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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

1.1. Mια γενική επισκόπηση 

Η πρόσφατη οικονομική συγκυρία, επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας 

και αυτό αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό, στη ραγδαία αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα 

κατά τα πρόσφατα έτη. Οι υπάρχουσες μέθοδοι μέτρησης της, στηρίζονται σε έμμεσες εκτιμήσεις 

κυρίως οικονομικών μεγεθών όπως το ετήσιο εισόδημα (Corak, 2006) και τη κατανάλωση (Nικολάου, 

2008) χωρίς  να είναι σε θέση να αποτυπώσουν το πραγματικό πολυδιάστατο (Bradshaw, 2007b ; 

Mητράκος, 2008),  μέγεθος της παιδικής φτώχειας. Γεννάται κατά αυτόν τον τρόπο η επιτακτική 

ανάγκη δημιουργίας ενός συγκεκριμένου, εξειδικευμένου αθροιστικού δείκτη για την ασφαλή μέτρηση 

της παιδικής φτώχειας, στην Ελλάδα1.  

Ειδικότερα από το 2008, η στατιστική έρευνα και ανάλυση έχει τεκμηριώσει τις μεταβολές στις 

κατηγορίες του πληθυσμού που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην Ελλάδα. Τα στοιχεία σχετικά με τη 

σχετική φτώχεια καταδεικνύουν ότι η φτώχεια στην Ελλάδα τείνει να μετατοπίζεται από τους 

ηλικιωμένους (65 ετών και άνω) προς τους νέους, ιδιαίτερα στους ανέργους, τις άνεργες μονογονεϊκές 

οικογένειες και τους μετανάστες  εκτός ΕΕ, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τη δραματική αύξηση 

της ανεργίας. Επίσης, όσον αφορά την ηλικία, τα νεαρά ζευγάρια με παιδιά (μέχρι 15 ετών) και οι νέοι 

εργαζόμενοι τείνουν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, 

οι αναλύσεις των διαθέσιμων οικονομικών δεδομένων επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος για την παιδική 

φτώχεια βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και - σύμφωνα 

με ορισμένες εκθέσεις - πρέπει να τεθεί στην κορυφή των κοινωνικών ανησυχιών και των σχετικών 

πολιτικών θεμάτων (Mitrakos 2014 ). 

Οι αναφορές για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα (UNICEF, 2011-2017) 

επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT για το 2012, η Ελλάδα 

καταλάμβανε την τέταρτη θέση στην παιδική φτώχεια στην ΕΕ με 26,9%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ 

ήταν 20,8%. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης κρατικών πολιτικών για 

την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Συνολικά 

το 2012, το 20,5% των φτωχών στην Ελλάδα ήταν κάτω των 18 ετών, ενώ το 26,3% των παιδιών 

βρισκόταν στο κατώφλι της φτώχειας. Από το 2008 έως το 2012 παρατηρήθηκε αύξηση της παιδικής 

φτώχειας κατά 3,4%, ενώ η φτώχεια στους ηλικιωμένους μειώθηκε κατά 6,4 το 2012. Μελέτες που 

λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όρους δυνατότητας αγοράς βασικών αγαθών 

 
1 Παρόμοιες προσπάθειες έχουν υπάρξει,  (UNICEF, Bradshaw, 2007; Νικολάου, 2008) όχι όμως πάντα 

αθροιστικές ή όχι πάντα τέλειες εξαιτίας της χρήσης πολλών μεταβλητών. Η δική μας φιλοδοξούμε ότι θα 
ανταποκρίνεται περισσότερο στο είδος της παιδικής φτώχειας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, αλλά επιπλέον 
μέσω της χρήσης λίγων μεταβλητών θα είναι ένα ευκολόχρηστο εργαλείο πολιτικής. Eίναι σημαντικό λοιπόν να 
διευκρινίσουμε ότι η χρήση πολλών μεταβλητών σε τέτοια εργαλεία τα καθιστούν δύσχρηστα εργαλεία 
οικονομικής πολιτικής.  

Βλέπε σχετικά : Bradshaw, J., 2007b, Beyond Child Poverty, Social Policy Research Unit University of 
York, vol. 75, p. 123-128. (Σελίδα 19). 

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε λίγες μεταβλητές που περιγράφουν καλύτερα το 
συγκεκριμένο είδος παιδικής φτώχειας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα της κρίσης.  
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(συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, των μεταφορών, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγεία 

και στη θέρμανση) έχουν δείξει αυξανόμενες τάσεις στην ακραία παιδική φτώχεια (UNICEF 2014). 

Η αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα αποδίδεται στις περισσότερες μελέτες στην 

ανεργία, στην υποαπασχόληση ή  στην επισφαλή απασχόληση των γονέων. Τα παιδιά μονογονεϊκών 

οικογενειών και οικογενειών μεταναστών που πλήττονται ταχύτερα και δυσκολότερα από την ανεργία 

εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες αυτής της κατηγορίας (UNICEF 2014). Τα 

ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η επιδείνωση της παιδικής ευημερίας, αποτελεί βασικό τομέα για την 

κατανόηση του κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης χρέους και της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας. 

Τα στοιχεία από το 2012 δείχνουν ότι στην Ελλάδα μόνο το 6,2% των κοινωνικών παροχών πηγαίνει 

στις οικογένειες και τα παιδιά, ενώ το 44% πηγαίνει στις συντάξεις, το 25,9% στην υγεία, το 7,4% στην 

ανεργία, το 4,9% % στον κοινωνικό αποκλεισμό, 1,3% στη στέγαση κλπ. Οι συντάξεις αποτελούν την 

πιο αποτελεσματική μορφή κοινωνικών παροχών που έχουν μικρή μόνο και έμμεση επίπτωση στην 

παιδική φτώχεια, ενώ τα άλλα οφέλη είναι πολύ μικρά. Τα μέτρα λιτότητας περιλάμβαναν την 

κατάργηση όλων των υφισταμένων οικογενειακών και παιδικών παροχών και τις φορολογικές 

απαλλαγές για τα παιδιά. Σε μια περίοδο κρίσης, όπως ανέφερε η έκθεση της UNICEF, η έλλειψη 

δομών κοινωνικής πρόνοιας, οφελών και φοροαπαλλαγών, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των 

κοινωνικών δικτύων που προηγουμένως αντιστάθμιζαν αυτήν την έλλειψη, καθιστούσαν τα παιδιά όλο 

και πιο ευάλωτα στη φτώχεια (UNICEF 2014 σ.57-58). 

Η εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων για την καταπολέμηση της φτώχειας κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης υλοποιήθηκε κυρίως μέσω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η οποία έδωσε 

προτεραιότητα στους φορείς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες και κοινότητες) 

για την εφαρμογή της (ΕΣΠΑ 2007-2013). Το 2012 δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οργανισμών που 

στόχευαν στην καταπολέμηση των άμεσων προβλημάτων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Το 

δίκτυο υποστήριξε υπάρχουσες δομές, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα 

ανοιχτά κέντρα υποδοχής για τους άστεγους, κλπ., στους δικαιούχους περιλαμβάνονταν οι άνεργοι, οι 

άστεγοι και τα άτομα που βρίσκονταν στο κατώφλι της φτώχειας. Επιπλέον η ΕΕ ανακοίνωσε ένα  

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 26 δισ. Ευρώ (EΣΠΑ 2014-2020), το οποίο έδινε   προτεραιότητα στις 

προσπάθειες αντιμετώπισης της φτώχειας. 

Η Αττική είναι μια από τις περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες οι συνθήκες αυτές έχουν ενταθεί 

από την αρχή της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, η μητροπολιτική 

περιοχή της Αθήνας παρουσίασε δραματική αύξηση της ανεργίας των νέων. Το 2013, πάνω από το 

60% των νέων ηλικίας 15-24 ετών ήταν άνεργοι, σε σύγκριση με περίπου 19% το 2008. Η ανεργία 

πλήττει περισσότερο τις νέες γυναίκες (64%). Επιπλέον, σημειώθηκε δραματική αύξηση του ποσοστού 

των νέων ηλικίας 15-24 ετών που δεν ανήκουν ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (NEET) (18,5% το 2013 σε σύγκριση με 9,4% το 2005). Παρόλο που δεν υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με το ποσοστό των παιδιών που ζουν κάτω από το όριο 

της φτώχειας, μπορεί ασφαλώς να υποτεθεί ότι αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή της Αττικής το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που 

κινδυνεύει από τη φτώχεια το 2013 έφτασε το 23,6%, πολύ υψηλότερο από το 2008 (13,1%). 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι περισσότεροι από 1 στους 5 κατοίκους της Αττικής ζουν σε συνθήκες 

σοβαρής υλικής στέρησης (1 στους 10 πίσω το 2008). Η μείωση της ευημερίας είναι πιο σημαντική 

μεταξύ των νέων με αναπηρίες. Τα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT για την Ελλάδα (έτος 2010) 

δείχνουν ότι περισσότερο από το 60% των νέων ηλικίας 16-24 ετών με κάποιο είδος περιορισμού της 

δραστηριότητας τους, κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. 

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» (στο εξής «Το Χαμόγελο»), είναι  ο μεγαλύτερος, 

σημαντικότερος  και  διεθνώς αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός 

στην Ελλάδα στον κρίσιμο τομέα της προστασίας των παιδιών, την υποστήριξη των παιδιών και 

οικογενειών με παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και  στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας 
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για τα παιδιά, τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία. Ο Οργανισμός ξεκίνησε τις δραστηριότητές 

του το 1996 από τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εμπνευσμένος 

από την ευχή για την επίτευξη της ευημερίας όλων των παιδιών στον κόσμο, που εξέφρασε ο 10χρονος 

γιος του Ανδρέας προτού υποκύψει στον καρκίνο του εγκεφάλου, προς το τέλος του 1995. Με πάνω 

από 21 χρόνια δραστηριοτήτων «Το Χαμόγελο» έχει κάνει τη διαφορά για περισσότερα από 1.200.000 

παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα. Το «Χαμόγελο» λειτουργεί σήμερα με περίπου 2.500 

ενεργούς εθελοντές σε καθημερινή βάση και πάνω από 450 εξειδικευμένο προσωπικό και 

χρηματοδοτείται μέσω δωρεών από χορηγούς και από το ευρύτερο κοινό της Ελλάδας που είναι 

εξοικειωμένο με τον Οργανισμό και που εκτιμά τις δράση που κάνει για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις  

σε κοινωνικό υπόβαθρο, σε προέλευση, σε θρησκεία ή σε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Το «Χαμόγελο» 

λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, με ετήσιους ελέγχους από διεθνώς αναγνωρισμένα γραφεία ελέγχου. 

Το 2016 ο έλεγχος εκτελέστηκε από την “Ernst & Young”, ενώ οι προηγούμενοι  ετήσιοι έλεγχοι 

πραγματοποιήθηκαν από την “Price Waterhouse Cooper”. Ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού 

πληθυσμού είχε βυθιστεί σε μια πολύ βαθιά κοινωνική δυσκολία τα τελευταία χρόνια της πρόσφατης 

οικονομικής κρίσης. Όπως πάντα, οι αδύναμοι και ευάλωτοι είναι μεταξύ των πρώτων και 

σοβαρότερων θυμάτων. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η  θέση της παιδικής φτώχειας μεταξύ των 45 

κρατών μελών της OECD 2  και είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το υψηλότερο επίπεδο της 

ανισότητας μεταξύ των παιδιών όσον αφορά το εισόδημα, την εκπαίδευση 3 , την υγεία και την 

ικανοποίηση από τη ζωή τους, μεταξύ των 41 πιο αναπτυγμένων χωρών στο κόσμο  Τα πρόσφατα 

χρόνια 230.000 παιδιά στη χώρα μας ζούσαν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενους και με μηδενικό 

εισόδημα. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα και οι οικογένειες που βοήθησε το «Χαμόγελο» στο παρελθόν, 

βρίσκονταν ξανά στην  ίδια ανάγκη. Η λειτουργική δέσμευση του «Χαμόγελου», διαρθρώνεται γύρω 

από τέσσερις κύριες ομάδες των παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας: τα παιδιά θύματα της βίας, τα 

παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια . Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές ανάγκες των 

παιδιών αυτών, το «Χαμόγελο» υλοποιεί μια ποικιλία δράσεων και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της 

πρόληψης, της παρέμβασης και της θεραπείας. 

Ενώ οι δράσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού» στοχεύουν σε παιδιά στην Ελλάδα, η 

συνεργασία του με διεθνείς φορείς και εταίρους έχει σταδιακά αναπτυχθεί σε αποστολή ύψιστης 

σημασίας. Ο Οργανισμός έχει μάθει και δανειστεί διεθνή παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές από 

σημαντικούς διεθνείς παράγοντες στους κύριους τομείς όπου εστιάζεται. Μέχρι στιγμής όμως το «Το 

Χαμόγελο» είναι επίσης σε θέση να παρουσιάσει τη δική του σημαντική 21ετή εμπειρία και να 

 
2 Βλέπε σχετικά: Leriou Eirini, “The Child Poverty Factor as a Constraint in a model of overall welfare: 

The case of Greece”, Social Cohesion and Development, Forthcoming. 
Leriou Eirini, “Training an index of child poverty”, Presentation at World Conference on Poverty's 

Causes and Consequences in the Urban Developing World, Poverty and Development Research Center, 
University of Jyväskylä, Finland  4 August 2016. 

Leriou Eirini, (2016). Doctoral Τhesis. “Analysis of the factors that determine Social Welfare by 
implementing an integrated decision-making framework”, Athens. 

Leriou Eirini, “Child poverty in Greece today – Training an aggregate index”, Presentation at 19th  
Scientific Congress of the Association of Greek Regions, Regional effects of recession on  Greek economy and 
their consequences, Lamia, Greece , 12 May 2016 . 

Leriou Eirini, “Tackling child poverty as future unemployment restriction tool”, Presentation at National 
Contact Point ESPON, Integrated development through land-sea interaction: dimensions and blue growth 
prospects in Europe and Greece, Piraeus, Athens, 10 November 2014. 

Leriou Eirini, “Child poverty in Greece today”, Presentation at 12th Scientific Conference of ERSA on 
Urban and Regional Development: current challenges, Athens, Greece, 27 June 2014. 

3 Tasopoulos, A., Leriou, E., (2014). “A New Multidimensional Model of Ethics Educational on Welfare”, 
Journal of Neural Parallel and Scientific Computations, Vol. 22, No. 4, pp. 595-608 
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μεταφέρει την τεχνογνωσία του σε τρίτες χώρες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το «Χαμόγελο» 

συνεργάζεται και ανταλλάσσει εμπειρίες με κυβερνητικές και μη - κυβερνητικές οργανώσεις, φορείς 

και δίκτυα δικαιωμάτων των παιδιών από την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. 

Μέχρι σήμερα η ευρέως αποδεκτή και χρησιμοποιούμενη υφιστάμενη προσέγγιση καταγραφής 

της παιδικής φτώχειας, βασίζεται στο εισόδημα προκειμένου να διερευνηθεί πότε ένα νοικοκυριό ζει 

κάτω από το όριο της φτώχειας (Corak , 2006)   κι έπειτα αναζητείται αν υπάρχουν παιδιά σε αυτό. 4 

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί όταν θέλουν να υπολογίσουν τη παιδική φτώχεια, καθώς δεν υπάρχει 

ακόμα ένας ευρέως αποδεκτός, εξειδικευμένος δείκτης για τον υπολογισμό της, καταφεύγουν στην 

αναζήτηση των φτωχών νοικοκυριών βάση εισοδηματικών κριτηρίων κι ερευνούν εάν υπάρχουν παιδιά 

(Nικολάου, 2008), στα φτωχά νοικοκυριά (Wen-Hao Chen and Corak , 2008 ; Seccombe, 2000 ; Lewit, 

1993 ; Mητράκος, 2008). Η απλοϊκή αυτή προσέγγιση μας οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα, καθότι 

η παιδική φτώχεια επηρεάζεται και από άλλες συνιστώσες (Corak, 2006),  όπως από τις συνθήκες 

διαβίωσης κατοικίας, τη διατροφή, τις νομοθετικές ρυθμίσεις κ.λπ. (UNICEF, 2012 ; Bradshaw, 

2007a,b), οι οποίες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν από το εισόδημα και μόνο (Corak, 2006). 

Εξαιτίας της μεθόδου λοιπόν που χρησιμοποιούμε σήμερα για τη καταγραφή της παιδικής φτώχειας 

φαίνεται ότι θεωρούμε πως αυτή και η γενική φτώχεια ταυτίζονται κι εξαρτώνται και οι δύο μόνο από 

το εισόδημα (Νικολάου 2008), αυτό όμως είναι εντελώς άτοπο, καθώς τα παιδιά αποτελούν μια 

υποκατηγορία του πληθυσμού ιδιαίτερα ευαίσθητη, που χρήζει ειδική αντιμετώπιση και προστασία, 

όπως διαφαίνεται και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Corak, 2006 ; Bradshaw, 2007b; 

UNICEF 2012). Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ευρέως χρησιμοποιούμενη μονομερής 

οικονομική (εισοδηματική) διάσταση της παιδικής φτώχειας δεν είναι αρκετή.  

 Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για τη προσπάθεια δημιουργίας ενός εξειδικευμένου αλλά 

και ευκολόχρηστου δείκτη παιδικής φτώχειας ο οποίος θα παρέχει στους ερευνητές άμεσα και 

αξιόπιστα αποτελέσματα αλλά επίσης θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους λήπτες αποφάσεων 

οικονομικής αλλά και κοινωνικής πολιτικής . Η κατάρτιση του δείκτη αυτού, μπορεί να συμβάλλει 

στην ουσιαστικότερη αλλά και πολύπλευρη (Μητράκος,2008) προσέγγιση του φαινομένου, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών μέτρων παρέμβασης 

αλλά και η επιτυχημένη χάραξη κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Το δείκτη αυτό τον συνθέτουν 

όλες εκείνες οι μεταβλητές που επηρεάζουν τη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα. 

Ως εκ τούτου, γίνεται χρήση ενός αρχικού, πρωτόλειου δείκτη καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, ο οποίος έχει ήδη αναφερθεί από την 

επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Ο δείκτης αυτός θα εξελιχθεί, θα οριστικοποιηθεί, θα συγκριθεί με 

άλλους σχετικούς υπάρχοντες δείκτες καταγραφής της παιδικής ευημερίας και θα εφαρμοστεί σε 

σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Ο συμμετέχων φορέας – χρήστης είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 

οποίος έχει εγγράφως επιβεβαιώσει τη πρόθεση του για συνεργασία και θα συνδράμει με τη διοχέτευση 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που θα διεξαχθούν, θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και 

κοινωνικής πολιτικής, περιορισμού της παιδικής φτώχειας κι ενίσχυσης της ευημερίας των παιδιών 

στην Ελλάδα. 

Έτσι, σε αυτό το έγγραφο εργασίας επιδιώκεται να προωθηθεί η επιστημονική γνώση και η 

κατανόηση του πολύπλοκου και πολυδιάστατου φαινομένου της παιδικής ευημερίας, στο πλαίσιο της 

σοβαρής οικονομικής ύφεσης που επηρέασε πρόσφατα την Ελλάδα και κατ’ επέκταση την Αττική. 

Επίσης, αναμένεται ότι το συνολικό έργο θα παρέχει μια στερεή βάση για τη χάραξη πολιτικών 

σχεδιασμού βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν oι αναδυόμενες και 

 
4 Tα ποσοστά της παιδικής φτώχειας που δημοσιεύονται για τη χώρα μας, έχουν προκύψει με αυτόν 

τον τρόπο.  
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μακροχρόνιες προκλήσεις της παιδικής φτώχειας στην Αττική με ολοκληρωμένους και κοινωνικό-

πολιτισμικά ευαίσθητους τρόπους.  

 

1.2. Στόχοι του Working Paper  

Oι στόχοι του παρόντος εγγράφου εργασίας  είναι: 

Nα προσδιοριστούν οι διαστάσεις της ευημερίας των παιδιών, που αντικατοπτρίζουν με 

εγκυρότητα τη στέρηση της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής, ανά σχολική κατηγορία. 

• Να  καθοριστούν εννοιολογικά και λειτουργικά ορθοί δείκτες για κάθε διάσταση ανά 

σχολική κατηγορία. 

• Να διερευνηθούν υπάρχοντα σύνολα δεδομένων ανά διάσταση και να προσδιοριστούν 

ποια δεδομένα δεικτών είναι ήδη διαθέσιμα σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο και ποια νέα δεδομένα 

πρέπει να συλλεχθούν. 

• Να καθοριστούν τα κατώφλια των δεικτών (επίπεδα έντασης στέρησης για κάθε 

δείκτη) και να πραγματοποιηθεί διερευνητική ανάλυση  ευαισθησίας σε ήδη διαθέσιμα σύνολα 

δεδομένων. 

• Η κατασκευή (σταθμισμένων) δεικτών και η ολοκλήρωση (οριστικοποίηση) του 

συγκεντρωτικού δείκτη παιδικής φτώχειας ανά διάσταση, σχολική κατηγορία και συνολικά.  

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος εγγράφου εργασίας, οι συγγραφείς ανέλαβαν μια 

σειρά από αλληλένδετες δραστηριότητες / καθήκοντα. 

1. Πραγματοποίηση μιας ανασκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

μεθόδους, τις διαστάσεις, τους δείκτες και τις τεχνικές μέτρησης της ευημερίας / φτώχειας των παιδιών. 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας, ήταν να αναπτυχθεί μια βαθύτερη κατανόηση των καθιερωμένων 

και αναδυόμενων τάσεων όσον αφορά τη μέτρηση της ευημερίας των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο των 

ανεπτυγμένων χωρών / περιφερειών που αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική κρίση. 

2. Πραγματοποίηση έρευνας για τους σχετικούς δείκτες από τα διαθέσιμα δεδομένα στην 

περιοχή της Αττικής από διάφορες πηγές (EUROSTAT, OECD PISA, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

της Ελλάδας, στατιστικά στοιχεία άλλων κυβερνητικών οργανισμών, περιφερειακά / τοπικά σύνολα 

δεδομένων κ.λπ.). Σκοπός αυτής της δραστηριότητας, ήταν ο προσδιορισμός των σχετικών 

υφιστάμενων δεδομένων από δείκτες, η αποσαφήνιση της χρησιμότητάς τους, η κάλυψη και η 

καταλληλόλητά τους για περαιτέρω χρήση και ο καθορισμός των αναγκών για την απόκτηση νέων 

δεδομένων δεικτών μέσω περαιτέρω εμπειρικής έρευνας. 

3. Ανάπτυξη / επιλογή των μαθηματικών τύπων για την εκτίμηση της στέρησης των 

παιδιών σε κάθε δείκτη και διάσταση ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και συνολικά. Στόχος αυτής της 

δραστηριότητας, ήταν να αποτυπωθούν και να δοκιμαστούν εναλλακτικοί τύποι και στατιστικές 

τεχνικές και να προταθεί ένα σύνολο τύπων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της 

παιδικής φτώχειας στην περιοχή της Αττικής. 

4. Επισκόπηση της νομικής επιστήμης για την παιδική ευημερία / φτώχεια.  

5. Σύγκριση του προτεινόμενου δείκτη με άλλους συναφείς δείκτες (εργαλεία). Σε βάθος 

παρουσίαση των μαθηματικών τύπων για την εκτίμηση της στέρησης των παιδιών σε κάθε δείκτη και 

διάσταση ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και συνολικά. Σε όλα αυτά λήφθηκε υπόψη και το “Working Paper 

Νο. 2019-01”.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία βεβαίως συνδέονται με τους προαναφερθέντες στόχους 

της έρευνας, είναι τα εξής:  

1. Ποιες οι ηλικιακές ή σχολικές κατηγορίες εξέτασης του συνολικού δείκτη παιδικής 

ευημερίας; 

2. Ποιες οι διαστάσεις του συνολικού δείκτη της παιδικής ευημερίας; 

3. Ποιοι οι υπό-δείκτες της κάθε διάστασης; 
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4. Ποια τα ερωτήματα στα ερωτηματολόγια όπου θα αντιπροσωπεύουν τον κάθε υπό-

δείκτη, διατυπωμένα με τρόπο παιδαγωγικό και ουδέτερο; 

5. Yπάρχουν παρόμοιοι δείκτες για την ευημερία των παιδιών σε επίπεδο Αττικής από 

τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα;   

6. Ποια θα είναι τα κατώφλια στους υπό-δείκτες μας, στις διαστάσεις και στο συνολικό 

δείκτη; 

7. Ποιες θα είναι οι βαρύτητες (σταθμίσεις) στους υπό-δείκτες και ποια μέθοδος θα 

χρησιμοποιηθεί για την απονομή τους; 

8. Πώς θα διεξαχθεί η ποσοτική έρευνα για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη παιδική 

ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων σε μαθητές; 

9. Το είδος της παιδικής φτώχειας είναι ίδιο σε όλες τις περιοχές ή χώρες; 

10. Πώς αντιμετωπίζεται η παιδική ευημερία στη νομική επιστήμη; 

 

 

1.3. Η πρωτοτυπία και οι καινοτόμες πτυχές  

Η πρωτοτυπία και οι καινοτόμες πτυχές συνίστανται πρώτον στην ανάπτυξη και στην 

τελειοποίηση ενός δείκτη ευημερίας των παιδιών, ο οποίος προσαρμόζεται στο νέο είδος παιδικής 

φτώχειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα κατά την πρόσφατη κρίση. Δεύτερον, οι πολλαπλές 

εφαρμογές αυτού του δείκτη επιτρέπουν μια ακριβή διαχρονική καταγραφή, η οποία θα οδηγήσει σε 

προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

προβλήματος της παιδικής φτώχειας και την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών. Τρίτον, η 

συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημιουργεί σημαντικές διόδους  αλληλοδιοχέτευσης 

δεδομένων και αποτελεσμάτων, συνδέοντας την ακαδημαϊκή έρευνα για την ευημερία των παιδιών με 

οργανισμούς άμεσου ενδιαφέροντος για την ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι 

στην άμεση, οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε όλα τα μέτωπα, για την βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας. 

Πιο συγκεκριμένα από την εξέταση της συνολικής ευημερίας κρίνουμε ότι θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουμε και τη παιδική ευημερία ή το αντίθετο της, τη παιδική φτώχεια. Η ευημερία των 

παιδιών αποτελεί ένα προσδιοριστικό παράγοντα της ευημερίας του συνόλου δηλαδή της κοινωνικής 

ευημερίας. Από τις εισοδηματικές μετρήσεις στα νοικοκυριά κρίνουμε ότι η παιδική φτώχεια στην 

Ελλάδα ήταν ανησυχητικά υψηλή. Εν τούτοις υπάρχει ένα κομμάτι της παιδικής φτώχειας το οποίο δεν 

συσχετίζεται με το εισόδημα και έτσι δεν καταγράφεται στις μετρήσεις αυτές, με αποτέλεσμα η 

αποτύπωση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ίσως να μην είναι ορθή. Πιο συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα της κρίσης στο παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο παιδιών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα 

στην οικεία τους εξαιτίας διακοπής, ή το φαινόμενο παιδιών και βρεφών που δεν είχαν δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επειδή και οι δυο γονείς ήταν άνεργοι με αποτέλεσμα να μην έχουν 

ασφάλιση, να μην έχουν δηλαδή βιβλιάριο υγείας στο οποίο θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και τα 

τέκνα τους, επίσης παρατηρήθηκε και το φαινόμενο της θέρμανσης με επικίνδυνα μέσα, ικανά ακόμα 

και να κοστίσουν τη ζωή ενός παιδιού. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα έρευνα, για να καλύψει αυτό το 

κενό προτείνει έναν νέο δείκτη μέτρησης της παιδικής φτώχειας, ικανό να αποτυπώσει αυτά τα 

φαινόμενα. Μονάχα αν καταγράψουμε ορθά το φαινόμενο προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο είδος 

παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσουμε να το 

αντιμετωπίσουμε, δίνοντας το κατάλληλο φάρμακο που δρα στο συγκεκριμένο αυτό είδος.  

Ο δείκτης αυτός δε βασίζεται σε πολλές μεταβλητές, αλλά σε λίγες, καίριες και 

αντιπροσωπευτικές του συγκεκριμένου τύπου παιδικής φτώχειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα της 

κρίσης. Αυτό τον καθιστά ένα ευκολόχρηστο εργαλείο στα χέρια των ληπτών αποφάσεων οικονομικής 

και κοινωνικής πολιτικής, σε αντίθεση με έναν δείκτη που θα περιλάμβανε πολλές και μη σχετικές με 

το πρόβλημα όπως εμφανίστηκε στην Ελλάδα, μεταβλητές. Η παρούσα έρευνα αποδεχόμενη τις 
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αξιολογικές κρίσεις, θεωρεί ότι οι βαρύτητες στις μεταβλητές αυτές δίνονται από τους φορείς χάραξης 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Φυσικά για μια άλλη χώρα ανάλογα με το είδος της παιδικής 

φτώχειας που αντιμετωπίζει, οι ειδικοί  μπορούν να θέσουν  άλλες μεταβλητές. Για παράδειγμα αν πάμε 

να εξετάσουμε τη παιδική φτώχεια στην Αφρική, η έλλειψη πόσιμου νερού θα πρέπει να είναι μία από 

αυτές τις μεταβλητές και να λαμβάνει υψηλή βαρύτητα, αντίστοιχα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 

οι υπόλοιπες μεταβλητές. Επομένως εδώ καταρτίζουμε ένα εργαλείο , στο οποίο τόσο οι μεταβλητές 

που θα περιλαμβάνει όσο και οι βαρύτητες τους, αφήνονται στην υποκειμενική κρίση των ληπτών 

αποφάσεων δημόσιας πολιτικής. Φυσικά αυτό γίνεται υπό την παραδοχή ότι είναι διαφορετικά 

συνήθως τα είδη παιδικής φτώχειας που εμφανίζονται σε διαφορετικές χώρες ή ηπείρους, άρα καταρχήν 

δεν είναι συγκρίσιμα και επιπρόσθετα δε μπορούμε να τους δώσουμε το ίδιο φάρμακο σε όλα για να 

τα αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς όπως άλλο φάρμακο θα δώσουμε για την ημικρανία και άλλο για το 

πυρετό κι ας συσχετίζονται και τα δύο με πόνο στο κεφάλι. Επομένως άλλο φάρμακο θα δώσουμε για 

το πρόβλημα  στην Ελλάδα κι άλλο για το πρόβλημα στην  Αφρική κι ας συσχετίζονται και τα δύο 

προβλήματα με παιδική φτώχεια. Αν δε τα μετρήσουμε όμως και δεν τα καταγράψουμε σωστά δε θα 

καταφέρουμε να δώσουμε και τη κατάλληλη θεραπεία. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή ενός 

τέτοιου εργαλείου στην Ελλάδα που μόλις άφησε πίσω της μια οικονομική κρίση. 

Συμπερασματικά, ο δείκτης αυτός είναι καινοτόμος, γιατί ακόμα κι αν αποτελεί μια λογική 

συνέχεια των ήδη υπαρχουσών ερευνών, η τοποθέτηση του στα πλαίσια και στις ανάγκες της ελληνικής 

πραγματικότητας είναι από μόνη της πρωτοποριακή. Επιπλέον, η καινοτομία έγκειται και στο γεγονός 

ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη παιδική φτώχεια, ούτε παλαιότερες, ούτε 

καινούργιες, παρά τις γιγαντιαίες διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας, 

μονάχα ελάχιστες, επομένως οποιαδήποτε πρόοδος γίνεται προς τη κατεύθυνση αυτή θεωρείται 

καινοτόμος, εξαιτίας της απουσίας του απαραίτητου πλήθους τέτοιων ερευνών. Επίσης, η ίδια η 

έκφραση (ταυτότητα) αυτού του δείκτη και η λογική του είναι μια σημαντική καινοτομία. Επιπλέον, η 

διαχρονική και όσο το δυνατόν μακροχρόνια καταγραφή της επιδείνωσης της ευημερίας των παιδιών 

σε περιφερειακό επίπεδο είναι πιο ακριβής και αποτελεσματική από τις βραχυχρόνιες καταγραφές σε 

εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (δηλαδή απαιτείται μακροχρόνια μελέτη του φαινομένου 

στις  γεωγραφικές περιφέρειες μιας χώρας). Στην Ελλάδα που υποφέρει από τη παιδική φτώχεια, πρώτη 

φορά θα υλοποιηθεί  μια τέτοια μέτρηση και αυτή είναι μια επιπλέον σημαντική, πρωτότυπη και 

καινοτόμος πτυχή. Παράλληλα μια ακόμα πρωτοποριακή πλευρά, είναι η συνεργασία με έναν τόσο 

σημαντικό φορέα όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» , η οποία ανοίγει σημαντικούς δρόμους άμεσης, 

παράλληλης αλληλο-διοχέτευσης στοιχείων και αποτελεσμάτων για τη κατάσταση των παιδιών στη 

χώρα, που θα επιτρέψει τόσο τη χάραξη ενός σχεδίου άμεσης και γρήγορης παρέμβασης  από το 

«Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και τη περαιτέρω διερεύνηση, ταυτοποίηση  και κατηγοριοποίηση του 

νέου είδους της παιδικής φτώχειας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα της κρίσης. 

 

1.4  Συμβολή στην Επιστημονική Πρόοδο 

Η σχετική συμβολή στην επιστημονική πρόοδο, αναφέρεται στη παιδική ευημερία και πιο 

ειδικά σε τρόπους εύρεσης της κατάλληλης πολιτικής για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας και την 

ενίσχυση της παιδικής ευημερίας, ενώ εντοπίζεται σε τρία επίπεδα , σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό και 

σε ελληνικό.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο συναντάμε τη UNICEF η οποία συντάσσει εκθέσεις για τη κατάσταση 

των παιδιών  στον κόσμο, “State of the World’s Children”, αλλά επιπρόσθετα διοργανώνει και διεθνή 

συνέδρια, σε μια προσπάθεια να φέρει μαζί ερευνητές, επιχειρηματίες κ.α., προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες ιδέες και καινοτομίες για την εξάλειψη της φτώχειας. Το “digital platform” της 

UNICEF είναι επίσης μια πηγή ιδεών και ενώνει τους ενδιαφερόμενους για την εξάλειψη της παιδικής 

φτώχειας σε όλον τον κόσμο.  Επιπλέον σε παγκόσμιο επίπεδο συναντάμε διοργάνωση σημαντικών 

διεθνών συνεδρίων και από άλλους φορείς. Ένα συνέδριο με τεράστια απήχηση και σημαντικά 
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αποτελέσματα σε νέες ιδέες και καινοτομίες , πραγματοποιήθηκε στην Φινλανδία από το “Poverty and 

Development Research Center, University of Jyväskylä” και χρηματοδοτήθηκε από την Ακαδημία της 

Φινλανδίας. Το θέμα του ήταν “Poverty's Causes and Consequences in the Urban Developing World” 

και στη θεματική “Childhood & Poverty” προέκυψαν σημαντικές ιδέες για τη προστασία της παιδικής 

ευημερίας στην Ελλάδα και στην Ινδία, οι οποίες ιδέες θα επεξεργαστούν στη παρούσα έρευνα. Ένα 

σημαντικό διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην έρευνα για την εξάλειψη της 

φτώχειας είναι το “Comparative Research Programme on Poverty” (CROP) το οποίο επίσης 

διοργανώνει σημαντικά συνέδρια για τη φτώχεια δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά. Το “CROP” 

επίσης διαθέτει δημοσιεύσεις για την εξάλειψη της φτώχειας και ενθαρρύνει με διάφορους τρόπους τις 

πρωτοβουλίες και τις έρευνες για την αντιμετώπιση της. Ένα εξαιρετικό διεπιστημονικό δίκτυο για την 

ευημερία των παιδιών, βρίσκεται στον Καναδά, ονομάζεται “Human Early Learning Partnership” 

(HELP) με έδρα το “University of British Columbia” και παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο. Στον 

Καναδά επίσης εδρεύει και ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο το “Canadian Centre for Policy 

Alternatives” (CCPA) , το οποίο κατά καιρούς ασχολείται ερευνητικά και με την παιδική ευημερία 

θέτοντας πρωτότυπους προβληματισμούς και εστιάζοντας σε εναλλακτικές πολιτικές κοινωνικής 

προστασίας της παιδικής ευημερίας. Οι επιστημονικές και ερευνητικές δράσεις και τα αποτελέσματα 

αυτών σε νέες ιδέες και καινοτομίες, όλων των προηγούμενων οργανισμών που προαναφέρθηκαν 

αποτελούν την διεθνή επιστημονική αιχμή, σε τρόπους εύρεσης κατάλληλων πολιτικών προώθησης 

της παιδικής ευημερίας. O σημαντικότερος όμως οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τη γενική 

ευημερία (και άρα εμμέσως με την ευημερία των παιδιών) είναι το “University of Waterloo”, το οποίο 

έχει δημιουργήσει τον “Canadian Index of Wellbeing” (CIW), βάσει του οποίου συντάσσει ετήσιες 

εκθέσεις για την ευημερία των Καναδών. Ο “Canadian Index of Wellbeing” αποτελεί την ισχυρότερη 

αιχμή του εν λόγω επιστημονικού τομέα και η Γερμανοί ερευνητές τον χρησιμοποίησαν πρόσφατα για 

να κατασκευάσουν έναν δικό τους εθνικό γερμανικό δείκτη καταγραφής της ευημερίας της χώρας τους. 

Ο «γκουρού» του πλανήτη στον “CΙW” είναι ο ομότιμος καθηγητής Alex Michalos και οι δημοσιεύσεις 

του αποτελούν την μέγιστη επιστημονική αιχμή στον ερευνητικό τομέα εύρεσης πολιτικών προώθησης 

της γενικής ευημερίας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιστημονική αιχμή εντοπίζεται σε σημαντικές προσπάθειες της 

“EUROSTAT -  Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC) και πιο ειδικά σε μετρήσεις 

του γενικού και συνολικού πληθυσμού και όχι ειδικά των παιδιών, που βασίζονται στην «υλική 

στέρηση», η οποία καλύπτει δείκτες που αφορούν την οικονομική αντοχή, τα διαρκή αγαθά, τη στέγαση 

και τις συνθήκες της κατοικίας.  Τα  άτομα με σοβαρή υλική στέρηση που πλήττονται σοβαρά από την 

έλλειψη πόρων, αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 4 από τις 9 στερήσεις: δηλαδή δεν μπορούν  i) να 

πληρώσουν το ενοίκιο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ii) να διατηρήσουν την κατοικία τους 

ικανοποιητικά ζεστή iii) να αντιμετωπίσουν απρογραμμάτιστα έξοδα iv) να τρώνε κρέας, ψάρι ή 

ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη μέρα, v)να υλοποιούν  διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το 

σπίτι, vi) να διαθέτουν αυτοκίνητο, vii) να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων, viii) να διαθέτουν νέγχρωμη 

τηλεόραση ή ix) τηλέφωνο. Ωστόσο η κατεξοχήν επίσημη, ετήσια καταγραφή της παιδικής φτώχειας 

από τη EUROSTAT γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια και με τρόπους που έχουν ήδη αναφερθεί 

παραπάνω.  

Σε ελληνικό επίπεδο δυστυχώς δεν γίνεται έρευνα για τη παιδική ευημερία, δεν υπάρχουν 

οργανωμένα εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα για αυτό το πεδίο όπως στο εξωτερικό, οι σχετικές 

μελέτες είναι ελάχιστες και ο επιστημονικός τομέας «παιδική ευημερία/ φτώχεια» σχεδόν δεν 

υφίσταται.  Ο μοναδικός ερευνητικός οργανισμός ο οποίος ασχολείται με τη παιδική φτώχεια μεταξύ 

πολλών άλλων αντικειμένων, είναι το ΕΚΚΕ και εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε μια εξαιρετική μελέτη, 

αυτή της Νικολάου (2008), («Διαστάσεις της παιδικής φτώχειας στην Αθήνα: Θεωρητικές 

προσεγγίσεις, εμπειρική έρευνα και μεθοδολογικά ζητήματα», Κοινωνικοί και Χωρικοί 

Μετασχηματισμοί στην Αθήνα του 21ου Αιώνα, Μελέτες –Έρευνες ΕΚΚΕ, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο 
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Κοινωνικών Ερευνών). Ενώ υπάρχει μια επίσης εξαιρετική μελέτη και από τη Τράπεζα της Ελλάδος 

του Μητράκου (2008), («Παιδική φτώχεια: Πρόσφατες εξελίξεις και προσδιοριστικοί παράγοντες», 

Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 30). Στην Ελλάδα της κρίσης που μαστίζεται από 

παιδική φτώχεια, συναντάμε άνεργους, ανεξάρτητους ερευνητές υπ. Διδάκτορες ή Διδάκτορες οι οποίοι 

ασχολούνται οικειοθελώς, από μόνοι τους, με το ερευνητικό αντικείμενο  χωρίς να πληρώνονται και 

χωρίς να μπορούν να πληρώσουν από την «τσέπη» τους για να συνεχίσουν την έρευνα τους με την 

καταγραφή της παιδικής ευημερίας. Καθώς τέτοιες έρευνες απαιτούν πολλά άτομα, τα μισά να 

μαζεύουν στοιχεία και τα υπόλοιπα να τα επεξεργάζονται και μεγάλο βάθος χρόνου. Ο λόγος που στην 

Ελλάδα δε γίνονται τέτοιες έρευνες είναι ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για τη μελέτη της παιδικής 

ευημερίας, αλλά προτιμώνται για χρηματοδότηση άλλοι επιστημονικοί τομείς της κοινωνικής 

επιστήμης. Ο λόγος που δεν υπάρχουν εξειδικευμένα επιστημονικά ινστιτούτα για την ευημερία είναι 

κυρίως γιατί πάλι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για αυτόν τον επιστημονικό τομέα. Στην Ελλάδα 

λοιπόν της κρίσης που υπάρχει τεράστια ανάγκη για έρευνα στη  παιδική ευημερία δε μπορούμε να 

ωραιοποιήσουμε τα πράγματα και να πούμε ότι υπάρχει επαρκής επιστημονική αιχμή στον 

επιστημονικό τομέα της παιδικής ευημερίας, διότι καταρχήν λόγω του ελάχιστου αριθμού σχετικών 

μελετών, ο επιστημονικός αυτός τομέας είναι σαν να μην υφίσταται. Το μόνο που υφίσταται είναι οι 

ετήσιες εκθέσεις της EUROSTAT και της ΕΛΣΤΑΤ που δυστυχώς βασίζονται σε εισοδηματικά 

κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά, την επιστημονική αιχμή σε ελληνικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι την 

εντοπίζουμε μονάχα σε  ετήσιες εκθέσεις της UNICEF  «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα» 

αλλά και σε δυο παλιές μελέτες αυτές του Μητράκου (2008) και της Νικολάου (2008). 

 

1.5 Ο βαθμός στον οποίο  το Working Paper βασίζεται σε νέες ιδέες και έννοιες 

Το προτεινόμενο έργο βασίζεται σε νέες ιδέες και έννοιες όπως: 

 1)  Aναφορικά με τη UNICEF, που χρησιμοποιεί ασυσχέτιστους μεταξύ τους δείκτες χωρίς 

έναν συγκεντρωτικό δείκτη και οι περισσότεροι από αυτούς δεν ανταποκρίνονται στο είδος της 

παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης, ο δείκτης παιδικής ευημερίας που 

καταρτίζουμε, είναι συγκεντρωτικός, αθροιστικός και περιλαμβάνει μεταβλητές που ανταποκρίνονται 

στο συγκεκριμένος είδος επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα της 

κρίσης. Πολλές από τις μεταβλητές αυτές είναι νέες, πρωτότυπες και δεν έχουν αναφερθεί από άλλους 

οργανισμούς.  

2) Αναφορικά με τον “Canadian Index of Wellbeing” προτείνουμε ο δικός μας δείκτης παιδικής 

ευημερίας να αποτελεί ένα περιορισμό (διακόπτη) στον “CΙW”. Δηλαδή να λειτουργήσει ως ένας 

περιορισμός σε ένα μοντέλο καταγραφής της γενικής ευημερίας.  

3) Αναφορικά με τις “EU –SILC – ECHP” έρευνες, υπάρχουν επίσης ελλείψεις, όπου ο δείκτης 

παιδικής ευημερίας που καταρτίζουμε, θεωρούμε ότι καλύπτει. Δηλαδή στο δείκτη μας υπάρχουν οι 

μεταβλητές «η παροχή ή η μη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος» και ο «τρόπος θέρμανσης», ενώ στο  “EU 

–SILC – ECHP” υπάρχει απλά η «ικανοποιητική θέρμανση». Ωστόσο, στην Ελλάδα της κρίσης, το 

πρόβλημα δεν ήταν αν η θέρμανση ήταν απλά ικανοποιητική, αλλά αν ήταν και ασφαλής. Σε 

περιπτώσεις νοικοκυριών για παράδειγμα που καταγράφεται από την EUROSTAT ότι δεν έχουν ρεύμα, 

η επόμενη ερώτηση (σε ένα ερωτηματολόγιο) θα έπρεπε να είναι, σχετικά με το αν ο τύπος θέρμανσης 

που χρησιμοποιούν είναι ασφαλής. Για παράδειγμα, όπως είδαμε από τραγικά περιστατικά τα 

προηγούμενα χρόνια η θέρμανση με μαγκάλια όχι μόνο δεν είναι ασφαλής, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος 

θανάτου. Με τις υπάρχουσες μεθόδους καταγραφής της παιδικής φτώχειας, αν φανταστούμε υποθετικά 

ένα νοικοκυριό με κομμένο ρεύμα που θερμαίνεται στο βαρύ χειμώνα  με μαγκάλι και το παιδί σε αυτό 

το νοικοκυριό κινδυνεύει με θάνατο, αυτό σήμερα δε καταγράφεται ως ποσοστό παιδικής φτώχειας. 

Επομένως, η γενική μεταβλητή της ικανοποιητικής θέρμανσης μάλλον δεν αποτυπώνει ορθά το 

φαινόμενο. Επίσης, η έλλειψη απονομής βαρυτήτων στις μεταβλητές, πάλι είναι ένα πρόβλημα, διότι 

η έλλειψη διαδικτύου στην οικεία και η έλλειψη της ικανοποιητικής θέρμανσης με τη μορφή που 
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εκδηλώθηκε στην Ελλάδα της κρίσης, δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στη παιδική φτώχεια, 

όταν με το δεύτερο κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του παιδιού. 

4) Αναφορικά με το «Xαμόγελο», δίνεται μια επιστημονική διάσταση στις πολύτιμες και 

βαρυσήμαντες προσπάθειες του μοναδικού οργανισμού στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στη παιδική 

ευημερία και ο οργανισμός αυτός μπορεί να αποτελέσει και να λειτουργήσει ως ένα επιστημονικό 

παρατηρητήριο μελλοντικά για τη παιδική ευημερία, μέσω της συμμετοχής του στο ερευνητικό 

πρόγραμμα.  

5) Ο δείκτης της παιδικής ευημερίας, είναι προσαρμοσμένος στο συγκεκριμένο είδος της 

παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη Ελλάδα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

πολιτικές κοινωνικής προστασίας της παιδικής ευημερίας, στην Ελλάδα της κρίσης.  

6) Η έρευνα αυτή αντιλαμβάνεται τη παιδική ευημερία ή την απουσία της, ως μέρος της 

συνολικής γενικής ευημερίας στο οποίο οφείλουμε να προσδώσουμε  ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 

1.6. Η Δομή του Working Paper 

To έγγραφο εργασίας χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο Θεωρητικό, στο Εμπειρικό και στα 

Συμπεράσματα. 

ΜΕΡΟΣ I: Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τα κεφάλαια δύο και τρία (υφιστάμενο 

εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο). 

Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται διεξοδικά το υφιστάμενο εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 

της καταγραφής της παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της, δηλαδή της παιδικής φτώχειας. 

Αναζητείται λοιπόν ο ορισμός της παιδικής ευημερίας και διερευνώνται οι υπάρχουσες μέθοδοι 

καταγραφής της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μεγάλη σημασία δίνεται στο εργαλείο EU-

MODA.  

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο και τονίζεται το γεγονός ότι για να γίνει 

κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η νομική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την ίδια την προώθηση 

της παιδικής ευημερίας, πρέπει αρχικά να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ίδια την φύση του νόμου. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Το εμπειρικό μέρος (προτεινόμενο εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο) 

αποτελείται από τα κεφάλαια, τέσσερα και πέντε.  

Στο κεφάλαιο 4 παρατίθεται ο ορισμός της παιδικής ευημερίας και του αντίθετου της, δηλαδή  

της παιδικής φτώχειας και αναλύονται οι υπό-δείκτες και οι διαστάσεις που προσδιορίζουν τη παιδική 

ευημερία, όπως και οι βαρύτητες τους, ανά σχολική κατηγορία, φύλο και συνολικά.  Επίσης, 

παρατίθενται τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν, έχοντας λάβει υπόψη και το “Working Paper Νο. 

2019-01”. Από τους υπό-δείκτες και τις διαστάσεις αυτές συντίθεται ο συνολικός αθροιστικός δείκτης 

(μαθηματική συνάρτηση) καταγραφής της παιδικής ευημερίας, ο οποίος παρουσιάζεται με δυο 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει βαρύτητες μέσω της AHP, ενώ προτείνονται οι 

προχωρημένες στατιστικές τεχνικές παραγωγής ή αποδόμησης ενός σύνθετου δείκτη και επιπρόσθετα 

προτείνεται  η  διαδικασία ερμηνείας των αποτελεσμάτων και μέσω της Ασαφούς Λογικής και κατ’ 

επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον αναζητούνται υπάρχοντες δείκτες, ενώ ανιχνεύεται η 

ένταση στέρησης και πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων 

δεικτών, που συσχετίζονται έμμεσα με την παιδική ευημερία στην περιοχή της Αττικής, καταλήγοντας 

σε χρήσιμα ποσοτικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη και το φύλο.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η σύγκριση που πραγματοποιείται μεταξύ του προτεινόμενου σύνθετου δείκτη και των 

δεικτών από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. 

Στο κεφάλαιο 5,  αναπτύσσεται το σχέδιο της σχολικής έρευνας, περιστρεφόμενο σε δύο 

κύριους άξονες, όπου ο ένας αφορά τη νομική προσέγγιση και ο δεύτερος το μεθοδολογικό πλαίσιο 

επιλογής των σχολείων. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: To καταληκτικό μέρος του εγγράφου εργασίας, περιλαμβάνει το κεφάλαιο 6, στο 

οποίο συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία του παρόντος και αναπτύσσονται τα συνολικά 

συμπεράσματα. 

Το παρόν έγγραφο εργασίας, ολοκληρώνεται και με τη παράθεση του παραρτήματος που 

περιλαμβάνει τα ερωτηματολόγια της σχολικής έρευνας.  
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2. EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

2.1 Εισαγωγή  

Σε συνέχεια της ποιοτικής έρευνας και της διεξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις 

διαστάσεις που κρίνεται δόκιμο να εξεταστούν στην περιοχή της Αττικής αναφορικά με την ευημερία 

των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας ξεχωριστά, πρόκειται να ακολουθήσει βιβλιογραφική επισκόπηση 

αναφορικά με τον ορισμό της ευημερίας. Η επισκόπηση αυτή πρόκειται να καλύψει το ζήτημα του 

ορισμού της παιδικής ευημερίας και της παιδικής φτώχειας, ώστε στη  συνέχεια να είναι εφικτή η 

διαμόρφωση ενός ορισμού της παιδικής ευημερίας, κατάλληλου για την περιοχή στην οποία διεξάγεται 

η ποσοτική έρευνα. 

Αρχικά, επισημαίνεται η σημασία της αντιμετώπισης των παιδιών ως αυτοτελή πληθυσμιακή 

ομάδα με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και συμπεριφορές από εκείνες των ενηλίκων, 

τα οποία αν δεν ληφθούν υπόψη ξεχωριστά, υπάρχει ο κίνδυνος να παραληφθεί μια σημαντική πτυχή 

http://www.unicef.gr/pdfs/Children%20in%20Greece%202016.pdf
http://www.unicef.gr/pdfs/Children%20in%20Greece%202016.pdf
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της εικόνας της  ευημερίας. Στη συνέχεια, γίνεται ένα πέρασμα από το τί ορίζεται παγκοσμίως ως παιδί, 

ενώ γίνεται λόγος για τις διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές του 

κόσμου, ανάλογα με τις διαφορετικές κουλτούρες. Μέσα από έναν ευρύτερο ορισμό της ευημερίας και 

σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται για το τί είναι παιδί και τα θεμελιώδη δικαιώματα του, γίνεται 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την παιδική ευημερία, τις συνθήκες δηλαδή υπό τις 

οποίες ένα παιδί θεωρείται ότι διαβιεί ευημερώς. Τονίζεται, δε, η σημασία της προσωπικής αντίληψης 

των παιδιών κάθε ηλικιακής ομάδας για τις συνθήκες αυτές, κυρίως διότι, όπως αιτιολογείται 

βιβλιογραφικά, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το τι θεωρούν οι γονείς/κηδεμόνες-

ενήλικες. Τέλος, πριν την επισκόπηση των δεικτών που αφορούν εξ’ ολοκλήρου την παιδική ευημερία 

γίνεται μια σύντομη επισκόπηση δεικτών παγκοσμίου βεληνεκούς που αφορούν τη βιώσιμη κοινωνία, 

την κοινωνική πρόοδο, την ανθρώπινη ανάπτυξη, κλπ., ως μια πρώτη επαφή για την εξοικείωση με 

τους δείκτες που απευθύνονται αμιγώς στη μέτρηση της παιδικής ευημερίας. 

 

2.2. Εννοιολογικό Πλαίσιο 

Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την παιδική φτώχεια και την παιδική ευημερία, θα 

πρέπει ίσως να εξηγηθεί για ποιο λόγο διαχωρίζονται από την ευρύτερη φτώχεια και ευημερία, 

αντιμετωπίζοντας τα παιδιά ως ξεχωριστό τμήμα του πληθυσμού, παρότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

παρόμοιες προκλήσεις με τους ενήλικες,. Η σημασία της παιδικής ηλικίας, για την ερμηνεία  τέτοιων 

κοινωνικών φαινομένων έκανε τους ερευνητές κοινωνιολόγους να προσεγγίσουν διαφορετικά, εν 

αντιθέσει με την παραδοσιακή προσέγγιση,  και να δημιουργήσουν μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη 

για την χρονική αυτή περίοδο της ανθρώπινης ζωής, αντιμετωπίζοντας τα ίδια τα παιδιά ως ανεξάρτητες 

και αυτοτελείς οντότητες, ως βασικούς πρωταγωνιστές των κοινωνικών θεωριών (Tsironis & Albani, 

2018:2; Redmond, 2008:64; Corsaro, 2017:4), ακολουθώντας την τάση «μαζί και για τα παιδιά» 

(Mason & Watson, 2014:2762), λαμβάνοντας υπόψιν τα θεσπισμένα πια Δικαιώματα του Παιδιού. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της EUROSTAT, το 2015 τα παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας αγγίζουν το 26,9% 

όταν το ποσοστό των ενηλίκων είναι 24,7% και των ηλικιωμένων είναι 17,4% (EUROSTAT, 2016; 

Tsironis & Albani, 2018:2). Συνεπώς, τα παιδιά αποτελούν εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα που πρέπει να 

εξεταστεί ανεξάρτητα. 

Η πραγμάτωση της συζήτησης από τους ερευνητές για την παιδική προσέγγιση της φτώχειας 

και της ευημερίας, απαιτεί του ορισμού τι είναι παιδί. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού ως παιδί ορίζεται «κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο της ηλικίας των 18 ετών, εκτός εάν ο ισχύων 

νόμος για τα παιδιά ορίζει την ενηλικίωση νωρίτερα» (Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού, 1989). 

Έτσι, οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιούνται και μέχρι που ενηλικιώνονται, ανάλογα με το τι ισχύει 

σε κάθε κράτος θεωρούνται παιδιά Ωστόσο, η ηλικία δεν είναι το μόνο κριτήριο, αφού με την έννοια 

του παιδιού μπορεί να περιγραφεί η σχέση των ανήλικων με τους γονείς τους, στα πλαίσια της 

οικογένειας (Pannilage, 2017:3), ή η συμμετοχή σε ευρύτερα σύνολα όπως οι φυλές ή οι θρησκείες 

(American Heritage Dictionary, 2017)5.  

Την «ευημερία», την οποία οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε ως ευζωία, άνετη διαβίωση, 

η UNESCO ορίζει ως «άνεση ή βελτίωση των συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας, συναρτήσει του 

εισοδήματος και του μέτρου που οι εκάστοτε συνθήκες την επηρεάζουν» (UNESCO, 1972:2986). Παρόλα 

αυτά, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό της ευημερίας, αφού η ίδια η έννοια προσεγγίζεται 

διαφορετικά από τους ερευνητές και διαχωρίζεται ως προς το από που πηγάζει (θεωρίες αντικειμενικής 

 
5  Διαθέσιμο στο https://ahdictionary.com/word/search.html?q=child  , ημερομηνία προσπέλασης 

23/10/2018, βλέπε και https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF   
6 UNESCO "Λεξικό Κοινωνικών Όρων" (Ελληνική Έκδοση) 3 τόμοι, Εκδ. Ελληνική Παιδεία, Αθήναι 1972, 

τομ.1ος, σελ.298 , 
βλέπε και https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1           

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
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και υποκειμενικής ευημερίας, Ryan & Deci, 2001). Έτσι, λόγω των πολλών διαφορετικών θεωρητικών 

υπόβαθρων, λόγω των πολλών παραγόντων που φαίνεται να επηρεάζουν το «πότε τα παιδιά νιώθουν 

ότι περνάνε καλά» και είναι ικανοποιημένα από τη ζωή τους, οι μελετητές ανά τον κόσμο έχουν 

αναπτύξει διάφορους  ορισμούς, οι οποίοι κινούνται μεν γύρω από μια κοινή βάση, ο καθένας όμως 

δίνει διαφορετική βαρύτητα σε εκείνες τις μεταβλητές που θεωρεί πιο σημαντικές. Υπάρχει στη 

βιβλιογραφία ορισμός για την ευημερία που αναφέρεται στο τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν οι 

άνθρωποι βάσει ενστίκτου, και στο τι κάνουν τελικά ώστε να είναι ικανοποιημένοι (Gough & 

McGregor, 2007:6). Σε άλλη μελέτη, με βάση τον προηγούμενο ορισμό και τη φιλοσοφική αναζήτηση 

του ενστίκτου και της νοοτροπίας , για την ευημερία θεωρούνται απαραίτητα η ευδαιμονία, η άνθηση 

σε όλα τα επίπεδα, η ακμή, οι αξίες και το αίσθημα της χαράς  (Angner, 2008:288).  Ακόμη, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου γίνεται διαχωρισμός της έννοιας της ευημερίας ανάλογα με το λόγο για τον οποίο 

πρέπει να προβεί κανείς σε ορισμό (Seedhouse, 1995), ενώ δεν απουσιάζει η προσέγγιση που αφορά 

την υγεία και την οικονομική ευρωστία (McAllister, 2005:2; Camfield, Streuli, & Woodhead, 

2010:401).  

Συνεπώς, παρά τις διαφοροποιημένες σε θεωρητικό επίπεδο προσεγγίσεις, η έννοια της 

ευημερίας συνιστά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με πτυχές που καλύπτουν διαφορετικά μοτίβα, 

επηρεάζοντας αναλόγως και τον τρόπο προσδιορισμού της. Μια κοινή παραδοχή ως προς το τι ορίζεται 

ως ευημερία στις διάφορες περιοχές του κόσμου και το υπό ποιες συνθήκες ένας άνθρωπος «διαβιεί 

ευημερώς» θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά στη χάραξη πολιτικών που θα ταιριάζουν με το κοινό 

στο οποίο απευθύνονται, και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιχειρούν να καλύψουν. Στο 

πλαίσιο της κρατικής μέριμνας, βασικές επιδιώξεις που αφορούν την επίτευξη της κοινωνικής 

ευημερίας των πολιτών κινούνται μεταξύ της διασφάλισης αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου των πολιτών, 

επικεντρώνοντας στις ευάλωτες-ευπαθείς ομάδες και της ανάπτυξης – αναβάθμισης υπηρεσιών, 

φορέων και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.  

 

Παιδική ευημερία 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η παιδική ευημερία συνιστά ξεχωριστό αντικείμενο 

ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της διερεύνησης της γενικότερης ευημερίας των ανθρώπων. Στο 

ερευνητικό έργο των Bradshaw et al. (2006) υποστηρίζεται ότι η παιδική ευημερία μπορεί να 

προσεγγιστεί είτε υπό το πρίσμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είτε υπό το πρίσμα την προσωπικής 

αντίληψης των ίδιων των παιδιών για την ποιότητα της ζωής τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων που επηρεάζουν, δίνοντας χώρο για την ανάπτυξη της υποκειμενικής μορφής της 

ευημερίας, η μέτρηση της οποίας έχει απασχολήσει έντονα τον ακαδημαϊκό χώρο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι: 

«Child well-being and deprivation represent different sides of the same coin. From a child 

rights perspective well-being can be defined as the realization of children’s rights and the fulfilment of 

the opportunity for every child to be all she or he can be. The degree to which this is achieved can be 

measured in terms of positive child outcomes, whereas negative outcomes and deprivation point to the 

denial of children’s rights. » 

Bradshaw et al. (2006), σελίδα 6 

Ωστόσο, η μέτρηση της παιδικής ευημερίας, ομολογουμένως απασχολεί κυρίως τις δυτικού 

τύπου χώρες, αν σκεφτεί κανείς ότι τα πλαίσια δεικτών που έχουν κατασκευαστεί προέρχονται από 

αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς στην πλειοψηφία τους, ενώ όπως φαίνεται παρακάτω, 

σημαντική δουλειά γίνεται και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Ben-Arieh, 2007). Σύμφωνα με 

την έκθεση του Global Youth Well-Being Index (2017)7, η ευημερία είναι «μια  πολυδιάστατη έννοια 

 
7 Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ευημερίας των Νέων (Global Youth Well-Being Index) συγκεντρώνει  στοιχεία 

που αφορούν τη νεολαία, προς αποτύπωση, αξιολόγηση και σύγκριση της ευημερίας των νέων ανά τον κόσμο. 
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που περιλαμβάνει τη φυσική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, την εκπαιδευτική και οικονομική του 

κατάσταση, την ασφάλεια και την ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στο πολιτικό γίγνεσθαι».  

Για τη μέτρηση της ευημερίας  είναι σημαντική η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων, γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές ερευνητικές προσπάθειες που εξετάζουν την ευημερία των 

παιδιών βάσει την προσωπικής τους αντίληψης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιβιώνουν 

(Berman et al., 2016:17; Coles et al., 2016:342), υπό το πρίσμα της θεωρίας που έχει αναπτυχθεί για 

αυτό που ονομάζεται «υποκειμενική ευημερία- subjective well-being» (Diener, 2009:21). Η προσωπική 

αντίληψη των παιδιών και των εφήβων για την ποιότητα ζωής τους αντλείται μέσα από τις εμπειρίες 

τους, τις προσδοκίες που το περιβάλλον τους τους επιτρέπει να έχουν για την μετάβαση στην 

ενηλικίωση, η συμπεριφορά τους και οι σχέσεις με το στενό και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο 

(Casas, 2017:45; Huebner, 2017:14).  

 

Παιδική Φτώχεια 

 

«Φτώχεια δεν είναι μόνο να έχεις «λιγότερα από», είναι να «μην έχεις αρκετά»» 

“Poverty is not just about having “less than” it is about “not having enough” 

Bryan Perry, 2017 

Η παιδική φτώχεια είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κόσμο, στην αρχή ως προέκταση του γενικότερου 

προβληματικού φαινομένου της παγκόσμιας φτώχειας και της διαφοροποίησης των συνθηκών 

διαβίωσης ανάμεσα στους πληθυσμούς της γης. Πλέον, η παιδική φτώχεια εξετάζεται ως ξεχωριστό 

πρόβλημα, ως ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο χρωστά τη μοναδικότητα του στον πληθυσμό που 

επηρεάζει, δηλαδή τα παιδιά, τα οποία όπως αναφέρεται πιο πάνω οφείλουν να εξετάζονται ξεχωριστά 

από τους ενηλίκους, σύμφωνα με όσα ορίζει η βιβλιογραφία. Λαμβάνοντας αυτό και το τι ορίζουμε ως 

παιδί ως δεδομένα, η UNICEF αναφέρει ως φτωχά τα παιδιά που βιώνουν υλική και συναισθηματική 

αποστέρηση των απαραίτητων πόρων  για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ακμή, μη όντας ικανά 

να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους, και να συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας8.  Η παιδική 

φτώχεια συνιστά αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών 

και συναισθηματικών παραγόντων και στη βιβλιογραφία έχει συσχετιστεί με έννοιες όπως η υλική 

αποστέρηση (Bradshaw & Main, 2011:29; Willitts, 2006:4; Biggeri & Mehrotra, 2011:15), η 

προσωπική ανάπτυξη σε όρους μαθητικών επιδόσεων (Hair et al., 2015:823), η βιομηχανοποίηση της 

παραγωγής (Gornia, 1990:6;  Jäntti & Bradbury, 2003:387) και φυσικά η υγεία (Harpham, 2002:25; 

Arsenault et al., 2018:6). 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε κάποιους ορισμούς9που έχουν δοθεί κατά 

καιρούς για την φτώχεια, παιδική ή μη:  

Πίνακας 2.1. 

 
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 35 δείκτες διαρθρωμένους υπό το πρίσμα επτά διαστάσεων: ισότητα των 
φύλων, οικονομικές ευκαιρίες, εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια και ασφάλεια, συμμετοχή των πολιτών και 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε στο Sharma, R. (2017). Global youth wellbeing index. Retrieved 
from. https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIndex.pdf  

8 Για  περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παιδική Φτώχεια, διαθέσιμο στο  
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_poverty#cite_note-UNICEFa-3  

9 Για τους ορισμούς 2, 3, και 4 βλέπε :Minujin, A., Delamonica, E., Davidziuk, A., & Gonzalez, E. D. (2006). 
The definition of child poverty: a discussion of concepts and measurements. Environment and Urbanization, 
18(2), 481–500 

 Ορισμός Πηγή 

https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIndex.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_poverty#cite_note-unicefa-3
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1 

«Τα παιδιά βιώνουν τη φτώχεια ως ένα περιβάλλον 

που βλάπτει την ψυχική, σωματική, συναισθηματική 

και πνευματική τους ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η 

επέκταση του ορισμού της παιδικής φτώχειας πέρα 

από τις παραδοσιακές  προσεγγίσεις, όπως βάσει του 

χαμηλού οικιακού εισοδήματος ή των χαμηλών 

επιπέδων κατανάλωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Και όμως, η παιδική φτώχεια σπάνια διαφοροποιείται 

από τη φτώχεια γενικότερα και οι ιδιαίτερες 

διαστάσεις της σπάνια αναγνωρίζονται». 

UNICEF (2005a), 

“Defining child 

poverty” 

2 

«Η κατάσταση ενός ατόμου το οποίο στερείται το 

σύνηθες ή κοινωνικά  αποδεκτό ποσό χρηματικής ή 

υλικής ιδιοκτησίας.»  

Feeny, Thomas and 

Jo Boyden (2003), 

“Children and 

poverty: a review of 

contemporary 

literature and thought 

on children and 

poverty” 

3 

«Παιδική φτώχεια σημαίνει ότι τα παιδιά και οι νέοι 

μεγαλώνουν χωρίς πρόσβαση σε διάφορους τύπους 

πόρων που είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία 

τους, για να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους. Με 

τον όρο πόρους εννοούμε οικονομικούς, κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, φυσικούς, περιβαλλοντικούς και 

πολιτικούς πόρους.» 

 

CCF (2004), 

“Understanding how 

children experience 

and respond to 

poverty” 

4 

1. ανεπαρκές εισόδημα και εισόδημα-

κερδίζοντας ευκαιρίες. 

2. έλλειψη ευκαιριών για ανθρώπινη ανάπτυξη. 

3. αίσθημα οικονομικής και φυσικής 

ανασφάλειας. 

4. αίσθημα αδυναμίας. 

Cassiem, S, H Perry, 

M Sadan and J Streak 

(2000), “Child 

poverty and the 

budget 2000 – are 

poor children put 

first?”  

5 

«η φτώχεια μπορεί να καθοριστεί αντικειμενικά και 

να εφαρμοστεί με συνέπεια μόνο από την άποψη της 

έννοιας της σχετικής στέρησης. [...] Τα άτομα, οι 

οικογένειες και οι ομάδες του πληθυσμού μπορεί να 

λεχθεί ότι βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας όταν 

στερούνται τους πόρους για να αποκτήσουν το είδος 

της διατροφής, να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες 

και να έχουν τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανέσεις 

που είναι συνήθεις, ή τουλάχιστον ενθαρρύνονται στις 

κοινωνίες στις οποίες ανήκουν» 

Townsend, P. (1979). 

Poverty in the United 

Kingdom: a survey of 

household resources 

and standards of 

living. Univ of 

California Press. 
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2.2.1  Δείκτες σχετιζόμενοι με την γενική ευημερία 

Παγκοσμίως, γίνεται εκτενέστατη δουλειά όσον αφορά το ζήτημα της αποτύπωσης, της 

μέτρησης και της αξιολόγησης της ευημερίας. Οργανισμοί παγκοσμίου βεληνεκούς  έχουν επενδύσει 

σημαντικά στην έρευνα για την παγκόσμια ευημερία, ώστε να καταδειχθούν οι διαστάσεις που την 

ορίζουν αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν σε δύσκολες συνθήκες. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου (Social Progress Index), που αποτελεί 

μέτρο της ποιότητας ζωής των χωρών. Αποτελείται από 51 υπό-δείκτες οι οποίοι ορίζουν ακριβώς «μια 

καλή κοινωνία» υπό το πρίσμα τριών διαστάσεων που αφορούν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης του 

ανθρώπου για φαγητό, νερό, στέγη και προσωπική ασφάλεια, τις υποδομές για πρόοδο όπως η βασική 

εκπαίδευση, η πληροφόρηση, η υγεία και το βιώσιμο περιβάλλον και τις ευκαιρίες για την ελεύθερη 

βούληση, τη συμμετοχή, τα πολιτικά δικαιώματα και την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Με 

εφαλτήριο τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης  (SDG) ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου (S.P.I.) 

παρέχει στους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων και στους απλούς πολίτες, τα καλύτερα δεδομένα 

για την κοινωνική και περιβαλλοντική υγεία των κοινωνιών και τους βοηθά να δώσουν προτεραιότητα 

σε δράσεις που επιταχύνουν την κοινωνική πρόοδο, ώστε η ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων να 

βελτιωθεί χωρίς να μείνει κανένας στάσιμος. Αν ανατρέξει κανείς στο https://www.socialprogress.org/ , 

μπορεί να δει τον παγκόσμιο χάρτη και τις χώρες που έχουν συμμετάσχει στις μετρήσεις του δείκτη. 

