ο τυχόν κοινωνικός αποκλεισμός περιορίζει σοβαρά τις δυνατότητες που 

προσφέρονται στα παιδιά και τη δυνατότητα πρόσβασης στα δικαιώματά τους, γεγονός που 

θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της κοινωνίας ως συνόλου.3 

Οι δράσεις για την προστασία των παιδιών οφείλουν να εστιάζουν στην ανάληψη ειδικών 

πολιτικών σε όλα τα πεδία εστίασης και εφαρμογής με βασικό γνώμονα την ανάδειξη και την 

προώθηση των δικαιωμάτων τους. Μέρος των δικαιωμάτων τους αφορούν και την ευημερία 

τους εν γένει, είτε είναι οικονομική είτε μη οικονομική, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε άλλες 

εκθέσεις του ερευνητικού προγράμματος. Σκοπός του Ερευνητικού Προγράμματος CW-SMILE 

είναι η αποτίμηση της παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια Αττικής. Στο ερευνητικό έργο 

 
1 Γεώργιος Σουρλάς et al., “Σχέδιο Δράσης Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού, 2015-2020”, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, (Αθήνα, 2014). 
2 United Nations General Assembly, “Convention on the Rights of the Child,” United Nations, Treaty Series 1577, 

no. 3 (1989). 
3 Σουρλάς et al., “Σχέδιο Δράσης Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού, 2015-2020.” 
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γίνεται χρήση ενός πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας.4,5 Ο 

συγκεκριμένος δείκτης εξελίσσεται και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με το πέρας του 

προγράμματος. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα διατυπωθούν συγκεκριμένες 

προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας και 

ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα. Ένας επιμέρους στόχος του 

συγκεκριμένου προγράμματος, εκτός από την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσα 

από την εφαρμογή του δείκτη, είναι η δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης, το οποίο προκύπτει 

από τη μέχρι τώρα ανάλυση και τα αποτελέσματα της διερεύνησης.  

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος CW-SMILE και συγκεκριμένα στην 

ποιοτική έρευνα Μελέτη Πρωτοβουλιών παρουσιάστηκαν τα κενά και οι δυσκολίες που 

εντοπίζονται κατά τη προσφορά των υπηρεσιών από οργανισμούς -αρμόδιους για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών-, καθώς και ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο 

και ποια λιγότερο. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας της Μελέτης Πρωτοβουλιών 

καθώς και ως ένα βαθμό τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της ποσοτικής ανάλυσης, που 

συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων, οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία 

είναι προς αξιοποίηση από την ερευνητική ομάδα του έργου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της 

ποσοτικής έρευνας έχουν επίσης καταδείξει συγκεκριμένες τάσεις που εστιάζονται σε 

διαφορετικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο συνδυασμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την ποσοτική ανάλυση, τις 

συνεντεύξεις με τους οργανισμούς και από τη συνολική ενασχόλησή μας με το παρόν έργο, 

οδήγησε στην ανάγκη κατάρτισης ενός Σχέδιου Δράσης, στο οποίο θα αποτυπώνονται βασικές 

θέσεις, ιδέες ή/και συγκεκριμένες δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής 

φτώχειας. Η προσπάθεια αυτή αφορά την αποτύπωση των σημείων συμφωνίας των δομών, 

των σχολείων και όλων των φορέων που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο, με απώτερο σκοπό 

την προώθηση καλών πρακτικών και συγκεκριμένων δράσεων.  

 

1.1 Σκοπός του Σχέδιου Δράσης  

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ευάλωτων παιδιών, το κράτος κρίνεται απαραίτητo να 

κινητοποιήσει όχι μόνο πόρους αλλά και να διευκολύνει τις προσπάθειες των κρίσιμων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται σε αυτήν.6 Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει 

να υιοθετήσει αλλά και να επικοινωνήσει σε όλους τους πολίτες το όραμα της κοινής ευθύνης 

για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών που αρχίζει με την κρατική παιδική μέριμνα 

και την προστασία της οικογένειας. Με γνώμονα τόσο την ευημερία των παιδιών όσο και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων, οι διαφορετικοί φορείς έχουν την ευκαιρία να 

 
4Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον δείκτη, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στα 

Ειρήνη Λεριού et al., “(2019). «Η Αποτελεσματικότητα Της Επίδρασης Των Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, 

Στις Προκλήσεις Της Παιδικής Φτώχειας», Μελέτη 2019, C.W.-SMILE” Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2019). 
5 Ειρήνη Λεριού, Βασίλειος Κούτρας, and Χρυσούλα Ροδουσάκης, Νικόλαος Τασόπουλος, Κωνσταντίνος 

Τσιριμώκου, “«Κατάρτιση Ενός Νέου Μεθοδολογικού Πλαισίου Καταγραφής Της Παιδικής Ευημερίας Και 

Φτώχειας»,” Working Paper No. 2019-02, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2019), 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-

smile_working_paper_2019-02.pdf. 
6 Stephanie Pywell, “Child Practice and Welfare Protection Handbook” (Dublin, Ireland, 2015), 

https://doi.org/10.1093/ojlr/rwv011. 
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συνεργαστούν στρατηγικά για την ασφαλή μείωση του αριθμού των οικογενειών που είναι 

κοινωνικά ευάλωτες. Η πολιτεία μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την ευημερία των 

παιδιών αυξάνοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης και πρόληψης των προβλημάτων 

ασφάλειας των παιδιών που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Παράλληλα, τα παιδιά που 

φιλοξενούνται σε ιδρύματα μπορούν επίσης να επωφεληθούν, καθώς βασικός στόχος της 

συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών με τους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών που θα συμβάλλουν θετικά στην προώθηση αυτών των 

παιδιών σε οικογένειες το συντομότερο δυνατό. 

Βασικός σκοπός του σχεδίου είναι να παράσχει μια σύνθεση των στοιχείων της 

υφιστάμενης κατάστασης και των στοιχείων που αφορούν τις προκλήσεις και τις λύσεις στον 

τομέα της παιδικής ευημερίας. Το εν λόγω σχέδιο δράσης στηρίζεται σε μια ποικιλία 

δεδομένων καθώς και στη δημοσιευμένη και αδημοσίευτη έρευνα, που έχει πραγματοποιηθεί 

έως σήμερα. Ο σκοπός του σχεδίου είναι αφενός η κοινοποίηση των στοιχείων σχετικά με τη 

φύση αυτών των προβλημάτων αφετέρου η ανάδειξη των λύσεων που φαίνεται να λειτουργούν 

για όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά που βάλλονται από τη φτώχεια. Το γεγονός ότι οι νέες 

γνώσεις για την παιδική ευημερία παράγονται συνεχώς είναι ένας σημαντικός λόγος για τον 

οποίο το Σχέδιο Δράσης πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά. Προβλέπεται, επομένως, ότι το 

σχέδιο θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση, είτε μέσω πλήρους αναθεώρησης είτε μέσω 

προσθήκης, υποδεικνύοντας τις εκάστοτε αλλαγές.  

Επιπλέον, σκοπός του σχεδίου είναι να καθοδηγήσει προς την κατεύθυνση της μείωσης 

της παιδικής φτώχειας, μέσω της χρήσης ποικίλων δοκιμασμένων εννοιών σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένων στόχων, δεικτών και στόχων. Από πολλές απόψεις, το σχέδιο που 

περιλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο δεν έχει πρόθεση να αντικαταστήσει πιθανά εθνικά 

σχέδια, αλλά προσβλέπει σε μια συνεργασία με αυτά, ώστε να απαντηθεί ταχύτερα το ζήτημα 

της παιδικής φτώχειας ή τουλάχιστον κάποιες πλευρές της.  

Αντίθετα, το σχέδιο αυτό θέτει τους στόχους σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζονται οι διάφορες 

πρωτοβουλίες του συστήματος. Σε κάποιο βαθμό, ο σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να φέρει 

στο προσκήνιο αντιφάσεις που υπάρχουν από την υφιστάμενη κατάσταση, ώστε να ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης δεν έχει σκοπό να 

διευκρινίσει λεπτομερώς τι πρέπει να κάνουν οι φορείς, αλλά να προτείνει διαφορετικές 

δράσεις και πολιτικές ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή τους σε περιφερειακό και 

αργότερα σε εθνικό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης καθοδήγει ως ένα βαθμό τα επόμενα βήματα 

και τους στόχους των εμπλεκομένων φορέων βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των δράσεων 

τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους. Ένα σαφώς καθορισμένο Σχέδιο Δράσης 

έχει έως επιπλέον στόχο να βοηθά τα στελέχη και τους επαγγελματίες του χώρου να (1) 

προσδιορίσουν τα αποτελέσματα που ελπίζουν να επιτύχουν, (2) αναπτύξουν ένα όραμα και 

συνεκτική λογική για τις οργανωτικές και πολιτικές αποφάσεις τους, (3) αποφασίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους. Ταυτόχρονα, αυτή η 

διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και στη δημιουργία ενός 

πιο ποιοτικού συστήματος. Η συνεργασία με διαφορετικούς φορείς αλλά και τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους μπορεί να συμβάλλει θετικά στην υποστήριξη και τη βιωματική εμπειρία του 
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προσωπικού σε αυτούς τους φορείς δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη σε όλα τα επίπεδα, τόσο 

της παρεχόμενης φροντίδας όσο και της περαιτέρω ανάπτυξής της. Φυσικά, δεν πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η διαρκής τριβή, παρατήρηση, συνεργασία και υποστήριξη με τις 

οικογένειες παρέχει στους εργαζόμενους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας μια σταθερή 

βάση για τη λήψη αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι πάροχοι υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα και η συνεργασία τους με την κοινωνία και τους δημόσιους 

φορείς ενθαρρύνει την κοινότητα, το δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων, τα παιδιά και τις 

οικογένειες να συνεργαστούν με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία 

εστιάζει στη μείωση της παιδικής φτώχειας.  

Τέλος, ένα υπάρχον σχέδιο δράσης δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους φορείς οι 

μια αποτελεσματική και συνεπή πρακτική μέσα από την καθιέρωση νέων συνεργασιών. 

Επίσης, μέσα από την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, μπορούν να αναδειχθούν νέες πήγες 

χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν στους εμπλεκομένους φορείς τα 

απαραίτητα μέσα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις δράσεις τους, σε σχέση με τη βελτίωση 

της παιδικής ευημερίας αλλά και των οικογενειών τους. Έτσι, το συγκεκριμένο σχέδιο παρέχει 

επίσης καθοδήγηση σε ερευνητές/τριες και αποτελεί ανοικτή πρόσκληση στους 

ενδιαφερόμενους φορείς να παράσχουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

διαδικασίας τελειοποίησής του. 

 

1.2 Αρχές για τη σχεδίαση ενός Σχέδιου Δράσης για την Παιδική Ευημερία 

Το Σχέδιο Δράσης είναι ένα οργανωμένο πλάνο, το οποίο αναπτύσσεται, με στόχο την 

οργανωμένη προσπάθεια ενός οργανισμού ή φορέα για να επιτύχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. 

Η συγκεκριμένη οργανωμένη αποτύπωση επιτρέπει στους εμπλεκομένους φορείς να 

ακολουθήσουν σταθερά και εφικτά βήματα με σκοπό την προώθηση και την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου ζητήματος, εν προκειμένου τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Ειδικότερα, 

το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας είναι ένα πλάνο, το οποίο 

οργανώνει όλες τις δράσεις καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας οι οποίες 

προγραμματίζονται, πάντοτε στη βάση του επίμαχου ζητήματος, μετά τη διερεύνηση της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

Το Σχέδιο Δράσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα την 

οποία θα πρέπει να αναπτύξουν συνεργατικά διαφορετικοί φορείς, αλλά ως ένας τρόπος 

οργάνωσης αυτών, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση μιας εξελικτικής διαδικασίας μάθησης, 

συνεργασίας και συμμετοχικής ευθύνης σε σχέση με τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. 

Ως προς αυτήν την κατεύθυνση και σύμφωνα με τον διεθνή διάλογο θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν μερικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται αναφορικά με τα Σχέδια Δράσης που 

εστιάζουν στην παιδική ευημερία. Ειδικότερα, αυτές οι αρχές συνοψίζονται ως εξής:7,8,9 

1. Προσδιορισμός και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά τα παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.  

 
7 United Nations General Assembly, “Convention on the Rights of the Child” United Nations, Treaty Series 1577, 

no. 3 (1989). 
8 McTaggart, “Guiding Principles for Participatory Action Research.” 
9 World Health Organization, “Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 

2013-2020.” 
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2. Διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών σε μακροχρόνια κλίμακα. 

3. Ενίσχυση της ικανότητας των οικογενειών να φροντίζουν παιδιά. 

4. Άμεση επανασύνδεση του παιδιού με την οικογένεια, όταν για κάποια περίοδο το παιδί 

φιλοξενείται αλλού. 

5. Παροχή άμεσης εναλλακτικής λύσης στην περίπτωση που η επανένωση με την 

οικογένεια είναι αδύνατη (αναδοχή ή υιοθεσία). 

Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι, ώστε να μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μια επαναλαμβανομένη διαδικασία με ξεκάθαρα βήματα. Ειδικότερα, τα 

βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά είναι τα εξής παρακάτω:10,11  

1. Προσδιορισμός προβλήματος και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.  

2. Συμμετοχή της οικογένειας σε μια συνεργατική συνεργασία με τους εμπλεκομένους 

φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3. Αξιολόγηση της φύσης του προβλήματος και των αιτιών του. Προσδιορισμός των 

δυνάμεων και αδυναμιών των οικογενειών, της υφιστάμενης κατάστασης και 

αποτίμηση των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

4. Διαμόρφωση τον στόχων και των σκοπών.  

5. Εντοπισμός των καλών πρακτικών για την επίτευξη των στόχων. Ανάθεση στον 

καταλληλότερο οργανισμό για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης. Ανάθεση στα 

μέλη της οικογένειας ή σε άλλους παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλλουν 

θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Προσδιορισμός ρεαλιστικών χρονικών 

πλαισίων για την ολοκλήρωση των δράσεων. 

6. Επανεξέταση των διαδικασιών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών 

ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

 

 
10 Federico De Andreis, “The Principles behind a Strategic Plan,” Open Journal of Applied Sciences 9, no. 4 (2019): 
240–45. 
11 Paul Bywaters, “Inequalities in Child Welfare: Towards a New Policy, Research and Action Agenda,” British 
Journal of Social Work 45, no. 1 (2013): 6–23. 
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Για να είναι επιτυχημένο ένα Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία:12 

1. Επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, σαφείς, 

ρεαλιστικοί και εφικτοί. 

2. Συγκεκριμένες προς υλοποίηση δράσεις. 

3. Τα άτομα ή τους φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για κάθε δράση. 

4. Σχεδιασμός της κάθε δράσης. 

