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Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 20192020, καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας,
συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία (και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του
Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας,
αυτού του γύρου, είναι συνολικά 560 παιδιά και ειδικότερα: 170 παιδιά της
ΣΤ’ Δημοτικού, 191 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 199 παιδιά της Γ’
Λυκείου. Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών,
για το Β’ Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560), προκύπτει ότι για τη γενική
ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο
Αττικής, 7,5% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου
έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία,
προκύπτει ότι 14,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου
έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική
ευημερία, 10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου
έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.
Τα αποτελέσματα, από την επεξεργασία των
δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών,
για το συνολικό σχολικό έτος 2019-2020
(Ν=1.731), επιβεβαιώθηκαν από την υλοποίηση
της PCA (Principal Correspondence Analysis).
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Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων για το Β’ Εξάμηνο του
σχολικού έτους 2019-2020, καθώς και για ολόκληρο το σχολικό έτος,
βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών (Composite Indicators),
επιβεβαιώνουν κι επαληθεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
προηγούμενους γύρους της έρευνας.
Η αύξηση του ποσοστού των παιδιών που βρίσκονται
σε ρίσκο έλλειψης της ευημερίας τους από την
διάσταση της ανεργίας των γονέων τους, δηλώνει ότι
η Αττική πιθανόν να έχει εισέλθει σε ύφεση. Αξίζει
βέβαια να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό ήταν υψηλό
ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ το Β’ εξάμηνο
αυξήθηκε επιπλέον. Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης,
προστασίας της κοινωνικής ευημερίας των παιδιών,
από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης του COVID19, βασίζεται ιδιαίτερα σε αυτό το εύρημα, το οποίο ευθύνεται και για την αύξηση του ποσοστού
των παιδιών που βρίσκονται σε ρίσκο έλλειψης της ευημερίας τους από την διάσταση της
διατροφής, αλλά και των υλικών συνθηκών διαβίωσης στο σπίτι. Γενναία μέτρα θα πρέπει να
ληφθούν επειγόντως για τον μετριασμό της ανεργίας σε γονείς, αλλά και για την ενίσχυση της
παιδικής ευημερίας από την πλευρά της διατροφής. Η χώρα θα πρέπει να βασιστεί τόσο στο
διεθνές νομικό πλαίσιο, όσο και στο Ελληνικό Σύνταγμα, προκειμένου λόγω της έκτακτης
συνθήκης της κρίσης του COVID-19, αλλά και των συνεπειών που είχε η προηγούμενη
οικονομική κρίση, δηλαδή λόγω των συνθηκών ανωτέρας βίας, να αξιώσει οικονομική
βοήθεια για την διατροφή των παιδιών και των εφήβων.
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να
αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία στην
περιφέρεια της Αττικής;
Η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας βασίζεται στην εφαρμογή του εργαλείου του
C.W.-SMILE, η δομή του οποίου απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα (βλέπε Paper
2020b).

Διάγραμμα 1
Διάγραμμα 1. Δομή, διαστάσεις και απλοί δείκτες παιδικής
ευημερίας του C.W.-SMILE

Τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης για τους κηδεμόνες, ελέγχθηκαν από
ειδικούς, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ενέκρινε δυο άδειες
για να πραγματοποιηθεί η έρευνα στα σχολεία: μια για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού
και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Υπό το πρίσμα των
ακραίων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, ακολουθήθηκαν όλα τα υποχρεωτικά
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το ερωτηματολόγιο είναι κοινό για το Γυμνάσιο και
το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις,
προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά.
Το δείγμα (βλέπε Paper 2020b) αποτελείται από συνολικά 560 μαθητές, όπου
προήλθαν από είκοσι-δύο σχολεία και τρία Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του «Χαμόγελου
του Παιδιού» (είκοσι-πέντε μονάδες συνολικά) που συμμετείχαν στην έρευνα (βλέπε
λεπτομέρειες ανά Cluster και σχολικό επίπεδο στον επόμενο Πίνακα).