Στο υπόμνημα του χάρτη φαίνεται το επίπεδο κοινωνικής ανάπτυξης ανά χώρα και με κλίμακα 

μέτρησης από το ανοιχτό γαλάζιο (ανώτερες τιμές) έως το γκρι (ελλιπή στοιχεία), ενώ αν πατήσει 

κανείς πάνω στην κάθε χώρα μπορεί να δει τις βαθμολογίες της. Η Ελλάδα, στις μετρήσεις του  Δείκτης 

Κοινωνικής  Προόδου κατατάσσεται στην 29η θέση, με ποσοστό κοινωνικής ευημερίας  82,59%. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η χώρα μας παρουσιάζει αρκετά υψηλές τιμές στον τομέα της Διατροφής και 

της βασικής Ιατρικής Περίθαλψης, ενώ παρουσιάζει σχετικά χαμηλότερες τιμές στον τομέα της 

εγγραφής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και της Προσωπικής Ελευθερίας και Επιλογής. Στους 

6 

οι φτωχοί είναι «τα πρόσωπα των οποίων οι πόροι 

είναι τόσο μικροί ώστε να τους αποκλείσουν από τον 

ελάχιστο αποδεκτό τρόπο ζωής στο κράτος μέλος στο 

οποίο ζουν», με «τους πόρους» να ορίζονται ως 

«εμπορεύματα, εισόδημα μετρητών συν υπηρεσίες από 

δημόσιες και ιδιωτικές πηγές» 

Council of the 

European Union 

(1975). Council 

Decision of 22 July 

1975 Concerning a 

Programme of Pilot 

Schemes and Studies 

to Combat Poverty', 

75/458/EEC, OJEC, 

L 199, Brussels 

7 

(αναθεώρηση του προηγούμενου) «τα πρόσωπα των 

οποίων οι πόροι (υλικοί, πολιτιστικοί και κοινωνικοί) 

είναι τόσο περιορισμένοι ώστε να εξαιρούνται από την 

ελάχιστη αποδεκτός τρόπος ζωής στο κράτος μέλος 

στο οποίο ανήκουν» 

Council of the 

European Union 

(1985). 'Council 

Decision of 19 

December 1984 on 

Specific Community 

Action to Combat 

Poverty', 85/8/EEC, 

OJEC, L 2, Brussels. 

 

https://www.socialprogress.org/
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υπόλοιπους τομείς της ανθρώπινης ευημερίας η Ελλάδα πετυχαίνει τον μέσο όρο των επιθυμητών τιμών 

παγκοσμίως. (Social Progress Index, 2018)10. 

Με κύριο γνώμονα ότι οι άνθρωποι και οι ικανότητές τους πρέπει να είναι το κέντρο 

ενδιαφέροντος  για την αξιολόγηση της ανάπτυξης μιας χώρας, πέρα από τα επιτεύγματα της 

οικονομικής προόδου και ανάπτυξης, δημιουργήθηκε ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human 

Development Index- HDI), ο οποίος μπορεί δυνητικά να αποτελέσει μέσο για την αμφισβήτηση των 

υπαρχουσών πολιτικών, αποδεικνύοντας ότι χώρες με ίδιο κατά κεφαλήν εισόδημα μπορούν να 

βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης, και άρα να βοηθήσει στο να τεθούν σωστές 

προτεραιότητες στην εκάστοτε  κυβερνητική πολιτική. Οι βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης 

ανάπτυξης σύμφωνα με τον HDI είναι η μακροχρόνια και υγιής ζωή, η γνώση και το αξιοπρεπές βιοτικό 

επίπεδο. Το τελικό σκορ του  HDI είναι ο γεωμετρικός μέσος των κανονικοποιημένων δεικτών για 

καθεμία από τις τρεις αυτές διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η  διάσταση της υγείας εκτιμάται με βάση 

το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, ενώ η διάσταση της εκπαίδευσης αξιολογείται βάσει των 

σχολικών σπουδών. Η διάσταση που αφορά το βιοτικό επίπεδο υπολογίζεται με βάση το ακαθάριστο 

εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα. Όπως είναι φυσικό, ο HDI συλλέγει και επεξεργάζεται  μόνο ένα μέρος 

της ανθρώπινης ανάπτυξης, αφού δεν είναι σε θέση να εκφράσει κοινωνικά ζητήματα όπως η φτώχεια, 

η ασφάλεια, κ.λπ. (Human Development Index, 2018)11.  

Στο ίδιο πλαίσιο ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που υπάγεται ο Δείκτης Ανθρώπινης 

Ανάπτυξης, το 2010, με την πρωτοβουλία του Oxford Poverty and Human Development Initiative 

(OPHI) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δημιουργήθηκε ένας δείκτης που αφορά την πολυδιάστατη 

υπόσταση της φτώχειας. Πρόκειται για τον Πολυδιάστατο Δείκτη Φτώχειας (Multidimensional Poverty 

Index -MPI) 12 , ο οποίος εξετάζει παράγοντες εκτός του εισοδήματος, ώστε να αποτυπώσει την 

αντίληψη των ανθρώπων για τη φτώχεια. Οι τρεις βασικές διαστάσεις του είναι η υγεία, η εκπαίδευση 

και το βιοτικό επίπεδο, οι οποίες διαστάσεις αποτελούνται από επιμέρους δείκτες. Έτσι, ο δείκτης 

διαμορφώνεται ως εξής: 

• Υγεία 

o Διατροφή 

o Παιδική Θνησιμότητα  

• Εκπαίδευση 

o Διάρκεια εκπαίδευσης (σε έτη) 

o Σχολική παρουσία 

• Βιοτικό επίπεδο 

o Ενεργειακό μέσο παρασκευής τροφής (υγραέριο, πετρέλαιο,  ξύλο, 

κάρβουνο) 

o Υγιεινή 

o Πόσιμο νερό 

o Ηλεκτρικό ρεύμα 

o Στέγαση 

o Συσκευές 

 
10  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Social Progress Index, 2018, available at 

https://www.socialprogress.org/  
11  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Human Development Index, 2018, available at 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi  
12  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Multidimensional poverty index, available at 

http://hdr.undp.org/en/2018-MPI      

https://www.socialprogress.org/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
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 Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν στέρηση σε τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών των 

σταθμισμένων δεικτών εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυδιάστατα φτωχών (Alkire and Zahan, 

2018:4).  

Μια ακόμη έννοια που σχετίζεται με την ευημερία είναι η ευτυχία (happiness). Με 

πρωτοβουλία του ΟΗΕ συντάσσεται ετησίως η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας (World Happiness 

Report) ως ορόσημο της κατάστασης της παγκόσμιας ευτυχίας. Στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας για 

το έτος 2018, κατατάσσονται 156 χώρες σύμφωνα με επίπεδο ευτυχίας τους και 117 χώρες σύμφωνα 

με την ευτυχία των μεταναστών τους. Οι χώρες που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις  τείνουν να 

έχουν υψηλές τιμές και για τις έξι βασικές μεταβλητές που έχουν βρεθεί για την υποστήριξη και 

προάσπιση της ευημερίας: εισόδημα, προσδόκιμο ζωής, κοινωνική στήριξη, ελευθερία, εμπιστοσύνη 

και γενναιοδωρία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 79η θέση της λίστας για το 2018 και ανήκει στις 20 χώρες 

με τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή των επίπεδων ευτυχίας τα τελευταία 8 χρόνια, κατά τη διάρκεια 

δηλαδή της οικονομικής κρίσης (World Happiness Report, 2018)13. 

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Δείκτης Χαρούμενου Πλανήτη (Happy Planet Index), ο 

οποίος εξετάζει επίσης παράγοντες ευημερίας των εθνών, σε συνδυασμό με την άρτια χρήση των 

περιβαλλοντικών πόρων. Τα συστατικά που συνθέτουν έναν ευτυχισμένο πλανήτη, σύμφωνα με τον 

συγκεκριμένο δείκτη είναι η ευημερία (δηλαδή ο βαθμός ικανοποίησης από τη ζωή των κατοίκων κάθε 

χώρας σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10), το προσδόκιμο ζωής ( ο μέσος όρος που ένα άτομο 

αναμένεται να ζήσει σε κάθε χώρα με βάση δεδομένα που συλλέγονται από τα Ηνωμένα Έθνη), οι 

κοινωνικές ανισότητες (οι διαφορές στις παραπάνω διαστάσεις με βάση την κατανομή προσδόκιμου 

ζωής και ευημερίας), και το οικολογικό αποτύπωμα (ο μέσος αντίκτυπος κάθε κατοίκου χώρας στο 

περιβάλλον, εκφραζόμενος σε παγκόσμια εκτάρια ανά άτομο). Η σημασία του συγκεκριμένου δείκτη 

έγκειται στο ότι αποδεικνύει πως ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι η παγκόσμια κατάσταση της ευημερίας 

σταδιακά βελτιώνεται, παράγοντες όπως η ασταθής παγκόσμια οικονομία, η έξαρση των ανισοτήτων 

και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν αρνητικά αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με παρατηρήσεις για τα 

αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη, η επιμονή για την αποτελεσματική οργάνωση των 

οικονομιών με στόχο την ανάπτυξη συνθέτουν μια σχετικώς μονόπλευρη προσέγγιση των εκάστοτε 

κυβερνητικών στόχων. Αυτό συμβαίνει γιατί η ισχυρή οικονομία και ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο ΑΕΠ 

είναι αυτά που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία, οπότε αυτά σε αριθμητικά αποτελέσματα γίνονται το 

κέντρο του ενδιαφέροντος στην χάραξη πολιτικών βραχυπρόθεσμου τελικά χαρακτήρα, 

επιδεινώνοντας τελικά τις κοινωνικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει γιατί η αύξηση του ΑΕΠ από μόνη 

της δεν εξασφαλίζει καλύτερη ζωή για κάθε άνθρωπο, ιδίως στις πλούσιες-ανεπτυγμένες χώρες, αφού 

δεν αποκαλύπτει τις υλικές ανισότητες, την υγεία και τους τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

(Happy Planet Index, 2018)14. 

Ένα ακόμη μέτρο ευημερίας είναι ο Legatum Prosperity Index, ένα  πλαίσιο αξιολόγησης 

για την προώθηση της ευημερίας των πολιτών τους, αντανακλώντας τόσο τον πλούτο όσο και την 

κοινωνική ευημερία, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές μακροοικονομικές μετρήσεις της ευημερίας που 

βασίζονται αποκλειστικά σε δείκτες όπως το μέσο εισόδημα ανά άτομο (κατά κεφαλήν ΑΕΠ), 

επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την τάση για μετρήσεις που αφορούν και ποιοτικά δεδομένα.  

Στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα έγκυρο μέτρο της ανθρώπινης προόδου για το πώς 

διαμορφώνεται και αλλάζει η ευημερία σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Prosperity Index, έπειτα από 

διαρκείς ανανεώσεις στοχεύει να προσεγγίσει ένα διαφανές μέτρο ευημερίας για την αποτελεσματική 

επίτευξη θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας για τους καθοριστικούς παράγοντες του πλούτου και της 

 
13  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε World Happiness Report, 2018, available at 

http://worldhappiness.report/ed/2018/  
14  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Happy Planet Index, 2018, available at  

http://happyplanetindex.org/  

http://worldhappiness.report/ed/2018/
http://happyplanetindex.org/
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ευημερίας. Ο δείκτης καταγράφει το εύρος της ευημερίας σε εννέα πυλώνες ευημερίας 

χρησιμοποιώντας 104 δείκτες. με στατιστικά σημαντική και ουσιαστική σχέση με τουλάχιστον πλούτο 

ή ευημερία. Οι πυλώνες του δείκτη είναι η οικονομική ποιότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η 

διακυβέρνηση, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η προσωπική ελευθερία, το κοινωνικό κεφάλαιο και το 

φυσικό περιβάλλον. Στην κάρτα που ακολουθεί, η οποία προέρχεται από την ιστοσελίδα για το 

συγκεκριμένο δείκτη, φαίνεται η βαθμολογία της χώρας μας στις μετρήσεις του δείκτη (Prosperity 

Index, 2018)15: 

Εικόνα 2.1 

 
Ένας ακόμη δείκτης, ο Δείκτης Βιώσιμης Κοινωνίας (Sustainable Society Index), ο οποίος 

αποτελείται από 3 διαστάσεις ευημερίας (ανθρώπινη ευημερία, περιβαλλοντική ευημερία, οικονομική 

ευημερία) οι οποίες διαρθρώνονται σε επτά επιμέρους κατηγορίες και τελικά 21 υπό-δείκτες, με τη 

δομή του πλαισίου του δείκτη να διαμορφώνεται ως εξής: 

• Ανθρώπινη ευημερία 

o Βασικές Ανάγκες 

▪ Επαρκής τροφή 

▪ Επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού 

▪ Ασφαλείς συνθήκες υγιεινής 

o Προσωπική ανάπτυξη και υγεία 

▪ Εκπαίδευση 

▪ Υγιής Ζωή 

▪ Ισότητα φύλων 

o Ισορροπημένη κοινωνία 

▪ Διακύμανση Εισοδήματος 

▪ Αύξηση πληθυσμού 

▪ Ορθή διακυβέρνηση 

• Περιβαλλοντική ευημερία 

o Φυσικοί Πόροι 

 
15  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Prosperity Index, 2018, available at 

https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/2018_Prosperity_Index.pdf  και 

Prosperity Index, 2018, available at https://www.prosperity.com/  

 

https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/2018_Prosperity_Index.pdf
https://www.prosperity.com/
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▪ Βιοποικιλότητα 

▪ Ανανεώσιμες πηγές νερού 

▪ Κατανάλωση 

o Κλίμα και Ενέργεια 

▪ Χρησιμοποίηση ενέργειας 

▪ Εξοικονόμηση ενέργειας 

▪ Εκπομπές αερίων «θερμοκηπίου» 

▪ Ανανεώσιμη Ενέργεια 

• Οικονομική ευημερία 

o Μετάβαση 

▪ Βιολογικές Καλλιέργειες 

▪ Genuine Savings 

o Οικονομία 

▪ ΑΕΠ 

▪ Απασχόληση 

▪ Δημόσιο Χρέος 

Παρακάτω υπάρχει το spiderweb scorecard που αφορά τα αποτελέσματα της Ελλάδας για τις 

μετρήσεις του συγκεκριμένου δείκτη ευημερίας, σε σύγκριση με το συνολικό σκορ που διαμορφώνεται 

βάσει των αποτελεσμάτων όλων των συμμετεχόντων χωρών. 

Εικόνα 2.2. 

 
Η έντονη διαφορά παρατηρείται στο σημείο που αφορά τα οικονομικά μεγέθη όπως το ΑΕΠ, 

η απασχόληση και το δημόσιο χρέος, ενώ χαμηλό είναι το σκορ όσον αφορά την εξοικονόμηση 

ενέργειας, εν συγκρίσει με το συνολικό παγκόσμιο αποτέλεσμα (Sustainable Society Index, 2018)16. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται δείκτες όπως ο Δείκτης Ελευθερίας στον Κόσμο (Freedom 

in the World Index, 2018)17 και ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of Economic Freedom, 

2018)18, που αφορούν περισσότερο την ευημερία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο αντίστοιχα, 

 
16  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Sustainable Society Index, 2018, available at 

http://www.ssfindex.com/     
17  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Freedom in the World Index, 2018, available at 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  
18  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Index of Economic Freedom, 2018, available at 

https://www.heritage.org/index/  

http://www.ssfindex.com/
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://www.heritage.org/index/
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εστιάζοντας στα πολιτικά δικαιώματα και τις οικονομικές και πολιτικές ελευθερίες των ανθρώπων στις 

χώρες του κόσμου. Η αναφορά τους εδώ κρίνεται σημαντική γιατί είναι άμεσα συνυφασμένοι με τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα των παιδιών, βάσει των οποίων 

διαμορφώνονται οι δείκτες που εστιάζουν στην παιδική ευημερία. 

 

2.3.  Σύνοψη 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψιν τη βιβλιογραφία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

ανάγκη ενός παγκοσμίως κοινού ορισμού της παιδικής φτώχειας κρίνεται απαραίτητη, αφού τα παιδιά 

έχουν κοινά δικαιώματα παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα αν ζουν σε πλούσιες ή φτωχές 

χώρες. Ακόμη, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, 

επικεντρώνοντας στη συναίνεση ως προς τα θέματα σημασίας, δηλαδή τη διατροφή, την υγεία και την 

εκπαίδευση, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα (στις πλούσιες χώρες όπου τα προηγούμενα 

θεωρούνται αυτονόητα). Σκοπός ενός καθολικού ορισμού είναι να υποδεικνύει τις λύσεις και όχι να 

καταδεικνύει τα προβλήματα.  

Ωστόσο, δεδομένου του αντικτύπου που θα μπορούσαν να έχουν οι ορισμοί για την παιδική 

φτώχεια στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, δεχόμαστε ότι ένας  ορισμός και ένα μέτρο 

εισοδηματικής φτώχειας δεν αρκούν από μόνοι τους για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού 

αποτελούν έμμεσες λύσεις  που δεν αντιμετωπίζουν με αμεσότητα τις ανάγκες των παιδιών και την 

ευημερία τους ως πολυδιάστατο φαινόμενο, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δική τους φωνή, για τη 

δημιουργία αποτελεσματικών και βιώσιμων προγραμμάτων.  

Καταληκτικά, διαφαίνεται ότι η ομοφωνία σχετικά με τον ορισμό της παιδικής ευημερίας 

και φτώχειας θα πρέπει να είναι αντικείμενο στοχοθεσίας, στο όνομα της εξάλειψης των διακρίσεων 

ως προς τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση της χώρας στην οποία διαβιούν. Προκειμένου ο ορισμός αυτός να 

λειτουργήσει ως κατευθυντήρια γραμμή για την χάραξη στοχευμένων πολιτικών, θα πρέπει να 

δεχθούμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια από μόνα τους δεν αρκούν, αφού δεν εστιάζουν στις 

αποκλειστικές ανάγκες των παιδιών. 

Επιπλέον, εξετάζοντας τη θέση της Ελλάδας στους δείκτες που αφορούν την κοινωνική 

πρόοδο και ανάπτυξη, οι οποίοι περιγράφονται πιο πάνω, θα μπορούσε κανείς να πει ότι συγκεντρωτικά 

φαίνεται ότι η χώρα δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη των οικονομικών χαρακτηριστικών της τα 

οποία μπορούν να αποδοθούν ποσοτικά, τη στιγμή που όπως φαίνεται, τα αμιγώς εισοδηματικά 

κριτήρια δεν αρκούν από μόνα τους για να αποτυπωθούν οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των 

ανθρώπων, πολλώ δε μάλλον της ξεχωριστής ομάδας των παιδιών. 
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οποίος είναι κατασκευασμένος σε παρόμοιο πλαίσιο και χρησιμοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία. Χώρα 

που αφιερώνει πόρους και δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί ως παράδειγμα στη σύσταση δεικτών 

είναι η Νέα Ζηλανδία, ενώ γίνεται σημαντική αναφορά στην UNICEF και στη προσπάθεια που γίνεται 

στα πλαίσια της ΕΕ μέσα από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κατά καιρούς έχει 

δρομολογήσει ερευνητικές προσπάθειες θεωρητικού και εμπειρικού επιπέδου για την αποσαφήνιση του 

κοινωνικού φαινομένου της παιδικής ευημερίας. Τέλος, αναφέρονται κάποια πράγματα που αφορούν 

την παιδική ευημερία και φτώχεια στο ελληνικό περιβάλλον. 

 

2.5. 2 Σε Παγκόσμιο επίπεδο 

2.5.2.1 Η παγκόσμια Τράπεζα 

Η χώρα μας, στη βάση  της  έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Συναρμολογώντας 

το παζλ της φτώχειας», είχε την μεγαλύτερη αύξηση των επίπεδων φτώχιας συγκριτικά με της 

υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες. 19 Για το 40% του πιο φτωχού μέρους του πληθυσμού της Ελλάδας, 

8,4%  ήταν η μείωση του εισοδήματος σε ετήσια βάση. Τα νούμερα αυτά είναι πολύ υψηλοτέρα από 

τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. 

Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά ότι «η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ζάμπια είναι παραδείγματα 

κρατών όπου όχι μόνο συρρικνώθηκε το εισόδημα του φτωχότερου 40% των πολιτών, αλλά και οι 

απώλειες ήταν μεγαλύτερες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στρώματα του πληθυσμού» (βλέπε Σχήμα 1). 

Στην Ελλάδα το «εισόδημα του φτωχότερου 10% του πληθυσμού συμπιέστηκε σχεδόν κατά 11%, ενώ 

οι απώλειες για το πλουσιότερο 10% συγκρατήθηκαν κοντά στο 7%». Η έκθεση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, που εξετάζει συνολικά 91 χώρες, έκανε τις ίδιες με τις αμέσως παραπάνω διαπιστώσεις σε 

άλλες 19 από τις 21 χώρες που χειροτέρευσε η θέση των φτωχότερων πληθυσμών τους. 

 

Εικόνα 2.3 

 
Πηγή: ΠαγκόσμιαΤράπεζα 

 
19 Βλέπε σχετικά: ΄Εκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
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Γίνεται σαφής αναφορά στην καλυτέρευση της διαβίωσης για το φτωχότερο 40% από το 

σύνολο του πληθυσμού σε εβδομήντα χώρες, ενώ τονίζεται ότι «σε ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, 

η Πορτογαλία και η Ισπανία, η αρνητική επίδοση αντανακλά, ως επί το πλείστον, την αργή ανάκαμψη 

από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους». 

Περίπου ένας πληθυσμός ανθρώπων της τάξης των 3,4 δισεκατομμυρίων προσπαθεί να 

ανταπεξέλθει σε αυτό που ονομάζουμε κάλυψη των βασικών αναγκών. Αυτό αποτελεί ένα πραγματικά 

εντυπωσιακό εύρημα της έκθεσης αν αναλογιστούμε ότι αποτελεί σχεδόν τον μισό πληθυσμό της γης.20 

Συμφώνα πάντα με την Παγκόσμια Τράπεζα ένας πληθυσμός μεγαλύτερος του 1,9 

δισεκατομμυρίων βιοπορίζονται με λιγότερα από 3,20 δολάρια ημερησίως. 

 

Eικόνα 2.4. 

 
Πηγή: ΠαγκόσμιαΤράπεζα 

 

Το ελπιδοφόρο μήνυμα από την έκθεση είναι ότι η φτώχια παγκοσμίως βρίσκεται σε ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα, συγκριμένα στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράφει ποτέ. 

Ένα ποσοστό του παγκοσμίου πληθυσμού του 10% το 2015 επιβίωνε με λιγότερο από 1,9 

δολάρια αν ημέρα, ενώ το 2013 το αντιστοιχώ ποσοστό ήταν 11,2%. Σε απόλυτα νούμερα μεταφράζεται 

σε πληθυσμό των 735,9 εκατομμύριων για το 2015, ενώ για το 2013 σε πληθυσμό των 804,2 

 
20 Η Ετήσια Σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 

2018, πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018. Όσον αφορά την 

Παγκόσμια Τράπεζα συζητήθηκαν τέσσερα νέα θέματα, με φόντο τους δίδυμους στόχους της για το 2030: 

εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και ενίσχυση της κοινής ευημερίας με αύξηση των εισοδημάτων του φτωχότερου 

40% των ανθρώπων σε κάθε χώρα. 
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εκατομμύριων. Εξαίρεση στη εικόνα αυτή ήταν η Μέση Ανατολή και η Βόρια Αφρική όπου το ποσοστό 

της φτωχιάς σχεδόν υπερδιπλασιάστηκε από το 2,6% του 2013 στο 5% του 2015. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ο πληθυσμός που κατατάσσετε στην ακραία φτώχια μειώθηκε 

κατά ένα  δισεκατομμύριο τα τελευταία 28. 

Ειδικότερα, για την 25ετή περίοδο έως το 2015, το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας μειώθηκε στο 10%, με την τάση να εκτιμάται πως συνεχίστηκε τα τελευταία τρία 

χρόνια. Συνολικά, από το 1996, υπολογίζεται πως περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα λιγότερα έχουν 

γλιτώσει από τη φτώχεια. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ότι ως «ακραία φτώχεια» ποσό λιγότερο από 1,90 δολάρια την 

ημέρα ή περίπου 694 δολάρια το χρόνο, επισημαίνεται.Ο αριθμός είναι προσαρμοσμένος με τον 

πληθωρισμό, με το κατώτατο όριο μιας ημέρας να γίνεται δημοφιλής τη δεκαετία του 1990 ως δείκτης 

ακραίας φτώχειας.  Το 1990, πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν κάτω από το όριο της 

ακραίας φτώχειας, ποσοστό 36%, σημειώνεται. 

 

2.5.2.2 Ο Ο.Ο.Σ.Α. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας  (ΟΟΣΑ) διατελεί σημαντικό έργο 

όσον αφορά την ενίσχυση των πολιτικών για την ευημερία, διενεργώντας έρευνες κάθε χρόνο, 

αποτυπώνοντας και παρακολουθώντας  τα στοιχεία εκείνα που κρίνονται σημαντικά, καθορίζοντας ένα 

πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για την παγκόσμια εικόνα  της παιδικής ευημερίας και φτώχειας. Στην 

προσπάθεια σύγκλισης των στόχων των χωρών του ΟΟΣΑ με την Agenda 2030 παρατηρεί κανείς ότι 

όσον αφορά την παιδική ευημερία , επιδιώκεται η κάλυψη των σχετικών από τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (ΣΒΑ) . Ωστόσο, παρότι η διαφορά μεταξύ των ΣΒΑ και του πλαισίου ανάπτυξης του 

ΟΟΣΑ για την παιδική ευημερία είναι εμφανής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη γενικότερη εικόνα 

ενός πραγματικού φαινομένου, ο ΟΟΣΑ θέτει πιο στοχευμένα όρια θίγοντας πιο συγκεκριμένα 

ζητήματα, μέρη του ευρύτερου αντικειμένου των ΣΒΑ. Oι σχετικοί́ με Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη21, 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 

70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτέμβριου 2015 (Ψήφισμα 70/1). Οι ΣΒΑ 

είναι παγκοσμίου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030. 

Δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές 

και προτεραιότητες. Κάθε κυβέρνηση αποφασίζει πώς αυτοί οι φιλόδοξοι και παγκόσμιοι στόχοι θα 

ενσωματωθούν στο εθνικό πλαίσιο, στις αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές προτεραιότητες. Η 

Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης – 

κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική – σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα προάγει 

τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους ΣΒΑ πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Οι 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: 

• Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια ‐ Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού 

• Στόχος 2: Μηδενική Πείνα ‐ Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική 

ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία 

• Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία ‐ Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την 

ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες 

• Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση ‐ Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 

εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση 

• Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων ‐ Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση 

όλων των γυναικών και των κοριτσιών 

 
21 Βλέπε σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους:  

http://www.organizationearth.org/wp-content/uploads/2017/03/PagkosmioiStoxoi-web.pdf  

http://www.organizationearth.org/wp-content/uploads/2017/03/PagkosmioiStoxoi-web.pdf
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• Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση ‐ Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη 

διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους 

• Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια ‐ Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, 

αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους 

Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη ‐ Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και 

αξιοπρεπή εργασία για όλους 

• Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές ‐ Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, 

προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία 

• Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες ‐ Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών 

• Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες ‐ Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές 

βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς 

• Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή ‐ Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση 

και μεθόδους παραγωγής 

Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα ‐ Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της 

Στόχος 14: Ζωή στο Νερό ‐ Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους 

ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη 

• Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά ‐ Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων 

και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας 

• Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί ‐ Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε 

αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα 

• Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους ‐ Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε 

την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η έκθεση «Οικοδομώντας το Μέλλον: Τα Παιδιά και οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 

Πλούσιες Χώρες»  είναι η πρώτη που αξιολογεί την κατάσταση των παιδιών σε 41 χώρες υψηλού 

εισοδήματος σε σχέση με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) που προσδιορίστηκαν ως οι 

σημαντικότεροι για την παιδική ευημερία. Κατατάσσει τις χώρες με βάση τις επιδόσεις τους και 

διευκρινίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι προηγμένες οικονομίες για την 

επίτευξη παγκόσμιων δεσμεύσεων έναντι των παιδιών. 

Τα βασικά ευρήματα επί επιλεγμένων δεικτών των ΣΒΑ για τα παιδιά και τους εφήβους στις 

πλούσιες χώρες περιλαμβάνουν: 

• Να μπει τέλος στη φτώχεια: Κατά μέσο όρο, το 1 στα 5 παιδιά στις χώρες υψηλού 

εισοδήματος ζει σε σχετική εισοδηματική φτώχεια, αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις, από το 1 

στα 10 στη Δανία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία έως το 1 στο 3 στο Ισραήλ και τη Ρουμανία. 

• Να μπει τέλος στην πείνα: Κατά μέσο όρο, το 1 στα 8 παιδιά στις χώρες υψηλού εισοδήματος 

αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια, ανεβαίνοντας στο 1 στα 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες και στο 1 στα 3 στο Μεξικό και την Τουρκία. 

• Να εξασφαλίσουμε μια υγιή ζωή: Η νεογνική θνησιμότητα έχει μειωθεί δραματικά στις 

περισσότερες χώρες. Και τα ποσοστά αυτοκτονίας μεταξύ των εφήβων, οι γεννήσεις σε εφηβική ηλικία 

και η μέθη μειώνονται. Ωστόσο, 1 στους 4 έφηβους αναφέρει δύο ή περισσότερα ζητήματα ψυχικής 

υγείας περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. 

• Να εξασφαλίσουμε μια ποιοτική εκπαίδευση: Ακόμα και στις χώρες με τις καλύτερες 

επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Φινλανδίας, περίπου το ένα πέμπτο των 

15χρονων δεν φτάνει τα ελάχιστα επίπεδα επάρκειας στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές 

επιστήμες. 
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• Να πετύχουμε ισότητα των φύλων: Κατά μέσο όρο, το 14% των ενηλίκων που ερωτήθηκαν 

σε 17 πλούσιες χώρες πιστεύουν ότι τα αγόρια αξίζουν προτίμησης για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

και στην πλειονότητα αυτών των χωρών αυτή η πεποίθηση είναι υψηλότερη μεταξύ των ανδρών. 

Στην κατάταξη 41 χωρών, ο σχετικός πίνακας ευνοεί εκείνες τις χώρες που εμφανίζονται συχνά 

στην κορυφή των πρόσφατων συγκρίσεων της ανθρώπινης και παιδικής ανάπτυξης - τις σκανδιναβικές 

χώρες, τη Γερμανία και την Ελβετία - και λιγότερο τις χώρες χαμηλότερου εισοδήματος στην ομάδα, 

τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Χιλή. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει περιθώρια 

βελτίωσης σε όλους τους τομείς, καθώς όλες οι χώρες κατατάσσονται στο μέσο ή το χαμηλότερο τρίτο 

της κατάταξης, σε δύο ή περισσότερους στόχους. 

Για ορισμένους δείκτες - ανισότητα εισοδήματος, εφηβική αυτό-αναφερόμενη ψυχική υγεία 

και παχυσαρκία - οι τάσεις υποδηλώνουν αιτία ανησυχίας στην πλειοψηφία των πλουσίων χωρών. Στις 

2 από τις 3 χώρες που μελετήθηκαν, τα φτωχότερα νοικοκυριά με παιδιά είναι πλέον πολύ πιο πίσω 

από το μέσο όρο από ό, τι το 2008. Το ποσοστό παχυσαρκίας στις ηλικίες 11-15 ετών και το ποσοστό 

των εφήβων που αναφέρουν δύο ή περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας την εβδομάδα, αυξάνεται 

στην πλειοψηφία των χωρών. 

Παρόλο που πολλές χώρες έχουν σημειώσει ευρεία πρόοδο σε αρκετούς δείκτες, εξακολουθούν 

να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους σε άλλους τομείς. Τα εθνικά επίπεδα εισοδήματος δεν 

εξηγούν όλες αυτές τις διαφορές: για παράδειγμα, η Σλοβενία βρίσκεται πολύ μπροστά από πολύ 

πλουσιότερες χώρες σε πολλούς δείκτες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στην 37 θέση από 

τις 41 στον συνοπτικό πίνακα. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 31η θέση από τις 41 χώρες της ΕΕ/ΟΟΣΑ στον Πίνακα 

Κατάταξης. Στους ΣΒΑ που αφορούν τα παιδιά, η Ελλάδα αποδίδει καλύτερα στο στόχο 16 

«Προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και ισχυρών θεσμών» (3η θέση) και χειρότερα στο στόχο 10 

«Μείωση ανισοτήτων» (36η). Πιο συγκεκριμένα: 

ΣΒΑ 1 - Να μπει τέλος στη φτώχεια: Στην Ελλάδα το 25,5% των παιδιών ζουν σε σχετική 

εισοδηματική φτώχεια και το 39% σε πολυδιάστατη φτώχεια. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνουν 

την εισοδηματική φτώχεια πριν από τις μεταφορές κατά 18%. Αυτό θέτει την Ελλάδα στην 29η θέση 

σε αυτόν τον στόχο. 

• Επιδόσεις χωρών Στην κορυφή του πίνακα σχετικής εισοδηματικής φτώχειας Δανία (9,2%), 

Ισλανδία (10%), Νορβηγία (10,2%). Στην χειρότερη θέση Ρουμανία (39,3%), Ισραήλ (36,1%), Τουρκία 

(31,8%). Στην κορυφή του πίνακα για την πολυδιάστατη φτώχεια Ελβετία (11%), Φινλανδία (12%), 

Ολανδία (13%). Στην χειρότερη θέση Ρουμανία (85%), Βουλγαρία (77%), Ουγγαρία (58%). 

ΣΒΑ 2 - Να μπει τέλος στην πείνα: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση, με το 15,7% των 

παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών να ζει με έναν ενήλικα που είναι σε επισιτιστική ανασφάλεια και 

ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας 20,9% (το 3ο υψηλότερο). 

• Επιδόσεις χωρών Στην κορυφή του πίνακα επισιτιστικής ανασφάλειας Ιαπωνία (1,4%), 

Σουηδία (4%), Δημοκρατία της Κορέας (4,8%). Στην χειρότερη θέση Μεξικό (34,9%), Τουρκία 

(33,4%), Ρουμανία (26,3%). Παιδική παχυσαρκία καλύτερες οι Δανία (8,3%), Ολλανδία (10%), 

Ελβετία (10,2%) και χειρότερες οι Μάλτα (27,4%), Καναδάς (25%), Ελλάδα (20,9%). 

ΣΒΑ 3 - Να εξασφαλίσουμε υγεία & ευημερία: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση ως προς 

αυτόν τον στόχο. Το ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας είναι 2,6 παιδιά ανά 1000 γεννήσεις. Δεν 

υπήρχαν δεδομένα για το ποσοστό αυτοκτονίας εφήβων (15-19). Το 27,9% των παιδιών ηλικίας 11-15 

ετών αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δύο ή περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα περισσότερο από μία 

φορά την εβδομάδα (το 5ο υψηλότερο ποσοστό), το 5,8% αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τον τελευταίο 

μήνα (κάτω από το μέσο όρο 6,9 για αυτήν την ομάδα χωρών). Το εφηβικό ποσοστό γεννήσεων είναι 

7,23 γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες ηλικίας 15-19 ετών, μειωμένο από 11,20 ανά 1.000 το 2005. 

• Επιδόσεις χωρών Νεογνική θνησιμότητα, στην κορυφή Ιαπωνία (0,9%), Σλοβενία (1,3%), 

Σουηδία (1,4%) στο τέλος Μεξικό (8%), Τουρκία (7,3%), Βουλγαρία (5,6%). Αυτοκτονίες εφήβων, 
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στις υψηλότερες θέσεις Πορτογαλία (1,7 ανά 100.000), Ιταλία (1,9), Ισπανία (2) και στις χαμηλότερες 

Νέα Ζηλανδία (15,6), Λιθουανία (13,3), Φινλανδία (11,3). Ψυχολογικά προβλήματα εφήβων καλύτερες 

οι Γερμανία (14,2%), Αυστρία (14,7%), Πορτογαλία (15%) χειρότερες οι Ιταλία (36,5%), Βουλγαρία 

(32,5%), Μάλτα (28,4%). 

ΣΒΑ 4 - Να εξασφαλίσουμε μια ποιοτική εκπαίδευση: Με το 56,7% των 15χρονων να 

επιτυγχάνουν τη βάση στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες (το 5ο χαμηλότερο 

ποσοστό) και το 94,9% των παιδιών να συμμετέχουν σε προσχολική εκπαίδευση ένα χρόνο πριν από 

την έναρξη της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, η Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο τρίτο της 

κατάταξης για αυτόν τον στόχο στην 33η θέση. 

• Επιδόσεις χωρών Καλύτερες επιδόσεις στη βασική ικανότητα στην ανάγνωση, τα μαθηματικά 

και τις φυσικές επιστήμες Εσθονία (83,1%), Ιαπωνία (82,4%), Φινλανδία (81,4%) και χειρότερες οι 

Τουρκία (40,7%), Ρουμανία (45,5%), Χιλή (47%). Υψηλότερη συμμετοχή στην προσχολική 

εκπαίδευση Μάλτα και Ισραήλ (99,9%), Βέλγιο-Φινλανδία-Γαλλία (99,8%), Ισπανία (99,3%) και 

χαμηλότερη οι Τουρκία (72,7%), Αυστραλία (80,3%), Πολωνία (89,3%). 

ΣΒΑ 5 - Να πετύχουμε ισότητα των φύλων: Οι δείκτες αυτού του στόχου δεν περιλαμβάνονται 

στον γενικό πίνακα κατάταξης όμως εξετάζονται στην έκθεση. Για παράδειγμα η Ελλάδα εμφανίζει 

ένα ποσοστό 2% γυναικών ηλικίας 18-29 ετών που ανέφεραν ότι βίωσαν σεξουαλική βία πριν από την 

ηλικία των 15 ετών, κάτω από τον μέσο όρο για αυτή την ομάδα χωρών (6,3%). Στο δείκτη αυτό η 

Ρουμανία εμφανίζει μόλις 1,1%, Κροατία και Πολωνία 1,9%. Υψηλά ποσοστά αντίστοιχα εμφανίζουν 

Λουξεμβούργο (13%), Ηνωμένο Βασίλειο (12,3%) και Γαλλία (12%). 

ΣΒΑ 8 - Να προωθηθεί η αξιοπρεπής οικονομική ανάπτυξη και εργασία: Η Ελλάδα 

παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις σε αυτόν τον στόχο στην 32η θέση, με το 10,5% των ατόμων ηλικίας 

15-19 ετών να μην είναι σε εκπαίδευση, απασχόληση ή σε κατάρτιση και το 11,6% των παιδιών ηλικίας 

κάτω των 18 ετών να ζουν σε νοικοκυριά ανέργων (πάνω από το μέσο όρο για αυτήν την ομάδα χωρών 

και στους δύο δείκτες). 

• Επιδόσεις χωρών Καλύτερες επιδόσεις στον πρώτο δείκτη Ιαπωνία (2%), Λουξεμβούργο 

(2,4%), Γερμανία (2,9%) και χειρότερες Τουρκία (21%), Μεξικό (15,3%), Βουλγαρία (14,1%). Στα 

παιδιά σε νοικοκυριά ανέργων καλύτερες Ιαπωνία (2,1%), Ελβετία (2,9%), Δημοκρατία Κορέας (4%) 

και χειρότερες Ιρλανδία (18,8%), Ουγγαρία και Νέα Ζηλανδία (16%), Ισπανία (14,3%). 

ΣΒΑ 10 - Να μειωθούν οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 

36η θέση σε αυτόν τον στόχο. Το μερίδιο του συνολικού εισοδήματος που πηγαίνει στο 10% των 

νοικοκυριών με παιδιά είναι 64% υψηλότερο από το μερίδιο που φτάνει στο χαμηλότερο 40%. Επίσης, 

υπάρχει σχετική διαφορά 63,2% μεταξύ των οικογενειακών εισοδημάτων των παιδιών στο 10ο 

χαμηλότερο εκατοστημόριο και εκείνων του μέσου όρου - ένα μέτρο «ανισότητας στις χαμηλότερες 

βαθμίδες». Αυτό είναι το 6ο υψηλότερο αποτέλεσμα αυτού του δείκτη. Μια άνοδος στην οικογενειακή 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση προβλέπει αύξηση των επιδόσεων στις εξετάσεις των μαθητών 15 

ετών στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες κατά 33,3 βαθμούς, κάτω από τον μέσο 

όρο για αυτή την ομάδα χωρών. 

• Επιδόσεις χωρών Καλύτερες στον πρώτο δείκτη Ισλανδία (0,70), Νορβηγία (0,74), Σουηδία 

(0,76) και χαμηλότερα Μεξικό (2,80), Χιλή (2,21), Τουρκία (1,89). Στο δεύτερο δείκτη καλύτερες 

Ισλανδία (34,2%), Νορβηγία (37,1%), Ελβετία (38,5%) και χειρότερες Βουλγαρία (71,1%), Ρουμανία 

(67,4%), Μεξικό (65,7%). 

ΣΒΑ 11 - Να κάνουμε ασφαλείς και βιώσιμες τις πόλεις: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση 

σε αυτόν τον δείκτη και στόχο, έχοντας συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων σε αστικές περιοχές 12,3 

μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο - πάνω από το διεθνώς αναγνωρισμένο ασφαλές επίπεδο των 10. 

• Επιδόσεις χωρών Καλύτερες Ιρλανδία και Νορβηγία (4,8), Αυστραλία (5,3), Εσθονία (5,8) 

και χειρότερες Δημοκρατία Κορέας (24,8), Ισραήλ (23,5), Βέλγιο (18,1). 
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ΣΒΑ 12 - Να εξασφαλίσουμε βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση: Με το 62,7% των 15χρονων 

να γνωρίζουν πέντε ή περισσότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 17η θέση 

από τις 37 χώρες σε αυτόν τον δείκτη και στόχο. 

• Επιδόσεις χωρών Καλύτερες Πορτογαλία (82%), Σλοβενία (75,8%), Τουρκία (73%), 

χειρότερες Ρουμανία (38,3%), Ιαπωνία (44,4%), Νέα Ζηλανδία (49,7%). 

ΣΒΑ 16 - Να προωθήσουμε την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς: Το ποσοστό 

αυτό-αναφερόμενου χρόνιου εκφοβισμού (bullying) είναι το 7ο χαμηλότερο σε αυτήν την ομάδα 

χωρών (6,4% παιδιών 11-15 ετών που έχουν υποστεί εκφοβισμό τουλάχιστον δύο φορές το μήνα). 

Επίσης 12,2% γυναικών ηλικίας 18-29 ετών που ανέφεραν ότι είχαν βιώσει φυσική βία πριν την ηλικία 

των 15 στην Ελλάδα (το 6ο χαμηλότερο ποσοστό). Τα αποτελέσματα αυτά θέτουν την Ελλάδα στην 3η 

θέση. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα όσον αφορά το ποσοστό ανθρωποκτονιών. 

• Επιδόσεις χωρών Χαμηλότερα επίπεδα εκφοβισμού παρουσιάζουν Σουηδία (4,5%), Ισλανδία 

(4,6%), Ιταλία (5,2%) και υψηλότερα Λιθουανία (29,2%), Λετονία (22,7%), Εσθονία (16,6%). 

Χαμηλότερα επίπεδα βίας κατά των γυναικών πριν τα 15 Ολλανδία (8%), Σλοβενία (8,4%), Κύπρος 

(9,5%) και υψηλότερα Εσθονία (44,6%), Φινλανδία (40%), 

Στον Πίνακα  φαίνεται η σύγκριση του  Πλαισίου Παιδικής Ευημερίας του ΟΟΣΑ με τους ΣΒΑ. 

Πίνακας 2.2. 

Πλαίσιο Παιδικής Ευημερίας ΟΟΣΑ 
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) – βλέπε σημείωση 5 

Στέγη και 

Οικογενειακό 

Περιβάλλον 

Ρυθμίσεις Οικογενειακής Διαβίωσης - 

Εργασία και Εισόδημα - 

Βασικές Ανάγκες των παιδιών Στόχοι 1, 10 

Συνθήκες Διαβίωσης Στόχος 1 

Γειτονιά και ποιότητα του 

περιβάλλοντος 
Στόχοι 11, 6, 16 

Υγεία και 

Ασφάλεια 

Υγεία του βρέφους Στόχοι 2, 3 

Υγεία και συμπεριφορά παιδιών και 

εφήβων 
Στόχος 3 

Εφηβικές επικίνδυνες προς την υγεία 

συμπεριφορές 
Στόχος 3 

Παιδικές 

δραστηριότητες 

και 

Ικανοποίηση 

ζωής 

Βασικές κοινωνικές-ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες 
- 

Εφηβικές δραστηριότητες εκτός 

σχολείου 
- 

Εφηβική υποκειμενική ευημερία Στόχος 3 

Πολιτικές για 

το παιδί 

Άλλες εφηβικές δραστηριότητες Στόχοι 3, 8 

Δημόσιες δαπάνες για τις οικογένειες Στόχος 1 

Προφίλ δαπανών παιδικής ηλικίας - 

Συστήματα γονικών αδειών - 

Οικονομική στήριξη οικογενειών - 

Εκπαίδευση 

και Σχολική 

ζωή 

Συμμετοχή παιδικής Πρόνοιας  Στόχος 4 

Εκπαιδευτικοί πόροι και 

συμπεριφορές στο σπίτι 
- 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και 

προσδοκίες 
- 

Ποιότητα σχολικής ζωής - 
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Αποτελέσματα της εκπαίδευσης Στόχος 4 

Ανισότητες στην παρούσα ευημερία Στόχοι 1, 10, 5 

Πόροι για τη μελλοντική ευημερία Στόχοι 7, 9, 1, 13, 14, 5 

Στοιχεία των ΣΒΑ που δεν καλύπτονται από το παρόν 

πλαίσιο 

Στόχος 17 

Πηγή: Marguerit, D., G. Cohen and C. Exton (2018), "Child well-being and the Sustainable 

Development Goals: How far are OECD countries from reaching the targets for children and young 

people?", OECD Statistics Working Papers, No. 2018/05, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/5e53b12f-en. (Μετάφραση στα ελληνικά) 

https://doi.org/10.1787/5e53b12f-en
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Στο OECD.Stat 22 μπορεί να δει κανείς τους δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την 

αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας (και όχι μόνο23) και να αντλήσει δεδομένα για τις χώρες του ΟΟΣΑ 

για τα έτη από το 2001 μέχρι και το 2016. Οι δείκτες24 αυτοί είναι οι εξής: 

 
22 Υπερσύνδεσμος: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB#  
23 Οι δείκτες του ΟΟΣΑ που αφορούν την παιδική ευημερία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

Δεικτών που αφορά την Κοινωνική προστασία και ευημερία (Social Protection and Well-being), όπου υπάρχει 

και ένα ακόμα σύνολο δεικτών που δεν απευθύνεται σε παιδιά αλλά αφορά την ευημερία, το Better Life Index, 

το οποίο διαρθρώνεται βάσει έντεκα (11) διαστάσεων που καθορίζουν τη ανθρώπινη ευημερία και αφορούν την 

πρόσβαση σε υλικά αγαθά και την ποιότητα ζωής. Το πλαίσιο του δείκτη διαμορφώνεται όπως φαίνεται 

παρακάτω (σε μετάφραση από το http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111) : 

• Στέγαση 

o Κατοικίες χωρίς βασικές εγκαταστάσεις 

o Δαπάνες στέγασης 

o Δωμάτια ανά άτομο 

• Εισόδημα 

o Καθαρό προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού 

o Οικιακός καθαρός οικονομικός πλούτος 

• Εργασία 

o Ανασφάλεια στην αγορά εργασίας 

o Ποσοστό απασχόλησης 

o Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας 

o Προσωπικά κέρδη 

• Κοινότητα 

o Ποιότητα δικτύου υποστήριξης  

• Εκπαίδευση 

o Μορφωτικό Επίπεδο 

o Μαθητικές δεξιότητες 

o Έτη εκπαίδευσης 

• Περιβάλλον 

o Μόλυνση του αέρα 

o Ποιότητα νερού 

• Πολιτική εμπλοκή 

o Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη κανονισμών 

o Συμμετοχή ψηφοφόρων 

• Υγεία 

o Προσδόκιμο ζωής 

o Αυτό-αναφερόμενη υγεία 

• Ικανοποίηση ζωής 

o Ικανοποίηση ζωής 

• Ασφάλεια 

o Αίσθημα ασφαλούς περπατήματος μόνο το βράδυ 

o Ποσοστό ανθρωποκτονιών 

• Ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

o Εργαζόμενοι που εργάζονται πολλές ώρες 

o Χρόνος αφιερωμένος στην αναψυχή και την προσωπική φροντίδα 

Τα δεδομένα που αφορούν τη χώρα μας παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε ότι έχει να κάνει με τις συγκρίσεις 

των εγχώριων και των γενικών αποτελεσμάτων, αφού ενώ για την αντίληψη των Ελλήνων για την υγεία το σκορ 

φτάνει στο μέσο όρο, στις διαστάσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά στοιχεία, την πολιτική εμπλοκή το 

περιβάλλον και την εκπαίδευση, δεν φτάνουν το μέσο όρο. Η χαμηλή ικανοποίηση των Ελλήνων από τη ζωή (5,2 

έναντι του συνολικού μέσου όρου του δείκτη που είναι 6,5 – σχεδόν μιάμιση μονάδα διαφορά) μας λέει πράγματα 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB
http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
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Σπίτι και οικογενειακό περιβάλλον 

CWB1.  Ρυθμίσεις διαβίωσης για παιδιά. 

CWB1a. Παιδιά (0-17 ετών) που ζουν με δύο γονείς (%) 

CWB1b. Παιδιά (0-17 ετών) που ζουν με ένα μόνο γονέα(%) 

CWB1c. Παιδιά (0-17 ετών) που ζουν σε "άλλους" τύπους 

νοικοκυριών(%) 

CWB2.  Παιδιά σε εργαζόμενα και άνεργα νοικοκυριά 

CWB2a. Παιδιά (0-14 ετών) σε νοικοκυριά όπου όλοι οι ενήλικες   

βρίσκονται σε απασχόληση (εργαζόμενοι) (%) 

CWB2b. Παιδιά (0-14 ετών) σε νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ένας 

ενήλικας βρίσκεται σε απασχόληση και ένας ενήλικας δεν είναι στην 

απασχόληση (εργαζόμενος) (%) 

CWB2c. Παιδιά (0-14 ετών) σε νοικοκυριά με όλους τους ενηλίκους 

να μη βρίσκονται σε απασχόληση(άνεργοι) (%) 

CWB3.  Μέσο διαθέσιμο οικιακό εισόδημα, 0-17-ετών, 210 USD 

PPP 

CWB4.  Παιδιά (0-17 ετών) ποσοστά εισοδηματικής φτώχειας (%) 

CWB5.  Παιδιά (1-15 ετών) που στερούνται της βασικής ένδυσης (%) 

CWB6.  Παιδιά (1-15 ετών) που στερούνται της βασικής διατροφής 

(%) 

CWB7.  Γονικός χρόνος με τα παιδιά 

CWB7a. Χρόνος των μητέρων που δαπανάται για τη σωματική 

περίθαλψη και την επίβλεψη του παιδιού. 

CWB7b. Ο χρόνος των μητέρων που δαπανάται για τη διδασκαλία, 

ανάγνωση και παίζοντας με παιδιά. 

CWB7c. Ο χρόνος των πατέρων που δαπανάται για τη σωματική 

περίθαλψη και την επίβλεψη του παιδιού. 

CWB7d. Ο χρόνος των πατέρων που δαπανάται για τη διδασκαλία, 

ανάγνωση και παίζοντας με παιδιά. 

CWB8.  Επικοινωνία γονέα-παιδιού 

CWB8a. Έφηβοι (0-15 ετών) που αναφέρουν ότι μιλούν στους γονείς 

τους πριν ή μετά το σχολείο (%) 

CWB8b. Έφηβοι (0-15 ετών) των οποίων οι γονείς αναφέρουν ότι 

περνούν το χρόνο τους "απλά μιλώντας στο παιδί μου" κάθε μέρα ή σχεδόν 

κάθε μέρα (%) 

CWB9.  Παιδιά (0-17 ετών) σε υπερπλήρη νοικοκυριά (%) 

Υγεία και ασφάλεια 

CWB10. Παιδιά (0-17 ετών) σε νοικοκυριά που στερούνται βασικών 

εγκαταστάσεων (%) 

CWB11. Παιδιά (0-17 ετών) που ζουν σε περιοχές με προβλήματα 

εγκληματικότητας ή βίας (%) 

 
για την εικόνα της ευημερίας των ενηλίκων στη χώρα και για το λόγο αυτό αξίζει να εξεταστεί πώς αυτό 

αντικατοπτρίζεται μέσα από τα μάτια των παιδιών (περισσότερες πληροφορίες στο ΟΟΣΑ: Τι πραγματικά 

ενδιαφέρει περισσότερο τους πολίτες, 2019, διαθέσιμο στο http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-

endiaferei-perissotero-toys-polites ) 
24  Αποδιδόμενοι στα ελληνικά – για την πρωτότυπη μορφή τους βλέπε 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB#  

http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-endiaferei-perissotero-toys-polites
http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-endiaferei-perissotero-toys-polites
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB
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CWB12. Παιδιά (0-17 ετών) που ζουν σε περιοχές με περιβαλλοντικά 

προβλήματα (%) 

CWB13. Ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας 

CWB14. Χαμηλά ποσοστά βάρους γέννησης 

CWB15. Ποσοστά εμβολιασμού παιδιών 

CWB15a. Παιδιά που εμβολιάστηκαν για διφθερίτιδα, τέτανο και 

κοκκύτη. 

CWB15b. Παιδιά που έχουν εμβολιαστεί για ιλαρά 

CWB16. Έφηβοι (0-15 ετών) που παρακάμπτουν είτε το πρόγευμα είτε το 

δείπνο 

CWB17. Έφηβοι που ασκούνται 

CWB17a. Έφηβοι (0-15 ετών) που αναφέρουν ότι δεν κάνουν 

σωματική δραστηριότητα εκτός σχολείου 

CWB17b. Εφήβους (0-15 ετών), οι οποίοι αναφέρουν τακτικά 

άσκηση έντονης σωματικής δραστηριότητας εκτός σχολείου 

CWB18. Παιδιά (11-, 13, 15 ετών) που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. 

CWB19. Παιδιά (11, 13, 15 ετών) που είναι κανονικοί καπνιστές. 

CWB20. Παιδιά (11, 13, 15 ετών) που έχουν μεθύσει τουλάχιστον δύο φορές. 

Εκπαίδευση και σχολική ζωή 

CWB21.  Παιδιά (0-2-ανεύθυνα) που συμμετέχουν σε επίσημες 

υπηρεσίες ECEC. 

CWB22.  Παιδιά (3-5 ετών) εγγεγραμμένα στην προσχολική 

εκπαίδευση ή στο Δημοτικό σχολείο. 

CWB24.  Έφηβοι (0-15 ετών) με ένα γραφείο και ένα ήσυχο μέρος για 

να μελετήσουν στο σπίτι. 

CWB25.  Έφηβοι (0-15 ετών) με υπολογιστή για σχολική εργασία και 

σύνδεση στο διαδίκτυο. 

CWB26.  Έφηβοι (0-15 ετών) με βιβλία για σχολική εργασία στο σπίτι. 

CWB27.  Έφηβοι (0-15 ετών) με τους γονείς που ενδιαφέρονται και 

υποστηρίζουν την εκπαίδευσή τους.  

CWB28.  Έφηβοι (0-15 ετών) που μελετούν πριν ή μετά το σχολείο. 

CWB29.  Έφηβοι (0-15 ετών) που θέλουν κορυφαίους βαθμούς στο 

σχολείο. 

CWB30.  Έφηβοι (0-15 ετών) που αισθάνονται ανήσυχοι για τη 

σχολική εργασία ακόμα και όταν είναι καλά προετοιμασμένοι. 

CWB31.  Έφηβοι (0-15 ετών) που αναμένουν να λάβουν πτυχίο 

πανεπιστημίου. 

CWB32.  Έφηβοι (0-15 ετών) που αισθάνονται ότι ανήκουν στο 

σχολείο. 

CWB33.  Έφηβοι (0-15 ετών) που αισθάνονται σαν ξένοι στο σχολείο. 

CWB34.  Έφηβοι (0-15 ετών) που αναφέρουν ότι είναι θύματα 

εκφοβισμού. 

CWB35.  Εκπαιδευτική επίδοση στην ηλικία των 15 ετών (PISA) 

CWB35a. Επίδοση στην ανάγνωση στην ηλικία των 15 ετών (PISA)  

CWB35b. Επίδοση στα μαθηματικά στην ηλικία των 15 ετών (PISA) 

CWB35c. Επίδοση στις επιστήμες στην ηλικία των 15 ετών (PISA) 
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CWB35d. Επίδοση στις χρηματοοικονομικές γνώσεις στην ηλικία των 

15 ετών (PISA) 

Δραστηριότητες και ικανοποίηση ζωής 

CWB36.  Παιδιά (1-15 ετών) που δεν συμμετέχουν σε βασικές 

κοινωνικές δραστηριότητες. 

CWB37.  Παιδιά (1-15 ετών) που δεν συμμετέχουν σε βασικές 

δραστηριότητες αναψυχής. 

CWB38.  Έφηβοι (0-15 ετών) που παρακολουθούν τηλεόραση ή 

παίζουν βιντεοπαιχνίδια πριν ή μετά το κολέγιο. 

CWB39.  Έφηβοι (0-15 ετών) που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ή μετά το σχολείο  

CWB40.  Έφηβοι (0-15 ετών) που είναι υψηλοί ή ακραίοι χρήστες του 

Διαδικτύου. 

CWB41.  Έφηβοι (0-15 ετών) που πληρώνουν εργασία, πριν ή μετά το 

σχολείο. 

CWB42.  Έφηβοι (0-15 ετών) που κάνουν απλήρωτη εργασία στο 

σπίτι, πριν ή μετά το σχολείο. 

CWB44.  Η ικανοποίηση των εφήβων. 

CWB44a. Έφηβοι (0-15 ετών) που αναφέρουν υψηλή ικανοποίηση της 

ζωής. 

CWB44b. Έφηβοι (0-15 ετών) που αναφέρουν χαμηλή ικανοποίηση της 

ζωής. 

CWB45.  Έφηβοι (15-19 ετών) όχι στην εκπαίδευση ή την απασχόληση. 

CWB46.  Εφηβικά ποσοστά γονιμότητας. 

Πολιτικές για παιδιά 

CWB48.  Δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για οικογενειακές παροχές 

CWB48a. Συνολικές δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για τις οικογένειες 

ως  του ΑΕΠ. 

CWB48b. Δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για παροχές σε χρήμα για 

οικογένειες ως % του ΑΕΠ. 

CWB48c. Δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για τις υπηρεσίες και τα οφέλη 

σε είδος για τις οικογένειες ως % του ΑΕΠ. 

CWB48d. Δημόσιες κοινωνικές δαπάνες για τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τις οικογένειες ως% του ΑΕΠ. 

CWB50.  Αμειβόμενη γονική άδεια 

CWB50a. Διάρκεια της πληρωμένης άδειας μητρότητας και γονικής 

άδειας στη διάθεση των μητέρων σε εβδομάδες. 

CWB50b. Διάρκεια της άδειας πατρότητας και γονικής άδειας που 

προορίζεται για πατέρες σε εβδομάδες. 

Με αφορμή την έντονη ζήτηση για διεθνείς δείκτες για την κατάσταση των οικογενειών και 

των παιδιών, αναπτύχθηκε η οικογενειακή βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ (OECD Family Database) για 

την παροχή διεθνικών δεικτών για τα οικογενειακά αποτελέσματα και τις οικογενειακές πολιτικές στις 

χώρες του ΟΟΣΑ. Η βάση δεδομένων συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες εθνικές και διεθνείς 

βάσεις δεδομένων, τόσο εντός του ΟΟΣΑ όσο και από εξωτερικούς οργανισμούς. Η βάση δεδομένων 

περιλαμβάνει σήμερα 70 δείκτες κάτω από τέσσερις κύριες διαστάσεις:  

1. τη δομή των οικογενειών,  

2. τη θέση των οικογενειών στην αγορά εργασίας,  

3. τις δημόσιες πολιτικές για τις οικογένειες και τα παιδιά και  
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4. τα αποτελέσματα των παιδιών25.  

Κάθε δείκτης τυπικά παρουσιάζει τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα καθώς και τους 

σχετικούς ορισμούς και μεθοδολογία, θέματα συγκρισιμότητας και δεδομένων, πληροφορίες για τις 

πηγές και, όπου χρειάζεται, περιλαμβάνει τα πρωτογενή δεδομένα ή τις περιγραφικές πληροφορίες 

μεταξύ των χωρών.  

Η παιδική φτώχεια κατατάσσεται στη διάσταση «Αποτελέσματα για τα παιδιά» (Child 

Outcomes) και περιλαμβάνει τους εξής τρείς δείκτες και τους υπό-δείκτες τους 26 : 

CO2.1 Ανισότητα εισοδήματος και εισοδηματική θέση διαφόρων τύπων νοικοκυριών 

CO2.1.A: Ανισότητα Εισοδήματος 

• Συντελεστής Gini στο διαθέσιμο εισόδημα 

• S80 / S20 μερίδιο εισοδήματος 

CO2.1.B: Σχετικό διαθέσιμο εισόδημα ανά είδος νοικοκυριού 

• Δύο ή περισσότεροι-ενήλικες χωρίς παιδιά - ένας 

εργαζόμενος 

• Δύο ή περισσότεροι ενήλικες-τουλάχιστον ένα παιδί - χωρίς 

εργαζόμενους 

• Δύο ή περισσότεροι ενήλικες-τουλάχιστον ένα παιδί - ένας 

εργαζόμενος 

• Δύο ή περισσότεροι ενήλικες-τουλάχιστον ένα παιδί - δύο ή 

περισσότεροι εργαζόμενοι 

 
25 (i) structure of families, (ii) labour market position of families, (iii) public policies for families and 

children, (iv) child outcomes. Για την πλήρη διάρθρωση όλων των διαστάσεων και δεικτών βλέπε στο 

http://www.oecd.org/els/family/database.html .  

26 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες βλέπε:  

− OECD (2008), Growing Unequal –Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD, Paris 

(www.oecd.org/els/social/inequality);  

− OECD (2018) Income distribution database (http://www.oecd.org/social/income-distribution-

database.htm);  

− OECD (2011) Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD, Paris ;  

− OECD (2015), In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD, Paris. DOI : 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-e  

− EU SILC (2011) The European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC) for 2010 and 

2011, accessed at http://epp.EUROSTAT.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc; 

− OECD (2013) The Programme for International Student Assessment (PISA) International Database 

2012, accessed at http://pisa2012.acer.edu.au; 

− McLoone, P. and F. Boddy (1994) Deprivation and mortality in Scotland, 1981 and 1991. British 

Medical Journal, 309:1465-1470;  

− UNICEF (2013), Innocenti Reseacrh Centre: Report Card 11;  

− UNICEF (2011), Innocenti Research Centre: Report Card 9;  

− OECD (2009) Doing Better for Children, OECD, Paris 

− OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264301085-en  

− OECD (2018), OECD Income Distribution Database, http://www.oecd.org/social/income-distribution-

database.htm OECD (2011), Doing Better for Families, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264098732-en.  

− OECD (2009), Doing Better for Children, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264059344-en.  

− Whiteford, P. and W. Adema (2007), "What Works Best in Reducing Child Poverty: A Benefit or 

Work Strategy?", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 51, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/233310267230.  

http://www.oecd.org/els/family/database.html
http://www.oecd.org/els/social/inequality
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235120-e
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
http://pisa2012.acer.edu.au/
https://doi.org/10.1787/9789264301085-en
https://doi.org/10.1787/9789264098732-en
https://doi.org/10.1787/9789264059344-en
https://doi.org/10.1787/233310267230
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• Ένας ενήλικας - τουλάχιστον ένα παιδί - χωρίς 

εργαζόμενους 

• Ένας ενήλικας - τουλάχιστον ένα παιδί - ένας εργαζόμενος 

CO2.2 Παιδική φτώχεια  

CO2.2.A. Σχετικό ποσοστό εισοδηματικής φτώχειας (%), για το συνολικό πληθυσμό και για 

τα παιδιά (ηλικίας 0-17 ετών) 

• Συνολικός πληθυσμός 

• Παιδιά (0-17) 

CO2.2.B. Σχετικό ποσοστό εισοδηματικής φτώχειας (%) για τα παιδιά (ηλικίας 0-17 ετών) 

CO2.2.C. Σχετικά ποσοστά εισοδηματικής φτώχειας (%),σε νοικοκυριά με άτομα ηλικίας 

εργασίας με ένα τουλάχιστον παιδί, ανά τύπο νοικοκυριού 

• Όλα τα νοικοκυριά με ενήλικες σε ηλικία εργασίας με 

τουλάχιστον ένα παιδί 

• Μονογονεϊκή οικογένεια με τουλάχιστον ένα παιδί 

• Νοικοκυριό με δύο τουλάχιστον ενήλικες και τουλάχιστον 

ένα παιδί 

CO2.2.D. Σχετικά ποσοστά εισοδηματικής φτώχειας (%), σε νοικοκυριά με άτομα σε ηλικία 

εργασίας με τουλάχιστον ένα παιδί, ανά κατάσταση απασχόλησης του νοικοκυριού 

• Όλα τα νοικοκυριά σε ηλικία εργασίας με τουλάχιστον ένα 

παιδί 

• Νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα άτομα σε ηλικία εργασίας με 

τουλάχιστον ένα παιδί 

• Νοικοκυριά με εργαζόμενα άτομα σε ηλικία εργασίας με 

τουλάχιστον ένα παιδί     

    

CO2.3 Υλική στέρηση μεταξύ νοικοκυριών με παιδιά 

CO2.3.A: Ποσοστό (%) των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση στα αγαθά και τις ανέσεις 

οικιακής χρήσης ανά αριθμό αντικειμένων 27  

CO2.3.B: Ποσοστό (%) των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους ανά 

αριθμό αντικειμένων28 

Ο ΟΟΣΑ είναι μέλος του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Καταπολέμηση της Παιδικής 

Φτώχειας29 , μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την ευαισθητοποίηση των παιδιών που ζουν στη 

φτώχεια ανά τον κόσμο, υποστηρίζοντας την παγκόσμια και εθνική δράση για την άμβλυνση της 

φτώχειας. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη χάραξη και θέσπιση πολιτικών που αφορούν την Κοινωνική 

Προστασία30 (Social Protection) μιας από τις πιο διαδεδομένες παρεμβάσεις των πλαισίων που έχουν 

 
27 Η υλική στέρηση βασίζεται σε παιδιά που έχουν πρόσβαση σε: (1) πλυντήριο ρούχων, (2) έγχρωμη 

τηλεόραση, (3) τηλέφωνο και (4) προσωπικό αυτοκίνητο, και στο νοικοκυριό που έχει τη δυνατότητα να: (6) 

πληρώνει λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, (7) εξασφαλίζει πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων, (8) τρώει κρέας, 

κοτόπουλο ή ψάρι τουλάχιστον κάθε δεύτερη μέρα και (9) πληρώνει γενικά τα απαραίτητα έξοδα.   
28  Η υλική στέρηση βασίζεται στα παιδιά που έχουν πρόσβαση στους ακόλουθους εκπαιδευτικούς 

πόρους: (1) ένα γραφείο για μελέτη, (2) ένα ήσυχο μέρος για μελέτη, (3) έναν υπολογιστή για σχολική εργασία, 

(4) εκπαιδευτικό λογισμικό, (5) σύνδεση στο διαδίκτυο, (6) ένα λεξικό και (7) σχολικά εγχειρίδια.  

29 Global Coalition to End Child Poverty – URL: http://www.endchildhoodpoverty.org/  

30  Ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Καταπολέμηση της Φτώχειας ορίζει την κοινωνική προστασία 

ως ένα «σύνολο δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων και συστημάτων που στοχεύουν να βοηθήσουν τα φτωχά και 

http://www.endchildhoodpoverty.org/


 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 45 

 

 

δημιουργηθεί για την καταπολέμηση της φτώχειας με απώτερο σκοπό την προάσπιση των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού (UNICEF and The Global Coalition to End Child Poverty, 2017:34). 

Σε έκθεση το 2018, που φέρει τον τίτλο «Φτωχά παιδιά σε πλούσιες οικονομίες»,31 ο ΟΟΣΑ 

επισημαίνει ότι από το 2007 τα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των παιδιών έχουν αυξηθεί στα 2/3 των 

μελών του. Η επιδείνωση είναι δραματική σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η 

Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ κατά μέσο όρο ένα στα επτά παιδιά ζουν στη φτώχεια στα μέλη του, 

με τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα υψηλά στη Χιλή, το Ισραήλ, την Ισπανία, την Τουρκία, αλλά και την 

ΗΠΑ, όπου η αναλογία είναι περισσότερο από ένα στα πέντε. Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την 

προ παγκόσμιας κρίσεως εποχή (2007) καταγράφεται στην Σλοβακία και είναι της τάξης των 5,4 

ποσοστιαίων μονάδων. Ακολουθούν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, αλλά και 

η Σουηδία- έκαστη με αύξηση μεγαλύτερη των δύο μονάδων.  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού, το ποσοστό της παιδικής 

φτώχειας ανέρχεται στο 18,9% στην Ελλάδα, ενώ το ποσοστό στον συνολικό πληθυσμό αγγίζει σχεδόν 

το 15%. Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται στο 13,4% και στο 11,8% 

αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας συναντώνται στη Δανία (2,9% και 5,5%) και τα 

υψηλότερα στην Κίνα (33,1% και 28,8%). Σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, η παιδική φτώχεια στην 

Ελλάδα έχει καταγράψει αύξηση άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων, με την υψηλότερη πάντως, άνοδο 

να παρατηρείται στη Σλοβακία (5,4%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ορισμός της φτώχειας περικλείει όσους διαθέτουν εισόδημα κάτω 

του 50% του μέσου ετήσιου εισοδήματος της χώρας. Ωστόσο, λαμβάνοντας ως σταθερά το μέσο 

εισόδημα του 2005, το ελληνικό ποσοστό της παιδικής φτώχειας το 2014 κατέγραψε άνοδο της τάξης 

σχεδόν του 300%. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αυτό οφείλεται στη ραγδαία μείωση τόσο του εθνικού εισοδήματος 

όσο και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς ενδεικτικά, το 34% των φτωχών παιδιών ανήκει σε οικογένειες, 

με άνεργο πατέρα.  Παράλληλα, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το εισόδημα των παιδιών 

χαμηλόμισθων εργαζομένων συρρικνώθηκε κατά τουλάχιστον 50% από το 2007 έως το 2014. 

Πιο αναλυτικά ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που ζουν στη φτώχεια (39%) ήταν σύμφωνα 

με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2014 σε μονογονεϊκές οικογένειες. Πρόκειται για αύξηση 

τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το 2007. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για 

παιδιά σε οικογένειες με δύο γονείς. Το εισόδημα των παιδιών σε οικογένειες δύο γονέων στο 

χαμηλότερο τεταρτημόριο της εισοδηματικής κλίμακας συρρικνώθηκε από το 2007 σε δέκα χώρες, 

μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Βρετανία και η Ισπανία.  