5. Πόροι που χρειάζονται για την υλοποίηση της κάθε δράσης.  

Οι πόροι που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση κάθε δράσης είναι διαφορετικοί, 

ανάλογα με τη φύση της δράσης και το περιεχόμενο της. Παράδειγμα πόρων μπορεί είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, δημόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές, 

εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, τοπικές αρχές κ.λπ.), ο απαιτούμενος 

χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων (συναντήσεις ομάδων εστίασης και εργασίας, 

σεμινάρια κ.λπ.), υλικοτεχνικός εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι κ.ά. Εκτός αυτών, το Σχέδιο 

Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο παρακολούθησης της πορείας της 

υλοποίησης. Αυτό οπωσδήποτε σε αυτή τη φάση του έργου δεν είναι δυνατόν να συμβεί, 

ωστόσο με το πέρας του έργου και την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να 

υπάρξουν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων. 

 

 
12 Jan Mccarthy, “Developing and Implementing Child Welfare Practice Models”, National Child Welfare 

Resource Center for Organizational Improvement, University of Southern Maine, Muskie School of Public 

Service (Portland, 2012). 

Σχήμα 1 Το σχέδιο δράσης ως επαναλαμβανομένη διαδικασία 
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1.3 Ενδεικτικό περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης 

Τα Σχέδια Δράσης οφείλουν να προσανατολίζονται σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. 

Για παράδειγμα, μερικές μόνο δράσεις που θα μπορούσαν να περιγραφούν στο συγκεκριμένο 

σχέδιο είναι η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών των μαθητών ιδιαιτέρως προς την κατεύθυνση της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας αναφορικά με την καταπολέμηση της παιδικής 

ευημερίας. Οπωσδήποτε, στο παραπάνω πλαίσιο, δράσεις εξωστρέφειας στο πλαίσιο των 

μαθημάτων ή των σχολικών δραστηριοτήτων επίσης συμβάλλουν θετικά στην ενδυνάμωση 

της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, οι παρουσιάσεις έργων μαθητών, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και συνεργασίες με πολιτιστικούς και άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας 

μπορούν να ενδυναμώσουν την αφύπνιση των πολίτων αναφορικά με το ζήτημα της παιδικής 

φτώχειας, ενεργοποιώντας έτσι νέες δράσεις σε επίπεδο γειτονιάς. 

Οπωσδήποτε, οι δράσεις εξοικείωσης (δρώμενα και ενημέρωση) είναι απαραίτητες, 

ώστε η τοπική κοινωνία να επαγρυπνηστεί σχετικά με το θέμα της παιδικής ευημερίας και να 

προσανατολιστούν στη δημιουργία νέων δράσεων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για 

παράδειγμα, σε αυτήν την περίπτωση, η ενεργοποίηση διαφόρων καλλιτεχνών (σκηνοθετών, 

ηθοποιών, ζωγράφων κ.λπ.) ή έμπειρων τεχνιτών καθώς και η ενεργοποίηση εθελοντών 

μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πηγή επαγρύπνησης ή να προσδώσουν μια διαφορετική λύση 

στο επικείμενο ζήτημα.  

Διαδεχόμενα, μέσα από τις δράσεις τέχνης (έκθεση ζωγραφικής ή δράσεις καλλιτεχνών 

σύγχρονης τέχνης), οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να έρθουν κοντά και να συζητήσουν για 

το ζήτημα της παιδικής ευημερίας, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο έναν δίαυλο επικοινωνίας, 

δημιουργώντας πιθανών εστίες συνεργασίας. Οπωσδήποτε, η συμμέτοχη των συλλόγων 

γονέων και κηδεμόνων σε αυτές τις δράσεις κρίνεται αναγκαία. Η συμμετοχή των 

εμπλεκομένων φορέων σε καλλιτεχνικές δράσεις ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και 

γεφυρώνει τις διαφορές.13 Όπως σημειώνει η Otte, η σύγχρονη τέχνη δύναται να συσχετιστεί 

με τη συνεκτική συμπεριφορά συγκόλλησης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και της 

ανάδειξης κατάλληλων μέτρων για την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι η 

παιδική φτώχεια.14 

Τέλος, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις με αντίστοιχους 

σκοπούς, μπορεί να οδηγήσει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενδυνάμωση της 

συνεργασίας σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες οικογένειες σε διεθνές 

επίπεδο.  

 

 

 

 

 
13 G Yeliz Kahya and Anlı Ataöv, “Cultural Actors as Agents of Generating Social Co-Presences within the Place: 

Istanbul’s Contemporary Art Scene,” European Planning Studies 27, no. 6 (2019): 1177–99; Hongyu Qin, “An 

Investigation of the Current Development of School-Age Children in Poverty-Stricken Areas,” in Chinese 

Research Perspectives on Educational Development, Volume 4 (Brill, 2018), 162–81. 
14 Hanka Otte, “Bonding or Bridging? On Art Participation and Social Cohesion in a Rural Region of the 

Netherlands,” Poetics, 2019. 



 

 

Σχέδιο Δράσης 2019 – C.W.-SMILE 
 

11 

 

 Σχέδιο Δράσης 2019 

2 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 

2.1 Σημεία εστίασης από τη Μελέτη Πρωτοβουλιών 

Στη Μελέτη Πρωτοβουλιών έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν με συστηματικό τρόπο 

όλες οι δράσεις που γίνονται στην Περιφέρεια Αττικής και αφορούν στη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας. Η συγκεκριμένη διερεύνηση κατέληξε σε μια σειρά από κενά στον χώρο της 

κοινωνικής καινοτομίας, ενώ ανέδειξε επίσης ότι η έλλειψη στέγης επεκτάθηκε σημαντικά 

κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη είχε 

ως βασικό στόχο την εις βάθος προσέγγιση του ζητήματος της στέγης αλλά και όλων των 

διαστάσεων της παιδικής ευημερίας. Τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την επιτέλεση του έργου τους καθώς και 

τα νομικά ή θεσμικά κενά που επηρεάζονται. Με άλλα λόγια, σκοπός της μελέτης ήταν να 

περιγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση ώστε να προκύψουν μια σειρά από δράσεις που θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας Από την έρευνα του ζητήματος, προκύπτει 

ότι η μειονεξία που σχετίζεται με την έλλειψη στέγης επηρεάζεται από κοινωνικο-

πολιτιστικούς, οικολογικούς και πολιτικούς παράγοντες, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν 

εκείνοι που δεν μπορούν να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 15 

Οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο της παιδικής μειονεξίας είναι 

το μειωμένο εισόδημα των κηδεμόνων και η έλλειψη στέγης, η φυλάκιση των κηδεμόνων για 

κάποιο χρονικό διάστημα και το προβληματικό υποστηρικτικό περιβάλλον.16 Παράλληλα, η 

συγκεκριμένη κατάσταση συνδέεται με συναισθήματα ενοχής, σταδιακό κοινωνικό 

αποκλεισμό και αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών τόσο από τους γονείς όσο και από τα 

παιδιά17. Επιπλέον, η παιδική φτώχεια και η κακοποίηση σχετίζονται στενά με την έλλειψη 

στέγης μεταξύ της νέας γενιάς των άστεγων,18 ενώ οι δυσάρεστες εμπειρίες κατά τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας συνδέονται στενά με μια πληθώρα αρνητικών αποτελεσμάτων αργότερα 

στη ζωή19. Όπως είναι για παράδειγμα προβλήματα κοινωνικής και αναπτυξιακής μορφής και 

 
15 Peter Graffy et al., “Life Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of Homelessness,” 

Journal of Poverty 23, no. 3 (April 16, 2019): 202–28  
16 Shinn, M., Gibbons-Benton, J., & Brown, S. R. (2015). Poverty, Homelessness, and Family Break-Up. Child 

Welfare, 94(1), 105–122.  
17 Sharon Lambert, Daniel O’callaghan, and Owen Jump, “Young Families in the Homeless Crisis: Challenges 

and Solutions” (Dublin, Ireland, 2018), https://www.researchgate.net/publication/329610164. 
18 Graffy et al., “Life Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of Homelessness.” 
19 Teena M McGuinness and Jessica R Waldrop, “Adverse Childhood Experiences and the Mental Health of 

Veterans,” Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 53, no. 6 (2015): 23–26; Laurie S 

Ramiro, Bernadette J Madrid, and David W Brown, “Adverse Childhood Experiences (ACE) and Health-Risk 

Behaviors among Adults in a Developing Country Setting,” Child Abuse & Neglect 34, no. 11 (2010): 842–55; 

Ellen Goldstein et al., “Addressing Adverse Childhood Experiences and Health Risk Behaviors among Low-

Income, Black Primary Care Patients: Testing Feasibility of a Motivation-Based Intervention,” General Hospital 

Psychiatry 56 (2019): 1–8; Graffy et al., “Life Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants 

of Homelessness.” 
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εκδήλωσης ψυχιατρικών νόσων, αλλά και θεμάτων υγείας.20, 21,22 Τα βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορεί να είναι το έντονο άγχος και οι τραυματικές εμπειρίες (π.χ. 

περιστατικά βίας), οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, η κατάθλιψη και η 

παραβατική συμπεριφορά τα οποία έχουν τραγικές συνέπειες στην ομαλή ανάπτυξή τους και 

στη γνωστική τους ικανότητα. Αναφορικά με τη φυσική τους υγεία τα παιδιά αρρωσταίνουν 

συχνότερα παρουσιάζοντας λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, μολύνσεις των 

αφτιών, γαστρεντερικά προβλήματα και άσθμα. Επίσης, εντοπίζονται διατροφικές 

ανεπάρκειες, οι οποίες οδηγούν σε υψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων.23 

Επίσης, τα παιδιά που ζουν στον δρόμο είναι πιθανό να παρουσιάσουν καθυστέρηση στην 

ανάπτυξή τους με μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο κάποια στιγμή24. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που ανέδειξε η Μελέτη Πρωτοβουλιών είναι ότι τα 

μέτρα πολιτικής και οι μέχρι στιγμής δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση των 

οικονομικών παραγόντων της ευημερίας, κυρίως λόγω της αναγκαιότητας των δράσεων που 

σχετίζονται με την επιβίωση και την απτή ελάφρυνση των οικονομικών προβλημάτων των 

ατόμων, είτε είναι παιδιά, είτε οικογένειες, είτε ενήλικες. Εντοπίζονται μόνο λίγες δράσεις 

αναφορικά με την ενίσχυση του εισοδήματος των ευάλωτων οικογενειών, όπως είναι τα 

κρατικά βοηθήματα (π.χ. επιδότηση ενοικίου, θέρμανσης κ.λπ.). Αν και προκυπτει ότι μόνο το 

10%-15% του πληθυσμού επωφελείται από αυτά τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι 

παρόλο που τα μέτρα του κράτους πρόνοιας είναι απαραίτητα, δεν επαρκούν για την επίλυση 

του προβλήματος στη «ρίζα» του, παραμένοντας ένα 20% των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας 

τη χρονική περίοδο 2007-2018. Διαδεχόμενα, οι δράσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης 

είναι λίγες. Αυτές οι δράσεις υποστηρίζονται λιγότερο από τον κρατικό μηχανισμό και 

περισσότερο από τις ΜΚΟ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Nilsson, S. F., Laursen, T. M., Hjorthøj, C., Thorup, A., & Nordentoft, M. (2017). Risk of psychiatric disorders 

in offspring of parents with a history of homelessness during childhood and adolescence in Denmark: a 

nationwide, register-based, cohort study. The Lancet Public Health, 2(12), e541–e550.  
21 Annor & Oudshoorn (2019) 
22 Annor, B. O. H., & Oudshoorn, A. (2019). The health challenges of families experiencing homelessness. 

Housing, Care and Support, 22(2), 93–105. 
23 https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness 
24 Bonnie T Zima et al., “Sheltered Homeless Children: Their Eligibility and Unmet Need for Special Education 

Evaluations.,” American Journal of Public Health 87, no. 2 (1997): 236–40; Heather Biggar, “Homeless Children 

and Education: An Evaluation of the Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act,” Children and Youth 

Services Review 23, no. 12 (2001): 941–69; J J Cutuli and Joe Wilard, “Building Early Links for Learning: 

Connections to Promote Resilience for Young Children in Family Homeless Shelters.,” Zero to Three 39, no. 4 

(2019): 43–50. 

https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness
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Πίνακας 1 Κενά στις δράσεις αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας 

                      Οικονομική Διάσταση Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές Πάρα πολλές 

Εισόδημα  ✓    

Στέγαση/ Συνθήκες Διαβίωσης  ✓    

Σίτιση    ✓  

Υγεία   ✓   

Μη Οικονομική Διάσταση Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές Πάρα πολλές 

Ενδοοικογενειακή βία  ✓    

Προάσπιση δικαιωμάτων παιδιών  ✓    

Εκπαίδευση     ✓ 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και 

γονέων 
 ✓    

Ελεύθερος Χρόνος/      ✓ 

Επικουρικές Δράσεις Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές Πάρα πολλές 

Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση 

της παιδικής ευημερίας. 
✓     

Μέτρα επανένταξης και αντιμετώπισης του 

αποκλεισμού. 
 ✓    

Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και 

δικαστικών εκκρεμοτήτων 
 ✓    

 

Αναφορικά με τις δράσεις αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 

αυτές είναι πολύ λίγες. Ειδικότερα, υπάρχει ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να παρέμβει 

αυτεπάγγελτα, ενώ ο μόνος οργανισμός που μπορεί να παρέμβει άμεσα σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συνήθως, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας συνδέονται και με περιπτώσεις υλικής αποστέρησης, κακοποίησης ή αμέλειας των 

παιδιών. Διαδεχόμενα, εντοπίστηκαν ελάχιστες δράσεις που αφορούν την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών. Άλλο ένα ζήτημα που εντοπίστηκε είναι η έλλειψη επαρκούς 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών και των γονέων. Αυτό το έλλειμα εντοπίζεται 

κυρίως σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, καθώς οι υπηρεσίες αυτές 

παρέχονται από ΜΚΟ, οι οποίες συνήθως δραστηριοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα. 

Σε ό,τι αφορά άλλους παράγοντες που συνεπικουρούν στη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας, φαίνεται ότι σε όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών υπάρχουν κενά, όπως είναι τα 

ελλείμματα στις δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της 

παιδικής ευημερίας. Άλλο ένα ζήτημα ανακύπτει σχετικά με το έλλειμμα στην παροχή 

εκπόνησης πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού, αλλά και τα ελλείμματα 

στην αρωγή και διευκόλυνση νομικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων. 25 

 
25 Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο Λεριού et al., “(2019). «Η 

Αποτελεσματικότητα Της Επίδρασης Των Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, Στις Προκλήσεις της Παιδικής 

Φτώχειας», Μελέτη 2019, C.W.-SMILE.” 
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2.2 Προβλήματα και Δυσκολίες 

Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες αναφορικά με 

την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Από τη μέχρι στιγμή έρευνα εντοπίστηκαν κάποια 

κενά και δυσκολίες στο υφιστάμενο πλαίσιο. Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν πολύ 

συνοπτικά τα προβλήματα και οι δυσκολίες, ενώ αργότερα, θα ενταχθούν στην ανάπτυξη της 

στρατηγικής και τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των δυσκολίων. 