Πίνακας 1
Πίνακας 1: Αριθμός μαθητών στο δείγμα και σχολεία από
τα οποία λήφθηκε το δείγμα ανά επίπεδο σχολείου και
Clusters των δήμων της Αττικής
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Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της
παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής;
Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα
κυριότερα αποτελέσματα του τρίτου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα βλέπε
Paper 2020b). Αρχικά, παρατίθενται τα αποτελέσματα για το B’ εξάμηνο του σχολικού έτους
2019-2020. Στην συνέχεια η συζήτηση μετατίθεται στα αποτελέσματα ολόκληρου του
σχολικού έτους 2019-2020. Κατόπιν υλοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων του A’
εξαμήνου του σχολικού έτους 2019-2020 (Leriou et al. under review) με το Β’ εξάμηνο,
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη επίδραση της κρίσης του COVID-19 στην
ευημερία των παιδιών.
Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το Β’
Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560), προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των
σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 7,5% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι
κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι
14,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους
ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία, 10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το
κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας. Στην γενική ευημερία, το
υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι εντοπίζεται στο Cluster 4, κι
ακολουθούν τα 3, 1 και 7, ενώ τα χαμηλότερα στα 5, 6 και 2. Από την επεξεργασία των
δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560),
προκύπτει ότι ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Διάσταση 3 (Ανεργία), της οικονομικής
ευημερίας και στην Διάσταση 5 (Εκπαίδευση που να καλλιεργεί στα άτομα και το πώς να είναι
ως «ωραίοι» άνθρωποι), της μη οικονομικής ευημερίας. Τα αποτελέσματα της δεύτερης
ομάδας δεικτών, επιβεβαιώνουν κι επαληθεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων κυμάτων
της έρευνας.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων,
βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για ολόκληρο το σχολικό έτος 2019-2020 (Ν=1.731),
προκύπτει επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτών, από την διενέργεια της PCA. Από την
επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για ολόκληρο το σχολικό
έτος 2019-2020 (Ν=1.731), προκύπτει πάλι ότι ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην
Διάσταση 3 (Ανεργία), της οικονομικής ευημερίας και στην Διάσταση 5 (Εκπαίδευση που να
καλλιεργεί στα άτομα και το πώς να είναι ως «ωραίοι» άνθρωποι), της μη οικονομικής
ευημερίας. Τα αποτελέσματα της δεύτερης ομάδας δεικτών, επιβεβαιώνουν ξανά κι
επαληθεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων κυμάτων της έρευνας.

Χάρτης 1
Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020)

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του τρίτου γύρου της
έρευνας.
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Χάρτης 2

Χάρτης 3
Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομής της οικονομικής παιδικής
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020)

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της μη οικονομικής παιδικής
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020)