Στην Ελλάδα κατεγράφη η μεγαλύτερη συρρίκνωση (-50%), γεγονός που αποδίδεται στη 

ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Το 80% των φτωχών παιδιών στην Ελλάδα είχαν εργαζόμενο πατέρα το 

2007, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό είχε υποχωρήσει στο 66% το 2014. Την ίδια περίοδο ο κατώτατος 

μισθός υποχώρησε επίσης περισσότερο από 20%.  

Σύμφωνα με την πρόσφατη οικονομική έρευνα του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, τα επίπεδα της 

φτώχειας για τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, όπου κανείς από τους δύο γονείς δεν έχει εισόδημα 

έχουν αυξηθεί δραματικά. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, το 27% των παιδιών (<18 ετών) ζουν σε 

νοικοκυριά που αναφέρουν έντονη υλική αποστέρηση για το 2016, έναντι του 9.5% που αναφέρεται 

στον ίδιο δείκτη το 2006 (OECD, 2018). Η αύξηση είναι πιο έντονη στα νοικοκυριά όπου οι γονείς δεν 

 
ευάλωτα άτομα και νοικοκυριά στη μείωση της οικονομικής και άλλων συναφών αδυναμιών, στην αντιμετώπιση 

των κινδύνων και στην ενίσχυση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και καθεστώτων τους».  

Πηγή: Global Coalition to End Child Poverty, (2017), Child Sensitive Social Protection Briefing Paper, 

http://www.endchildhoodpoverty.org/publicationsfeed/2017/11/1/9v61mcxy3mw336oilgamomko1p12it   
31 http://www.oecd.org/els/family/Poor-children-in-rich-countries-Policy-brief-2018.pdf 

https://www.naftemporiki.gr/k/oosa-%CE%BF%CE%BF%CF%83%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/oosa-%CE%BF%CE%BF%CF%83%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/ispania-%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/ipa-%CE%B7%CF%80%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/italia-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/gallia-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%91%CE%95%CE%A0
http://www.endchildhoodpoverty.org/publicationsfeed/2017/11/1/9v61mcxy3mw336oilgamomko1p12it
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έχουν προσόντα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.), πράγμα που καθιστά πιο 

δύσκολη την εύρεση εργασίας.  

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, τα παιδιά που μεγαλώνουν υπό το καθεστώς φτώχειας φαίνονται 

να επηρεάζονται έντονα τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, ενώ δεν επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό όσον 

αφορά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Οι επιδράσεις αυτές είναι ισχυρότερες όσο περισσότερο διαρκεί η 

περίοδος της φτώχειας (OECD, 2009). Στην Ελλάδα, το εισοδηματικό επίπεδο των γονέων 

συσχετίζεται με την εκπαιδευτική επίδοση σε ηλικία 15 ετών και οι μαθητές από χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο είναι λιγότερο πιθανό να είναι μεταξύ των κορυφαίων από ό, τι στις 

περισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2015b; OECD, 2016; OECD και Eurofound, 2017). Οι 

συνθήκες αυτές στην παιδική ηλικία μπορούν να υπονομεύσουν την ευημερία ενός ατόμου και την 

ικανοποίηση της ζωής του, πέρα από τις προοπτικές εισοδήματος και απασχόλησης (OECD, 2015a), 

αφού το υψηλό επίπεδο φτώχειας των παιδιών μειώνει την παραγωγικότητα και την δυνητική 

παραγωγή (Machin, 2006. OECD και Eurofound, 2017). 

Το Πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ από το 

2000 που ξεκίνησε, λαμβάνει χώρα κάθε 3 χρόνια και καταγράφει τις επιδώσεις των μαθητών των 

χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα.32 Η ερευνά οργανώνεται από την Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του 

Οργανισμού σε συνεργασία διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων, ενώ οι μαθητές που συμμετέχουν είναι 

ηλικίας 15 ετών και εξετάζονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως Κατανόηση κειμένου, Μαθηματικά, 

Φυσικές Επιστήμες. 

Αντικείμενο της έρευνας δεν αποτελεί η παράθεση γνώσεων αλλά η κατανόηση και η 

εφαρμογή τους. 33  Σκοπός του PISA είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των προγραμμάτων 

εκπαίδευσης που ακολουθούντα από τις χώρες που μετέχουν στο Πρόγραμμα: «δεν περιορίζεται σε μια 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων, αλλά μέσω ενός σύντομου Ερωτηματολογίου που 

συμπληρώνουν οι μαθητές (σχετικά με τους ίδιους, τον οικογενειακό τους περίγυρο, τις στάσεις και τις 

πεποιθήσεις τους απέναντι στη μάθηση και στο κύριο αντικείμενο αξιολόγησης της έρευνας, καθώς και 

την εξοικείωσή τους με τους υπολογιστές) επιδιώκει την συσχέτιση της επίδοσής τους με τα ατομικά ή 

οικογενειακά τους χαρακτηριστικά και τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, που ενδέχεται να 

επιδρούν θετικά ή αρνητικά στο περιβάλλον της μάθησης».34 

Η επιδώσεις της χώρας μας στο εν λόγω Πρόγραμμα κρίνονται μάλλον ως απογοητευτικές και 

προκαλούν προβληματισμό. Η χώρα μας, από την αρχή του Προγράμματος και διαχρονικά, βρίσκεται 

χαμηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ στη Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά και 

Φυσικές Επιστήμες, τα οποία αποτελούν τους βασικούς τομείς που αξιολογούνται οι μαθητές. 

Το 2000 η Ελλάδα κατετάγη 23η -28η στην κατανόηση κειμένου, 27η -30ή στα Μαθηματικά 

και 25η-29η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 43 χωρών. 

Το 2003 η Ελλάδα κατετάγη 27 η -31η στην κατανόηση κειμένου, 32η -33η στα Μαθηματικά 

και 25η -31η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 41 χωρών. 

Το 2006 η Ελλάδα κατετάγη 34η - 36η στην κατανόηση κειμένου, 38η - 39η στα Μαθηματικά 

και 35η - 38η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 57 χωρών. 

 
32 http://www.iep.edu.gr/pisa/ 
33 Κατά την αξιολόγηση, δεν ελέγχονται «ξερές» γνώσεις, αλλά το κατά πόσο οι 15χρονοι μαθητές είναι 

σε θέση, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους, να λύσουν πρακτικά προβλήματα, παρόμοια με αυτά που 

αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή. Το εκπαιδευτικό αυτό Πρόγραμμα δεν αρκείται στην σχετική 

βαθμολόγηση, αλλά περιλαμβάνει και την συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα στοιχεία των οποίων στην 

συνέχεια αναλύονται, για την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων. 
34 http://www.oecd.org/pisa/ 
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Το 2009 υπήρχε μια ελαφρά ανάκαμψη, αλλά η Ελλάδα ήταν και πάλι στην τρίτη κατηγορία, 

έστω και με λίγο καλύτερες θέσεις (22η -37η στην κατανόηση κειμένου, 38η - 40ή στα Μαθηματικά 

και 39η - 41η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 75 χωρών). 

Το 2012 η Ελλάδα κατετάγη ανάμεσα στην 34η -42η θέση στην Κατανόηση κειμένου, στην 

42η -45η στα Μαθηματικά και στην 40ή -43η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 65 χωρών. 

Το 2015 η Ελλάδα κατετάγη και πάλι στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών μελών του 

ΟΟΣΑ (32η στις δύο πρώτες κατηγορίες και 31η στην κατανόηση κειμένου, επί συνόλου 35 χωρών-

μελών), με συνολικά χαμηλότερη βαθμολογία από την περασμένη φορά. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η 

εικόνα είναι λίγο καλύτερη εάν συνυπολογιστούν και οι χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα, αλλά 

δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ (αν και η χώρα μας πάλι παραμένει αρκετά κάτω από τον μέσο όρο των 

εξεταζόμενων χωρών, σε όλους τους τομείς). 

Το 2018 στην κατανόηση κειμένου το ποσοστό των μαθητών με χαμηλή επίδοση ήταν 27,3% 

(από 22,6% το 2015), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος του 2018 ήταν 19,7% (17,8% το 2015). Στα 

μαθηματικά το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό το 2018 ήταν 35,8% (35,7% το 2015) και ο ευρωπαϊκός 

μέσος όρος 22,2% (22,1% το 2015). Χειρότερη όλων είναι η επίδοση στις φυσικές επιστήμες, όπου και 

παρατηρείται σημαντική επιδείνωση μέσα σε μία τριετία. Το 32,7% των μαθητών στην Ελλάδα το 2018 

είχε πολύ σοβαρές ελλείψεις, με το ποσοστό να αυξάνεται κατά επτά μονάδες από το 25,5% του 2015. 

Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι ήταν 20,6% το 2018 και 16,6% το 2015 αφιερώσει ελάχιστο ή 

καθόλου χρόνο για πειράματα στο εργαστήριο. 

Οι δυο βασικές θεωρητικές αδυναμίες του Προγράμματος είναι οι εξής:  

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η υψηλή επίδοση στην αξιολόγηση του ΟΟΣΑ να αποτελεί 

αυτοσκοπό για μια χώρα. Έτσι έχουν παρατηρηθεί χώρες που κάνουν ειδική προετοιμασία στους 

μαθητές για την συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ή ακόμα προσαρμόζουν το σύνολο του 

εκπαιδευτικού τους συστήματος ώστε να καταλαμβάνουν μια από τις πρώτες θέσεις του δείκτη 

παγκοσμίως. Αυτές όμως οι τακτικές πρώτον δεν έχουν θετικό όφελος για τις χώρες που το εφαρμόζουν 

και δεύτερον πλήττουν την αξιοπιστία του προγράμματος.  

Είναι αληθές ότι ορισμένες παράμετροι δεν καταγράφονται στην έρευνα του Προγράμματος 

PISA: για παράδειγμα, η πρόσφατη διεύρυνση των αξιολογούμενων θεμάτων, ώστε να αξιολογείται 

και η ομαδική αποτελεσματικότητα, έδειξε ότι σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα της Ασίας, η βαθμολογία 

της ομαδικής αποτελεσματικότητας υπολείπεται αρκετά από την μαθησιακή ατομική. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις όμως, τα αποτελέσματα συμβαδίζουν, είτε θετικά (όπως στην περίπτωση 

της Σιγκαπούρης, που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλους τους τομείς), είτε αρνητικά, όπως 

στις χώρες με χαμηλή βαθμολογία, όπως η Ελλάδα, όπου παρόμοια αποτελέσματα καταγράφονται 

συνολικά. 
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Πίνακας 2.3 

ΒΟΧ.  Δεσμός στο οικονομικό προφίλ και την επίδοση των μαθητών 

 

Η ψαλίδα στις ακαδημαϊκές επιδόσεις προνομιούχων και μη προνομιούχων, οικονομικά, 

παιδιών, ανοίγει ήδη από την ηλικία των 10 ετών. Στην Ελλάδα η ψαλίδα είναι πολύ κοντά στο μέσο 

όρο (12,5% έναντι μέσου όρου 12,9%).  

 

Στην έκθεσή του για την ισότητα στην εκπαίδευση ο ΟΟΣΑ συγκεντρώνοντας συγκρίσιμα στοιχεία 

από τις οικονομίες-μέλη του, διαπιστώνει ότι περισσότερο από τα 2/3 του χάσματος που 

παρατηρείται στην ηλικία των 15 ετών και σχεδόν τα 2/3 του χάσματος στις ηλικίες 25-29 ετών, 

υφίσταται ήδη στην ηλικία των 10 ετών.  

 

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός υπάρχει ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στο κοινωνικό- οικονομικό 

προφίλ του σχολείου και την επίδοση των μαθητών: οι μαθητές προνομιούχων σχολείων εμφανίζουν 

καλύτερες επιδόσεις στο διεθνές πρόγραμμα αξιολόγηης μαθητών, PISA. Ωστόσο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι λιγότεροι από τους μισούς (48%) μη προνομιούχους μαθητές φοιτούσα σε μη 

προνομιούχα σχολεία το 2015 και δεν διακρίνεται ουσιαστική μεταβολή σε αυτά τα επίπεδα την 

τελευταία δεκαετία. 

 

Κατά μέσο όρο οι μη προνομιούχοι μαθητές, που φοιτούν σε προνομιούχα σχολεία εμφανίζουν 

βαθμολογία 78 μονάδες υψηλότερη από εκείνη των μαθητών σε μη προνομιούχα σχολεία. Η 

διαφορά αυτή, σύμφωνα με τον οργανισμό, αντιστοιχεί σε περισσότερα από 2,5 χρόνια εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το πεδίο το χάσμα στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερο με την διαφορά βαθμολογίας στα 

85 έτη. 

 

Τέλος, περίπου το 11% των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα (πρόκειται για τους μαθητές που 

συμμετέχουν στον PISA) προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Οι μαθητές αυτοί υστερούν 

έναντι των γηγενών. 

 

2.5.2.3. Στην Αμερική 

Στην Αμερική, η παραγωγή, χρήση και προσπάθεια για βελτίωση των στατιστικών 

δεδομένων που αφορούν τα παιδιά πραγματοποιείται από το  

Ομοσπονδιακό Φόρουμ για την Παιδική και Οικογενειακή Στατιστική (Federal Interagency Forum on 

Child and Family Statistics – Forum). Κάθε χρόνο, δημοσιεύεται έκθεση για την ευημερία των παιδιών. 

Αυτή η σειρά εκθέσεων, με τίτλο «America’s Children», παρέχει εύκολα προσβάσιμες συλλογές των 

δεικτών ευημερίας  που προέρχονται από αξιόπιστες ομοσπονδιακές στατιστικές με ετήσια ανανέωση, 

με στόχο να γίνουν τα στοιχεία αυτά διαθέσιμα και αξιοποιήσιμα. Έχουν εντοπιστεί οι βασικοί εθνικοί 

δείκτες που συλλέγονται από ομοσπονδιακές υπηρεσίες που περιγράφουν την ευημερία των παιδιών. 

Οι διαστάσεις που καλύπτονται από αυτούς τους δείκτες είναι οι εξής:  

1. Το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον,  

2. Οι οικονομικές περιστάσεις,  

3. Η υγειονομική περίθαλψη,  

4. Το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια,  

5. Η συμπεριφορά,  

6. Η εκπαίδευση και  

7. Η υγεία 

(Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2018:3)  
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Οι δείκτες35  που έχουν συγκεντρωθεί από το Forum,  βάσει κριτηρίων όπως η εύκολη 

κατανόηση στο ευρύ κοινό, η εγκυρότητα των δεδομένων από τα οποία έγινε η σύνδεση με την παιδική 

ευημερία, η ανανεωσιμότητα τους και η κάλυψη ευρέως φάσματος πληθυσμού. 

1. Οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. 

1.1 Οικογενειακή δομή και διακανονισμοί διαβίωσης των παιδιών. 

1.1.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών που ζουν με δύο παντρεμένους 

γονείς 

1.2 Γεννήσεις ανύπαντρων γυναικών. 

1.2.1 Γεννήσεις άγαμων γυναικών σε ηλικίες 15-44 ετών. 

1.2.2 Γεννήσεις ανύπαντρων γυναικών μεταξύ όλων των 

γεννήσεων . 

1.3 Φροντίδα παιδιών. 

1.3.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 4, με εργαζόμενες μητέρες, των οποίων η 

κύρια διευθέτηση για την παιδική μέριμνα γίνεται με κάποιο συγγενή. 

1.3.2 Παιδιά ηλικίας 3-6, εκτός νηπιαγωγείου, στο κέντρο των 

ρυθμίσεων φροντίδας. 

1.4 Παιδιά τουλάχιστον ενός αλλοδαπού γονέα. 

1.4.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών που ζουν με τουλάχιστον έναν 

αλλοδαπό γονέα. 

1.5 Ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι και δυσκολία επικοινωνίας στα αγγλικά. 

1.5.1 Παιδιά ηλικίας 5-17 ετών που μιλούν μια γλώσσα εκτός από 

τα αγγλικά στο σπίτι. 

1.5.2 Παιδιά ηλικίας 5-17 ετών που μιλούν μια γλώσσα εκτός από 

τα αγγλικά στο σπίτι και αντιμετωπίζουν δυσκολία.. 

1.6 Εφηβικές γεννήσεις. 

1.6.1 Γεννήσεις γυναικών στις  ηλικίες 15 – 17 ετών. 

1.7 Κακοποίηση παιδιών. 

1.7.1 Τεκμηριωμένες αναφορές κακοποίησης παιδιών ηλικίας 0 – 

17 ετών. 

2. Οικονομικές συνθήκες. 

2.1 Παιδική φτώχεια και οικογενειακό εισόδημα. 

2.1.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών υπό συνθήκες φτώχειας. 

2.1.2 Παιδιά που ζουν σε οικογένειες με μεσαίο εισόδημα. 

2.2 Διασφάλιση της γονικής απασχόλησης. 

2.2.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών που ζουν με τουλάχιστον έναν γονέα που 

απασχολείται όλο το χρόνο. 

2.3 Επισιτιστική ανασφάλεια. 

2.3.1 Παιδιά ηλικίας 0-17 σε νοικοκυριά ταξινομούνται από τον USDA ως 

"διατροφικά επισφαλή". 

3. Υγειονομική περίθαλψη. 

3.1 Ασφαλιστική κάλυψη υγείας. 

3.1.2 Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που ήταν ανασφάλιστα κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. 

3.2 Συνηθισμένη πηγή υγειονομικής περίθαλψης. 

 
35 AMERICA'S CHILDREN IN BRIEF: KEY NATIONAL INDICATORS OF WELL-BEING, 2018, διαθέσιμο στο  

https://www.childstats.gov/americaschildren/glance.asp#f1  

https://www.childstats.gov/americaschildren/glance.asp#f1
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3.2.1 Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών χωρίς κάποια συνηθισμένη πηγή υγειονομικής 

περίθαλψης. 

3.3 Ανοσοποίηση. 

3.3.1 Παιδιά ηλικίας 19 – 35 μηνών με συνδυασμένη σειρά36 εμβολίων. 

3.4 Στοματική υγεία. 

3.4.1 Παιδιά ηλικίας  5-17 ετών με οδοντιατρική επίσκεψη κατά το παρελθόν έτος. 

 

4. Φυσικό περιβάλλον και ασφάλεια. 

4.1 Εξωτερική ποιότητα αέρα. 

4.1.1 Παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών που ζουν σε κομητείες με συγκεντρώσεις ρύπων 

πάνω από τα επίπεδα των τρεχόντων προτύπων ποιότητας του αέρα. 

4.2 Παθητικό κάπνισμα. 

4.2.1 Παιδιά ηλικίας 4-11 ετών με οποιοδήποτε ανιχνεύσιμο επίπεδο κοτινίνης του 

αίματος, ένα μέτρο για την πρόσφατη έκθεση σε παθητικό κάπνισμα. 

4.3 Ποιότητα πόσιμου νερού. 

4.3.1 Παιδιά που εξυπηρετούνται από κοινοτικά συστήματα ύδρευσης που δεν 

πληρούν όλα τα ισχύοντα πρότυπα πόσιμου νερού. 

4.4 Μόλυβδος στο αίμα των παιδιών. 

4.4.1 Παιδιά ηλικίας 1 – 5 με  συγκέντρωση μόλυβδου στο αίμα μεγαλύτερο ή ίσο με 5 

µg/dL. 

4.5 Προβλήματα στέγασης. 

4.5.1 Νοικοκυριά με παιδιά ηλικίας 0 – 17 ετών που αναφέρουν  επιβάρυνση κόστους 

καταφύγιου, συνωστισμό, και/ή ανεπαρκή στέγαση. 

4.6 Νεολαία θύματα σοβαρών βίαιων εγκλημάτων. 

4.6.1 Θυματοποίηση της νεολαίας για σοβαρά εγκλήματα βίας - ηλικίες 12-17 ετών. 

4.7 Τραυματισμός και θνησιμότητα παιδιών. 

4.7.1 Θανάσιμοι τραυματισμοί παιδιών ηλικίας 1 – 4 ετών. 

4.7.2 Θανάσιμοι τραυματισμοί παιδιών ηλικίας 5 – 14 ετών. 

4.8 Τραυματισμοί και θνησιμότητα εφήβων. 

4.8.1 Θανάσιμοι τραυματισμοί εφήβων ηλικίας 15 – 19 ετών. 

5. Συμπεριφορά. 

5.1 Τακτικό κάπνισμα τσιγάρων. 

5.1.1 Φοιτητές που ανέφεραν καθημερινό κάπνισμα για τις 

τελευταίες 30 ημέρες. 

5.1.1.1 8η τάξη. 

5.1.1.2 10η τάξη. 

5.1.1.3 12η τάξη. 

5.2 Χρήση οινοπνεύματος. 

5.2.1 Φοιτητές που ανέφεραν ότι κατανάλωσαν 5 ή περισσότερα 

αλκοολούχα ποτά στη σειρά κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες. 

5.2.1.1 8η τάξη. 

5.2.1.2 10η τάξη. 

5.2.1.3 12η τάξη. 

5.3 Παράνομη χρήση ναρκωτικών. 

 
36 Η κάλυψη με τις πλήρεις σειρές εμβολίων Hib αυξήθηκε το 2010, υποδηλώνοντας ότι τα παιδιά 

έλαβαν επαναληπτική δόση καθώς οι προμήθειες έγιναν επαρκείς από τον Ιούλιο του 2009. 
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5.3.1 Φοιτητές που ανέφεραν τη χρήση παράνομων ναρκωτικών 

τις τελευταίες 30 ημέρες. 

5.3.1.1 8η τάξη. 

5.3.1.2  10η τάξη. 

5.3.1.3 12η τάξη. 

5.4 Σεξουαλική δραστηριότητα. 

5.4.1 Μαθητές γυμνασίου που ανέφεραν ότι είχαν σεξουαλική 

επαφή. 

5.5 Νεαροί δράστες σοβαρών βίαιων εγκλημάτων. 

5.5.1 Νεαροί δράστες ηλικίας 12 – 17 ετών που συμμετέχουν σε 

σοβαρά βίαια εγκλήματα. 

6. Εκπαίδευση. 

6.1 Ανάγνωση σε μικρά παιδιά από μέλος της οικογένειας. 

6.1.1 Παιδιά ηλικίας 3-5 ετών που τους είχε διαβάσει κάποιο 

μέλος της οικογένειας τρεις ή περισσότερες φορές την τελευταία εβδομάδα. 

6.2 Μαθηματικά και ανάγνωση. 

6.2.1 Μέσος όρος μαθηματικών στην: 

6.2.1.1 4η τάξη (0-500 κλίμακα). 

6.2.1.2 8η τάξη (0-500 κλίμακα). 

6.2.1.3 12η τάξη (0-300 κλίμακα). 

6.2.2 Μέση βαθμολογία ανάγνωσης στην: 

6.2.2.1 4η τάξη (0-500 κλίμακα). 

6.2.2.2 8η τάξη (0-500 κλίμακα). 

6.2.2.3 12η τάξη (0-500 κλίμακα). 

6.3 Ολοκλήρωση γυμνασίου. 

6.3.1 Νεαροί ενήλικες ηλικίας 18 – 24 ετών που ολοκλήρωσαν το 

γυμνάσιο. 

6.4 Νέοι που δεν έχουν εγγραφεί στο σχολείο ούτε εργάζονται. 

6.4.1 Ηλικίας 16 – 19 ετών, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο 

σχολείο ούτε εργάζονται. 

6.5 Εγγραφή στο Κολλέγιο. 

6.5.1 Πρόσφατοι απόφοιτοι γυμνασίου που έχουν εγγραφεί στο 

κολλέγιο τον Οκτωβρίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του γυμνασίου. 

7. Υγεία. 

7.1 Πρόωρος τοκετός και χαμηλό βάρος γέννησης. 

7.1.1 Βρέφη ηλικίας κάτω των 37 εβδομάδων κύησης. 

7.1.2 Βρέφη που ζυγίζουν λιγότερο από 5 lb. 8 oz. κατά τη 

γέννηση. 

7.2 Παιδική θνησιμότητα. 

7.2.1 Θάνατοι πριν από τα πρώτα γενέθλια. 

7.3 Συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες. 

7.3.1 Παιδιά ηλικίας 4-17 ετών που αναφέρθηκε από έναν γονέα 

ότι έχουν σοβαρές δυσκολίες με τα συναισθήματα, τη συγκέντρωση, τη 

συμπεριφορά, ή τη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους. 

7.4 Εφηβική κατάθλιψη. 

7.4.1 Νέοι ηλικίες 12-17 ετών με μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο 

το προηγούμενο έτος. 

7.5 Περιορισμός δραστηριότητας. 
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7.5.1 Παιδιά ηλικίας 5 – 17 ετών με περιορισμό δραστηριότητας 

που προκύπτει από μία ή περισσότερες χρόνιες συνθήκες υγείας. 

7.6 Παχυσαρκία. 

7.6.1 Παιδιά ηλικίας 6 – 17 ετών με παχυσαρκία. 

7.7 Άσθμα. 

7.7.1 Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που έχουν σήμερα άσθμα. 

 

2.5.2.4. Μεγάλη Βρετανία 

Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια παράδοση στην ενασχόληση με θέματα 

φτώχειας και ευημερίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την  περιοχή όπου η παιδική φτώχεια 

ξεκίνησε να μελετάται ως φαινόμενο, μιλώντας για τις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι, η κυβέρνηση σε 

συνεργασία με εξωτερικούς οργανισμούς κάνει διαρκείς προσπάθειες για τη βέλτιστη αποτύπωση του 

προβλήματος, την ανίχνευση και την επικαιροποίηση των αιτίων που οδηγούν σε παιδική φτώχεια και 

άρα μείωση της παιδικής ευημερίας.  

Λόγω των προσπαθειών αυτών έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί πλαίσια δεικτών, 

βάσει των οποίων ερευνάται η παιδική ευημερία και υπολογίζονται οι διαστάσεις που επηρεάζουν τη 

διαβίωση των παιδιών.  Παραδείγματος χάριν, υπάρχει το Local Index of Child Wellbeing (Bradshaw 

et al., 2009) που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο του York, και εξετάζει την παιδική ευημερία με την 

εξής διάρθρωση διαστάσεων και δεικτών: 

1. Υλική Ευημερία 

a. Παιδιά ηλικίας 0-15 ετών σε νοικοκυριά που ζητούν στήριξη 

εισοδήματος 

b.  Παιδιά ηλικίας 0-15 ετών σε νοικοκυριά που ζητούν επίδομα 

αναζητούντος εργασία βάσει εισοδήματος 

c. Παιδιά ηλικίας 0-15 ετών σε νοικοκυριά που ζητούν συνταξιοδοτική 

πίστη (Εγγύηση) 

d. Παιδιά ηλικίας 0-15 ετών σε νοικοκυριά που ζητούν φόρο εργασίας ή 

πίστωση φόρου παιδιών, του οποίου το ισοδύναμο εισόδημα νοικοκυριού (εξαιρουμένων 

των παροχών στέγασης) είναι κάτω από το 60% του μέσου όρου πριν από το κόστος 

στέγασης 

e. Παιδιά ηλικίας 0-15 ετών σε νοικοκυριά που ζητούν πίστωση φόρου 

παιδιών (τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για εισοδηματική υποστήριξη, επίδομα 

αναζητούντος εργασίας βάσει εισοδήματος, συνταξιοδοτική πίστωση ή φορολογική 

πίστωση εργασίας) των οποίων το ισοδύναμο εισόδημα (εκτός των επιδομάτων στέγασης) 

είναι κάτω από το 60% πριν από το κόστος στέγασης 

2. Υγεία 

a. Όλες οι εισαγωγές έκτακτης ανάγκης στο νοσοκομείο για 

παιδιά ηλικίας 0-18  

b. Όλες οι παρεμβάσεις εξωτερικών ασθενών για παιδιά 

ηλικίας 0-18  

c. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 0-16 ετών που λαμβάνουν 

επίδομα διαβίωσης με ειδικές ανάγκες. 

3. Εκπαίδευση 

a. Μέσος όρος βαθμολογίας δύο κυλιόμενων ετών (Key 

stage 2) 

b. Μέσος όρος βαθμολογίας δύο κυλιόμενων ετών (Key 

Stage 3) 
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c. Μέσος όρος βαθμολογίας δύο κυλιόμενων ετών, με 

ανώτατο όριο (Key stage 4) 

d. Ποσοστό απουσίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

e. Ποσοστό των παιδιών που δεν συνεχίζουν  το σχολείο ή 

δεν προάγουν περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση πέραν της ηλικίας των 16 ετών 

f. Ποσοστό ατόμων ηλικίας κάτω των 21 ετών που δεν 

εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

4. Έγκλημα 

a. Ποσοστό διαρρήξεων 

b. Ποσοστό κλοπών 

c. Ποινική βλάβη 

d. Ποσοστό βίας 

5. Στέγαση 

a. Υπερπληθυσμός:- αξιολόγηση της πληρότητας. 

b. Κοινόχρηστο κατάλυμα: τα άτομα που ζουν σε 

κοινόχρηστες κατοικίες, ηλικίας 0 έως 15 ως ποσοστό όλων των παιδιών 0-15  

c. Άστεγοι: συγγενείς - οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα 

παιδιά ως ποσοστό όλων των οικογενειών με συντηρούμενα τέκνα. 

6. Περιβάλλον 

a. Περιβαλλοντική ποιότητα 

i. Ποιότητα αέρα: συνδυασμένος δείκτης ποιότητας αέρα. 

ii. Το φυσικό περιβάλλον: το ποσοστό του πράσινου χώρου 

και του δάσους 

iii. Ο αριθμός των ειδών πουλιών. 

iv. Οδική ασφάλεια: σοβαρότατα ατυχήματα ανά 1000 παιδιά 

ηλικίας κάτω των 16 ετών. 

b. Περιβαλλοντική πρόσβαση 

i.  Διαθεσιμότητα ευκαιριών για αθλητισμό και αναψυχή: 

μέσος αριθμός διαφορετικών τύπων αθλημάτων και εγκαταστάσεων αναψυχής 

σε κοντινή απόσταση για παιδιά ηλικίας 11 έως 16 ετών. 

ii. Απόσταση από το σχολείο: μέσες οδικές αποστάσεις σε 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 4 

έως 10 ετών και 11 έως 16 ετών. 

7. Παιδιά που έχουν ανάγκη 

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ, σκοπός του πλαισίου αυτών των δεικτών είναι 

να καλύψει τομείς που θα συμπεριλαμβάνουν όλα όσα κάνουν τα παιδιά στην καθημερινότητα τους.  

 

2.5.2.5. Στη Νέα Ζηλανδία 

Μια αξιοσημείωτη περίπτωση χώρας που έχει αφιερώσει πόρους στην διερεύνηση της 

παιδικής φτώχειας και έχει καταφέρει να διαρθρώσει ένα αρκετά αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης 

δεδομένων των νοικοκυριών της με σκοπό τον έλεγχο και την πρόληψη για ζητήματα που αφορούν τη 

φτώχεια και την ευημερία είναι η Νέα Ζηλανδία., και πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Κοινωνικής 

Ανάπτυξης (Ministry of Social Development)37 , στα πλαίσια της δράσης Child Poverty Monitor38. Η 

τελευταία Τεχνική Αναφορά της δράσης αυτής (Duncanson  et.al, 2017:13), η οποία είναι η πέμπτη 

 
37 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης βλέπε σχετικό link: 

https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/index.html  
38 Βλέπε σχετικά :http://www.childpoverty.co.nz/!/#/  

https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/index.html
http://www.childpoverty.co.nz/!/#/
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συνεχόμενη ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα και τους δείκτες και τις επιπτώσεις της παιδικής 

φτώχειας στη Νέα Ζηλανδία έχει ως σκοπό την πρόοδο προς την επίτευξη επιλεγμένων ΣΒΑ39 που 

αφορούν τα παιδιά. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται οι στόχοι για την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες 

τις μορφές της. Ακόμη, παρουσιάζονται οι πέντε διαστάσεις της παιδικής φτώχειας στη Νέα Ζηλανδία., 

οι οποίες είναι: 

1. Βρεφική θνησιμότητα40. 

2. Συνθήκες με κοινωνική διαβάθμιση. 

3. Αμέλεια και κακοποίηση. 

4. Στέγαση. 

5. Εκπαίδευση. 

Εκτός από αυτές τις διαστάσεις, στην αξιολόγηση των στοιχείων για την παιδική φτώχεια 

λαμβάνονται υπόψιν και κάποιοι οικονομικοί παράγοντες όπως η οικονομική ανάπτυξη και ατομικές 

αποδοχές, ανεργία και υποεκμετάλλευση, παιδιά που εξαρτώνται από αποδέκτες κοινωνικών παροχών 

(Duncanson  et.al, 2017:29).  

 Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί αποσκοπούν στην παρακολούθηση της προόδου για την 

εξασφάλιση υγιούς ζωής και την προώθηση της ευημερίας, αλλά και την εξασφάλιση ισότιμης και 

δίκαιης ποιότητας εκπαίδευσης για όλους, και την προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνιών είναι οι εξής: 

Μέτρα για την παιδική φτώχεια 

1. Εισοδηματικά Κρίτηρια41 

a. Παιδιά 0-17 ετών σε νοικοκυριά κάτω από το όριο φτώχειας 

εισοδήματος 60% πριν από το κόστος στέγασης  

b. Παιδιά 0 – 17 ετών σε νοικοκυριά κάτω από το όριο φτώχειας 

εισοδήματος 60% μετά το κόστος στέγασης  

2. Υλικές κακουχίες. 

a. Παιδιά 0 – 17 ετών σε νοικοκυριά που βιώνουν υλικές κακουχίες. 

b. Παιδιά 6 – 17 ετών που βιώνουν πολλαπλές ελλείψεις που αφορούν 

τα παιδιά και τις ανάγκες τους42. 

 
39 Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βλέπεσημείωση 6) 
40 Αναφέρεται σε θανάτους παιδιών πριν τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ζωής τους. 

41 Τα εξαρτώμενα παιδιά είναι όλα εκείνα κάτω των 18 ετών, εκτός από τα άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών 

που λαμβάνουν όφελος από μόνα τους ή που απασχολούνται για 30 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα.  

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Perry B. 2017. Household incomes in New Zealand: Trends in 

indicators of inequality and hardship 1982 to 2016. Wellington: Ministry of Social Development. 

http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/household-

incomes/index.html   
42 Στην έκθεση New Zealand Household Economic Survey 2016 τα απαραίτητα και οι βασικές ανάγκες 

των παιδιών περιγράφονται ως εξής: (1)δύο ζεύγη καλά παπούτσια για κάθε παιδί, (2)Δύο σετ ζεστών 

χειμωνιάτικων ρούχων για κάθε παιδί, (3)Αδιάβροχο παλτό για κάθε παιδί, (3)όλες οι σχολικές στολές που 

απαιτούνται από τα ιδρύματα εκπαίδευσης, (4)ένα κρεβάτι για κάθε παιδί, (5)καθημερινή  κατανάλωση φρούτων 

και λαχανικών, (6) γεύμα με κρέας, ψάρια ή κοτόπουλο (ή ισοδύναμο χορτοφαγικό) στο λιγότερο κάθε δεύτερη 

ημέρα, (7) επαρκής αριθμός βιβλίων κατάλληλων για τις ηλικίες τους, (8)κατάλληλο μέρος στο σπίτι για τη 

σχολική μελέτη, (9)κοντινοί φίλοι για τακτικό παιχνίδι και φαγητό μαζί, (10) κοντινοί φίλοι για πάρτι γενεθλίων, 

(11) πρόσβαση σε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο για τις σχολικές εργασίες, (12)κινητό τηλέφωνο-από 11 

ετών και πάνω.  

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Perry B. 2017. The material wellbeing of New Zealand 

households: Trends and relativities using non-income measures, with international comparisons. Wellington: 

Ministry of Social Development. http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-

resources/monitoring/living-standards/index.html  

http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/household-incomes/index.html
http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/household-incomes/index.html
http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/living-standards/index.html
http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/living-standards/index.html
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3. Σοβαρότητα και επιμονή της φτώχειας43. 

a. Παιδιά 0 – 17 ετών σε νοικοκυριά που ζουν κάτω από το 40% και 

50% του κινούμενου ορίου εισοδηματικής φτώχειας. 

b. Παιδιά 0 – 17 ετών σε νοικοκυριά που βιώνουν 9 ή περισσότερες 

ελλείψεις στο DEP-1744. 

c. Παιδιά 0 – 17 ετών σε νοικοκυριά που βιώνουν τόσο εισοδηματική 

φτώχεια όσο και υλικές κακουχίες. 

d. Παιδιά 0 – 17 ετών που εκτίθενται σε επίμονη φτώχεια 

χρησιμοποιώντας 60% ακαθάριστο μέσο όριο (μετά το κόστος στέγασης). 

e. Παιδιά 0 – 11 ετών που είχαν εκτεθεί σε επίμονη φτώχεια 

χρησιμοποιώντας 50% ακαθάριστο μέσο όριο. 

4. Ανισότητα εισοδήματος. 

a. Τάσεις στο πραγματικό εισόδημα. 

b. Ανισότητα εισοδήματος όπως μετράται με την αναλογία Ρ80: Ρ2045. 

 
43 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Carter K, Imlach Gunasekara F. 2012. Dynamics of Income and 

Deprivation in New Zealand, 2002-2009. A descriptive analysis of the Survey of Family, Income and Employment 

(SoFIE)  Wellington: Department of Public Health, University of Otago Wellington.  
44 Το πλαίσιο δεικτών DEP-17 συσχετίζεται καλά με άλλα μέτρα στέρησης και ευημερίας. Ο δείκτης 

DEP-17 περιλαμβάνει στοιχεία από τον Δείκτη Υλικού Ευημερίας (MWI). Το MWI καταγράφει τις συνθήκες 

διαβίωσης και την κατανάλωση σε όλα τα νοικοκυριά από χαμηλό σε υψηλό βιοτικό επίπεδο, αντί να εστιάζεται 

μόνο στις οικογένειες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ζωής. Η βαθμολογία DEP-17 του 7+ είναι ισοδύναμη με ένα 

κατώφλι MWI ≤9 και μια βαθμολογία DEP-17 του 9+ είναι ισοδύναμη με ένα όριο MWI ≤5.  

1. Εντεταλμένη έλλειψη ουσιωδών (για τον ερωτώμενο ή το νοικοκυριό στο σύνολό του) 

a. ένα. γεύμα με κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο (ή χορτοφαγικό ισοδύναμο) τουλάχιστον κάθε 2η ημέρα 

b. δύο ζευγάρια παπούτσια σε καλή κατάσταση και κατάλληλα για καθημερινή χρήση 

c. κατάλληλα ρούχα για σημαντικές ή ειδικές περιπτώσεις 

d. δώρα  για οικογένειες και φίλους σε ειδικές περιπτώσεις 

e. ασφάλιση περιεχομένου στο σπίτι 

2.  «Πολύ» Συγκρατημένες, περικοπτόμενες ή οι καθυστερημένες αγορές, επειδή χρειάζονταν χρήματα 

για άλλες βασικές ανάγκες  

a. καμιά ή περικοπτόμενη αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών 

b. αγορά φθηνότερου  κρέατος ή λιγότερης από την επιθυμητή ποσότητα 

c. ανοχή στο αίσθημα κρύου προς εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης 

d. αναβολή επίσκεψης στο γιατρό 

e. αναβολή επίσκεψης στον οδοντίατρο 

f. χωρίς ή περιορισμένες επισκέψεις στα καταστήματα ή σε άλλα τοπικά μέρη 

g. καθυστερημένη επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένων ή κατεστραμμένων συσκευών 

3. Καθυστερήσεις περισσότερες από μία φορές τους τελευταίους 12 μήνες (εξαιτίας της έλλειψης 

μετρητών εκείνη τη στιγμή, όχι λόγω αμέλειας) 

a. φόροι, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό 

b. τέλη, την ασφάλιση και ΚΤΕΟ αυτοκινήτου 

4. Οικονομικό άγχος και ευπάθεια 

a. δανεισμός χρημάτων από οικογένεια ή φίλους περισσότερες από μία φορές τους τελευταίους 12 μήνες 

για κάλυψη καθημερινών εξόδων διαβίωσης 

b. αίσθηση «μεγάλου περιορισμένοι» από τα διαθέσιμα χρήματα για την αγορά ρούχων ή παπουτσιών  

c. αδυναμία πληρωμής ένα απρόσμενο και αναπόφευκτο εξόδου $ 500 μέσα σε ένα μήνα χωρίς δανεισμό 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Bryan Perry, “Measuring and Monitoring Material Hardship for 

New Zealand Children: MSD Research and Analysis Used in Advice for the Budget 2015 Child Hardship 

Package,” Table D.1 (Wellington: Ministry of Social Development, 2015), 14. 

45 Αναλογία P80: P20: Οι αναλογίες τιμών στην κορυφή των επιλεγμένων εκατοστημορίων, όπως το 

P80: P20, ονομάζονται συχνά εκατοστιαίες αναλογίες. Οι αναλογίες εκατοστημορίου συνοψίζουν τη σχετική 

απόσταση μεταξύ δύο σημείων στην κατανομή του εισοδήματος: Στην περίπτωση του λόγου P80: P20, αυτή είναι 

η σχετική απόσταση στην κατανομή του εισοδήματος μεταξύ του υψηλού εισοδήματος των νοικοκυριών (στο 

80ο εκατοστημόριο) και των χαμηλών εισοδημάτων των νοικοκυριών 20ο εκατοστημόριο). Όσο υψηλότερη είναι 
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5. Οικονομική ανάπτυξη και ατομικά κέρδη. 

a. Πραγματικό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

b. Πραγματικό κανονικό μέσο ωριαίο κέρδος . 

6. Ανεργία και υποαπασχόληση. 

a. Άτομα ανέργων και ποσοστό ανεργίας. 

b. Άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό και 

ποσοστό υπό-απορρόφησης. 

7. Παιδιά εξαρτώμενα από τους δικαιούχους παροχών. 

a. Παιδιά  ηλικίας 0-17 ετών που εξαρτώνται από αποδέκτες παροχών. 

Σχετικοί Δείκτες Παιδικής Φτώχειας 

1. Βρεφική θνησιμότητα 

a. Αριθμός θανάτου βρεφών και ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας 

b. Ποσοστά ξαφνικών απροσδόκητων θανάτων βρεφικής ηλικίας 

2. Συνθήκες με κοινωνική διαβάθμιση 

a. Θάνατοι από ιατρικές καταστάσεις και τραυματισμούς με κοινωνική 

διαβάθμιση σε άτομα ηλικίας 0-14 ετών 

b. Νοσηλεία για ιατρικές καταστάσεις και τραυματισμούς με κοινωνική 

διαβάθμιση σε άτομα ηλικίας 0-14 ετών 

3. Επίθεση, παραμέληση ή κακομεταχείριση 

a. Θάνατοι από τραυματισμούς που προκλήθηκαν από την επίθεση, την 

παραμέληση ή την κακομεταχείριση των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών 

b. Νοσηλεία για τραυματισμούς που προκύπτουν από την επίθεση, την 

παραμέληση ή την κακομεταχείριση παιδιών 0-14 ετών 

4. Στέγαση 

a. Κατοικία 

b. Νοικοκυριά που δαπανούν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους 

στο κόστος στέγασης 

c. Νοικοκυριά που χρειάζονταν ένα ή περισσότερα επιπλέον υπνοδωμάτια  

d. Μείζον πρόβλημα με υγρασία ή μούχλα 

e. Μεγάλο πρόβλημα με τη θέρμανση ή τη διατήρηση ζέστης το χειμώνα 

f. Ανοχή στο αίσθημα κρύου προς εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης 

5. Εκπαίδευση 

a. Οι μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα 

b. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το σχολείο με επίπεδο NCEA 1 ή 

μεγαλύτερο 

c. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το σχολείο με επίπεδο 2 ή υψηλότερο στο 

NCEA 

d. Οι μαθητές που αποφοιτούν από το σχολείο με δικαίωμα εισόδου στο 

πανεπιστήμιο 

Οι δείκτες για τη μέτρηση της παιδικής φτώχειας στην παρούσα έκθεση συστήθηκε από την 

Συμβουλευτική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας (Expert 

Advisory Group on Solutions to Child Poverty) (2012). Τα πέντε μέτρα αποτυπώνουν το καθένα 

 
η αναλογία P80: P20, τόσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο ανισότητας. Μια αναλογία P80: 20 3.0 δείχνει ότι τα 

εισοδήματα ατόμων σε νοικοκυριά στην κορυφή του 80ου εκατοστημορίου είναι τρεις φορές υψηλότερα από ό, 

τι για τα άτομα που βρίσκονται στην κορυφή του 20ου εκατοστημορίου. 

Βλέπε σχετικά : Perry B. 2017. Household incomes in New Zealand: Trends in indicators of inequality 

and hardship 1982 to 2016. Wellington: Ministry of Social Development. http://www.msd.govt.nz/about-msd-

and-our-work/publications-resources/monitoring/household-incomes/index.html 

http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/household-incomes/index.html
http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/household-incomes/index.html
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διαφορετικές πτυχές της παιδικής φτώχειας και διευκολύνουν την παρακολούθηση της μείωσης της 

παιδικής φτώχειας στη Νέα Ζηλανδία. Τα δεδομένα για τους δείκτες αυτούς προέρχονται από ετήσιες 

εκθέσεις του Υπουργείου Κοινωνικής Ανάπτυξης για τα εισοδήματα και την υλική ευημερία των 

νοικοκυριών στη Νέα Ζηλανδία.  Τα μέτρα εισοδήματος ενημερώνονται σε ετήσια βάσει, με δεδομένα 

από την Οικονομική Έρευνα Νοικοκυριών Της Νέας Ζηλανδίας (New Zealand Household Economic 

Survey-NZHES) (Perry, 2017a, 2017b).  

 

2.5.3. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο  

 

2.5.3.1. EUROSTAT  

Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους 

στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους πέντε στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 που 

έδωσε η EUROSTAT46. 

Σύμφωνα με τη EUROSTAT, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις: 

Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), 

είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον 

κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει κανονική δουλειά). 

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2017 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή 

του κοινωνικού αποκλεισμού το 34,8% του πληθυσμού (3,7 εκατ. άνθρωποι), έναντι 28,1% το 2008. 

Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2017 στο 20,3% (113 εκατ. άνθρωποι), κάτω από τα επίπεδα 

του 2008 (23,7%). 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επίσης, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 20,2% του πληθυσμού, 

σε συνθήκες ένδειας το 21,1%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 15,6% 

του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,9%, 6,9% και 9,3%. 

Γενικότερα, σε χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα, αναφορικά με το ποσοστό του 

πληθυσμού που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, είναι η 

Βουλγαρία (38,9%) και η Ρουμανία (35,7%). Στον αντίποδα (με ποσοστά μικρότερα του 20%) 

βρίσκονται η Τσεχία (12,2%), η Φιλανδία (15,7%), η Σλοβακία (16,3%), η Ολλανδία (17%), η 

Σλοβενία και η Γαλλία (17,1%) και η Δανία (17,2%), η Σουηδία (17,7%) η Αυστρία (18,1%)και η 

Γερμανία (19%). 

Στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020,  αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχειας,  έχει τεθεί ως 

στόχος «να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα που βρίσκονται ή που κινδυνεύουν να βρεθούν 

σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό» έως το 2020. Για τις υποκατηγορίες δεικτών φτώχειας 

της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», κατά ομάδες ηλικιών βλέπε πίνακα. 

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 

2017 της ΕΛΣΤΑΤ, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

ανέρχεται στο 34,8% (3.701.800  άτομα)  του πληθυσμού της Χώρας, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά (3.789.300  άτομα που αντιστοιχούσαν στο 35,6%  του πληθυσμού).  Η 

εξέλιξη του δείκτη την τελευταία δεκαετία έχει μια ανοδική τάση από το 2010  και μετά,  για μια σειρά 

ετών,  με μείωση για πρώτη φορά το 2015. 

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των 

ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (38,6%) . 

 
46 https://ec.europa.eu/EUROSTAT 
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• Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

εκτιμάται σε 36,5% για τους Έλληνες και σε 62,9% για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην 

Ελλάδα. 

• Ο πληθυσμός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

εκτιμάται σε 61,6% για όσους διαμένουν στην Ελλάδα αλλά γεννήθηκαν σε άλλη χώρα.  

• Το ποσοστό του πληθυσμού που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας διαβιεί σε νοικοκυριά με 

υλική στέρηση αλλά χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 9,1%. 

• Το ποσοστό του πληθυσμού που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς 

υλική στέρηση αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,2%. 

• Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς 

υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,7%. 

• Απο τις συνιστώσες του δείκτη για το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού προκύπτει ότι, το 20,2% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις), το 21,1% σε υλική στέρηση και το 15,6% του 

πληθυσμού ηλικίας 0-59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. 

Πίνακας 2.5 

Ομάδες ηλικιών  % 

 Σύνολο πληθυσμού  Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί σε 

νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή 

ένταση εργασίας 

7,7 

 Σύνολο πληθυσμού Πληθυσμός χωρίς κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί 

σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με 

χαμηλή ένταση εργασίας 

4,2 

 Σύνολο πληθυσμού  Πληθυσμός χωρίς κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί 

σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς 

χαμηλή ένταση εργασίας 

9,1 

18-64  Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί σε 

νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή 

ένταση εργασίας 

7,5 

18-64 Πληθυσμός χωρίς κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί 

σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με 

χαμηλή ένταση εργασίας 

6,4 

18-64  Πληθυσμός χωρίς κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί 

σε νοικοκυριά με υλική στέρηση αλλά χωρίς 

χαμηλή ένταση εργασίας 

8,6 

 0-17  Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί σε 

νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή 

ένταση εργασίας 

9,1 

 0-17 Πληθυσμός χωρίς κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί 

σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά με 

χαμηλή ένταση εργασίας 

1,4 
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 0-17  Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας που διαβιεί σε 

νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαμηλή 

ένταση εργασίας 

9,5 

Η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελούν έναν από τους στόχους 

της ΕΕ στους οποίους δίνεται μεγαλύτερη έμφαση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πράγμα που 

αντανακλάται από τις δραστηριότητες τόσο της Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου. Στην αναφορά του 

2006 “Towards an EU Strategy on the Rights of the Child” (European Commission 2006), η Επιτροπή 

προτείνει τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

του παιδιού στα πλαίσια των πολιτικών της και των πολιτικών των κρατών μελών της. Δημιουργήθηκε 

ένα Ευρωπαϊκό Φόρουμ Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού – μια πλατφόρμα για την προώθηση των 

δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών στις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις της ΕΕ. 

Στην αναφορά του 2011 “An EU Agenda for the Rights of the Child” (European Commission 

2011), η Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραπάνω δέσμευση, δηλώνοντας ότι «στο μέλλον, οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά θα πρέπει να σχεδιαστούν, να 

εφαρμοστούν και να τεθούν υπό παρακολούθηση λαμβάνοντας υπόψιν την αρχή του συμφέροντος των 

παιδιών». Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Committee- SPC) έφερε επίσης το 

θέμα στο προσκήνιο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα, το 2008, η Ομάδα Εργασίας για την παιδική 

φτώχεια και την παιδική ευημερία (EU Task-Force on Child Poverty and Child Well-Being) να 

δημοσιεύσει μια εκτενέστατη έκθεση για την παιδική φτώχεια (Social Protection Committee 2008), η 

οποία συνοδεύεται από την αναφορά  TÁRKI-Applica (2010).  

Όσον αφορά την στρατηγική πολιτική, δόθηκε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση 

της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με την υιοθέτηση της πολυαναμενόμενης 

σύστασης της Επιτροπής για την παιδική φτώχεια “Investing in Children: Breaking the cycle of 

disadvantage” (European Commission 2013b), στο πλαίσιο του πακέτου κοινωνικών επενδύσεων για 

την ανάπτυξη και τη συνοχή (Growth and Cohesion -SIP). Στο SIP, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα 

παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία συναίνεση ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Σε μελέτη σύγκρισης στοιχείων της παιδικής ευημερίας στα κράτη μέλη της ΕΕ βλέπουμε ότι 

γίνεται χρήση 43 δεικτών που προέρχονται από διαφορετικές πηγές (Bradshaw & Richardson, 2009):  

1.  Υγεία 

1a. Υγεία του παιδιού από τη στιγμή της γέννησης 

1a.1. Ποσοστό θνησιμότητας, βρέφος  

1a.2. Νεογνά χαμηλού βάρους (< 2.5 kg %) 

1b. Ανοσοποίηση 

1b.1. Ανοσοποίηση κατά της ιλαράς(ποσοστό ηλικίας 12-23 

μηνών) (σημ. 25) 

1b.2. Ποσοστό παιδικής ανοσοποίησης DP3 (διφθερίτιδα, κοκίτης, 

τέτανος)  

1b.3. Ποσοστό παιδικής ανοσοποίησης, Pol3 (πολιομυελίτιδα) 

1c. Συμπεριφορά παιδικής υγείας 

1c.1. Παιδιά που βουρτσίζουν τα δόντια τους περισσότερες από 

μια φορά τη μέρα 

1c.2. Παιδιά που καταναλώνουν φρούτα καθημερινά 

1c.3. Παιδιά που έχουν τη δυνατότητα κατανάλωσης πρωϊνού 

γεύματος κάθε σχολική ημέρα. 

1c.4. Παιδική φυσική δραστηριότητα  
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1c.5. Υπέρβαρα παιδιά 

2. Υποκειμενική ευημερία 

2a. Προσωπική ευημερία 

2a.1. Παιδιά που αναφέρουν υψηλή ικανοποίηση ζωής 

2b. Σχολική ευημερία 

2b.1. Παιδιά που αισθάνονται πίεση από τις σχολικές εργασίες 

2b.2. Νεαρά άτομα που τους αρέσει το σχολείο πολύ (11, 13 και 

15 ετών) 

2c. Αυτοπροσδιοριζόμενη υγεία 

2c.1. Παιδιά που αξιολογούν την υγεία τους ως καλή ή φτωχή. 

3. Παιδικές σχέσεις 

3a. Ποιότητα οικογενειακών σχέσεων 

3a.1. Παιδιά που αισθάνονται άνετα να μιλούν στη μητέρα τους 

3a.2. Παιδιά που αισθάνονται άνετα να μιλούν στον πατέρα τους 

3b. Διαπροσωπικές σχέσεις  

3b.1. Παιδιά που συμφωνούν πως οι συμμαθητές τους είναι 

ευγενικοί και βοηθητικοί 

4. Υλική κατάσταση 

4a. Στέρηση 

4a.1. Νοικοκυριά με παιδία με επιβαλλόμενη έλλειψη ανθεκτικών 

καταναλωτικών αγαθών(%) 

4a.2. Νοικοκυριά με παιδιά που αναφέρουν οικονομική 

αποστράγγιση(%) 

4a.3. Μαθητές με λιγότερα από 6 αγαθά εκπαιδευτικής 

φύσεως(%) 

4a.4. Μαθητές με λιγότερα από 10 βιβλία στο νοικοκυριό(%) 

4b. Φτώχεια 

4b.1. Παιδική φτώχεια(60% του μέσου εισοδήματος μετά τις 

μεταβιβάσεις): 0-17 ετών 

4b.2. Συγκριτικό χάσμα παιδικής φτώχειας (60% του μέσου 

εισοδήματος): 0-17 ετών 

4c. Ανεργία  

4c.1. Παιδιά ετών που ζουν σε άνεργα νοικοκυριά:0- 17 ετών 

5. Ρίσκο και Ασφάλεια 

5a. Βία και βίαιη συμπεριφορά 

5a.1. Παιδιά που ενεπλάκησαν σε σωματική πάλη τουλάχιστον 

μια φορά τον τελευταίο χρόνο 

5a.2. Παιδιά που έχουν υποστεί bullying στο σχολείο τουλάχιστον 

δύο φορές τον τελευταίο χρόνο 

5b. Παιδικοί θάνατοι 

5b.1. Όλοι οι παιδικοί θάνατοι: λιγότεροι από 100 θάνατοι ανά 

100.000 παιδιά 

5c. Συμπεριφορά Ρίσκου 

5c.1. Ποσοστά εφηβικής γονιμότητας( γεννήσεις ανά 1000 

γυναίκες ηλικίας 15-19 ετών) 

5c.2. Σεξουαλικά ενεργοί έφηβοι ηλικίας 15 ετών 

5c.3. Έφηβοι ηλικίας 15 ετών που χρησιμοποίησαν προφυλακτικό 

κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεξουαλικής τους δραστηριότητας 
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5c.4. Έφηβοι ηλικίας 15 ετών που καπνίζουν τουλάχιστον μια 

φορά την εβδομάδα 

5c.5. Έφηβοι ηλικίας 13 και 15 ετών  που έχουν υπάρξει υπό την 

επήρεια αλκοόλ τουλάχιστον δύο φορές 

5c.6. Έφηβοι ηλικίας 15 ετών που έχουν κάνει χρήση κάνναβης 

στη ζωή τους 

6. Εκπαίδευση 

6a. Επίτευγμα(Achievement) 

6a.1. Επίτευξη ικανότητας ανάγνωσης 

6a.2. Επίτευξη μαθηματικών ικανοτήτων 

6a.3. Επίτευξη επιστημονικών ικανοτήτων 

6b. Συμμετοχή/ Εγγραφή 

6b.1. Μαθητές πλήρους ή μερικού ωραρίου σε οποιοδήποτε 

ίδρυμα(ποσοστό 15-19 ετών) 

6b.2. Σχολικές εγγραφές, νηπιαγωγείο(μεικτό ποσοστό) 

6c. Νεανική Απραξία 

6c.1. Απραγείς νέοι ηλικίας 15-19 ετών 

7. Στέγη και περιβάλλον 

7a. Συνωστισμός 

7a.1. Δωμάτια ανά άτομο σε νοικοκυριά με παιδιά 

7b. Περιβάλλον 

7b.1. Νοικοκυριά με παιδιά που αναφέρουν ότι η εγκληματικότητα 

στην περιοχή αποτελεί πρόβλημα. 

7b.2. Νοικοκυριά με παιδιά που αναφέρουν ρύπανση ή σκόνη ως 

προβλήματα της περιοχής. 

7c. Προβλήματα στέγασης 

              1a.1. Νοικοκυριά με παιδιά που αναφέρουν περισσότερο από ένα πρόβλημα 

στέγασης 

Οι δείκτες αυτοί διαμορφώθηκαν για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου φαινομένου με τη 

βοήθεια βάσεων δεδομένων από διαφορετικές  πηγές όπως ο ΟΟΣΑ, η HSBC, η World Bank και η 

ΕΕ47. 

Στην αναφορά που δημοσίευτηκε από την Ομάδα Εργασίας για την παιδική φτώχεια και την 

παιδική ευημερία (EU Task-Force on Child Poverty and Child Well-Being) (Social Protection 

Committee, 2008) υπό δράσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής, υπό την επίβλεψη του Social 

Protection Committee’s Indicators Sub-Group (ISG)48 η παιδική φτώχεια μετράται  στη βάση του 

συμφωνηθέντος ορισμού «σε κίνδυνο φτώχειας», δηλαδή όταν πληρούν οι εξής προϋποθέσεις: 

1. το όριο κινδύνου φτώχειας ορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου ισοδύναμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών  

 
47 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δείκτες βλέπε: 

− World Development Indicators (2006) World Bank dataset   

http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135 .   

− EU Health for All databases: https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/ 

− Currie, C. et al. (2008). Inequalities in young people’s health: Health Behaviour in School-aged Children 

(HBSC) International Report from the 2005/2006 Survey. Health Policy for Children and Adolescents, No. 

5, Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe.   

http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Publications/Catalogue/20080617_1 .    
48  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en  

http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=135
https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/
http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Publications/Catalogue/20080617_1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en
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2. ως εισόδημα των νοικοκυριών λαμβάνεται υπόψιν το συνολικό εισόδημα των 

νοικοκυριών (κοινωνικές αποδοχές των μελών του νοικοκυριού ή των νοικοκυριών στο σύνολό 

τους, εισόδημα κεφαλαίου  

3. το εισόδημα των νοικοκυριών εξισορροπείται με βάση την κλίμακα 

τροποποιημένης ισοδυναμίας του ΟΟΣΑ49, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 

ανάγκες των νοικοκυριών διαφορετικού μεγέθους και σύνθεσης (ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών)  και 

4. τα εθνικά ποσοστά κινδύνου φτώχειας αναλύονται σε συνδυασμό με το επίπεδο 

των εθνικών ορίων φτώχειας που εκφράζονται σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης 

Αναγνωρίστηκαν δείκτες τριών τύπων στην έκθεση αυτή, για την ανάλυση και παρακολούθηση 

της παιδικής φτώχειας και ευημερίας στο πλαίσιο χάραξης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, 

όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν ακολουθούν όλες οι χώρες σύστημα που να βασίζεται στους τρεις 

αυτούς τύπους:  

• Τύπος Α: Δείκτες βασισμένοι σε κοινά συμφωνηθέντες από την ΕΕ δείκτες.  

• Τύπος Β: Δείκτες που θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη 

μέλη( πχ. EU-SILC)  αλλά χρησιμοποιούνται μόνο από κάποια. Αυτοί οι δείκτες δεν έχουν 

συμπεριληφθεί ακόμη στους κοινούς δείκτες της ΕΕ.  

• Τύπος Γ: Δείκτες που χρησιμοποιούνται από κάποιες χώρες είτε ως 

εναλλακτική στους κοινούς δείκτες της ΕΕ, είτε προς κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων παιδιών 

που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο φτώχειας και για τις οποίες οι πηγές της ΕΕ δεν επαρκούν,  

ή για να καλύψουν διαστάσεις που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί από δείκτες της ΕΕ. 

Οι διαστάσεις με τους δείκτες διαμορφώνονται , λοιπόν ως εξής: 

1. Οικονομική ασφάλεια και υλική κατάσταση 

• Δείκτες Τύπου Α 

Δείκτες σχετικά με το σχετικό εισόδημα της παιδικής φτώχειας, σύμφωνα με τους ορισμούς 

που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ, όπως: 

− Κίνδυνος παιδικής φτώχειας, χάσμα μεταξύ κινδύνου παιδικής φτώχειας και 

κινδύνου φτώχειας του συνολικού πληθυσμού. 

− Σχετικό μέσο χάσμα κινδύνου φτώχειας των παιδιών(relative median poverty risk 

gap of the children) 

− Έντονος κίνδυνος παιδικής φτώχειας 

− Κίνδυνος φτώχειας σε εργαζόμενα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά 

− Ποσοστό κινδύνου φτώχειας για παιδιά και για νοικοκυριά με παιδιά 

− Δείκτες για την απασχόληση, όπως: 

− Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ανά τύπο νοικοκυριού, σε ποσοστό του 

συνολικού αριθμού των νοικοκυριών 

− Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων  

− Αντίκτυπος της γονικής μέριμνας στην απασχόληση 

• Δείκτες τύπου Β: 

Δείκτες σχετικά με την υλική στέρηση, οι οποίοι, σύμφωνα με ορισμένες χώρες, θα μπορούσαν 

να αναπτυχθούν στο EU-SILC και να καταστούν δείκτες τύπου Α. 

 
49 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note 

EquivalenceScales.pdf  
 

http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note%20EquivalenceScales.pdf
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note%20EquivalenceScales.pdf
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− Στέρηση που σχετίζεται με την οικονομική επιβάρυνση [εκπλήρωση των βασικών 

αναγκών, ικανότητα αντιμετώπισης απροσδόκητα απαιτούμενα έξοδα, αναγκαστική έλλειψη 

διαρκών αγαθών]  

− Ποσοστό παιδιών που ζουν σε ένα νοικοκυριό και δεν μπορούν να αντέξουν 

διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι  

− Στέρηση που σχετίζεται με την έλλειψη εκπαιδευτικών και / ή πολιτιστικών 

αγαθών όπως βιβλία, σύνδεση στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.λπ.  

• Δείκτες Τύπου Γ 

Παιδική μέριμνα: 

− Προσιτότητα της φροντίδας των παιδιών, επιπτώσεις των παροχών εκτός 

χρήματος. 

− Δείκτες σχετικά με τη φτώχεια εισοδήματος από παιδιά 

− Ποσοστό κινδύνου φτώχειας μεταξύ των παιδιών (κατώφλι καθοριζόμενο στο 

επίπεδο του ελάχιστου ορίου διαβίωσης). 

− Ποσοστό των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα  

2. Στέγαση 

− Άνεση στέγασης  

− Αδυναμίες στέγασης  

− Χώρος στέγασης  

Δείκτες Τύπου Γ 

− Ποσοστό των παιδιών που ζουν σε υπερπλήρεις κατοικίες  

− Ποσοστό των παιδιών ηλικίας 10-18 ετών που ζουν σε σπίτι που δεν έχει αρκετό 

χώρο για ένα δικό τους δωμάτιο  

− Ποσοστό παιδιών χωρίς δικό τους δωμάτιο  

− Ποσοστό των παιδιών που ζουν σε ένα σπίτι κάτω από το καθορισμένο επίπεδο 

ευπρέπειας  

3. Τοπικό περιβάλλον 

Δείκτες Τύπου Β 

− Δείκτες υλικής στέρησης σε σχέση με την τοπική περιβαλλοντική διάσταση  

Δείκτες Τύπου Γ 

− Ποσοστό των γονέων παιδιών ηλικίας 0-5 ετών ικανοποιημένοι με τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε εξωτερικό χώρο παιχνιδιού 

− (Σκωτία) 

− Ποσοστό νέων που συμφωνούν ότι υπάρχουν καλές ευκαιρίες συμμετοχής σε 

δραστηριότητες αναψυχής  

− Ποσοστό παιδιών (<6 ετών) που δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών 

επειδή δεν είναι διαθέσιμες στην περιοχή  

− Περιβαλλοντική υγεία των παιδιών (συμπεριλαμβάνεται καθαρός υπαίθριος / 

εσωτερικός αέρας, περιβαλλοντικός χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες)  

− Κλίμα του περιβάλλοντος διαβίωσης 

3. Υγεία 

Δείκτες Τύπου Α 

− Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 

Δείκτες Τύπου Β 

− Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας   

− Χαμηλό βάρος γέννησης  
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− Δείκτης Μάζας Σώματος  

− Πρόσβαση σε οδοντιατρικές παροχές και παροχές υγείας  

− Ποσοστό παιδικών τραυματισμών  

− Ποσοστό αυτοκτονιών  

− Καθημερινό πρωινό, καθημερινή πρόσληψη πρωτεϊνών   

Δείκτες Τύπου Γ 

− Ποσοστό παιδιών με χαμηλό βάρος γέννησης 

− Ποσοστό μητέρων που θηλάζουν τουλάχιστον έξι εβδομάδες  

− Ποσοστό εμβολιασμού σε παιδιά  

− Ποσοστό των παιδιών (α) στην ηλικία των 5 ετών. και (β) ηλικίας 11-12 ετών 

χωρίς ενδείξεις οδοντιατρικής ασθένειας 

− Ποσοστό των παιδιών ηλικίας 3, 6 και 12 ετών χωρίς τερηδόνα  

− Ποσοστό των παιδιών που πληρούν το ελάχιστο συνιστώμενο επίπεδο φυσικής 

δραστηριότητας  

− Ποσοστό των παιδιών που τρώνε πιο υγιεινά, με τουλάχιστον 5 ή περισσότερες 

μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά 

− Ποσοστό παιδιών με υπέρβαρο 

− Ψυχική ευημερία 

− Ποσοστό των παιδιών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες  

− Επίπτωση μολυσματικών ασθενειών 

− Ατυχήματα μαθητών και φοιτητών στο σχολείο 

4. Εκπαίδευση 

Δείκτες Τύπου Α 

− Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

− PISA - Επιδόσεις παιδαγωγικών μαθητών ηλικίας 15 ετών  

Δείκτες Τύπου Β 

− Δείκτης μαθητών / εκπαιδευτικών  

− Δυνατότητα πρόσβασης σε παιδική φροντίδα πριν και μετά το σχολείο  

− Πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σχολείο  

Δείκτες Τύπου Γ 

− Ποσοστό σχολικής αποτυχίας στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

− Διαφορά στις ικανότητες ανάγνωσης μεταξύ του 25% των πλέον 

προνομιούχων μαθητών και του 25% των λιγότερο προνομιούχων μαθητών 

− Ποσοστό μαθητών που επιτυγχάνουν τους στόχους στο υποχρεωτικό σχολείο 

(προβιβασμός) 

− Ανεπαρκής εκπαίδευση, μη ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

− Ποσοστό των κέντρων προσχολικής εκπαίδευσης που έχουν βαθμολογηθεί 

τουλάχιστον ως "καλά" για το Δείκτη ποιότητας HMIE52 

− Ποσοστά χρήσης υπολογιστών εντός και εκτός σχολείου. συχνότητα χρήσης. 

διαθεσιμότητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο 

− Οι νέοι (15-19 ετών) που έχουν τελειώσει το σχολείο αλλά δεν εργάζονται 

− Σχολεία  που προάγουν την υγεία 

− Πρόσβαση σε προσιτές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης στα 

σχολεία  

5. Κοινωνική συμμετοχή και Οικογενειακό Περιβάλλον 

Δείκτες Τύπου Β 
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− Ποσοστό των παιδιών που συναντούν λιγότερο από μία φορά το μήνα φίλους 

και την οικογένεια που δεν ζει μαζί τους (BE)/δίκτυο των παιδιών, επαφές με την οικογένεια 

και τους φίλους 

− Ποσοστό παιδιών που έχουν λιγότερους από 3 φίλους (άτομα ηλικίας άνω των 

14 ετών) 

− Κοινωνική συμμετοχή των παιδιών (δείκτες που θα μπορούσαν να 

υπολογιστούν από το EUSILC) 

− Πρόσβαση σε εξωσχολικές δραστηριότητες 

Δείκτες Τύπου Γ 

− Ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικίας που συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

αναψυχής, πολιτιστικές, μαθησιακές και άλλες εκτός από το βασικό πρόγραμμα σπουδών  

− Εμπειρία οικογενειακών διακοπών 

− Ευεξία στο σχολείο 

− Ευεξία στο σπίτι (έχοντας λόγο, σεβασμό, χωρίς φόβο βίας, χρόνο για ομιλία με 

γονείς) 

− Ποσοστό των παιδιών που αισθάνονται ασφαλείς στο σχολείο, στην τάξη, στο 

δρόμο τους σχολείο  

− Ποσοστό των μαθητών που βιώνουν ότι το περιβάλλον μελέτης είναι 

ικανοποιητικό (ήσυχο) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  

6. Έκθεση στην κίνδυνο και συμπεριφορά κινδύνου 

Δείκτες Τύπου Β 

− Σκασιαρχείο σε ηλικίες 15-16 ετών  

− Εφηβική εγκυμοσύνη  

Δείκτες Τύπου Γ 

− Έκθεση των παιδιών σε βία ή εγκληματικότητα  

− Συμπεριφορά κινδύνου παιδιών 

− Εφηβική εγκυμοσύνη - εφηβική γονιμότητα, γεννήσεις ανά 1000 κορίτσια ηλικίας 

13-17 ετών 

− Ποσοστό παιδιών με υψηλή κατανάλωση οινοπνεύματος  

− Ποσοστό των παιδιών ηλικίας 11-15 ετών που καπνίζουν τακτικά (ηλικίες 13-14 

και 15-16) 

− Ποσοστό των καπνιστών ηλικίας 15-24 ετών  

− Ποσοστό των γυναικών που συνέχισαν να καπνίζουν καθ 'όλη τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης  

− Ποσοστό παιδιών και νέων κάτω των 25 ετών που εμπλέκονται στην χρήση 

απαγορευμένων ουσιών  

− Ποσοστό παιδιών στα οποία έχουν διατεθεί ναρκωτικά (15 ετών)  

− Ποσοστό παιδιών ηλικίας 15 ετών που συμμετέχουν σε εγκληματική 

δραστηριότητα 

− Ποσοστό παιδιών ηλικίας 15 ετών με ποινικό αδίκημα  

− Ποσοστά αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής μεταξύ των ηλικιωμένων ηλικίας 10-

24 ετών  

− Ποσοστό μαθητών ηλικίας 10-18 που δηλώνουν ότι έχουν παρενοχληθεί, κτυπηθεί 

κ.λ.π. από άλλα παιδιά / από δάσκαλο 
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Λεπτομερής περιγραφή των δεικτών είναι διαθέσιμη στην έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής 

Προστασίας του 2006 50  σχετικά με τους δείκτες για την παρακολούθηση της ανοικτής μεθόδου 

συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (Social 

Protection Committee, 2008) συνοδεύεται από την Αναφορά Tárki -Applica (2010), η οποία 

συντάχθηκε από ερευνητικά ινστιτούτα της Ουγγαρίας και του Βελγίου και στην ουσία αποτελεί 

εμπειρική ανάλυση της παιδικής φτώχειας και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε 

κράτος μέλος, χρησιμοποιώντας τη βάση των ευρημάτων της αρχικής έκθεσης. Πιο συγκεκριμένα, 

σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών καταπολέμησης της παιδικής 

φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των παιδιών, υποδεικνύοντας τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο καθορισμού των παραγόντων που συνθέτουν την παιδική φτώχεια. 