Η πρώτη δυσκολία που εντοπίζεται αφορά τη Γραφειοκρατία, καθώς εντοπίζονται κενά 

και καθυστερήσεις σχετικά με διαδικασίες που αφορούν στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 

για την υποχρεωτική διανυκτέρευση και λειτουργία προς το κοινό, υπηρεσιών φιλοξενίας 

αστέγων παιδιών ή οικογενειών τους. Για να μπορέσει ένα παιδί να φιλοξενηθεί σε έναν 

ξενώνα, πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Παράλληλα, εντοπίζονται καθυστερήσεις και 

στους ελέγχους που διεξάγουν οι υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων. 

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και αναφορικά με τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας. 

Τέλος, γραφειοκρατικές διαδικασίες εντοπίζονται και κατά τη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά πολλές φορές αδύνατη τη λειτουργία κάποιων 

οργανισμών.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει αποσπασματική χρηματοδότηση για διαφορετικά 

προγράμματα με ημερομηνία λήξης, γεγονός που δυσκολεύει τη συνέχεια των προγραμμάτων 

και της βοήθειας στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται ζητήματα που 

αφορούν τον χαρακτήρα των χρηματοδοτήσεων. Για παράδειγμα, κάποιες χρηματοδοτήσεις 

αφορούν μόνο συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι), γεγονός που 

καθιστά το περιβάλλον περισσότερο ασφυκτικό. Οπωσδήποτε, οι χρηματοδοτήσεις έχουν 

παροδικό μόνο χαρακτήρα και παρότι μπορεί παροδικά να ανακουφίζουν το πρόβλημα, 

ωστόσο δεν το επιλύουν. 

Σε συνδυασμό με το παραπάνω η έλλειψη σταθερής προνοιακής πολιτικής δημιουργεί 

εξίσου ζητήματα. Εντοπίζεται μια μεταβίβαση της υλοποίησης των δράσεων σε επίπεδο 

οργανισμών, χωρίς το κράτος να έχει ένα σταθερό και ενιαίο πλαίσιο. Διαδεχόμενα, το ασαφές 

και ελλειμματικό πλαίσιο οδηγεί σε κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε 

καθυστερήσεις αντίδρασης των δημόσιων υπηρεσιών. 

Άλλα προβλήματα ανακύπτουν και από τη λειτουργία των ιδρυμάτων. Για παράδειγμα 

παρατηρήθηκε ελλιπής μέριμνα για τα παιδιά που ενηλικιώνονται. Φαίνεται ότι τα ιδρύματα 

προσπαθούν με ίδια μέσα να βοηθήσουν τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν, ενώ από πλευράς 

κρατικής μέριμνας κάτι τέτοιο δεν έχει σχεδιαστεί επαρκώς, οδηγώντας σε μια ενήλικη ζωή 

των παιδιών αυτών επίσης στέρησης και φτώχειας. Ακόμα, συχνά παρατηρείται έλλειψη 

προσωπικού στους δημόσιους φορείς, γεγονός που καθιστά την επιτέλεση του έργου των 

δημόσιων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την όλη διαδικασία αλλά και τη 

συνεργασία τους με τους άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα.  

Επιπλέον, εντοπίστηκε αδυναμία ενδυνάμωσης του θεσμού της αναδοχής και της 

υιοθεσίας και η έλλειψη συντονιστικού οργάνου, η οποία δημιουργεί καθυστερήσεις στις 

διαδικασίες με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν για περισσότερο καιρό τόσο σε 

νοσοκομεία όσο και σε δομές. Οπωσδήποτε, το γεγονός ότι δεν καταγράφονται επαρκώς τα 

παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, οδηγεί σε μη πλήρη περιγραφή της εικόνας των παιδιών που 
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έχουν προβλήματα και επομένως το πρόβλημα υποεκτιμάται, ενώ, η διαδικασία της αναδοχής 

και της υιοθεσίας δυσκολεύει πάρα πολύ. Τέλος, παρατηρήθηκε ελλιπές υποστηρικτικό 

πλαίσιο για τη μετάβαση των νέων στην ενηλικίωση και ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά 

προβλήματα. Ειδικότερα, οι δομές δεν ξέρουν που να προωθήσουν αυτά τα παιδιά, λόγω 

έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα - σε δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, 

αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη με αμφίβολο αποτέλεσμα.  

Τα κενά και οι δυσκολίες που περιεγράφηκαν πολύ συνοπτικά παραπάνω αποτελούν 

την απαρχή για τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης μαζί με τα σημεία εστίασης που 

περιγράφονται στην επόμενη υποενότητα. Από τα παραπάνω, φαίνεται τουλάχιστον για την 

ώρα ότι αναπτύσσονται τρεις κεντρικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να 

αναπτυχθεί το σχέδιο δράσης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης δύναται να αναπτυχθεί γύρω από 

τρεις πυλώνες, σε επίπεδο γειτονιάς ή περιοχής, σε επίπεδο Δήμου και φυσικά σε επίπεδο 

Περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι πολίτες, όσο και οι φορείς θα είναι σε θέση να 

βρίσκονται σε ανοικτό διάλογο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας 

συνολικά. Οπωσδήποτε, σε αυτήν την διαδικασία η συμμετοχή των ΜΚΟ και όλων των 

οργανώσεων με αντίστοιχη δράση κρίνεται απαραίτητη.  

 

2.3 Σημεία εστίασης από την πρωτογενή έρευνα 

Στο πρώτο κύμα της πρωτογενούς έρευνας έγινε μια πρώτη απόπειρα να μετρηθεί η 

ευημερία των παιδιών στην Περιφέρεια Αττικής. Για αυτόν τον λόγο διεξήχθη έρευνα σε όλους 

τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Το δείγμα αποτελείτο από 878 μαθητές, οι οποίοι 

φοιτούσαν κατά την περίοδο της συλλογής του ερωτηματολογίου στην ΣΤ’ Δημοτικού, την Γ’ 

Γυμνάσιου και την Γ’ Λυκείου. 26 

 

 
26 Τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο, διεξάγεται το δεύτερο κύμα της πρωτογενούς έρευνας αναφορικά 

με την παιδική ευημερία. Για αυτόν τον λόγο, τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την ενότητα του 

Σχέδιου Δράσης, αναμένεται να αλλαχθούν ή και να εμπλουτιστούν στο μέλλον.  
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Πηγή. Leriou et al (2019),  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός των clusters είναι όπως περιγράφεται στο Σχήμα 

3. Ο διαχωρισμός των Δήμων σε ομάδες δεν έγινε τυχαία αλλά ακολουθήθηκε μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο «Understanding 

and Measuring Child Well-being in the Region of Attica, Greece», το οποίο βρίσκεται υπό 

διαδικασία αξιολόγησης για δημοσίευση. 27 

Αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο της συγκεκριμένης έκθεσης, αξίζει να σημειωθούν 

μερικά σχόλια για τα cluster και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ώστε να καταστεί λειτουργική 

η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων σε επίπεδο Δήμων ή ομάδων 

Δήμων.  

Το Cluster 1, το οποίο αποτελείται από 6 Δήμους στα πιο κοντινά σύνορα των ευρύτερων 

μητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του Πειραιά, κατοικείται κυρίως από φτωχές 

οικογένειες. Τα νοικοκυριά έχουν πολύ λίγους πτυχιούχους πανεπιστημίων ή επαγγελματίες 

με υψηλό προφίλ, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι τόσο υψηλό ώστε επηρεάζει σχεδόν κάθε 

οικογένεια που ζει εκεί. 

Το Cluster 2, το οποίο αποτελείται από 11 δήμους στο βόρειο και νότιο τμήμα της 

ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς, είναι πολύ καλύτερα από τους 

Clusters 4, 3, 5 και 1, αλλά σαφώς δεν είναι τόσο καλός όσο τα 6 και 7, τα οποία αποτελούνται 

 
27 Eirini Leriou; Kazani Aggeliki; Kollias Andreas; Paraskevopoulou Christina, Understanding and Measuring 

Child Well-being in the Region of Attica, Greece (under review) 

Σχήμα 2. Χάρτης απεικόνισης των γεωγραφικών clusters. 
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κυρίως από μεσαία και αστικά νοικοκυριά σε όρους πόρων. Το Cluster 3, που αποτελείται από 

24 Δήμους στη δυτική πλευρά του ποταμού Κηφισού, αντιπροσωπεύει κυρίως κατώτερα 

νοικοκυριά μεσαίας και εργατικής τάξης, με πολύ λίγους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που 

ζουν με μέτριο οικογενειακό εισόδημα και αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία. 

 

Σχήμα 3. Δήμοι ανά Cluster 

Πηγή. Leriou et al. (2019) 

 

Το Cluster 4, αποτελούμενο από 15 δήμους, είναι ένας συνδυασμός πυκνοκατοικημένων 

μητροπολιτικών περιοχών, όπως η πόλη της Αθήνας, ο μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα και 

τα σχετικά αραιοκατοικημένα προάστια στα ανατολικά της Αττικής. Παραμένει σχεδόν 

ακριβώς στη μέση τιμή των μεταβλητών ομαδοποίησης για την Αττική ως σύνολο. Το Cluster 

5 είναι μια ειδική περίπτωση των παράκτιων και νησιωτικών δήμων, κοινωνικοοικονομικά 

πολύ κοντά στο Cluster 1, αλλά με χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν με 

σαφήνεια στις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση. 

Το Cluster 6, αντιπροσωπεύει τα εύπορα προάστια της μεσαίας τάξης. Αποτελείται από 

τρεις Δήμους της Αττικής που είναι πλούσιοι αλλά όχι τόσο όσο αυτοί του Cluster 7. Πολλά 

από τα σπίτια στα οποία διαβιούν οι κάτοικοι σε αυτό το Cluster είναι μεγάλα αλλά όχι τόσο 

μεγάλα όσο αυτά του Cluster 7. Επίσης, οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές έχουν υψηλότερα 

εισοδήματα και μισθούς σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της ανάλυσης, αλλά όχι τόσο υψηλά 

όσο το εισόδημα και οι μισθοί των κάτοικων στο Cluster 7.  

Τέλος, το Cluster 7 αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση πλούτου και εξουσίας. Αποτελείται 

από δύο Δήμους της Αττικής που ξεχωρίζουν ως εκείνοι με το υψηλότερο μέσο εισόδημα, το 

υψηλότερο ποσοστό των ατόμων που εργάζονται σε ηγετικές θέσεις και ως επαγγελματίες, το 

Cluster 1

•Αγίας Βαρβάρας, 
Ασπροπύργου, Μεγαρέων, 
Περάματος, Σαλαμίνας, Φυλής

Cluster 2

•Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, 
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, 
Γλυφάδας, Λυκόβρυσης - Πεύκης, 
Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, 
Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, 
Χαλανδρίου

Cluster  3

• Αγίου Δημητρίου,Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, Αγκιστρίου, Αιγάλεω, Αχαρνών, 
Γαλατσίου, Δάφνης - Υμηττού, Ελευσίνας, 
Ιλίου, Καλλιθέας, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, 
Μεταμορφώσεως, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας 
Ιωνίας, Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη, Πειραιώς, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Σπάτων -
Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Φιλαδελφείας -
Χαλκηδόνος, Χαϊδαρίου

Cluster 4

•Αθηναίων, Βύρωνος, Ελληνικού -
Αργυρούπολης, Ζωγράφου, 
Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καισαριανής, 
Κυθήρων, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, 
Πόρου, Σαρωνικού, Ωρωπού

Cluster 5

•Αίγινας, Λαυρεωτικής, 
Σπετσών, Ύδρας

Cluster  6

•Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, 
Διονύσου, Παπάγου - Χολαργού

Cluster 7

•Κηφισιάς, Φιλοθέης - Ψυχικού
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χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, το υψηλότερο ποσοστό υψηλά μορφωμένων ατόμων, τα 

μεγαλύτερα σπίτια και το υψηλότερο το μερίδιο των ατόμων που εργάζονται στον τριτογενή 

τομέα της οικονομίας. Με άλλα λόγια, αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει τα πλουσιότερα μέρη 

της Αττικής. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη χρονική περίοδο 2018-2019 συνοψίζονται στον 

Πίνακα 2.28 Για τη χρονική περίοδο 2018-2019 στο σύνολο των Clusters αναφορικά με την 

οικονομική ευημερία, το 7,9% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, ενώ στη μη 

οικονομική ευημερία το 9,75% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Φαίνεται ότι, τα 

παιδιά συνολικά έχουν καλύτερη ευημερία σε οικονομικούς όρους, έναντι των μη οικονομικών 

διαστάσεων της παιδικής ευημερίας. Αναφορικά με τη συνολική ευημερία μόλις το 6,084% 

του δείγματος (Ν=878) φαίνεται να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι της συνολικής ευημερίας.  

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Ευημερίας ανά cluster, χρονική περίοδος 2018-2019 
 Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Σύνολο 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 
κατώφλι 

8.87574 4.22535 9.52381 9.54545 12.06897 2.22222 1.96078 7.94016 

Μη Οικονομική Ευημερία  
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
6.50888 5.63380 11.90476 13.63636 8.62069 9.89011 1.92308 9.75890 

Γενική Ευημερία  
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
2.36686 1.40845 8.09524 10.0 10.34483 3.29670  - 6.08496 

 

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2018-2019 τα ποσοστά των παιδιών που βρίσκονται κάτω 

από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας φαίνεται να είναι υψηλότερα στο Cluster 4 (9,5%), 

στο Cluster 5 (12,1%) και στα Cluster 3 και 1 (με 9,5% και 8,9% αντίστοιχα). Τα Cluster 7, 6 

και 2, εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της 

οικονομικής ευημερίας. Από την άλλη πλευρά, σε όρους μη οικονομικής ευημερίας, τα 

υψηλότερα ποσοστά των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι εντοπίζονται στα 

Clusters 4 (13,6%), 6 (9,9%) και 3 (11,9%). Φαίνεται ότι το Cluster 4 συγκεντρώνει τα 

υψηλότερα ποσοστά παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι τόσο της οικονομικής 

(9,5%) όσο και της μη οικονομικής ευημερίας (13,6%), σε αντίθεση με το Cluster 7 που 

συγκεντρώνει τα χαμηλότερα ποσοστά παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της 

οικονομικής (2%) και μη οικονομικής (1,9%) ευημερίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Cluster 4, 

6, και 3 έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών κάτω από το όριο της μη οικονομικής 

ευημερίας.  

Αναφορικά με το Δημοτικό (Πίνακας 3) δεν φαίνεται να υπάρχει οικονομική 

αποστέρηση (ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι 0%) για τα Clusters 1, 2, 6 και 7. 