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τρίτου γύρου της
έρευνας.
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Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τρίτου γύρου της
έρευνας.
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Από την σύγκριση μεταξύ των δυο εξαμήνων και λαμβάνοντας υπόψη τους Απλούς
Δείκτες, προκύπτει ότι στο δεύτερο εξάμηνο παρατηρείται η μεγαλύτερη επιδείνωση σε παιδιά
που στερούνται την ευημερία τους, υπό το πρίσμα των διακοπών, των φρέσκων φρούτων και
των λαχανικών και της στέγασης (φιλοξενία ή αστεγία). Το εύρημα που αφορά τη στέγαση
είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σε επίπεδο διαστάσεων, παρατηρείται μεγάλη επιδείνωση στις
Διαστάσεις 1, 3, 2 και 6 (D.1, D.3, D.2 και D.6).
Η αύξηση της ανεργίας σε γονείς, δείχνει ότι η περιφέρεια της Αττικής έχει πιθανόν
εισέλθει σε ύφεση κι αυτό έχει συνέπειες στην παιδική ευημερία, με αποτέλεσμα να πρέπει να
ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ήδη ήταν
υψηλό το ποσοστό των παιδιών, που στερούνταν την ευημερία τους από την πλευρά της
ανεργίας σε γονείς, κατά το πρώτο εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και το ποσοστό
αυτό αυξήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο, επιπλέον. Είναι ορατό από τα αποτελέσματα της
έρευνας (βλέπε Paper 2020b) ότι η επίδραση του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών στην
περιοχή της Αττικής, έγκειται στην αύξηση της ανεργίας, στην αύξηση των σπιτιών με
κομμένες παροχές ρεύματος, στην φιλοξενία ή αστεγία, στην διατροφή αναφορικά με τα
φρέσκα φρούτα και λαχανικά και στην απουσία διακοπών. Τα αποτελέσματα αυτά και βάσει
των προειδοποιήσεων του ΟΟΣΑ για την επίδραση του COVID-19 στην διατροφή των
παιδιών, δείχνουν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανεργία και για την διατροφή,
η οποία φαίνεται να επιδεινώνεται εξαιτίας της ταχείας επιδείνωσης της ανεργίας. Ωστόσο
αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι στην διατροφή, ήταν
και αυτό ήδη υψηλό από το προηγούμενο εξάμηνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με την ανεργία.
Όλη αυτή η έρευνα προσφέρει για πρώτη φορά σε ελληνικό επίπεδο, αποτελέσματα
σχετικά με την επίδραση της κρίσης του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών. Ένα
σχέδιο δράσης κοινωνικής προστασίας των παιδιών από τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης
του COVID-19 στην ευημερία τους, θα πρέπει να στηρίζεται στα άνω αποτελέσματα.
Ειδικότερα μεταξύ άλλων (βλέπε Paper 2020b) θα πρέπει να υποστηριχθούν κυρίως οι μόνες,
άνεργες μητέρες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν το σπίτι τους και να μη χρειάζεται να
μετακομίζουν σε σπίτια συγγενών, ή σε δομές φιλοξενίας και αλλού, επειδή αδυνατούν να
καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε να «καθίσουν» στο
ίδιο τραπέζι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διοχετευτούν κονδύλια, ως επιδόματα στέγασης
σε μόνες μητέρες, οι οποίες έμειναν άνεργες από το lock-down, εξαιτίας του COVID-19.
Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές στην Αττική, αλλά κυρίως στο Cluster 4
(Αθήνα, Ηλιούπολη, κ.α.) το οποίο εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών κάτω από
το κατώφλι στον Απλό Δείκτη 11.
Γενναία, δραστικά μέτρα, όπως προτείνεται και από τον ΟΟΣΑ, θα πρέπει να ληφθούν
για την βελτίωση της διατροφής των παιδιών, η οποία επιδεινώθηκε ως απόρροια και της
αύξησης της ανεργίας σε γονείς, στην Αττική. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν τα τρόφιμα να
απαλλαχθούν από ΦΠΑ, ή να υλοποιηθεί αναδιανομή των τροφίμων που προορίζονταν για
σχολικά γεύματα, στα σπίτια των παιδιών, για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά,
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είτε λόγω του COVID-19, είτε λόγω διακοπών. Σε αυτήν την αναδιανομή θα μπορούσαν να
βοηθήσουν Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία.
Επιπρόσθετα σχολικά γεύματα θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως σε όλα τα σχολεία, σε
όλες τις τάξεις και σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και κανένα παιδί ανεξαιρέτως στην Αττική,
να μη στερείται την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση του σε σχολικά γεύματα. Για την
εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα πρέπει να εξασφαλιστούν πολύ υψηλά κονδύλια για την
οικονομική κάλυψη των διατροφικών αναγκών όλων των παιδιών στην Αττική. Όπως
προκύπτει σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο (βλ. Αρθρ. 18, 24 της Διεθνής Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Aρθρ. 24 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση) και όπως προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα ( Αρθρ. 21 παρ. 1-3
Συντ.) η προστασία των παιδιών και κυρίως τα μέτρα για την διατροφή και την ομαλή
ανάπτυξή τους, αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους. Προβλήματα όμως
ανακύπτουν πάντοτε σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όταν τα κράτη αδυνατούν να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε συνθήκες ξαφνικής αλλαγής της οικονομικής
κατάστασης. Η Ελλάδα έχει λάβει ήδη προ πολλών ετών πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής
σχετικά με την ευημερία των παιδιών. Η πρόσφατη, όμως, οικονομική κρίση (2009-2018) έχει
μειώσει τις δυνατότητες παρέμβασης. Στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προστέθηκαν και
τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν λόγω της νέας κρίσης της πανδημίας του COVID-19,
δηλαδή η ανεργία, η οποία πλήττει μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι έμειναν χωρίς εργασία.