Αναγνωρίζοντας τις επτά διαστάσεις που περιγράφονται πιο πάνω, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν 

καλύτερα οι δείκτες, η διάσταση «Οικονομική Ασφάλεια και Υλική κατάσταση» διασπάστηκε σε 

«Εισόδημα», «Υλική αποστέρηση» και «Προσάρτηση της αγοράς εργασίας των μελών της οικογένειας 

του παιδιού». Έτσι, η κατηγοριοποίηση των δεικτών προέκυψε ως εξής: 

A. Υλική ευημερία (παράγοντες που σχετίζονται με τους υλικούς πόρους του 

νοικοκυριού στους οποίους έχει ή όχι πρόσβαση το παιδί) 

A01. Εισόδημα 

A02. Υλική αποστέρηση 

A03. Στέγαση 

A04. Προσάρτηση εργασίας των μελών της οικογένειας (νοικοκυριού) του 

παιδιού. 

B. Μη-υλικές διαστάσεις της παιδικής ευημερίας, οι οποίες ενδεχομένως 

αντικατοπτρίζουν τόσο τους πόρους στου οποίους ένα παιδί έχει πρόσβαση ή όχι κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης του, και τα αποτελέσματα στα σδιάφορα στάδια αυτής της ανάπτυξης. 

B01. Εκπαίδευση 

B02. Υγεία 

B03. Έκθεση στον κίνδυνο και συμπεριφορά κινδύνου 

B04. Τοπικό περιβάλλον 

Θα έλεγε κανείς ότι η τυπολογία που ακολουθεί η EU Task Force παρουσιάζει το πλεονέκτημα 

του εύρους των διαστάσεων- πράγμα που επιβεβαιώνει πρακτικά την πολυδιάστατη φύση της παιδικής 

ευημερίας. Λαμβάνοντας υπόψιν την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες και από 

άλλους φορείς, θα μπορούσαμε ακόμη να πούμε ότι υπάρχει σύγκλιση στο περιεχόμενο. Η 

παρακολούθηση της παιδικής φτώχειας και της παιδικής ευημερίας είναι, όπως φαίνεται, ένα θέμα 

αρκετά πολύπλοκο, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου του, που δεν είναι άλλο από τα παιδιά. 

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό, εκτός από την παρακολούθηση των διαστάσεων, οι δείκτες να 

αντικατοπτρίζονται στα διάφορα στάδια της παιδικής ηλικίας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

δείκτες ανά ηλικιακή ομάδα παιδιών. 

 

Πίνακας 2.6 

 Ηλικιακή ομάδα 

Διάσταση 0-5 (0-2, 3-5) 6-11 12-17 

 
50 Βλέπε σχετικό link: 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2006/indicators_en.pdf   

 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2006/indicators_en.pdf
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Α.01 Εισόδημα 

Ποσοστό φτώχειας Ποσοστό φτώχειας Ποσοστό φτώχειας 

• Σχετικός μέσος κίνδυνος φτώχειας 

• Ποσοστό διαρκούς κινδύνου φτώχειας 

• διασπορά γύρω από το ποσοστό φτώχειας 

Α.02 Υλική αποστέρηση 
Πρωταρχικός δείκτης Πρωταρχικός δείκτης Πρωταρχικός δείκτης 

Δευτερεύων δείκτης 

Α.03 Στέγαση 

• Κόστος 

στέγασης 

• Συνωστισμός 

• Κόστος 

στέγασης 

• Συνωστισμός 

• Κόστος 

στέγασης 

• Συνωστισμός 

Α.04 Προσάρτηση 

εργασίας των μελών της 

οικογένειας (νοικοκυριού) 

του παιδιού. 

• Διαβίωση σε 

νοικοκυριά χαμηλής 

εργασιακής έντασης 

(και άνεργα 

νοικοκυριά) 

• Παιδική 

Μέριμνα 

• Διαβίωση σε 

νοικοκυριά 

χαμηλής 

εργασιακής 

έντασης (και 

άνεργα νοικοκυριά) 

• Παιδική 

Μέριμνα 

• Διαβίωση σε 

νοικοκυριά χαμηλής 

εργασιακής έντασης 

(και άνεργα 

νοικοκυριά) 

• Παιδική 

Μέριμνα 

Β.01 Εκπαίδευση 
Συμμετοχή στην 

προσχολική εκπαίδευση 

Χαμηλή απόδοση 

ικανότητας γραφής και 

ανάγνωσης από 

μαθητές 10 ετών 

• Χαμηλή 

απόδοση ικανότητας 

γραφής και 

ανάγνωσης από 

μαθητές 10 ετών 

• Μαθητές που 

εγκαταλείπουν νωρίς 

το σχολείο (18-24) 

Β.02 Υγεία 

• Παιδική 

θνησιμότητα 

• Περιγεννητική 

θνησιμότητα 

• Ανοσοποίηση 

• Χαμηλό βάρος 

γέννησης 

• Θηλασμός 

• Υπέρβαρο 

• Καθημερινή 

κατανάλωση 

φρούτων 

• Πρόσληψη 

πρωινού σε 

καθημερινή βάση 

• Αυτοαξιολόγηση 

γενικής υγείας 

• Φυσική 

δραστηριότητα 

Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση 

Β.03 Έκθεση σε κίνδυνο 

και συμπεριφορά κινδύνου 
  

• Εφηβικές 

γεννήσεις 

• Κάπνισμα 

• Κατανάλωση 

αλκοόλ 

• Χρήση 

απαγορευμένων 

ουσιών 

Β.04 Κοινωνική 

συμμετοχή και σχέσεις, 

οικογενειακό περιβάλλον 

Μερίδιο στο 

μονογονεϊκό νοικοκυριό 

Μερίδιο στο 

μονογονεϊκό 

νοικοκυριό 

Μερίδιο στο 

μονογονεϊκό νοικοκυριό 
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Β.05 Τοπικό περιβάλλον 
• Η εγκληματικότητα στην περιοχή αποτελεί πρόβλημα 

• Η μόλυνση και οι ρύποι στην περιοχή αποτελούν πρόβλημα 

Πηγή: TÁRKI-Applica (2010). Child Poverty and Child Well-being in the European Union, 

Report prepared for the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (Unite E.2) of the 

European Commission. http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/index.html  (σε ελληνική 

μετάφραση) 

 

Με τους δείκτες διαρκώς να εξελίσσονται, αφού τα δεδομένα αλλάζουν κάθε χρόνο και 

προκειμένου να γίνεται σωστά η αποτύπωση, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας και της παιδικής φτώχειας, στο πλαίσιο των κρατών-μελών της Ένωσης, είναι απαραίτητο 

να υπάρχουν σύνολα δεδομένων που θα μπορούν να λειτουργούν ως πηγές νέων δεικτών. Στην 

προκειμένη περίπτωση, οι επιλογή των δεικτών έγινε με τη βοήθεια τέτοιων datasets όπως το EU-

SILK51, η Labour Force Survey (LFS)52, το Programme for International Student Assessment (PISA)53, 

το Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) και το Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS)54, το Health Behaviour in School-aged Children Survey 

(HBSC)55 και το European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)56. Τα σύνολα 

αυτά, ενώ είναι έγκυρες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για την πορεία προς την επιλογή δεικτών, 

παρουσιάζουν μειονεκτήματα που τις εμποδίζουν να αποτελούν διαχρονικά μέτρα για την αξιολόγηση 

της ευημερίας. 

 

2.5.3.2 UNICEF  

H UNICEF ανέπτυξε το εργαλείο με την ονομασία «Ανάλυση Πολλαπλής Επικάλυψης 

Στέρησης» (MODA) 57  το οποίο αντιμετωπίζει την ευημερία των παιδιών ως ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο και δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε αγαθά και 

υπηρεσίες που επηρεάζουν την ευημερία τους. Eπίσης, αντιμετωπίζει τις στερήσεις ενός παιδιού ως μια 

πολυδιάστατη και αλληλένδετη κατάσταση. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται  

ότι οι πολλαπλές επικαλυπτόμενες στερήσεις , εμφανίζονται με χειρότερες συνέπειες στις πιο ευάλωτες 

οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες. Επιπλέον το ΜΟDA  είναι πολύ σημαντικό καθώς 

αντιλαμβάνεται ότι η φτώχεια των ενηλίκων είναι διαφορετική από τη φτώχεια των παιδιών που 

αποτελούν μια ιδιαίτερη υπό-ομάδα του συνολικού πληθυσμού και στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιεί ως 

μονάδα ανάλυσης όχι το νοικοκυριό, αλλά το ίδιο το παιδί.58  

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Περιοχής, το MODA (EU-MODA) παίρνει στοιχεία από τα 

στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILK).59 Μια 

ακόμα έξυπνη πλευρά του εργαλείου αυτού είναι ότι για να οριστούν οι διαστάσεις της παιδικής 

 
51 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dataset βλέπε 

https://ec.europa.eu/EUROSTAT/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
52 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dataset βλέπε 

https://ec.europa.eu/EUROSTAT/web/microdata/european-union-labour-force-survey  
53 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.oecd.org/pisa/  
54 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα dataset βλέπε https://timssandpirls.bc.edu/   
55 Για περισσότερες πληροφορίες  βλέπε http://www.hbsc.org/  
56 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.espad.org/  
57 Corak, Μiles, 2006. «Principles and practicalities for measuring child poverty», International Social 

Security Review, vol. 59, no. 2, (Σελίδα 1) 
58 Βλέπε σχετικά: https://www.UNICEF-irc.org/MODA/ 
59 Chzhen, Y., C. de Neubourg, I. Plavgo and M. de Milliano (2014). Understanding Child Deprivation in 

the European Union: The Multiple Overlapping Deprivation Analysis (EU-MODA) Approach, Innocenti Working 
Paper No.2014-18, UNICEF Office of Research, Florence. 

http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/index.html
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
http://www.oecd.org/pisa/
https://timssandpirls.bc.edu/
http://www.hbsc.org/
http://www.espad.org/
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ευημερίας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού60 

(1989)61. Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες62 : α) Κάτω από την ελάχιστη σχολική ηλικία 

, εξαιρουμένων όσων παιδιών είναι κάτω του ενός έτους, β) Σχολική ηλικία κάτω των 16 ετών, γ) 

Ηλικία17-18. Κάθε ηλικιακή ομάδα έχει συγκεκριμένες διαστάσεις ευημερίας ή στέρησης σύμφωνα με 

την EU-MODA ανάλυση.   

Στη πρώτη ηλικιακή ομάδα συναντούμε τις εξής διαστάσεις: 

➢ Διατροφή 

➢ Είδη ένδυσης 

➢ Εκπαίδευση και μέριμνα πρώιμης παιδικής ηλικίας  

➢ Παιδική ανάπτυξη 

➢ Πληροφορίες 

➢ Στέγαση 

 

Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαστάσεις: 

➢ Διατροφή 

➢ Είδη ένδυσης 

➢ Εκπαιδευτικοί πόροι 

➢ Ελεύθερος χρόνος 

➢ Κοινωνικότητα 

➢ Πληροφορίες 

➢ Στέγαση 

 

Στη τρίτη ηλικιακή ομάδα συναντώνται οι ακόλουθες διαστάσεις: 

➢ Είδη ένδυσης 

➢ Δραστηριότητα 

➢ Ελεύθερος Χρόνος και κοινωνικότητα 

➢ Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

➢ Πληροφορίες 

➢ Στέγαση 

Ωστόσο οι συνολικές διαστάσεις που θα ήθελε να συμπεριλάβει το εργαλείο EU-MODA , 

αλλά δε μπορεί γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία για όλες αυτές από την EUROSTAT (ΕU-SILC), είναι 

οι ακόλουθες και βασίζονται σε αντίστοιχα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

όπως  ήδη προαναφέρθηκε63:  

A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Eπιβίωση 

➢ Διατροφή (Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού) 

 
60 Για τη σημασία της προσέγγισης της παιδικής ευημερίας σε σχέση με τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

βλέπε και  Michalos, A. C., & Land, K. C. (2018). Replies to Our Commentators. Social Indicators Research, 135(3), 
1057-1078 

61Βλέπε σχετικά: Chzhen, Y. and C. de Neubourg (2014). Multiple Overlapping Deprivation Analysis for 
the European Union (EU-MODA): Technical Note, Innocenti Working Paper No.2014-01, UNICEF Office of 
Research, Florence. (Σελίδα 8) 

62 Βλέπε σχετικά: Chzhen, Y., C. de Neubourg, I. Plavgo and M. de Milliano (2014). Understanding Child 
Deprivation in the European Union: The Multiple Overlapping Deprivation Analysis (EU-MODA) Approach, 
Innocenti Working Paper No.2014-18, UNICEF Office of Research, Florence. (Σελίδα 24) 

63Βλέπε σχετικά: Chzhen, Y. and C. de Neubourg (2014). Multiple Overlapping Deprivation Analysis for 
the European Union (EU-MODA): Technical Note, Innocenti Working Paper No.2014-01, UNICEF Office of 
Research, Florence. (Σελίδα 8) 
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➢ Νερό κι αποχέτευση (Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Φροντίδα υγείας (Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

➢ Καταφύγιο, Στέγαση , Ρούχα (Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Περιβαλλοντική μόλυνση (Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Aνάπτυξη 

➢ Εκπαίδευση (Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού) 

➢ Ελεύθερος χρόνος (Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

➢ Πολιτισμικές δραστηριότητες (Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Πληροφορία (Σύμφωνα με τα άρθρα 13, 17 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Προστασία 

➢ Εκμετάλλευση, παιδική εργασία (Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Άλλες μορφές εκμετάλλευσης (Σύμφωνα με τα άρθρα 33-36 της Σύμβασης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Σκληρότητα, βία (Σύμφωνα με τα άρθρα 19,37 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Βία στο σχολείο (Σύμφωνα με το άρθρο 28  της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

➢ Κοινωνική ασφάλιση (Σύμφωνα με τα άρθρα 16, 26, 27 της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Συμμετοχή 

➢ Καταχώρηση γέννησης , ιθαγένεια (Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού) 

➢ Πληροφορίες (Σύμφωνα με τα άρθρα 13, 17, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

➢ Ελευθερία έκφρασης, απόψεις, γνώμες, δυνατότητα να εισακουστεί κανείς, 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (Σύμφωνα με τα άρθρα 12-15, της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού) 

Για να επιστρέψουμε όμως στις διαστάσεις που χρησιμοποιεί το εργαλείο ΜODA της UNICEF 

στον ευρωπαϊκό χώρο, ανά ηλικιακή ομάδα. Στο ΕU-MODA λοιπόν κάθε διάσταση έχει τους δικούς 

της υπό-δείκτες. Ακριβώς με αυτή τη λογική,  θα καταρτιστεί και το δικό μας μεθοδολογικό πλαίσιο 

παρακάτω. Για να παρακολουθήσουμε όμως τους δείκτες κάθε διάστασης, ανά ηλικιακή ομάδα64: 

 

 

 

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 

 
64  Βλέπε σχετικά: Chzhen, Y. and C. de Neubourg (2014). Multiple Overlapping Deprivation Analysis for 

the European Union (EU-MODA): Technical Note, Innocenti Working Paper No.2014-01, UNICEF Office of 
Research, Florence. (Σελίδα 26) 
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Α.Δ.1 Φρούτα / λαχανικά μία φορά την ημέρα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-

15 ετών στο νοικοκυριό δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα, επειδή το 

νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α.Δ.2 Ένα γεύμα με κρέας μία φορά την ημέρα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 

1-15 ετών στο σπίτι δεν έχει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή λαχανικά ισοδύναμης 

διατροφικής αξίας) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να το 

διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ) 

Α.Ε.1 Μερικά νέα ρούχα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο 

νοικοκυριό δεν έχει κάποια νέα (όχι μεταχειρισμένα) ρούχα επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί 

να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α.Ε.2 Δύο ζευγάρια παπουτσιών. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο 

νοικοκυριό δεν έχει δύο ζευγάρια παπουτσιών που να του κάνουν ακριβώς 

(συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού παντός καιρού παπούτσια) επειδή το νοικοκυριό δεν 

μπορεί να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΩΙΜΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) 

Α.ΕΚΠ.1 Εκπαίδευση και μέριμνα πρώιμης παιδικής ηλικίας. → Το παιδί δεν 

περνάει τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα σε επίσημο κέντρο φροντίδας παιδιών.  

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

Α.ΠΑ.1 Βιβλία στο σπίτι. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο νοικοκυριό 

δεν έχει βιβλία στο σπίτι που να είναι κατάλληλα για την ηλικία του, επειδή το νοικοκυριό δεν 

μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α.ΠΑ.2 Παιχνίδια (υπαίθρια, στο σπίτι). → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών 

στο σπίτι δεν διαθέτει παιχνίδια για έξω από το σπίτι (ποδήλατο, πατίνι κ.λπ.) ή παιχνίδια για 

μέσα στο σπίτι (εκπαιδευτικά παιχνίδια για μωρά, τουβλάκια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια 

σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.). Διότι το νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για 

κάποιο άλλο λόγο. 

Α.ΠΑ.3 Κοινωνικές δραστηριότητες. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο 

σπίτι δεν έχει εορτασμούς σε ειδικές περιπτώσεις (γενέθλια, ονομαστικές ημέρες, 

θρησκευτικών γεγονότων κ.λπ.) ή δεν προσκαλεί τους φίλους να παίζουν και να τρώνε κάπου-

κάπου, επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) 

Α.ΠΛ.1 Υπολογιστής. → Το νοικοκυριό δεν διαθέτει υπολογιστή επειδή δεν μπορεί να 

το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Α.ΠΛ.2 Διαδίκτυο → Το νοικοκυριό δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο επειδή δεν μπορεί 

να το αντέξει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 

Β.Δ.1 Φρούτα / λαχανικά μία φορά την ημέρα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-

15 ετών στο νοικοκυριό δεν έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά μία φορά την ημέρα, επειδή το 

νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β.Δ.2 Ένα γεύμα με κρέας μία φορά την ημέρα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 

1-15 ετών στο σπίτι δεν έχει ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι (ή λαχανικά ισοδύναμης 

διατροφικής αξίας) τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να το 

διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ) 
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Β.Ε.1 Μερικά νέα ρούχα. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο 

νοικοκυριό δεν έχει κάποια νέα (όχι μεταχειρισμένα) ρούχα επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί 

να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β.Ε.2 Δύο ζευγάρια παπουτσιών. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο 

νοικοκυριό δεν έχει δύο ζευγάρια παπουτσιών που να του κάνουν ακριβώς 

(συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού παντός καιρού παπούτσια) επειδή το νοικοκυριό δεν 

μπορεί να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΙΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ) 

Β.ΕΚΠ.1 Σχολικές εκδρομές. →Τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 16 ετών που 

φοιτά στο σχολείο δεν συμμετέχει σε σχολικά ταξίδια και σχολικές εκδηλώσεις που κοστίζουν 

χρήματα επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β.ΕΚΠ.2 Κατάλληλο μέρος στο σπίτι για μελέτη. → Τουλάχιστον ένα παιδί 

κάτω των 16 ετών που φοιτά στο σχολείο δεν έχει το κατάλληλο μέρος στο σπίτι για να 

μελετήσει ή να κάνει τις εργασίες του. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ) 

Β.ΕΧ.1 Βιβλία στο σπίτι. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών στο νοικοκυριό 

δεν έχει βιβλία στο σπίτι που να είναι κατάλληλα για την ηλικία του, επειδή το νοικοκυριό δεν 

μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β.ΕΧ.2 Παιχνίδια (υπαίθρια, στο σπίτι). → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 ετών 

στο σπίτι δεν διαθέτει παιχνίδια για έξω από το σπίτι (ποδήλατο, πατίνι κ.λπ.) ή παιχνίδια για 

μέσα στο σπίτι (εκπαιδευτικά παιχνίδια για μωρά, τουβλάκια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια 

σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.). Διότι το νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για 

κάποιο άλλο λόγο. 

Β.ΕΧ.3 Τακτικές δραστηριότητες αναψυχής. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 

ετών στο νοικοκυριό δεν έχει τακτική ψυχαγωγική δραστηριότητα (κολύμβηση, παίξιμο 

μουσικού οργάνου, οργανώσεις νεολαίας κλπ.) Επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει 

ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Β.Κ.1 Κοινωνικές δραστηριότητες. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 

ετών στο σπίτι δεν έχει εορτασμούς σε ειδικές περιπτώσεις (γενέθλια, ονομαστικές ημέρες, 

θρησκευτικών γεγονότων κ.λπ.), επειδή το νοικοκυριό δεν μπορεί να το διαθέσει ή για 

κάποιο άλλο λόγο. 

Β.Κ.2 Έχοντας φίλους να παίζει. → Τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 1-15 

ετών στο σπίτι δεν καλεί φίλους να παίζουν και να τρώνε κάπου-κάπου, επειδή το 

νοικοκυριό δεν μπορεί να το αντέξει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) 

Β.ΠΛ.1 Υπολογιστής. → Το νοικοκυριό δεν διαθέτει υπολογιστή επειδή δεν 

μπορεί να το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Β.ΠΛ.2 Διαδίκτυο → Το νοικοκυριό δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο επειδή 

δεν μπορεί να το αντέξει ή για κάποιο άλλο λόγο 

Γ’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ) 

Γ.Ε.1 Μερικά νέα ρούχα. → Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα φθαρμένα ρούχα με 

κάποια νέα (όχι μεταχειρισμένα) επειδή δεν μπορεί να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Γ.Ε.2 Δύο ζευγάρια παπουτσιών. → Δεν έχει δύο ζευγάρια όπου να του ταιριάζουν 

σωστά (συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού παπουτσιών παντός καιρού) γιατί δεν μπορεί 

να τα διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Γ’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
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Γ.Δ.1 Οικονομική Δραστηριότητα→ Επί του παρόντος, δεν είναι στην εκπαίδευση, 

την απασχόληση ή την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής ή της κοινωνικής 

υπηρεσίας 

Γ’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

Γ.ΕΛ.1 Κοινωνική ζωή →  Δεν βρίσκεται με φίλους / συγγενείς  για ένα ποτό / γεύμα 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα ,επειδή δεν μπορεί να  διαθέσει για αυτό ή για κάποιο άλλο 

λόγο. 

Γ.ΕΛ.2 Τακτικές δραστηριότητες αναψυχής. → Δεν συμμετέχει σε τακτικές 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός, ο κινηματογράφος, οι συναυλίες, επειδή δεν 

μπορεί να διαθέσει για αυτά ή για κάποιο άλλο λόγο. 

 Γ’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) 

Γ.Υ.1 Ιατρική ανάγκη → Υπήρξε τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών, όπου το άτομο, χρειάστηκε πραγματικά ιατρική εξέταση ή θεραπεία, 

αλλά δεν το είχε για οποιοδήποτε λόγο. 

Γ.Υ.2 Οδοντιατρική ανάγκη → Υπήρξε τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών, όπου το άτομο, χρειάστηκε πραγματικά οδοντιατρική εξέταση ή 

θεραπεία, αλλά δεν το είχε για οποιοδήποτε λόγο. 

Γ’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) 

Γ.ΠΛ.1 Κινητό τηλέφωνο. → Δεν έχει κινητό τηλέφωνο επειδή δεν μπορεί να το 

διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

           Υπολογιστή. → Το νοικοκυριό δεν διαθέτει υπολογιστή επειδή δεν μπορεί να 

το διαθέσει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

Γ.ΠΛ.2 Διαδίκτυο → Το νοικοκυριό δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο επειδή δεν μπορεί 

να το αντέξει ή για κάποιο άλλο λόγο. 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ) 

Ο.Σ.1 Συνωστισμός → Το νοικοκυριό δεν έχει στη διάθεσή του έναν ελάχιστο 

αριθμό δωματίων ίσο προς: 

ένα δωμάτιο για το νοικοκυριό. 

ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι στο νοικοκυριό. 

ένα δωμάτιο για κάθε άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω. 

ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι μεμονωμένων ατόμων του ιδίου φύλου μεταξύ 12 και 17 ετών. 

ένα δωμάτιο για κάθε ένα άτομο μεταξύ 12 και 17 ετών και δεν περιλαμβάνεται στην 

προηγούμενη κατηγορία. 

ένα δωμάτιο ανά ζευγάρι παιδιών κάτω των 12 ετών. 

Ο.Σ.2 Υγιεινή →Η κατοικία στερείται τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: μπανιέρα 

/ ντους για αποκλειστική χρήση του νοικοκυριού, μια εσωτερική τουαλέτα καθαρισμού για 

αποκλειστική χρήση του νοικοκυριού, ζεστό τρεχούμενο νερό. 

Ο.Σ.3 Πολλαπλά προβλήματα στέγασης → Η κατοικία πάσχει από ένα τουλάχιστον 

από τα ακόλουθα: Διαρροή από τη στέγη,  υγρασία σε τοίχους, πάτωμα ,σάπια κουφώματα, δεν 

υπάρχει αρκετό φως ημέρας που περνά μέσα από τα παράθυρα. 

Παρακάτω βλέπουμε πώς διακυμάνθηκαν διαχρονικά στην Ελλάδα, από την περίοδο πριν την 

κρίση, κάποιοι δείκτες σχετικοί με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) , της 

EUROSTAT ,στους οποίους μεταξύ άλλων βασιζόταν  το εργαλείο ΕU-MODA της UNICEF σε 

επίπεδο Ελλάδας. Η μονάδα μέτρησης σε κάποιους από αυτούς τους δείκτες είναι παιδιά ηλικίας 0-17 

ετών και σε κάποιους άλλους τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά. Παρατηρούμε πόσο έντονα 

επιδεινώθηκαν στα χρόνια  της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας ο δείκτης αδυναμίας ικανοποιητικής 

θέρμανσης, ο δείκτης ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα όπως στο ηλεκτρικό ρεύμα ο οποίος αγγίζει 

εξαιρετικά υψηλά ποσοστά και ο δείκτης που δείχνει ότι τα νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με τεράστια 
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δυσκολία. Επιδείνωση εμφανίζει και ο δείκτης της διατροφής όπως κι ο δείκτης ανταπόκρισης σε 

έκτακτα έξοδα. Στη πραγματικότητα οι περισσότεροι δείκτες εμφανίζουν επιδείνωση στα χρόνια της 

κρίσης. Ενδιαφέρον εμφανίζει ο δείκτης υγρασίας κλπ στη κατοικία, ο οποίος βελτιώνεται.  Επίσης στα 

παρακάτω σχήματα περιλαμβάνονται και δείκτες που δεν έχουν νόημα να τους διερευνούμε σε επίπεδο 

Ελλάδας όπως οι δείκτες εσωτερικής τουαλέτας και μπάνιου στη κατοικία. Επιπλέον ερμηνεύοντας τα 

παρακάτω σχήματα είναι σημαντικό να βλέπουμε και από ποια επίπεδα εκκινούν οι δείκτες αυτοί την 

εποχή του 2003. 

Διάγραμμα 1.  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: EUROSTAT 

(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database) 
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Διάγραμμα 1: Συνηθήκες Διαβίωσης στη Κατοικία κι Αδυναμίες Ανταπόκρισης σε Έξοδα

(2003-2017)
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Δεν έχουν εσωτερική τουαλέτα για αποκλειστική χρήση

Αδυναμία διατήρησης της κατοικίας ικανοποιητικά ζεστής

Αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα της κατοικίας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερο, 
κ.α.)
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  Διάγραμμα 2 .  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : EUROSTAT 

(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database) 
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Διάγραμμα  2: Άλλες Οικονομικές  Αδυναμίες των  Νοικοκυριών (2003-2017)

Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, 
ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας

Αδυναμία πληρωμής μιας βδομάδας διακοπών

Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης έκτακτων δαπανών

Αδυναμία ανταπόκρισης σε πληρωμές ενοικίου ή στεγαστικού δανείου

Αδυναμία ανταπόκρισης σε δόσεις πιστωτικών καρτών ή δανείων

Τα βγάζουν πέρα με τεράστια δυσκολία

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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2.5.4.  Σε ελληνικό επίπεδο  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),65 η παιδική φτώχεια μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στη χώρα μας το 2017 

(εισοδήματα του 2016). Συνολικά παρατηρείται βελτίωση όλων των δεικτών, καθώς φτώχεια και 

κοινωνικός αποκλεισμός, υλική στέρηση και υλική στέρηση παιδιών καταγράφουν σημαντική 

μείωση.66 

Ειδικότερα, η παιδική φτώχεια και η υλική στέρηση των παιδιών μειώθηκαν περισσότερο απ' 

ό,τι στον γενικό πληθυσμό, ενώ η υλική στέρηση μειώνεται για πρώτη φορά από το 2009 και το 

κατώφλι (όριο) φτώχειας αυξάνεται για πρώτη φορά από το 2008. 

 Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ67: 

• Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε στα 34,8% το 2017 από 35,7% το 

2015 (εισοδήματα του 2014). Δηλαδή από το 2015 στο 2017 (αυτά τα δυο χρόνια) ο κίνδυνος φτώχειας 

μειώθηκε περισσότερο από μια μονάδα, κάτι όπου είναι αξιοσημείωτο. 

• Η παιδική φτώχεια μειώθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, σε 24,5% το 2017 από 26,6% το 

2015 

• Η υλική στέρηση μειώθηκε κατά 1,1% για την ίδια περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

μειώνεται για πρώτη φορά από το 2009 

• Ομοίως μειώθηκε και η υλική στέρηση των παιδιών (0-17 ετών) κατά 1,9% 

• Το 2008, το κατώφλι φτώχειας (όριο της φτώχειας) ήταν 6480 ευρώ ετήσιο εισόδημα για ένα 

άτομο και μέσα από σταδιακές ετήσιες μειώσεις έφτασε το 2016, τα 4500 ευρώ. Το 2017, αυξάνεται 

για πρώτη φορά, με το ετήσιο εισόδημα να ανέρχεται στα 4560 ευρώ. 

• Επίσης, το 2008, το κατώφλι φτώχειας για οικογένεια με 2 ενήλικες και 2 παιδιά μικρότερα 

των 14 ετών ήταν 13608 ευρώ και άγγιξε τα 9450 το 2016. Το 2017 αυξάνεται στα 9576 ευρώ. 

Πίνακας 2.7 

Έτος 1 άτομο Οικογένεια 

2008 6480 13608 

2012 5708 11986 

2013 5023 10547 

2014 4608 9745 

2015 4512 9677 

2016 4500 9450 

2017 4560 9576 

 
65 http://www.statistics.gr/documents/20181/acdec3d5-2b15-4b7f-ab45-f95bc479e699 
66 Η  ΕΛΣΤΑΤ Νοικοκυριών (SILC),  έτους 2017, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής 

Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2016.  Η έρευνα 

αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. 
67 http://www.statistics.gr/documents/20181/0be9db06-57ca-4735-94a7-5ace22670a9c 
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Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε σε 34,8% από 35,6% το 2016 

Πίνακας 2.8 

Έτος Αριθμός ατόμων ποσοστό ΜΟ ΕΕ Αριθμός ατόμων 

στην ΕΕ 

2008  28,1% 23,8% 116.570.000 

2012 3.795.000 34,6% 24,8% 123.614.000 

2013 3.903.800 35,7% 24,5% 122.703.000 

2014 3.884.700 36% 24,4% 121.897.000 

2015 3.828.500 35,7% 23,7% 118.823.000 

2016 3.789.300 35,6%   

2017 3.701.800 34,8%   

 

Η παιδική φτώχεια μειώθηκε κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 24,5% από 26,3% το 2016 

Πίνακας 2.9 

Έτος Ποσοστό 

2008 23% 

2012 26,9% 

2013 28,8% 

2014 25,5% 

2015 26,6% 

2016 26,3% 

2017 24,5% 

 

 

Η υλική στέρηση μειώθηκε κατά 1,3% και μειώνεται για πρώτη φορά από το 2009 

Πίνακας 2.10 

Έτος Ποσοστό 
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2008 11,2% 

2011 15,2% 

2012 19,5% 

2013 20,3% 

2014 21,5% 

2015 22,2% 

2016 22,4% 

2017 21,1% 

 

 

Ομοίως μειώθηκε και η υλική στέρηση των παιδιών (0-17 ετών) κατά 2,9% 

Πίνακας 2.11 

Έτος Ποσοστό 

2009 12,2% 

2011 16,4% 

2012 20,9% 

2013 23,3% 

2014 23,8% 

2015 25,7% 

2016 26,7% 

2017 23,8% 

 

Σύμφωνα με την “Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον”68 η παιδική φτώχεια και 

ανασφάλεια, η ανεργία των νέων και η επισφαλής απασχόληση εντείνουν την κοινωνική ανισότητα, τη 

φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική αστάθεια. Η επισφάλεια και η διαπιστωμένη 

αρνητική της επίδραση στη γεννητικότητα, επιδεινώνει, επίσης, τις δημογραφικές προοπτικές της 

χώρας. Τα παραπάνω επιτάσσουν άμεσες παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, 

προχώρησε στην εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Παιδιά και τις Οικογένειες. Το σχέδιο 

 
68 http://www.mindev.gov.gr/ελλάδα-μια-στρατηγική-ανάπτυξης-για-τ/ 
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αυτό, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση, στο- χεύει στην θέσπιση ενός ισχυρού, ανθεκτικού και 

βιώσιμου πλαισίου προστασίας. 

Εν τω μεταξύ, προβλέπονται οι ακόλουθες πρόσθετες επενδύσεις για την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κεφαλαίου: 

• Συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος των σχολικών γευμάτων. Το πιλοτικό 

πρόγραμμα ωφέλη- σε 3.000 παιδιά το 2016, πληθυσμός που αυξήθηκε σε 10.000 το 2017, ενώ 

επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Το 2018 χορηγούνται ημε- ρησίως 

130.000 σχολικά γεύματα, αυξάνοντάς τα σε 500.000 το 2019-2020.Το πρόγραμμα επεκτείνεται 

με προτεραιότητα στα σχολεία των περιοχών που πλήτ- τονται περισσότερο από τη φτώχεια και 

την ανεργία. 

• Αύξηση του αριθμού των βρεφονηπιακών σταθμών, από 2.800 μονάδες το 2018 για 

100.000 παιδιά, σε 5.000 μονάδες το 2019-2020 για 155.000 παιδιά. Η κεντρική αυτή κοινωνική 

επένδυση αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους εργαζόμε- νους γονείς, όσο και 

σε εκείνους που πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τη φτώχεια και την ανεργία. 

• Αύξηση των επιδομάτων στέγασης για περίπου 500.000 νοικοκυριά (με ενοίκιο και 

δάνειο), ιδίως των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων. 

Προβλέπονται, επίσης, συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως: 

• Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για οικογένειες και παιδιά, μέσω παροχής 

υπηρεσιών με αναφορά στην κοινότητα (κοινωνικές υπηρεσίες της «γειτονιάς») και της 

λειτουργίας 100 Κέντρων Στήριξης Οικογένειας του Δικτύου Κέντρων Κοινότητας. Οι δομές αυτές 

χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

• Ενίσχυση των μέτρων στήριξης της μητρότητας, κυρίως για τις ανασφάλιστες 

γυναίκες. 

Κύριο μέλημα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας είναι -

και θα παραμείνει- η διατήρηση των σχέσεων όλων των ωφελούμενων με το περιβάλλον της αγοράς 

εργασίας. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη του κινδύνου δημιουργίας αντικινήτρων 

ένταξης στην αγορά εργασίας. Ακόμη και όταν τα παρεχόμενα κοινωνικά επιδόματα υπηρετούν άλλους 

ή πολλαπλούς σκοπούς (π.χ. οικογενειακό επίδομα ή επίδομα αναπηρίας), η συνεχής χρήση εργαλείων 

όπως ο Εθνικός Μηχανισμός θα ενεργοποιήσει τους ελέγχους και τις διορθώσεις σε όλο το φάσμα των 

προγραμμάτων. 

Τέλος, η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες θα αποτελέσει τον 

ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της κυβέρνησης να ενισχυθούν αυτές οι κοινωνικές ομάδες. Ένα 

πιλοτικό πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί στις Περεφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Αττικής και αυτές οι 

προσπάθειες θα ευθυγραμμιστούν με το Νόμο περί υιοθεσίας και αναδοχής. Το νέο θεσμικό πλαίσιο 

θα λύσει σημαντικά προβλήματα διευκολύνοντας την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με σκοπό τη 

βελτίωση των ψυχολογικών και πνευματικών τους συνθηκών. Ταυτόχρονα, θα μειώσει τις 

καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες υιοθεσίας, ένα φαινόμενο το οποίο ευνοούσε το 

ανεπίτρεπτο φαινόμενο της «εμπορίας» ανηλίκων. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιεί η ΕΛΣΤΑΤ για τη μέτρηση και αξιολόγηση της φτώχειας στην 

Ελλάδα είμαι οι δείκτες για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020».  Ο στόχος της 

στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» θα αξιολογηθεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται 

σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού (πληθυσμός – στόχος)) σύμφωνα με τους 

ακόλουθους τρεις δείκτες69:  

1. Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.  

 
69  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την Έρευνα 

Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, https://www.statistics.gr/statistics/-

/publication/SFA10/-  

https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SFA10/-
https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SFA10/-
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2. Ποσοστό ατόμων με υλικές στερήσεις - Ο δείκτης «ποσοστό ατόμων με 

υλικές στερήσεις» εκτιμά τα επίπεδα διαβίωσης μετρώντας το ποσοστό του πληθυσμού που 

στερείται τουλάχιστον 4 από ένα κατάλογο  9 αγαθών και υπηρεσιών. 

a. Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως 

ενοίκιο ή δόση δανείου της κύριας κατοικίας, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, 

νερού, αερίου κλπ., δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις δανείου για οικοσκευή, 

διακοπές κ.ά., ή αγορές με δόσεις. 

b. Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών 

c. Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε 

δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας  

d. Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά αναγκαίων 

δαπανών αξίας περίπου 384 ευρώ. 

e. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο (περιλαμβάνεται και το 

κινητό τηλέφωνο)  

f. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση  

g. Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων - Οικονομική 

αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και  

h. Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση το χειμώνα και 

δροσιά το καλοκαίρι 

Ποσοστό πληθυσμού που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας – Ο 

δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 0-59 που διαβιούν σε νοικοκυριά 

που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από 20% της συνήθους απασχόλησης κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η ένταση εργασίας του νοικοκυριού ορίζεται ως ο 

λόγος μεταξύ του αριθμού των μηνών που τα όλα τα μέλη εργάζονται κατά το 

προηγούμενο έτος και του συνολικού αριθμού των μηνών που θα μπορούσαν 

θεωρητικά να έχουν εργαστεί κατά την ίδια περίοδο. Οικονομικά ενεργά μέλη 

θεωρούνται τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 18-59 ετών. Τα νοικοκυριά που 

αποτελούνται μόνο από μαθητές ή σπουδαστές κλπ. κάτω των 25 ετών ή και άτομα 

ηλικίας 60 ετών και άνω εξαιρούνται από τον υπολογισμό του δείκτη.  

Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική ύφεση επηρέασε το ελληνικό 

περιβάλλον το προηγούμενο διάστημα, έφερε πρακτικές και ψυχολογικές αλλαγές στις πληγείσες 

οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστα τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε αυτή 

(Garbarino, 2008; OECD, 2010; OECD, 2015) 

Οικογένειες όπου οι γονείς πέρασαν σε καθεστώς ανεργίας η φιλοξενία παιδιών σε δημόσια 

ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε ιδιωτικές δομές φροντίδας, και το θέμα του υποσιτισμού είναι 

μερικές μόνο από τις επιπτώσεις της περιόδου ύφεσης (Κογκίδου, 2012)70. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη οικονομική έρευνα του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, τα επίπεδα της 

φτώχειας για τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα, όπου κανείς από τους δύο γονείς δεν έχει εισόδημα 

έχουν αυξηθεί δραματικά. Πιο συγκεκριμένα μάλιστα, το 27% των παιδιών (<18 ετών) ζουν σε 

νοικοκυριά που αναφέρουν έντονη υλική αποστέρηση για το 2016, έναντι του 9.5% που αναφέρεται 

στον ίδιο δείκτη το 2006 (OECD, 2018:4). Η αύξηση είναι πιο έντονη στα νοικοκυριά όπου οι γονείς 

δεν έχουν προσόντα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ.), πράγμα που καθιστά πιο 

δύσκολη την εύρεση εργασίας.  

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, τα παιδιά που μεγαλώνουν υπό το καθεστώς φτώχειας φαίνονται 

να επηρεάζονται έντονα τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, ενώ δεν επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό όσον 

 
70  Κογκίδου Δ., 2012, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, διαθέσιμο στο 

http://manouleskaipaidakia.blogspot.com/2012/06/blog-post_5719.html  

http://manouleskaipaidakia.blogspot.com/2012/06/blog-post_5719.html
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αφορά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Οι επιδράσεις αυτές είναι ισχυρότερες όσο περισσότερο διαρκεί η 

περίοδος της φτώχειας (OECD, 2009:32). Στην Ελλάδα, το εισοδηματικό επίπεδο των γονέων 

συσχετίζεται με την εκπαιδευτική επίδοση σε ηλικία 15 ετών και οι μαθητές από χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο είναι λιγότερο πιθανό να είναι μεταξύ των κορυφαίων από ό, τι στις 

περισσότερες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ (OECD, 2015b:17; OECD, 2016:42; OECD και Eurofound, 

2017:39). Οι συνθήκες αυτές στην παιδική ηλικία μπορούν να υπονομεύσουν την ευημερία ενός 

ατόμου και την ικανοποίηση της ζωής του, πέρα από τις προοπτικές εισοδήματος και απασχόλησης 

(OECD, 2015a), αφού το υψηλό επίπεδο φτώχειας των παιδιών μειώνει την παραγωγικότητα και την 

δυνητική παραγωγή (Machin, 2006. OECD και Eurofound, 2017). 

2.6  Συμπεράσματα – Χρησιμότητα των Δεικτών που εξετάστηκαν για περαιτέρω χρήση 

 

Με το πέρας τόσο της ποιοτικής όσο και της βιβλιογραφικής έρευνας, συγκεντρώθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες και υλικό που αφορά το ζήτημα της καταγραφής της παιδικής ευημερίας και 

των παραγόντων-διαστάσεων που τη συνθέτουν, σε επίπεδο τοπικό (ν. Αττικής), εθνικό και παγκόσμιο. 

Έχοντας εξετάσει πλήθος πηγών της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας που υπάρχει για να 

καλύψει το θέμα της ευημερίας και της φτώχειας, σε γενικότερο αλλά πολύ περισσότερο στο επίπεδο 

που αφορά τα παιδιά, αρχικά συμφωνούμε με το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός 

ορισμός αυτών. Αυτό, εικάζουμε ότι συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν έντονες 

διαφοροποιήσεις κυρίως πολιτισμικού ύφους, οι οποίες συνθέτουν ένα διαφορετικό κάθε φορά 

περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να στερούνται τόσο 

υλικά όσο και άυλα αγαθά. Ακόμη, βλέπουμε ότι το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, πρώτα σε 

παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο, και κυρίως στο χώρο της πρωτεύουσας, 

δημιούργησε συνθήκες που έφεραν στο φως παράγοντες και διαστάσεις στις οποίες δεν δόθηκε 

προηγουμένως η δέουσα βαρύτητα, δημιουργώντας μια αμφίδρομη σχέση αιτίου και αιτιατού ως προς 

τα αποτελέσματα σε όρους ευημερίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά ευοίωνο το γεγονός ότι 

στην πλειοψηφία των προσπαθειών καταγραφής, μέτρησης και αξιολόγησης της παιδικής ευημερίας 

χρησιμοποιούνται εργαλεία αυτό-αναφοράς, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν γνώση 

τόσο της μοναδικότητας των παιδιών ως πληθυσμιακής ομάδας που χρήζει ξεχωριστής 

παρακολούθησης, όσο και της σημασίας του να έχουν τα παιδιά κάθε ηλικιακής ομάδας τη δυνατότητα 

να μπορούν να εκφράσουν την προσωπική τους εμπειρία για το πώς βίωσαν ή βιώνουν την περίοδο 

μιας οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα.  

Κατά την επισκόπηση του υπάρχοντος μεθοδολογικού πλαισίου καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας ή του αντίθετου της παιδικής φτώχειας (αποστέρησης), εξέχων ρόλο διαδραματίζει το 

εργαλείο ΕU-MODA της UNICEF, καθώς αντιμετωπίζει την παιδική ευημερία ως ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο. Επιπλέον όμως το εργαλείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι λαμβάνει υπόψη του τα 

σχετικά άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Πάραυτα όλοι οι παραπάνω δείκτες δεν είναι τόσο κατάλληλοι και χρήσιμοι για περαιτέρω 

χρήση και ειδικότερα για τη καταγραφή της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ή στην Περιφέρεια 

Αττικής διότι: 

• Eίναι περισσότερο προσανατολισμένοι για περιοχές όπως η Αφρική και όχι για 

περισσότερο «urban» περιοχές. Ακόμα και το εργαλείο   EU-MODA της UNICEF 

παρατηρούμε ότι περιλαμβάνει δείκτες ή διαστάσεις, οι οποίοι έχουν νόημα στην 

Αφρική , αλλά όχι στην Ελλάδα, ή στην Περιφέρεια Αττικής, όπως για παράδειγμα η 

Διάσταση «Νερό κι Αποχέτευση», η οποία είναι εξαιρετική διάσταση για την Αφρική 

αλλά όχι για την Ελλάδα ή για την  περιφέρεια Αττικής.  Υπό το πρίσμα της 

πρόσφατης κρίσης που πέρασε η χώρα μας θα ήταν πιο σημαντική μια διάσταση ή 

ένας δείκτης σχετικά με την ενεργή παροχή ρεύματος ή τον ασφαλή (χωρίς μαγκάλια) 

τρόπο θέρμανσης. Τα ίδια ισχύουν και για τους δείκτες της EUROSTAT, από τους 
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οποίους αντλεί δεδομένα το εργαλείο EU-MODA. Ήτοι εξετάζεται για παράδειγμα η 

ύπαρξη ή όχι εσωτερικής τουαλέτας. (Βλέπε σχετικά και Ενότητα 1.3 του παρόντος) 

• H Kάλυψη των δεικτών αυτών είναι επίσης περιορισμένη , διότι δεν εφαρμόζονται σε 

τοπικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την παιδική ευημερία ή 

φτώχεια σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μέσω των υφιστάμενων βάσεων 

δεδομένων.  

• Η κάλυψη των δεικτών αυτών είναι περιορισμένη και ως προς τις διαστάσεις που 

εξετάζουν, ήτοι δεν μπορούν να αποτυπώσουν το συγκεκριμένο είδος παιδικής 

φτώχειας, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια της 

Αττικής. 

Συμπερασματικά οι παραπάνω δείκτες που εξετάστηκαν και με τους οποίους γίνονται καταγραφές στη 

χώρα μας σε εθνικό επίπεδο μόνο, παρατηρούμε ότι είναι ανεπαρκείς, ως προς την χρησιμότητα τους, 

την καταλληλότητα τους και την κάλυψη τους. (Βλέπε σχετικά και Ενότητα 1.3 του παρόντος) . Είναι 

λοιπόν διαυγή η ανάγκη για δημιουργία νέων δεικτών αποτύπωσης του συγκεκριμένου φαινομένου της 

παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας. (Βλέπε κεφάλαιο 1) 
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

 

3.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν θα παρουσιαστεί μια επισκόπηση δικαίου όσον αφορά την παιδική φτώχεια στον 

αντίποδα της παιδικής ευημερία. Οι στατιστικοί δείκτες που λαμβάνονται υπ’όψιν για την μέτρηση της 

παιδικής φτώχειας ως πολύπλευρου φαινομένου έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την έλλειψη ή 

ανυπαρξία ίδιων οικονομικών μέσων για την κάλυψη άμεσων αναγκών του ανηλίκου τέκνου. Η κύρια 

απάντηση του νομοθέτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω έρχεται με 

την μορφή θεσμοθέτησης μέσων αρωγής τα οποία συνάδουν κατά κύριο λόγο με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις των κρατών. Τα μέτρα αυτά έχουν κυρίως εισοδηματικό χαρακτήρα τόσο όσον αφορά το 

είδος χορήγησής τους (επιδόματα επικουρικού χαρακτήρα) όσο και τα κριτήρια χορήγησής τους 

(έλλειψη ίδιων μέσων). 

Συντόμως οφείλει να αναφερθεί πως η αντιμετώπιση της πολύπλευρης φτώχειας συμβαίνει 

συνήθως και με την πολύπλευρη απάντηση του νομοθέτη με επί μέρους μέτρα τα οποία όμως στο 

σύνολο τους έρχονται σε ένα «δεύτερο πλάνο». Η συγκέντρωση της παρούσας επισκόπησης στα μέτρα 

εισοδηματικού χαρακτήρα έχει να κάνει με την «ρίζα» του προβλήματος η οποία όπως ήδη προείπαμε 

βρίσκεται κατά κύριο λόγω και μαζικά στην έλλειψη των γονέων ή στην εξαιρετική οικονομική 

δυσχέρεια αυτών. Η αρχή του προβλήματος λοιπόν ξεκινάει από το σημείο αυτό και επεκτείνεται σε 

κάθε τομέα της καθημερινότητας. 

 

3.2 Διεθνές επίπεδο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ευρώπη 

Στον χώρο του δημοσίου διεθνούς αλλά και ευρωπαϊκού δικαίου υπάρχουν αρκετές 

αξιοσημείωτες πολυμερείς συνθήκες οι οποίες εν γένει θέτουν τις βάσεις για την δόμηση της σύγχρονης 

νομικής αντίληψης όσον αφορά την παιδική ευημερία. Στην παρούσα επισκόπηση θα σχολιασθούν και 

θα περιγραφούν οι εξής: 

Η Χάρτα των Αφρικανικών Χωρών για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (African 

Charter on the Rights and the Welfare of the Child ) 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UN Convention on the Rights of the 

Child) 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αρθ. 3, παρ. 3) και η Χάρτα των Θεμελιωδών 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Αρθ. 24) 

Η παιδική ευημερία δεν έχει σε επίπεδο δημοσίου διεθνούς αλλά και ευρωπαϊκού δικαίου 

κάποιον ενιαίο νομικό ορισμό χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως δεν δύναται να οριστούν  τα βασικά 

της χαρακτηριστικά συναρτήσει της παιδικής φτώχειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

καταπολέμησης της φτώχειας και της ενσωμάτωσης οικονομικών κριτηρίων εν γένει στην νομική 

προσέγγιση της παιδικής ευημερίας είναι το Αρθ. 20,  παρ. 1, εδ. (β) της Χάρτας των Αφρικανικών 

Χωρών περί των ευθυνών των γονέων (Article 20, Section 1-(b)) το οποίο ορίζει: 

«1. Parents or other persons responsible for the child shall have the primary responsibility for 

the upbringing and development the child and shall have the duty: 

http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-endiaferei-perissotero-toys-polites%20%0d
http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-endiaferei-perissotero-toys-polites%20%0d
http://www.organizationearth.org/wp-content/uploads/2017/03/PagkosmioiStoxoi-web.pdf
http://www.organizationearth.org/wp-content/uploads/2017/03/PagkosmioiStoxoi-web.pdf
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(...) 

 (b) to secure, within their abilities and financial capacities, conditions of living necessary to 

the child’s development; (...)»  

Παρά το γεγονός πως η Χάρτα των Αφρικανικών Χωρών είναι κατά ένα χρόνο μεταγενέστερη 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και της ιδιαιτερότητας που εμφανίζει λόγω της ιδιάζουσας 

πολιτισμικής και πολιτικής κατάστασης της ηπείρου αντανακλά τον πυρήνα της Σύμβασης. Τούτο είναι 

ιδιαίτερα εμφανές σε πολλαπλά άρθρα επιτρέποντάς μας να επιδιώξουμε τον καθορισμό βασικών 

νομικών χαρακτηριστικών όσον αφορά τόσο τον ορισμό της «ευημερίας του παιδιού» αλλά και την 

νομική του συσχέτιση με οικονομικά κριτήρια.  

Η αποτροπή της διαβίωσης του παιδιού σε συνθήκες φτώχειας μπορεί μεν να μην αναφέρεται 

expressis verbis στις ως άνω αναφερθέντες πηγές δημοσίου διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου 

περιγράφεται δε μέσω προτεινόμενων μέτρων προς τα συμβαλλόμενα κράτη και κράτη- μέλη. Αυτό 

διαφαίνεται για παράδειγμα στο Άρθ. 27, παρ. 1-3 της Σύμβασης του ΟΗΕ (Art. 27, Sections 1-3 ) όπου 

χαρακτηριστικά αναφέρεται: 

«Article 27 

1. States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the 

child's 

physical, mental, spiritual, moral and social development. 

2. The parent(s) or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, 

within 

their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's 

development. 

3. States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take 

appropriate 

measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall 

in 

case of need provide material assistance and support programmes, particularly with regard to 

nutrition, clothing and housing.» 

Η σύνδεση αυτή μεταξύ ανάπτυξης του παιδιού και διάθεσης οικονομικών μέσων που πρέπει 

να του παρέχονται από τους γονείς για την καλύτερη δυνατή επίτευξη του σκοπού αυτού ενισχύεται 

μέσω της συμβατικής υποχρέωσης/επιταγής των συμβαλλόμενων μερών για υλική υποστήριξη των 

γονέων. Ειδικότερα η αναφορά της κρατικής υποχρέωσης όσον αφορά την  -συμπληρωματική- 

υποστήριξη των γονέων σε θέματα πρόσβασης διατροφής, ένδυσης και παροχής στέγης είναι ένα 

χαρακτηριστικό που συναντάται και στις δύο πολυμερείς συμβάσεις (βλέπε επίσης Art. 14 Section 2-

(h) και Art. 20 Section 2-(a), ΑCHPR).  

Ως εκ τούτου μπορούμε να εξάγουμε το προσωρινό συμπέρασμα πως από νομική σκοπιά η 

αποφυγή της ολικής φτώχειας και η υποστήριξη των γονέων αποσκοπώντας στην αποτροπή διαβίωσης 

των παιδιών σε συνθήκες ανέχειας, οι οποίες θα δυσχέρεναν ή θα καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβασή 

αυτών σε είδη πρώτης ανάγκης μπορεί να θεωρηθεί ως συμβατική υποχρέωση. 

 

 

 

3.2.1. Ευρώπη και Δίκαιο της ΕΕ 

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου συναντάμε ίσως ένα πιο περιορισμένο νομοθετικό έργο από 

τον ευρωπαίο νομοθέτη παρά το γεγονός της ύπαρξης πλούσιας παραγωγής μη δεσμευτικών 

προτάσεων (συστάσεων και ανακοινώσεων) και καλών πρακτικών κυρίως από την Επιτροπή (π.χ. 

Σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον 

κύκλο της μειονεξίας», Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
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πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή»). Το σπουδαιότερο νομοθετικό μέτρο όλων στην παρούσα 

φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ίσως ο Κανονισμός αριθ. 223/2014  για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στον οποίο ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα παιδιά τα οποία 

απειλούνται ή και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

 Στον κανονισμό αναφέρεται χαρακτηριστικά τόσο στα εισαγωγικά σημεία του 

προοιμίου όσο και στο κείμενο το ίδιο 

 « (7)  (...) Το Ταμείο θα πρέπει να ανακουφίσει τις χειρότερες μορφές φτώχειας με τον 

μεγαλύτερο αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η 

στέρηση τροφής. 

Αρθ. 7 παρ. 8   

Οι οργανώσεις-εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε), οι οποίες 

προσφέρουν άμεσα τα τρόφιμα ή/και την βασική υλική συνδρομή, αναλαμβάνουν οι ίδιες ή σε συνεργασία 

με άλλες οργανώσεις δραστηριότητες, οι οποίες, όπου ενδείκνυται, συνίστανται στον αναπροσανατολισμό 

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, που συμπληρώνουν την επισιτιστική βοήθεια, με σκοπό την κοινωνική 

ενσωμάτωση των απόρων, είτε υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αυτές από το Ταμείο είτε δεν 

υποστηρίζονται. Ωστόσο, αυτά τα συνοδευτικά μέτρα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιπτώσεις που τα 

τρόφιμα ή/και η βασική υλική συνδρομή παρέχονται μόνον σε απόρους σε παιδικούς σταθμούς ή 

παρόμοια ιδρύματα.71»  

Η τελευταία πρόταση του άρθρου είναι ενδεικτική της σημασίας της καταπολέμησης της 

παιδικής φτώχειας και ιδιαιτέρως των συνεπειών της σχετικά με την δυσχερή θέση των παιδιών που 

δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Όπως και στα προαναφερθέντα κείμενα Δημοσίου Διεθνούς 

Δικαίου έτσι και εδώ ο ευρωπαϊκός νομοθέτης αναγνωρίζει την αναγκαιότητα άμεσης απάντησης δίχως 

περαιτέρω νομικά κωλύματα. Ως εκ τούτου διαφαίνεται πως και σε διεθνές αλλά και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο η θέσπιση άμεσων μέσων και ενεργειών ώστε ένα από τα πιο βίαια αποτελέσματα της ένδειας 

-δηλ. η στέρηση τροφής- είναι συνδεδεμένα με υλική και ιδιαίτερα οικονομική υποστήριξη από την 

πλευρά του κράτους και των ευρωπαϊκών μηχανισμών.72 

Όλα τα παραπάνω έχουν την βάση τους στις προαναφερθέντες βασικές πηγές ευρωπαϊκού 

πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ επαφιόμενα κυρίως στα άρθρα 3., παρ. 3 και Αρθ. 24 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χάρτας των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντιστοίχως. Δυστυχώς όμως παρά την πληθώρα μη δεσμευτικών κινήσεων από την πλευρά 

της ΕΕ και ιδιαίτερα της επιτροπής το νομοθετικό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυσανάλογο του 

μεγέθους του προβλήματος. Πέρα από τον ως άνω αναφερθέντα Κανονισμό ο ευρωπαίος νομοθέτης 

δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να παράξει στοχευμένο (δευτερογενές) νομοθετικό έργο ως προς την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι κινήσεις που γίνονται τα 

τελευταία χρόνια από πλευράς επιτροπής (π.χ. με την μορφή Συστάσεων) είναι κενές περιεχομένου. 

 

3.2.2. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κανονιστικά πλαίσια-de lege ferenda. 

Το πλέον σημαντικό κείμενο που φιλοδοξεί να θέσει τις νομικές βάσεις για την αντιμετώπιση 

-μεταξύ άλλων- και της παιδικής φτώχειας είναι η πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση ενός 

 
71 Η ελληνική έκδοση του κειμένου δεν καθιστά τελείως ξεκάθαρη την ενσωμάτωση των απόρων 

παιδιών ως στόχο του εν λόγω ταμείου. Η αγγλική έκδοση όμως μας δίνει ίσως μια πιο συγκεκριμένη εικόνα 
„(…)However, such accompanying measures shall not be compulsory in cases where the food and/or basic 

material assistance is provided solely to most deprived children in childcare or comparable facilities.” 
72 Ο λόγος για την αντίδραση αυτή από την πλευρά του ευρωπαίου νομοθέτη μάλλον εντοπίζεται στο 

γεγονός ότι έως και το 2008 περί τα 20 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ βρίσκονταν κάτω από το όριο της φτώχειας. 
(βλέπε Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο, «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή», σελ. 2, 2010) 
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Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Com. Recomendation of 26.4.2017 on the European 

Pillar of Social Rights). Αν και η εν προκειμένω ορολογία –«Πυλώνας»- είναι μάλλον άστοχη ιδιαίτερα 

μετά και την Συνθήκη της Λισαβώνας και την υιοθέτηση κειμένων πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου 

(Συνθήκη για την ΕΕ, Συνθήκη για την Λειτουργία της ΕΕ ) η πρόταση της Επιτροπής είναι μάλλον 

χαρακτηριστική για την πρόθεση της Επιτροπής. Το κείμενο της εν λόγω πρότασης έχει πρόδηλα 

στοιχεία μιας Χάρτας κατά τα πρότυπα της Χάρτας των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Συνεπώς ο απώτερος σκοπός της Επιτροπής είναι η δημιουργία νομικών βάσεων παράλληλων και 

συμπληρωματικών προς την ήδη υπάρχουσα Χάρτα.  

Από την εν λόγω πρόταση δεν θα ήταν δυνατόν να λείπουν και συγκεκριμένες, ξεκάθαρες και 

στοχευόμενες αναφορές στην παιδική ευημερία και την παιδική φτώχεια ακολουθώντας τις βάσεις του 

Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Ειδικότερα μπορούμε να δούμε το κεντρικό σημείο που λαμβάνει η 

παιδική φτώχεια βάσει του ακόλουθου παραδείγματος: 

«(...) Chapter III: Social protection and inclusion 

11. Childcare and support to children  

a. Children have the right to affordable early childhood education and care of good 

quality. 

b. Children have the right to protection from poverty. Children from disadvantaged 

backgrounds have the right to specific measures to enhance equal opportunities. 

(...)» 

Σε συνδυασμό με την  Σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη (ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2013 Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας)  

γίνεται αντιληπτό πως η προσέγγιση του ευρωπαίου νομοθέτη προς το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας 

μπορεί μεν σε επίπεδο ΕΕ να μην έχει φτάσει το καλύτερο δυνατό σημείο κυρίως λόγω της έλλειψης 

πρωτογενούς αλλά και δευτερογενούς δικαίου αλλά ο νομοθέτης δεν μένει τελείως άπραγος. 

Συγκεκριμένα στην ίδια Σύσταση αναφέρει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος: 

 « 2.1 (...)Να εξασφαλίζεται επαρκές βιοτικό επίπεδο μέσω ενός 

συνδυασμού παροχών — Να παρέχεται η δυνατότητα για 

τα παιδιά να απολαμβάνουν επαρκές βιοτικό επίπεδο, το 

οποίο επιτρέπει μια αξιοπρεπή ζωή, μέσω του βέλτιστου συνδυασμού 

παροχών σε χρήμα και σε είδος: 

— Να υποστηρίζονται τα οικογενειακά εισοδήματα μέσω 

επαρκών, συνεκτικών και αποτελεσματικών παροχών, 

συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων, οικογενειακών 

και παιδικών επιδομάτων, παροχών στέγασης και 

συστημάτων εγγύησης ελάχιστου εισοδήματος. 

— Να συμπληρώνονται τα συστήματα παροχών σε χρήμα με 

παροχές σε είδος, ιδίως σχετικές με τη διατροφή, την 

παιδική φροντίδα, την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, 

τη μεταφορά και την πρόσβαση σε αθλητικές ή κοινωνικοπολιτιστικές 

δραστηριότητες. 

— Να εξασφαλίζεται ότι ο σχεδιασμός και η επιλεξιμότητα 

για οικονομική στήριξη υπέρ των παιδιών εκφράζουν εξελιγμένες 

ρυθμίσεις διαβίωσης και ευνοούν την κατάλληλη 

αναδιανομή του πλούτου μεταξύ των διαφόρων εισοδηματικών 

τάξεων. 

— Να εξασφαλίζεται πραγματική πρόσβαση στις παροχές τις 

οποίες δικαιούνται τα παιδιά ή οι οικογένειές τους με τη 
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διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές και με την ανάπτυξη 

υπηρεσιών πληροφόρησης στη διάθεση των δικαιούχων. 

— Να χορηγούνται παροχές με βάση το εισόδημα ή άλλες 

στοχευόμενες παροχές κατά τρόπο που να επιτρέπει να 

αποφεύγεται ο στιγματισμός, να διαφοροποιούνται οι 

ανάγκες των παιδιών και να μειώνεται ο κίνδυνος της 

φτώχειας, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται η δημιουργία 

αντικινήτρων εργασίας για όσους αποτελούν τη δεύτερη 

πηγή εισοδήματος της οικογένειας και τους μόνους γονείς. 

— Να επιδεικνύεται διακριτικότητα, στις περιπτώσεις που οι 

οικογενειακές παροχές εξαρτώνται από τη συμπεριφορά 

των γονέων ή την τακτική σχολική φοίτηση των παιδιών 

και να αξιολογούνται οι πιθανές αρνητικές συνέπειες των 

εν λόγω μέτρων. 

— Να θεσμοθετούνται τακτικοί και ευέλικτοι μηχανισμοί 

χορήγησης παροχών που εξασφαλίζουν μέγιστη κάλυψη 

και ωφελούν περισσότερο τα παιδιά, όπως οι προκαταβολές.  

(...)» 

Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιβεβαιώνεται για έτι μια φορά πως σε επίπεδο ΕΕ η νομοθεσία 

μπορεί να είναι μικρή σε έκταση, το πρόβλημα όμως δεν αντιμετωπίζεται με άρνηση αλλά με έντονη 

παραγωγή πολιτικών (policies).73 

 

3.3 . Νομικά εργαλεία για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας σε εθνικό επίπεδο: 

Το αυστριακό παράδειγμα. 

Η κατασκευή μηχανισμών του κοινωνικού κράτους μέσω της θέσπισης εθνικών νομικών 

κανονιστικών πλαισίων στην Δημοκρατία της Αυστρίας που στοχευμένα θεσμοθετούν μηχανισμούς 

αποτροπής και πρόληψης της παιδικής φτώχειας, βρίσκεται στο επίκεντρο του Αυστριακού νομοθέτη. 

Τα σημαντικότερα νομοθετικά έργα είναι τα εξής: 

-Νόμος περί του επιδόματος παιδικής επιμέλειας (KBGG, Kinderbetreuungsgeldgesetz) 

-Νόμος περί εξισορρόπησης των οικογενειακών βαρών(Familienelastenausgleichsgesetz) 

- Ομοσπονδιακός Συνταγματικός Νόμος περί των δικαιωμάτων του παιδιού 

(Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern) 

-  οι διάφοροι Νόμοι των Ομόσπονδων Κρατιδίων της Αυστρίας που ρυθμίζουν θέματα 

κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της διασφάλισης του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης σε επίπεδο 

Κρατιδίων (π.χ. Voralb. Landesgesetz für die Mindestsicherung, Νόμος του ομόσπονδου Κρατιδίου 

του Vorarlberg περί της διασφάλισης του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης). 

 

3.3.1. Ο Ομοσπονδιακός Συνταγματικός Νόμος περί των δικαιωμάτων του παιδιού 

Με μια προσέγγιση a maiore ad minus πρέπει να ξεκινήσουμε από το νομοθέτημα του 

ομοσπονδιακού νομοθέτη, το οποίο και έχει συνταγματική ισχύ. Ήδη από το Αρθ. 1 του ομοσπ. 

 
73 Οι λόγοι πίσω από την έλλειψη αυτή ποικίλουν. Η κοινωνική πολιτική δεν ανήκει-μέχρι σήμερα- στις 

περιοχές αρμοδιότητας της ΕΕ και ως εκ τούτου το νομοθετικό έργο επί τούτου είναι εξαιρετικά περιορισμένο. 
Ως αποτέλεσμα της ατζέντας «Ευρώπη 2020» έχουν ήδη γίνει κινήσεις όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω για 
την αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε επίπεδο Κοινωνικής Πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνεται 
και η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε μελλοντικά νομοθετικά σχέδια του ευρωπαίου νομοθέτη. Η 
πολυπλοκότητα της υιοθέτησης και επιβολής των φιλόδοξων αυτών μέτρων θα είναι πολιτικά αλλά και 
νομοτεχνικά αρκετά μεγάλη. 
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Συνταγματικού νόμου, διαφαίνεται η προσπάθεια του αυστριακού νομοθέτη να εναρμονίσει την 

εγχώρια έννομη τάξη με την διεθνή: 

« Άρθρο 1  

Κάθε παιδί έχει την αξίωση για φροντίδα και πρόνοια οι οποίες είναι αναγκαίες για την ευημερία 

του, την ανάπτυξή του και την εξέλιξή του όπως επίσης και της περιφρούρησης των συμφερόντων του 

(...)» 

Συγκρίνοντας την διατύπωση αυτή τόσο με την Σύμβαση του ΟΗΕ όσο και με την Χάρτα των 

Αφρικανικών Χωρών αλλά και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση ενός 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων διαφαίνονται ουσιώδεις βασικές ομοιότητες. Η πρόνοια και η 

ανάπτυξη του παιδιού εμφανίζονται ως μάλλον κομβικά σημεία σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, ευρωπαϊκό 

και εθνικό). Βάσει και γύρω από αυτήν την συνταγματική νομοθεσία ελήφθησαν μέτρα για την 

περάτωση αυτής ακριβώς της συνταγματικής επιταγής. Η παρέμβαση του κράτους σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων εναρμονίζεται πλήρως με την συμβατική 

υποχρέωση της Αυστρίας, όπως αυτή προκύπτει από το Αρθ. 27 παρ. 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ.74 

 

3.3.2. Νόμος περί του επιδόματος παιδικής επιμέλειας 

Ο Νόμος περί του επιδόματος παιδικής επιμέλειας είναι ένα από τα πρώτα νομοθετικά εργαλεία 

που ενεργοποιούν τον κρατικό μηχανισμό για την αποτροπή της ένδειας βασιζόμενη σε οικονομικές 

συνθήκες. Δικαιούχος του επιδόματος είναι πάντα ο ένας γονέας και σε περίπτωση μη κοινής 

συμβίωσης ή απουσίας συζυγικών δεσμών εκείνος ο γονέας με τον οποίο το ανήλικο τέκνο κατοικεί. 