 
28 Τα αποτελέσματα και η αναλυτική συζήτηση τους παρουσιάζεται στο άρθρο Understanding and Measuring 

Child Well-being in the Region of Attica, Greece (under review), των Eirini Leriou; Kazani Aggeliki; Kollias 

Andreas; Paraskevopoulou Christina 
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Αντίθετα, τα Clusters 4 και 5 παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά παιδιών που είναι κάτω 

από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας, 11,53% και 14,28% αντίστοιχα.  

Πίνακας 3 Μαθητές δημοτικού κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 

 Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
 -  - 6.89655 11.53846 14.28571  -  - 5.53191 

Μη Οικονομική Ευημερία  
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 
κατώφλι 

 - 9.52381 5.74713 5.76923  - 3.22581 5.26316 5.10638 

Γενική Ευημερία  
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
 -  - 3.44828 5.76923 14.28571  -  - 2.97872 

 

Αναφορικά με τους μαθητές Γυμνασίου (Πίνακας 4), πάλι και σε αυτήν την περίπτωση 

το Cluster 4 μαζί με το Cluster 3 και 6 παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τις 

άλλες περιοχές. Ειδικότερα, κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας φαίνεται να 

είναι το 15,8% των παιδιών από το cluster 4, το ίδιο και το Cluster 6 (13,3%), ακολουθεί το 

Cluster 3 (12,1%). Επίσης, σχετικά υψηλά ποσοστά των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το 

όριο της μη οικονομικής ευημερίας σημειώνεται στο Cluster 4 (19,7%), στο Cluster 3 (19%) 

και στο Cluster 6 (13,3%). Σε ό,τι αφορά τη Γενική Ευημερία επίσης υψηλά ποσοστά των 

παιδιών κάτω από το όριο παρουσιάζονται στο Cluster 4 (19,7%) και στο Cluster 3 (13,8%). 

 
Πίνακας 4 Μαθητές Γυμνασίου κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 

 Οικονομική Ευημερία 

 Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 10.84337 10.71429 12.06897 15.78947 10.71429 13.33333 4.34783 11.89711 

Μη Οικονομική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 7.22892 7.14286 18.96552 19.73684 3.57143 13.33333  - 11.89711 

Γενική Ευημερία  
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 2.40964 3.57143 13.79310 19.73684 7.14286 6.66667  - 9.32476 

 

Αντίστοιχα για το Λύκειο (Πίνακας 5), φαίνεται ότι το ποσοστό των παιδιών που 

βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας είναι υψηλότερο στο Cluster 5 (13%) και 

ακολουθεί το Cluster 3 (10,8%). Αντίστοιχα τα παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

φτώχειας αναφορικά με τη μη οικονομική ευημερία παρουσιάζονται σε υψηλότερα ποσοστά 

στο Cluster 5 (17,4%), στο Cluster 6 (13,3%), στο Cluster 3 (13,8%) και στο Cluster 4 (13%). 
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Τέλος, σε όρους γενικής ευημερίας τα ποσοστά είναι υψηλότερα στο Cluster 5 (13%) και 

ακολουθεί το Cluster 3 (9,2%). 

 

Πίνακας 5 Μαθητές Λυκείου κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 
Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
8.82353  - 10.76923 3.26087 13.04348  -  - 5.88235 

Μη Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
7.35294  - 13.84615 13.04348 17.39130 13.33333  - 11.07692 

Γενική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
2.94118  - 9.23077 4.34783 13.04348 4.44444  - 5.23077 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018-2019 προκύπτει ότι το cluster 4 έχει τα 

χειροτέρα αποτελέσματα σχετικά με την ευημερία (οικονομική, μη οικονομική και συνολική). 

Ακολουθεί το cluster 3 και το cluster5. Είναι σχετικά καλύτερα τα υπόλοιπα cluster, ενώ το 

Cluster 7 είναι σχεδόν χωρίς πρόβλημα. Από την ανάλυση των Cluster, φαίνεται ότι οι δυτικές 

περιοχές της Αττικής, όπου διαβιούν οικογένειες μεσαίου χαμηλού εισοδήματος και 

οικογένειες εργατών αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το Cluster 5 έχει κάποιες ημιαστικές ή 

επαρχιακές περιοχές, σε αυτήν την περίπτωση, φαίνεται ότι το εισόδημα παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην ευημερία των παιδιών. Το ίδιο συμβαίνει και με το Cluster 4, όπου αποτελεί και το 

σημαντικότερο cluster της ανάλυσης. Επειδή περιλαμβάνει και τον Δήμο Αθηναίων, φαίνεται 

ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο, όχι μόνο από την πληθυσμιακή πυκνότητα των 

περιοχών, αλλά ενδεχομένως και από την κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων και τα μέτρα 

λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία 2010-2017.  

Συγκρίνοντας τις δυο περιόδους, αξίζει να σημειωθούν μερικά αποτελέσματα.29 Η 

σύγκριση των μεταβολών που υπολογίστηκαν απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1, το οποίο 

αφορά το σύνολο των παιδιών ανά Cluster. Ειδικότερα, φαίνεται να έχει μειωθεί τόσο η 

οικονομική όσο και η μη οικονομική ευημερία κατά 3,4% και 3,1% αντίστοιχα. Δηλαδή, 

μειώθηκαν τα ποσοστά των μαθητών που βρίσκονται κάτω από το όριο της οικονομικής και 

μη οικονομικής ευημερίας. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις αναφορικά με την οικονομική ευημερία 

παρατηρούνται στα Cluster 3 (5,9%), 6 (4,4%) και 7 (3,8%). Αντίθετα, για τη μη οικονομική 

 
29 Για λόγους συντομίας, τα αποτελέσματα για την προηγούμενη χρονική περίοδο δεν παρουσιάζονται εδώ. Ο 

λόγος είναι, ότι ένα σχέδιο δράσης θα πρέπει να εκκινεί από την υφιστάμενη κατάσταση. Για αυτόν τον λόγο η 

κατάρτισή του θα ξεκινήσει από την περιγραφή της κατάστασης το έτος 2018-2019 και θα συνεχιστεί με την 

αποτύπωση του επομένου κύματος της έρευνας, η οποία διεξάγεται κατά τη χρονική διάρκεια της συγγραφής του 

παρόντος. 
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ευημερία οι μεγαλύτερες βελτιώσεις (μείωση του ποσοστού των μαθητών που βρίσκονται 

κάτω από το όριο) παρατηρούνται στα Cluster 6 (6,4%) και3 (1,8%).  

Το Cluster 4 που είχε συνολικά και τα χειρότερα αποτελέσματα δεν φαίνεται να 

χειροτερεύει σε όρους γενικής ευημερίας με το ποσοστό των παιδιών κάτω από το όριο της 

γενικής ευημερίας να παρουσιάζει αύξηση κατά 2,8%. 

 

Διάγραμμα 1 Μεταβολές Αποτελέσματα Χρονική Περίοδος, 2018-2019 και πριν το 2018 

 

 

 

Εξετάζοντας ανά ηλικία, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2 τα αποτελέσματα για το 

σύνολο των παιδιών. Ειδικότερα, φαίνεται ότι στο Δημοτικό παρουσιάζεται βελτίωση 

αναφορικά με την οικονομική ευημερία κατά 3,6%. Δηλαδή, μειώθηκε το ποσοστό των 

παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο της οικονομικής φτώχειας κατά 3,6%, ενώ για την 

μη οικονομική ευημερία παρουσιάστηκε βελτίωση κατά 9%.  

Για τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση αναφορικά με 

την οικονομική ευημερία (2,2%) και επιδείνωση για τη μη οικονομική ευημερία (3,5%). 

Ωστόσο, αναφορικά με τη γενική ευημερία, προκυπτει ότι υπάρχει επιδείνωσή μεταξύ των 

περιόδων, καθώς προκυπτει ότι το ποσοστό των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

φτώχειας μεταξύ των δυο υπό εξέταση περιόδων αυξήθηκε κατά 3,9%. 

Για τα παιδιά του Λυκείου, η βελτίωση είναι σχετικά μεγάλη σε όρους οικονομικής 

ευημερίας καθώς τα παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας μειώθηκε σε 4,2% 

μεταξύ των δυο υπό εξέταση περιόδων. Επιδείνωση παρουσιάζεται για τη μη οικονομική 

ευημερία με τα ποσοστά να αυξάνονται κατά 1,6%, ενώ η γενική ευημερία παρουσιαζει πολύ 

μικρή βελτίωση κατά 0,9% 
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Διάγραμμα 2 Μεταβολές επιμέρους τύπων ευημερίας μεταξύ των 2 περιόδων 

  

 

 

 

Στο Δημοτικό οι βελτιώσεις για την οικονομική ευημερία είναι σχετικά χαμηλές (γύρω 

στο 5%) αλλά παρατηρούνται σε όλα τα clusters. Εξαίρεση αποτελεί το Cluster 5 που 

παρουσιαζει αύξηση 14,3% του ποσοστού των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο 

μεταξύ των δυο περιόδων. Σημαντικές βελτιώσεις παρατηρούνται σε όρους μη οικονομικής 

ευημερίας, όπου στα clusters για τα παιδιά του Δημοτικού παρατηρούνται μειώσεις των 

παιδιών κάτω από το όριο έως και 17,6% (Cluster 4).  

Για τους μαθητές Γυμνασίου βελτιώσεις για την οικονομική ευημερία παρατηρούνται 

μόνο στo Cluster 3 (8,3% μείωση των μαθητών κάτω από το όριο), στο Cluster 7 (4,3%) και 

το Cluster 5 (7,1%). Για τη μη οικονομική ευημερία, βελτιώσεις παρατηρούνται στο Cluster 5 

(3,6%). Αντίθετα τα Cluster 4 (8,6%), Cluster 1 (1,2%), Cluster 3 (5,4%) και το Cluster 4 

(8,6%) έχουν αυξήσει τα ποσοστά των μαθητών που βρίσκονται κάτω από το όριο της γενικής 

ευημερίας.  
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Η εικόνα είναι επίσης σχετικά προβληματική και για τους μαθητές Λυκείου, όπου σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική βελτίωση μεταξύ των δυο 

περιόδων. Για παράδειγμα το Cluster 4 έχει μειώσει μόνο κατά 4,2% το ποσοστό των παιδιών 

που είναι κάτω από το όριο της οικονομικής ευημερίας. Σημαντική μείωση μεταξύ της 

περιόδου της κρίσης (2010-2018) και της περιόδου (2018-2019) έχει και το Cluster 2 όπου οι 

μαθητές που είναι κάτω από το όριο της οικονομικής ευημερίας μειώθηκαν κατά 9,1%. Η 

απόκλιση της μη οικονομικής ευημερίας μεταξύ των δυο περιόδων φαίνεται να έχει σημειώσει 

επιδείνωση στο Cluster 5 (17,4%), ενώ στο Cluster 4 έχει επιδεινωθεί κατά 2,4% και στο 

Cluster 3 κατά 4,6% Τα υπόλοιπα Cluster παρουσιάζουν ανεμικές αυξήσεις (αύξηση του 

ποσοστού των παιδιών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της μη οικονομικής ευημερίας).  

 
Πίνακας 6 Μεταβολές ευημερίας μεταξύ των δυο περιόδων, Όλες οι ηλικίες 

    
Αποκλίσεις 

    

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Συνολικά 

Οικονομική 0 -2.9 
 

-5.9 -3.2 -3.4 -4.4 -3.4 

Μη Οικονομική 1 -0.5 -1.8 0.9 5.2 -6.4 -0.2 -0.2 

Γενική 0 -1.4 0.4 2.8 3.4 -1.1 0 0.8 

Δημοτικό 

Οικονομική -5.6 -5 -2.6 -5.8 14.3 -6.7 0 -3.6 

Μη Οικονομική -8.3 2.8 -13,2 -17.5 0 -1.8 -1.9 -9 

Γενική 0 -5 1.1 -5.8 14.3 0 0 0 

Γυμνάσιο 

Οικονομική 0 3.6 -8.3 -0.2 -7.1 0.8 -4.3 -2.2 

Μη Οικονομική 1.2 3.6 5.4 8.6 -3.6 0 0 3.5 

Γενική 1.2 0 1.9 14.4 -3.6 0.4 0 -3.9 

Λύκειο 

Οικονομική 1.5 -9.1 -7.7 -4.3 -4.3 -4.4 -10 -4.2 

Μη Οικονομική 2.9 -9.1 4.6 2.4 17.4 -8.9 0 -1.6 

Γενική -1.5 0 -1.5 -2.0 8.7 -2.2 0 -0.90 

 

Εξετάζοντας το κάθε Cluster ξεχωριστά μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά 

συμπεράσματα αναφορικά με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των γεωγραφικών 

περιοχών που τα αποτελούν. Για παράδειγμα, το Cluster 1 παρουσιαζει μια σχετική 

σταθερότητα μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων για τις δυο υποεξέταση περιόδους. 

Η γενική ευημερία των παιδιών παραμένει αμετάβλητη. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται σε 

όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι μοναδικές μεγάλες διαφορές αφορούν στα παιδιά του δημοτικού 

που φαίνεται σε ποσοστό 8,3% να έχει βελτιωθεί η μη οικονομική ευημερία. Φαίνεται ότι το 

Cluster 1, αν και παραδοσιακά ανήκει στις πιο φτωχές περιοχές τα ποσοστά ευημερίας δεν 

έχουν αλλάξει. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η οικονομική κρίση επηρέασε 

λιγότερο αυτές τις περιοχές καθώς το βιοτικό τους επίπεδο ήταν έτσι και αλλιώς πολύ χαμηλό. 

Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν να χάσουν κάτι, απλά συρρικνώθηκε λίγο ακόμα το 

υπάρχον συμπιεσμένο, σε όρους οικονομικούς, επίπεδο ζωής τους.  
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Στο Cluster 2, διαβιούν οικογένειες μεσαίου/υψηλού εισοδήματος. Για τη συνολική 

ευημερία δεν φαίνεται να έχουν υπάρξει σημαντικές μεταβολές. Για την ακρίβεια 

παρατηρήθηκε μεταβολή μόλις 1,4% στη συνολική ευημερία των παιδιών από αυτό το Cluster. 

Ωστόσο, εντοπίζονται κάποιες ανεμικές αλλαγές ανά τύπο ευημερίας. Για παράδειγμα, 

παρατηρείται μια βελτίωση στην οικονομική ευημερία τη δεύτερη περίοδο σε σχέση με την 

πρώτη περίοδο, της τάξεως του 2,9% και στη μη οικονομική αυτή είναι χαμηλότερη στο 0,5%. 

Οι μεταβολές δεν είναι πολύ σημαντικές. Ωστόσο, σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες φαίνεται 

ότι στο συγκεκριμένο Cluster τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνάσιου έχουν σημαντικές 

αλλαγές μεταξύ των δυο περιόδων.  

