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Στην ποσοτική έρευνα για τη σχολική χρονιά 

2021-2022, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι 

Συστάδες. Συνολικά στην έρευνα, συμμετείχαν 

26 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης 

Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (29 

μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας, 

αυτού του γύρου, είναι συνολικά 1.234 παιδιά 

και ειδικότερα: 317 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 480 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 

437 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας 

επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι 

σήμερα είναι 5.466 παιδιά. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της 

πρώτης ομάδας δεικτών, για το Σχολικό Έτος 2021-

2022 (Ν=1.234), προκύπτει ότι για τη γενική 

ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών 

κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 3,5% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης 

της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική 

ευημερία, προκύπτει ότι 8,2% των παιδιών είναι 

κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της 

οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη 

οικονομική ευημερία, 4,9 % των παιδιών βρίσκεται 

κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας. 
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 Μέσω της ανάλυσης 

πολλαπλών αντιστοιχιών 

(MCA), η οποία 

υλοποιήθηκε με την 

χρήση ανοικτού κώδικα, 

αναδεικνύονται οι 

έντονες παιδικές 

ανισότητες υπό το 

πρίσμα της ενεργειακής 

φτώχειας. Για το 

Παρατηρητήριο (C.W.-

SMILE) ως ενεργειακή φτώχεια εννοείται μια κατάσταση κατά την οποία οι 

συνθήκες διαβίωσης ενός παιδιού στο σπίτι είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει 

πρόσβαση σ’ επαρκή κι ασφαλή θέρμανση, πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και 

το σπίτι να χαρακτηρίζεται κάποιες φορές ως υγρό ή κρύο. Επομένως το 

Παρατηρητήριο περιχαρακώνει την ενεργειακή φτώχεια ως έννοια, κάτω από τον 

πυλώνα της Διάστασης 1 (Άνετες Συνθήκες Διαβίωσης) και ειδικότερα υπό το 

πρίσμα τριών Απλών Δεικτών αυτής της Διάστασης,  που αφορούν τη Θέρμανση, 

το Ηλεκτρικό Ρεύμα και το Κρύο στο σπίτι. Επιπλέον, ως παιδικές ανισότητες 

για το Παρατηρητήριο εννοούνται οι χωρικές διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό 

των παιδιών αναφορικά με τους Απλούς Δείκτες των έξι Διαστάσεων του 

εργαλείου “C.W.-SMILE”. Οι χωρικές διαφοροποιήσεις περιχαρακώνονται από 

το πλαίσιο δειγματοληψίας, της παρούσης έρευνας, όπου λαμβάνονται υπόψη οι 

διαφορετικές Συστάδες Δήμων (Clusters) όπου έχουν δημιουργηθεί με βάση τα 

κοινωνικό-οικονομικά κι εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 
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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  (Leriou, 2016, 2019, 2022; Leriou et al., 2021, 2022a,2022b).  

Τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης γονέων, ελέγχθηκαν από ειδικούς, 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και 

έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας ενέκρινε δυο άδειες για να 

πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας 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, όπως και πολλά επιπρόσθετα δικά 

μας μέτρα. 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 σε αυτόν τον γύρο της έρευνας, όπου αφορά το σχολικό έτος 2021-2022, 

αποτελείται από συνολικά 1.234 μαθητές, όπου προήλθαν από είκοσι-έξι δημόσια σχολεία 

και τρία Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

(είκοσι-εννέα μονάδες συνολικά) που συμμετείχαν στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα: 317 

μαθητές από την ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού, 480 μαθητές από την Γ’ Γυμνασίου και 437 

μαθητές από την Γ’ Λυκείου. Συνολικά 549 αγόρια και 641 κορίτσια απάντησαν στην  

έρευνα, ενώ 44 μαθητές δεν δήλωσαν το φύλο τους.   

 

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 έκτου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  θα 

υλοποιηθεί συνέντευξη τύπου και θα δημοσιευτεί σχετικό επιστημονικό άρθρο) . 
Από την επεξεργασία των δεδομένων (μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS), βάσει 

της πρώτης ομάδας δεικτών, για το σχολικό έτος 2021-2022 (Ν=1.234), προκύπτει ότι για 

τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 

3,5% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους 

ευημερίας (Χάρτης 1). Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 8,2% των παιδιών είναι 

κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας (Χάρτης 2) , ενώ 

για την μη οικονομική ευημερία,  4,9% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας (Χάρτης 3) . Στην γενική ευημερία, 

το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι (Χάρτης 1) εντοπίζεται στην 

Συστάδα  4 (6%). Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας 

δεικτών, προκύπτει επαλήθευση κι επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, προηγούμενων 

γύρων της έρευνας.  

Χάρτης 1   

 
   Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου της   

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομή της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Σχολική Χρονιά 2021 -2022) 
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Χάρτης 2   

 
   Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου της   

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

Χάρτης 3   

 
   Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου της   

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.   

Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομή της οικονομικής, 
παιδικής ευημερίας , (Σχολική Χρονιά 2021 -2022) 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομή της μη οικονομικής, 
παιδικής ευημερίας , (Σχολική Χρονιά 2021 -2022) 
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Η Ενεργειακή Φτώχεια και οι Παιδικές Ανισότητες;  

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του γύρου της έρευνας, παρατίθεται μια περίληψη 

αναφορικά με την ενεργειακή φτώχεια και τις παιδικές ανισότητες.  

Είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι η ενεργειακή φτώχεια. Για το Παρατηρητήριο 

(C.W.-SMILE) ως ενεργειακή φτώχεια εννοείται μια κατάσταση κατά την οποία οι 

συνθήκες διαβίωσης ενός παιδιού στο σπίτι είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση 

σ’ επαρκή κι ασφαλή θέρμανση, πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και το σπίτι να 

χαρακτηρίζεται κάποιες φορές ως υγρό ή κρύο. Επομένως το Παρατηρητήριο 

περιχαρακώνει την ενεργειακή φτώχεια ως έννοια, κάτω από τον πυλώνα της Διάστασης 1 

(Άνετες Συνθήκες Διαβίωσης) και ειδικότερα υπό το πρίσμα τριών Απλών Δεικτών αυτής 

της Διάστασης,  που αφορούν τη Θέρμανση, το Ηλεκτρικό Ρεύμα και το Κρύο στο σπίτι.  

Επίσης είναι δύσκολο να οριστεί τι είναι οι παιδικές ανισότητες. Για το 

Παρατηρητήριο (C.W.-SMILE) ως παιδικές ανισότητες εννοούνται οι χωρικές 

διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό των παιδιών αναφορικά με τους Απλούς Δείκτες των έξι 

Διαστάσεων του εργαλείου “C.W.-SMILE”. Οι χωρικές διαφοροποιήσεις 

περιχαρακώνονται από το πλαίσιο δειγματοληψίας, της παρούσης έρευνας, όπου 

λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές Συστάδες Δήμων (Clusters) όπου έχουν δημιουργηθεί 

με βάση τα κοινωνικό-οικονομικά κι εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων (μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS), βάσει 

της πρώτης ομάδας δεικτών, για το σχολικό έτος 2021-2022,  προκύπτει ότι για τις παιδικές 

ανισότητες υπό το πρίσμα της  θέρμανσης, αναφορικά με τα παιδιά όλων των σχολικών 

κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, η ενεργειακή φτώχεια είναι πιο έντονη στην Συστάδα 3 

(Καλλιθέα, Ίλιον, Δραπετσώνα, κ.α.) αλλά και στην Συστάδα 5 (Αίγινα, κ.α.), (Χάρτης 4). 

Ειδικότερα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι 6,9% των παιδιών, συνολικά, 

είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους αναφορικά με τη 

θέρμανση. Ενώ υπό το πρίσμα της δομής της οικογένειας η έμφαση από του λήπτες 

αποφάσεων πολιτικής θα πρέπει να δοθεί στα μονογονεϊκά νοικοκυριά με πατέρα.  

Για τις παιδικές ανισότητες υπό το πρίσμα της ύπαρξης υγρασίας ή κρύου στο σπίτι, 

αναφορικά με τα παιδιά όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, η ενεργειακή 

φτώχεια είναι πάλι πιο έντονη στην Συστάδα 3, ενώ ακολουθεί η Συστάδα 4 (Αθήνα, κ.α.), 

(Χάρτης 5). Ειδικότερα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι 24,7% των 

παιδιών, συνολικά, είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους 

αναφορικά με την ύπαρξη υγρασίας ή κρύου στο σπίτι. Ενώ υπό το πρίσμα των 

διαφορετικών, σχολικών κατηγοριών η έμφαση από του λήπτες αποφάσεων πολιτικής θα 

πρέπει να δοθεί στα παιδιά της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού. 

Για τον Απλό Δείκτη που αφορά την ρευματοδότηση της οικίας, προκύπτει ότι 7% 

των παιδιών, συνολικά, είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους. 

Ειδικότερα υπό το πρίσμα του φύλου η έμφαση θα πρέπει να δοθεί από τους λήπτες 

 

Χάρτης 4  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου της   

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

Χάρτης 4:  Ενεργειακή Φτώχεια και Παιδικές Ανισότητες ως 
προς την Θέρμανση 
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Χάρτης 5  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου της   

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

Εικόνα  1  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του διαγράμματος: Επεξεργασία δεδομένων του έκτου γύρου 

της   έρευνας, με τη χρήση ανοικτού κώδικα και ειδικότερα με τη Γλώσσα 

Προγραμματισμού R.    