Το εισοδηματικό κριτήριο ορίζεται βάσει φορολογικών παραμέτρων και ως ανώτατο όριο εισοδήματος 

ορίζεται σήμερα το ποσό των 16.200,00 Ευρώ. 75 Το ποσό που προβλέπεται από τον νόμο είναι περί τα 

34,00 Ευρώ ημερησίως με δυνατότητα αύξησης αυτού κατά 50% σε περίπτωση γέννησης διδύμων ή 

και περισσότερων τέκνων σε μία γέννα. Η αξίωση του δικαιούχου είναι χρονικά περιορισμένη (1 

χρόνος από την γέννηση) ενώ μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ ή ακόμη και να επιμηκυνθεί μέχρι 

το 3ο έτος της ηλικίας του με αντίστοιχη μείωση του ποσού.76 Αν και η τελεολογική ερμηνεία του νόμου 

βάσει ιστορικών στοιχείων δεν καταδεικνύει την σύνδεση μεταξύ αποτροπής φτώχειας οι διευκρινίσεις 

επί των διαφόρων τροποποιήσεων του νομοσχεδίου είναι ενδεικτικές της πρόθεσης του νομοθέτη. 

Παρά την άμεση σύνδεση μεταξύ της οικονομικής ελάφρυνσης των γονέων από την οικονομική 

επιβάρυνση που προκύπτει από την φροντίδα ενός ανήλικου τέκνου77 είναι αρκετά ξεκάθαρο πως η 

κρατική παρέμβαση -έστω και άθελά της- θέτει ένα ακόμη θεσμικό τροχοπέδη ενάντια στην παιδική 

φτώχεια.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης της χορήγησης 

για ακόμα 3 μήνες σε περίπτωση που ο κηδεμόνας έχει ήδη ζητήσει διατροφή από τον έτερο γονέα και 

είτε δεν την έχει λάβει είτε αυτή δεν ξεπερνάει το ποσό των 100 Ευρώ μηνιαίως. Εδώ βέβαια πρέπει να 

σημειωθεί πως και πάλι τα εισοδηματικά κριτήρια αυτήν τη φορά στο σύνολο τους παίζουν ακόμα πιο 

σημαντικό ρόλο: Στην προκειμένη περίπτωση λαμβάνονται υπ όψιν όλα τα εισοδήματα του αιτούντα 

συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε κοινωνικών επιδομάτων (π.χ. χρηματικά ποσά από το ταμείο 

ανεργίας). Το σύνολο αυτών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1400 ευρώ μηνιαίως ώστε ο αιτών να 

δικαιούται την επιμήκυνση.78 

 

 
74 Η Αυστρία συμμετέχει στην Σύμβαση με την επικύρωση αυτής, με έναρξη ισχύος το 1992 
75 §§2-8 KBGG 
76 Η περίπτωση αυτή ισχύει για παιδιά γονέων με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα που διαμένουν 

εντός των αυστριακών συνόρων (§2 Abs. 1, lit. c) letzter Satz , §5 KBGG) 
77 Κυβερνητική πρόταση Νόμου αρ. 123 -διευκρινίσεις (RV Nr. 123 XXII. GP) 
78 §5c Abs. 2 KBGG 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 94 

 

 

3.3.3. O Νόμος περί εξισορρόπησης των οικογενειακών βαρών 

Το οικογενειακό επίδομα το οποίο απολαμβάνουν πολλές οικογένειες στην Αυστρία βάσει 

αυτού του νόμου έρχεται να ενισχύσει πολύ περισσότερα ενήλικα τέκνα και δη έως και το 24ο έτος της 

ηλικίας τους. Το ποσόν κυμαίνεται μεταξύ 114 και 165 ευρώ μηνιαίως 79  ενώ προσαυξήσεις 

προβλέπονται για παραπάνω ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες. 80  Η 

αποπληρωμή γίνεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην αρμόδια επιτόπια Δ.Ο.Υ. μηνιαίως μέσω 

αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερη προσαύξηση 

προβλέπεται για τα τέκνα των οποίων το σχολείο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  βρίσκεται μακρύτερα από 10 χλμ. από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.81 Λόγω του 

σκοπού του νόμου όσον αφορά την ελάφρυνση των γονέων ιδιαιτέρως από τα οικονομικά βάρη της 

ανατροφής ενός ανήλικου τέκνου ο ως άνω νόμος δεν περιλαμβάνει μόνο «αποζημιώσεις» έναντι 

εξόδων για την σχολική και όχι μόνον εκπαίδευσή των αλλά προβλέπει περαιτέρω στοχευόμενες 

απολαβές όσον αφορά την ίδια την σχολική εκπαίδευση. Στο Κεφάλαιο Ic και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 31 έως 31h του ως άνω προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση σχολικών βοηθημάτων τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με την σχολική εκπαίδευση του τέκνου αποσκοπώντας στην εισοδηματική 

ελάφρυνση των γονέων. Για την περάτωση και την εκτέλεση των προβλεπόμενων νομοθετικών 

ρυθμίσεων καθίσταται ως αρμόδιος ο εκάστοτε Υπουργός με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο.82 Για τον 

σκοπό αυτό προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας παραγγελιών 

και κοστολογήσεων σχολικών εγχειριδίων. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω ο Νόμος περί του επιδόματος παιδικής επιμέλειας είναι ένα πολύ 

σημαντικό βοήθημα των νέων γονέων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες 

ενός νεογέννητου τέκνου. Πέραν τούτου ο νομοθέτης προβλέπει μια επιπλέον οικονομική υποστήριξη 

μέσω του Νόμου περί εξισορρόπησης των οικογενειακών βαρών όσων αφορά τα νεογέννητα ανήλικα 

τέκνα μέχρι και την συμπλήρωση του 1ου έτους τους. Βασική προϋπόθεση είναι η αυστριακή 

υπηκοότητα -ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του τέκνου- η διαμονή του στην ημεδαπή, η 

αναγνώριση του καθεστώτος ανιθαγένειας  ή η χορήγηση ασύλου στον γονέα εντός των αυστριακών 

συνόρων από την αρμόδια αυστριακή Αρχή. Τα εισοδηματικά κριτήρια εν γένει για την αναγνώριση 

της αξίωσης του δικαιούχου καθορίζονται και πάλι από φορολογικές παραμέτρους ενώ στην περίπτωση 

του επιπλέον βοηθήματος βάσει του ως άνω Νόμου τα κριτήρια γίνονται αυστηρότερα βάσει εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.83 

Η τελεολογική ερμηνεία του παρόντος νομοθετήματος γίνεται πρόδηλη ιδιαίτερα βάσει του 

Κεφαλαίου ΙΙa με τίτλο « Εξίσωση οικογενειακών δυσκολιών». Ο νομοθέτης στις παραγράφους §§38-

38c προνοεί την επιπλέον αύξηση του προβλεπόμενου επιδόματος για μέλλοντες γονείς οι οποίοι έχουν 

βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης χωρίς υπαιτιότητα δική τους. Η μορφή του επιπλέον επιδόματος είναι 

σύμφωνα με την παράγραφο 38b πολυδιάστατη: χορήγηση χαμηλότοκου δανείου με χρονική διάρκεια 

αποπληρωμής έως και δέκα χρόνια, αποπληρωμή τόκων και λοιπών εξόδων χορήγησης πίστωσης από 

εγχώριο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπως επίσης και λοιπά βοηθήματα in pecunia numerata.  

Για ακόμη μια φορά είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την τελεολογική σκοπιά του παρόντος 

νομοθετήματος η οποία είδη μας παρέχεται από τον ίδιο τον νομοθέτη στην παράγραφο 1 του παρόντος: 

«§1 Αποσκοπώντας στην ελάφρυνση των βαρών προς το συμφέρον της οικογένειας χορηγούνται 

οι παρακάτω προβλεπόμενες παροχές από τον παρόντα ομοσπονδιακό νόμο» 

 
79 §8 (2) Z. 3 lit. a)-d) FLAG 
80 §8 (3) –(6a) FLAG 
81 §§30c-30e FLAG 
82 §31b FLAG. Ο καθ ύλην αρμόδιος ομοσπονδιακός Υπουργός είναι συνήθως και μέχρι σήμερα ο 

Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας. 
83 §35 FLAG  
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Παρά το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν προτάσσει ξεκάθαρα την αποτροπή της παιδικής 

φτώχειας και την προστασία της παιδικής ευημερίας, είναι αρκετά εμφανές πως τα δια νόμου 

προβλεπόμενα χρηματικά βοηθήματα του παρόντος νόμου έχουν πέρα ως πέρα σαν  παρελκόμενο 

αποτέλεσμα την προστασία των ανήλικων τέκνων από την ένδεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

η δυνατότητα που χορηγείται στην εκτελεστική εξουσία και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Νεολαίας και Οικογενείας να χορηγεί εκτάκτως επιπλέον χρηματική βοήθεια σύμφωνα με την παρ. 38b 

του παρόντος κατά περιπτώσεις εξαίρετης δυσχέρειας των γονέων. Η σημασία που δίνεται στο επίδομα 

αυτό διαφαίνεται και μέσω της νομικής πρόβλεψης όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι του 

επιδόματος αλλά και της διάφορες προβλέψεις όσον αφορά παροχές υγειονομικού περιεχομένου από 

τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία: Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος με τίτλο « Συγκέντρωση των 

[οικονομικών] μέσων» προβλέπεται η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία Αντισταθμιστικού Ταμείου 

Οικογενειακού Επιδόματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Οικογενείας.84 

Ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε πως ο νομοθέτης θεωρεί τα νομίμως χορηγούμενα 

επιδόματα ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο πρέπει να προβλέπεται 

λεπτομερώς από τον σχετικό νόμο. 

 

3.3.4.  Οι νόμοι των ομόσπονδων Κρατιδίων για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου 

διαβίωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 εδ. 1 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Νόμου85 

« (...) αρμοδιότητα των ομόσπονδων Κρατιδίων είναι η έκδοση εκτελεστικών νόμων και η άμεση 

εκτέλεση αυτών σε θέματα: 

Καταπολέμησης της φτώχειας, πολιτικής πληθυσμού (...)». 

 Ως εκ τούτου ο τοπικός νομοθέτης έχει την δυνατότητα εντός των συνταγματικών και 

ομοσπονδιακών ορίων να εκδίδει και να εφαρμόζει νόμους που άμεσα αφορούν κοινωνικά μέτρα 

καταπολέμησης της φτώχειας. Το αποτέλεσμα των τοπικών αυτών νομοθετημάτων είναι η θέσπιση 

επιδομάτων και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών σε επίπεδο Κρατιδίων δημιουργώντας έτσι ένα 

τελευταίο δίχτυ προστασίας ενάντια στην ένδεια με την προϋπόθεση της ακτημοσύνης και της άμεσης 

ανάγκης.  

Στο παρόν κομμάτι θα αναφερθούμε χαρακτηριστικά σε τρείς νόμους κρατιδίων 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην αναφορά ανηλίκων τέκνων: 

-Νόμος του Κρατιδίου της Βιέννης για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης 

-Νόμος του Κρατιδίου του Vorarlberg για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης 

-Νόμος του Κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου 

διαβίωσης86 

 

3.3.4.1.  Νόμος του Κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας για την διασφάλιση του ελαχίστου 

επιπέδου διαβίωσης 

Ο νομοθέτης του Κρατιδίου της Βιέννης θεσπίζει και χορηγεί το επίδομα τόσο σε περίπτωση 

ήδη υπάρχουσας ανάγκης όσο και προληπτικά. 87  Ο παράγοντας ύπαρξης ενός ανήλικου τέκνου 

ενισχύει την απολαβή του επιδόματος αγγίζοντας το 100% του εν δυνάμει ποσού ειδικά σε περίπτωση 

που ο γονέας είναι ο μόνος κηδεμόνας, δηλ. το τέκνο βρίσκεται υπ’ ευθύνη του χωρίς την συμμετοχή 

και του άλλου γονέα, σύμφωνα με το άρθρο. 8, παρ. 2, περ. 1, εδ. α) και β).88 Με άλλα λόγια η επιμέλεια 

 
84 §§39-39 FLAG 
85 B-VG, Bundesverfassungsgesetz 
86  Wiener Mindestsicherungsgesetz, Vorarlberg (Landes)Gesetz über die Mindestsicherung, NÖ 

Mindestsicherungsgesetz 
87 §1 (4) WMG 
88 §8, Abs. 2, Z. 1, lit.a) WMG 
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ενός ανήλικου τέκνου σε συνδυασμό με την έλλειψη βοήθειας από τρίτους αυξάνει την αναγκαιότητα 

του εν δυνάμει δικαιούχου σύμφωνα με τον νόμο. Το ποσό του επιδόματος ρυθμίζεται σύμφωνα με τις 

διατάξει του Γενικού Νόμου περί Κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 293, 

παρ. 1, εδ.α) , υποεδ. ββ)  κατόπιν αφαίρεσης της ασφαλιστικής εισφοράς.89 Αξίζει να σημειωθεί πως 

ο νόμος προβλέπει ως δικαιούχους και τον παππού/γιαγιά του ανηλίκου στην περίπτωση που αυτοί 

είναι επιφορτισμένοι ή έχουν αναλάβει την κηδεμονία και επιμέλειά του. Επιπλέον προβλέπεται και 

ένα επιπλέον ποσό πέραν του ήδη αναφερθέντος για την κάλυψη του ενοικίου. 

Σκοπός του νομοθετήματος του Κρατιδίου της Βιέννης όπως και των όμοιων του είναι η 

κοινωνική προστασία βάσει συγκεκριμένων πραγματικών κριτηρίων. Μέσα σε αυτά όπως είπαμε είναι 

και η κηδεμονία/ανατροφή ενός ανηλίκου τέκνου, πράγμα το οποίο μας δείχνει το σκεπτικό του 

νομοθέτη για την αποφυγή της φτώχειας κατ’ επέκταση και στην περίπτωση των ανηλίκων τέκνων. 

 

3.3.4.2. Νόμος του Κρατιδίου του Vorarlberg για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης 

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο νομοθέτης στο Κρατίδιο του Vorarlberg χωρίς όμως να ορίζει 

το ποσό του επιδόματος.  

Χαρακτηριστικό του πνεύματος του νόμου είναι οι γενικές του διατάξεις ήδη στο αρθ. 1, παρ. 

2 στην οποία ορίζεται πως: 

« το επίδομα διασφάλισης του ελαχίστου επιπέδου διαβίωσης είναι ένα κρατικό βοήθημα που 

σκοπό έχει την ανθρωπίνως αξιοπρεπή διαβίωση »  

Συγκριτικά με την Βιέννη, ο νομοθέτης του Vorarlberg έχει επιλέξει μια πιο ελεύθερη 

διαμόρφωση του κειμένου του νόμου αφήνοντας στην κυβέρνηση του Κρατιδίου την διαμόρφωση των 

ποσών του επιδόματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η ύπαρξη ανηλίκου τέκνου παύει να είναι ένα 

ιδιαίτερο κριτήριο χορήγησης του επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2. Μια βασική διαφορά 

μεταξύ των δυο νομοθετημάτων είναι το γεγονός ότι ο δικαιούχος στο Κρατίδιο της Βιέννης σε 

αντίθεση με το Vorarlberg δύναται να λάβει το επίδομα μόνο κατόπιν αιτήσεως ενώ στο Vorarlberg η 

χορήγηση μπορεί να γίνει και κατόπιν ενέργειας της αρμόδιας υπηρεσίας αυτοβούλως και πρωτίστως 

προληπτικά.  

Βέβαια αντίθετα από την Βιέννη η ύπαρξη ανηλίκου τέκνου και η υποχρέωση επιμέλειας του 

δεν αποτελεί ιδιαίτερο ipso iure κριτήριο για αυξημένη χορήγηση του επιδόματος: το ανήλικο τέκνο 

λαμβάνεται υπ΄όψιν κατά την εξέταση της περίπτωσης του εν δυνάμει δικαιούχου όσον αφορά τον 

χρόνο που αυτός/αυτή μπορεί να διαθέσει για την εύρεση εργασίας αλλά και για την εργασία την ίδια. 

Με άλλα λόγια ο νομοθέτης δείχνει να θεωρεί πως η ανατροφή και κηδεμονία ενός ανηλίκου μπορεί 

να έχει αρνητική επίδραση τόσο στην δυνατότητα εύρεση εργασίας του δικαιούχου λόγω υποχρεώσεων 

επιμελείας αλλά και στην πιο περιορισμένη δυνατότητα του γονέα να εργαστεί παραπάνω ώρες. 

 

3.3.4.3.  Νόμος του Κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας για την διασφάλιση του ελαχίστου 

επιπέδου διαβίωσης 

Ομοίως με το Κρατίδιο της Βίεννης η Κάτω Αυστρία δεν έχει σημαντικές έως καθόλου 

διαφορές όσον αφορά την χορήγηση του επιδόματος. Στην περίπτωση της Κάτω Αυστρίας και πάλι η 

ύπαρξη ανηλίκου σε μονογονεϊκό περιβάλλον συνιστά επιπλέον παράγοντα για την αύξηση του 

χορηγόμενου ποσού κατά το άρθρο 11, παρ. 1, περ. 1η .  

Πέραν τούτου η ύπαρξη υποχρεώσεων επιμέλειας ανήλικου τέκνου δεν αποτελεί ιδιαίτερο 

κριτήριο όσον αφορά την αυξημένη αναγκαιότητα του εν δυνάμει δικαιούχου παρά μόνο όσον αφορά 

και πάλι την περιορισμένη δυνατότητα εργασίας. Στην περίπτωση αυτή όμως το κριτήριο είναι 

συνδεδεμένο με την ηλικία του τέκνου και κατά βάση παύει να υφίσταται με την συμπλήρωση του 3ου 

έτους του. 

 
89 Για το 2018 περί τα 900 ευρώ 
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3.3.5. Συμπέρασμα 

Όπως προαναφέρθηκε η Δημοκρατία της Αυστρίας έχει κυρώσει και υιοθετήσει σε 

συνταγματικό επίπεδο τα όργανα του δημ. Διεθνούς Δικαίου με το σημαντικότερο όλων, την αντίστοιχη 

Σύμβαση του ΟΗΕ.  Το αντίκτυπο που έχει το γεγονός αυτό στην εγχώρια έννομη τάξη σε συνδυασμό 

με το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολυεπίπεδο: τόσο ως κριτήριο χορήγησης ειδικών 

επιδομάτων για την καταπολέμηση και πρόληψη της φτώχειας όσο και για την διερεύνηση του καλού 

του παιδιού (Kindeswohl) όσον αφορά αστικές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα 

επιμέλειας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ενδεικτική παράθεση κριτηρίων βάσει των οποίων οφείλει 

κρίνεται δικαστικά το καλό του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 138, περ. 1 αυστρΑΚ: 

 « Σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν ένα ανήλικο τέκνο και ειδικότερα στις 

περιπτώσεις επιμέλειας και προσωπικών επαφών το καλό του τέκνου λαμβάνεται υπ’ όψιν ως 

καθοδηγητικό σημείο και οφείλει να διαφυλάσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σημαντικά 

κριτήρια για την διερεύνηση τούτου είναι ειδικά  

1) η κατάλληλη μέριμνα ειδικότερα όσον αφορά την παροχή τροφής, ιατρικής περίθαλψης και 

υγειονομικής φροντίδας αλλά και χώρου διαμονής/διαβίωσης όπως επίσης και η επιμελής ανατροφή 

(...) » 

 Ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να πούμε πως η προφύλαξη του παιδιού από συνθήκες φτώχειας 

που δύναται να οδηγήσουν στην αποστέρηση βασικών αγαθών και στην μη ικανοποίηση βασικών 

αναγκών ενσωματώνεται -τουλάχιστον ως ενδεικτικό παράδειγμα- στον ίδιο τον πυρήνα του αστικού 

δικαίου της χώρας. Η διασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για το ανήλικο τέκνο και η 

προστασία του από την φτώχεια μεταφράζεται μέσω του νομοθέτη από κοινωνική επιταγή και διεθνής 

συμβατική υποχρέωση του κράτους σε κάτι απτό. Το εκάστοτε αστικό δικαστήριο αλλά και οι αρμόδιοι 

φορείς κοινωνικής πρόνοιας οφείλουν να αποφασίσουν και να δράσουν με πραγματικές επιπτώσεις 

βάσει αυτού του κριτηρίου.  

Ο νομοθέτης προσπαθεί να καταπολεμήσει την παιδική φτώχεια όχι εστιασμένα αλλά 

πολυεπίπεδα και πολύπλευρα. Με την παροχή και την θεσμοθέτηση πολλαπλών νομικών πλαισίων σε 

διαφορετικούς τομείς δικαίου επιδιώκει την ενσωμάτωση της πρόληψης της παιδικής φτώχειας στον 

ίδιο τον πυρήνα μηχανισμών που φαινομενικά δεν έχουν κάποιο άμεσο συγγενές αντικείμενο. 

Όλα τα παραπάνω βέβαια τόσο σε αυστριακό όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο 

πρέπει να αντιμετωπίζονται από μια ιδιαιτέρως κριτική σκοπιά. Στον τομέα του δημοσίου διεθνούς 

δικαίου η διεκδίκηση ουσιαστικότερων συμβάσεων αποτελεί μάλλον ένα εντελώς μη ρεαλιστικό 

αίτημα. Η φύση αυτού του τομέα δικαίου όσον αφορά το κομμάτι της αποτελεσματικής εφαρμογής 

μιας οποιασδήποτε ισχύουσας συμβατικής υποχρέωσης εναπόκειται σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό 

στην πολιτική βούληση και θέληση των συμβαλλομένων κρατών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 

υπερκέραση των ορίων της νομικής επιστήμης και η είσοδος στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης και 

ειδικότερα των διεθνών σχέσεων.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ωστόσο όπου ο νομοθέτης και η εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας 

είναι αρκετά πιο ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη θα μπορούσαμε να πούμε πως η έλλειψη νομικών 

οργάνων για την καταπολέμηση και πρόληψη της παιδικής φτώχειας είναι εξαιρετικά προβληματική. 

Ο λόγος βρίσκεται στις θεσμικές βάσεις της ίδιας της ΕΕ η οποία μπορεί μόνο περιορισμένα να 

νομοθετήσει σε εκείνους τους τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν να δράσουν στο σύνολό τους 

ανασταλτικά ως προς την παιδική φτώχεια. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπάρχει ουσιαστικά μόνο ένα 

νομοθέτημα δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου το οποίο στοχεύει επί μέρους την παιδική φτώχεια. Η 

επέκταση της θεσμικής βάσης μπορεί να παρέχει στον ευρωπαίο νομοθέτη την δυνατότητα για 

καλύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο στοχευμένη «παραγωγή» δικαίου ως προς τον υπό συζήτηση 

τομέα.  
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Η Αυστρία με την σειρά της δεν έχει βρει επ’ουδενί την αδιαφιλονίκητη λύση στο επίπεδο 

παραγωγής δικαίου καθώς παρόλα τα προληπτικά μέτρα τα οποία της παρέχονται με την πολυεπίπεδη 

νομοθεσία της βρίσκεται ενάντια σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα: περίπου 321.000 παιδιά και 

νέοι (έως 19 ετών ) βρίσκονται είτε κάτω είτε στο όριο της φτώχειας.   

Εν κατακλείδι δύναται να ειπωθεί πως τα νομικά πλαίσια σε αυτό το σημείο μπορούν να είναι 

αποτελεσματικά μόνο με την βέλτιστη  δυνατή εφαρμογή τους. Η δημιουργία πιο στοχευμένων 

νομοθετημάτων με όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα μέτρα θα μπορέσουν ίσως να δημιουργήσουν 

απτούς μηχανισμούς πρόληψης και καταπολέμησης με αισθητά αποτελέσματα. 

 

3.4. Ελλάδα 

Είναι ευρέως γνωστό πως η κοινωνική πολιτική στο σύνολό – και κατ’ επέκταση και η 

πρόληψη των παιδιών από την φτώχεια- της παρά την ύπαρξη επαρκών νομοθετημάτων για την 

δημιουργία καλά θεμελιωμένων θεσμικών πλαισίων, υπέστη ένα βαρύ πλήγμα. Ανεξαρτήτως αυτής 

της πραγματικότητας θα παραθέσουμε το ισχύον εθνικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα που 

εστιάζει στην πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. 

 Τα επίπεδα τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι δύο: 

- Το συνταγματικό  

- Η γενικότερη παραγωγή δικαίου βάσει συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας  

- Η θεσμοθέτηση πλαισίων προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών 

 

3.4.1. Συνταγματικά 

Ο συνταγματικός νομοθέτης ορίζει ξεκάθαρα στο Άρθρο 21 πως: 

 « 1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, 

η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους. 

2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες 

και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή 

πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος. 

3. Tο Kράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της 

νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 

(...)» 

Ως εκ τούτου διαπιστώνουμε πως η προστασία του παιδιού εν γένει είναι εγκαθιδρυμένη ήδη 

στην «καρδιά» της ελληνικής έννομης τάξης και του κράτους δικαίου μιας και σύμφωνα με τον Hans 

Kelsen το σύνταγμα είναι η βασική πηγή νομιμότητας- νομιμοποίησης όλων των υπολοίπων 

νομοθετημάτων.  

Το άρθρο 21 έχει αποτελέσει και αποτελεί την νομική βάση για την θεσμοθέτηση πολλών 

επιδομάτων οικογενειακού χαρακτήρα στο ελληνικό κράτος. Συνοδευόμενο από την ενσωμάτωση -

μέσω επικύρωσης- της Σύμβασης του ΟΗΕ η εν λόγω συνταγματική επιταγή έχει κατευθύνει τον εθνικό 

νομοθέτη όχι μόνο στην θέσπιση ειδικών οικονομικών προβλέψεων για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης αυτής αλλά και ευρύτερων δράσεων για την προστασία της παιδικής ηλικίας. Τα 

νομοθετικά έργα τα οποία θα παρατεθούν επί του παρόντος, θα πρέπει για τον λόγο αυτό να 

ερμηνευθούν αφού έχει ληφθεί υπ’οψιν η συνταγματική υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη για την 

εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής βάσει του ως άνω άρθρου. 

 

3.4.2. Ν.  3144/2003 

Άρθρο 2, παρ. 3  

«Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την Καταπολέμηση της 

φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, την ανάπτυξη Δικτύου για την Κοινωνική Προστασία και την 
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Κοινωνική Ενσωμάτωση και η γνωμοδότηση για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση.» 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2015-2020 του ΥΔΔΑ  όπως 

αυτό καταρτίστηκε από την ΓΓΔΑΔ στην εν λόγω επιτροπή περιλαμβάνονται και θέματα που αφορούν 

την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Βέβαια η θεματική ενότητα της παιδικής φτώχειας 

αντιμετωπίζεται εμμέσως και ως υπό-ενότητα του γενικότερου σκοπού της επιτροπής καθώς σύμφωνα 

με την ΓΓ του ΥΔΔΑ στην επιτροπή προβλέπεται «Συμμετοχή εκπροσώπων παιδιών που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες (π.χ. παιδιών ΑμεΑ/Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) (...)». 

 

3.4.3. Ν. 4141/2013 

Άρθρο 40, παρ. 1 

«Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα 

τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον 

το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις 

τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες 

(3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 

τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα» 

Το γνωστό και ως «επίδομα πολυτέκνων» ανταποκρίνεται πλήρως στην συνταγματική επιταγή 

ενώ θα μπορούσαμε να πούμε πως κατατάσσεται στις ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα. Η 

τελεολογική ερμηνεία του άρθρου συναρτήσει με το άρθ. 21 μας προσφέρει τις ακόλουθες δύο 

εξηγήσεις για την ratio legis: 

1. Ο εθνικός νομοθέτης επιδιώκει πρωτίστως την εφαρμογή των παρ. 1-2 του άρθρου 21 

του Συντάγματος μέσω της παραγωγής δικαίου προς την ανάλογη κατεύθυνση 

2. Δευτερευόντως στην θέσπιση προληπτικών μέτρων όσον αφορά την καταπολέμηση 

της φτώχειας θεσμοθετώντας κατάλληλα πλαίσια δικαιούχων βάσει αντικειμενικά μετρήσιμων 

αναγκών. 

 

3.4.4. Ν. 4093/2012  

Άρθρο 63 Ι, υποπαρ. ΙΑ. 1, ΙΙΙ) 

«Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων 

1. Από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, 

εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος 

προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08) ευρώ για κάθε ανήλικο 

τέκνο της οικογένειας. (...)» 

υποπαρ. ΙΑ. 2  

3.4.5. Ενιαίο επίδομα υποστήριξης τέκνων  

« 1. Θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με τις 

υποπεριπτώσεις 12 και 14 της παρούσας διάταξης οικογενειακά επιδόματα. 

2. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 

εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική 

κατηγορία. 

(...) 

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του 

ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι χιλιάδες (6.000) 

ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες 
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(12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ 

έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. 

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων 

τέκνων ως εξής: σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, ογδόντα (80) ευρώ ανά μήνα 

για δύο εξαρτώμενα τέκνα, εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και εκατόν 

ογδόντα (180) ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 

τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα (60) ευρώ. 

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που 

αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους.» 

Είναι φανερό πως ο νομοθέτης θέτει και εδώ την βάση πρόληψης αλλά και καταπολέμησης a 

posteriori  μέσω στήριξης των ίδιων των γονέων με απώτερο σκοπό την διασφάλιση της διαβίωσης των 

ανηλίκων – εν προκειμένω και εξαρτώμενων τέκνων- μέσω την δημιουργία θεσμικών πλαισίων. Τα 

εισοδηματικά κριτήρια ειδικά όσον αφορά την υποπαρ. ΙΑ.2 καταδεικνύουν τον χαρακτήρα του 

επιδόματος ιδιαιτέρως αν ληφθεί υπ’ όψιν πως το όριο της φτώχειας για την Ελλάδα (έτος αναφοράς 

2015, έτος εκτίμησης 2017)σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κυμαίνεται στα 4.500 Ευρώ συνολικού 

εισοδήματος ανά άτομο ενώ για οικογένειες με δύο ενήλικες και δύο ανήλικα τέκνα στα 9.450 Ευρώ .  

Συνεπώς η χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία δύναται ήδη να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας 

με λογικό αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται και τα συνδιαβιούντα ανήλικα τέκνα στην κατηγορία 

των δικαιούχων της κατηγορίας αυτής. Η αναγνώριση από τον νομοθέτη πως τα ανήλικα τέκνα 

αποτελούν παράγοντα αυξημένων αναγκών ιδιαίτερα για κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων 

νομοθετικών ρυθμίσεων είναι εμφανής και στην σύνδεση προσαύξησης του επιδόματος ανεργίας σε 

μακροχρόνια άνεργους (υποπαρ, ΙΑ. 1 ΙΙΙ)) Απόρροια τούτου είναι και πάλι η έμμεση παρέμβαση με 

γνώμονα το ανήλικο τέκνο. 

 

3.4.5. ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 – «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 

Ίσως ένα αξιοπρόσεκτο προϊόν της νομοπαραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η θέσπιση του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης βάσει της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Εργασίας. Σύμφωνα με το κείμενο της ΚΥΑ το 

εν λόγω οικονομικό επίδομα χαρακτηρίζεται στο άρθρο 1 ως εξής: 

« Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (εφεξής πρόγραμμα ή Κ.Ε.Α.) είναι προνοιακό 

πρόγραμμα που συνδυάζει:  

1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. 

 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της 

ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:  

- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων. 

 - Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.  

- Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

 - Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.  

- Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.  

- Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης. 

 - Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε 

δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:  

- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.  

- Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. 
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 - Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.  

- Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. 

 - Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. 

(…)»  

 Σε μια πρώτη ανάγνωση η εν λόγω απόφαση εισάγει όχι απλά ένα νέο επίδομα αλλά 

μια αντίδραση της εκτελεστικής εξουσίας με την μορφή προνοιακού προγράμματος, βάσει των 

νομοθετικών δυνατοτήτων που τις παρέχονται βάσει νόμου όσον αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση 

του τρόπου εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας. Εν προκειμένω η ΚΥΑ  έρχεται να θέσει τα πλαίσια 

εφαρμογής ενός συνολικού προγράμματος συνδυάζοντας μια σειρά επί μέρους νομοθετημάτων για τον 

σκοπό αυτό. Αποτέλεσμα τούτου είναι η καθόλα νόμιμη -αλλά δυνητικά fraudem legis - παραγωγή 

δικαίου με άμεση εφαρμογή. Η παιδική φτώχεια βρίσκεται και εδώ όχι στο επίκεντρο αλλά ως επί 

μέρους κριτήριο για τον προσδιορισμό των δικαιούχων και του ύψους της εν λόγω απολαβής 

κοινωνικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ήδη στους ορισμούς του άρθρου 2 του παρόντος γίνεται ειδική 

μνεία όσον αφορά την ειδική προσαύξηση του εγγυημένου ποσού το οποίο ορίζεται ως: 

«Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον 

αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. 

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: 

(...) 

- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 50€ ανά 

μήνα (...)» 

 Προδήλως διαπιστώνεται ως εκ τούτου πως η ΚΥΑ σταθμίζει την ύπαρξη ανηλίκων στο 

νοικοκυριό ως επιπλέον παράγοντα αυξημένης ανάγκης. Το αναφερόμενο ποσό όμως δεν μπορεί να 

θεωρηθεί πως δρα προληπτικά καθώς τόσο στα ενδεικτικά κριτήρια ένταξης του άρθρου 3 όσο και στο 

άρθρο 2 στο σχετικό εδάφιο για το ανώτατο όριο ορίζεται από την μια πως το ανώτατο όριο του 

εγγυημένου ποσού δεν μπορεί να ξεπερνά τα 900 ευρώ ανεξαρτήτως την σύνθεση του νοικοκυριού από 

την άλλη ένας ενδεικτικός υπολογισμός του ποσού προς χορήγηση μας φέρνει στα 400 ευρώ μηνιαίως 

για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο ανήλικα τέκνα στο ίδιο νοικοκυριό. Επιπλέον, στις ενδεικτικές 

αναφορές του άρθρου 2 αναφέρεται πως το ίδιο εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1800 

για τις κατηγορίες νοικοκυριών με 2 ενήλικα μέλη και 1 ανήλικο/1 ενήλικο-1 ανήλικο και τα 2100 για 

νοικοκυριά με 2 ενήλικα-1 ανήλικο/ 1 ενήλικο-2 ενήλικα: άρα και στις δύο περιπτώσεις έχουμε να 

κάνουμε με νοικοκυριά ήδη είτε κάτω ή στο όριο της φτώχειας (3600 και 4200 ευρώ ετησίως). Θα 

πρέπει βέβαια να σημειωθεί αντιστοίχως πως το προνοιακό πρόγραμμα που θεσπίζεται λαμβάνει 

υπόψιν του και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία de facto δρουν ανασταλτικά όσον αφορά την 

διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας με την έννοια της πραγματικής υλικής αποστέρησης.  Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω πως το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην 

χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, αλλά προβαίνει και σε παράπλευρες δράσεις κοινωνικών μέτρων 

με σκοπό την επικουρική βοήθεια των δικαιούχων του προγράμματος. Επί παραδείγματι μπορούμε να 

αναφέρουμε τη παρ. 4-5 του άρθρου 4 της παρούσης: 

« (...) 4. Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το 

στάδιο υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι των Δήμων ή 

των Κέντρων Κοινότητας ενημερώνουν τους αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Επιπλέον, οι 

δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. κατόπιν ειδοποίησης επισκέπτονται τα Κέντρα Κοινότητας για την ενημέρωσή 

τους και την παραπομπή τους ανάλογα με την περίπτωση, σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες 

που παρέχονται σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Η παρακολούθηση της διαδικασίας των παραπομπών 

γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας με την 

κατάρτιση ατομικού/ οικογενειακού πλάνου κοινωνικής ενδυνάμωσης του νοικοκυριού.  
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5. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που 

δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το 

ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο 

Κ.Ε.Α. (…)» 

Εν γένει η παρούσα ΚΥΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια νομοθετική δράση της 

εκτελεστικής εξουσίας προς μια μάλλον σωστή κατεύθυνση καθώς οι δράσεις οι οποίες 

θεσμοθετούνται νομικά συμπεριλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων καταπολέμησης της 

φτώχειας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως σκοπός της είναι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

καθεαυτή. 

 

3.4.6. Ν. 4491/2017 – Άρθρα 8-11 «Ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού»  

Η ίδρυση του ως άνω μηχανισμού δρα συνδυαστικά και πάνω στην βάση του ήδη 

αναφερθέντος Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το ΥΔΔΑ. Σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση:  

«(...) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού αποτελεί µια πολυτοµεακή και 

συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Διοίκησης. Εκπονείται από Διυπουργική Οµάδα Εργασίας, 

υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, µε την συνεισφορά των αρµοδίων Υπουργείων και φορέων. Η ίδια αυτή διυπουργική 

οµάδα εργασίας ορίζεται µε το παρόν σχέδιο νόµου ως «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (...)» 

 Σε συνδυασμό με το ίδιο το κείμενο του νόμου (άρθρο 10, παρ. 1  

«(...)  Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α. Την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων βάσης αυτών. (...)» ) 

γίνεται αντιληπτό πως πρόθεση του νομοθέτη είναι η παραγωγή ενός ενιαίου σχεδίου για τα 

δικαιώματα του παιδιού, το οποίο όπως ήδη έχουμε αναφέρει περιλαμβάνει και την επισκόπηση των 

ληφθέντων μέτρων του ίδιου του νομοθέτη. Σκοπός τούτου δύναται να είναι η ποιοτική, 

αποτελεσματική αλλά και στοχευόμενη θεσμοθέτηση μέτρων με την μορφή ίσως εθνικών 

κανονιστικών πλαισίων τα οποία θα περιλαμβάνουν και την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας ως 

κομμάτι της ευρύτερης συνταγματικής και διεθνούς συμβατικής υποχρέωσης της χώρας στο πλαίσιο 

των διεθνών και εθνικών δικαιωμάτων του παιδιού. 

Ειδικότερα αν κρίνουμε και από την σύνθεση του Μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 το 

οποίο αναφέρει:  

«(...) 1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές 

τους: α. Τον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,  

β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

γ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

δ. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  

ε. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, (...)» 

γίνεται αμέσως αντιληπτό πως η συμμετοχή των Υπουργείων υπευθύνων για την ΚΥΑ επί του 

Κ.Ε.Α. είναι ήδη δεδομένη. Η θεσμοθετημένη παρουσία των Υπουργείων αυτών θα μπορούσε ίσως να 

καταδείξει μια γενικότερη πρόθεση του νομοθέτη για ουσιαστική και πιο εστιασμένη αντιμετώπιση της 

παιδικής φτώχειας, χωρίς αυτό όμως να είναι και δεδομένο, καθώς μιας και οι συμμετέχοντες είναι 
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όργανα της εκτελεστικής, η απόφαση φαίνεται να αφήνεται στην πολιτική βούληση και όχι στον 

συνταγματικά καθορισμένο νομοπαραγωγικό χώρο. 

 

 3.5. Σύνοψη-Συμπεράσματα- Προτάσεις: 

Συμπερασματικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τα νομοθετικά μέτρα για την παιδική ευημερία 

και για την καταπολέμηση της φτώχειας σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του νομοθέτη και 

σε δύο σύμφωνα με μια τελεολογική κατηγοριοποίηση. 

 

3.5.1. Επίπεδο του νομοθέτη 

Διεθνές- Σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και δημοσίου διεθνούς δικαίου 

Ευρωπαϊκό- Σύμφωνα με την προέλευση από τον ευρωπαίο νομοθέτη με κύριους αποδέκτες 

τα κράτη μέλη της ΕΕ 

Εθνικό- Ο εθνικός νομοθέτης είτε αναλαμβάνει να εφαρμόσει κρατικές συμβατικές 

υποχρεώσεις μέσω της υιοθέτησης εθνικών κανονιστικών πλαισίων και νομικών δράσεων, είτε δρα με 

δική του πρωτοβουλία. 

 

3.5.2. Τελεολογικά 

Παραγωγή και εφαρμογή προληπτικών δράσεων- η δικαιοπαραγωγική διαδικασία στοχεύει την 

έμμεση πρόληψη της παιδικής φτώχειας. Τα μέτρα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως έμμεσα καθώς 

καθιστούν την ύπαρξη ανήλικων τέκνων ως επιπλέον κριτήριο για την διεύρυνση του κύκλου των 

δικαιούχων επιδομάτων ή την προσαύξηση του προβλεπόμενου προς χορήγηση επιδόματος. 

Υιοθέτηση ανασταλτικών μέτρων- ο νομοθέτης επιδιώκει την αντιμετώπιση της παιδικής 

φτώχειας και την αύξηση της παιδικής ευημερίας αφού το ανήλικο τέκνο έχει περάσει το όριο της 

φτώχειας. Η δικαιοπαραγωγική διαδικασία προσπαθεί στην περίπτωση αυτή είτε να μειώσει τις 

επιπτώσεις είτε να δράσει και πάλι προληπτικά αλλά αυτήν την φορά ως τροχοπέδη ενάντια στην -

σοβαρή- υλική αποστέρηση ως τελικό αποτέλεσμα μιας απόλυτης οικογενειακής κυρίως ένδειας. 

 

3.6. Συγκριτικά: Διεθνές επίπεδο-Ευρώπη- Αυστρία-Ελλάδα 

Δικαιοπολιτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως εν γένει στο πεδίο της παραγωγής δικαίου με 

τελικό αποδέκτη την κοινωνία μέσω της εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών όσο μεγαλύτερο είναι το 

εδαφικό πεδίο εφαρμογής τόσο δυσκολότερη είναι και εφαρμογή των συμβάσεων διεθνούς δικαίου. Ο 

λόγος είναι αρκετά προφανής και έγκειται περισσότερο σε πρακτικούς και πολιτικούς λόγους αλλά και 

στο γεγονός της σταθερής και σχεδόν αμετακίνητης ύπαρξης του έθνους κράτους μέχρι και σήμερα. 

Βάσει αυτής της σταθεράς η αρχή του δημοσίου διεθνούς δικαίου όσον αφορά την ισότητα όλων των 

κρατών μεταξύ τους και ειδικότερα όσον αφορά την υιοθέτηση και εφαρμογή συμβάσεων (par inter 

parem non habet imperium) δυσκολεύει την συνεπή και ενιαία καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 

και την αύξηση της παιδικής ευημερίας. 

Καθώς λοιπόν το εξαιρετικά μεγάλο εδαφικό επίπεδο καθιστά την εφαρμογή δυσχερή και 

«δύστοκη» μπορούμε να επικεντρωθούμε σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, με πιο ρεαλιστικές 

πιθανότητες. Είναι γνωστό πως η υιοθέτηση κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά 

το επίπεδο της καταπολέμησης τόσο της παιδικής φτώχειας αλλά και της φτώχειας εν γένει είναι αρκετά 

ανεπαρκής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ως εκ τούτου να συμφωνήσουν στην ανάθεση και της κοινωνικής 

πολιτικής τουλάχιστον για το μέρος της παιδικής φτώχειας στον ευρωπαίο νομοθέτη, ανεξαρτήτως του 

γεγονότος ύπαρξης σχετικά επαρκών πηγών πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου για τον σκοπό αυτό. Ως 

πρόσφορο «εργαλείο» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο θεσμός της ενισχυμένης συνεργασίας, όπως 

αυτός ιδιαιτέρως αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε μετά την Συνθήκη της Λισσαβόνας. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί παραπάνω, η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας σε επίπεδο 
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Ένωσης, αλλά η διεύρυνση των δυνατοτήτων καταπολέμησης μπορεί να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί 

σημαντικά με την ύπαρξη εφαρμόσιμου δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. 

Σε εθνικό επίπεδο η σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας αναδεικνύει τόσο προβλήματα 

και ανάγκες βελτίωσης της ελληνικής απάντησης στην παιδική φτώχεια, όσο και θετικά βήματα. Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρέπει επ’ουδενί να λησμονούμε τις καίριες διαφορές σε 

επίπεδο συνταγματικής και διοικητής διάρθρωσης μεταξύ των δύο χωρών. Αποτέλεσμα αυτής είναι η 

πολύ μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχεται στον τοπικό νομοθέτη στην Αυστρία όσον αφορά την 

αποτελεσματική παραγωγή δικαίου ειδικά σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής και πάνω από όλα στο 

ζήτημα της φτώχειας εν γένει. Η δομή του ελληνικού κράτους παρά τις ριζικές αλλαγές σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια παραμένει συνταγματικά στον αντίποδα ενός βαθιά και de 

iure αποκεντρωμένου κράτους. Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει επ’ουδενί πως η ελληνική δημόσια 

διοίκηση καθίσταται εκ φύσεως αδύναμη για την εφαρμογή νομοθετημάτων με εδαφικό πεδίο 

εφαρμογής τις περιφέρειες και τους δήμους: πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι η ΚΥΑ όσον αφορά το 

προνοιακό πρόγραμμα του ΚΕΑ. Η αναπλήρωση της ευελιξίας αυτής μπορεί ίσως να επιτευχθεί με την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ως πρώτο βήμα θα μπορούσε να προταθεί η χρήση του «υπό 

κατασκευή» Εθνικού Μηχανισμού για στοχευόμενες εφαρμογές πολιτικών. Ο εθνικός νομοθέτης θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει τον Μηχανισμό λόγω της φύσης του ως συντονιστικό όργανο πιο ενεργά 

στο επίπεδο διερεύνησης των δικαιούχων επιτρέποντάς του την υιοθέτηση επιπλέον κριτηρίων για την 

προσαύξηση επιδομάτων. Σε σύγκριση με την Αυστρία παρατηρείται δε μια πολυδιάσπαση των 

νομοθετημάτων που επιδιώκουν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της παιδικής φτώχειας και την 

αύξηση της παιδικής ευημερίας. Ως εκ τούτου θα ήταν ίσως σοφό η χρήση του Μηχανισμού σε 

συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού και τα αρμόδια υπουργεία με σκοπό όχι την περικοπή αλλά 

την ενοποίηση των σχετικά κατακερματισμένων επιδομάτων τα οποία προβλέπουν την προσαύξηση 

του ύψους του επιδόματος σε ένα ενιαίο η σε λιγότερα εν γένει. Ο νομοθέτης θα μπορούσε για τον λόγο 

αυτό να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα έχουν ως ratio legis  την καταπολέμηση ή την πρόληψη της 

παιδικής φτώχειας καθ’εαυτή και όχι να την καθιστούν ως επιπλέον κριτήριο προσαυξήσεων ή 

διεύρυνσης του αριθμού των δικαιούχων χρηματοοικονομικής ενίσχυσης. Για τον λόγο αυτό τα επί 

μέρους μέτρα όπως τα κοινωνικά τιμολόγια θα πρέπει να ανατεθούν στον Μηχανισμό με κύριο 

γνώμονα την πρόληψη και περιορισμό του κοινωνικού αντίκτυπου που έχουν οι συνθήκες φτώχειας 

στην καθημερινή ζωή των ανηλίκων. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να περιοριστεί το νομοθετικό έργο σε μια φιλοσοφία 

«επιδόματος». Ο εθνικός νομοθέτης θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όπως αυτό εμφανίζεται: 

συνολικά και πολύπλευρα. Για τον λόγο αυτό προσβλέποντας σε μια πιο μακροπρόθεσμη λύση θα ήταν 

ίσως θετικό να προωθηθούν οι ανήλικοι μέσω του συστήματος παιδείας ιδιαίτερα στο επίπεδο της 

ανώτατης παιδείας. Σοφή θα ήταν η σύνδεση των δικαιούχων των επιδομάτων με την διευκόλυνση των 

τέκνων στην πρόσβαση μεταλυκειακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της 

παιδικής φτώχειας με κάθε αποτέλεσμα που μπορεί να έχει αυτή στην ζωή των ανηλίκων ως ενήλικες 

πλέον. 

 

3.7. Νομοθετήματα-Νομικές πηγές 

1. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (für die gesammten deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie)-ABGB  

2. Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern 

3. Bundesverfassungsgesetz- Β-VG  
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4. Familienelastenausgleichsgesetz- FLAG 

5. Kinderbetreuungsgeldgesetz- KBGG 

6. NÖ Mindestsicherungsgesetz 

7. Voralb. Landesgesetz für die Mindestsicherung 

8. Wiener Mindestsicherungsgesetz-WMG  

9. Κανονισμός ΕΕ υπ’ αριθ. 223/2014  «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» 

10. ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 – «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 

11. Ν.  3144/2003 

12. Ν. 4093/2012 

13. Ν. 4141/2013 

14. Ν. 4491/2017 

15. Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UN Convention on the Rights of the Child) 

16. Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

17. Το Σύνταγμα της Ελλάδος 

18. Χάρτα των Αφρικανικών Χωρών για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (African 

Charter on the Rights and the Welfare of the Child ) 

19. Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

3.8. Λοιπές Πηγές 

1. Commission Recommendation of 26.4.2017 on the European Pillar of Social Rights 

2. Hans Kelsen, Die Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 

Deuticke, Leipzig/Wien, 1934 

3. Volkshilfe, Kinderarmut in Österreich-Daten und Fakten, 2018 

(https://www.volkshilfe.at/fileadmin/user_upload/Media_Library/PDFs/Sonstig

es/4_Faktensammlung_0205.pdf) 

4. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για 

την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή» 

5. ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου, Κίνδυνος Φτώχειας (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2015), 

διαθέσιμο στο  



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 106 

 

 

http://www.statistics.gr/documents/20181/acdec3d5-2b15-4b7f-ab45-

f95bc479e699) 

6. Σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον 

κύκλο της μειονεξίας 

7. Σύσταση της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: 

Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» 

 

 

4.ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

4.1.  Το εννοιολογικό πλαίσιο 

Σε αυτό το κεφάλαιο ορίζεται η ευημερία, κατόπιν η παιδική ευημερία και η παιδική φτώχεια 

και τη συνέχεια ορίζεται το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. Aξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ορισμοί αυτοί, έχουν προκύψει και ύστερα από συναίνεση που επιτεύχθηκε σε συναντήσεις με 

αρμόδιους φορείς (Βλέπε Working Paper 1). 

 

4.1.1.Ορισμός της παιδικής ευημερίας και της  παιδικής φτώχειας 

 

4.1.1.1.Διευκρίνιση της έννοιας “pleasure” 

Για να ορίσουμε την ευημερία «welfare or wellbeing» πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε την 

έννοια “pleasure”90.  

Οι έννοιες της ηδονής, της ευχαρίστησης, της απόλαυσης, της ευτυχίας, της ικανοποίησης, της 

χρησιμότητας, είναι μεταξύ τους αλληλένδετες και εξαιρετικά σημαντικές στην οικονομική ευημερία. 

Στην ενότητα αυτή μέσω της ιστορικής αναδρομής από τον «Φίληβο» του Πλάτωνα στους Bentham 

και Mill , επιχειρείται να κατανοήσουμε βασιζόμενοι στην ιστορική τοποθέτηση των εννοιών αυτών 

τη σημασία τους στη θεωρία της οικονομικής ευημερίας. 

Εκκινώντας από τον  Πλάτωνα, στο έργο του «Φίληβος» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 

ευδαίμων βίος είναι η ανάμειξη της φρόνησης και της ηδονής. Η λέξη της ηδονής χρησιμοποιείται στο 

«Φίληβο» με την έννοια της οποιασδήποτε ευχαρίστησης και απόλαυσης τόσο σωματικής όσο και 

ψυχικής/πνευματικής που την αισθανόμαστε όταν η φυσική κατάσταση φτάσει στη πληρότητα της όταν 

έχουμε δηλαδή εκπλήρωση της επιθυμίας. Το αντίθετο της ηδονής είναι ο πόνος και η λύπη.  Η 

φρόνηση κατά τον Πλάτωνα περιλαμβάνει διάφορες μαθήσεις και επιστήμες. Στο έργο αυτό ξεχωρίζει 

ο ισχυρισμός ότι όπως η θερμοκρασία έτσι και η ηδονή και ο πόνος μπορούν να τεθούν κάτω από τη 

κατηγορία του περισσότερου και του λιγότερου. Επίσης γίνεται λόγος από τα πρόσωπα του διαλόγου 

 
90 Η ενότητα αυτή βασίζεται στη διδακτορική διατριβή της επιστημονικής υπεύθυνης Ειρήνης Λεριού 

και σε παρουσίαση της σε συνέδριο στη Ρόδο , επιπλέον βασίζεται σε υπό διαμόρφωση  προς δημοσίευση 
άρθρο της. 

Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού 
της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα   

Leriou Eirini,  « The views of Plato and Aristotle on Welfare», Presentation at  29o  World Congress of 
Philosophy, Greek Moral and Political Philosophy From Pre-Socratics to Neoplatonism, Island of Rhode 07-12 July 
2017 
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του έργου, για την ένταση, το μέγεθος δηλαδή για τη ποσότητα της ηδονής καθώς και για τη ποιότητα 

της. 

Πιο αναλυτικά ο Πλάτωνας στο πρώτο μέρος του «Φίληβου» μέσω των διαλόγων των τριών 

προσώπων του έργου, επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη και η φρόνηση και η ηδονή καθώς χωρίς τη 

φρόνηση δε θα αισθανόμασταν συνειδητά ούτε θα νιώθαμε την ηδονή ούτε θα νιώθαμε την ανάγκη να 

ευχαριστιόμαστε και να απολαμβάνουνε. Επομένως χωρίς τη φρόνηση δε θα είχαμε συνείδηση της 

ηδονής. Αλλά και χωρίς την ηδονή μόνο με τη φρόνηση δε θα είχαμε απολύτως καμία χαρά στη ζωή 

μας κι επομένως η συνδυασμένη ζωή είναι αυτή που χρειάζεται. 91 

Στη συνέχεια θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πολύ εξιδανικευμένα ότι ο Πλάτωνας 

ασχολείται με τη μέτρηση της ηδονής. Στην αρχή λοιπόν υποστηρίζει ότι η ηδονή ανήκει στα άπειρα92 

και απεριόριστα πράγματα τα οποία δέχονται το περισσότερο και το λιγότερο, αλλά ποτέ δε μπορούμε 

να τους δώσουμε ορισμένη ποσότητα κι επομένως απαιτούν διαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις τη 

σύγκριση (π.χ. δυνατότερον από κάτι ησυχότερον), δηλαδή προκαλούν την ανάγκη για τη σχέση 

«περισσότερο και λιγότερο».  Αν αναγάγουμε αυτό στη σημερινή προσέγγιση της χρησιμότητας τότε 

θα λέγαμε ότι ο Πλάτωνας μέχρι εδώ δέχεται τη τακτική μέτρηση της χρησιμότητας η οποία δεν απαιτεί 

ένα συγκεκριμένο αριθμό όπως απαιτεί η απόλυτη μέτρηση, αλλά μια κατάταξη. Στη πορεία όμως ο 

Πλάτωνας ανατρέπει αυτόν του τον ισχυρισμό και υποστηρίζει ότι αν προσθέσουμε93 την ηδονή με το 

αντίθετο της δηλαδή τη λύπη τότε παίρνουμε ένα όριο, ένα περιορισμό και με τη βοήθεια αυτού του 

ορίου μπορούμε να κάνουμε μέτρηση και να δώσουμε ορισμένη ποσότητα. Άρα για να δώσει μέτρηση94 

στην ηδονή που ανήκει στα άπειρα πράγματα εισαγάγει ένα άλλο άπειρο αλλά αντίθετο της δηλαδή τη 

λύπη για να δώσει ένα όριο. Με τη συνεργασία του περιορισμού μπορεί να κάνει μέτρηση βάζοντας 

ένα συγκεκριμένο αριθμό.95 Επίσης προτείνει ότι ως όριο στην ηδονή  θα μπορούσε να θεωρηθεί και η 

αναίδεια96 και τελικά να ληφθεί έτσι ο περιορισμός.  Επομένως με βάση τα σημερινά δεδομένα θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά καταλήγει στην απόλυτη μέτρηση της χρησιμότητας μέσω της 

εισαγωγής περιορισμού που προέρχεται από τη πρόσθεση του αντίθετου της ηδονής, δηλαδή από την 

ανάμειξη των απεριόριστων πραγμάτων κι όσων έχουν ένα όριο.  

Στο δεύτερο βιβλίο του «Φίληβος Β’» ο Πλάτωνας προσεγγίζει διαφορετικά τη μέτρηση. 

Αξίζει να διευκρινιστεί πάλι ότι στη πραγματικότητα βέβαια δε κάνει λόγο κάπου στο έργο του για 

μέτρηση, αλλά από τις προσεγγίσεις του θα μπορούσαμε έμμεσα να υποστηρίξουμε ότι αυτά 

προκύπτουν από κάποιες διατυπώσεις του. Έτσι προκειμένου να διακρίνει τις ηδονές οι οποίες ανήκουν 

 
91 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος 

(Ή περί ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδα 35). 
92 Σήμερα γνωρίζουμε ότι το άπειρο για τους Αρχαίους ήταν κάτι μεγάλο που δεν εμπίπτει σε σύστημα 

μέτρησης της εποχής εκείνης. Οι Άραβες εισήγαγαν αργότερα το σύμβολο του απείρου. Βέβαια κάνει εντύπωση 
για το πώς ο Πλάτωνας χειρίζεται εδώ το άπειρο και κάνει λόγο για αυτό με τόση άνεση σαν να ήταν κάτι που 
το χρησιμοποιούσαν συχνά και το γνώριζαν καλά , επομένως ίσως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης αν η 
πληροφορία που έχουμε σήμερα για τη γνώση των αρχαίων σχετικά με το άπειρο είναι όντως ορθή. 

93  Το ρήμα που χρησιμοποιεί είναι το αναμείξουμε, όλη η πρόταση όμως έχει αποδοθεί αρκετά 
ελεύθερα. 

94 Στη πραγματικότητα ο Πλάτωνας στο έργο του δε κάνει λόγο για μέτρηση , για λόγους ευκολίας 
μεταφέρεται έτσι εδώ. Αυτό που κάνει ο Πλάτωνας είναι ότι χωρίζει τα πράγματα σε τέσσερις κατηγορίες στη 
πρώτη που είναι η άπειρος ουσία κι εκεί ανήκει από μόνη της η ηδονή, στη δεύτερη που είναι η πεπερασμένη 
ουσία όπου όσα ανήκουν εδώ λαμβάνουν μια ορισμένη ποσότητα, στη τρίτη που είναι η ανάμεικτη ουσία που 
προκύπτει από τις δυο προηγούμενες κατηγορίες (όταν προσθέσουμε δυο άπειρα αντίθετα πχ την ηδονή με τη 
λύπη λαμβάνουμε ένα όριο που ανήκει στα πεπερασμένα, ή όταν θεωρήσουμε την ανηθικότητα ως περιορισμό 
στην ηδονή) και η τέταρτη κατηγορία που είναι η αιτία της ανάμειξης αυτών και η αιτία αυτή είναι ο νους.  

95 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος 
(Ή περί ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδες 43-53) 

96  Στη παρούσα μελέτη δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις ηθικές αξίες μέσω της μεταβλητής της 
εκπαίδευσης.  
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στη κατηγορία «περισσότερο και λιγότερο», δηλαδή στα άπειρα και απεριόριστα πράγματα αποδίδει 

στις ηδονές την ιδιότητα της έντασης. Οι φρόνιμοι άνθρωποι λοιπόν έχουν μικρότερης έντασης ηδονές, 

ενώ οι ακόλαστοι και οι παράφρονες κυριεύονται από εντονότατες ηδονές, καθώς η διαφθορά της 

ψυχής οδηγεί σε έντονες ηδονές ενώ η αρετή97 σε λιγότερο έντονες. Οι έντονες ηδονές λοιπόν δεν έχουν 

μέτρο και ανήκουν όπως αρχικά παρατήρησε στα άπειρα πράγματα ενώ αυτές των φρονίμων ανήκουν 

στα πεπερασμένα πράγματα δηλαδή μπορούν να μετρηθούν.98 Επίσης  δίνει και τη διάσταση του 

χρόνου αναφερόμενος στη συχνότητα της ηδονής αλλά και στη διάρκεια της. Ενώ προσθέτει και τη 

διάσταση της ποιότητας υπό την έννοια κατά πόσο είναι μια ηδονή απαλλαγμένη από τη λύπη και άρα 

πιο ευχάριστη.99 Αρκετά εξιδανικευμένα λοιπόν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στο δεύτερο 

βιβλίο του έργου «Φίληβος» ο Πλάτωνας διά των διαλόγων του, προτείνει τη μέτρηση της ηδονής μέσω 

των τριών διαστάσεων της, δηλαδή  του χρόνου, της έντασης και της ποιότητας της και υπό τις 

προϋποθέσεις του ορθολογισμού και της αρετής.  

Πλέον φτάνουμε στους Bentham (1748-1832) και Mill (1806-1873) για να δούμε τις πιο 

σύγχρονες έννοιες της ωφελιμότητας και της χρησιμότητας100 σε αντίθεση με τη αρχέγονη λέξη της 

ηδονής αλλά και για να εντοπίσουμε ομοιότητες των θεωρητικών πλαισίων των Bentham και Mill με 

το θεωρητικό πλαίσιο του Πλάτωνα. Ο  ωφελιμισμός είναι η επίτευξη της ευτυχίας της κοινωνίας.  Η 

«αρχή της μέγιστης ευτυχίας» του Bentham 101  αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής 

ευημερίας. O Bentham102 που είναι ο ιδρυτής του ωφελιμισμού, με τον όρο χρησιμότητα ερμήνευσε 

την επικράτηση της συνολικής απόλαυσης πάνω στο πόνο103 και υποστήριξε ότι η αξία μιας απόλαυσης 

μπορούσε να κατανοηθεί ποσοτικά ως προς την ένταση και τη διάρκεια της. 104  Ενώ ο Mill 105 

διαφοροποιήθηκε υποστηρίζοντας ότι ο όρος της χρησιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη 

ποιοτική προσέγγιση της ευχαρίστησης. Ο κλασσικός ωφελιμισμός ορίζει τη χρησιμότητα με τη μορφή 

της ικανοποίησης ή ευτυχίας ενώ ο σύγχρονος με τη μορφή της εκπλήρωσης της επιθυμίας. 106 

Χρησιμότητα107 λοιπόν είναι η ικανότητα κάποιου να ικανοποιεί τις ανάγκες που θέλει. Για πολλά 

 
97 Πάλι τονίζει το ζητούμενο της αρετής. Ενώ από την αρετή προκύπτουν ηδονές οι οποίες μπορούν να 

μετρηθούν. Επομένως δεν είναι τυχαία η μεγάλη σημασία που δίδει η παρούσα μελέτη στο ζήτημα της ηθικής 
παιδείας. 

98 Με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποθέτει ορθολογισμό προκειμένου να 
είναι εφικτή η μέτρηση της ηδονής.  

99 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος 
(Ή περί ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδες 95-151)  

100 Με τις λέξεις ωφελιμότητα και χρησιμότητα εννοούμε τον αγγλικό όρο «utility». 
101  Βλέπε σχετικά: Drakopoulos, A., Stavros (1989). "The Historical Perspective of the Problem of 

Interpersonal Comparisons of Utility", Journal of Economic Studies, Vol. 16 Iss: 4 
102 Βλέπε σχετικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#Jeremy_Bentham 
103 Αυτό ορίζει και η σχολή σκέψης του ηδονισμού που υποστηρίζει τη μεγιστοποίηση της καθαρής 

απόλαυσης, δηλαδή της απόλαυσης εκείνης όπου έχει  αφαιρεθεί από αυτήν εντελώς ο πόνος. 
104 Ο William Stanley Jevons (1835-1882) , είχε επαναλάβει ότι η χρησιμότητα έχει δύο διαστάσεις την 

ένταση και το χρόνο. 
105 Βλέπε σχετικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#John_Stuart_Mill 
106 Mehta Nandini , “ Equality and development: Some Foundational Issues” , Presentation at  XXIII 

World Congress of Philosophy, Philosophy as Inquiry and Way of Life, Athens 04-10 August 2013 
107 O William Stanley Jevons (1835-1882) ακολουθώντας τον Bentham ορίζει τη χρησιμότητα ως την 

ικανότητα του αντικειμένου να χαρίζει ευχαρίστηση ή να εμποδίζει τον πόνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τι 
είναι χρήσιμο εξαρτάται μονάχα από την επιθυμία του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτό η χρησιμότητα θεωρείται ότι 
εκφράζει μια σχέση μεταξύ αντικειμένου και υποκειμένου.  

Βλέπε σχετικά: Eric Roll (1953), Ιστορία της οικονομικής σκέψεως, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Σελίδα 
360)   

Στη παρούσα μελέτη ωστόσο η χρησιμότητα λαμβάνεται ως συνώνυμο της ηδονής ή του αντίθετου 
της του πόνου κι εκφράζει πάλι μια σχέση μεταξύ παραγόντων που προκαλούν όμως τόσο ηδονή όσο και πόνο 
προς το άτομο και μέσω αυτή της σχέσης διαμορφώνεται η ευημερία. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί ότι ο 
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χρόνια η έννοια της χρησιμότητας/ωφελιμότητας θεωρούταν ταυτόσημη με την έννοια της 

ευημερίας108.  

Συμπερασματικά λοιπόν η θεμελιώδης έννοια της χρησιμότητας για τη θεωρία της οικονομικής 

ευημερίας και η προσέγγιση της, είχε απασχολήσει πολλά χρόνια πριν την ανθρωπότητα. Ο Πλάτωνας 

την ονόμαζε ηδονή και τη σύνδεε με την ευχαρίστηση, με την απόλαυση και την εκπλήρωση επιθυμίας.  

Ο Bentham την επανάφερε στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας τον όρο χρησιμότητα, θέτοντας τις βάσεις 

πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν αργότερα τα οικονομικά της ευημερίας.  

Η οικονομική της ευημερίας βασίζεται ιστορικά σε δυο κύριες σχολές στη Νεοκλασική 

Προσέγγιση με κύριο εκπρόσωπο της τον Πιγκού, η   οποία αποδέχεται την απόλυτη μέτρηση της 

χρησιμότητας και στη Νέα   Οικονομική της Ευημερίας με κύριο εκφραστή της τον  Παρέτο, η οποία 

αποδέχεται την κατά τάξη μέτρηση της χρησιμότητας.                                                                      

 

4.1.1.2. Ορισμός της Ευημερίας 

Στην ενότητα αυτή109 βασιζόμαστε στον Αριστοτέλη110 προκειμένου να ορίσουμε τι είναι η 

ευημερία. 

Προκειμένου να διερευνήσουμε τι είναι η ευημερία πρέπει να αποφασίσουμε πού πρέπει να 

ανατρέξουμε. Στον φιλόσοφο ή στον κόσμο;  

Στο βιβλίο A’ των Ηθικών Νικομαχείων ο Αριστοτέλης111, διατυπώνει τις σκέψεις του σαν 

φιλόσοφος και προσεγγίζει την ευδαιμονία ,όπου στην ενότητα αυτή είναι συνώνυμη της ευημερίας ή 

της καλής ζωής, δηλαδή του ευ ζειν. Καταρχήν περιγράφει ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια- Βιβλίο 

Α΄)112  ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε και να αποτιμήσουμε την ευδαιμονία ενώ μας πληροφορεί ότι 

 
Αριστοτέλης αναφέρεται στην ατομική χρησιμότητα σχετικά με τα οικονομικά αγαθά και πιο συγκεκριμένα 
όταν αναπτύσσει τη θεωρία της αξίας χρήσης των αγαθών. Ο Αριστοτέλης λοιπόν αντιμετωπίζει την ατομική 
χρησιμότητα ως μία από τις τρεις συνιστώσες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αξία που παίρνουν τα αγαθά. 
Ενώ οι άλλες δύο συνιστώσες είναι η σπανιότητα και τα κόστη τους.  

Βλέπε σχετικά: Kauder Emil (1953). “Genesis of the Marginal Utility Theory: From Aristotle to the End 
of the Eighteenth Century”, The Economic Journal, Vol. 63, No. 251, pp. 638-650  

Bέβαια σήμερα η οικονομική θεωρία όταν αναφέρεται στη χρησιμότητα ουσιαστικά εννοεί κυρίως 
εκείνη που συνδέεται με τα οικονομικά αγαθά ακριβώς όπως κάνει  ο Αριστοτέλης. 

108   Tην άποψη αυτή ανέτρεψε ο Sen ο οποίος διατύπωσε ότι ενώ η ευτυχία και η εκπλήρωση 
επιθυμιών έχουν αξία για την ευημερία, ωστόσο δεν είναι οι μόνες που επηρεάζουν την αξία της ευημερίας, 
ενός ατόμου.  Βλέπε σχετικά Sen A. (1999), «Για την ηθική και την οικονομία», Αθήνα: Eκδόσεις Καστανιώτη, 
(Σελίδα 79) 

109   Η ενότητα αυτή είναι βασισμένη στη διδακτορική διατριβή της Ειρήνης Λεριού και σε 
παρουσιάσεις της σε συνέδρια στη Ρόδο και στη Σάμο. Επίσης βασίζεται σε υπό διαμόρφωση για δημοσίευση  
άρθρο της.  

Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού 
της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα   

Leriou Eirini,  « The views of Plato and Aristotle on Welfare», Presentation at  29o  World Congress of 
Philosophy, Greek Moral and Political Philosophy From Pre-Socratics to Neoplatonism, Island of Rhode 07-12 July 
2017 

Leriou Eirini & Poulakos John, « Globalisation and the Good Life», Presentation at  30o  World Congress 
of Philosophy, COSMOPOLIS AND GLOBALISATION, Island of Samos, 20-26 July, 2018 

110 Για τη σημαντικότητα της έννοιας της ευδαιμονίας του Αριστοτέλη, στη προσέγγιση της παιδικής 
ευημερίας, βλέπε σχετικά: Michalos, A. C., & Land, K. C. (2018). Replies to Our Commentators. Social Indicators 
Research, 135(3), 1057-1078 

111  Βλέπε σχετικά: Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των 
παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδες 91-92) 

112 Βλέπε σχετικά: Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης Άπαντα -Ηθικά 
Νικομάχεια - Έβδομος Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, Βιβλίο Α΄, (Σελίδες 29-103)  
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αυτό είχε απασχολήσει την ανθρωπότητα πολύ πριν από αυτόν. Αυτή η δυσκολία έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος ο άνθρωπος έχει διαφορετική γνώμη, έτσι όταν αρρωστήσει 

θεωρεί την υγεία ως ευδαιμονία, ενώ όταν είναι φτωχός θεωρεί ως ευδαιμονία τα πλούτη.  Στη συνέχεια 

αρχίζει να την ορίζει ο ίδιος ως το απόλυτα τέλειο και αυτάρκες αγαθό το οποίο το επιλέγουμε για το 

ίδιο και όχι για την επιδίωξη κάποιου άλλου τελικά αγαθού. Ως αγαθό εννοείται ο σκοπός. Άρα τέλειο 

αγαθό είναι ο τέλειος και τελικός σκοπός. Για να φτάσουμε στο τέλειο αγαθό της ευδαιμονίας πρέπει 

να επιδιώξουμε κάποια άλλα αγαθά όχι τέλεια, όπως την ηδονή, το νου και κάθε είδους αρετή. Σύμφωνα 

λοιπόν με τον Αριστοτέλη «η ευδαιμονία είναι ένα είδος ενέργεια της ψυχής που γίνεται σύμφωνα με την 

αρετή αλλά έχει ανάγκη και από κάποια άλλα εξωτερικά αγαθά» . Τα εξωτερικά αυτά αγαθά113 είναι να 

έχει κάποιος ευγενική καταγωγή, καλά παιδιά, ομορφιά, φίλους, πλούτο κ.α.. Διότι δε μπορεί να 

ευημερεί114 κάποιος ο οποίος είναι μοναχικός και άτεκνος ή έχει κακούς φίλους. Δηλαδή τα εξωτερικά 

αγαθά είναι τα απαραίτητα εφόδια. Ενώ για την απόκτηση της αρετής απαραίτητη είναι η έξης , δηλαδή 

η επανάληψη και η εξάσκηση ώστε κάτι να γίνει συνήθεια ή εθισμός δηλαδή έθος115. Με αυτόν τον 

τρόπο όλοι μπορούν να αποκτήσουν την ευδαιμονία διότι μπορούν να φτάσουν στην αρετή μέσω της 

εκμάθησης και της επιμέλειας. Οι άνθρωποι που πράττουν πράξεις σύμφωνα με την αρετή αντλούν 

ευχαρίστηση και ηδονή από αυτές τις ίδιες τις πράξεις τους. Ενώ η αρετή χωρίζεται στη διανοητική 

δηλαδή σε αυτή που έχει να κάνει με τη φρόνηση (νου) και στην ηθική που έχει να κάνει με την 

ελεύθερη επιλογή και τη μεσότητα που είναι το σωστό μέτρο ανάμεσα σε δύο ακρότητες, στην 

υπερβολή και στην έλλειψη. Επομένως συμπερασματικά ο ευδαίμων κατά τον Αριστοτέλη ορίζεται ως 

εκείνος που πράττει ενάρετα και κατέχει κάποια εξωτερικά αγαθά.116 Ενώ σε σχέση με την ηδονή μας 

πληροφορεί ότι «η ευδαιμονία προϋποθέτει την ηδονή, ενώ η ηδονή δεν προϋποθέτει την ευδαιμονία» 

(Νούλας,1997a:85) . Ωστόσο η ηδονή είναι αυτή που επισφραγίζει την ευδαιμονία. 