Το Cluster 3 περιλαμβάνει περιοχές που είναι χαμηλού μεσαίου εισοδήματος και 

νοικοκυριά της εργατικής τάξης. Η συνολική ευημερία και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

φαίνεται να έχει διακυμάνσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι τόσο σε επίπεδο οικονομικής όσο και σε 

επίπεδο μη οικονομικής ευημερίας έχει μειωθεί το ποσοστό των παιδιών που είναι κάτω από 

το όριο της φτώχειας, κατά 5,9% και 1,8% αντίστοιχα. Ωστόσο, η γενική ευημερία στο σύνολο 

των παιδιών του δείγματος δεν φαίνεται να έχει σημαντικές διακυμάνσεις. Το ποσοστό των 

παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας μειώθηκε κατά 0,4%, μεταβολή 

σχετικά αμελητέα.  

Το Cluster 4, βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ των άλλων Clusters, για αυτόν τον 

λόγο αναμένει κάνεις εκεί να μένουν οικογένειες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Αν και 

φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στη μη οικονομική ευημερία των παιδιών του δημοτικού έως 

και 17,6% μεταξύ των δυο περιόδων, ωστόσο συνολικά η ευημερία των παιδιών έχει βελτιωθεί 

κατά ελάχιστο. Ειδικότερα, παρουσιάζεται βελτίωση έως 3,2% για την οικονομική ευημερία 

και έως και 0,9% για την μη οικονομική ευημερία μεταξύ των δυο υπό εξέταση χρονικών 

περιόδων, ενώ η γενική ευημερία έχει επιδεινωθεί κατά 2,8%. Προκύπτει, ότι η συγκεκριμένη 

γεωγραφική ομαδοποίηση έχει σχετικά κακές επιδόσεις σε όλες τις ηλικίες με τα ποσοστά της 

γενικής ευημερίας να αυξάνονται τόσο για τα παιδιά του Γυμνασίου (14,4%) όσο και για το 

σύνολο των παιδιών (2,8%). Το παραπάνω υποδεικνύει οτι η κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ 

αυτές τις περιοχές. Οπωσδήποτε αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Cluster, 

περιλαμβάνει και τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος έχει πλέον υψηλά ποσοστά μεταναστών, οι 

οποίοι είναι άνθρωποι με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Ακόμα και πολλές δράσεις που έγιναν 

και γίνονται ακόμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανθρωπιστικής κρίσης δεν 

φαίνεται να έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την παιδική ευημερία.  

Το Cluster 5 επίσης περιλαμβάνει σχετικά φτωχές περιοχές. Συνολικά φαίνεται να έχουν 

βελτιωθεί λίγο τα ποσοστά για την οικονομική ευημερία (3,4% μειώθηκε το ποσοστό των 

παιδιών κάτω από το όριο), αλλά έχει αυξηθεί το ποσοστό κατά 5,2% για τη μη οικονομική 

ευημερία και κατά 3,4% για τη γενική ευημερία. Αντίστοιχα παρατηρούνται αυξήσεις για τα 

ποσοστά των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο για την οικονομική ευημερία στο 

δημοτικό (14,3%) και για τη μη οικονομική ευημερία στα παιδιά του Λυκείου (17,4%), ενώ 

μειώθηκαν οι μαθητές γυμνασίου κάτω από το όριο 7,1% για τη μη οικονομική ευημερία.  

Το Cluster 6 περιλαμβάνει αρκετά πλούσιες οικογένειες. Προκύπτει ότι αναφορικά με 

την οικονομική ευημερία των παιδιών δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των δυο 

περιόδων. Συνολικά, αναφορικά με την οικονομική ευημερία το ποσοστό των παιδιών κάτω 
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από το όριο μειώθηκε κατά 4,4%. Άρα η οικονομική τους ευημερία βελτιώθηκε. Ωστόσο, 

φαίνεται να υπάρχει μεγάλη μεταβολή αναφορικά με την οικονομική ευημερία. Η απόκλιση 

μεταξύ των δυο περιόδων παρουσιαζει βελτίωση (δηλαδή, το ποσοστό των παιδιών κάτω από 

το όριο μειώθηκε κατά 6,4%). Στις ηλικιακές ομάδες δεν αποτυπώνονται ιδιαίτερες 

αποκλίσεις. 

Τέλος, το Cluster 7 περιλαμβάνει τις πιο πλούσιες περιοχές της περιφέρειας. Σε αυτό το 

Cluster φαίνεται να μην υπάρχει μεταβολή αναφορικά με τη γενική ευημερία μεταξύ των δυο 

περιόδων που εξετάστηκαν. Συνολικά, παρουσιάζονται βελτιώσεις για όλες τις ηλικίες. Οι 

βελτιώσεις είναι σχετικά χαμηλές, ωστόσο παραμένουν βελτιώσεις. Προκύπτει επομένως, ότι 

το Cluster 7 παρουσιαζει υψηλούς βαθμούς ανθεκτικότητας αναφορικά με την παιδική 

ευημερία. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μεταβολές στις λιγότερο πλούσιες περιοχές (για 

παράδειγμα cluster 1 και 3), είναι μάλλον μικρές και δεν παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις 

σε επίπεδο συνολικής ευημερίας. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι τα άτομα ήταν ήδη αρκετά 

φτωχά πριν από την περίοδο της κρίσης και αυτό επηρέασε μόνο μερικώς την καθημερινότητά 

τους. Αντίθετα σε Clusters όπως το 4, το 5 και το 6, εντοπίζονται σχετικά μεγαλύτερες 

αποκλίσεις. Φαίνεται, ότι η κρίση και τα μετρά λιτότητας επηρέασαν τις οικογένειες με μεσαία 

και υψηλά εισοδήματα σε περισσότερο βαθμό από ότι τα πιο φτωχά στρώματα. Βέβαια, δεν 

σημαίνει ότι τα πιο φτωχά στρώματα δεν έχουν συμπιεστεί περαιτέρω αλλά τουλάχιστον σε 

αυτήν την έρευνα, φαίνεται σε όρους οικονομικής ευημερίας να είναι περισσότερο σταθερά. 

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι οι περιοχές αυτές δεν επηρεάστηκαν και πάρα πολύ 

από την κρίση, κυρίως γιατί ήταν τόσο φτωχοί, όπου η μείωση του εισοδήματος τους ήταν 

ελάχιστη. 

 

Πίνακας 7 Αποτελέσματα ανά cluster για το έτος 2018-2019 
Συνολικά 

 1 2 3 4 5 6 7  

Κάτω από το κατώφλι ✓  ✓ ✓ ✓   Οικονομική 

 Κάτω από το κατώφλι   ✓ ✓ ✓ ✓  Μη οικονομική 

 Κάτω από το κατώφλι   ✓ ✓ ✓   Γενική  

Δημοτικό 

Κάτω από το κατώφλι 
   

✓ ✓ 
  

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
 

✓ ✓ 
    

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
    

✓ 
  

Γενική  

Γυμνάσιο 

Κάτω από το κατώφλι ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ 
 

✓ 
 

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ 
   

Γενική  

Λύκειο 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ 
 

✓ 
  

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
    

✓ 
  

Γενική  

   ✘ ✘ ✘    
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Επομένως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της έρευνας προέκυψαν 

πολυδιάστατα χαρακτηριστικά όπως η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της ευημερίας των 

παιδιών στην περιοχή της Αττικής. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ότι η 

ευημερία των παιδιών, η οποία βασίζεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε μη οικονομικούς 

παράγοντες, βελτιώθηκε το 2018-2019 σε σύγκριση με τα έτη εφαρμογής των μέτρων 

λιτότητας, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό των παιδιών φαίνεται να είναι κάτω από το όριο του 

κινδύνου έλλειψης γενικής ευημερίας στην Αττική κατά τη διάρκεια του 2018-2019. Ωστόσο, 

η γενική ευημερία των παιδιών επιδεινώθηκε το έτος 2018-2019 σε αντίθεση με το 2010-2018. 

Επίσης, τα Clusters 5, 4 και 3 παρουσιάζουν σταθερά τη χειρότερη κατάσταση και στις δύο 

περιόδους και γι’ αυτό απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή (Πίνακας 7). Επιπλέον, όσον αφορά τις έξι 

Διαστάσεις, συγκεκριμένα την περίοδο 2018-2019, όλα τα Clusters παρουσιάζουν ένα 

μεγαλύτερο πρόβλημα στη διάσταση που σχετίζεται με τους μη οικονομικούς παράγοντες 

ευημερίας, ιδιαίτερα τη Διάσταση 5. Αυτό το εύρημα δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για την 

ανάπτυξη της Αττικής, δεδομένου ότι μια μελλοντική κρίση είναι πιθανή όταν η εκπαίδευση 

που παρέχεται δεν επικεντρώνεται στην ολόπλευρη καλλιέργεια των ατόμων.  

Όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές της ευημερίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα 

εντοπίζεται στη διάσταση που σχετίζεται με την ανεργία, Διάσταση 3. Η ανεργία αποτελεί 

σημαντική παράμετρο της οικονομικής ευημερίας, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στις άλλες διαστάσεις της παιδικής ευημερίας, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης και η 

διατροφή. Επομένως, με την αντιμετώπιση αυτής της διάστασης, στην πραγματικότητα, 

βελτιώνουμε ταυτόχρονα τις Διαστάσεις 1 και 2. Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα σε όλες 

τις ομάδες, προκειμένου να βελτιωθεί η ευημερία των παιδιών στις Διαστάσεις 3 και 5. 

Όσον αφορά τις πολιτικές συνέπειες, κάθε δεδομένο σχέδιο δράσης για την Αττική 

πρέπει να βελτιώσει τις Διαστάσεις 3 και 5. Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να υπάρξει η 

σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με την παιδική ευημερία. 

Ειδικότερα, να βρουν θέσεις εργασίας σε ανέργους γονείς, ειδικά σε ομάδες που παρουσιάζουν 

το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη διάσταση, και, επιπλέον, να παρέχουν επαγγελματική 

κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν στα παιδιά εκτός από 

δεξιότητες και γνώσεις, και μια σειρά από ιδανικά και ιδέες που αφορούν την ανθρώπινη 

ύπαρξη, όπως είναι η αρετή και η ηθική. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά να διδαχθούν οι ηθικές 

αξίες και να τους καλλιεργηθεί η αγάπη για τη φύση, τα ζώα και τους συνανθρώπους τους. Με 

άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας θετικής 

προσωπικότητας.  

Τα παραπάνω, δεν αποτελούν μέρος μιας άμεσης αλλαγής, αλλά χρειάζεται συνολική 

αντιμετώπιση και προσπάθεια ετών ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα παραπάνω 

ζητήματα όπως περιγράφηκαν. Για αυτόν τον λόγο, αναλύονται παρακάτω μερικές μόνο 

δράσεις που θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην αλλαγή και κατά επέκταση στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα, δηλαδή τη μείωση της παιδικής φτώχειας. 
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3 Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης 
Μέχρι τώρα έχει περιγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και έχουν εντοπιστεί τα κενά 

που υπάρχουν ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ολιστικά το ζήτημα της παιδικής φτώχειας 

στην Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να περιγραφεί ο τρόπος με τον 

οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης και πως αυτό θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί ο τρόπος και η μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου 

δράσης. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι προτεραιότητες για δράση αλλά και η διαμόρφωση 

των στόχων. Οπωσδήποτε θα περιγραφούν οι μέθοδοι υλοποίησης ή και θα καταγραφούν οι 

βασικές αρχές εκκίνησης του σχεδίου. Αργότερα θα περιγραφούν οι τρόποι παρακολούθησης, 

ελέγχου και αξιολόγησης του σχεδίου.  

 

3.1 Διατύπωση και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για Δράση 

Το πρώτο βήμα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός 

από τους εμπλεκομένους φορείς συγκεκριμένων στόχων και διαδικασιών κατά τον οποίο θα 

πρέπει να περιγράφεται η διατύπωση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση.30 Κατά τη 

διαδικασία αυτή, οι φορείς, οι γονείς και οι οργανώσεις που συμμετέχουν καλούνται να 

απαντήσουν στο ερώτημα «πού επιθυμούμε να φτάσουμε;», προγραμματίζοντας τις 

συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η 

«διατύπωση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για δράση» που θα προκύψουν από την 

ανάπτυξη της συστηματικής διερεύνησης αποτελεί διαδικασία η οποία θα συνδέσει οργανικά 

τον σχεδιασμό για την παιδική ευημερία με τις πραγματικές αδυναμίες και τις δυνάμεις του 

υπάρχοντος συστήματος.  

Η διαδικασία αυτή αναπτύσσεται συνήθως μετά την αποτίμηση του συνολικού 

ερευνητικού έργου και πριν το τέλος της αξιολόγησης αυτού. Για αυτόν τον λόγο αναμένεται 

να οργανωθούν focus group ανά Cluster ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς και οι γονείς ώστε να καταστρωθούν εξατομικευμένες υποδράσεις σε 

κάθε cluster. Στη διαδικασία είναι καλό να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, οι 

δημόσιοι φορείς και οι οργανώσεις των πολίτων, έτσι ώστε οι δράσεις που θα 

προγραμματιστούν να εκφράζουν και να έχουν την αποδοχή όλων των παραγόντων της 

τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να ενισχυθεί και η δέσμευση όλων για την υλοποίησή 

τους.31  

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη φάση, αφού τους παρουσιαστεί η υφιστάμενη 

κατάσταση καλούνται να καταγράψουν τις προτεραιότητες για δράση. Σε αυτήν τη φάση 

μπορούν να γίνουν πολλές και διαφορετικές υποδράσεις, όπου η κοινωνία θα συμμετέχει πιο 

ενεργά. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό 

φωτογραφίας με θέμα την παιδική φτώχεια στη γειτονιά τους. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να 

έλθουν σε περισσότερη επαφή με το ζήτημα και οι γονείς θα εμπλακούν πιο ενεργά. Μέσα από 

 
30 Cecilia Azorín, Alma Harris, and Michelle Jones, “Taking a Distributed Perspective on Leading Professional 

Learning Networks,” School Leadership & Management, 2019, 1–17. 
31 Alma Harris et al., “Leading Turnaround and Improvement in Low-Performing Schools in Malaysia and 

Indonesia,” International Perspectives on Leading Low-Performing Schools, 2018, 267. 
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αυτή τη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογος για την καταγραφή και την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων.  