Χάρτης 5:  Ενεργειακή Φτώχεια και Παιδικές Ανισότητες ως 
προς την ύπαρξης Υγρασίας ή Κρύου στο σπίτι 

 

Εικόνα 1:  Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών (MCA)  
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αποφάσεων πολιτικής στα αγόρια. Ενώ αναφορικά με την δομή της οικογένειας 

πάλι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με πατέρα.  

Μέσω της ανάλυσης των πολλαπλών αντιστοιχιών (MCA), η οποία υλοποιήθηκε με 

τη χρήση ανοικτού κώδικα, αναζητήθηκε κάποιο τυχόν group (προφίλ) των παιδιών όπου 

αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, ώστε οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής να δώσουν 

έμφαση σε αυτή την κατηγορία παιδιών συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο. Η ανάλυση υλοποιήθηκε για το σχολικό έτος 2021-2022. Τα αποτελέσματα 

αυτής της ανάλυσης  κατέληξαν στο διάγραμμα της Εικόνας 1 , όπου αφορά τον 1ο και 2ο 

άξονα. Ειδικότερα ο 1ος άξονας είναι ο οριζόντιος κι ο 2ος είναι ο κάθετος. Η τιμή  1 στους 

διάφορους Απλούς Δείκτες του διαγράμματος δηλώνει φτώχεια και η τιμή 2 δηλώνει 

ευημερία. 

Ας επικεντρωθούμε στον άξονα 1. Δεξιά του άξονα 1, δηλαδή στο πράσινο 

συννεφάκι όπου έχει σκιαγραφηθεί, έχουμε μαθητές κυρίως από τη Συστάδα 3 (Καλλιθέα, 

Δραπετσώνα, Ίλιον, κ.α.) που χρειάστηκε να θερμανθούν με μη ποιοτικές ή μη ασφαλείς 

μεθόδους, ή που δεν είχαν καθόλου θέρμανση. Επίσης οι μαθητές αυτοί πέρασαν περιόδους 

όπου σταθερά δεν είχαν για πολλές μέρες καθόλου ρεύμα κι επίσης χαρακτήρισαν το σπίτι 

τους ως υγρό ή κρύο. Επιπρόσθετα δήλωσαν στέρηση ως προς όλους τους Απλούς Δείκτες 

της Διάστασης 2, αναφορικά με τα τρία γεύματα, τα φρούτα, το γάλα και το 

κρέας/ψάρι/όσπρια/κοτόπουλο, αλλά και ως προς τις διακοπές της Διάστασης 6. Τα παιδιά 

αυτά δήλωσαν επίσης ότι κανένας κηδεμόνας τους δεν εργάζεται. Ουσιαστικά για αυτό το 

προφίλ παιδιών όπου αντανακλά έντονη έλλειψη παιδικής, οικονομικής ευημερίας, αξίζει 

να σημειωθεί ότι παρουσιάζεται ενεργειακή φτώχεια ως προς όλους τους Απλούς Δείκτες 

ενεργειακής φτώχειας του C.W.-SMILE κι όχι μόνο ως προς κάποιους. Επομένως το 

εν λόγω προφίλ παιδιών όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτό το γύρο της έρευνας, 

με πάρα πολύ έντονα κι ισχυρά χαρακτηριστικά αναφορικά με την ενέργεια, είναι κι ο 

λόγος όπου πλέον διερευνώνται μέσω του Παρατηρητηρίου οι παιδικές ανισότητες ως προς 

το πρίσμα της ενεργειακής φτώχειας.  

Όπως αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα της MCA, η ενεργειακή φτώχεια συνδέεται 

με στέρηση στην ποιοτική κι επαρκή διατροφή και με τις διακοπές. Επομένως οι παιδικές 

ανισότητες ως προς την ενεργειακή φτώχεια έτσι όπως εκφράζονται πιο έντονες στην 

Συστάδα 3, είναι αλληλένδετες με πλήθος άλλων ανισοτήτων όπως για παράδειγμα στην 

διατροφή. Αυτό δείχνει ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής φτώχειας θα 

πρέπει να είναι ολιστική και να στοχεύει σε συγκεκριμένα group παιδιών, όπως για 

παράδειγμα στο συγκεκριμένο, όπου αναδεικνύεται σε αυτό το γύρο μέσω της MCA.                                    

 

 

 

 

 

Η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Μέσω της διενέργειας ποιοτικής έρευνας, η οποία συμπεριλάμβανε ενδελεχή 

μελέτη αναφορικά με  το πρόσφατο Country Report, με το πρόσφατο Country Specific 

Recommendations και με το πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», διερευνήθηκαν οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης 

των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, προκειμένου να 

εξεταστεί ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο. 