Το αποτέλεσμα είναι ορατό στην ανάγκη υπηρεσιών διατροφής για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως.
Εν όψει των ανωτέρω, των συνθηκών δηλαδή ανωτέρας βίας λόγω των οικονομικών συνθηκών
και της ανάγκης υποστηρίξεων του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υγιεινή διατροφή
και την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, στη παρούσα δημόσια έκθεση υποστηρίζεται, ότι θα
πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη και κυρίως η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί οικονομική κρίση
επί δεκαετία, από ευρωπαϊκούς, οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να εκπληρώσουν την
υποχρέωσή της παροχής καλής διατροφής στα παιδιά και στους εφήβους. Η σχετική αξίωση
της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια για την διατροφή των παιδιών ερείδεται στις
ανωτέρω διατάξεις του κοινοτικού, του διεθνούς και του εθνικού δικαίου.
Πέραν των άνω ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της κρίσης του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών, πολιτικές θα πρέπει να
εφαρμοστούν και για την βελτίωση της Διάστασης 5, η οποία εμφανίζει προβλήματα σε όλα
τα κύματα της έρευνας (κύματα 1-3).
Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου
δράσης βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων ένα σύστημα ασαφών κανόνων συλλογιστικής το οποίο
περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες, σε ένα αρχείο με έκταση 86.655 σελίδες.
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Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;
Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του κύματος της έρευνας και στα πλαίσια της
παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, συζητήθηκε με το Χαμόγελο του Παιδιού, μια
στοχοθετημένη πρωτοβουλία στην διάσταση της διατροφής. Ειδικότερα κατά την διάρκεια της
Ηλεκτρονικής Ημερίδας 2020, για την Ευημερία των Παιδιών, στις 12-08-2020, συζητήθηκε
η προοπτική του κατά πόσο θα ήταν εφικτό να αναλάβει το Χαμόγελο του Παιδιού να παρέχει
μέσω των Κέντρων Στήριξης, υποστήριξη στην διατροφή (μη μαγειρεμένο φαγητό) σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, για όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά (και τα παιδιά
δεν έχουν πρόσβαση σε σχολικά γεύματα) και μετά από συνεννόηση με αρμόδιους φορείς,
όπως με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς. Αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια
στοχοθετημένη πρωτοβουλία, θα είχε σημαντικά υψηλή επίδραση στην ευημερία των παιδιών,
η οποία πλήττεται εξαιτίας του COVID-19 και από την πλευρά της διατροφής.
Επιπλέον, στην Μελέτη 2019, με τίτλο «Η Aποτελεσματικότητα της Επίδρασης των
Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία
αποτέλεσε επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ παρατίθενται τα εξής:
«Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά
της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2):
• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν
υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία
που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της οικογένειάς του.
• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια
Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, μπορούν
να τρέφονται στο σχολείο.»
Από τα αριθμητικά ευρήματα που προέκυψαν από την διενέργεια του τρίτου κύματος
της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη και την Μελέτη 2019 του C.W.-SMILE, παρατηρούνται
τα εξής, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, που διαρκώς εμπλουτίζεται: Ως
προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά της διατροφής, παύουν να
επωφελούνται τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, εξαιτίας της αντικατάστασης της διά ζώσης
εκπαίδευσης, με την εξ’ αποστάσεως, λόγω της πανδημίας. Αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση
του ποσοστού των παιδιών που στερούνται την ευημερία τους από την πλευρά της διατροφής,
σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Επομένως διαπιστώνεται καταρχάς ένα θεσμικό κενό
μη αντικατάστασης των σχολικών γευμάτων.
Άρα προκύπτει ότι οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής, θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως
ώστε τα σχολικά γεύματα να αντικατασταθούν από κάποιο άλλο θεσμό, κατά την διάρκεια που
η διδασκαλία στα σχολεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, προκειμένου κανένα παιδί στην
Αττική να μη στερείται την ευημερία του, υπό την σκοπιά της διατροφής.

C.W. – SMILE

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα;
Από τα αποτελέσματα του τρίτου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής
ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι αυτή επιδεινώθηκε ως απόρροια της παγκόσμιας κρίσης
του COVID-19.
Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον
εργαλεία το Portal System μας, το οποίο θα παραδοθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με όλα
τα εργαλεία και τα στοιχεία της παρούσης έρευνας, με την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ, στο
αμέσως επόμενο στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το τέταρτο κύμα ποσοτικής καταγραφής
της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.
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Λεριού, Ε., Ανασταστασοπούλου, Α., Γροσδάνη, Χ., Κατράνης, Α., Κόλλιας, Α., (2020-02).
Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων
πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
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