Η καταγραφή αποσκοπεί στη μελέτη, στην ιεράρχηση και στην τελική επιλογή των 

δράσεων που θα υλοποιήσουν οι «ομάδες δράσης», αλλά και το χρονικό διάστημα που θα 

πρέπει αυτές να υλοποιηθούν.32 Φυσικά, ο αριθμός των δράσεων και το χρονικό διάστημα 

μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής, τη φύση 

της δράσης και τις προτεραιότητες που έχουν βάλει. Σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι να 

επιλεγεί ένας σχετικά μικρός αριθμός δράσεων και να εμπλακούν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι φορείς και πολίτες. Η ιδέα πίσω από τον μικρο αριθμό δράσεων είναι ότι 

επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής, καθώς και την 

ουσιαστική εμπλοκή περισσότερων μελών της κοινότητας. 33 

Για την καλύτερη επιλογή των δράσεων και της προτεραιοποίησης τους πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως είναι (1) η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης, 

(2) η αλληλεπίδραση με διάφορους δείκτες, (3) οι ιδιαίτερες απαιτήσεις (σε πόρους, μέσα, 

φόρτο εργασίας, χρόνο κ.λπ.), (4) η προηγούμενη εμπειρία και (5) οι καλές πρακτικές, (6) η 

ύπαρξη ανάλογων ή συμπληρωματικών δράσεων. 

Σε αυτή τη βάση, η ομάδα θα πρέπει να συνεκτιμά και να ιεραρχεί τις προτεραιότητες 

για δράση, απαντώντας σε ερωτήματα, όπως αν επείγει η υλοποίηση της δράσης, να 

ιεραρχηθούν οι δράσεις ανάλογα με την αναγκαιότητά τους, αν απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη 

προσπάθεια και χρόνος, αν υπάρχει ήδη σχετική δράση από άλλους φορείς, αν υπάρχουν 

συμπληρωματικές προτεραιότητες. Το τελευταίο μπορεί να βοηθήσει στην παράλληλη 

υλοποίηση συγγενών δράσεων εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια. 

 

3.2 Σχέδια Δράσης: Διαμόρφωση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 

3.2.1 Διαδικασία Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης 

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω από τους φορείς και τους πολίτες και ιεραρχηθούν 

οι προτεραιότητες και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, θα πρέπει να χωριστούν τα άτομα σε 

ομάδες εργασίας αναλαμβάνοντας να διαμορφώσουν και να συντάξουν τα λεπτομερή σχέδια 

για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς επίσης και να ορίσουν τις αρμοδιότητες που θα 

αναλάβει το κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων. 

Κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να διαθέτει έναν συντονιστή ώστε να παρακολουθεί 

τις εργασίες των υπολοίπων και να ολοκληρώσει το σύνολο της δράσης. Ειδικότερα, η κάθε 

ομάδα εργασίας αλλά και συνολικά οι φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να καταρτίσουν τα 

παρακάτω, όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης συνολικά αλλά και τις υποδράσεις αυτού. Για αυτό 

τον σκοπό θα πρέπει να καταγραφούν: 

 
32 Οι ομάδες δράσεις μπορεί να αποτελούνται από τους φορείς και τις ΜΚΟ που θα συμμετέχουν αλλά και τους 

γονείς και τα ίδια τα παιδιά, όπου θα έχουν ενεργό ρόλο όσο αυτό είναι εφικτό. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να 

συμμετέχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολιτών μέσα 

από δράσεις τέχνης για την κοινωνική αλλαγή. 
33 Asia Sarti et al., “Around the Table with Policymakers: Giving Voice to Children in Contexts of Poverty and 

Deprivation,” Action Research 16, no. 4 (2018): 396–413. 
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1. Κριτήρια επιτυχίας: θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αποτίμησης της επιτυχίας του 

στόχου και των υποδράσεων. Τα κριτήρια μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά, ανάλογα με τη φύση του στόχου. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο 

αριθμός των συμμετεχόντων σε μια δράση, αριθμός επωφελουμένων ή ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων σε μια δράση.  

2. Μεθοδολογία υλοποίησης: καταγραφή των συγκεκριμένων μεθόδων και ενεργειών 

που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική υλοποίηση του κάθε στόχου, καθώς και τη 

συγκεκριμένη συμβολή του κάθε παράγοντα που θα συμμετέχει σε αυτές.  

3. Χρονοδιάγραμμα: καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή 

του Σχεδίου Δράσης.  

4. Πόροι και μέσα: καταγράφονται οι πόροι και τα μέσα που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της δράσης, τα οποία και διαφέρουν ανάλογα με τη φύση 

της κάθε δράσης και περιλαμβάνουν: 

 ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, σύμβουλοι, καθηγητές, 

ερευνητές, τοπικές αρχές κ.λπ.) που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης, 

 χρόνος (συναντήσεις ομάδων εργασίας, σεμινάρια επιμόρφωσης κ.ά.), 

 υλικοτεχνικός εξοπλισμός (αναλώσιμα υλικά, εποπτικά μέσα, αίθουσες, 

τεχνολογικός εξοπλισμός κ.ά.), 

 οικονομικούς πόρους (κόστος υλικών, επισκέψεων κ.ά.) 

 εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης (ημερολόγια, σχέδια 

παρατήρησης, φόρμες καταγραφής, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.λπ.),  

 πηγές που θα αξιοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων. 

5. Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης: με την περιγραφή του σχεδίου 

αξιολόγησης που θα ακολουθήσει το σχολείο για την εκτίμηση της προόδου και των 

αποτελεσμάτων της δράσης. 

6. Υπεύθυνος Σχεδίου Δράσης: το πρόσωπο δηλαδή το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη 

συνολική οργάνωση της δράσης, το συντονισμό των ενεργειών, την κατανομή των 

δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της. 

 

3.2.2 Διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης 

Μετά από την κατάρτιση των δράσεων και τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

υλοποίησης θα πρέπει να υλοποιηθούν στην πράξη. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας 

μηχανισμός παρακολούθησης της πρακτικής εφαρμογής τους και της συνολικής αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητάς τους. Για την υλοποίηση των υποδράσεων ή και των δράσεων 

υπεύθυνη είναι η Ομάδα Εργασίας που θα διαμορφωθεί σε κάθε cluster. Έτσι, η ομάδα 

εργασίας έχει την κύρια ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη, την παρακολούθηση της 

προόδου του σχεδίου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. 

Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα καταγραφής των 

εργασιών που γίνονται, αλλά και των δυσκολίων που εντοπίζονται. Για παράδειγμα ένα κοινό 

ηλεκτρονικό εργαλείο όπως είναι το Trello ή το Monday.34 Σε αυτά τα πλαίσια, τα 

 
34 https://trello.com/, https://monday.com/ 

https://trello.com/
https://monday.com/
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συγκεκριμένα δυο εργαλεία παρέχουν στα μέλη τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αλλά και 

την καταγραφή της εξέλιξης των δράσεων, τις δραστηριότητες τους και τις παρατηρήσεις τους 

αναφορικά με τις δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα 

αναπροσαρμογής του αρχικού σχεδίου, αν κάτι δεν λειτουργεί στην πράξη. 

Κατά τη φάση της υλοποίησης των δράσεων, η ομάδα εργασίας πρέπει να ελέγχει και 

την αποτελεσματικότητά της. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να 

παρακολουθείται η πρόοδός τους και να εξετάζονται ζητήματα που άπτονται στα παρακάτω: 

• Συμφωνία πορείας δράσεων με τους αρχικούς στόχους του σχεδίου. 

• Σύνδεση των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων με τα καθορισμένα κριτήρια 

επιτυχίας.  

• Μέτρηση βαθμού προόδου. 

• Ποιότητα ομαδικής εργασίας  

• Επάρκεια πόρων και υλικών.  

Σε αυτήν τη φάση είναι δυνατόν να προκύψουν ανάγκες αναπροσαρμογής ή αλλαγές 

τόσο στο χρόνο όσο και στους πόρους ή τις στρατηγικές εφαρμογής ή τις διαδικασίες 

αξιολόγησης. Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών και αποκλίσεων από το αρχικό σχέδιο, 

αυτές καταγράφονται από την ομάδα και αιτιολογούνται. Η υλοποίηση του σχεδίου δύναται 

να ολοκληρωθεί με τη συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής του από την Ομάδα Εργασίας.  

Οι πήγες που δύναται να χρησιμοποιήσει η ομάδα εργασίας προκειμένου να 

αξιολογήσει την επιτυχία του σχεδίου είναι το ημερολόγιο της ομάδας αλλά και οι δείκτες 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας όπως αυτοί θα καταρτιστούν από τα αρχικά στάδια της 

υλοποίησης (για παράδειγμα αριθμός ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, αριθμός 

συμμετεχόντων στις δράσεις, αριθμός επωφελουμένων, κ.λπ.). 

 

3.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματική Υλοποίηση των Σχεδίων 

Δράσης 

Συχνά, σε αυτήν τη συνθέτη διαδικασία, όπου πολλοί φορείς εμπλέκονται στην 

υλοποίηση των σχεδίων δράσης, ανακύπτουν ζητήματα και επηρεάζονται από διαφορετικούς 

παράγοντες. Αξίζει σε αυτό το σημείο της μεθοδολογίας να επισημανθούν οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι οι φορείς αναφορικά με την 

αποτελεσματική υλοποίηση του παρόντος σχεδίου. 

 

3.3.1 Συντονισμός διαδικασίας και συμμετοχή φορέων και πολίτων 

Τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης την έχει 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μαζί με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος CW-

SMILE, κα. Ειρήνη Λεριού και ερευνητές του Προγράμματος (κα. Παρασκευοπούλου, κος 

Κόλλιας, κα. Αρτινοπούλου). Σε αυτό το σημείο, δεν είναι αποτελεσματικό να εμπλέκονται 
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πολλοί φορείς ή και πολίτες σε όλες τις λεπτομέρειες διαμόρφωσης και υλοποίησης των 

σχεδίων δράσης.35,36 

Ο αριθμός των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις όπως και ο αριθμός των 

πολιτών και των μαθητών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Για αυτόν 

το σκοπό η ενεργός συμμετοχή των φορέων, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε κάθε 

στάδιο θα πρέπει να διατρέχεται από τη συλλογικότητα στη ληψη αποφάσεων και στην 

ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία της ισότιμης συνεργασίας 

αναπτύσσεται και ενισχύεται η αποδοχή, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας, αλλά και των δράσεων. 

 

3.3.2 Επιλογή ρεαλιστικού και εφικτού αριθμού δράσεων 

Διαδεχόμενα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό είναι και ο 

προγραμματισμός της υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και εφικτού αριθμού δράσεων. 

Διατυπώνεται συχνά ότι μικρές και εστιασμένες δράσεις αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, 

ιδιαίτερα αν συμμετέχουν σε αυτές αρκετοί πολίτες, μαθητές και εκπαιδευτικοί.37 

Σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού αριθμού δράσεων πρέπει 

να ενέχει και έναν διαχωρισμό αναφορικά με τις προτεραιότητες για δράση. Θα πρέπει οι 

δράσεις να διαχωριστούν σε: 

1. Βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του ενός έτους).  

2. Μακροπρόθεσμες (διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους). 

Αλλά και μεταξύ  

1. Θεμελιώδεις δράσεις: είναι αυτές που συνδέονται με δράσεις υποδομής.  

2. Δευτερεύουσες δράσεις: είναι αυτές που θα πατήσουν πάνω στις θεμελιώδεις δράσεις 

για να αναπτυχθούν. 

Τέλος, ο προγραμματισμός θα πρέπει να διαχωρίζεται και μεταξύ νέων δράσεων αλλά 

και δράσεων «εδραίωσης» των αποτελεσμάτων.  

 

3.3.3 Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 

Οι γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής έχουν διαφορετικά 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες, όπως έχει ήδη περιγραφεί στα 

παραπάνω κεφάλαια. Για αυτόν τον λόγο, ο σχεδιασμός προκειμένου να αποτελέσει ένα 

αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης θα πρέπει να συνδέεται με τις διαφορετικές ανάγκες κάθε 

γεωγραφικής περιοχής ή ομάδων γεωγραφικών περιοχών.  

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους 

εμπλεκόμενους φορείς ως ένα συνολικό πρόβλημα, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε γεωγραφικής περιοχής. Αν και δεν υπάρχει ένας ενιαίος, 

κοινός ή και μοναδικός τρόπος για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας, κάθε ομάδα εργασίας 

 
35 Azorín, Harris, and Jones, “Taking a Distributed Perspective on Leading Professional Learning Networks.” 
36 Sarti et al., “Around the Table with Policymakers: Giving Voice to Children in Contexts of Poverty and 

Deprivation.” 
37 Qin, “An Investigation of the Current Development of School-Age Children in Poverty-Stricken Areas.” 
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που θα δραστηριοποιείται στις ξεχωριστές περιοχές οφείλει να προσεγγίζει και υλοποιεί με 

διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά.38 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η βασική μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης 

του σχεδίου δράσης μπορεί να περιγραφεί όπως στο Σχήμα 4 παρακάτω.  

 
Σχήμα 4 Μεθοδολογία υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Δράσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Richard Meegan and Alison Mitchell, “‘It’s Not Community Round Here, It’s Neighbourhood’: Neighbourhood 

Change and Cohesion in Urban Regeneration Policies,” Urban Studies 38, no. 12 (2001): 2167–94. 
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4 Στρατηγικές και σημεία για την απαρχή του σχεδίου δράσης 
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια αρχική απαρίθμηση των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παιδικής ευημερίας και προστασίας στην Περιφέρεια 

Αττικής καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας του προγράμματος CW-SMILE. 

Επιπλέον, θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια να καθοριστούν οι φορείς που δύναται να 

συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας και στην κατάρτιση της στρατηγικής σε κάθε διαφορετικό 

Cluster. Επιπροσθέτως θα εντοπιστούν και οι δράσεις στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα 

ζητήματα και πως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν σε κάθε Cluster.  

 

4.1 Δράσεις ανά Cluster 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της έρευνας 

στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Ο Πίνακας 8 παρουσιαζει τα αποτελέσματα ανά cluster 

για την Περιφέρεια Αττικής κατά το έτος 2018-2019. 

Συνολικά, οι μεταβολές στο Cluster 1 είναι πολύ μικρές, ωστόσο τα ποσοστά των 

παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι είναι σχετικά υψηλά (πάνω από 10%), αξίζει να 

γίνουν και εκεί κάποιες δράσεις, καθώς, τα παιδιά εκεί προέρχονται από εξαιρετικά φτωχές 

οικογένειες. Ειδικότερα το Cluster 1 αποτελείται από τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, 

Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Περάματος, Σαλαμίνας, Φυλής. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται 

και για το Cluster 2 (Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γλυφάδας, 

Λυκόβρυσης - Πεύκης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, 

Χαλανδρίου). Το Cluster 2 ωστόσο δεν αποτελείται από τόσο φτωχούς δήμους και για αυτόν 

τον λόγο η ένταση των δράσεων δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονη. 