Ειδικότερα ως προς την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών του Country Report για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών 

αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς 

την εκπαίδευση εξαιτίας της πρόωρης εγκατάλειψης αυτής. Ειδικότερα στην σελίδα 56 

(παράρτημα 13), του εν λόγω εγγράφου σημειώνεται ότι : «Η Ελλάδα κατέγραψε τη 

μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων που  εγκαταλείπουν πρόωρα την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση την τελευταία δεκαετία, και πλέον έχει ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά στην ΕΕ. Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι υψηλότερο στις 

αγροτικές περιοχές (4,1 %) αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της 

ΕΕ που είναι 9 %.» 

Επιπλέον, ως προς την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών του Country Specific Recommendations, για την ενίσχυση της ευημερίας 

των παιδιών αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

ενεργειακή φτώχεια. Ειδικότερα η υπ’ αριθμόν 8 Σύσταση, εναρμονίζεται και είναι 

σύμφωνη με την παρ. 3, του Αρθρ. 27, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, στην σελίδα 4, του εν λόγω εγγράφου, αναφέρεται: « Όσον 

αφορά τις δημοσιονομικές κατευθύνσεις της 2ας Μαρτίου 2022, οι δημοσιονομικές 

συστάσεις για το 2023 λαμβάνουν υπόψη την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, την 

αυξημένη αβεβαιότητα και περαιτέρω κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων, καθώς και τον 

υψηλότερο πληθωρισμό σε σύγκριση με τις χειμερινές προβλέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

δημοσιονομική απόκριση πρέπει να επεκτείνει τις δημόσιες επενδύσεις για την πράσινη και 

την ψηφιακή μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια και να διατηρήσει την αγοραστική 

δύναμη των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος της αύξησης 

των τιμών της ενέργειας και να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι πληθωριστικές πιέσεις από 

τις έμμεσες επιπτώσεις μέσω στοχευμένων και προσωρινών μέτρων· η δημοσιονομική 

πολιτική πρέπει να παραμείνει ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις ταχέως εξελισσόμενες 

συνθήκες και να είναι διαφοροποιημένη μεταξύ των χωρών ανάλογα με τη δημοσιονομική 

και οικονομική τους κατάσταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την έκθεση στην κρίση και την 

εισροή εκτοπισθέντων από την Ουκρανία.»  Ειδικότερα όπως αναδείχθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, αναφορικά με την οικονομική έκφανση της παιδικής φτώχειας, 

πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με τις άνετες κι ασφαλείς συνθήκες 

διαβίωσης στο σπίτι (κομμένες παροχές ρεύματος, μη ασφαλείς μέθοδοι θέρμανσης και 
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κρύο στο σπίτι). Επομένως κάθε προσπάθεια συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων 

στην αγορά ενέργειας συναντά την παρ.3  του Αρθρ. 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού κι ενισχύει την ευημερία τους.  

Επιπλέον, ως προς την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών αναμένεται να επωφεληθούν 

περισσότερο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς το εισόδημα, χάριν της 

εφαρμογής του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος». Ωστόσο, αναμένεται να μην 

επωφεληθούν συγκεκριμένα group παιδιών (ανάλογα με την σχολική κατηγορία τους, το 

φύλο τους, το αν διαβιούν σε αστική, νησιωτική ή αγροτική περιοχή, κ.α.), τα οποία group 

αναδείχθηκαν μέσα από τους προηγούμενους γύρους της έρευνας και όπου αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα φτώχειας που αφορούν κάθε φορά μια συγκεκριμένη από τις 6 

Διαστάσεις, είτε οικονομική , είτε μη οικονομική. Καθότι αν και η εν λόγω έκθεση 

αναφέρει πώς για την σύνταξη της λήφθηκαν υπόψη όλες οι σχετικές μελέτες, δεν φαίνεται 

να λήφθηκε ωστόσο καμία υπόψη η διαχρονική μελέτη του C.W.-SMILE στην 

πολυδιάστατη έννοια της παιδικής φτώχειας, η οποία έχει καταθέσει και συγκεκριμένες 

πολιτικές για κάθε συγκεκριμένο group παιδιών και για κάθε συγκεκριμένη έκφανση της 

παιδικής φτώχειας.  

 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα αυτού του κύματος της ποσοτικής έρευνας της παιδικής 

ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο το να εφαρμοστούν πολιτικές για 

την αντιμετώπιση των παιδικών ανισοτήτων υπό το πρίσμα της ενεργειακής φτώχειας. 

 Εν τούτοις, κρίνεται σημαντική η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμόν 

8, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική θετική επίδραση στα παιδιά που εμπίπτουν στο 

καθεστώς της ενεργειακής φτώχειας. 

Ωστόσο η περαιτέρω έρευνα του Παρατηρητηρίου θα πρέπει πάλι να εστιάσει στην 

ενεργειακή φτώχεια σε επόμενους γύρους, μέχρι το φαινόμενο αυτό να εξασθενίσει.  
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