Αντίθετα στα Cluster 3 (Αγίου Δημητρίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, 

Αγκιστρίου, Αιγάλεω, Αχαρνών, Γαλατσίου, Δάφνης - Υμηττού, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, 

Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεταμορφώσεως, 

Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη, Πειραιώς, Περιστερίου, 

Πετρούπολης, Σπάτων - Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος, Χαϊδαρίου), 

Cluster 4 (Αθηναίων, Βύρωνος, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, 

Ηρακλείου, Καισαριανής, Κυθήρων, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, 

Παλλήνης, Πόρου, Σαρωνικού, Ωρωπού) και Cluster 5 (Αίγινας, Λαυρεωτικής, Σπετσών, 

Ύδρας), εντοπίζονται σχετικά μεγαλύτερες αποκλίσεις και περισσότερα ζητήματα προς 

αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα ευημερίας και σε όλες τις ηλικίες (Πίνακας 8). Για αυτό τον 

λόγο, οι δράσεις σε αυτά τα 3 Clusters αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες. 

Τέλος τα Clusters 6 και 7 δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις. Σε 

αυτά τα δυο Clusters δεν αναμένετε οι δράσεις να είναι ιδιαίτερα έντονες. Παρακάτω, ο 

Πίνακας 8 περιγραφεί τα αποτελέσματα της έρευνας και τα σημεία που θα πρέπει να δοθεί 

έμφαση σε κάθε Cluster, ενώ ο Πίνακας 9 απεικονίζει την ένταση των δράσεων ανά cluster, 

ηλικία και τύπο ευημερίας. 
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Πίνακας 8 Αποτελέσματα ανά cluster για το έτος 2018-2019 
Συνολικά 

 1 2 3 4 5 6 7  

Κάτω από το κατώφλι ✓  ✓ ✓ ✓   Οικονομική 

 Κάτω από το κατώφλι   ✓ ✓ ✓ ✓  Μη οικονομική 

  Κάτω από το κατώφλι   ✓ ✓ ✓   Γενική  

Δημοτικό 

Κάτω από το κατώφλι 
   

✓ ✓ 
  

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
 

✓ ✓ 
    

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
    

✓ 
  

Γενική  

Γυμνάσιο 

Κάτω από το κατώφλι ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ 
 

✓ 
 

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ 
   

Γενική  

Λύκειο 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ 
 

✓ 
  

Οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
 

Μη οικονομική 

Κάτω από το κατώφλι 
    

✓ 
  

Γενική  

   ✘ ✘ ✘    

 

Η ένταση των δράσεων προκύπτει περισσότερο έντονη στα Cluster 3,4 και 5 

(περισσότερο κόκκινο) και ιδιαίτερα στα παιδιά Γυμνασίου αναφορικά με τη μη οικονομική 

ευημερία στα Cluster 3 και 4. Παράλληλα, αρκετές δράσεις πρέπει να γίνουν και στο Cluster 

5 σε όλους τους τύπους ευημερίας και σε όλες τις ηλικίες. Πρόβλημα προκύπτει και στη μη 

οικονομική ευημερία στα παιδιά του Λύκεια στα αντίστοιχα Cluster. Ωστόσο, δράσεις πρέπει 

να γίνουν και στο Cluster 1 (οικονομική ευημερία σε Γυμνάσιο και Λύκειο) και στο Cluster 2 

(Δημοτικό μη οικονομική ευημερία και Γυμνάσιο οικονομική ευημερία). Ο Πίνακας 9 μπορεί 

να αποτελέσει έναν οδηγό για το που πρέπει να δοθεί σημασία και σε ποιες γεωγραφικές 

περιοχές. Οπωσδήποτε, αυτή η εικόνα θα αλλάξει με τα αποτελέσματα των επόμενων κυμάτων 

της  έρευνας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. 

 
Πίνακας 9 Ένταση Δράσεων ανά Cluster, τύπο ευημερίας και ηλικία 

Συνολικά 

  1 2 3 4 5 6 7 

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Δημοτικό  

Οικονομική        
Μη οικονομική        

Γενική         

Γυμνάσιο 

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Λύκειο 

Οικονομική        
Μη οικονομική        

Γενική         
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Διαδεχόμενα, προκύπτει ότι η οικονομική ευημερία επηρεάζεται κυρίως από τη 

Διάσταση 3, η οποία αφορά την ανεργία των κηδεμόνων. Η συμβολή των φορέων στην 

υποστήριξη των ανέργων γονέων μπορεί να συμβάλλει θετικά στη μείωση της παιδικής 

φτώχειας, αλλά και να βελτιώσει άλλες Διαστάσεις αυτής, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης 

και η διατροφή. Επομένως, με την αντιμετώπιση αυτής της διάστασης, στην πραγματικότητα, 

βελτιώνουμε ταυτόχρονα τις Διαστάσεις 1 και 2.  

Η ομαλή ανάπτυξη των παιδιών συνδέεται και με την ολόπλευρη ανάπτυξη του 

πνευματικού τους κόσμου που αφορούν μια σειρά από ιδέες που σχετίζονται με την ανθρώπινη 

ύπαρξη, όπως είναι η αρετή και η ηθική. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά να διδαχθούν οι ηθικές 

αξίες αλλά και να καλλιεργηθεί η αγάπη για τη φύση, τα ζώα και τους συνανθρώπους τους. 

Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία μιας 

θετικής προσωπικότητας.  

 

4.2 Φορείς στην Περιφέρεια Αττικής 

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της Μελέτης Πρωτοβουλιών, καταρτίστηκε ένας 

Πίνακας (Πίνακας 10) όπου συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς είτε δημόσιοι είτε ΜΚΟ, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Ο 

Πίνακας 10 παρουσιάζει αυτήν την κατηγοριοποίηση, η οποία και θα βοηθήσει να ανιχνευθούν 

οι κατάλληλοι φορείς, οι οποίοι θα μπορέσουν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του 

Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.  

Όπως προκυπτει υπάρχει μια πλειάδα οργανισμών που μπορούν να συνεργαστούν με 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις σε κάθε cluster. Φυσικά 

κάποιες δράσεις και κάποιες στρατηγικές δεν αφορούν μόνο τα Cluster, αλλά συνολικά την 

Περιφέρεια και θα πρέπει να εξεταστούν και να καταρτιστούν ξεχωριστά, όπως για παράδειγμα 

η μέτρηση της παιδικής ευημερίας και τα ζητήματα γραφειοκρατίας δεν αφορούν 

αποκλειστικά τους Δήμους αλλά το σύνολο της Περιφέρειας και ενδεχομένως την επικράτεια. 

 

Πίνακας 10 Δράσεις και Φορείς 

Διάσταση 

παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης Φορείς 

1η Διάσταση 

Συνθήκες 

Κατοικίας 

Τύπος Δράσης 3: 

Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση των 

συνθηκών αστεγίας 

Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

Άρσις, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά 

Χωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου, Κέντρο 

Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, ΚΥΑΔΑ, Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών. 

Τύπος Δράσης 12: 

Παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης 

Χαμόγελο του Παιδιού, Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Kid and 

Family, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Θεόφιλος, Αρωγή. 

Τύπος Δράσης 15: 

Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 

Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 17: 

Εξασφάλιση υδροδότησης 

Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 19: 

Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών βίας 

Χαμόγελο του Παιδιού 
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2η Διάσταση 

Διατροφή 

Τύπος Δράσης 5: 

Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΟΠΕΚΑ, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του Παιδιού, Kid 

and Family, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

Ερυθρός Σταυρός 

3η Διάσταση 

Εισόδημα-

Ανεργία 

Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση της 

ανεργίας και προώθηση της απασχόλησης 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, 

Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

ΟΠΕΚΑ, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών 

Τύπος Δράσης 6: 

Οικονομική ενίσχυση 

ΟΠΕΚΑ, Αγκαλιά, Γιατροί του Κόσμου, 

Φίλοι του Παιδιού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική και 

ενημέρωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, Αγκαλιά, 

ΟΠΕΚΑ, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του 

Κόσμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, Φίλοι του 

Παιδιού, ActionAid Hellas,Hopegenesis 

4η Διάσταση: 

Δωρεάν υγεία 

Τύπος Δράσης 7: 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης παιδιών και γονέων 

Χαμόγελο του Παιδιού, Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Kid and 

Family, Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης 

Παιδιών και Οικογένειας, Ερυθρός Σταυρός, 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, Γιατροί του 

Κόσμου, Φίλοι του Παιδιού, Θεόφιλος, 

Κιβωτός του Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS 

Τύπος Δράσης 8: 

Παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, Γιατροί του 

Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του 

Παιδιού, Ερυθρός Σταυρός 

5η Διάσταση 

Ηθική 

Παιδεία 

Τύπος Δράσης 9: 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 

Παιδιών 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Συνήγορος του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 10: 

Πολιτισμική/διαπολιτισμική επιμόρφωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Φίλοι 

του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 16: 

Μαθησιακή υποστήριξη και προώθηση της 

εκπαίδευσης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, Παιδικά Χωριά 

SOS, Φίλοι του Παιδιού, ActionAid Hellas, 

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Άρσις 

6η Διάσταση 

Ελεύθερος 

χρόνος-

Παιχνίδι 

Τύπος Δράσης 4: 

Προώθηση της δημιουργικής 

απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, Παιδικά Χωριά 

SOS,Φίλοι του Παιδιού, Χαμόγελο του 

Παιδιού, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, ActionAid Hellas, Άρσις, 

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Άλλες 

Δράσεις 

Τύπος δράσης 1: Παρακολούθηση, 

μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας 

Πρόγραμμα CW-SMILE  

Τύπος Δράσης 18: 

Μεταφορά Μαθητών 

Περιφέρεια Αττικής, Χαμόγελο του Παιδιού 
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Τύπος δράσης 11: 

Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και 

δικαστικών εκκρεμοτήτων 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, Άρσις 

Τύπος Δράσης 13: 

Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και 

αντιμετώπισης του αποκλεισμού 

Αρωγή, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός 

 

4.3 Δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια να καταγράφουν οι Δράσεις που 

μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περιφέρειας καθώς αφορούν ζητήματα πολιτικής, τα οποία δεν 

μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Δήμων ή γειτονιών. 

 

4.3.1 Δημιουργία συντονιστικού οργάνου 

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δομών 

και των δημοσίων φορέων. Το τελευταίο επανέρχεται συχνά στις συνεντεύξεις που έχουν 

διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που θα 

συντονίζει τις δομές και τους φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό όργανο, με τη 

μορφή ενός οργανισμού, ο οποίος θα αναλάβει να συντονίζει τις δράσεις αναφορικά με την 

παιδική ευημερία. Ο οργανισμός αυτός επίσης θα μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικεί 

χρηματοδοτήσεις ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους σκοπούς του, οι οποίοι θα αφορούν στην 

αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.  

Στο συντονιστικό όργανο θα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιο και ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί και γονείς. Ο οργανισμός θα έχει τη 

δυνατότητα να παρακολουθεί όλες τις παρακάτω δράσεις που θα αφορούν σε μακρο επίπεδο, 

ενώ θα μπορεί να παρακολουθεί και να συντονίζει και τις δράσεις στους Δήμους και τις 

γειτονιές. 

 

4.3.2 Δράση για χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής πολιτικής. 

Η αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και μόνο μέσω 

χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός σχεδιαστής, δεν βοηθά στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι, 

το αποτέλεσμα δεν είναι συγκεκριμένο, ενώ συχνά δεν γίνεται με συστηματικό και 

οργανωμένο τρόπο. Για αυτόν τον λόγο οι φορείς αλλά και η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει 

να συζητήσουν για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο κρατικής προνοιακής 

πολιτικής και να καταρτίσουν ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί ή τουλάχιστον 

να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτήν την Δράση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, 

τα πανεπιστήμια και οι κρατικές υπηρεσίες όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, το ΟΠΕΚΑ και 

το ΕΠΑΑ. 

Στόχος της δράσης είναι μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ 

των φορέων, να καταρτιστεί ένα σχέδιο πολιτικής που θα ωφελήσει το σύνολο των παιδιών 

στην Ελλάδα. 
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4.3.3 Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων 

Ένα αυτόματο σύστημα ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των δομών φιλοξενίας 

και των νοσοκομείων θα συνέβαλλε θετικά στη μείωση των παιδιών που αντιμετωπίζουν το 

ζήτημα της αστεγίας. Στόχος είναι η μείωση του χρόνου και η αύξηση της ταχύτητας των 

διαδικασιών φιλοξενίας των παιδιών που είναι άστεγα ή που διαμένουν στα νοσοκομεία.  

Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί τη συμμετοχή της Εισαγγελίας, των Κοινωνικών 

Υπηρεσιακών των Νοσοκομείων, αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Για 

παράδειγμα το Χαμόγελο του Παιδιού και ο Ερυθρός Σταυρός, θα μπορούσαν να 

συμμετάσχουν σε μια τέτοια δράση. 

 

4.3.4 Μείωση χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες υιοθεσίας και ανάδοχης 

Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου για την υιοθεσία και την 

αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να προωθήσουν τα παιδιά στο κατάλληλο 

οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προκύπτει ότι είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για 

την ανατροφή τους. Σε αυτήν την προσπάθεια θα μπορούσαν να συμμετέχουν φορείς του 

δημοσίου, υπουργεία, αλλά και ο Ερυθρός Σταυρός, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Δίκτυο 

Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την Εξωιδρυματική Φροντίδα των Ανήλικων, Δικαίωμα 

στην Οικογένεια.  

4.3.5 Μέτρηση και παρακολούθηση δείκτη παιδικής ευημερίας 

Η μέτρηση του δείκτη παιδικής ευημερίας όπως σχεδιάζεται στο παρόν ερευνητικό 

έργο σε συνδυασμό με τη συνεργασία διαφορετικών φορέων, μπορεί να αποτελέσει την 

απαρχή για την καταγραφή των παιδιών που είναι άστεγα, τα κενά που υπάρχουν στις δομές 

φιλοξενίας και τις ανάγκες που έχουν τα νοσοκομεία που φιλοξενούν άστεγα παιδιά ή και τις 

εισαγγελικές αρχές. Ένα ενοποιημένο σύστημα που θα ενημερώνει τα κενά στις δομές και θα 

μπορούν να το παρακολουθούν ταυτόχρονα, οι εισαγγελικές αρχές, οι δομές και οι 

εμπλεκόμενοι οργανισμοί είναι μόνο μια ιδέα για να συνεργαστούν ιδιωτικές και κρατικές 

πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.  

Σε αυτό την περίπτωση, το υπάρχον ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να μετασχηματιστεί 

σε ένα παρατηρητήριο (εργαστήριο), το οποίο θα λειτουργεί μέσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

απασχολώντας ερευνητές και εξελίσσοντας τη μέχρι τώρα ερευνητική του δραστηριότητα σε 

εθνικό επίπεδο. Η δράση του εργαστήριου μπορεί να αφορά στη συνεργασία περισσοτέρων 

φορέων για την κατάρτιση στρατηγικών πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. 

 

4.3.6 Άλλες Δράσεις 

Εκτός των παραπάνω πρωτευόντων δράσεων, μπορούν να επισημανθούν και μια σειρά 

από δευτερεύουσες δράσεις, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτωΑύξηση των φορέων που 

παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα προγράμματα βελτίωσης της παιδικής 

ευημερίας: Παρατηρείται, έλλειμμα στον αριθμό των δομών που παρέχουν υπηρεσίες 

φιλοξενίας σε άστεγα παιδιά ή αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην 

ανατροφή τους. Αν χορηγηθούν τα καταλληλά κίνητρα ώστε να ανοίξουν περισσότερες δομές, 
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αυτό θα διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν θα αποτελούσε μια επαρκώς υγιή λύση 

για τα παιδιά.  

Αύξηση των χρηματοδοτήσεων: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε φορείς που 

αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές (Χαμόγελο του Παιδιού, Ερυθρός Σταυρός, 

Παιδικά Χωριά SOS), οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία να εφαρμόσουν νέες κοινωνικές 

καινοτομίες και να βοηθήσουν περισσότερο κόσμο, κρίνεται απαραίτητη. Αυτό θα μπορούσε 

συμπεριλαμβάνει, τη λειτουργία των δομών σε 24ωρη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

μπορούν οι αιτούντες φιλοξενία να εξυπηρετηθούν ανά πασά ώρα φτάνουν στη δομή. 

Παροχή κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης από τις υπηρεσίες που ζητούν 

ιατρικές εξετάσεις για να φιλοξενηθούν οι άστεγοι: Η δημιουργία κινητών ιατρικών 

μονάδων θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

φιλοξενίας στις δομές. Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση θα 

μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τα άτομα αιτούντα 

φιλοξενίας. 

Αναφορικά με την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 

μπορεί να δημιουργηθούν προγράμματα όπου θα φροντίζουν τα παιδιά βρεφικής και 

προσχολικής ηλικίας. Στην Ελλάδα εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης, έχουν μειωθεί κατά 

πολύ οι παιδικοί σταθμοί, γεγονός που καθιστά δύσκολο την εργασία και των δυο γονέων, σε 

αρκετές περιπτώσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή να 

χρηματοδοτηθούν δομές που θα φιλοξενούν τα παιδιά ενώ οι δυο γονείς θα εργάζονται. Είναι 

πραγματικότητα ότι οι δομές δεν επαρκούν. Η δημιουργία νέων δημοσίων παιδικών σταθμών, 

θα επέτρεπε την εργασία και στους δυο γονείς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα 

υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το παιδί θα πρέπει να περνάει αρκετό χρόνο στους 

παιδικούς σταθμός ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι, ώστε να εξασφαλίζεται αρκετός 

χρόνος να μπορέσουν να βρουν εργασία. 

Δημιουργία ενημερωτικών δράσεων σε τοπικο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

για την αξία της πολιτιστικής εκπαίδευσης. Επομένως, θα ενθαρυνθούν οι οικογένειες και 

τα παιδια να συμμετέχουν στις δράσεις των οργανισμών αναφορικά με την εκπαιδεύση και τη 

ψυχαγωγία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίληψη ότι παράγοντες όπως η πολιτιστική 

εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική για την ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.  

Παράλληλα, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν και ενημερώσεις 

των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων 

για το σύνολο των δικαιωμάτων τους και του τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας – 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης. 
Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού των δομών: Η δια βίου εκπαίδευση 

του προσωπικού σε αυτές τις δομές κρίνεται απαραίτητη, καθώς η παιδική ηλικία χρειάζεται 

ιδιαίτερη εκπαίδευση, χειρισμό και στόχευση. Εκτός αυτού, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι αρκετές. Επομένως, χρειάζονται υποστήριξη ώστε να 

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απατήσεις. 

Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και 

εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα: Έχει ήδη 
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αναφερθεί σε πολλά σημεία του παρόντος κειμένου, ότι ένα σταθερό και μόνιμο σύστημα 

καταγραφής και παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας κρίνεται απαραίτητο προκειμένου 

να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σε σχέση με την παιδική ευημερία και να μπορέσουμε να 

εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολίτικες ενδυνάμωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε όλη την 

χώρα: Η χωρική διάσταση είναι επίσης σημαντική. Η έλλειψη δομών κοινωνικής πρόνοιας 

είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό, δημιουργεί αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος και 

ανισότητα μεταξύ των περιφερειών που έχουν κάνει βήματα κοινωνικής καινοτομίας έναντι 

άλλων. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε ανισότητες εντός της χώρας, γεγονός που πρέπει να τεθεί 

υπό διερεύνηση. 

Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη την χώρα. Όπως αναφέρθηκε από τους ειδικούς 

επαγγελματίες φαίνεται να μην υποστηρίζεται αρκετά η προστασία των παιδιών από την 

πλευρά της ψυχικής υγείας. Η λειτουργία περισσότερων δομών που θα μπορούν να 

φιλοξενήσουν παιδιά με προβλήματα τέτοιας φύσεως κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο 

θα πρέπει να ενσωματωθούν και όλες οι πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και εξωιδρυματικής 

προστασίας των παιδιών.  

 

4.4 Δράσεις σε επίπεδο Δήμων 

Σε αυτήν την περίπτωση αναπτύσσονται μερικές Δράσεις σε επίπεδο Δήμων ή Cluster. 

Για λόγους συντομίας αλλά και εξαιτίας των διαφορετικών αναγκών των Δήμων, η ανάλυση 

θα γίνει σε επίπεδο cluster. Αργότερα, οι φορείς και τα νέα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά 

και η διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης θα οδηγήσουν σε περισσότερο 

εξειδικευμένες λύσεις σε επίπεδο Δήμων. 

 

4.4.1 Δράσεις στα Cluster 1 και 2 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο Cluster 1 εντοπίζονται κάποια προβλήματα στην 

οικονομική ευημερία σε όλες τις ηλικίες συνολικά αλλά και στα παιδιά του Γυμνασίου και του 

Λυκείου. Επίσης, δεν εντοπίζονται προβλήματα ιδιαίτερα στη μη οικονομική ευημερία. Επειδή 

όμως, το συγκεκριμένο cluster αποτελείται από Δήμους που διαβιούν άτομα με εξαιρετικά 

χαμηλά εισοδήματα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της οικονομικής 

ευημερίας των παιδιών.  

Για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να εστιάσουν σε δράσεις που αφορούν στην 

οικονομική ευημερία. Ειδικότερα, ο Πίνακας 1139 συνοψίζει τις διαφορετικές δράσεις που 

μπορούν να γίνουν προκείμενου να βελτιωθεί η οικονομική ευημερία των παιδιών.  

Αρχικά θα πρέπει να καλεστούν όλοι οι φορείς που μπορούν να υλοποιήσουν Δράσεις 

που αφορούν στην οικονομική ευημερία. Το κάλεσμα θα απευθύνεται σε όλους τους φορείς 

αν και δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλοι. Εκτός αυτού, στη διαδικασία θα μπορούν 

να συμμετέχουν και τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως και οι γονείς των παιδιών.  

 
39 Ο Πίνακας 11 για λόγους συντομίας έχει λιγότερους φορείς, οι οποίοι απαριθμούνται μόνο ενδεικτικά. Ο 

πλήρης Πίνακας με όλους τους φορείς ανά φράση, παρουσιάζεται στη σελίδα 37-38 του παρόντος. 
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Με τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που 

περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια του παρόντος. Η ενημέρωση των φορέων θα 

μπορούσε να γίνει μέσα από επίσημα κανάλια ή/και τη δημιουργία μιας ημερίδας/συνεδρίου. 

Αναφορικά με τους πολίτες και τους γονείς θα πρέπει να γίνουν ενημερώσεις στα σχολεία αλλά 

και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Πίνακας 11 Τύποι Δράσεις και φορείς 

Διάσταση 

παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης Φορείς 

1η Διάσταση 

Συνθήκες 

Κατοικίας 

Τύπος Δράσης 3: 

Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση 

των συνθηκών αστεγίας 

Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

Άρσις, Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά 

Χωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου, ΚΥΑΔΑ. 

Τύπος Δράσης 12: 

Παροχή βασικών ειδών πρώτης 

ανάγκης 

Χαμόγελο του Παιδιού, Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Αθηνών, Θεόφιλος, Αρωγή. 

Τύπος Δράσης 15: 

Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 17: 

Εξασφάλιση υδροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 19: 

Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών 

βίας 

Χαμόγελο του Παιδιού 

2η Διάσταση 

Διατροφή 

Τύπος Δράσης 5: 

Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής 

ΟΠΕΚΑ, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του Παιδιού, 

Ερυθρός Σταυρός 

3η Διάσταση 

Εισόδημα-

Ανεργία 

Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση της 

ανεργίας και προώθηση της 

απασχόλησης 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, Άρσις, 

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας, ΟΠΕΚΑ,  

Τύπος Δράσης 6: 

Οικονομική ενίσχυση 

ΟΠΕΚΑ, Αγκαλιά, Γιατροί του Κόσμου 

Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική και 

ενημέρωση 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, ΟΠΕΚΑ, 

Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου, 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

ActionAid Hellas,Hopegenesis 

 

4.4.2 Δράση Cluster 3 4 και 5 

Τα συγκεκριμένα clusters αποτελούν και τα πλέον προβληματικά στο πρώτο κύμα της 

έρευνας. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους τύπους ευημερίας τόσο συνολικά 

σε όλες της ηλικίες όσο και επιμέρους (παιδιά δημοτικού και γυμνάσιου λυκείου). Εδώ, η 

ένταση των δράσεων πρέπει να είναι περισσότερο έντονη και με μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ οι 

φορείς που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι περισσότεροι. Οπωσδήποτε, εδώ οι τύποι 

δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν θα αφορούν όλη την τυπολογία αυτών όπως 

αναφέρεται στον Πίνακα 10 (σελ. 37). 

Ο συντονιστής των δράσεων σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι το Χαμόγελο του 

Παιδιού. Ο λόγος που επιλέγεται ο συγκεκριμένος οργανισμός ως βασικός συντονιστής, είναι 

η εμπειρία που έχει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής φτώχειας, αλλά και 

στη διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων. Θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Ερυθρό 

Σταυρό, ο οποίος είναι επίσης ένας οργανισμός με εμπειρία και γνώση σε αυτά τα θέματα.  
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Σε αυτά τα πλαίσια, θα μπορούσαν να γίνουν αρχικά κάποιες ενημερωτικές ημερίδες 

και μερικές πρωταρχικές συζητήσεις για την πιθανή επίλυση των ζητημάτων της παιδικής 

φτώχειας στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πλαίσια των ημερίδων, η συμμετοχή 

των καλλιτεχνών κρίνεται επιθυμητή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να καλεστούν street 

artists, οι οποίοι θα δημιουργούσαν έργα αναφορικά με την αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές. Η έκθεση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων 

και οι απόψεις τους τους πάνω στο ζήτημα θα μπορούσε να ανοίξει το διάλογο με τους πολίτες 

και τους μαθητές (Τύπος Δράσης 4). 

Επίσης, workshops που με βάση την καλλιτεχνική δημιουργία θα μπορούσαν να 

ανοίξουν το διάλογο των φορέων με τους πολίτες και τους μαθητές (Τύπος Δράσης 9 και 10). 

Για παράδειγμα workshops φωτογραφίας, όπου οι μαθητές θα καλούνται να απεικονίσουν την 

παιδική φτώχεια στην περιοχή τους. Αυτό θα οδηγήσει σε μια συζήτηση και θα αποτελέσει τη 

βάση για τις επόμενες δράσεις σε επίπεδο Δήμων. Το παραπάνω, θα οδηγήσει σε 

αναγνωρισιμότητα του project και θα συσπειρώσει περισσοτέρους φορείς. 

Η χαρτογράφηση των παιδιών με προβλήματα επίσης αποτελεί ένα έντονο πρόβλημα, 

το οποίο δεν έχει επιλυθεί σε κρατικό επίπεδο (Τύπος Δράσης 1). Σε αυτήν την περίπτωση, το 

Χαμόγελο του Παιδιού, μαζί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή 

με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα σύστημα 

χαρτογράφησης των παιδιών με προβλήματα. Η χρηματοδότηση για το project θα μπορούσε 

να προέλθει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν άλλα 

παρόμοια projects όπως το ART HUB ATHENS40. 

Αναφορικά με τη μη οικονομική ευημερία, όπου και εκεί εντοπίζονται ζητήματα, θα 

μπορούσαν να γίνουν ενημερωτικές ημερίδες στους δασκάλους και καθηγητές, ώστε να 

ακολουθήσουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που θα καλλιεργούν στα παιδιά πολιτισμική και 

διαπολιτισμική επιμόρφωση (Τύπος Δράσης 10). Ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να οργανωθούν 

δράσεις για την προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής (Τύπος 

Δράσης 4). Στην τελευταία περίπτωση, υπάρχει πλειάδα οργανισμών που παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες. Η συνεργασία των φορέων αυτών, θα μπορούσε να δημιουργήσει την απαραίτητη 

μαγιά για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια του πνεύματος των παιδιών.  

Αναφορικά με τους δασκάλους και καθηγητές μπορεί να διοργανωθούν σεμινάρια και 

workshops για την εκμάθηση νέων τροπών διδασκαλίας αλλά και την κατάρτιση τους, όταν 

δουλεύουν με παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα και στέγες ή παιδιά που έχουν προβλήματα 

αναφορικά με την ευημερία τους.  

 

4.4.3 Δράσεις Cluster 6 και 7 

Τα Cluster 6 και 7 δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα αναφορικά με την παιδική 

φτώχεια. Ειδικότερα, το Cluster 7 δεν εμφανίζει προβλήματα. Στο Cluster 6 εντοπίζονται 

ζητήματα που αφορούν τη μη οικονομική ευημερία. Στο συγκεκριμένο Cluster, θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν τη μη οικονομική ευημερία.  

 
40 https://www.accmr.gr/el/ 

https://www.accmr.gr/el/
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Έτσι, οι δράσεις που θα γίνουν σε αυτό το Cluster θα πρέπει να εστιάζουν 5η Διάσταση 

Ηθική Παιδεία (Τύπος Δράσης, 9, 10 και 16) και στην 6η Διάσταση Ελεύθερος χρόνος-

Παιχνίδι (Τύπος Δράσης 4).  

 

5 Κριτήρια Επιτυχίας  

5.1 Εργαλεία Παρακολούθησης Αξιολόγησης  

Ένα επιτυχημένο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και μερικά εργαλεία 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων αλλά και της συνολικής 

ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει μόνο μερικούς 

δείκτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανά cluster και συνολικά. 

 

 

Δείκτης Περιγραφή Πηγή/ Μεθοδολογία 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις Αριθμός εκδηλώσεων Ad Hoc 

Συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις 

Αριθμός ατόμων που συμμετείχαν στην 

εκδήλωση 
Από τις λίστες συμμετεχόντων 

Δείκτης Φτώχειας Έρευνα ερωτηματολογίου Εργαλείο CW-SMILE 

Απασχόληση Ποσοστό ανεργίας στους δήμους Στατιστική υπηρεσία 
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