Το βιβλίο Θ΄ των πολιτικών του Αριστοτέλη117 σύμφωνα με τον Λιανό (2012:153-156) « είναι 

αφιερωμένο σε ζητήματα παιδείας , η οποία αποτελεί το βασικότερο συστατικό της ιδανικής πολιτείας.» 

Καθώς έχουμε εξισώσει την ιδανική πολιτεία του Αριστοτέλη με το σημερινό κράτος ευημερίας,  

προκύπτει ότι κατά τον Αριστοτέλη η σημαντικότερη παράμετρος της ευημερίας είναι η παιδεία. 

Μάλιστα ο Αριστοτέλης διακρίνει τη παιδεία εκείνη η οποία αναπτύσσει τις ικανότητες και τις τεχνικές 

δεξιότητες , με εκείνη τη παιδεία η οποία αναπτύσσει τις αρετές (1377a 19-21) .118 Και όπως μέσω της 

άσκησης και των εργασιών αναπτύσσονται οι δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο μέσω του εθισμού και της 

άσκησης σε ενάρετες πράξεις, αναπτύσσονται οι αρετές (1377a 21-26) 119. Αυτή τη παιδεία στις αρετές 

, δηλαδή την παιδεία που μας καλλιεργεί και πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι, σε αυτή την ενότητα  

 
Και  Immanuelis Bekkeri & Academia Regia Borussica (1970), «Αristotelis Opera ΙΙ», Berlin: Walter de 

Gruyter & Co. 
113  Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης Άπαντα -Ηθικά Νικομάχεια - 

Έβδομος Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, Βιβλίο Α΄, (Σελίδα 77) 
114 Δηλαδή να αισθάνεται ευτυχισμένος.  
115 Από το έθος προέρχεται και η λέξη ηθική. Δηλαδή η αρετή είναι δυο ειδών διανοητική και ηθική. 

Διανοητική σημαίνει ότι γεννιέται και αυξάνεται από τη διδασκαλία , για αυτό για να την αποκτήσουμε 
χρειαζόμαστε χρόνο. Ενώ ηθική σημαίνει ότι η αρετή προέρχεται από τον εθισμό δηλαδή το έθος.  

116 Βλέπε σχετικά: Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης Άπαντα -Ηθικά 
Νικομάχεια - Έβδομος Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, Βιβλίο Α΄, (Σελίδες 29-103)  

Και  Immanuelis Bekkeri & Academia Regia Borussica (1970), «Αristotelis Opera ΙΙ», Berlin: Walter de 
Gruyter & Co. 

117    Βλέπε σχετικά: Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των 
παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδα 93) 

118 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης 
Γιάννης Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 

119 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης 
Γιάννης Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
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τη παρουσιάζουμε ως «εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο ποιος πρέπει να είναι ως άνθρωπος». 

Αξίζει όμως εδώ να σημειωθεί ότι τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του χρόνου αναπαύσεως των παιδιών 

στο βιβλίο Θ΄ των Πολιτικών του, για την επίτευξη της ευδαιμονίας τους. Πιο συγκεκριμένα διατυπώνει 

πώς η ανάπαυση των παιδιών μετά τα μαθήματα τους, συνδέεται με τη κίνηση της ψυχής προς την 

ανακούφιση, συνοδευόμενη από την ηδονή/ευχαρίστηση και καθώς η ευδαιμονία είναι ο τελικός 

σκοπός, αυτή τη συνδέουν όλοι με την ηδονή/ευχαρίστηση και όχι με τη λύπη. Ενώ προσθέτει ότι η 

θεώρηση της ηδονής εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του καθενός (1338a 1-9).120 

 Καθώς ο Αριστοτέλης121 δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της εκπαίδευσης στις αρετές, 

συμπεράνουμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας προσδιορισμού της ευημερίας κατά τον ίδιο είναι η 

παιδεία και μάλιστα όχι η παιδεία που αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων αλλά η παιδεία στις 

αρετές, καθώς αυτή τονίζει περισσότερο, δηλαδή όπως την ονομάσαμε η παιδεία που καλλιεργεί στο 

άτομο και το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Ο Αριστοτέλης επισημάνει ότι είναι υποχρέωση του 

νομοθέτη η εκπαίδευση στις αρετές, δηλαδή η εκπαίδευση εκείνη που αποβλέπει στη διάπλαση του 

ήθους της ψυχής (1377a 34-40)122 .  

Στη Ρητορική ο Αριστοτέλης προκειμένου να καταγράψει τους παράγοντες προσδιορισμού της 

ευημερίας λειτουργεί σαν κοινωνιολόγος όπου έχει αφουγκραστεί τι πιστεύει ο κόσμος. 123  

Ανατρέχουμε στο τι πίστευε ο κόσμος την εποχή του Αριστοτέλη, διότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει 

όσον αφορά την ευημερία. Ό,τι θεωρούσαν οι άνθρωποι την εποχή του Αριστοτέλη ότι συνεισφέρει 

 
120 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης 

Γιάννης Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
Και Academia Regia Borussica (1970), «Αristotelis Opera ΙΙ», Berlin: Walter de Gruyter & Co. 
121  Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδα 93) 

122 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης 
Γιάννης Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 

123Εδώ τίθεται το ζήτημα των υποκειμενικών κρίσεων στην επιστήμη.  Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., 
(2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδα 153) : «Οι πολέμιοι των 
αξιολογικών κρίσεων θα υποστήριζαν ότι αυτό είναι αντί-επιστημονικό καθώς δε συνάδει με το είδος της 
αντικειμενικότητας της επιστήμης που απορρέει από τις φυσικές επιστήμες. Η απάντηση ωστόσο προς εκείνους 
είναι ότι  το ανθρώπινο ον , έχει τη δυνατότητα να μελετά φαινόμενα εσωτερικά και να τα αναλύει 
προβαίνοντας σε συμπεράσματα. Ακριβώς όπως οι ερευνητές των φυσικών επιστημών , έχουν τη δυνατότητα 
να μελετούν εξωτερικά φαινόμενα και να τα αναλύουν προβαίνοντας σε συμπεράσματα.  Ο άνθρωπος έχει τη 
δυνατότητα να αναλύει τις εμπειρίες του, να αναλύει εμπειρίες των συνανθρώπων του και να καταλήγει σε 
αξιολογικές κρίσεις. Όπως ο επιστήμονας των φυσικών επιστημών έχει τη δυνατότητα να αναλύει για 
παράδειγμα το “pH” ενός υγρού και να καταλήγει σε συμπεράσματα. Αν θεωρούμε κατώτερες τις αξιολογικές 
κρίσεις από τα συμπεράσματα που απορρέουν από τη παρατήρηση φυσικών , εξωτερικών φαινομένων, τότε 
θεωρούμε κατώτερη τη διεργασία με την οποία ο άνθρωπος φτάνει σε αυτές κι επομένως θεωρούμε κατώτερο 
το ανθρώπινο ον. Ωστόσο αν συμφωνούμε σε αυτό δε μπορούμε να πούμε ότι τα συμπεράσματα των 
εξωτερικών φυσικών φαινομένων είναι ανώτερα, γιατί προέρχονται και αυτά από το ίδιο κατώτερο ον. 
Ουσιαστικά μπορούμε να βασιστούμε σε μια εξίσωση και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με το 
“pH” ενός υγρού, ή να βασιστούμε στις αξιολογικές κρίσεις που παράγει ο εγκέφαλος μας κατόπιν επεξεργασίας  
εσωτερικών εμπειριών και παρατηρήσεων και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Ακυρώνοντας τις 
αξιολογικές κρίσεις, ακυρώνουμε τον ισχυρισμό για ορθή λειτουργία του εγκεφάλου του ανθρώπινου όντος και 
ακυρώνουμε επίσης το ίδιο το ανθρώπινο ον, αλλά και οποιαδήποτε τελικά συμπεράσματα προέρχονται από 
αυτό. Επομένως αν θεωρούμε καλά και ακίνδυνα τα συμπεράσματα των παρατηρήσεων εξωτερικών 
φαινομένων των φυσικών επιστημών, οφείλουμε να θεωρούμε καλά και ακίνδυνα και τα συμπεράσματα των 
παρατηρήσεων εσωτερικών φαινομένων των κοινωνικών επιστημών. Αν αναιρέσουμε το ένα , αναιρούμε και 
το άλλο. Αν δε δεχόμαστε τις αξιολογικές κρίσεις ως επιστημονικές, δε μπορούμε να δεχτούμε και οποιοδήποτε 
άλλο συμπέρασμα  που προέρχεται από τον ανθρώπινο ον ως επιστημονικό, ακόμα κι αν  έχει εξαχθεί σε 
ελεγχόμενες συνθήκες μέσω επαναλαμβανόμενων πειραμάτων σε ένα εργαστήριο.» 
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στην επίτευξη της ευημερίας τους, το ίδιο θεωρούν και σήμερα. Όμως ακόμα και αυτό να μην ίσχυε ή 

να το αμφισβητήσουν κάποιοι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι  για να κρίνεις κάτι σύγχρονο όπως 

ένα εργαλείο ευημερίας δε μπορείς να ανατρέξεις στο μέλλον ή στο παρόν, αλλά να ανατρέξεις στο 

παρελθόν για να δεις με τι κριτήρια μπορείς να κρίνεις κάτι καινούργιο. 

Η ευδαιμονία ή αλλιώς η ευτυχία ή η ευημερία του ανθρώπου σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του 

κόσμου όπως εκφράζονται στη Ρητορική124 είναι ένα τρόπος ζωής που συνοδεύεται από την αρετή ή 

την αυτάρκεια ζωής κι εξαρτάται από τα ακόλουθα: Ευγενική καταγωγή, πολλά και καλά τέκνα, 

στοιχεία πλούτου τα οποία περισσότερο έχουν να κάνουν με τη χρήση τους παρά με την απόκτηση 

τους, καλή φήμη, τιμή, υγεία, ομορφιά, σωματική δύναμη, καλό ανάστημα, αθλητικά σωματικά 

προσόντα, καλά γηρατειά, πολλούς και καλούς φίλους, καλή τύχη με ορισμένες δυνατότητες και αρετή. 

Αξίζει να τονιστεί ότι όλα αυτά είναι όσα στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης ονομάζει «εξωτερικά 

αγαθά». Στο Κεφάλαιο 5 της Ρητορικής λοιπόν  αναλύει εκτενώς  αυτά τα εξωτερικά αγαθά. 

 Η ευγενική καταγωγή όταν συσχετίζεται με το έθνος έχει να κάνει με παλιούς αυτόχθονες 

πολίτες όπου τόσο οι ηγεμόνες τους όσο και οι απόγονοι τους ήταν επιφανείς. Όταν 

συσχετίζεται με το άτομο τότε εννοείται να κατάγεται από νόμιμους προγόνους γνωστούς για 

την αρετή τους ή για τον πλούτο τους και στο γένος αυτό να υπάρχουν πολλοί επιφανείς 

απόγονοι. 

 Η ευτεκνία και η πολυτεκνία όταν συσχετίζεται με τη κοινότητα έχει να κάνει με πολυάριθμη 

και εκλεκτή για τις ψυχικές και σωματικές αρετές νεολαία.  Όταν συσχετίζεται με το άτομο 

έχει να κάνει με το να έχει κανείς πολλά και καλά παιδιά και κορίτσια και αγόρια. Για τα 

κορίτσια η σωματική αρετή είναι η ομορφιά, το καλό ανάστημα και η ψυχική αρετή είναι η 

σωφροσύνη και εκείνη η εργατικότητα η οποία  δεν εξελίσσεται και δεν καταλήγει σε 

δουλοπρέπεια. Επιπλέον αναφέρεται ότι τα προτερήματα αυτά δε θα πρέπει να προσπαθούμε 

να τα αποκτήσουν μόνο τα δικά μας παιδιά, αλλά όλα τα παιδιά στη χώρα. Ενώ τονίζεται στη 

Ρητορική ότι σε λαούς που επικρατούν άσχημα ήθη όσον αφορά τις γυναίκες , οι λαοί αυτοί 

αποτυγχάνουν στο να ευημερήσουν περίπου κατά το μισό. Δηλαδή όπου δεν εκτιμούν τις 

γυναίκες τότε παρουσιάζεται ένα σημαντικό και υψηλό ποσοστό απώλειας της συνολικής 

κοινωνικής ευημερίας.  

 Στοιχεία του πλούτου είναι τα πολλά χρήματα και ακίνητα ενώ το να είναι κάποιος πλούσιος 

έγκειται στο να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία πλούτου παρά στο να τα αποκτά. Τελικά ο 

πλούτος είναι η εκμετάλλευση αλλά και η χρησιμοποίηση των πραγμάτων που αποτελούν 

στοιχεία πλουτισμού.  

 Η ευδοξία , δηλαδή η καλή φήμη, είναι να θεωρείται κάποιος σπουδαίος από όλους ή να κατέχει 

κάτι το οποίο το επιθυμούν οι περισσότεροι άνθρωποι ή το επιθυμούν οι ενάρετοι ή οι φρόνιμοι.  

 Η τιμή όταν απονέμεται είναι ένδειξη καλής φήμης κάποιου ως ευεργέτη  ή ως εν δυνάμει 

ευεργέτη.  

 Η κύρια σωματική αρετή είναι η υγεία αλλά και η αντοχή υπό την έννοια ότι κάποιος μπορεί 

να χρησιμοποιεί τις σωματικές του δυνάμεις χωρίς να αρρωσταίνει.125 

 Άλλη σωματική αρετή είναι η ομορφιά.  Το τι είναι ομορφιά διαφέρει από ηλικία σε ηλικία. 

Για τους νέους ομορφιά είναι το αθλητικό κορμί και οι σχετικές ικανότητες. Για τους ώριμους 

άντρες ομορφιά είναι η όψη τους να είναι και γλυκιά αλλά ταυτόχρονα να εμπνέει και φόβο. 

Για τον γέροντα να μπορεί να αντέχει τις δυσκολίες που φέρει η ηλικία αυτή, χωρίς να 

μελαγχολεί.  

 
124 Βλέπε σχετικά: Hλιού, Ηλίας, (1984) . Η Ρητορική του Αριστοτέλη, Εκδόσεις Κέδρος, (Σελίδες 48-54). 
Βλέπε σχετικά:  Βλέπε σχετικά: Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης 

Άπαντα – Ρητορική 1 – Εικοστός Όγδοος Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, (Σελίδες 89- 103) 
125 Βλέπε σχετικά: Μichalos, A., C., (2015). Ancient Views on the Quality of Life, Springer (Σελ.31) 
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 Η σωματική δύναμη όπου αποτελεί ακόμα μια σωματική αρετή έγκειται στην ικανότητα 

κάποιου να μπορεί να μετακινεί κάποιον άλλον με ευκολία.  

 Το καλό ανάστημα αναφέρεται σε ένα μεγάλο και καλό τόσο ύψος όσο και πλάτος όπου κάνει 

αυτόν που τα διαθέτει να ξεχωρίζει όμορφα και να υπερέχει από τους άλλους ανθρώπους. Το 

χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί ακόμα μια σωματική αρετή.  

 Η αθλητική ικανότητα αποτελεί ένα συνδυασμό κυρίως των δυο προηγούμενων σωματικών 

αρετών.  

 Τα καλά γηρατειά είναι αυτά πού έρχονται αργά και δεν είναι οδυνηρά. Γιατί δεν έχει καλά 

γηρατειά ούτε όποιος γερνάει γρήγορα, ούτε όποιος πού αν και αργεί να γεράσει ωστόσο 

υποφέρει πολύ στα γεράματα του. 

 Πολλοί και καλοί φίλοι σημαίνει να έχει κάποιος δίπλα του πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ότι 

θεωρούν  ότι είναι καλό και ωφέλιμο για αυτόν να το κάνουν πράξη. 

 Η καλή τύχη συσχετίζεται με φυσικά χαρίσματα ,επίσης με χαρίσματα όπου έχουμε εξαιτίας 

της επιστήμης αλλά και με χαρίσματα ή συμβάντα που δεν μπορούν να εξηγηθούν λογικά.  

 Η αρετή126 είναι καταρχήν ικανότητα τόσο να αποκτά κανείς αγαθά και να τα διαφυλάττει όσο 

και να κάνει πολλές και μεγάλες πράξεις για τα πάντα και παντού. Μορφές της αρετής είναι η 

δικαιοσύνη, η ανδρεία, η εγκράτεια, η μεγαλοπρέπεια, η μεγαλοψυχία, η ανοιχτοχεριά, η 

πραότητα, η εξυπνάδα και η σοφία. Οι σπουδαιότερες αρετές είναι αυτές που είναι περισσότερο 

ωφέλιμες προς τους άλλους. Για αυτό και οι μεγαλύτερες τιμές απονέμονται στους δίκαιους 

και στους ανδρείους. 

Παρατηρούμε ότι η αρετή όταν έχει να κάνει με καλές πράξεις για τα πάντα και παντού βοηθάει 

προς την επιδίωξη του ωφέλιμου για το κοινωνικό σύνολο, ενώ όταν έχει να κάνει με την ικανότητα 

κάποιου να αποκτά αγαθά και να τα διαφυλάττει τότε έχει να κάνει με την επιδίωξη του ωφέλιμου για 

το άτομο. Άρα η αρετή συμβάλλει σε αυτό που είναι ωφέλιμο και για το κοινωνικό σύνολο και για το 

άτομο. Ίσως για αυτό ο Αριστοτέλης ως φιλόσοφος δίνει τόση σημασία στην αρετή όταν ορίζει την 

ευδαιμονία και για αυτό όταν ασχολείται με την εκπαίδευση τονίζει ιδιαίτερα την εκπαίδευση στις 

αρετές. Γιατί η αρετή εδώ φαίνεται να είναι η κόλλα όλων των άλλων πραγμάτων που αφορούν την 

ευημερία, η αρετή είναι αυτή που γεννά την ευημερία και τη διατηρεί. Ίσως λοιπόν δεν μπορούμε να 

δούμε το ένα χωρίς το άλλο, δηλαδή την ευημερία χωρίς την παιδεία στις αρετές ή όπως την ονομάσαμε 

εκπαίδευση που καλλιεργεί στα άτομα πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι. Μια άλλη παρατήρηση είναι 

ότι η αρετή έτσι όπως περιγράφεται στη ρητορική ως προς τις καλές πράξεις για τα πάντα και παντού, 

συνορεύει με την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης που χρησιμοποιούμε σήμερα127:  H κοινωνική 

αλληλεγγύη είναι : «Το αποτέλεσμα της στάσης και της συμπεριφοράς των ατόμων σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνία και χαρακτηρίζεται από ανθεκτικές σχέσεις και συναισθηματική σύνδεση 

μεταξύ των μελών της κοινωνίας καθώς επίσης και από έντονη εστίαση προς κοινό συμφέρον» 

(Bertelsmann and Eurofound, 2014: 6) 

 

4.1.1.3. Ορισμός της Παιδικής Ευημερίας και της Παιδικής Φτώχειας 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η ευημερία κατά τον Αριστοτέλη έτσι όπως 

την ορίζει στα Ηθικά Νικομάχεια έχει να κάνει με τη παιδεία στις αρετές και κάποια εξωτερικά αγαθά 

τα οποία αναλύει εκτενώς στη Ρητορική.  Από αυτά τα εξωτερικά αγαθά εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο 

όσα μπορούν να αποκτηθούν μέσω της άσκησης κατάλληλης δημόσιας πολιτικής. Αν εξειδικεύσουμε 

 
126 Βλέπε σχετικά: Hλιού, Ηλίας, (1984) . Η Ρητορική του Αριστοτέλη, Εκδόσεις Κέδρος, (Σελίδες 75-84). 
Βλέπε σχετικά:  Βλέπε σχετικά: Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης 

Άπαντα – Ρητορική 1 – Εικοστός Όγδοος Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, (Σελίδες 137-155) 
127    Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδα 199) 
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στα παιδιά παρατηρούμε ότι εκτός των όσων προαναφέρθηκαν σημαντικός για την επίτευξη της 

ευημερίας τους είναι και ο ελεύθερος χρόνος. Επομένως αν βασιστούμε στον Αριστοτέλη προκειμένου 

να ορίσουμε τη παιδική ευημερία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρία πράγματα α) την εκπαίδευση 

στις αρετές, β) εξωτερικά αγαθά που μπορούν να αποτελέσουν στόχους επίτευξης μιας κατάλληλης 

δημόσιας πολιτικής, γ) τον ελεύθερο χρόνο.  

Τελικά λαμβάνοντας υπόψη  τον ορισμό της συνολικής κοινωνικής ευημερίας που δίνεται από 

την Λεριού (2016: 109) στη διδακτορική διατριβή της,   αναπτύσσεται εδώ ένα ορισμός της παιδικής 

ευημερίας που λαμβάνει υπόψη του και όσα προαναφέρθηκαν. Καταρχήν η γενική ευημερία 

αποτελείται από την οικονομική ευημερία και την μη οικονομική ευημερία (Pigou, 1912 & 1920). H 

οικονομική ευημερία αποτελείται από οικονομικούς παράγοντες, δηλαδή από οτιδήποτε μπορεί να 

αποτιμηθεί σε οικονομικούς όρους. Ενώ η μη οικονομική ευημερία αποτελείται από μη οικονομικούς 

παράγοντες , δηλαδή από οτιδήποτε δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε οικονομικούς όρους. Ήτοι η γενική 

ευημερία είναι το άθροισμα της οικονομικής και της μη οικονομικής ευημερίας.128  Η παιδική ευημερία 

είναι ο τελικός σκοπός μιας κοινωνίας, που εκφράζεται ως το σύνολο της ευχαρίστησης που λαμβάνουν 

τα παιδιά και προέρχεται από κάποιους οικονομικούς και μη οικονομικούς παράγοντες προσδιορισμού 

του τελικού σκοπού, με σημαντικότερο την εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το πώς πρέπει να 

είναι ως άνθρωπος. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά αγαθά που μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενα επηρεασμού από τη δημόσια πολιτική και είναι τα ακόλουθα: στοιχεία του 

πλούτου, υγεία, αρετή. Τα στοιχεία πλούτου περιλαμβάνονται στους οικονομικούς παράγοντες και 

μπορούν να συμπεριλάβουν δείκτες οι οποίοι αφορούν το εισόδημα , τα υλικά αγαθά, συνθήκες 

διαβίωσης στη κατοικία. Η υγεία περιλαμβάνεται στους μη οικονομικούς παράγοντες και μπορεί να 

συμπεριλάβει δείκτες οι οποίοι αφορούν στην ανεμπόδιστη, χωρίς κριτήρια, δωρεάν πρόσβαση όλων 

των παιδιών σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή/ και που αφορούν στη πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η αρετή περιλαμβάνεται στους μη οικονομικούς παράγοντες και 

μπορεί να συμπεριλάβει δείκτες οι οποίοι αφορούν στην εκπαίδευση εκείνη που δεν καλλιεργεί μόνο 

τις δεξιότητες στο άτομο, αλλά καλλιεργεί επίσης το πώς θα πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Όταν τα 

παιδιά λοιπόν λαμβάνουν ευχαρίστηση από τα υλικά αγαθά που είναι άμεσα συσχετιζόμενα με το 

εισόδημα, από τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία τους, από την ελεύθερη χωρίς 

περιορισμούς πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τότε ευημερούν. Όταν τα παιδιά 

λαμβάνουν «λύπη», ή «πόνο», επειδή στερούνται τα παραπάνω , τότε μιλάμε για αποστέρηση ή παιδική 

φτώχεια. Αν λάβουμε υπόψη μας τη τοποθέτηση του Αριστοτέλη στο Βιβλίο Θ΄ των Πολιτικών του για 

τον ελεύθερο χρόνο, τότε στους μη οικονομικούς παράγοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον 

ελεύθερο χρόνο των παιδιών, από τον οποίο αντλούν ευχαρίστηση και άρα ευημερούν, ενώ αν δεν 

έχουν ελεύθερο χρόνο αντλούν «λύπη», δηλαδή τον στερούνται και άρα έχουμε παιδική φτώχεια.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ορισμός της παιδικής φτώχειας είναι ο εξής: Η παιδική φτώχεια 

είναι η απόκλιση του τελικού σκοπού μιας κοινωνίας που εκφράζεται ως το σύνολο της λύπης  που 

λαμβάνουν τα παιδιά και προέρχεται από τη στέρηση  κάποιων οικονομικών ή/και μη οικονομικών 

παραγόντων προσδιορισμού του τελικού σκοπού, με σημαντικότερο την εκπαίδευση που καλλιεργεί 

στο άτομο ποιος πρέπει να είναι ως άνθρωπος. 

Δηλαδή σε πιο απλά λόγια θα μπορούσε να ειπωθεί λαμβάνοντας υπόψη και το συγκεκριμένο 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής129, ότι ως παιδική ευημερία 

νοείται οποιαδήποτε ευχαρίστηση προκλήθηκε στα παιδιά , ως αποτέλεσμα της διάθεσης ή της δράσης 

κάποιων οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, 

υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.),  κ.α.. Μη οικονομικοί 

παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να είναι 

 
128 Ευημερία = Οικονομική Ευημερία + Μη Οικονομική Ευημερία 
129 Bλέπε σχετικά Working Paper 1. 
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ως άνθρωποι,  κ.α.. Ως παιδική φτώχεια νοείται οποιαδήποτε στέρηση της ευχαρίστησης προκλήθηκε 

στα παιδιά ή εναλλακτικά οποιαδήποτε δυσφορία προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της πλήρους 

αποστέρησης ή της μη επαρκούς ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης ή δράσης κάποιων οικονομικών ή μη 

οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες όπως και προηγουμένως είναι το εισόδημα, 

υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.), κ.α.. Μη οικονομικοί 

παράγοντες είναι πάλι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να 

είναι ως άνθρωποι, κ.α.. 

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της παιδικής ευημερίας ή της φτώχειας είναι μία 

πολυδιάστατη έννοια και έτσι πρέπει να προσεγγίζεται. Σύμφωνα με αυτό ένα παιδί για παράδειγμα  

είναι φτωχό επειδή στερείται το εισόδημα , αλλά είναι φτωχό και όταν ενώ έχει εισόδημα στερείται τη 

δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας ή στερείται μια κατάλληλη 

εκπαίδευση που δεν εστιάζει μόνο στη καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά εστιάζει και στο να του μάθει 

ποιος πρέπει να είναι ως άνθρωπος, μάλιστα από αυτή τη στέρηση της εκπαίδευσης του παιδιού, αύριο 

θα στερηθεί η κοινωνία στο σύνολο της , διότι μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει υψηλή 

διαφθορά και χαμηλή κοινωνική αλληλεγγύη όπου και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά συσχετίζονται με 

τις οικονομικές κρίσεις. Η υψηλή διαφθορά οδηγεί σε οικονομικές κρίσεις και φτώχεια και η έλλειψη 

κοινωνικής αλληλεγγύης οδηγεί στο να μη μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα το πρώτο σοκ μιας 

οικονομικής κρίσης. 130  Επομένως η κοινωνία αυτή μελλοντικά δε θα ευημερεί. Ο ορισμός που 

αναπτύχθηκε παραπάνω αφορά ένα γενικό ορισμό της παιδικής φτώχειας. Στη συνέχεια θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα ορισμό στο φαινόμενο της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε ειδικά 

στην Ελλάδα.  

 

4.1.2.Ορισμός του φαινομένου της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα 

 

4.1.2.1.Εισαγωγή 

Προκειμένου να ορίσουμε το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά του, τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε στις εκθέσεις της 

UNICEF, επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ορισμό της παιδικής φτώχειας ο οποίος 

αναπτύχθηκε παραπάνω.  

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα λοιπόν παρουσιάζεται ως μια αποτυχία της επίτευξης του 

τελικού σκοπού μιας κοινωνίας. Η αποτυχία αυτή οφείλεται στη στέρηση του φαγητού, της χωρίς 

εμπόδια, ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλούς ποιότητας και της 

ικανοποιητικής αλλά και ασφαλούς θέρμανσης. Καθώς η στέρηση της ικανοποιητικής θέρμανσης 

κάποιες φορές μπορεί να συνδεόταν με διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης 

των λογαριασμών και όλες τις επιπλέον στερήσεις όπου αυτό επέφερε, μπορούμε να κάνουμε λόγο και 

για στέρηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι στερήσεις αυτές επέφεραν συναισθήματα δυσφορίας κι όχι 

ευχαρίστησης στα παιδιά. Καθώς προφανώς δεν αισθάνεται ευχαρίστηση ένα παιδί, όταν πεινά, όταν 

κρυώνει, όταν δεν έχει φως στο σπίτι το βράδυ για να μελετήσει τα μαθήματα του.  

Το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα πρέπει να μελετηθεί 

περαιτέρω και μέσω αυτής της έρευνας, καθώς είναι κάτι καινούργιο με δικά του χαρακτηριστικά. 

Επίσης είναι άλλο το είδος της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και άλλο το είδος της παιδικής φτώχειας που εμφανίζεται  αλλού, όπως π.χ. στην 

Αφρική. Στα πλαίσια αυτά η ανίχνευση ύπαρξης τουαλέτας στην οικία έχει σημασία στην Αφρική αλλά 

όχι στην Ελλάδα, στην οποία είναι πιο σημαντική η ανίχνευση ύπαρξης ηλεκτροδότησης. Από την άλλη 

 
130  Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδα 199) 
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ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης της EUROSTAT για τη παιδική φτώχεια είναι καθαρά 

εισοδηματικός , δηλαδή μονοδιάστατος και δε μπορεί να αποτυπώσει ορθά ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο όπως η παιδική φτώχεια. Αν βασιστούμε μόνο σε αυτόν και αναπτύξουμε πολιτικές, πού να 

βασίζονται μόνο σε αυτόν δε θα έχουμε καταφέρει τίποτα, στο τέλος της ημέρας.  

Στα πλαίσια αυτά κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί  ένας δείκτης προσαρμοσμένος στο 

είδος της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Μόνο έτσι θα αποτυπωθεί ορθά το 

φαινόμενο και θα μπορέσει σε δεύτερο στάδιο να αντιμετωπιστεί. Όπως στο σύμπτωμα του πονόκοιλου 

άλλη θεραπεία θα δώσεις στον ασθενή αν έχει γαστρεντερίτιδα και άλλο αν έχει εντερικά προβλήματα. 

Επομένως οι υπάρχοντες δείκτες δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τη κατάσταση, από μόνοι τους,  διότι 

το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα έχει δικά του συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

χρήζει δικής του συγκεκριμένης θεραπείας.  Δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να  αποτυπώνει το 

φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένος δείκτης στο είδος της 

παιδικής φτώχειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί ένας 

δείκτης που να αποτυπώνει το φαινόμενο ορθά και πάνω σε αυτόν τον δείκτη να στηριχθούν οι 

πολιτικές (εισοδηματικές και μη) αντιμετώπισης του.  Ακριβώς με αυτό το στόχο είναι επιφορτισμένη 

η παρούσα έρευνα.  

 

4.1.2.2. Τα σημαντικότερα σημεία των εκθέσεων της UNICEF για την Ελλάδα και 

ορισμός του φαινομένου της παιδικής φτώχειας 

Η UNICEF ακολουθώντας το ίδιο μεθοδολογικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε (ΕU-MODA), 

στο βαθμό που παρέχονται κάθε φορά τα απαραίτητα διαχρονικά στοιχεία για το εργαλείο MODA από 

τη EUROSTAT, έχει συντάξει ειδικές ετήσιες εκθέσεις για την Ελλάδα τη περίοδο της κρίσης, που 

γιγαντώθηκε το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας, στις οποίες καταλήγει σε σημαντικές προτάσεις 

πολιτικής .  

Στην έκθεση της UNICEF «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012» εξαιτίας της 

εμφάνισης κρουσμάτων υποσιτισμού παιδιών εκείνη τη χρονική περίοδο, τονίζεται η ανάγκη παροχής 

γευμάτων στα σχολεία όπου σε άλλες χώρες εφαρμόζεται ούτως ή άλλως για όλα τα παιδιά χωρίς να 

σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει απαραίτητα να υποσιτίζονται. Ενώ γίνεται αναφορά σε εφαρμογή 

πιλοτικού προγράμματος σε 18 κρίσιμες περιοχές της Αττικής.131 Επιπλέον γίνεται αναφορά στην 

ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου που να προβλέπει διακοπές εργασίας στις εργαζόμενες, νέες μητέρες, 

προκειμένου τα βρέφη να θηλάζονται όταν πρέπει.132 Επιπρόσθετα τονίζεται η ανάγκη να προβλεφθεί 

ένα δίχτυ ασφαλείας ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προκειμένου να έχουν δωρεάν 

πρόσβαση προς αυτή και τα παιδιά όπου και οι δυο γονείς τους είναι άνεργοι κι επομένως δεν υπάρχει 

ασφάλιση από κανέναν γονέα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.133 Σημαντικό επίσης είναι ότι αναφέρεται 

το σοβαρότατο πρόβλημα των αστέγων134 το οποίο επιδεινώνει τη φτώχεια στα παιδιά και η αναφορά 

αυτή μας οδηγεί να συμπεριλάβουμε έναν νέο υπό-δείκτη στον δείκτη μας αυτόν της ύπαρξης στέγης. 

Ακόμα αναφέρεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή θα πρέπει να συσχετιστεί η παιδική ευημερία με τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να μην αντιμετωπίζεται η παιδική φτώχεια μόνο 

υπό το πρίσμα πολιτικών εισοδηματικής ενίσχυσης αλλά υπό το πρίσμα παράλληλων , ποικίλων, 

συντονισμένων, συνεργειών πολιτικών στόχευσης σε πολλαπλά επίπεδα (υγεία, κ.α.)  που 

 
131 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 100) 
132 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 107) 
Λεριού, Ε., (2015), «Μητρικός Θηλασμός», Δημοσιογραφικό Άρθρο , σε δημοσιογραφικό blog 

https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-
post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I  

133 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 105) 
134 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 93) 

https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I
https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I
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συσχετίζονται με το σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού, τα οποία σκιαγραφούν την ευημερία του 

σφαιρικά και όχι μονοδιάστατα μέσα από το εισόδημα.135 

Στην έκθεση του 2013, τονίζεται το κείμενο των παρατηρήσεων της Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με το οποίο ο Ο.Η.Ε. προτρέπει την Ελλάδα  να 

συνεχίσει και να αυξήσει σε μεγαλύτερο φάσμα τις κοινωνικές παροχές προς τα παιδιά. Η προτροπή 

αυτή τονίζει η έκθεση έρχεται σε ρήγμα με τη πάγια τακτική που ακολούθησε μέχρι τότε η Ελλάδα στη 

κατανομή τέτοιων δαπανών, για αυτό και Ο.Η.Ε. απαίτησε διακριτή αποτύπωση στον κρατικό 

προϋπολογισμό των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τα παιδιά136. Επίσης η σχετική Επιτροπή 

ου Ο.Η.Ε. τονίζει την απουσία στοιχείων και δεδομένων βάσει των οποίων θα μπορούσε να αξιολογηθεί 

ο βαθμός εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα και για 

αυτό προτείνει την ανάγκη δημιουργίας μιας εθνικής βάσης δεδομένων, η οποία θα συλλέγει όλα αυτά 

τα στοιχεία137.  

Στην έκθεση του 2014 γίνεται αναφορά στα κύρια μέσα θέρμανσης του νοικοκυριού138 (δεν 

είχαμε κάτι αντίστοιχο πριν) με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012. Επιπλέον τα μέτρα 

αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας ξεκινούν με το φλέγον ζήτημα του δημογραφικού 

προβλήματος139 (πάλι δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο πριν). Επίσης τονίζεται πάλι το ζήτημα της δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε παιδιά που και οι δυο γονείς τους δεν εργάζονται όπως και η 

ανάγκη συσχετισμού της παιδικής ευημερίας με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ενώ ως  μείζονα 

προβλήματα περιλαμβάνονται η σίτιση μαζί με την θέρμανση αυτή τη φορά.140  

Στην έκθεση του 2015 όπου αφορά κυρίως το έτος 2013 ως προς τα στοιχεία της εισοδηματικής 

και υλικής αποστέρησης, γίνεται πάλι αναφορά στην απουσία συσχετισμού της παιδικής  ευημερίας με 

τα δικαιώματα του παιδιού και τονίζεται η ανάγκη ενός σχεδίου δράσης που θα στηρίζεται σε μια τέτοια 

συσχέτιση και θα προβλέπει τη κατάρτιση ενός σχετικού ερευνητικού κέντρου αλλά και μιας εθνικής 

βάσης δεδομένων όπου θα συλλέγονται όλα τα στοιχεία τα οποία τώρα μας λείπουν (ακόμα και για 

εμάς τους ερευνητές) σχετικά με την ευημερία των παιδιών όπως αυτή οριοθετείται από τα σχετικά 

άρθρα τα σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.141 Επίσης τονίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων 

εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, η ανάγκη στήριξης  παιδιών με μη ικανοποιητική 

σίτιση και θέρμανση, η ανάγκη επέκτασης του θεσμού σίτισης στα σχολεία, αλλά επιπλέον ενδιαφέρον 

προκαλεί η αναφορά στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε σχολικές 

δραστηριότητες καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής που είναι σημαντικές για την επίτευξη της 

 
135 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 100) 
136 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2013», Έκθεση ( Σελίδα 7) 
137 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2013», Έκθεση ( Σελίδα 8) 
138 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014», Έκθεση ( Σελίδα 46) 
139 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014», Έκθεση ( Σελίδα 95) 
140 Bλέπε σχετικά με αναφορές στο ζήτημα της θέρμανσης, της σίτισης και της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης: Leriou Eirini, “Training an index of child poverty”, Presentation at World Conference on Poverty's 
Causes and Consequences in the Urban Developing World, Poverty and Development Research Center, 
University of Jyväskylä, Finland  4 August 2016. 

Leriou Eirini, (2016). Doctoral Τhesis. “Analysis of the factors that determine Social Welfare by 
implementing an integrated decision-making framework”, Athens. 

Leriou Eirini, “Child poverty in Greece today – Training an aggregate index”, Presentation at 19th  
Scientific Congress of the Association of Greek Regions, Regional effects of recession on  Greek economy and 
their consequences, Lamia, Greece , 12 May 2016 . 

Leriou Eirini, “Tackling child poverty as future unemployment restriction tool”, Presentation at National 
Contact Point ESPON, Integrated development through land-sea interaction: dimensions and blue growth 
prospects in Europe and Greece, Piraeus, Athens, 10 November 2014. 

Leriou Eirini, “Child poverty in Greece today”, Presentation at 12th Scientific Conference of ERSA on 
Urban and Regional Development: current challenges, Athens, Greece, 27 June 2014. 

141 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 52-52) 
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ευημερίας τους σύμφωνα με σχετικά άρθρα της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού142. Επιπλέον 

τονίζεται η ανάγκη δωρεάν πρόσβασης όλων των παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  υγείας143. 

Επίσης γίνεται αναφορά για πρώτη φορά στην ανάγκη ορθής υποδοχής και υποστήριξης όλων των 

παιδιών όπου έφταναν στη χώρα μας από τη Συρία. Ενώ εξίσου σημαντική είναι και η αναφορά στην 

ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υιοθεσίας προκειμένου τα παιδιά να βρουν σύντομα μια 

οικογένεια και να μη μένουν σε οργανισμούς. Επίσης ειδική μνεία γίνεται και στους ενήλικους όπου 

έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, και στην ανάγκη νομικών αλλαγών ώστε να προστατεύονται ως τα 18 

τους κι όχι ως τα 16 τους144.  

Στην έκθεση του 2016 τονίζεται ότι η επιδείνωση της παιδικής ευημερίας προήλθε από τις 

πολιτικές λιτότητας και ότι είναι υψίστης σημασίας η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σήμερα για 

να αποφευχθεί μεταξύ άλλων η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής στο μέλλον,  γίνεται εκτενής 

αναφορά  για την ανάγκη βελτίωσης της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Συρία και επιπλέον 

επαναλαμβάνεται η ανάγκη συσχετισμού της παιδικής ευημερίας με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του παιδιού και η δημιουργία ενός σχετικού με αυτό, οργανωμένου, εθνικού σχεδίου δράσης145, με 

συνεργασία φορέων και σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων.  

Στην έκθεση του 2017 , τονίζεται το πρόβλημα του δείκτη της EUROSTAT «Risk at Poverty» 

για τα παιδιά, καθώς ο δείκτης αυτός συσχετίζεται με τη σχετική φτώχεια, σύμφωνα με την οποία 

βάζουμε μια γραμμή, δηλαδή ένα όριο στο μέσο εισόδημα μιας χώρας, το οποίο μας υπαγορεύει ότι 

όσα εισοδήματα σε νοικοκυριά είναι κάτω από αυτό το όριο, όπου για τη EUROSTAT  είναι το 60% 

του διάμεσου εισοδήματος, τότε είναι φτωχά. Το πρόβλημα που υπάρχει και τονίζεται σε αυτή την 

έκθεση είναι ότι το ίδιο το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε αρκετά λόγω των πολιτικών 

λιτότητας που προέβλεπαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις με αποτέλεσμα ο δείκτης αυτός να μη 

μπορεί να είναι αξιόπιστος. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προτείνεται ο δείκτης που παίρνει ένα 

σταθερό όριο κάποιου έτους βάσης και ειδικότερα του έτους 2007146. Επίσης τονίζεται ότι στη περίοδο 

της κρίσης επιδεινώθηκε η ευημερία όλου του πληθυσμού αλλά κυρίως περισσότερο από των ενηλίκων 

επιδεινώθηκε η ευημερία των παιδιών147.  Επιπλέον τονίζεται ότι η  άσκηση δημόσιας πολιτικής ως 

προς τη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μείγμα οικονομικών και 

κοινωνικών πολιτικών148.  

Oι εκθέσεις της UNICEF για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, 

μπορούν να χρησιμεύουν ως μια ιστορική επισκόπηση για τη ραγδαία αύξηση της παιδικής φτώχειας 

στην Ελλάδα , εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και στη βάση αυτής της ιστορικής 

επισκόπησης να περιγραφεί το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. Οι εκθέσεις της 

UNICEF δεν αποτυπώνουν μόνο το κοινωνικό-οικονομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ελλάδας στα 

χρόνια αυτά, αλλά και της Αττικής που αποτελεί τη σημαντικότερη περιφέρεια της και άρα στην Αττική 

αντικατοπτρίζεται η ίδια εικόνα. Το 2012 λοιπόν εμφανίζεται έντονα  ο υποσιτισμός σε πολλά παιδιά, 

ενώ παράλληλα υπάρχει πρόβλημα με τη πρόσβαση παιδιών σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας των οποίων 

και οι δυο γονείς είναι άνεργοι, επιπλέον υπάρχει ανησυχία για το ζήτημα έλλειψης στέγης σε κάποια 

νοικοκυριά. Αυτά είναι τα κεντρικότερα χαρακτηριστικά της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και στην 

Αττική για το 2012. Για το 2013 τα χαρακτηριστικά της παιδικής φτώχειας δεν αλλάζουν, αλλά γίνεται 

εμφανές πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα στη καταγραφή της όταν δεν συσχετίζεται η παιδική ευημερία 

 
142 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 54 -55) 
143 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδα 55) 
144 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 55-57) 
145 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2016», Έκθεση ( Σελίδες 28, 39, 

56-58 
146 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδες 2-3) 
147 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδα 25) 
148 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδα 26) 
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με τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και δεν υπάρχει μια εθνική βάση 

δεδομένων που να συλλέγει όλα τα στοιχεία που αφορούν την παιδική ευημερία όπως δίνεται στη 

Σύμβαση. Επίσης γίνεται εμφανές ότι πρέπει να δοθούν πόροι από τον προϋπολογισμό, κατά την 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής στοχευόμενα προς παιδιά. Το 2014 εμφανίζεται το ζήτημα της μη 

ικανοποιητικής θέρμανσης στα νοικοκυριά, ενώ φυσικά παραμένουν όλα τα προηγούμενα ζητήματα 

των προηγούμενων χρόνων. Το 2015 , εμφανίζεται το ζήτημα της ορθής υποδοχής και φιλοξενίας 

παιδιών από τη Συρία. Το 2016 γίνεται εμφανές ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων των φορέων 

σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση της. Το 2017 τονίζεται η 

ακαταλληλότητα του δείκτη Risk at Poverty της EUROSTAT, για τη περίπτωση της Ελλάδας, όταν δεν 

λαμβάνεται με ένα σταθερό έτος βάσης αναφορικά με τη γραμμή φτώχειας. Επομένως τα κύρια σημεία 

είναι ότι από το 2012 εμφανίζονται τα  κύρια χαρακτηριστικά , υποσιτισμός, ζήτημα πρόσβασης όλων 

των παιδιών ανεξαιρέτως σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας , οι κομμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και 

η μη ικανοποιητική θέρμανση. Αυτά  περιγράφουν περισσότερο  το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας 

στην Ελλάδα και στην Αττική και σε αυτά  θα πρέπει να βασιστεί ένας ορισμός του φαινομένου της 

παιδικής φτώχειας στην Αττική στα χρόνια της κρίσης.  

Ο ορισμός του φαινομένου της παιδικής φτώχειας στην Αττική μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

Ως παιδική φτώχεια στην Αττική νοείται οποιαδήποτε στέρηση της ευχαρίστησης προκλήθηκε στα 

παιδιά ή εναλλακτικά οποιαδήποτε δυσφορία προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα της πλήρους 

αποστέρησης ή της μη επαρκούς ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης ή δράσης κάποιων οικονομικών ή μη 

οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι τα  υλικά αγαθά και παροχές (διατροφή, 

ασφαλής θέρμανση, ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος). Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η 

ανεμπόδιστη δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.  
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4.2. To Μεθοδολογικό Πλαίσιο Mέτρησης της Παιδικής Ευημερίας ή Αποστέρησης στη 

Περιφέρεια της Αττικής 

 

4.2.1.Εισαγωγή  

Λαμβάνοντας υπόψη μας το δείκτη παιδικής φτώχειας ο οποίος ήδη είχε αναφερθεί από την 

επιστημονική υπεύθυνη (Λεριού 2016: 225) και ο οποίος παρατίθεται παρακάτω, ακολουθήσαμε τις 

https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I
https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I
https://thessbomb.blogspot.com/2015/08/blog-post_291.html?fbclid=IwAR36ISVm3mdK4NNWO3RfWHhyMCiPzRlSYM-N4r9Fgns436Rip-DLWBwl08I
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πρακτικές από τον οδηγό του ΟΟΣΑ149 για τη κατασκευή σύνθετων δεικτών [OECD (2008), Handbook 

on Constructing Composite Indicators, Methodology and User.] Οι πρακτικές αυτές όπως αναφέρονται 

στον οδηγό του ΟΟΣΑ είναι οι ακόλουθες: 

• Καθορισμός  του εννοιολογικού υπόβαθρου του σύνθετου δείκτη της παιδικής ευημερίας. 

Ο ορισμός του σύνθετου δείκτη πρέπει να δίνει στον ερευνητή - αναγνώστη μια σαφή 

αίσθηση του τι  μετρά ο σύνθετος δείκτης. Θα πρέπει να αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, 

συνδέοντας διάφορες υποομάδες και τους υποκείμενους δείκτες. 

• Προσδιορισμός διαστάσεων.  

Οι πολυδιάστατες έννοιες μπορούν να χωριστούν σε διάφορες διαστάσεις. Αυτές οι 

διαστάσεις δεν χρειάζεται να είναι (στατιστικά) ανεξάρτητες μεταξύ τους και οι υπάρχουσες 

διασυνδέσεις πρέπει να περιγράφονται θεωρητικά ή εμπειρικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

• Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής για τους υποκείμενους δείκτες. 

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να χρησιμεύσουν ως οδηγός για το κατά πόσον ένας δείκτης 

πρέπει να συμπεριληφθεί ή όχι σε μια διάσταση του συνολικού σύνθετο δείκτη. Θα πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν ακριβέστερη ανάλυση και θα πρέπει να περιγράφει το φαινόμενο της παιδικής 

ευημερίας, που μετράται.  

Συνεχίζοντας και προτού αναφερθούμε αναλυτικά στις στατιστικές μεθοδολογίες, τις οποίες 

μπορούμε να εφαρμόσουμε για να εκπληρώσουμε το σκοπό μας, ο οποίος είναι η κατασκευή του 

τελικού σύνθετου δείκτη, είναι απαραίτητο να προβούμε σε κάποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις επί 

της διαδικασίας. Πρώτον, πριν την εφαρμογή προχωρημένων πολυμεταβλητών στατιστικών τεχνικών, 

θα πραγματοποιηθεί μια πρωτόλεια ανάλυση των δεδομένων μέσω περιγραφικής στατιστικής με σκοπό 

να αποκομίσουμε μια αδρή εικόνα για τη δομή και τη φύση των εν λόγω δεδομένων. Επιπλέον, 

χρειάζεται να αναφερθεί ότι και οι δυο μεθοδολογίες (τόσο η Ανάλυση Αντιστοιχιών όσο και η 

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών), οι οποίες περιγράφονται σε επόμενες παραγράφους δύναται να 

χρησιμοποιηθούν, τόσο για την παραγωγή του τελικού σύνθετου δείκτη, όσο και για την αποδόμηση 

ενός δείκτη, ο οποίος πιθανόν να έχει εξαχθεί μέσω διαφορετικής μεθοδολογίας (π.χ. μέσω της 

μεθοδολογίας της Ασαφούς Λογικής) . 

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφερθούμε σε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες των δυο 

αυτών μεθοδολογιών. Αρχικά, όσο αφορά στην Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών μπορούμε να 

αναφέρουμε τα ακόλουθα. 

Ο στόχος της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών  είναι να αντικαταστήσει ένα σύνολο 

μεταβλητών με ένα σημαντικά μικρότερο στο πλήθος σύνολο μεταβλητών, το οποίο να αποτελείται 

από γραμμικούς συνδυασμούς των αρχικών και διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριών που 

περιέχει το αρχικό σύνολο. Το πρώτο όφελος από την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι η 

οικονομία αποθήκευσης των δεδομένων. Επίσης, κοιτάζοντας τα scores των διαθέσιμων ατόμων 

(παρατηρήσεων) στις κύριες συνιστώσες είναι εύκολο να αποκτήσουμε μια ιδέα πως ομαδοποιούνται 

οι παρατηρήσεις. Ένα επιπλέον όφελος είναι ότι από ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών 

καταλήγουμε σε ένα σύνολο ασυσχέτιστων μεταβλητών, κάτι το οποίο μπορεί να είναι κρίσιμης 

σημασίας για τη μελέτη των δεδομένων με εφαρμογή πρόσθετων στατιστικών μεθόδων. Κατά την 

εφαρμογή της μεθόδου υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές επιλογές. Η μια είναι να 

χρησιμοποιήσουμε κεντρικοποιημένα δεδομένα, ενώ η δεύτερη είναι να καταφύγουμε σε τυποποίηση 

των δεδομένων. Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με την μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε, 

για αυτό η επιλογή είναι βασική για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Στην 

 
149 Επίσης συμβουλευτήκαμε και την πιο πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ [ΟΕCD, (2018). «Child well-being 

and the Sustainable Development Goals:  How far are OECD countries from reaching the targets for children and 
young people?» Working paper No.92 : 14 – 21,  September].  
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τελική επιλογή θα μας βοηθήσει η προσεκτική εξέταση της φύσης του προβλήματος που μελετάμε και 

οι στόχοι που θέτουμε. 

Το πιο χρήσιμο αλλά και πιο δύσκολο κομμάτι της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών είναι η 

ερμηνεία τους. Αυτό γίνεται εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των αρχικών μεταβλητών και των 

μεταβλητών που αντιστοιχούν στις κύριες συνιστώσες που θέλουμε να ερμηνεύσουμε. Έτσι το αφού 

κατασκευάσουμε τις κύριες συνιστώσες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε κάποια φυσική 

ερμηνεία, ιδιαίτερα στις πρώτες. Η σωστή ερμηνεία των κυρίων συνιστωσών που διατηρούμε, μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς συσχέτισης ανάμεσα στις αρχικές μεταβλητές μας. Στη 

συνέχεια, θα αναφερθούμε εν συντομία σε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες της Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών. 

Σε αντίθεση με την Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, η οποία χρησιμοποιεί συνεχή δεδομένα, η 

ανάλυση αντιστοιχιών είναι ανάλογη με τα βασικά συστατικά, αλλά λειτουργεί με κατηγορηματικά 

δεδομένα που είναι διατεταγμένα με τη μορφή των πινάκων έκτακτης ανάγκης. Κατά αυτόν τον τρόπο 

η Ανάλυση Αντιστοιχιών προσδιορίζει τους κατάλληλους άξονες στους οποίους το σύννεφο των 

σημείων είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Αντιστοιχιών 

περιορίζεται συνήθως στους πρώτους λίγους παράγοντες. Μια ποσότητα που ονομάζεται "ποιότητα" 

αντιπροσωπεύει τη συνολική ποιότητα αντιπροσώπευσης των κατηγοριών δεδομένων στον 

παραγοντικό χώρο. Οι πραγματικοί γραμμικοί συνδυασμοί των τιμών που συμβάλλουν σε κάθε σημείο 

δεν είναι πολύ σημαντικοί, αλλά οι σχετικές θέσεις και το σχήμα της συνολικής γραφικής παράστασης 

μπορεί να είναι πολύ πληροφοριακές για τη δομή και την εμφάνιση εξαρτήσεων μεταξύ των 

χαρακτηριστικών και της επίδρασης τους σε συμπληρωματικές κατηγορικές μεταβλητές. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο τελικός δείκτης, δύναται να προκύψει είτε μέσω γραμμικής 

άθροισης, είτε μέσω γεωμετρικής άθροισης, καθώς είναι ισοδύναμες μεθοδολογίες των διαστάσεων, οι 

οποίες τον απαρτίζουν και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά. 

 

4.2.2. Ο αρχικός δείκτης παιδικής φτώχειας150 

Λαμβάνοντας υπόψη  τους υπό-δείκτες που χρησιμοποιεί η UNICEF (De Neubourg et al, 2012 

; UNICEF, 2013) για να προσδιορίσει τη παιδική φτώχεια , απομονώθηκαν κι επιλέχτηκαν εκείνοι που 

αποτυπώνουν καλύτερα το είδος της παιδικής φτώχειας που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα λόγω της 

κρίσης, επίσης συμπεριλήφθηκαν και τυχόν νέοι.151 O δείκτης της παιδικής φτώχειας, είναι αθροιστικής 

μορφής και οι βαρύτητες τοποθετούνται ανάλογα με την θέση της κάθε μεταβλητής. Ενώ οι τιμές που 

λαμβάνει η κάθε μεταβλητή όταν ερευνάται ο δείκτης σε ένα παιδί είναι μηδέν ή ένα. Τελικά ο δείκτης 

έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

(Δείκτης Παιδικής Φτώχειας) ⇒ 

F(x) = x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10 ≥ 0 

 
150  Βλέπε σχετικά : Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 

αποφάσεων.», Αθήνα  

Leriou Eirini, “The Child Poverty Factor as a Constraint in a model of overall welfare: The case of 

Greece”, Social Cohesion and Development, Forthcoming   
151 Για παράδειγμα δε συμπεριλάβαμε τη μεταβλητή της ύπαρξης ή όχι εσωτερικής τουαλέτας στην 

οικεία, κάτι που στην Αφρική για παράδειγμα έχει σημασία, αλλά στην Ελλάδα η ύπαρξη ή όχι ηλεκτρικού 
ρεύματος στην οικεία έχει μεγαλύτερη σημασία από την ύπαρξης της τουαλέτας, διότι όλα τα σπίτια έχουν 
εσωτερική τουαλέτα , αλλά όλα τα σπίτια δεν έχουν σίγουρα  παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εξαιτίας της 
δυσκολίας αποπληρωμής των τιμολογίων του παρόχου. Επομένως κάποια στοιχεία θεωρούνται ως μειωμένης 
σημαντικότητας όταν δεν απεικονίζουν το είδος της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα από το 
2009 και μετά και για αυτό δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη. 
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Ενώ οι μεταβλητές που περιλαμβάνει είναι οι ακόλουθες:152 

1. Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 

2. Τρόπος θέρμανσης 

3. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

4. Διαρροή στη στέγη, υγρασία σε πάτωμα/τοίχους/θεμέλια, σάπια παράθυρα, 

5. Τρία γεύματα την ημέρα.  

6. Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, (ή λαχανικά ίσης 

θρεπτικής αξίας).  

7. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.  

8. Μια σύνδεση με το διαδίκτυο. 

9. Βία 

10. Ανεργία: Ποσοστό των παιδιών που ζουν σε άνεργα νοικοκυριά. 

 

Η μορφή και ότι τιμές που παίρνουν οι παραπάνω μεταβλητές είναι οι εξής: 

x1 : Έχει ρεύμα το x1 =0 . Δεν έχει ρεύμα το x1 =1. 

x2 : Aσφαλής θέρμανση το x2=0. Μη ασφαλή θέρμανση το x2=1. 

x3 : Δωρεάν υγεία x3 =0. Χωρίς δωρεάν υγεία x3 =1. 

x4 : Χωρίς υγρασία το x4 =0. Με υγρασία το x4 =1. 

x5 : Tρία γεύματα την ημέρα το x5=0. Χωρίς τρία γεύματα το  x5=1. 

x6 : Ένα ημερήσιο γεύμα συγκεκριμένης θρεπτικής αξίας το x6 =0. Χωρίς το ημερήσιο 

γεύμα συγκεκριμένης θρεπτικής αξίας το x6 =1. 

x7 :Mε φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα x7 =0. Χωρίς φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα x7=1. 

x8 : Με σύνδεση στο διαδίκτυο x8 =0. Χωρίς σύνδεση x8 =1. 

x9  : Χωρίς βία x9 =0. Με βία x9 =1. 

x10 : Aνεργία x10=0. Xωρίς ανεργία x10=1 

Για συνολικό αποτέλεσμα ίσον μηδέν, δεν υπάρχει παιδική φτώχεια γιατί όλες οι 

μεταβλητές είναι θετικές. Όταν ο δείκτης αποτελείται από δέκα μεταβλητές τότε υπάρχουν 210 = 

1024  διαφορετικές καταστάσεις, αποχρώσεις της παιδικής φτώχειας. Το ότι υφίστανται 

διαβαθμίσεις στη παιδική φτώχεια σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πει ποια είναι η χειρότερη 

απόχρωση ή να πει γενικά ποια είναι η απόχρωση που ισχύει σήμερα σε κάποια χώρα, περιφέρεια 

ή δήμο και να πάρει οπωσδήποτε τα κατάλληλα μέτρα που θα εστιάζουν και θα επιδρούν σε αυτή 

τη συγκεκριμένη απόχρωση και όχι σε κάποια άλλη. Eνώ oι βαρύτητες μπαίνουν από μόνες τους, 

αυτόματα λόγω θέσης.  Όσο πιο δεξιά πηγαίνουμε τόσο μεγαλύτερη η σημαντικότητα της 

μεταβλητής. Δε παίζει ρόλο μόνο το συνολικό άθροισμα αλλά και η θέση της μεταβλητής. 

 

 
152 Oι μεταβλητές αυτές έχουν ληφθεί από τη UNICEF η οποία τις ομαδοποιεί κατά κάποιο τρόπο στις 

εξής κατηγορίες: Δείκτης Παιδικής Στέρησης, Υλική στέρηση (χαμηλή οικογενειακή αφθονία), Υγεία και 

Ασφάλεια, Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, Σχολικές Επιδόσεις , Συμπεριφορές και Κίνδυνοι, 

Επικίνδυνες συμπεριφορές, Βία, Στέγαση – Περιβάλλον, Πολλαπλά προβλήματα στέγασης . Για παράδειγμα η 

μεταβλητή x7 περιλαμβάνεται στη κατηγορία «Δείκτης Παιδικής Στέρησης», η μεταβλητή x4 περιλαμβάνεται στη 

κατηγορία «Πολλαπλά προβλήματα στέγασης». Για όλες τις υπό-παραμέτρους που περιλαμβάνει η κάθε 

κατηγορία βλέπε σχετικά: UNICEF Office of Research (2013). ‘Child Well-being in Rich Countries: A comparative 

overview’, Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florence (Σελίδες: 11-38). Φυσικά έχουν ήδη 

προαναφερθεί οι μεταβλητές εκείνες οι οποίες λαμβάνονται από εμάς και δεν υπάρχουν σε αυτές της 

κατηγορίες της UNICEF και θα μπορούσαν να προστεθούν. 
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Τότε το   F(xβ) = 6   

 

Όμως είναι άλλο το 6 στη περίπτωση Α και άλλο στη περίπτωση Β. Διότι στη περίπτωση Α το 

έξι είναι χειρότερο, γιατί το ένα στη πέμπτη μεταβλητή είναι χειρότερο από το ένα στη πρώτη 

μεταβλητή153. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσω αξιολογικών κρίσεων, μπορώ να θέσω βαρύτητες σε κάποιες 

από αυτές τις δέκα μεταβλητές και το χωρίς ασφαλή θέρμανση να είναι π.χ. x2=3 και όχι x2=1. 

Επομένως ο συνολικός αθροιστικός δείκτης περιλαμβάνει μεταβλητές από τη UNICEF (2013) 

αλλά επιπλέον στη κατηγορία των προβλημάτων στέγασης, εμπεριέχονται ως επιπλέον μεταβλητές η 

παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και ο τρόπος θέρμανσης. Επίσης στη κατηγορία υγεία και 

ασφάλιση  συμπεριλαμβάνεται ως μεταβλητή και η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες 

υγείας καθόλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Μέχρι τώρα οι μεταβλητές αυτές δε λαμβάνονται 

υπόψη ούτε από τη UNICEF ούτε από άλλους οργανισμούς και αυτό δείχνει ότι η καταγραφή της 

παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ακόμα και από τη UNICEF είναι ελλιπής. Επιπρόσθετα στο συνολικό 

δείκτη μέτρησης της παιδικής φτώχειας, δίνεται περισσότερη βαρύτητα σε μεταβλητές που επηρεάζουν 

περισσότερο αρνητικά την ευημερία των παιδιών και οι οποίες βαρύτητες καθορίζονται από τη θέση 

που λαμβάνουν στη συνάρτηση.  Τελικά η καταμέτρηση της παιδικής φτώχειας μέσω ενός 

εξειδικευμένου κι αποκλειστικού δείκτη που προσεγγίζει το φαινόμενο με όρους όχι μόνο εισοδήματος, 

βοηθά τους λήπτες αποφάσεων οικονομικής ή κοινωνικής πολιτικής στη λήψη μέτρων περιορισμού 

της.  

O δείκτης αυτός θα μπορούσε να μπει ως περιορισμός (διακόπτης) σε έναν συνολικό δείκτη 

ευημερίας, είτε σε αυτόν που προτείνεται από τη Λεριού (2016), είτε  στον Canadian Index of 

Wellbeing. Σύμφωνα με τον Canadian Index of Wellbeing,  (Michalos et al. , 2011) η κάθε παράμετρος 

εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή λαμβάνοντας ένα έτος βάσης και αθροίζεται με τις υπόλοιπες για 

να αποδώσει το συνολικό δείκτη. Για να δημιουργηθούν συγκρίσιμες τιμές του δείκτη οι αρχικές τιμές 

ορίζονται στο 100. Οι τιμές μεγαλύτερες του εκατό δείχνουν βελτίωση στην ευημερία ενώ οι τιμές 

μικρότερες του εκατό, το αντίθετο. Επίσης όλοι οι δείκτες (παράμετροι) θεωρούνται ως ισοδύναμοι κι 

έτσι δε λαμβάνονται βάρη.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω ένας ολοκληρωμένος δείκτης Συνολικής Κοινωνικής Ευημερίας 

(όπως ο Canadian Index of Wellbeing) αποδίδει σωστά την ευημερία όταν η παιδική φτώχεια είναι από 

 
153  Η εκτίμηση γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται ο υπολογισμός σε δεκαδικό σύστημα ενός 

δυαδικού αριθμού. Οι "θέσεις" των ψηφίων έχουν μεγαλύτερη σημασία όταν αυτά βρίσκονται στα αριστερά. 
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το μέσον και κάτω. Δηλαδή, Λεριού (2016: 226): Περιορισμός ⇒ 0000000000 ≤ Παιδική Φτώχεια ≤ 

1111100000. 
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4.2.4 Εξέλιξη και Οριστικοποίηση του Αρχικού Δείκτη – ένας νέος Δείκτης Παιδικής 

Ευημερίας 

 

4.2.4.1 Το μεθοδολογικό πλαίσιο με μια ματιά 

Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας,  εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές 

κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου. Περιλαμβάνει έξι 

διαστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και επτά , ενώ η κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους 

υπό-δείκτες. Οι υπό-δείκτες λαμβάνουν βαρύτητες μέσω της AHP , ενώ κάθε υπό-δείκτης αντιστοιχεί 

σε συγκεκριμένα ερωτήματα, στα ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε κατά κύριο τα στοιχεία. 

Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προτείνεται να χρησιμοποιούνται προχωρημένες στατιστικές 

μέθοδοι όπως PCA,  αλλά και η τεχνική νοημοσύνη και ειδικότερα η μέθοδος της Ασαφούς Λογικής 
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(Fuzzy Logic) . Eπιπλέον προτείνεται να χρησιμοποιείται ακόμα μια προχωρημένη στατιστική τεχνική 

όπως η  Correspondence Analysis προκειμένου να ομαδοποιήσουμε διαφορετικές κατηγορίες 

χαρακτηριστικών της ευημερίας των παιδιών στις διάφορες περιοχές της Αττικής. Επιπρόσθετα 

καθορίζονται οι μέθοδοι που μπορούν να επιλεχθούν για την κανονικοποίηση , την ανάλυση 

ευαισθησίας κ.α. του δείκτη. Παράλληλα κάποιες από αυτές τις μεθόδους εφαρμόζονται σε υπάρχουσες 

βάσεις δεδομένων που συσχετίζονται με τη παιδική ευημερία στην Αττική.  Η καταγραφή της παιδικής 

ευημερίας πραγματοποιείται κυρίως , με τη χρήση ερωτηματολογίων για τη χρονική περίοδο 2010 -

2021.  

 

4.2.4.2 Διαστάσεις, υπό- δείκτες και βαρύτητες ανά σχολική κατηγορία και ανά φύλλο 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαστάσεις με τους υπό-δείκτες και βαρύτητες που 

τίθενται λαμβάνοντας υπόψη τη σχολική κατηγορία και το φύλλο. Επίσης γίνεται αντιστοίχιση των 

υπό- δεικτών με τα ερωτήματα των ερωτηματολογίων που παρατίθενται στο Παράρτημα. Aξίζει να 

σημειωθεί ότι οι διαστάσεις αυτές έχουν προκύψει και ύστερα από συναίνεση που επιτεύχθηκε σε 

συναντήσεις με αρμόδιους φορείς (Βλέπε Working Paper Νο. 2019-01).  

 

4.2.4.2.1. Διαστάσεις και υπό-δείκτες 

Συνολικές Διαστάσεις : 

1Η Διάσταση : «Oμαλές συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν πρωτίστως 

την ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού.» Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (1,2,4,10,11) 

2η Διάσταση: «Κατάλληλη και ισορροπημένη για παιδιά διατροφή.» Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (5,6,7,8) 

3η Διάσταση : «Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου εισοδήματος στην οικογένεια ως μια αφετηρία 

για μια εισοδηματική εκτίμηση.» Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (9) 

4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και όταν 

οι δυο γονείς είναι άνεργοι». Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (3) 

5η Διάσταση: «Εκπαίδευση εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών στο άτομο.» 

Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (12,13,14,15) 

6η Διάσταση : « Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και Χαλάρωση».  Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (16, 17,18)  

 

Συνολικοί Υπό-δείκτες: 

1. Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 

2. Τρόπος θέρμανσης 

3. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

4. Υγρασία ή κρύο  

5. Τρία γεύματα την ημέρα.  

6. Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης 

θρεπτικής αξίας).  

7. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.  

8. Γάλα κάθε ημέρα. 

9. Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς. 

10. Μια σύνδεση με το διαδίκτυο 

11. Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού) 

12. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους 

ανθρώπους 
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13. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα 

ζώα και τη φύση 

14. Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές  

15. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή 

κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη. 

16. Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου 

17. Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς 

χώρους 

18. Δυνατότητα διακοπών  

  

 

Διαστάσεις Γυμνασίου και Λυκείου: 

1Η Διάσταση : «Oμαλές συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν πρωτίστως 

την ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού.» Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (1,2,4,10,11) 

2η Διάσταση: «Κατάλληλη και ισορροπημένη για παιδιά διατροφή.» Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (5,6,7,8) 

3η Διάσταση : «Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου εισοδήματος στην οικογένεια ως μια αφετηρία 

για μια εισοδηματική εκτίμηση.» Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (9) 

4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και όταν 

οι δυο γονείς είναι άνεργοι». Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (3) 

5η Διάσταση: «Εκπαίδευση εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών στο άτομο.» 

Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (12,13,14,15) 

6η Διάσταση : « Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και Χαλάρωση».  Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (16, 17,18)  

 

 Υπό - δείκτες Γυμνασίου και Λυκείου: 

1. Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 

2. Τρόπος θέρμανσης 

3. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

4. Υγρασία ή κρύο  

5. Τρία γεύματα την ημέρα.  

6. Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης 

θρεπτικής αξίας).  

7. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.  

8. Γάλα κάθε ημέρα. 

9. Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς. 

10. Μια σύνδεση με το διαδίκτυο 

11. Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού) 

12. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους 

ανθρώπους 

13. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα 

ζώα και τη φύση 

14. Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές  

15. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή 

κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη. 

16. Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου 

17. Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς 

χώρους 
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18. Δυνατότητα διακοπών  

 

Αντιστοίχιση των υπό-δεικτών με ερωτήματα του ερωτηματολόγιου του Λυκείου – 

Γυμνασίου και χρονικής στιγμής154: 

1Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

17. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 37. 

2Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

11. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 31. 

3Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

3. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 23. 

4Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

10. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 30. 

5Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

12. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 32. 

6Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

16. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 36. 

7Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

13. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 33. 

8Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

14. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 34. 

9Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με τα ερωτήματα 

15. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με τα ερωτήματα 35. 

10Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

2. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 22. 

11Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

18. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 38. 

12Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

4. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 24. 

13Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

5,6,7. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα  25, 26, 

27. 

14Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

8. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 28. 

15ος  ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

9. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 29. 

16ος  ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

1. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 20. 

17ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ: H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 19. 

18ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ: H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 21. 

 

     Διαστάσεις Δημοτικού: 

 

1Η Διάσταση : «Oμαλές συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν πρωτίστως 

την ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού.» Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (1,2,4,10,11) 

 
154 Βλέπε το ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Π.1.  
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2η Διάσταση: «Κατάλληλη και ισορροπημένη για παιδιά διατροφή.» Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (5,6,7,8) 

3η Διάσταση : «Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου εισοδήματος στην οικογένεια ως μια αφετηρία 

για μια εισοδηματική εκτίμηση.» Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (9) 

4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και όταν 

οι δυο γονείς είναι άνεργοι». Περιλαμβάνει τον υπό-δείκτη (3) 

5η Διάσταση: «Εκπαίδευση εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών στο άτομο.» 

Περιλαμβάνει τους υπό-δείκτες (12,13) 

6η Διάσταση : « Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και Χαλάρωση».  Περιλαμβάνει τους υπό-

δείκτες (16, 17,18)  

 

 

Υπό-δείκτες της σχολικής κατηγορίας του δημοτικού: 

1. Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 

2. Τρόπος θέρμανσης 

3. Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας 

4. Υγρασία ή κρύο  

5. Τρία γεύματα την ημέρα.  

6. Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης 

θρεπτικής αξίας).  

7. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.  

8. Γάλα κάθε ημέρα. 

9. Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς. 

10. Μια σύνδεση με το διαδίκτυο 

11. Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού) 

12. Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα 

ζώα και τη φύση 

13. Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές  

14. Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου 

15. Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς 

χώρους 

16. Δυνατότητα διακοπών  

  

Αντιστοίχιση των υπό-δεικτών με ερωτήματα του ερωτηματολόγιου του δημοτικού  

λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονική στιγμή155: 

 

1Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

17. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 21. 

2Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

11. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 20. 

3Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

5. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 19. 

4Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 4. 

5Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ :. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 12. 

 
155 Βλέπε το ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Π.2. 
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6Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 16.  

7Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : με H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 13. 

8Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 14. 

9Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : Η αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με τα ερωτήματα 15. 

10Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 4. 

11Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της κρίσης γίνεται με το ερώτημα 

18. H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται με το ερώτημα 22. 

12Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με τα ερωτήματα 6,7,8. 

13Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα  9. 

14Ος ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 2. 

15ος  ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 1. 

16ος  ΥΠΟΔΕΙΚΤΗΣ : H αντιστοίχιση του με τη περίοδο της συλλογής δεδομένων γίνεται 

με το ερώτημα 3. 

 

4.2.4.2.2. Αναλυτική Περιγραφή των Διαστάσεων – Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν 

 1η Διάσταση : «Oμαλές συνθήκες διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν πρωτίστως την 

ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού.»  

Ως ομαλές συνθήκες διαβίωσης που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του 

παιδιού εννοούμε πρωτίστως την ύπαρξη στέγης, τη δυνατότητα ασφαλούς τρόπου θέρμανσης, και μια 

συνδεδεμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Κάποια από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν στέγη , μπορεί 

να φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή σε αρμόδιους φορείς, αλλά με το κόστος αποχωρισμού από τα 

υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, μπορεί δηλαδή να αναγκάζονται να μένουν χωρίς τη μαμά και το 

μπαμπά τους, κάτι εξαιρετικά τραυματικό και στενάχωρο για ένα παιδί. Επομένως πρώτα διερευνάται 

η διαρκής ύπαρξη στέγης κι έπειτα οι συνθήκες διαβίωσης κάτω από αυτή τη στέγη.  

Το αμέσως επόμενο που διερευνάται είναι η ασφαλής θέρμανση, μέσω του δείκτη «Τρόπος 

Θέρμανσης». Στα χρόνια της κρίσης , η θέρμανση έγινε ένα μείζον πρόβλημα εξαιτίας δυσκολίας 

ανταπόκρισης στο κόστος της, για τα νοικοκυριά. Στα πλαίσια αυτά, εξαιτίας της οικονομικής 

δυσπραγίας είχαμε περιστατικά χρήσης μαγκαλιού για θέρμανση σε νοικοκυριά. Ο δείκτης  που 

συνήθως συναντάμε σήμερα για τη θέρμανση, είναι η « Αδυναμία διατήρησης της κατοικίας 

ικανοποιητικά ζεστής», της EUROSTAT. Ωστόσο στην Ελλάδα της κρίσης το πρόβλημα δεν ήταν αν 

η θέρμανση ήταν απλά ικανοποιητική , αλλά αν ήταν και ασφαλής. Σε περιπτώσεις νοικοκυριών για 

παράδειγμα που δεν έχουν ρεύμα, το αμέσως επόμενο που θα πρέπει να αναζητείται είναι αν ο τύπος 

θέρμανσης που χρησιμοποιούν είναι ασφαλής. Για παράδειγμα όπως είδαμε από τραγικά περιστατικά 

τα προηγούμενα χρόνια η θέρμανση με μαγκάλια όχι μόνο δεν είναι ασφαλής αλλά υπάρχει κίνδυνος 

θανάτου. Με τις υπάρχουσες μεθόδους καταγραφής της παιδικής φτώχειας αν φανταστούμε υποθετικά 

ένα νοικοκυριό με κομμένο ρεύμα που θερμαίνεται στο βαρύ χειμώνα  με μαγκάλι, και το παιδί σε αυτό 

το νοικοκυριό κινδυνεύει με θάνατο, αυτός ο κίνδυνος σήμερα δε καταγράφεται ως ποσοστό παιδικής 

φτώχειας, αλλά αυτό που θα καταγραφεί είναι η αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα και μπορεί 

και η αδυναμία γα ικανοποιητική θέρμανση.  Επομένως η γενική μεταβλητή της ικανοποιητικής 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 132 

 

 

θέρμανσης της EUROSTAT, μάλλον δεν αποτυπώνει ορθά το φαινόμενο, γιατί δε μπορεί να 

συμπεριλάβει αυτό τον κίνδυνο που απειλεί τη ζωή ενός παιδιού. 

 Επίσης η έλλειψη βαρυτήτων στους υπάρχοντες δείκτες καταγραφής, πάλι είναι ένα 

πρόβλημα, διότι η έλλειψη διαδικτύου στην οικεία και η έλλειψη της ικανοποιητικής θέρμανσης με τη 

μορφή που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα της κρίσης, δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στη παιδική 

φτώχεια, όταν με το δεύτερο κινδυνεύει ακόμα και η ζωή του παιδιού. Επομένως κατανοούμε ότι στον 

δείκτη «τρόπος θέρμανσης», θα πρέπει να τίθεται υψηλή βαρύτητα και για τις τρεις πολιτικές. Εξάλλου 

το ζήτημα της θέρμανσης είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό του ξεχωριστού είδους της παιδικής 

φτώχειας που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα της κρίσης και σε αυτά τα χαρακτηριστικά πάντα τίθενται 

υψηλές βαρύτητες για όλες τις πολιτικές.  

Επιπρόσθετα  η διάσταση αυτή περιλαμβάνει τον δείκτη  «Παροχή ή όχι ηλεκτρικού 

ρεύματος», όπου εκφράζει ακόμα ένα χαρακτηριστικό του φαινομένου της παιδικής φτώχειας στην 

Ελλάδα της κρίσης και για αυτό επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υψηλή βαρύτητα για όλες τις πολιτικές. 

Ειδικότερα στην Ελλάδα της κρίσης δημιουργήθηκαν νοικοκυριά με παιδιά χωρίς πρόσβαση στο 

ηλεκτρικό ρεύμα λόγω διακοπής για ανεξόφλητους λογαριασμούς. Βεβαίως ένα παιδί που διαμένει σε 

οικεία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα κι αν είναι προσωρινή η κατάσταση, πρέπει να καταγράφεται και 

να συμπεριλαμβάνεται ως ποσοστό παιδικής φτώχειας. Επίσης το φαινόμενο αυτό δηλώνει ίσως και τη 

χαμηλή κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό που καταγράφεται τώρα από τη ΕUROSTAT, είναι η δυσκολία 

των νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν σε πάγιους λογαριασμούς όπως του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά 

είναι διαφορετικό πράγμα να δυσκολεύεται ένα νοικοκυριό και να έχει συνδεδεμένη παροχή και 

εντελώς διαφορετικό να δυσκολεύεται και να έχει μια κομμένη παροχή σε κατοικία με παιδιά.  

Η διάσταση αυτή εξετάζει και τη παροχή μιας σύνδεσης ίντερνετ, προκειμένου να γίνει 

αντιληπτό , αν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες που απαγορεύουν τις διευκολύνσεις όπως αυτή του 

ίντερνετ, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν προβλήματα θέρμανσης ή διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Επιπλέον εξετάζεται η υγρασία και το κρύο στη κατοικία μέσω ενός δείκτη παρόμοιου με 

της EUROSTAT , από τον οποίο αντλεί πληροφορίες και η UNICEF. Ο δείκτης της EUROSTAT είναι 

η «Διαρροή στη στέγη, υγρασία σε πάτωμα/τοίχους/θεμέλια, σάπια παράθυρα».  Με τον δείκτη αυτό 

ολοκληρώνεται η διερεύνηση του πώς επηρεαστήκαν οι ομαλές και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης 

κατοικίας  για τα παιδιά στην Ελλάδα και ειδικότερα στη περιφέρεια Αττικής, από την εφαρμογή των 

πολιτικών λιτότητας.  

Για τη διάσταση των ομαλών συνθηκών διαβίωσης στη κατοικία, που εξασφαλίζουν 

πρωτίστως την ασφάλεια και έπειτα τη διευκόλυνση του παιδιού, διερευνώνται τα ακόλουθα 

ερωτήματα, από τα ερωτηματολόγια156 μας: 

• Θυμάσαι, να υπήρξε εκείνη τη περίοδο, κάποια συνεχόμενη διακοπή ρεύματος στο σπίτι 

με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

• Η θέρμανση στο σπίτι γινόταν με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 

• Θυμάσαι να είχες φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου για μεγάλο χρονικό 

διάστημα εκείνη την περίοδο; 

•  Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα, εκείνη τη περίοδο, όπου είχε υγρασία ή 

κρύο στο σπίτι; 

• Θυμάσαι, αν είχατε πάντα μια σύνδεση ίντερνετ σε λειτουργία στο σπίτι εκείνη την περίοδο; 

• Θυμάσαι να υπήρξε, κάποια πρόσφατη συνεχόμενη διακοπή ρεύματος στο σπίτι με 

διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

 
156 Βλέπε και Π.1 και Π.2. στο Παράρτημα. 
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• Η θέρμανση στο σπίτι γίνεται σήμερα με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 

• Ξέρεις, αν αυτή τη περίοδο, έχει υγρασία ή κρύο στο σπίτι; 

• Ξέρεις, αν έχετε μια σύνδεση ίντερνετ σε λειτουργία στο σπίτι αυτή την περίοδο; 

• Θυμάσαι, να έχεις φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου , για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αυτή τη περίοδο; Ή φιλοξενείσαι τώρα κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου , 

για μεγάλο χρονικό διάστημα; (Επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των παιδιών που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. Η 

πηγή άντλησης των δεδομένων είναι τα ερωτηματολόγια. Επιπρόσθετα σχετικά με παιδιά που έχουν 

χάσει τη στέγη τους, μπορούν να αντληθούν δεδομένα και από αρμόδιους φορείς.  

 

 2η Διάσταση: «Κατάλληλη και ισορροπημένη για παιδιά διατροφή.»  

Η διάσταση αυτή συνδέεται τόσο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ξεχωριστού είδους 

της παιδικής φτώχειας όπου εμφανίστηκε στην Ελλάδα ,μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο 

υποσιτισμός, όσο και με το εργαλείο EU-MODA της UNICEF όπου περιλαμβάνει τη διάσταση της 

διατροφής σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, χρησιμοποιώντας δυο δείκτες, όσο και με το άρθρο 24 της 

σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού ,αλλά και με σχετικό δείκτη της EUROSTAT. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάσταση αυτή , μπορεί να ανατρέξει κάποιος και 

στοWorking Paper 1. 

Παρόλο που υπάρχει εκτενής έρευνα και μετρήσεις σχετικά με τη διάσταση αυτή, κρίνουμε 

σκόπιμο να κάνουμε και τη δική μας ,καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες σε επίπεδο παιδιών στις 

περιφέρειες. Η πηγή άντλησης πληροφοριών για αυτή τη διάσταση είναι τα ερωτηματολόγια μας, αλλά 

μπορούμε επιπλέον να αντλήσουμε πληροφορίες και από οργανωμένες ενέργειες σχετικές με συσσίτια 

από διάφορους φορείς όπως από Δήμους, ή μέσω συνεντεύξεων σε δάσκαλους σχολείων και να 

συγκρίνουμε τη πληροφορία αυτή , με τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων.  

Για τη διάσταση της διατροφής διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα, από τα 

ερωτηματολόγια μας: 

• Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη τη περίοδο, όπου αν και το ήθελες, δεν 

είχες τρία γεύματα την ημέρα, κάθε ημέρα; 

• Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη τη περίοδο, όπου είχες γεύματα, που αν 

και το ήθελες ωστόσο δεν περιλάμβαναν, ούτε όσπρια, ούτε κρέας, ούτε κοτόπουλο, 

ούτε ψάρι,  κάθε εβδομάδα στη διατροφή σου; 

• Θυμάσαι, να υπήρξε, κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο, όπου αν και το ήθελες, δεν 

είχες φρέσκα  φρούτα και λαχανικά, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

• Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο,  όπου αν και το ήθελες, δεν 

είχες γάλα, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

• Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες, δεν είχες τρία 

γεύματα την ημέρα, κάθε ημέρα;  

• Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο διάστημα πρόσφατα, όπου να είχες γεύματα, που αν και το ήθελες 

ωστόσο δεν  περιλάμβαναν, ούτε όσπρια, ούτε κρέας, ούτε κοτόπουλο, ούτε ψάρι, 

κάθε εβδομάδα στη διατροφή σου; 

• Θυμάσαι, να υπήρξε, κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες,  δεν είχες φρέσκα  

φρούτα και λαχανικά, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 
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•  Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα,  όπου αν και ήθελες,  δεν είχες γάλα, στη 

διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Τα ερωτήματα αυτά μοιάζουν με της UNICEF αλλά και διαφοροποιούνται αρκετά. Η μονάδα 

μέτρησης για αυτή τη διάσταση είναι ο αριθμός των παιδιά που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. 

Εάν αντληθούν πληροφορίες και από αλλού η μονάδα μέτρησης θα μπορεί να είναι ο αριθμός των 

οικογενειών με παιδιά που συμμετέχουν σε συσσίτια ή ο αριθμός παιδιών σε σχολεία που είχαν 

λιποθυμικά επεισόδια λόγω υποσιτισμού και όχι λόγω κάποιας άλλης αιτίας, π.χ. χαμηλής πίεσης 

,ψυχολογικού φόβου σε επικείμενο στο σχολείο εμβολιασμό, καρδιακής ή άλλης πάθησης και άλλων 

λόγων πέραν της διατροφής για τους οποίους λιποθυμούν μικρά παιδιά.  

Η διάσταση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υψηλή βαρύτητα ειδικά για τα παιδιά του 

δημοτικού αλλά και των υπόλοιπων σχολικών κατηγοριών, κυρίως εξαιτίας της σημαντικότητας της 

ως προς τον καθορισμό του συγκεκριμένου είδους παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα 

της κρίσης. Ειδικότερα στην έκθεση της UNICEF  για τη κατάσταση των  παιδιών της Ελλάδας το 

2012157, επισημαίνεται το φαινόμενο των ξαφνικών πολλαπλών λιποθυμιών παιδιών σε σχολεία της 

Αττικής λόγω υποσιτισμού, ακόμα και σε περιοχές που δεν εμφάνιζαν κοινωνικά προβλήματα. 

Επιπλέον επισημαίνεται από τα αποτελέσματα του δείκτη της EUROSTAT για το ίδιο έτος, ότι ο 

υποσιτισμός δεν εμφανιζόταν μόνο σε παιδιά που ζούσαν σε νοικοκυριά σε κίνδυνο φτώχειας, 

δείχνοντας ότι το πρόβλημα αυτό είχε ξεφύγει από την εκδήλωση της κλασικής μέχρι πρότινος εκδοχής 

του και είχε εξαπλωθεί με απειλητικές και μη ελεγχόμενες διαστάσεις σε όλα τα νοικοκυριά, χρήζοντας 

διαφορετική αντιμετώπιση από τη κλασική εισοδηματική ενίσχυση φτωχών νοικοκυριών για την 

αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.  Η έρευνα αυτή προσδοκά να ανιχνεύσει και κατά πόσο η δράση 

με τα συσσίτια στα σχολεία, μια δράση που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμοζόταν ούτως ή άλλως, 

περιόρισε το φαινόμενο των λιποθυμιών παιδιών σε σχολεία, κυρίως αν γίνουν εφικτές κάποιες 

συνεντεύξεις σε δάσκαλους σχολείων.  

 

 3η Διάσταση : «Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου εισοδήματος στην οικογένεια ως μια αφετηρία για μια 

εισοδηματική εκτίμηση.»  

Η  διάσταση αυτή αν και είναι τετριμμένη δηλαδή υπάρχει αρκετή έρευνα σχετικά με το 

εισόδημα των παιδιών αλλά σε επίπεδο Ελλάδας και όχι Περιφέρειας, κυρίως μέσω του διαδεδομένου 

δείκτη παιδικής φτώχειας της EUROSTAT “Αt risk of poverty”, είναι ωστόσο απαραίτητη καθώς 

βασίζεται στην ανίχνευση πιθανής ανεργίας στους γονείς. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη διάσταση δεν 

είναι να μετρήσει το μέγεθος του εισοδήματος στην οικογένεια, αλλά να εντοπίσει αν υπάρχει έστω 

κάποιο εισόδημα στην οικογένεια, δηλαδή να αναζητήσει αν έστω κι ένας γονέας (ακόμα κι αν δεν 

ήταν ο ίδιος) εργαζόταν πάντα. Η διάσταση αυτή μπορεί να συσχετιστεί και με τη διάσταση της 

ιατροφαρμακευτικής κάλυψης , προκειμένου να γίνει δυνατή η διερεύνηση της δυνατότητας δωρεάν 

πρόσβασης των παιδιών με άνεργους γονείς σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, κυρίως κατά τα 

προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα τα ερωτήματα στο  ερωτηματολόγιο που συσχετίζονται με τον υπό-

δείκτη 9, θα εξετάζονται σε σχέση με τα ερωτήματα που αντιστοιχούν στον υπό-δείκτη 3.   

H εισοδηματική αυτή διάσταση βασίζεται στη Ρητορική του Αριστοτέλη. Τα στοιχεία πλούτου 

θεωρούνται από τον κόσμο ως προσδιοριστικός παράγοντας της ευημερίας τους. Καθώς προηγουμένως 

έχουμε αναφέρει ότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει, δηλαδή ότι πίστευαν οι άνθρωποι τότε ότι 

καθόριζε την ευημερία τους και επιπλέον για να  κρίνουμε κάτι σύγχρονο όπως ένα εργαλείο ευημερίας 

δε μπορούμε να ανατρέξουμε στο μέλλον ή στο παρόν, αλλά να ανατρέξουμε στο παρελθόν για να 

δούμε με τι κριτήρια μπορούμε να κρίνουμε κάτι καινούργιο, η διάσταση αυτή κρίνεται απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί σε ένα συνθετικό δείκτη ευημερίας.  

 
157 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 65) 
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Η ανεργία των γονέων είναι καθοριστικός παράγοντας προσδιορισμού της εισοδηματικής 

φτώχειας των παιδιών της Ελλάδας την εποχή εφαρμογής πολιτικών λιτότητας. Ως εισοδηματική 

φτώχεια εννοείται η φτώχεια έτσι όπως καταγράφεται με τον δείκτη «Σε κίνδυνο φτώχειας» 158 . 

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (2018)159 , για το 2014, το 34% των φτωχών παιδιών ανήκει σε 

οικογένειες, με άνεργο πατέρα. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατεγράφη η μεγαλύτερη συρρίκνωση 

(-50%), για το εισόδημα των παιδιών σε οικογένειες δύο γονέων στο χαμηλότερο τεταρτημόριο της 

εισοδηματικής κλίμακας, γεγονός που αποδίδεται στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Το 80% των 

φτωχών παιδιών στην Ελλάδα είχαν εργαζόμενο πατέρα το 2007, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό είχε 

υποχωρήσει στο 66% το 2014.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω,  το φαινόμενο της  παιδικής φτώχειας έτσι όπως εκδηλώθηκε στην  

Ελλάδα συνδέεται απόλυτα με την ανεργία στους γονείς, για αυτό ως υπό-δείκτη της εισοδηματικής 

διάστασης του δείκτη μας επιλέγουμε την ανεργία και όχι κάτι άλλο. Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα 

είναι ένα ξεχωριστό και συγκεκριμένο είδος παιδικής φτώχειας που εκδηλώθηκε με δικά του 

χαρακτηριστικά.  Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αναφερθεί, εδώ αναφέρεται και η βασικότερη αιτία 

αυτών των χαρακτηριστικών όπου είναι κυρίως η ανεργία. Ο παράγοντας αυτός αποτελεί έναν “driver” 

δηλαδή έναν οδηγό παιδικής φτώχειας. Η ανεργία λοιπόν των γονέων είναι ταυτόχρονα και 

χαρακτηριστικό του φαινομένου της παιδικής φτώχειας έτσι όπως εκδηλώθηκε στην Ελλάδα , αλλά και 

η κύρια πηγή εκδήλωσης των υπόλοιπων χαρακτηριστικών της.  Για τον λόγο αυτό  ένα μέρος του 

οικονομικού τμήματος της ευημερίας των παιδιών στον δείκτη μας, αποτελεί η ανεργία. Οι λήπτες 

αποφάσεων πολιτικής και ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι δίνουν έμφαση στο οικονομικό τμήμα της 

ευημερίας των παιδιών, θα πρέπει να δίνουν υψηλή βαρύτητα στην ανεργία, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς κατά τον 

καθορισμό των βαρυτήτων , θέτουμε υψηλή βαρύτητα σε αυτή τη διάσταση, ειδικά στην πολιτική μας 

που δίνει έμφαση στο οικονομικό τμήμα της ευημερίας αλλά και στις άλλες δυο πολιτικές μας. 

Για τη διάσταση αυτή διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα, από τα ερωτηματολόγια μας: 

• Ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου εργάζονταν πάντα εκείνη την περίοδο; (Επιλέξτε όσες 

επιλογές θέλετε.) 

•  Ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου εργάζονται πάντα αυτή την περίοδο; (Επιλέξτε όσες 

επιλογές θέλετε.) 

Η μονάδα μέτρησης είναι πάλι τα παιδιά, π.χ. παιδιά με άνεργους γονείς, και η πηγή άντλησης 

των πληροφοριών τα ερωτηματολόγια μας. Φυσικά καθώς αυτή η διάσταση είναι εισοδηματική , θα 

μπορούσε να γίνει ευρύτερη και να μην ανιχνεύει απλά την ύπαρξη κάποιου εισοδήματος στην 

οικογένεια ως μια αφετηρία για μια εισοδηματική εκτίμηση, αλλά γενικά το εισόδημα και να 

συμπεριλάβει επιπλέον και τον δείκτη «Σε κίνδυνο Φτώχειας» της Εurostat. Aυτό όμως μπορεί να γίνει 

μόνο εάν είναι δυνατή η μετατροπή και η αναγωγή του συνόλου του πληθυσμού της περιφέρειας 

Αττικής σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ή και σε διαχωρισμό σε τρεις συγκεκριμένες σχολικές κατηγορίες. 

Ή αν αντιθέτως γίνει η αναγωγή από σύνολο παιδιών της Ελλάδας σε σύνολο των παιδιών στη 

περιφέρεια Αττικής. Στη περίπτωση αυτή πηγή άντλησης στοιχείων θα μπορούσε να είναι και η 

EUROSTAT ή η ΕΛΣΤΑΤ και η μονάδα μέτρησης η αντίστοιχη της EUROSTAT ή της EΛΣΤΑΤ , 

όπου συνήθως είναι είτε τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, είτε παιδιά διάφορων κατηγοριών 

ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων και της κατηγορίας 0 - 17 ετών.  

 

 
158 Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί ως κατώφλι το 50% και όχι το 60% ,όπως η EUROSTAT. 
159  Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/els/family/Poor-children-in-rich-countries-Policy-brief-

2018.pdf 
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 4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και όταν οι δυο 

γονείς είναι άνεργοι».  

Και η διάσταση αυτή συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της παιδικής φτώχειας 

όπως εμφανίστηκε στην Ελλάδα της κρίσης. Ειδικότερα στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής των 

πολιτικών λιτότητας όπου αυξήθηκε η ανεργία , υπήρχε ζήτημα με το κατά πόσο ήταν εφικτή η 

πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για παιδιά όπου και οι δυο γονείς 

ήταν άνεργοι. Επίσης ζήτημα ήταν και στην ίδια περίπτωση πώς και αν καλύπτονταν τα έξοδα ενός 

τοκετού σε μη ιδιωτική κλινική.  

Επιπλέον η διάσταση αυτή βασίζεται στη Ρητορική του Αριστοτέλη. Η κύρια σωματική αρετή 

σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, είναι η υγεία, η οποία θεωρείται ως προσδιοριστικός 

παράγοντας της ευημερίας των ανθρώπων. Επιπρόσθετα όμως άλλος παράγοντας όπου ο κόσμος 

πιστεύει ότι επηρεάζει την ευημερία του στη Ρητορική, είναι η καλή τύχη, η οποία μεταξύ άλλων 

συσχετίζεται με χαρίσματα όπου έχουμε εξαιτίας της επιστήμης. Καθώς στις θετικές επιστήμες 

συμπεριλαμβάνεται και η ιατρική, καταλαβαίνουμε ότι η απρόσκοπτη χωρίς σκοπέλους πρόσβαση 

όλων των παιδιών στα χαρίσματα που μας προσφέρει η ιατρική επιστήμη, είναι κάτι που πρέπει να 

προβλεφθεί και να προστατευτεί. Ειδικότερα η πρόσβαση σε δωρεάν και υψηλούς ποιότητας υπηρεσίες 

υγείας. Ακόμα το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αναφέρεται στη φροντίδα 

της υγείας. Επομένως η φροντίδα για την υγεία των παιδιών είναι κάτι που προστατεύεται και από τη 

διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα τους. 

Για τη διάσταση της διαρκούς δυνατότητας δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης ακόμα και 

όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι, διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα, από τα ερωτηματολόγια μας: 

• Θυμάσαι, αν  οι γονείς σου είχαν τη δυνατότητα να σε πηγαίνουν, όποτε (ή εφόσον) το ήθελαν, 

σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. κέντρο υγείας, δημόσιο νοσοκομείο, κ.λπ.); 

• Αυτή τη περίοδο, ξέρεις, αν  γονείς σου έχουν τη δυνατότητα να σε πηγαίνουν, όποτε (ή 

εφόσον) το θέλουν, σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. κέντρο υγείας, δημόσιο 

νοσοκομείο, κ.λπ.); 

Καθώς η διάσταση αυτή συνδέεται με την εισοδηματική διάσταση που περιλαμβάνει την 

ανεργία, θα πραγματοποιηθεί κάποια συσχέτιση μεταξύ των δυο αυτών διαστάσεων. Η πηγή άντλησης 

πληροφοριών για αυτή τη διάσταση είναι τα ερωτηματολόγια . Η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των 

παιδιών που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια 

 5η Διάσταση: «Εκπαίδευση εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών στο άτομο.» 160 

Η διάσταση αυτή προέρχεται από τον ίδιο τον ορισμό της παιδικής ευημερίας, ο οποίος 

βασίζεται στις προσεγγίσεις του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα στον Φίληβο, όπου αυτές οι δυο 

 
160 Όλη αυτή η ενότητα βασίζεται στα ακόλουθα: 
Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής 

ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα 
Leriou Eirini, “The Child Poverty Factor as a Constraint in a model of overall welfare: The case of 

Greece”, Social Cohesion and Development, Forthcoming. 
Leriou, E. (2016). “Comparison of the Neoclassical School of Welfare and the School of New Welfare 

Economics”, Archives of Economic History, Vol.ΧΧVII, No. 2: 37- 46.  
Tasopoulos, A., Leriou, E. (2014). “A New Multidimensional Model of Ethics Educational on Welfare” , 

Journal of Neural Parallel and Scientific Computations, Vol. 22, No. 4: 595-608.   
Leriou Eirini & Poulakos John, « Globalisation and the Good Life», Presentation at  30o  World Congress 

of Philosophy, COSMOPOLIS AND GLOBALISATION, Island of Samos, 20-26 July, 2018 
Leriou Eirini,  « The views of Plato and Aristotle on Welfare», Presentation at  29o  World Congress of 

Philosophy, Greek Moral and Political Philosophy From Pre-Socratics to Neoplatonism, Island of Rhode 07-12 July 
2017 

Επίσης βασίζεται σε υπό διαμόρφωση προς δημοσίευση άρθρα της επιστημονικής υπεύθυνης. 
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προσεγγίσεις αποτελούν το θεμέλιο για οποιαδήποτε σύγχρονη προσέγγιση ή θεωρία της ευημερίας 

και της ποιότητας ζωής ευρύτερα. Στον ίδιο τον ορισμό η εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο 

το ποιος πρέπει να είναι ως άνθρωπος, δηλαδή η εκπαίδευση όπου είναι εστιασμένη στη 

καλλιέργεια αρετών161, λαμβάνει μεγάλη σημασία. Επομένως γίνεται κατανοητό ότι η διάσταση 

αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υψηλή βαρύτητα, όμως η επιλογή βαρυτήτων,  εξαρτάται και από τους 

φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής. 

Στη Ρητορική του o Αριστοτέλης μας ενημερώνει ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι πιστεύουν πώς 

η ευημερία είναι ένας τρόπος ζωής που συνοδεύεται και από την αρετή . Σημαντικότερα είδη 

αρετής θεωρούν αυτά όπου είναι περισσότερο ωφέλιμα ως προς το κοινωνικό σύνολο.  Στα Ηθικά 

Νικομάχεια (Βιβλίο Ά) ο Αριστοτέλης ορίζει ότι «η ευδαιμονία είναι ένα είδος ενέργεια της ψυχής 

που γίνεται σύμφωνα με την αρετή αλλά έχει ανάγκη και από κάποια άλλα εξωτερικά αγαθά». Ενώ 

για την απόκτηση της αρετής απαραίτητη είναι η έξης , δηλαδή η επανάληψη και η εξάσκηση ώστε 

κάτι να γίνει συνήθεια ή εθισμός δηλαδή έθος162. Με αυτόν τον τρόπο όλοι μπορούν να αποκτήσουν 

την ευδαιμονία διότι μπορούν να φτάσουν στην αρετή μέσω της εκμάθησης και της επιμέλειας. Οι 

άνθρωποι που πράττουν πράξεις σύμφωνα με την αρετή αντλούν ευχαρίστηση και ηδονή από αυτές 

τις ίδιες τις πράξεις τους. Στο βιβλίο Θ΄ των πολιτικών του, Αριστοτέλης διακρίνει τη παιδεία 

εκείνη η οποία αναπτύσσει τις ικανότητες και τις τεχνικές δεξιότητες , με εκείνη τη παιδεία η οποία 

αναπτύσσει τις αρετές (1377a 19-21) .163 Από τα παραπάνω τα οποία έχουν ήδη προαναφερθεί σε 

προηγούμενη ενότητα αντιλαμβανόμαστε τρία σημαντικά πράγματα:  

1. H αρετή αποτελεί το βασικότερο συστατικό οποιουδήποτε ορισμού της ευημερίας. 

2. Η αρετή μπορεί να αποκτηθεί με την εξάσκηση και την επιμέλεια, όπως π.χ. με 

ασκήσεις τα παιδιά στο σχολείο και με τις επαναλήψεις στη μελέτη τους, μπορούν να 

αποκτήσουν δεξιότητες, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν την αρετή , μέσα 

από την εξάσκηση (έξις) σε ενάρετες πράξεις, με διαρκείς επαναλήψεις, ώστε κάτι να 

γίνει δεύτερη φύση τους, δηλαδή συνήθεια (έθος). Δηλαδή να συνηθίσουν να κάνουν 

καλές πράξεις.  Αυτό μπορεί να θεσμοθετηθεί μέσα από το σχολείο, άρα το σχολείο 

είναι υπεύθυνο  να παρέχει όχι μόνο τη παιδεία όπου καλλιεργεί τις ικανότητες και τις 

τεχνικές δεξιότητες αλλά να παρέχει παιδεία που καλλιεργεί τις αρετές. Επομένως ο 

μόνος φορέας μέσω του οποίου μπορεί να θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση στις αρετές είναι 

το σχολείο και όχι η οικογένεια και αυτή η διάσταση είναι η σημαντικότερη ενός δείκτη 

καταγραφής είτε της γενικής ευημερίας , είτε της παιδικής ευημερίας.  

3. Οι άνθρωποι που πράττουν πράξεις σύμφωνα με την αρετή αντλούν ευχαρίστηση και 

ηδονή από αυτές τις ίδιες τις πράξεις τους. Σήμερα υπάρχει μια άποψη στη Μεγάλη 

Βρετανία, ότι τα άσχημα σκορ σε διαστάσεις όπως η εκπαίδευση δε σημαίνουν ύπαρξη 

παιδικής φτώχειας αυτή τη στιγμή, αλλά ότι θα δημιουργήσουν φτώχεια στο μέλλον 

στο άτομο. Για αυτό η εκπαίδευση θα έπρεπε να θεωρείται «drivers», παράγοντας 

δηλαδή που οδηγεί μελλοντικά σε φτώχεια. Kατά αυτή την άποψη η παιδική φτώχεια 

αφορά τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά που υποφέρουν από έλλειψη υλικών πόρων. 

Άρα οι παράγοντες που σημαίνουν τώρα παιδική φτώχεια είναι όσοι στοιχειοθετούν 

την έλλειψη υλικών πόρων και ονομάζονται «αίτια», όλοι οι υπόλοιποι μεταξύ τους 

 
161 Βλέπε σχετικά: Michalos, A. C., Kahlke, P. M., Rempel, K., Lounatvuori, A., MacDiarmid, A., Creech, 

H., & Buckler, C. (2015). Progress in measuring knowledge, attitudes and behaviours concerning sustainable 
development among tenth grade students in Manitoba. Social Indicators Research, 123(2), 303-336 

162 Από το έθος προέρχεται και η λέξη ηθική. Δηλαδή η αρετή είναι δυο ειδών διανοητική και ηθική. 
Διανοητική σημαίνει ότι γεννιέται και αυξάνεται από τη διδασκαλία , για αυτό για να την αποκτήσουμε 
χρειαζόμαστε χρόνο. Ενώ ηθική σημαίνει ότι η αρετή προέρχεται από τον εθισμό δηλαδή το έθος.  

163 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης 
Γιάννης Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
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και η εκπαίδευση, είναι όσοι οδηγούν σε μελλοντική φτώχεια κι ονομάζονται 

«οδηγοί»164. Αυτό είναι ορθό όταν ως εκπαίδευση εννοούμε μόνο εκείνη που οδηγεί 

στη καλλιέργεια δεξιοτήτων, οι οποίες μελλοντικά ίσως να βοηθήσουν το άτομο να 

αποκατασταθεί επαγγελματικά. Σε αυτή την έρευνα αναφορικά με την εκπαίδευση η 

οποία ορίζεται ως «η εκπαίδευση που είναι εστιασμένη και στη καλλιέργεια αρετών 

στο άτομο» , η εκπαίδευση δε θεωρείται παράγοντας που μελλοντικά οδηγεί σε 

φτώχεια,  αλλά τώρα προκαλεί παιδική φτώχεια, καθώς το παιδί δεν ασκείται με 

επαναλήψεις σε καλές πράξεις από τις οποίες να αντλεί την ίδια στιγμή που τις 

πραγματοποιεί ευχαρίστηση. Στερείται δηλαδή το παιδί αυτή την ευχαρίστηση .Δεν 

μπορεί να οδηγηθεί λοιπόν σε ευημερία ως προς αυτόν το παράγοντα.  

Επίσης στο πεδίο της  οικονομικής της ευημερίας υπάρχουν οικονομολόγοι, που αναπτύσσουν 

παρόμοιες απόψεις. Εδώ παρατίθενται μόνο μερικές:  

O μεγάλος Arthur Cecil Pigou, χωρίζει τη συνολική ευημερία σε οικονομική και μη 

οικονομική, καταλήγοντας ότι ανήκει στη δικαιοδοσία της κάθε κοινωνίας και σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, να προωθεί είτε τη μία είτε την άλλη. Βάση αυτού μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

η εκπαίδευση που εστιάζει  στη καλλιέργεια αρετών, αποσκοπεί στη προώθηση της μη οικονομικής 

ευημερίας, ενώ η καλλιέργεια δεξιοτήτων στη προώθηση της οικονομικής ευημερίας. Συγκεκριμένα ο 

Pigou (1920:12-13) υποστηρίζει ότι: « Ένας άνθρωπος κοντά στη φύση και στη τέχνη, ηθικός και 

ακέραιος, όπου ελέγχει τα πάθη του και  αναπτύσσει τη συμπόνια του,  συμβάλλει στο μη οικονομικό 

κομμάτι της ευημερίας. Ένας άνθρωπος τέλειος χειριστής μηχανημάτων συμβάλλει στο οικονομικό 

κομμάτι της ευημερίας.Eίναι στη δικαιοδοσία της κοινωνίας να επιλέξει μεταξύ των δυο ειδών ανθρώπων 

και αν επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες της στο οικονομικό τμήμα της ευημερίας που συνδέεται με το 

δεύτερος είδος ανθρώπου, είναι πιθανό ασυνείδητα να θυσιάσει το μη οικονομικό τμήμα της ευημερίας 

που συνδέεται με το πρώτο είδος ανθρώπου.» Επιπλέον ο Pigou (1920:13-14), μεταφέρει τις 

διατυπώσεις του Dickinson165 και προσθέτει ότι: «Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανήματα 

αλλά δε μπορούν να γράψουν ένα ποίημα. Η εσωτερικότητα τους είναι τυφλή και κουφή. Όλη τους η ζωή 

είναι ένας άπειρος συλλογισμός από υποσχέσεις που δεν εξετάστηκαν και συμπεράσματα που δε 

προβλέφθηκαν. Αυτή είναι η εικόνα του πολιτισμού σας στη φαντασία μου. Όλες οι αφοσιωμένες 

προσπάθειες σας στο να παραχθούν άνθρωποι που είναι καλά μέσα, οδηγούν στην αδυναμία του να 

παραχθούν καλοί άνθρωποι.» Η κατεύθυνση λοιπόν του Αριστοτέλη προς την εκπαίδευση στις αρετές 

συνοδεύεται και συμπληρώνεται αρμονικά από τη προσέγγιση του Pigou (1920) , όπως αναπτύχθηκε 

σε αυτή τη παράγραφο . 

Ένας άλλος μεγάλος οικονομολόγος από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, o Κeynes 

υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια στην οικονομική ανάπτυξη τα οποία να συνδέονται 

με την ορθή κατανόηση της ζωής.166 Σύμφωνα με αυτό προσθέτει ότι μία κοινωνία πρέπει να αφήσει 

 
164  Βλέπε σχετικά: The Children’s Society, «Measuring child poverty: A new approach», 

https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/resources-and-publications/publications-library/measuring-
child-poverty-new-approach 

165 Goldsworthy Lowes Dickinson (6 August 1862 – 3 August 1932), Βρετανός πολιτικός επιστήμονας 
και φιλόσοφος από το πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος ασχολήθηκε εκτενώς με τον Νεοπλατωνισμό. 

166  Keynes, Maynard, John. (1932) . "Economic Possibilities for our Grandchildren," in Essays in 
Persuasion, New York:  Harcourt, Brace & Co. 

Όπου ο  Κέυνς προβλέπει σε αυτό το δοκίμιο ότι μέσα σε 100 χρόνια (δηλαδή το 2030) η ανθρωπότητα 
θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα χάρη στις αυξήσεις στην παραγωγικότητα , και θα είναι σε θέση να καλύψει 
τις απόλυτες ανάγκες αφήνοντας πολύ περισσότερο χρόνο για αναψυχή .Ο συγγραφέας διακρίνει μεταξύ των 
απόλυτων αναγκών και των σχετικών αναγκών . Οι ανάγκες σε τρόφιμα, νερό ή καταφύγιο , είναι απόλυτες 
ανάγκες . Άλλες ανάγκες ικανοποιούν την  επιθυμία για υπεροχή , και ο Keynes πιστεύει ότι αυτή η ανάγκη 
μπορεί να είναι ακόρεστη , αλλά φτάνει στο συμπέρασμα ότι από τη στιγμή που καλύπτονται οι απόλυτες 
ανάγκες , θα προτιμήσουμε να αφιερώσουμε την ενέργειά μας σε μη οικονομικούς σκοπούς . Ωστόσο δυστυχώς 
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να κυριαρχούν τα ποσοτικά στοιχεία μέχρι να επικρατήσει η αφθονία και μετά να αφήσει να 

κυριαρχήσουν οι ηθικές αξίες οι οποίες ευθύνονται για τα ποιοτικά στοιχεία. 167  Επίσης καθιστά 

υπεύθυνες προς την επίτευξη αυτού του στόχου τις δημόσιες δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να 

κατευθυνθούν στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική, τον αθλητισμό και άλλες δραστηριότητες του 

ελεύθερου χρόνου που οφείλουν να υπενθυμίζουν στη κοινωνία σε τι αποσκοπεί η οικονομική 

ανάπτυξη. Εξάλλου ο John Maynard Keynes είχε αναλάβει ρόλο προστάτη των τεχνών και του χορηγού 

της κατασκευής μιας θεατρικής σκηνής, ενώ στο δημόσιο βίο υποστήριξε τον εξωραϊσμό των πόλεων 

και τη προστασία της υπαίθρου.168 169 Η τοποθέτηση αυτή του Keynes είναι παρόμοια με τη τοποθέτηση 

του Pigou.  

Ο Little από την άλλη, ο οποίος ανήκει στη Σχολή των Νέων Οικονομικών της Ευημερίας 

αντιλαμβάνεται την αδυναμία αυτής της οικονομικής σκέψης να λάβει υπόψη της το ζητούμενο σχετικά 

με εκείνη τη πλευρά της ευημερίας που είναι μη οικονομική και μπορεί να αφορά για παράδειγμα το 

πνευματικό και ηθικό κομμάτι. Ο ίδιος διατυπώνει τα εξής: «Εάν ένα πρόσωπο ισχυρίζεται ότι μια 

συγκεκριμένη αλλαγή θα αυξήσει την οικονομική ευημερία, τότε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σε 

 
αυτό δε συμβαίνει στη καταναλωτική κοινωνία που ζούμε η οποία μας έχει πείσει ότι ένα δεύτερο αυτοκίνητο 
, ένα μεγαλύτερο σπίτι ή μια επίπεδη τηλεόραση θα μας δώσει μεγαλύτερη ικανοποίηση από ό, τι θα μας έδινε 
ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος . Επίσης παρατηρούμε εδώ ότι οι ανάγκες χωρίζονται σε απόλυτες και 
σχετικές. Οι απόλυτες είναι ότι πρέπει να φάμε  για να μη πεθάνουμε και συσχετίζονται με την οικονομική 
ευημερία. Ενώ οι σχετικές με την εκπάιδευση που καλλιεργεί στο άτομο ποιος πρέπει να είναι ως άνθρωπος, 
τη ποιότητα του ελεύθερου χρόνου δηλαδή συσχετίζονται με τη  μη οικονομική ευημερία. Τελικά ίσως o Κeynes 
να επαληθευτεί και το 2030 όντως να επιστρέψουμε σε μη οικονομικούς σκοπούς. Πάντως ήδη η κρίση έχει 
δείξει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε μη οικονομικούς σκοπούς, όπως η  παιδεία στις αρετές που εξετάζεται 
εδώ. Έτσι τελικά ίσως ο Κeyes να έχει πέσει μέσα στη πρόβλεψη του και το 2030 όντως η ανθρωπότητα να 
επιστρέψει στη προώθηση της μη οικονομικής ευημερίας.  

167  Ο Ζολώτας κάνει μια παρόμοια διαπίστωση επισημαίνοντας ότι από έρευνες σχετικά με τη 
κατανομή της ευτυχίας προκύπτει ότι όσο τα άτομα ικανοποιούν υλικές ανάγκες στρέφονται προς την 
ικανοποίηση πολιτιστικών και πνευματικών.  

Βλέπε σχετικά : Ζολώτας, Ε. Ξενοφών (1982). “Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική 
Ευημερία”, Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο Μελετών και Ομιλιών 47. (Σελίδα 171) 

168 Βλέπε σχετικά: Skidelsky, Robert (2012). Keynes Επιστροφή στη διδασκαλία του, Αθήνα: Εκδόσεις 
Κριτική , (Σελίδες 226,228, 229,232) .  

Ο Keynes είναι επηρεασμένος από την ηθική του Moore, και ο Moore από τον Αριστοτέλη με 
αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο να επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο ο Αριστοτέλης.  

Βλέπε σχετικά : Moore, G.,E (1959). Principia Ethica , Cambridge: University Press .  
Παρατηρούμε λοιπόν πώς ο Κeynes προχωράει τη θεωρία του Pigou ακόμα ένα βήμα παραπέρα και 

ορίζει στην ουσία ένα μέτρο κατά το οποίο μία κοινωνία θα πρέπει να σταματήσει να δίνει έμφαση στην 
οικονομική ευημερία (με όρους δηλ της παρούσας μελέτης που είναι οι όροι που χρησιμοποιεί και ο Pigou στο 
έργο του) και να προωθεί πλέον το μη οικονομικό τμήμα της ευημερίας. Αυτό το μέτρο είναι η επίτευξη 
αφθονίας, όταν δηλαδή αυτή συντελεστεί τότε η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να βάλει ένα φρένο στην 
οικονομική ανάπτυξη και να προάγει τις ηθικές αξίες. 

169 Σύμφωνα με τον Robert  Skidelsky, o Κeynes ακολούθησε τον  Moore στη θεώρηση του για τη 
τεράστια σημασία της εξωτερικής ομορφιάς στο ευ ζην. Ωστόσο εκείνος, ο οποίος συνδέει την ομορφιά με την 
αρετή και άρα μέσω αυτής με την ευημερία, είναι πάλι ο Αριστοτέλης, κατά τον οποίο «δε κατέχεις μία αρετή 
εκτός κι αν είσαι εξοπλισμένος με τις κατάλληλες προϋποθέσεις στη κοινωνία που είναι η αγωγή του νου, αλλά 
και το να είσαι όμορφος, υγιής κλπ.».   

Scaltsas Theodore, “The strengths and challenges of Aristotle’s ethics of virtue”, Presentation at  XXIII 
World Congress of Philosophy, Philosophy as Inquiry and Way of Life, Aristotle’s Lyceum Special Session, Athens, 
09 August 2013.  

Επομένως ο Αριστοτέλης δίνει μεγάλη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά . Ωστόσο εδώ για τη κατοχή 
της αρετής μπορεί να αναφέρεται στην ομορφιά του ανθρώπινου σώματος, αλλά γενικά στην εποχή του 
δινόταν τεράστια έμφαση στο κάλλος στην τότε Ελλάδα όπως αποδεικνύεται και από τα κτίρια αλλά και τα 
γυμνά αγάλματα της εποχής που προβάλλουν την ομορφιά του γυμνασμένου και περιποιημένου ανθρώπινου 
σώματος.  
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οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο να ισχυριστεί ότι με την αλλαγή αυτή  θα μειωθεί η πνευματική 

ευημερία.»170 . Ενώ υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά της ευημερίας συμμετέχουν στην ηθική, όχι 

εξαιτίας του ότι αποδεχόμαστε τις διαπροσωπικές συγκρίσεις, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς η ηθική 

εμπεριέχεται στην ευημερία, επειδή η ορολογία της ευημερίας είναι μια ηθική ορολογία.171  

O Tibor Scitovsky επίσης υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία ενώ 

προτείνει τον αναπροσανατολισμό των σχολικών προγραμμάτων προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες, 

αλλά και την επιδότηση προγραμμάτων για νέους, προκειμένου να αναζητούν τον ενθουσιασμό στη 

ζωγραφική, τη λογοτεχνία και το θέατρο. 172 

Ο Ξενοφών Ζολώτας το 1982 διατυπώνει τα εξής: «Στις σύγχρονες κοινωνίες της αφθονίας η 

έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στις πνευματικές και πολιτιστικές αξίες από τη μία και τα τεχνολογικά 

επιτεύγματα του ανθρώπου από την άλλη εκδηλώνεται περίπου ως ύβρις απέναντι στους 

πανανθρώπινους και φυσικούς νόμους που παραβλέπονται στη διαδικασία μεγεθύνσεως. Η ύβρις αυτή 

που είναι αποτέλεσμα της άκριτης οικονομικής μεγεθύνσεως, ενυπάρχει σε κάθε είδους κρίση που 

μαστίζει τη σύγχρονη ανθρωπότητα.»173 Έμμεσα συνεπάγεται από το απόσπασμα αυτό ότι η έλλειψη 

ηθικών αξιών οδηγεί σε κρίσεις. Επίσης ο Ζολώτας , ο οποίος είναι ο καλύτερος οικονομολόγος που 

έχει να επιδείξει η Ελλάδα στο πεδίο της οικονομικής της ευημερίας, αναφέρεται και αλλού για το 

ζήτημα αυτό, μιλώντας για μια επιπεδοποίηση των πνευματικών ενδιαφερόντων του σύγχρονου ατόμου 

στις ανεπτυγμένες ευημερούσες κοινωνίες. Αυτό υποστηρίζει ότι το λαμβάνουμε ως ποσοστό των 

ατόμων που έχουν ως καλύτερη τους ενασχόληση το διάβασμα, τη παρακολούθηση κινηματογράφου, 

θεάτρου, χορού, ραδιοφώνου. Αυτή η επιπεδοποίηση των πνευματικών ενδιαφερόντων, δημιουργεί 

αύξουσα κοινωνική δυσφορία ή επιδείνωση της ζωής, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, σε μείωση 

του μη οικονομικού τμήματος της γενικής ευημερίας.174  

Αλλά και ο ίδιος ο Adam Smith στο έργο του “The theory of moral sentiments”, τονίζει τη 

σημασία της ηθικής στην ευημερία . Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι οι χαρακτήρες των ανθρώπων 

ενδέχεται να είναι κατάλληλοι ώστε να προάγουν ή να παρεμποδίζουν τόσο τη δική τους ευτυχία ή 

 
170 Βλέπε σχετικά: Little M.D.I. (Jun., 1949). “The Foundation of Welfare Economics”, Oxford Economic 

Papers, New Series, Vol. 1, No.2:227-246 (Σελίδα 230) Βέβαια εδώ προφανώς ο Little επαναλαμβάνει ίσως σε 
κάποιο βαθμό, τη διατύπωση του Pigou σχετικά με τη μη θετική επίδραση που μπορεί να έχει μια οικονομική 
αιτία στη μη οικονομική  ευημερία, με τέτοιο τρόπο ώστε να ακυρώνεται η πιθανή θετική επίδραση της στην 
οικονομική ευημερία. 

171  Πιο αναλυτικά ο Little υποστηρίζει ότι η άρνηση τέτοιων συγκρίσεων γίνεται μόνο από τους 
οικονομολόγους, ενώ δε γίνεται πάντα σαφής η δικαιολογία της άρνησης. Κάποιες όμως φορές αυτοί 
υποστηρίζουν αντικειμενικές ή επιστημονικές τέτοιες συγκρίσεις. Επίσης έχει διατυπωθεί ότι είναι αξιακές ή 
ηθικές κρίσεις τέτοιες συγκρίσεις.  Σε κάθε περίπτωση όμως η άρνηση αυτών των κρίσεων έχει δημιουργήσει 
έκτακτες συγχύσεις στην οικονομική θεωρία. Ο Little επισημαίνει ότι οι διαπροσωπικές συγκρίσεις δεν είναι 
κρίσεις και ότι ο «μπαμπούλας» των διαπροσωπικών συγκρίσεων έχει που βασανίζει την οικονομική θεωρία 
για πολύ καιρό. Επίσης ενστερνίζεται την άποψη του Robbins όταν αυτός υποστηρίζει ότι τα οικονομικά της 
ευημερίας περιλαμβάνουν την ηθική, αλλά διαφωνεί μαζί του στο ότι αυτό ισχύει μέσω των διαπροσωπικών 
συγκρίσεων, καθώς ο Little υποστηρίζει ότι η ηθική βρίσκεται εκεί όχι λόγω των διαπροσωπικών συγκρίσεων, 
αλλά επειδή η ορολογία της ευημερίας είναι μια ηθική ορολογία από μόνη της.  

Βλέπε σχετικά: Little, M.D.I. (Jun.,1949). “The Foundations of Welfare Economics”, Oxford Economics 
Papers, New Series, Vol.1, No. 2 :227-246 (Σελίδα 244) 

172 Βλέπε σχετικά: .  Kuran, T. (December 1987). “Human Desire and Economic Satisfaction: Essays on 
The Frontier Economics, by Tibor Scitovsky”, Journal of Economic Literature, Vol.25, No.4:1852-1854, (Σελίδα 
1853) 

173  Bλέπε σχετικά:  Ζολώτας, Ε. Ξενοφών(1982). Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική 
Ευημερία, Αθήνα:  Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο μελετών και ομιλιών 47. (Σελίδες 21-22) 

174  Βλέπε σχετικά: Ζολώτας, Ε. Ξενοφών (1982). Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική 
Ευημερία, Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο Μελετών και Ομιλιών 47. (Σελίδα:191) 
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ευημερία όσο και τη συνολική, ενώ η αρετή φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα στην ευημερία, μέσω 

μιας κατάλληλης διαπαιδαγώγησης. 175 

Είναι πραγματικά πολύ παράξενο τη στιγμή που υπάρχει τόσο πλούσια βιβλιογραφία σχετικά 

με τη σύνδεση της ευημερίας με την ηθική εκπαίδευση να μην έχει γίνει καμιά ερευνητική προσπάθεια 

σχετικά με αυτό ειδικά σήμερα που κάποιοι υποστηρίζουν ότι η οικονομική κρίση όπου ξέσπασε στην 

Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα προϋπάρχουσας ηθικής κρίσης ή κρίσης αξιών. Ειδικότερα πάντα η ευημερία 

συνδέεται με την εκπαίδευση εκείνη η οποία καλλιεργεί τις δεξιότητες. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει η 

εξίσωση του Mincer.  Ο Mincer (1974) υποστηρίζει ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ  των αποδοχών 

και του χρόνου διάρκειας της εκπαίδευσης και καταρτίζει μια σχετική λογαριθμική συνάρτηση176 στην 

οποία αθροίζει τα χρόνια της εκπαίδευσης και τα χρόνια της αποκτημένης εμπειρίας, προκειμένου να 

προσδιορίσει τις αποδοχές. Παρατηρούμε δηλαδή ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι μόνο η οικονομική 

ευημερία 177 μέσω του προσδιορισμού των αποδοχών κι εξετάζεται μόνο μέσω των δεξιοτήτων 

προφανώς, εφόσον εκείνες δημιουργούν την εμπειρία (σχολική και εργασιακή). Ο ΟΟΣΑ στο «Δείκτη 

καλύτερης Ζωής» όπου αποτελεί ένα δείκτη μέτρησης της γενικής ευημερίας , εξετάζει την εκπαίδευση 

χρησιμοποιώντας τη διάσταση Εκπαίδευση και Δεξιότητες178 που αποτελείται από τους υπό-δείκτες 

Μορφωτικό Επίπεδο179  και Γνωστικές δεξιότητες των μαθητών180 .  Η διάσταση αυτή του ΟΟΣΑ 

βασίζεται στο πρόγραµµα PISA κατά το οποίο µετρούνται οι επιδόσεις σε συγκεκριμένους τοµείς 

(Κατανόηση κειµένου, Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες)  15χρονων µαθητών 181  . Δηλαδή όπως 

γίνεται αντιληπτό μετρούνται οι δεξιότητες. Ωστόσο στην έκθεση του ΟΟΣΑ για τον «Δείκτη 

Καλύτερης Ζωής» (OECD, 2015) που δημοσιεύτηκε στις 13/10/2015, προστίθεται ως μεταβλητή η 

παιδική φτώχεια. Eπίσης ο ΟΟΣΑ είναι μέλος της παγκόσμιας συμφωνίας “End the Child Poverty” και 

σήμερα δημοσιεύει εργασίες που αφορούν μόνο τη παιδική φτώχεια όπως τη “Poor children in rich 

countries: why we need policy action”.182 

Το μόνο σχετικό που υπάρχει είναι η κλίμακα αξιών του Schwartz183. Δεν αποτελεί σύνδεση 

της ευημερίας με την εκπαίδευση στην ηθική, αλλά είναι ότι πιο κοντινό προς αυτό, που υπάρχει και 

 
175 Βλέπε σχετικά: Smith, Adam , Βιβλιοθήκη κλασσικών και νέων οικονομολόγων, (2012). H Θεωρία 

των Ηθικών Συναισθημάτων» , Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα , (Σελίδες 317- 324) . Ωστόσο ολόκληρο το έργο του 
Adam Smith ,περιστρέφεται γύρο από ένα πλαίσιο το οποίο διαμορφώνουν οι πολίτες στοχαζόμενοι περί του 
πρακτέου, αναζητώντας τρόπους βελτίωσης της κοινωνικής ευημερίας . Βλέπε σχετικά : Smith, Adam  , 
Βιβλιοθήκη κλασσικών και νέων οικονομολόγων, (2012). H Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων , Εκδόσεις 
Παπαζήση: Αθήνα , (Πρόλογος, Σελίδα 17) 

176 Η εξίσωση λοιπόν αυτή έχει την ακόλουθη μορφή InWi = β0 + β1Si + β2Χi + β3Χi2+ εi . Όπου InWi 
είναι ο λογάριθμος των αποδοχών για το άτομο i, Si τα χρόνια της εκπαίδευσης , Xi η εμπειρία, Xi 2 η εμπειρία 
στο τετράγωνο. Ο συντελεστής β1 αποτελεί το προεξοφλητικό επιτόκιο της επένδυσης στην εκπαίδευση, επειδή 
κάθε απόφαση για απόκτηση επιπλέον εκπαίδευσης λαμβάνεται με βάση την εξίσωση της παρούσας αξίας των 
συνολικών αποδοχών δύο ατόμων με διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης.  

Βλέπε σχετικά: Mincer, Jacob (1974). Schooling, Experience and Earnings. New York: National Bureau 
of Economic Research. 

177 Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει είναι να γίνονται οι εργάτες πιο παραγωγικοί για την οικονομική 
μεγέθυνση.  

Βλέπε σχετικά: Gillis, Perkins, Roemer, Snodrass (2000). Οικονομική της Ανάπτυξης, Αθήνα: Τυπωθητώ 
– Γιώργος Δαρδανός (Κεφάλαιο 10) 

178 Είναι εμφανές πώς οτιδήποτε σχετίζεται με την εκπαίδευση ενδιαφέρει μόνο από τη πλευρά των 
δεξιοτήτων και δε γίνεται ποτέ κανένας λόγος για την εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο ποιος πρέπει να 
είναι ως άνθρωπος,  η οποία συμβάλλει ίσως περισσότερο στη συνολική ευημερία από ότι οι δεξιότητες. 

179 Ποσοστό πληθυσμού που κατέχει τουλάχιστον ένα πτυχίο.  
Βλέπε σχετικά: OECD, (2011a). “Compendium of OECD Well-Being Indicators”, OECD Publishing 
180 Μετριέται με βάση τη δυνατότητα ανάγνωσης. Το οποίο είναι μέτρο δεξιοτήτων.  
181 Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ 
182 Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/ 
183 Βλέπε σχετικά: http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=values 
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μετριέται σήμερα. Κάθε δύο χρόνια πραγματοποιείται αυτή η έρευνα στις χώρες της E.E. , όπου 

περιλαμβάνεται στην ΕSS (European Social Survey), μέσω ερωτηματολογίων , όπου τα άτομα που 

συμμετέχουν καλούνται να θέσουν προτεραιότητες σε κάποιες (μεταβλητές) αξίες. Οι αξίες είναι η 

δύναμη, η επιτυχία, ο ηδονισμός, η δημιουργία, η ανεξάρτητη επιλογή, η καθολικότητα, η αγαθοεργία, 

η παράδοση, η συμμόρφωση, η ασφάλεια. Από τις αξίες αυτές , πιο κοντά σε όσα εξετάζονται εδώ είναι 

η καθολικότητα που περιλαμβάνει τη προστασία της ευημερίας όλων των ανθρώπων και της φύσης, 

και η αγαθοεργία που αφορά την ενίσχυση της ευημερίας των ανθρώπων εκείνων με τους οποίους 

κάποιος είναι πιο κοντά.184 

Είναι αντιληπτό ότι είναι δύσκολο να συνδεθεί η ευημερία με την εκπαίδευση εκείνη η οποία 

δε προσφέρει μόνο δεξιότητες, καθώς είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η εκπαίδευση στις αρετές. Για 

αυτό και οι μετρήσεις που γίνονται εξετάζουν μόνο τις αποκτημένες δεξιότητες. Ωστόσο έχει πρόσφατα 

δημοσιευτεί και μια συνάρτηση που συνδέει την ευημερία με την εκπαίδευση στις αρετές, 185αλλά δε 

θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την έρευνα. Επίσης στην εν λόγω δημοσίευση (Τasopoulos A., & Leriou, 

E., 2014) έχουν διερευνηθεί κι αναφερθεί ορισμένα μαθήματα που οδηγούν στην καλλιεργεί της ηθικής 

παιδείας, και έχει μετρηθεί όσο μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής κοινωνικής 

ευημερίας και σε πόσα χρόνια,  αλλά πάλι αυτό δεν είναι κάτι που χρησιμοποιείται σε αυτή την έρευνα.   

Σε αυτή την έρευνα διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: 

• Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου καλλιεργεί τη «συμπάθεια186» προς 

όλους τους άλλους ανθρώπους; 

• Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς όλους τους 

άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη κουλτούρα και καταγωγή τους; 

• Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τα ζώα; 

• Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τη φύση; 

• Θυμάσαι να έχεις διαβάσει εκείνο το διάστημα κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά με την αρετή 

ή την ηθική, ή τις αξίες; 

• Θυμάσαι να είχες μάθει στο σχολείο εκείνο το διάστημα τι είναι η «κοινωνική 

αλληλεγγύη»; 

• Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο  το σχολείο να σου καλλιεργεί τη «συμπάθεια» προς όλους 

τους άλλους ανθρώπους; ; 

• Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο ότι το σχολείο σου μαθαίνει να αγαπάς όλους τους άλλους 

ανθρώπους ανεξάρτητα από τη κουλτούρα και καταγωγή τους; 

• Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τα ζώα; 

• Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τη φύση; 

 
184 Bλέπε σχετικά: Schwartz, Shalom, H.,  “A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations”, 

Chapter 7, http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=values 
185  Bλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα 

Tasopoulos, A., Leriou, E. (2014). “A New Multidimensional Model of Ethics Educational on Welfare” , 
Journal of Neural Parallel and Scientific Computations, Vol. 22, No. 4: 595-608.   

186 Συμπάθεια είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπει στη θέση ενός άλλου ανθρώπου, να νιώσει και 
να συμμεριστεί τα συναισθήματα του, προκαλώντας του την επιθυμία να  βοηθήσει αυτόν που συμπαθεί αν 
χρειάζεται. Πηγή: Adam Smith, (1723). H Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων, Εκδοσεις Παπαζήση 
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• Έχεις διαβάσει πρόσφατα κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά με την αρετή, ή την ηθική, ή τις 

αξίες; 

Μέσω αυτών των ερωτημάτων ανιχνεύεται αν τα παιδιά λαμβάνουν εκπαίδευση που αποσκοπεί 

στη καλλιέργεια μιας ηθικής κουλτούρας ή παιδείας και αν επίσης έχουν συνείδηση (είτε επειδή 

διάβασαν κάτι σχετικό στο σπίτι τους είτε κάπου αλλού) του τι είναι αυτό και πόσο σημαντικό είναι, 

τόσο για μια καλή ζωή δική τους όσο και του κοινωνικού συνόλου. Όλα τα ερωτήματα εντοπίζουν αν 

τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν καλές πράξεις σύμφωνα με την αρετή όπως μας αναφέρει ο 

Αριστοτέλης και από τις οποίες πράξεις τους να αντλούν ευχαρίστηση τη στιγμή πού τις κάνουν , 

ωφελώντας παράλληλα όμως και το κοινωνικό σύνολο ή τη φύση και τα ζώα. Δηλαδή όπως μας 

αναφέρει ο μεγάλος Pigou (1920) αν τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο πώς να κάνουν κάτι (δεξιότητες), 

αλλά πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι .  

Η πηγή λοιπόν των δεδομένων για αυτή τη διάσταση είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 

ερωτηματολόγια και η μονάδα μέτρησης τους είναι ο αριθμός των παιδιών.  

 

 

 6η Διάσταση : « Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και Χαλάρωση».   

Η διάσταση αυτή λαμβάνει υπόψη της τη ποιότητα και τη ποσότητα του ελεύθερου χρόνου και 

κατ’ επέκταση τη δυνατότητα ξέγνοιαστου παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους, κυρίως για τα παιδιά 

του δημοτικού και σε μικρότερο βαθμό και για τα παιδιά των δυο άλλων σχολικών κατηγοριών, αλλά 

και τη χαλάρωση που προσφέρουν οι διακοπές.  Η διάσταση αυτή βασίζεται τόσο στον Αριστοτέλη 

όσο και στη UNICEF, αλλά και στον “Canadian Index of Wellbeing” και στον Ξενοφών Ζολώτα. 

Ειδικότερα στο εργαλείο EU-MODA της UNICEF o ελεύθερος χρόνος περιλαμβάνεται ως διάσταση 

και στη δεύτερη αλλά και στη τρίτη ηλικιακή κατηγορία του εργαλείου αυτού. Στον Canadian Index of 

Wellbeing187 o ελεύθερος χρόνος αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή διάσταση (domain). Ο ελεύθερος 

χρόνος συμπεριλαμβάνεται ως παράγοντας και στη συνάρτηση συνολικής κοινωνικής ευημερίας του 

Ξενοφώντα Ζολώτα188. Ο Αριστοτέλης στο βιβλίο Θ΄ των Πολιτικών του, τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία 

του χρόνου αναπαύσεως των παιδιών για την επίτευξη της ευδαιμονίας τους και αναφέρεται στην 

ανάγκη ξεκούρασης τους μετά της κόπωσης του διαβάσματος και των μαθημάτων τους, ώστε μετά να 

μπορούν να ασχοληθούν με αυτά με μεγαλύτερη αντοχή. Ο χρόνος αναπαύσεως μπορεί να θεωρηθεί 

ως ελεύθερος χρόνος. 

Για τη διάσταση αυτή, διερευνώνται τα ακόλουθα ερωτήματα, από τα ερωτηματολόγια μας: 

• Θυμάσαι να αφιερώνεις εκείνο το διάστημα ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες 

αναψυχής (όπως κάποιο άθλημα, ζωγραφική, χορό, μουσική, τραγούδι, ποίηση, λογοτεχνία 

, θέατρο, άλλες τέχνες, συνάντηση ή βόλτα με φίλους, χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, χρόνο στη 

φύση); 

• Έχετε τη δυνατότητα με τα παιδιά στη γειτονιά σου να παίζετε σε κάποιο εξωτερικό χώρο 

(άλσος, δασάκι, πλατεία, πεζοδρόμιο, αυλή, κ.α.) ; 

 
187Michalos, A.C., Smale, B., Labonté, R., Muharjarine, N., Scott, K., Moore, K., Swystun, L., Holden, B., 

Bernardin, H., Dunning, B., Graham, P., Guhn, M., Gadermann, A.M., Zumbo, B.D., Morgan, A., Brooker, A.-S., & 
Hyman, I. (2011). The Canadian Index of Wellbeing. Technical Report 1.0. Waterloo, ON: Canadian Index of 
Wellbeing and University of Waterloo 

188 Ζολώτας, Ε., Ξενοφών(1982). «Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική Ευημερία», Αθήνα 
: Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο μελετών και ομιλιών 47 ,(Σελίδα 51) 
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• Aφιερώνεις, αυτό το διάστημα, ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής (όπως 

κάποιο άθλημα, ζωγραφική, χορό, μουσική, τραγούδι, ποίηση, λογοτεχνία , θέατρο, άλλες 

τέχνες, συνάντηση ή βόλτα με φίλους, χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, χρόνο στη φύση); 

• Έκανες διακοπές το καλοκαίρι ή/και τα Χριστούγεννα ή/και το Πάσχα; (Στη γιαγιά 

και στο παππού, ή με τους γονείς σε κάποιο μέρος, ή με δικούς σου ανθρώπους σε κάποιο 

μέρος, ή σε κατασκήνωση , ή αλλού )   

Στη διάσταση αυτή τίθεται υψηλή βαρύτητα στο παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους για τα παιδιά 

του δημοτικού συγκριτικά με τα παιδιά των δυο άλλων σχολικών κατηγοριών, προκειμένου να 

συμπεριληφθεί ο δείκτης αυτός και στις άλλες δυο σχολικές κατηγορίες αλλά με μικρότερη σημασία.  

Θα μπορούσε δηλαδή ο δείκτης αυτός να μη συμπεριληφθεί στις δυο άλλες σχολικές κατηγορίες, αλλά 

τελικά κρίθηκε πιο αποτελεσματικό το να συμπεριληφθεί αλλά με μικρότερη βαρύτητα. Αυτός είναι 

ένας βασικός διαχωρισμός αναφορικά με τους δείκτες και τις βαρύτητες τους ανά σχολική κατηγορία. 

Η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των παιδιών που συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια. Η 

πηγή άντλησης των δεδομένων είναι τα ερωτηματολόγια. 
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1. Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης 

Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 

2. Ζολώτας, Ε. Ξενοφών (1982). “Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική Ευημερία”, 

Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο Μελετών και Ομιλιών 47. 

3. Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της 

κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 

αποφάσεων.», Αθήνα 

4. Λεριού, Ε., Κούτρας, Β., Ροδουσάκης, Ν., Τασόπουλος, Κ., Τσιριμώκου, Χ., (2019). «Ποιοτική 

Έρευνα για την Παιδική Ευημερία στην Αττική και στον Καναδά: Συζήτηση για 

την Εφαρμογή Νέων Δεικτών και Δεδομένων στην Παιδική Ευημερία ή 

Φτώχεια», Working Paper No. 2019-01,  C.W.-SMILE , Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Aθήνα 

 

4.2.4.2.3. Επιπλέον διαστάσεις ή υπό-δείκτες λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των 

αποτελεσμάτων της έρευνας των ομάδων εστίασης για την κατασκευή νέων δεικτών και για την 

ανάγκη συλλογής νέων δεδομένων 

Η ενότητα αυτή βασίζεται στο Working Paper No. 2019-01189, επομένως για περισσότερες 

λεπτομέρειες θα πρέπει κάποιος να ανατρέξει εκεί.   

Α) Από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στην Αττική μέσω συναντήσεων εργασίας με 

αρμόδιους φορείς, καταλήξαμε ότι: 

1. Θα  μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε μια επιπλέον έβδομη διάσταση με τίτλο « Βία –

Κακοποίηση». Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει η υπόνοια ότι τα περιστατικά βίας ίσως 

έχουν αυξηθεί ,εξαιτίας της πίεσης που ασκείται στα άτομα από το οικονομικό περιβάλλον 

γύρω τους και μέσα στο σπίτι τους και της συνακόλουθης επιβάρυνσης της ψυχικής τους 

υγείας. Για την διάσταση αυτή στοιχεία θα συλλεχθούν από βάσεις δεδομένων όπου διατηρεί 

ο συνεργαζόμενος φορέας μας το Χαμόγελο του Παιδιού.  Επίσης θα μπορούσαμε να 

συμπεριλάβουμε ένα ερώτημα σχετικό με το bulling στο ερωτηματολόγιο μας του τύπου « 

Έχεις δεχτεί κάποιο είδος bulling από συμμαθητή σου ή συμμαθήτρια σου;» . Ωστόσο καθώς 

το ερώτημα αυτό φαίνεται να ξεφεύγει από το προσανατολισμό της παρούσης έρευνας, προς 

το παρόν τουλάχιστον, δεν θα συμπεριληφθεί.   

2. Στην υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας υπό-δείκτης στη κατηγορία 

του Δημοτικού πού να βλέπει κατά πόσο είναι εφικτό να αγοραστούν τα σχολικά είδη. Στην 

υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης στις κατηγορίες του 

Γυμνασίου και του Λυκείου που να βλέπει κατά πόσο μπορούν να πληρωθούν τα φροντιστήρια 

των παιδιών. Το ζητούμενο εδώ είναι κατά πόσο είναι εφικτό να αντληθεί αυτή η πληροφορία 

από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Εάν καταστεί εφικτή η άντληση στοιχείων τότε θα 

συμπεριληφθούν αυτοί οι υπό-δείκτες. 

 
189 Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., Κούτρας, Β., Ροδουσάκης, Ν., Τασόπουλος, Κ., Τσιριμώκου, Χ., (2019). 

«Ποιοτική Έρευνα για την Παιδική Ευημερία στην Αττική και στον Καναδά: Συζήτηση για την Εφαρμογή Νέων 
Δεικτών και Δεδομένων στην Παιδική Ευημερία ή Φτώχεια», Working Paper No. 2019-01,  C.W.-SMILE , Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Aθήνα 
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3. Η πέμπτη διάσταση θα μπορούσε να μετανομαστεί και σε πολιτισμικό κεφάλαιο. Επίσης πρέπει 

να τεθεί υψηλή βαρύτητα στη κατηγορία του Δημοτικού, γιατί επηρεάζει σημαντικά το μέλλον 

και των ίδιων των παιδιών και της κοινωνίας στο σύνολο της. Σε αυτή τη διάσταση θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί ένας υπό-δείκτης σχετικός με τη συμμετοχή των παιδιών 

δημοτικού σε παιδαγωγικές θεατρικές παραστάσεις. Η άντληση στοιχείων είναι εφικτή από το 

Υπουργείο Παιδείας.  

4. Στη διάσταση της υγείας θα πρέπει να συμπεριληφθεί ένας υπό-δείκτης σχετικός με την ψυχική 

υγεία των παιδιών, στη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου - Λυκείου. Εάν είναι εφικτή η 

άντληση αξιόπιστων στοιχείων από κάποια αξιόπιστη υπάρχουσα βάση δεδομένων , τότε θα 

συμπεριληφθεί μελλοντικά και αυτός ο υπό-δείκτης. 

Β) Από τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στον Καναδά καταλήξαμε ότι: 

1. H πέμπτη διάσταση του συνολικού δείκτη είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε παρόμοιες με τη 

δική μας έρευνα που πραγματοποιούνται στον Καναδά, η διάσταση αυτή θεωρείται πολύ 

κρίσιμη και ονομάζεται «Διάσταση  Γνώσεων, Στάσεων, Συμπεριφοράς»  και διερευνάται στη 

σχολική κατηγορία του δικού μας αντίστοιχου Λυκείου (παιδιά 15-16 ετών). 

2. Η σχέση όπου έχουν τα παιδιά του Δημοτικού με τους γονείς και τους δασκάλους τους και η 

υποστηρικτικότητα των ενηλίκων προς αυτά είναι η πιο σημαντική παράμετρος που καθορίζει 

την ευημερία τους τώρα και στο μέλλον. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να προστεθεί ακόμα 

μια (όγδοη) διάσταση στον συνολικό δείκτη μας, στη κατηγορία του Δημοτικού, όπου να 

ονομάζεται « Η σχέση των παιδιών με τους ενήλικες». Πληροφορίες θα μπορούσαν να 

αντληθούν και από τα ερωτηματολόγια μας , με μια ερώτηση του τύπου « Υπάρχει κάποιος 

γονέας ή άλλος ενήλικας στο σπίτι με τον οποίο μπορείς να συζητάς όλα τα προβλήματα σου;»  

Καθώς όμως το ερώτημα αυτό ξεφεύγει από τον προσανατολισμό της παρούσης έρευνας δε 

θα συμπεριληφθεί. 

3. Ένα οξύμωρο συμπέρασμα από τη διεξαγωγή παρόμοιας  με τη δική μας έρευνα στον Καναδά, 

είναι ότι τα παιδιά ηλικιών του δικού μας αντίστοιχου Δημοτικού, που βίωναν υλική στέρηση, 

παράλληλα δήλωναν και πιο ευτυχισμένα. Ίσως γιατί τα παιδιά πλούσιων οικογενειών δεν 

είχαν καλή σχέση με τους γονείς, π.χ. οι γονείς μπορεί να δούλευαν πολλές ώρες ή να ήταν 

πιεστικοί. Θα μπορούσαμε να το διερευνήσουμε αυτό προσθέτοντας μια Διάσταση Ευτυχίας, 

στα παιδιά του Δημοτικού και να θέσουμε ένα ερώτημα του τύπου « Πόσο ευτυχισμένος-η ή 

χαρούμενος –η , αισθάνεσαι από τη ζωή σου;»  Καθώς όμως το ερώτημα αυτό ξεφεύγει από 

τον προσανατολισμό της παρούσης έρευνας δε θα συμπεριληφθεί. 

  

4.2.4.2.4 Βαρύτητες190  

Μία μέθοδος υπολογισμού συντελεστών στάθμισης είναι η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχισης 

(Analytic Hierarchy Process – AHP), που χαίρει ευρείας εφαρμογής στην πολυκριτηριακή λήψη 

αποφάσεων (HCCI, 2008 σελ. 96-98).  Η ΑΗP χρησιμοποιείται εδώ για να ξεπεράσουμε το ζήτημα των 

υποκειμενικών κρίσεων που πολλοί δεν αποδέχονται στην οικονομική της ευημερίας και να τεθούν οι 

βαρύτητες με ένα περισσότερο αντικειμενικό τρόπο. Η ΑΗP στηρίζεται σε έναν πίνακα διπλής εισόδου, 

στον οποίο καταγράφεται η σχετική σπουδαιότητα των μεταβλητών με μαθηματικά συνεπή τρόπο. Η 

ισχύς της προτίμησης για κάθε μεταβλητή μετράται σε μια κλίμακα 1-9 (επονομαζόμενη και κλίμακα 

Saaty, προς τιμήν του εμπνευστή της, Thomas Saaty) και η τιμή που καταχωρείται σε κάθε κελί 

αντιστοιχεί στο λόγο της σχετικής σπουδαιότητας της μεταβλητής-σειρά προς τη μεταβλητή-στήλη. Η 

 
190  Η χρήση της ΑHP στην απονομή βαρυτήτων βασίζεται σε υπό διαμόρφωση προς δημοσίευση 

άρθρο της Ειρήνης Λεριού σχετικά με την ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συνολικής 
κοινωνικής ευημερίας. Στο ίδιο προς διαμόρφωση για δημοσίευση άρθρο βασίζεται η ανάπτυξη των τριών 
πολιτικών που παρουσιάζονται παρακάτω. 
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σχετική σπουδαιότητα αποτυπώνεται με μορφή κλάσματος ανά ζεύγη, οπότε οι πρωτογενείς 

αξιολογήσεις που χρειάζεται να γίνουν είναι n(n-1)/2. Αν για παράδειγμα η μεταβλητή Β χαρακτηριστεί 

3 φορές πιο σημαντική από την Α, τότε η σημασία της Α προς τη Β θα είναι αυτομάτως 1/3. Έτσι, ο 

πίνακας είναι αντιστρόφως συμμετρικός ως προς τη διαγώνιο. Ακολούθως, κάθε κελί μετασχηματίζεται 

ως ποσοστό της τιμής του επί του αθροίσματος της οικείας στήλης. Τέλος, υπολογίζεται το άθροισμα 

κάθε σειράς και ο αριθμός που προκύπτει είναι ο συντελεστής βαρύτητας της οικείας μεταβλητής. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τρεις διαφορετικές πολιτικές και τις αντίστοιχες βαρύτητες, Η 

πρώτη πολιτική δίνει περισσότερη έμφαση στην οικονομική ευημερία, η δεύτερη στην μη οικονομική 

ευημερία και η τρίτη και στην οικονομική και στην μη οικονομική ευημερία.  Στις πολιτικές αυτές δεν 

υπάρχει διαχωρισμός σε σχολική κατηγορία και φύλλο και οι βαρύτητες είναι ενιαίες. Κατόπιν 

χωρίζουμε τις βαρύτητες ανά σχολική κατηγορία και φύλλο. Έτσι δίνονται οι βαρύτητες για τη σχολική 

κατηγορία του Δημοτικού , έχοντας θέσει υψηλότερες βαρύτητες στο παιχνίδι και στη διατροφή, ενώ 

παράλληλα ο υπό- δείκτης που συμπεριλαμβάνεται στην εισοδηματική διάσταση λαμβάνει 

περισσότερη βαρύτητα στα κορίτσια από ότι στα αγόρια, καθώς όπως θα δείξουμε και παρακάτω τα 

κορίτσια έχουν πληγεί περισσότερο εισοδηματικά από ότι τα αγόρια. Στη σχολική κατηγορία του 

Γυμνασίου και του Λυκείου έχουμε δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία θέλουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για να 

διαβάζουν καλύτερα και να είναι περισσότερο αποδοτικοί στα μαθήματα τους.  
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Α’ Πολιτική 

Πίνακας 4.1. Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη πρώτη πολιτική 
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Διάγραμμα 3 : Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη πρώτη πολιτική 
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Β’ Πολιτική 

Πίνακας 4.2: Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη δεύτερη πολιτική 

 
 

 

1.      

Παροχή ή 

2.      

Τρόπος 

3.      

Δυνατότ

4.      

Υγρασία 

5.      

Τρία 

6.      

Τουλάχισ

7.      

Φρέσκα 

8.      

Γάλα 

9.      

Ανεργία: 

10.  

Μια 

11.  

Στέγαση 

12.  

Εκπαίδευ

13.  

Εκπαίδευ

14.  

Εκπαίδευ

15.  

Εκπαίδευ

16.  

Ύπαρξη 

17.  

Δυνατότ

18.  

Δυνατότ1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος1,0000 0,5000 2,0000 7,0000 2,0000 0,5000 3,0000 3,0000 0,5000 9,0000 0,5000 0,1250 0,1250 0,1111 0,1250 2,0000 2,0000 2,0000

2.      Τρόπος θέρμανσης2,0000 1,0000 2,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000 5,0000 7,0000 9,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,1429 0,2000 2,0000 2,0000 9,0000

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,5000 0,5000 1,0000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 2,0000 8,0000 9,0000 0,1250 2,0000 2,0000 0,1250 0,1429 3,0000 9,0000 9,0000

4.      Υγρασία ή κρύο 0,1429 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,1429 2,0000 0,5000 0,5000 8,0000 9,0000 0,1250 0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 0,5000 0,5000

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,5000 0,2000 0,5000 5,0000 1,0000 0,3330 2,0000 0,5000 0,5000 9,0000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 3,0000 5,0000 2,0000

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 2,0000 0,3333 2,0000 7,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 9,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 0,5000 8,0000 2,0000 9,0000

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,3333 0,2000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3333 1,0000 2,0000 0,5000 2,0000 0,1111 0,1250 0,1250 0,1111 0,1111 8,0000 9,0000 0,5000

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,3333 0,2000 0,5000 2,0000 2,0000 0,3333 0,5000 1,0000 2,0000 9,0000 0,1250 0,1250 0,1250 0,1111 0,1111 9,0000 9,0000 2,0000

9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.2,0000 0,1429 0,1250 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 0,5000 1,0000 9,0000 0,5000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 5,0000 2,0000

10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,1111 0,1111 0,1111 0,1250 0,1111 0,1111 0,5000 0,1111 0,1111 1,0000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 2,0000 7,0000

11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)2,0000 2,0000 8,0000 0,1111 9,0000 2,0000 9,0000 8,0000 2,0000 9,0000 1,0000 9,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000

12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους8,0000 0,5000 0,5000 8,0000 9,0000 0,5000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 0,1111 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 3,0000 8,0000 9,0000

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση8,0000 0,5000 0,5000 9,0000 9,0000 0,5000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000 0,5000 2,0000 1,0000 0,5000 2,0000 5,0000 9,0000 9,0000

14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 9,0000 7,0000 8,0000 9,0000 9,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 0,5000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 8,0000 9,0000 9,0000

15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.8,0000 5,0000 7,0000 9,0000 9,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 0,5000 2,0000 0,5000 0,5000 1,0000 3,0000 5,0000 2,0000

16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,5000 0,5000 0,3330 2,0000 0,3333 0,1250 0,1250 0,1111 2,0000 9,0000 0,1111 0,3333 0,2000 0,1250 0,3333 1,0000 6,0000 0,5000

17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,5000 0,5000 0,1111 2,0000 0,2000 0,5000 0,1111 0,1111 0,2000 0,5000 0,1111 0,1250 0,1111 0,1111 0,2000 0,1667 1,0000 0,5000

18.  Δυνατότητα διακοπών 0,5000 0,1111 0,1111 2,0000 0,5000 0,1111 2,0000 0,5000 0,5000 0,1429 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 2,0000 2,0000 1,0000

45,4206 19,4984 33,7913 72,7361 ###### 14,4897 66,2361 60,3333 62,8111 ##### 14,5277 23,4027 13,2416 6,3928 10,1678 67,2778 94,5000 83,0000

NORMALIZATION SUM AVERAGE CONSISTENCY MEASURE FACTORSCONTRIBUTION %
1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος0,0220 0,0256 0,0592 0,0962 0,0313 0,0345 0,0453 0,0497 0,0080 0,0700 0,0344 0,0053 0,0094 0,0174 0,0123 0,0297 0,0212 0,0241 0,5957 0,0331 1,0666 1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος3,3095

2.      Τρόπος θέρμανσης0,0440 0,0513 0,0592 0,0687 0,0783 0,2070 0,0755 0,0829 0,1114 0,0700 0,0344 0,0855 0,1510 0,0224 0,0197 0,0297 0,0212 0,1084 1,3206 0,0734 1,9833 2.      Τρόπος θέρμανσης7,3369

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,0110 0,0256 0,0296 0,0275 0,0313 0,0345 0,0302 0,0331 0,1274 0,0700 0,0086 0,0855 0,1510 0,0196 0,0141 0,0446 0,0952 0,1084 0,9472 0,0526 1,3678 3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας5,2623

4.      Υγρασία ή κρύο 0,0031 0,0103 0,0148 0,0137 0,0031 0,0099 0,0302 0,0083 0,0080 0,0622 0,6195 0,0053 0,0084 0,0174 0,0109 0,0074 0,0053 0,0060 0,8439 0,0469 1,5824 4.      Υγρασία ή κρύο 4,6881

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,0110 0,0103 0,0148 0,0687 0,0157 0,0230 0,0302 0,0083 0,0080 0,0700 0,0076 0,0047 0,0084 0,0174 0,0109 0,0446 0,0529 0,0241 0,4305 0,0239 0,7168 5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 2,3919

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 0,0440 0,0171 0,0592 0,0962 0,0470 0,0690 0,0453 0,0497 0,0318 0,0700 0,0344 0,0855 0,1510 0,0782 0,0492 0,1189 0,0212 0,1084 1,1762 0,0653 1,8310 6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 6,5344

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,0073 0,0103 0,0148 0,0069 0,0078 0,0230 0,0151 0,0331 0,0080 0,0155 0,0076 0,0053 0,0094 0,0174 0,0109 0,1189 0,0952 0,0060 0,4128 0,0229 0,5595 7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 2,2931

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,0073 0,0103 0,0148 0,0275 0,0313 0,0230 0,0075 0,0166 0,0318 0,0700 0,0086 0,0053 0,0094 0,0174 0,0109 0,1338 0,0952 0,0241 0,5449 0,0303 0,7810 8.      Γάλα κάθε ημέρα. 3,0275

9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,0440 0,0073 0,0037 0,0275 0,0313 0,0345 0,0302 0,0083 0,0159 0,0700 0,0344 0,0047 0,0084 0,0174 0,0109 0,0074 0,0529 0,0241 0,4331 0,0241 0,6514 9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.2,4059

10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,0024 0,0057 0,0033 0,0017 0,0017 0,0077 0,0075 0,0018 0,0018 0,0078 0,0076 0,0047 0,0084 0,0174 0,0109 0,0017 0,0212 0,0843 0,1977 0,0110 0,2505 10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο1,0985

11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)0,0440 0,1026 0,2367 0,0015 0,1410 0,1380 0,1359 0,1326 0,0318 0,0700 0,0688 0,3846 0,1510 0,3129 0,1967 0,1338 0,0952 0,1084 2,4856 0,1381 3,5479 11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)13,8089

12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους0,1761 0,0256 0,0148 0,1100 0,1410 0,0345 0,1208 0,1326 0,1433 0,0700 0,0076 0,0427 0,0378 0,0782 0,0492 0,0446 0,0847 0,1084 1,4219 0,0790 2,2405 12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους7,8992

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,1761 0,0256 0,0148 0,1237 0,1410 0,0345 0,1208 0,1326 0,1433 0,0700 0,0344 0,0855 0,0755 0,0782 0,1967 0,0743 0,0952 0,1084 1,7307 0,0962 2,6860 13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση9,6150

14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 0,1981 0,3590 0,2367 0,1237 0,1410 0,1380 0,1359 0,1492 0,1433 0,0700 0,0344 0,0855 0,1510 0,1564 0,1967 0,1189 0,0952 0,1084 2,6416 0,1468 3,9726 14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 14,6753

15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.0,1761 0,2564 0,2072 0,1237 0,1410 0,1380 0,1359 0,1492 0,1433 0,0700 0,0344 0,0855 0,0378 0,0782 0,0983 0,0446 0,0529 0,0241 1,9965 0,1109 3,1653 15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.11,0919

16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,0110 0,0256 0,0099 0,0275 0,0052 0,0086 0,0019 0,0018 0,0318 0,0700 0,0076 0,0142 0,0151 0,0196 0,0328 0,0149 0,0635 0,0060 0,3671 0,0204 0,5421 16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου2,0394

17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,0110 0,0256 0,0033 0,0275 0,0031 0,0345 0,0017 0,0018 0,0032 0,0039 0,0076 0,0053 0,0084 0,0174 0,0197 0,0025 0,0106 0,0060 0,1932 0,0107 0,3023 17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους1,0732

18.  Δυνατότητα διακοπών 0,0110 0,0057 0,0033 0,0275 0,0078 0,0077 0,0302 0,0083 0,0080 0,0011 0,0076 0,0047 0,0084 0,0174 0,0492 0,0297 0,0212 0,0120 0,2608 0,0145 0,4014 18.  Δυνατότητα διακοπών 1,4490

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 18,0000 1,0000 -0,9685 CI 100,0000

1,6200 RI

-0,5978 CR = (CI/RI)
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Διάγραμμα 4 : Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη δεύτερη πολιτική 
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Γ’ Πολιτική 

Πίνακας 4.3 Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη τρίτη πολιτική 
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13.  
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14.  

Εκπαίδευ

15.  

Εκπαίδευ

16.  

Ύπαρξη 

17.  

Δυνατότ

18.  

Δυνατότ1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος1,0000 0,5000 2,0000 7,0000 2,0000 0,5000 3,0000 3,0000 0,5000 9,000 0,1250 2,0000 2,0000 0,2000 0,1667 6,0000 0,5000 0,5000

2.      Τρόπος θέρμανσης2,0000 1,0000 2,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000 5,0000 2,0000 9,000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000 9,0000 2,0000

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,5000 0,5000 1,0000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000 9,000 0,2000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 5,0000 7,0000 9,0000

4.      Υγρασία ή κρύο 0,1429 0,2000 0,5000 1,0000 0,2000 0,1429 2,0000 0,5000 0,1250 2,000 0,1111 0,5000 0,2000 0,1429 0,1250 0,5000 2,0000 0,5000

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,5000 0,2000 0,5000 5,0000 1,0000 0,3300 2,0000 0,5000 0,5000 2,000 0,1429 2,0000 0,5000 3,0000 0,2000 2,0000 6,0000 9,0000

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 2,0000 0,3300 2,0000 7,0000 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 2,0000 9,000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,3300 0,2000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3300 1,0000 2,0000 0,1250 2,000 0,1111 2,0000 0,5000 0,2000 7,0000 0,5000 6,0000 8,0000

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,3300 0,2000 0,5000 2,0000 2,0000 0,3300 0,5000 1,0000 0,3330 5,000 0,1111 0,5000 0,2000 0,1667 0,1667 0,5000 2,0000 2,0000

9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,5000 0,5000 0,5000 8,0000 2,0000 0,5000 2,0000 3,0000 1,0000 9,000 0,1111 2,0000 2,0000 0,1111 0,1111 2,0000 5,0000 2,0000

10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,1111 0,1111 0,1110 0,5000 0,5000 0,1111 0,5000 0,2000 0,1111 1,000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,3333 2,0000 0,1667

11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)8,0000 0,5000 5,0000 9,0000 7,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000

12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 0,5000 9,000 0,5000 1,0000 0,5000 9,0000 0,5000 8,0000 2,0000 2,0000

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,5000 0,5000 2,0000 5,0000 2,0000 0,5000 2,0000 5,0000 0,5000 9,000 0,5000 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 3,0000

14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 5,0000 0,5000 2,0000 7,0000 0,3300 2,0000 5,0000 6,0000 9,0000 9,000 0,5000 0,1111 2,0000 1,0000 2,0000 6,0000 9,0000 9,0000

15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.6,0000 0,5000 2,0000 8,0000 5,0000 0,5000 0,1429 6,0000 9,0000 9,000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 1,0000 9,0000 9,0000 3,0000

16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,1667 0,1100 0,2000 2,0000 0,5000 0,1110 2,0000 2,0000 0,5000 3,000 0,1111 0,1250 0,5000 0,1667 0,1111 1,0000 6,0000 2,0000

17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους2,0000 0,1100 0,1429 0,5000 0,1667 0,1110 0,1667 0,5000 0,2000 0,500 0,1111 0,5000 0,5000 0,1111 0,1111 0,1667 1,0000 9,0000

18.  Δυνατότητα διακοπών 2,0000 0,1100 0,1100 2,0000 0,5000 0,1110 0,1250 0,5000 0,5000 6,000 0,1111 0,5000 0,3333 0,1111 0,3333 0,5000 0,1111 1,0000

31,5806 6,5711 21,5639 73,5000 34,1967 12,5770 39,9345 51,2000 37,8941 111,5000 6,8567 23,3472 18,8444 20,3206 18,9361 70,5000 86,6111 80,1667

NORMALIZATION SUM AVERAGE CONSISTENCY MEASURE FACTORS CONTRIBUTION %
1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος0,0317 0,0761 0,0927 0,0952 0,0585 0,0398 0,0751 0,0586 0,0132 0,0807 0,0182 0,0857 0,1061 0,0098 0,0088 0,0851 0,0058 0,0062 0,9474 0,0526 1,1861 1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 5,2633

2.      Τρόπος θέρμανσης0,0633 0,1522 0,0927 0,0680 0,1462 0,2385 0,1252 0,0977 0,0528 0,0807 0,2917 0,0857 0,1061 0,0984 0,1056 0,1277 0,1039 0,0249 2,0614 0,1145 2,6905 2.      Τρόπος θέρμανσης 11,4524

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,0158 0,0761 0,0464 0,0272 0,0585 0,0398 0,0501 0,0391 0,0528 0,0807 0,0292 0,0857 0,0265 0,0246 0,0264 0,0709 0,0808 0,1123 0,9428 0,0524 1,2765 3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας5,2376

4.      Υγρασία ή κρύο 0,0045 0,0304 0,0232 0,0136 0,0058 0,0114 0,0501 0,0098 0,0033 0,0179 0,0162 0,0214 0,0106 0,0070 0,0066 0,0071 0,0231 0,0062 0,2683 0,0149 0,3636 4.      Υγρασία ή κρύο 1,4907

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,0158 0,0304 0,0232 0,0680 0,0292 0,0262 0,0501 0,0098 0,0132 0,0179 0,0208 0,0857 0,0265 0,1476 0,0106 0,0284 0,0693 0,1123 0,7851 0,0436 1,1696 5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 4,3616

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 0,0633 0,0502 0,0927 0,0952 0,0877 0,0795 0,0751 0,0586 0,0528 0,0807 0,0729 0,0857 0,1061 0,0246 0,1056 0,1277 0,1039 0,1123 1,4748 0,0819 2,0043 6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 8,1931

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,0104 0,0304 0,0232 0,0068 0,0146 0,0262 0,0250 0,0391 0,0033 0,0179 0,0162 0,0857 0,0265 0,0098 0,3697 0,0071 0,0693 0,0998 0,8811 0,0490 1,3475 7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 4,8952

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,0104 0,0304 0,0232 0,0272 0,0585 0,0262 0,0125 0,0195 0,0088 0,0448 0,0162 0,0214 0,0106 0,0082 0,0088 0,0071 0,0231 0,0249 0,3821 0,0212 0,4874 8.      Γάλα κάθε ημέρα. 2,1226

9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,0158 0,0761 0,0232 0,1088 0,0585 0,0398 0,0501 0,0586 0,0264 0,0807 0,0162 0,0857 0,1061 0,0055 0,0059 0,0284 0,0577 0,0249 0,8684 0,0482 1,0797 9.      Ανεργία: Παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.4,8242

10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,0035 0,0169 0,0051 0,0068 0,0146 0,0088 0,0125 0,0039 0,0029 0,0090 0,0162 0,0048 0,0059 0,0055 0,0059 0,0047 0,0231 0,0021 0,1523 0,0085 0,2029 10.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο 0,8458

11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)0,2533 0,0761 0,2319 0,1224 0,2047 0,1590 0,2254 0,1758 0,2375 0,0807 0,1458 0,0857 0,1061 0,0984 0,1056 0,1277 0,1039 0,1123 2,6523 0,1474 3,7646 11.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού) 14,7352

12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους0,0158 0,0761 0,0232 0,0272 0,0146 0,0398 0,0125 0,0391 0,0132 0,0807 0,0729 0,0428 0,0265 0,4429 0,0264 0,1135 0,0231 0,0249 1,1153 0,0620 1,7161 12.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους6,1961

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,0158 0,0761 0,0927 0,0680 0,0585 0,0398 0,0501 0,0977 0,0132 0,0807 0,0729 0,0857 0,0531 0,0246 0,0264 0,0284 0,0231 0,0374 0,9441 0,0525 1,1743 13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση5,2452

14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 0,1583 0,0761 0,0927 0,0952 0,0097 0,1590 0,1252 0,1172 0,2375 0,0807 0,0729 0,0048 0,1061 0,0492 0,1056 0,0851 0,1039 0,1123 1,7916 0,0995 2,5155 14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 9,9534

15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.0,1900 0,0761 0,0927 0,1088 0,1462 0,0398 0,0036 0,1172 0,2375 0,0807 0,0729 0,0857 0,1061 0,0246 0,0528 0,1277 0,1039 0,0374 1,7038 0,0947 2,3573 15.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.9,4653

16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,0053 0,0167 0,0093 0,0272 0,0146 0,0088 0,0501 0,0391 0,0132 0,0269 0,0162 0,0054 0,0265 0,0082 0,0059 0,0142 0,0693 0,0249 0,3818 0,0212 0,5269 16.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου2,1209

17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,0633 0,0167 0,0066 0,0068 0,0049 0,0088 0,0042 0,0098 0,0053 0,0045 0,0162 0,0214 0,0265 0,0055 0,0059 0,0024 0,0115 0,1123 0,3326 0,0185 0,4565 17.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους1,8476

18.  Δυνατότητα διακοπών 0,0633 0,0167 0,0051 0,0272 0,0146 0,0088 0,0031 0,0098 0,0132 0,0538 0,0162 0,0214 0,0177 0,0055 0,0176 0,0071 0,0013 0,0125 0,3150 0,0175 0,4135 18.  Δυνατότητα διακοπών 1,7497

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 18,0000 1,0000 -0,9780 CI

1,6200 RI

-0,6037 CR = (CI/RI)
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Διάγραμμα 5 : Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη τρίτη πολιτική 

 
Η αρίθμηση στους υπό-δείκτες έχει γίνει ακολουθώντας την αρίθμηση που δίνεται στους 

συνολικούς υπό-δείκτες. Ήτοι ο ένα αντιστοιχεί στη Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και ανάλογα έχουν 

αριθμηθεί και οι υπόλοιποι.  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONTRIBUTION % 5,26 11,5 5,24 1,49 4,36 8,19 4,9 2,12 4,82 0,85 14,7 6,2 5,25 9,95 9,47 2,12 1,85 1,75

5,263326055

11,45238837

5,237628925

1,490707152

4,361554013

8,193145419

4,895230488

2,122557705

4,824208219

0,845844935

14,73520553

6,196100114

5,245180524

9,953406635
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2,120915783
1,8475618751,749746983
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Διάγραμμα 5: Oι βαρύτητες των υπό-δεικτών 1-18 με την  Γ' Πολιτική
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Βαρύτητες στη Σχολική Κατηγορία του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και το φύλο. 

Πίνακας 4.4. Βαρύτητες στη Σχολική Κατηγορία του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και το φύλο. 

 
Οι υπό-δείκτες έχουν την αρίθμηση όπου έχουν λάβει στο Δημοτικό με μια μικρή διαφοροποίηση, ο 

υπό-δείκτης της ανεργίας έχει σπάσει σε δυο υπό-δείκτες σε ανεργία που αφορά κορίτσια και σε ανεργία που 

αφορά αγόρια. Η ανεργία για τα αγόρια είναι ο υπό-δείκτης 9 και για τα κορίτσια ο υπό-δείκτης 10.  

Ε 1.      

Παροχή ή 

2.      

Τρόπος 

3.      

Δυνατότ

4.      

Υγρασία 

5.      Τρία 

γεύματα 

6.      

Τουλάχισ

7.      

Φρέσκα 

8.      

Γάλα 

9.      

Ανεργία 

10. 

Ανεργία 

11.  Μια 

σύνδεση 

12.  

Στέγαση 

13.Εκπα

ίδευση 

14. 

Εκπαίδευ

15. 

Ύπαρξη 

16. 

Δυνατότ

17. 

Δυνατότ1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος1,0000 0,5000 2,0000 7,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,3333 9,0000 0,1667 0,5000 0,1429 0,5000 0,1667 9,0000

2.      Τρόπος θέρμανσης2,0000 1,0000 2,0000 5,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,5000 0,5000 1,0000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 0,5000 7,0000 5,0000 9,0000 0,5000 0,5000 0,3333 2,0000 2,0000 9,0000

4.      Υγρασία ή κρύο 0,1429 0,2000 0,5000 1,0000 7,0000 9,0000 7,0000 6,0000 0,1429 0,1111 2,0000 0,1111 0,1429 0,1429 0,5000 0,5000 0,5000

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 2,0000 0,5000 0,5000 0,1429 1,0000 0,1429 0,5000 0,5000 0,2000 0,1429 9,0000 0,1250 2,0000 0,5000 0,5000 2,0000 9,0000

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 2,0000 0,5000 2,0000 0,1111 7,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 2,0000 9,0000 0,5000 2,0000 0,5000 3,0000 3,0000 9,0000

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 2,0000 0,5000 0,5000 0,1429 2,0000 0,5000 1,0000 2,0000 0,5000 0,3333 9,0000 0,1250 0,5000 0,5000 0,5000 3,0000 8,0000

8.      Γάλα κάθε ημέρα.2,0000 0,5000 2,0000 0,1667 2,0000 0,5000 0,5000 1,0000 2,0000 2,0000 9,0000 0,1429 9,0000 3,0000 2,0000 2,0000 9,0000

9.      Ανεργία (αγόρια): Aγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.2,0000 0,5000 0,1429 7,0000 5,0000 0,3333 2,0000 0,5000 1,0000 0,1111 9,0000 0,5000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000

10. Ανεργία (κορίτσια): Κορίτσια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.3,0000 0,5000 0,2000 9,0000 7,0000 0,5000 3,0000 0,5000 9,0000 1,0000 9,0000 0,5000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000

11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 1,0000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 0,5000

12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)6,0000 2,0000 2,0000 9,0000 8,0000 2,0000 8,0000 0,1429 2,0000 2,0000 9,0000 1,0000 9,0000 2,0000 2,0000 2,0000 9,0000

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση2,0000 0,5000 2,0000 6,0000 0,5000 0,5000 2,0000 0,1111 0,5000 0,5000 9,0000 0,1111 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000

14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 7,0000 0,5000 3,0000 7,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,3333 2,0000 2,0000 9,0000 0,5000 2,0000 1,0000 7,0000 6,0000 5,0000

15.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου2,0000 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 0,3333 2,0000 0,5000 2,0000 2,0000 9,0000 0,5000 2,0000 0,1429 1,0000 2,0000 2,0000

16.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους6,0000 0,5000 0,5000 2,0000 0,5000 0,3333 0,3333 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 0,1667 0,5000 1,0000 2,0000

17.  Δυνατότητα διακοπών 0,1111 0,1111 0,1111 2,0000 0,1111 0,1111 0,1250 0,1111 0,5000 0,5000 2,0000 0,1111 0,5000 0,2000 0,5000 0,5000 1,0000

39,8651 9,4222 19,0651 60,0636 48,7222 20,3650 35,0694 17,3095 34,4540 22,1428 124,0000 6,0040 37,2540 12,2397 23,6111 28,1667 88,0000

NORMALIZATION SUM AVERAGE CONSISTENCY MEASURE FACTORSCONTRIBUTION %
1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος0,0251 0,0531 0,1049 0,1165 0,0103 0,0246 0,0143 0,0289 0,0145 0,0151 0,0726 0,0278 0,0134 0,0117 0,0212 0,0059 0,1023 0,6619 0,0389 1,1901 1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος 3,8936

2.      Τρόπος θέρμανσης0,0502 0,1061 0,1049 0,0832 0,0410 0,0982 0,0570 0,1155 0,0580 0,0903 0,0726 0,0833 0,0537 0,1634 0,0847 0,0710 0,1023 1,4356 0,0844 2,0961 2.      Τρόπος θέρμανσης 8,4446

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,0125 0,0531 0,0525 0,0333 0,0410 0,0246 0,0570 0,0289 0,2032 0,2258 0,0726 0,0833 0,0134 0,0272 0,0847 0,0710 0,1023 1,1863 0,0698 1,6708 3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας6,9785

4.      Υγρασία ή κρύο 0,0036 0,0212 0,0262 0,0166 0,1437 0,4419 0,1996 0,3466 0,0041 0,0050 0,0161 0,0185 0,0038 0,0117 0,0212 0,0178 0,0057 1,3034 0,0767 1,9791 4.      Υγρασία ή κρύο 7,6673

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,0502 0,0531 0,0262 0,0024 0,0205 0,0070 0,0143 0,0289 0,0058 0,0065 0,0726 0,0208 0,0537 0,0409 0,0212 0,0710 0,1023 0,5972 0,0351 0,7284 5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 3,5128

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 0,0502 0,0531 0,1049 0,0018 0,1437 0,0491 0,0570 0,1155 0,0871 0,0903 0,0726 0,0833 0,0537 0,0409 0,1271 0,1065 0,1023 1,3390 0,0788 1,7599 6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 7,8763

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,0502 0,0531 0,0262 0,0024 0,0410 0,0246 0,0285 0,1155 0,0145 0,0151 0,0726 0,0208 0,0134 0,0409 0,0212 0,1065 0,0909 0,7373 0,0434 0,9293 7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 4,3372

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,0502 0,0531 0,1049 0,0028 0,0410 0,0246 0,0143 0,0578 0,0580 0,0903 0,0726 0,0238 0,2416 0,2451 0,0847 0,0710 0,1023 1,3380 0,0787 1,7507 8.      Γάλα κάθε ημέρα. 7,8704

9.      Ανεργία (αγόρια): Aγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,0502 0,0531 0,0075 0,1165 0,1026 0,0164 0,0570 0,0289 0,0290 0,0050 0,0726 0,0833 0,0537 0,0409 0,0212 0,0178 0,0227 0,7783 0,0458 1,3763 9.      Ανεργία (αγόρια): Aγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.4,5780

10. Ανεργία (κορίτσια): Κορίτσια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,0753 0,0531 0,0105 0,1498 0,1437 0,0246 0,0855 0,0289 0,2612 0,0452 0,0726 0,0833 0,0537 0,0409 0,0212 0,0178 0,0227 1,1897 0,0700 2,1278 10. Ανεργία (κορίτσια): Κορίτσια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.6,9984

11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,0028 0,0118 0,0058 0,0083 0,0023 0,0055 0,0032 0,0064 0,0032 0,0050 0,0081 0,0185 0,0030 0,0091 0,0047 0,0178 0,0057 0,1211 0,0071 0,1689 11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο 0,7121

12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)0,1505 0,2123 0,1049 0,1498 0,1642 0,0982 0,2281 0,0083 0,0580 0,0903 0,0726 0,1666 0,2416 0,1634 0,0847 0,0710 0,1023 2,1668 0,1275 3,3049 12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού) 12,7457

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,0502 0,0531 0,1049 0,0999 0,0103 0,0246 0,0570 0,0064 0,0145 0,0226 0,0726 0,0185 0,0268 0,0409 0,0212 0,0178 0,0227 0,6638 0,0390 1,1694 13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση3,9048

14..  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 0,1756 0,0531 0,1574 0,1165 0,0410 0,0982 0,0570 0,0193 0,0580 0,0903 0,0726 0,0833 0,0537 0,0817 0,2965 0,2130 0,0568 1,7240 0,1014 2,5954 14.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 10,1413

15.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,0502 0,0531 0,0262 0,0333 0,0410 0,0164 0,0570 0,0289 0,0580 0,0903 0,0726 0,0833 0,0537 0,0117 0,0424 0,0710 0,0227 0,8118 0,0478 1,1419 15. Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου4,7751

16.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,1505 0,0531 0,0262 0,0333 0,0103 0,0164 0,0095 0,0289 0,0580 0,0903 0,0161 0,0833 0,0537 0,0136 0,0212 0,0355 0,0227 0,7226 0,0425 1,0588 16.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους4,2506

17.   Δυνατότητα διακοπών 0,0028 0,0118 0,0058 0,0333 0,0023 0,0055 0,0036 0,0064 0,0145 0,0226 0,0161 0,0185 0,0134 0,0163 0,0212 0,0178 0,0114 0,2232 0,0131 0,3860 17.  Δυνατότητα διακοπών 1,3130

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 17,0000 1,0000 -0,9690 CI

1,62 RI

-0,5981 CI/RI
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Διάγραμμα 6: Βαρύτητες στη Σχολική Κατηγορία του Δημοτικού, λαμβάνοντας υπόψη και το γένος. 

 
 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

CONTRIBUTION % 3,89 8,44 6,98 7,67 3,51 7,88 4,34 7,87 4,58 7 0,71 12,7 3,9 10,1 4,78 4,25 1,31

3,893649889
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Διάγραμμα 6: Bαρύτητες στους υπο-δείκτες του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και 
το γένος
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Βαρύτητες στις Σχολικές Κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, λαμβάνοντας 

υπόψη και το φύλο. 

Πίνακας  4.5 : Βαρύτητες στις Σχολικές Κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, λαμβάνοντας υπόψη 

και το φύλο. 

H ανεργία στα κορίτσια συμβολίζεται με το 10 και στα αγόρια με το 9.  

 

 

Ε 1.      

Παροχή ή 

2.      

Τρόπος 

3.      

Δυνατότ

4.      

Υγρασία 

5.      

Τρία 

6.      

Τουλάχισ

7.      

Φρέσκα 

8.      

Γάλα 

9.      

Ανεργία: 

10. 

Ανεργί

11. Μια 

σύνδεσ

12. 

Στέγαση 

13. 

Εκπαίδευ

14.  

Εκπαίδευ

15. 

Εκπαίδευ

16. 

Εκπαίδευ

17.  

Ύπαρξη 

18. 

Δυνατότ

19. 

Δυνατότ
1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος1,0000 0,5000 2,0000 7,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,5000 0,3333 2,0000 0,2000 2,0000 2,0000 0,5000 0,5000 2,0000 5,0000 2,0000

2.      Τρόπος θέρμανσης2,0000 1,0000 2,0000 5,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 2,0000 2,0000 5,0000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 8,0000 8,0000

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,5000 0,5000 1,0000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 7,0000 0,5000 0,3333 0,5000 0,1111 0,5000 0,1111 0,1111 0,1111 0,3333 9,0000 5,0000

4.      Υγρασία ή κρύο 0,1429 0,2000 0,5000 1,0000 0,5000 0,5000 2,0000 8,0000 0,5000 0,2000 2,0000 0,1111 0,5000 0,2000 0,2000 0,1667 5,0000 9,0000 6,0000

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 1,0000 0,5000 3,0000 5,0000 0,2000 0,1429 2,0000 0,1111 2,0000 2,0000 0,5000 0,5000 2,0000 9,0000 3,0000

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 5,0000 2,0000 2,0000 2,0000 0,1429 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 6,0000 9,0000 9,0000

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,5000 0,2000 0,5000 0,1250 0,3333 0,5000 1,0000 5,0000 0,5000 0,3333 0,5000 0,1111 2,0000 0,5000 0,2000 0,1667 0,5000 3,0000 0,1667

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,5000 0,1667 0,1429 0,1250 0,2000 0,2000 0,2000 1,0000 0,3333 0,1429 0,5000 0,1250 9,0000 2,0000 0,1667 0,1250 0,5000 9,0000 0,5000

9.      Ανεργία (αγόρια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.2,0000 0,5000 2,0000 2,0000 5,0000 0,5000 2,0000 3,0000 1,0000 0,1111 2,0000 0,1667 2,0000 0,5000 0,3333 0,3333 9,0000 9,0000 9,0000

10. Ανεργία (κορίτσια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.3,0000 0,5000 3,0000 5,0000 7,0000 0,5000 3,0000 7,0000 9,0000 1,0000 3,0000 0,1667 5,0000 0,5000 0,3333 0,3333 9,0000 9,0000 9,0000

11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,5000 0,2000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 0,3333 1,0000 0,1111 0,1667 0,1111 0,1111 0,1429 2,0000 2,0000 2,0000

12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)5,0000 2,0000 9,0000 9,0000 9,0000 7,0000 9,0000 8,0000 6,0000 6,0000 9,0000 1,0000 8,0000 6,0000 6,0000 6,0000 9,0000 9,0000 9,0000

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,1111 0,5000 0,2000 6,0000 0,1250 1,0000 0,5000 0,5000 0,5000 2,0000 8,0000 8,0000

14.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,5000 0,5000 9,0000 5,0000 0,5000 2,0000 2,0000 0,5000 2,0000 2,0000 9,0000 0,1667 2,0000 1,0000 0,5000 0,5000 2,0000 2,0000 2,0000

15.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 2,0000 0,5000 9,0000 5,0000 2,0000 2,0000 5,0000 6,0000 3,0000 3,0000 9,0000 0,1667 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 8,0000 9,0000 9,0000

16.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.2,0000 0,5000 9,0000 6,0000 2,0000 2,0000 6,0000 8,0000 3,0000 3,0000 7,0000 0,1667 2,0000 2,0000 0,5000 1,0000 9,0000 9,0000 9,0000

17.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,5000 0,5000 3,0000 0,2000 0,5000 0,1667 2,0000 2,0000 0,1111 0,1111 0,5000 0,1111 0,5000 0,5000 0,1250 0,1111 1,0000 9,0000 5,0000

18.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,2000 0,1250 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,3333 0,1111 0,1111 0,1111 0,5000 0,1111 0,1250 0,5000 0,1111 0,1111 0,1111 1,0000 0,1111

19.  Δυνατότητα διακοπών 0,5000 0,1250 0,2000 0,1667 0,3333 0,1111 6,0000 2,0000 0,1111 0,1111 0,5000 0,1111 0,1250 0,5000 0,1111 0,1111 0,2000 9,0000 1,0000

22,3429 9,5167 56,9540 54,2278 37,4777 22,5889 55,0333 77,7222 31,8666 ###### 62,0000 3,8151 42,9167 23,4222 13,8027 15,2123 69,6444 137,0000 96,7778

NORMALIZATION SUM AVERAGE CONSISTENCY MEASURE FACTORSCONTRIBUTION %
1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος0,0448 0,0525 0,0351 0,1291 0,0534 0,0885 0,0363 0,0257 0,0157 0,0155 0,0323 0,0524 0,0466 0,0854 0,0362 0,0329 0,0287 0,0365 0,0207 0,8683 0,0457 1,1357 1.      Παροχή ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος4,5702

2.      Τρόπος θέρμανσης0,0895 0,1051 0,0351 0,0922 0,0534 0,0885 0,0909 0,0772 0,0628 0,0932 0,0806 0,1311 0,0466 0,0854 0,1449 0,1315 0,0287 0,0584 0,0827 1,5777 0,0830 2,0678 2.      Τρόπος θέρμανσης 8,3035

3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας0,0224 0,0525 0,0176 0,0369 0,0534 0,0221 0,0363 0,0901 0,0157 0,0155 0,0081 0,0291 0,0117 0,0047 0,0080 0,0073 0,0048 0,0657 0,0517 0,5536 0,0291 0,7765 3.      Δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας2,9135

4.      Υγρασία ή κρύο 0,0064 0,0210 0,0088 0,0184 0,0133 0,0221 0,0363 0,1029 0,0157 0,0093 0,0323 0,0291 0,0117 0,0085 0,0145 0,0110 0,0718 0,0657 0,0620 0,5609 0,0295 0,8260 4.      Υγρασία ή κρύο 2,9520

5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 0,0224 0,0525 0,0088 0,0369 0,0267 0,0221 0,0545 0,0643 0,0063 0,0067 0,0323 0,0291 0,0466 0,0854 0,0362 0,0329 0,0287 0,0657 0,0310 0,6890 0,0363 0,9100 5.      Τρία γεύματα την ημέρα. 3,6266

6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 0,0224 0,0525 0,0351 0,0369 0,0534 0,0443 0,0363 0,0643 0,0628 0,0932 0,0323 0,0374 0,0466 0,0213 0,0362 0,0329 0,0862 0,0657 0,0930 0,9528 0,0501 1,3710 6.      Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι, ή όσπρια (ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας). 5,0145

7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 0,0224 0,0210 0,0088 0,0023 0,0089 0,0221 0,0182 0,0643 0,0157 0,0155 0,0081 0,0291 0,0466 0,0213 0,0145 0,0110 0,0072 0,0219 0,0017 0,3606 0,0190 0,5011 7.      Φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα. 1,8980

8.      Γάλα κάθε ημέρα.0,0224 0,0175 0,0025 0,0023 0,0053 0,0089 0,0036 0,0129 0,0105 0,0067 0,0081 0,0328 0,2097 0,0854 0,0121 0,0082 0,0072 0,0657 0,0052 0,5268 0,0277 0,6778 8.      Γάλα κάθε ημέρα. 2,7725

9.      Ανεργία (αγόρια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,0895 0,0525 0,0351 0,0369 0,1334 0,0221 0,0363 0,0386 0,0314 0,0052 0,0323 0,0437 0,0466 0,0213 0,0241 0,0219 0,1292 0,0657 0,0930 0,9590 0,0505 1,3052 9.      Ανεργία (αγόρια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.5,0472

10. Ανεργία (κορίτσια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.0,1343 0,0525 0,0527 0,0922 0,1868 0,0221 0,0545 0,0901 0,2824 0,0466 0,0484 0,0437 0,1165 0,0213 0,0241 0,0219 0,1292 0,0657 0,0930 1,5781 0,0831 2,2667 10. Ανεργία (κορίτσια) : Αγόρια που ζουν σε νοικοκυριά με άνεργους τον έναν ή και τους δυο γονείς.8,3058

11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο0,0224 0,0210 0,0351 0,0092 0,0133 0,0221 0,0363 0,0257 0,0157 0,0155 0,0161 0,0291 0,0039 0,0047 0,0080 0,0094 0,0287 0,0146 0,0207 0,3518 0,0185 0,4765 11.  Μια σύνδεση με το διαδίκτυο1,8516

12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)0,2238 0,2102 0,1580 0,1660 0,2401 0,3099 0,1635 0,1029 0,1883 0,2795 0,1452 0,2621 0,1864 0,2562 0,4347 0,3944 0,1292 0,0657 0,0930 4,0092 0,2110 5,2837 12.  Στέγαση (ύπαρξη σπιτιού)21,1008

13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους0,0224 0,0525 0,0351 0,0369 0,0133 0,0221 0,0091 0,0014 0,0157 0,0093 0,0968 0,0328 0,0233 0,0213 0,0362 0,0329 0,0287 0,0584 0,0827 0,6310 0,0332 0,8206 13.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της συμπάθειας για όλους τους άλλους ανθρώπους3,3209

14.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση0,0224 0,0525 0,1580 0,0922 0,0133 0,0885 0,0363 0,0064 0,0628 0,0932 0,1452 0,0437 0,0466 0,0427 0,0362 0,0329 0,0287 0,0146 0,0207 1,0370 0,0546 1,4223 14.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο το αίσθημα της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση5,4577

15.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 0,0895 0,0525 0,1580 0,0922 0,0534 0,0885 0,0909 0,0772 0,0941 0,1398 0,1452 0,0437 0,0466 0,0854 0,0724 0,1315 0,1149 0,0657 0,0930 1,7345 0,0913 2,4413 15.  Εκπαίδευση που διδάσκει τι είναι και ποιες είναι οι αρετές 9,1288

16.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.0,0895 0,0525 0,1580 0,1106 0,0534 0,0885 0,1090 0,1029 0,0941 0,1398 0,1129 0,0437 0,0466 0,0854 0,0362 0,0657 0,1292 0,0657 0,0930 1,6770 0,0883 2,3975 16.  Εκπαίδευση που καλλιεργεί στο άτομο και στη τάξη στο σύνολο της (που αποτελεί μια μικρή κοινωνία) τη κοινωνική αλληλεγγύη.8,8261

17.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου0,0224 0,0525 0,0527 0,0037 0,0133 0,0074 0,0363 0,0257 0,0035 0,0052 0,0081 0,0291 0,0117 0,0213 0,0091 0,0073 0,0144 0,0657 0,0517 0,4410 0,0232 0,5717 17.  Ύπαρξη ποσότητας και ποιότητας ελεύθερου χρόνου2,3210

18.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,0090 0,0131 0,0020 0,0020 0,0030 0,0049 0,0061 0,0014 0,0035 0,0052 0,0081 0,0291 0,0029 0,0213 0,0080 0,0073 0,0016 0,0073 0,0011 0,1370 0,0072 0,1558 18.  Δυνατότητα παιχνιδιού και συναναστροφής με συνομηλίκους σε αλάνες κι άλλους εξωτερικούς χώρους0,7208

19.  Δυνατότητα διακοπών 0,0224 0,0131 0,0035 0,0031 0,0089 0,0049 0,1090 0,0257 0,0035 0,0052 0,0081 0,0291 0,0029 0,0213 0,0080 0,0073 0,0029 0,0657 0,0103 0,3550 0,0187 0,4181 19.  Δυνατότητα διακοπών 1,8686

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 19,0000 1,0000 -0,9800 CI 100,0000

1,6200 RI

-0,6050 CR = (CI/RI)
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Διάγραμμα 7:Βαρύτητες στις Σχολικές Κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, λαμβάνοντας υπόψη 

και το φύλο. 
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υπό-δεικτών με την AHP 

Διάγραμμα 7: Bαρύτητες στους υπό-δείκτες του Γυμνασίου και του Λυκείου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γένος
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4.2.4.3 Η μορφή του συνολικού δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας και η 

επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

 

Η κάθε απάντηση στα ερωτηματολόγια, βαθμολογείται σε μια κλίμακα αριθμών μεταξύ 0-1, 

με συνηθέστερα ατομικά σκορ, κάθε υπό-ερωτήματος το 0 και το 1. Για παράδειγμα στο 

ερωτηματολόγιο του Γυμνασίου-Λυκείου στο ερώτημα 2, που αφορά τη σύνδεση του ίντερνετ, τα σκορ 

είναι τα ακόλουθα:  

• Nαι, θυμάμαι ότι είχαμε.  – 1 

• Όχι, θυμάμαι ότι δεν είχαμε. – 0 

• Δεν μπορώ να θυμηθώ.- 0,5 

• Δεν θέλω να απαντήσω. -0,1 

Όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις έχουν βαθμολογηθεί έτσι ώστε το ένα να είναι το καλό (η 

ευημερία), και το μηδέν το κακό (η στέρηση).  

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στην επεξεργασία των ερωτηματολογίων. Η μία επεξεργάζεται 

συνολικά τους υπό-δείκτες για κάθε ατομικό ερωτηματολόγιο και η άλλη τον κάθε υπό-δείκτη σε 

επίπεδο συνόλου ερωτηματολογίων.   

Για τη πρώτη προσέγγιση ορίζουμε πότε έχουμε παιδική φτώχεια και πότε έχουμε παιδική 

ευημερία σε επίπεδο ατομικού ερωτηματολογίου  χρησιμοποιώντας το διάστημα του πρωτόλειου 

δείκτη που ήδη έχει αναφερθεί από την επιστημονική υπεύθυνη191. 

(Διάστημα Παιδικής Φτώχειας) ⇒ 0000000000 ≤ Παιδική Φτώχεια ≤ 1111100000 

(Διάστημα Παιδικής Ευημερίας) ⇒ 1111100000  < Παιδική Ευημερία ≤ 1111111111 

Για να εξαχθεί το τελικό σκορ του ερωτηματολογίου, θα αθροίζονται τα σκορ των επιμέρους, 

απαντήσεων. Το σκορ αυτό ανάλογα με τα παραπάνω διαστήματα θα σημαίνει παιδική φτώχεια, ή 

παιδική ευημερία.  

Σε αυτή τη προσέγγιση κάθε  ερωτηματολόγιο μας δίνει ένα αποτέλεσμα (ένα σκορ)  στην 

ευημερία και η συνολική ευημερία προσδιορίζεται ως σύνολο όλων αυτών των σκορ,  χωρίς να υπάρχει 

εικόνα για τον κάθε υπό-δείκτη ή διάσταση σε επίπεδο συνόλου των ερωτηματολογίων. Από τα 

ερωτηματολόγια που θα βγάζουν αποτέλεσμα ευημερίας και όχι φτώχειας θα τα παίρνουμε ως ποσοστό 

συνόλου του δείγματος και θα λέμε ότι χ% των παιδιών ευημερούν ενώ το υπόλοιπο ψ% είναι σε 

καθεστώς παιδικής φτώχειας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη νεοκλασική προσέγγιση της 

οικονομικής της ευημερίας που αποδέχεται την απόλυτη μέτρηση στη χρησιμότητα (ευημερία) , τις 

διαπροσωπικές συγκρίσεις και τις υποκειμενικές ή ηθικές κρίσεις. Στη νεοκλασική προσέγγιση  η 

συνολική ευημερία προκύπτει  ως το άθροισμα των ευημεριών των ατόμων και η ευημερία του κάθε 

ατόμου προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους χρησιμοτήτων του . Δηλαδή εδώ ουσιαστικά ισχύει ότι 

 
191  Βλέπε σχετικά Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα   

Leriou Eirini, “The Child Poverty Factor as a Constraint in a model of overall welfare: The case of 
Greece”, Social Cohesion and Development, Forthcoming. 
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WΟΛ= u1 + u2 +…. un. 
192Όπου  u1, u2, … u2 είναι η ευημερία του κάθε ατόμου όπου έχει συμπληρώσει 

το ερωτηματολόγιο και η ευημερία του αυτή προκύπτει από το σύνολο των σκορ που συγκέντρωσε από 

κάθε ερώτημα.  

Στη δεύτερη προσέγγιση ορίζουμε πότε έχουμε παιδική ευημερία ή παιδική φτώχεια για κάθε 

υπό-δείκτη , για κάθε διάσταση και για το συνολικό δείκτη που απαρτίζεται από όλες τις διαστάσεις.  

Πάλι εδώ αποδεχόμαστε τη νεοκλασική προσέγγιση, αλλά αυτή τη φορά η άθροιση γίνεται σε επίπεδο 

υπό-δεικτών και διαστάσεων και από εκεί οδηγούμαστε στη συνολική ευημερία. Ειδικότερα κάθε υπό-

δείκτης λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο ή τον Μ.Ο.  των αποτελεσμάτων για αυτόν τον συγκεκριμένο 

υπό-δείκτη. Δηλαδή WΥΠ. x = u ΥΠ. x 1 + u ΥΠ. x 2 +…. u ΥΠ. x n. .
193

 Όπου WΥΠ. x  είναι το τελικό σκορ 

της ευημερίας που αφορά μόνο τον υπό-δείκτη x, και u ΥΠ. x 1 , u ΥΠ. x 2 ,…. u ΥΠ. x n.  , είναι η χρησιμότητα 

ή η ευημερία του κάθε ατόμου που έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, και η χρησιμότητα αφορά 

μόνο αυτόν τον υπό-δείκτη x. Η κάθε διάσταση λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο των σκορ των υπό-

δεικτών που την αφορούν (ή από τον Μ.Ο. των αντίστοιχων Μ.Ο. των υπό-δεικτών που την 

απαρτίζουν). Δηλαδή  ισχύει WΔ1 = wΥΠ.. x +  wΥΠ.. y + ……  wΥΠ.. i. .Όπου  WΔ1 το συνολικό σκορ (ή ο 

Μ.Ο.) της ευημερίας για τη διάσταση ένα και wΥΠ.. x ,  wΥΠ.. y , ……  wΥΠ.. i.  τα σκορ της ευημερίας του κάθε 

υπό-δείκτη που απαρτίζει τη διάσταση ένα. Η τελική ευημερία λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο των 

σκορ των διαστάσεων (ή από τον Μ.Ο. των αντίστοιχων Μ.Ο. των διαστάσεων) . Δηλαδή WΟΛ= wΔ1 

+ wΔ2 +…. wΔj .. Όπου wΔ1, wΔ2 … wΔj είναι το σκορ της ευημερίας της κάθε διάστασης. Για κάθε υπό-

δείκτη ορίζουμε σύμφωνα με την υποκειμενική μας κρίση, αλλά και σύμφωνα με τη λογική του 

παραπάνω διαστήματος, ότι αν ο υπό-δείκτης μας δίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 50% (είτε 50% 

του συνόλου των παρατηρήσεων αν παίρνουμε σύνολο των σκορ,  είτε Μ.Ο.) τότε έχουμε παιδική 

ευημερία ως προς τον υπό-δείκτη, ενώ αν μας δίνει αποτέλεσμα μικρότερο ή ίσο του 50% τότε έχουμε 

παιδική φτώχεια. Ακριβώς όμοια ορίζεται η παιδική φτώχεια και η παιδική ευημερία για κάθε διάσταση 

και  συνολικά για τον τελικό δείκτη.  

Δουλεύοντας όμοια με παραπάνω  είναι εφικτό να βγάλουμε αποτελέσματα και σε επίπεδο 

περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο μικρότερων περιοχών π.χ σε επίπεδο Δήμων. Με την ίδια λογική 

μπορούμε να ομαδοποιήσουμε κάποια χαρακτηριστικά σε clusters και να χρωματίσουμε ανάλογα ένα 

χάρτη. Για παράδειγμα ένα cluster θα μπορούσε να περιλαμβάνει περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 

που συγκεντρώνουν τα χειρότερα σκορ αναφορικά με όλες τις διαστάσεις, ένα άλλο cluster που 

συγκεντρώνει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις σε όλες τις διαστάσεις του δείκτη, κάποιο ακόμα να 

συγκεντρώνει τις καλλίτερες επιδόσεις σε κάποιες διαστάσεις και τις μέτριες σε κάποιες άλλες 

διαστάσεις, κ.λ.π.. Με αυτή τη λογική μπορούν να δημιουργηθούν αρκετά clusters. Για να δουλέψουμε 

προς αυτή τη κατεύθυνση θα χρησιμοποιήσουμε τη Correspondence Analysis. 

 

 

 

 

 

 
192  Βλέπε σχετικά : Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα,   (Σελίδες 106 -109) 

193  Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 
προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα   

 (Σελίδες 106 -109) 
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4.2.4.5 Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic)194 

Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους δημιουργίας σύνθετων δεικτών, τις τελευταίες δεκαετίες 

εμφανίστηκαν εναλλακτικές μέθοδοι δημιουργίας σύνθετων δεικτών.  Aνάμεσα σε αυτές τις μεθόδους 

εξέχουσα θέση εμφανίζουν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα195 όσο και η Ασαφής Λογική196    του Zadeh. 

Στην ανθρώπινη αντίληψη, δεν υπάρχει μόνο το «άσπρο ή μαύρο» ,  το «0-1», «αληθές-ψευδές», όπως 

στα κλασικά παραδοσιακά μαθηματικά, αλλά η ανθρώπινη νοημοσύνη, αντιλαμβάνεται όλες τις 

ενδιάμεσες αποχρώσεις, μεταξύ του μαύρου και του άσπρου (Θεοδώρου, 2010:10). Ακριβώς πάνω σε 

αυτό θεμελιώνεται η Ασαφής Λογική (Zadeh, 1965)  . 

Στη παρούσα έρευνα είμαστε αντιμέτωποι με έναν δείκτη που φέρει ένα κατώφλι 50%. Όταν 

χρησιμοποιούνται «thresholds», δημιουργείται ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο είναι ορθό να 

παραμένουμε στην παραδοσιακή «άσπρη-μαύρη» προσέγγιση των κλασικών μαθηματικών197.  Αν ο 

δείκτης αυτός προσεγγιστεί με παραδοσιακά μαθηματικά τότε εμπίπτουμε σε μια κατάσταση παρόμοια 

με την ακόλουθη: νέος είναι κάποιος 19 ετών και το ίδιο νέος είναι κάποιος 39 ετών, με κατώφλι 

νεότητας τα 40 χρόνια (Θεοδώρου, 2010:24198). Όμως για τον ανθρώπινο εγκέφαλο αυτό δεν είναι ορθό, 

καθώς δεν είναι το ίδιο νέος κάποιος 19 χρόνων, με έναν 39 χρόνων. Για αυτό μέσω της χρήσης της 

Fyzzy Logic μπορούμε να πιάσουμε να ενδιάμεσα νοήματα που χάνουν τα απόλυτα μαθηματικά , αλλά 

αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη νοημοσύνη και κατ’ επέκταση γίνεται χρήση της τεχνητής πια 

 
194 Η χρήση της ασαφούς λογικής είναι πρωτότυπη σε έναν δείκτη ευημερίας και ιδιαίτερα σε έναν 

σύνθετο δείκτη παιδικής ευημερίας και σημαντική καινοτομία της εν λόγω έρευνας. Eπιπλέον όλη η ενότητα 
αυτή βασίζεται σε υπό διαμόρφωση προς δημοσίευση άρθρο της Ειρήνης Λεριού σχετικά με την ανάλυση των 
προσδιοριστικών παραγόντων της συνολικής κοινωνικής ευημερίας. 

195 Χρησιμοποιείται για πρόβλεψη. Μελλοντικά ανάλογα με το πώς θα μας οδηγήσουν τα δεδομένα 
μας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα Τεχνητά, Νευρωνικά Δίκτυα. 

196 Χρησιμοποιείται για ερμηνεία ή/και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων.  
197 Αυτή η αμφιβολία έχει γεννηθεί και για το p-value όπου στην ουσία αποτελεί και αυτό ένα κατώφλι. 

Βεβαίως η αμφιβολία αυτή στο σχετικό άρθρο δεν συνδέεται με την ασαφή λογική, αλλά εδώ παρατίθεται για 
να γίνει σαφές πόσο έχει προβληματίσει η άσπρη-μαύρη λογική , όταν χρησιμοποιούνται κατώφλια.  Βλέπε 
σχετικά: Vox, «800 scientists say it’s time to abandon “statistical significance”», https://www.vox.com/latest-
news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-
explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4  

Ειδικότερα οι Στατιστικοί θεωρούν ότι η p-value είναι η υπέρτατη δικαίωση μιας επεξεργασίας, αυτό 
όμως ισχυρίζονται ότι δεν είναι αλάνθαστο κριτήριο.  

198 Βλέπε ένα διαφορετικό παράδειγμα ίδιας όμως λογικής .  

https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
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νοημοσύνης. Ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, καθώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 

όλη τη γκρίζα ζώνη των καταστάσεων, ενώ τα παραδοσιακά μαθηματικά αποτυγχάνουν να 

αποτυπώσουν αυτή την αντίληψη (αποτυπώνουν μόνο το μαύρο-άσπρο),  δημιουργείται ένα πρόβλημα, 

το οποίο δύναται να αντιμετωπιστεί μέσω της χρήσης της Ασαφούς Λογικής, όπου μπορούν να 

αποτυπωθούν όλες οι γκρίζες ζώνες της ευημερίας ή της φτώχειας, έτσι όπως τις αντιλαμβάνεται η 

ανθρώπινη νοημοσύνη και επομένως μπαίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης με την ασαφή λογική 

επεξεργάζονται καλύτερα τα ερωτήματα των ερωτηματολογίων όπου οι απαντήσεις τους επιδέχονται 

διαβαθμίσεις (πολύ, αρκετά, λίγο, κ.α.) .  

Ακολουθώντας κάποιες υποθέσεις όπως : 

1. Ότι το ένα (1) είναι η καλύτερη τιμή που μπορεί να λάβει ένας υπό-δείκτης ή μια διάσταση και 

το μηδέν (0)  η χειρότερη . 

2. Ότι έστω σε ένα σχολείο, το σκορ του κάθε υπό-δείκτη είναι ο Μέσος Όρος199 όλων των 

ατομικών απαντήσεων των ερωτηματολογίων που αφορούν αυτόν τον υπό-δείκτη200. Ο Μ.Ο. 

αυτός μπορεί να πολλαπλασιαστεί και με την αντίστοιχη βαρύτητα που έχει προκύψει από την 

ΑΗP, επιλέγοντας εκείνες τις βαρύτητες της πολιτικής 201 , που θεωρούμε καλύτερη, 

αποδεχόμενοι της υποκειμενικές κρίσεις στην επιστήμη. 

3. Ότι έστω σε ένα σχολείο, το σκορ της κάθε διάστασης είναι ο Μέσος όρος των αντίστοιχων 

Μέσων όρων των υπό-δεικτών που απαρτίζουν την κάθε διάσταση.  

4. Επίσης έστω ότι το κατώφλι όπως ήδη έχει προ-αναφερθεί είναι το 50% για κάθε υπό-δείκτη, 

για κάθε διάσταση και για το συνολικό δείκτη, όπου καθορίζει τους βαθμούς συμμετοχής 

(membership function). 

Παρακάτω, σύμφωνα με την υπόθεση ένα, δίνονται  τα όρια των διαστάσεων αν υποθέσουμε 

ότι όλες οι Διαστάσεις εκτιμηθούν ως ασαφείς μεταβλητές.  

ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Δ1 (δείκτες 1,2,4,10,11) : ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

Δ2  (δείκτες 5,6,7,8) :ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

Δ3 (δείκτης 9): ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

Δ4 (δείκτης 3):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

Δ5 (δείκτες 12,13,14,15):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

Δ6 (δείκτες 16,17,18):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

 

Στη συνέχεια το σημαντικότερο όλων είναι να γραφούν οι κανόνες μέσω ενός προγράμματος 

ασαφούς λογικής, όπως το  FISPRO 3,5 ή το ΜATLAB. Eπιπλέον προηγουμένως πρέπει να 

καθοριστούν τα ασαφή σύνολα των διαστάσεων και να διατυπώσουμε το πρόβλημα μας.  

Διατύπωση του προβλήματος: Έστω ένα σύστημα ασαφούς συλλογιστικής που εκτιμά την 

Συνολική Παιδική Ευημερία,  μιας σχολικής μονάδας, που διαμορφώνεται με βάση την Παιδική 

Ευημερίας της κάθε διάστασης. Ειδικότερα αναζητείται πόσο συνεισφέρει η κάθε διάσταση στη 

συνολική ευημερία και επομένως πόσο πρέπει να βελτιώσουμε μια συγκεκριμένη διάσταση για να 

φέρουμε τη συνολική παιδική ευημερία στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 
199 Φυσικά θα μπορούσαμε να πάρουμε και το άθροισμα των παρατηρήσεων. 
200 Υποτίθεται ότι κάθε υπό-δείκτης αντιστοιχεί σε ένα ερώτημα. Αν κάποιος υπό-δείκτης αντιστοιχεί 

σε περισσότερα ερωτήματα τότε το σκορ βρίσκεται ως Μ.Ο. του Μ.Ο. του συνόλου των ατομικών απαντήσεων 
, που απαρτίζουν αυτόν τον υπό-δείκτη.  

201 Από τις διάφορες πολιτικές όπου έχουν παρατεθεί.  
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Ερώτημα: Aν σε μια σχολική μονάδα η διάσταση Δ1= 0,385202 να υπολογιστεί η τιμή της 

συνολικής παιδικής ευημερίας. 

Παράθεση των ασαφών συνόλων:  

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 1→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 2→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 3→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 4→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 5→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εισόδου Διάστασης 6→ Φ.1. = {0-0.1}, Φ.2.={0.11-0.2}, Φ.3. = {0.21-0.3}, Φ.4. = 

{0.31 – 0.4}, Φ.5.= {0.41-0.45}, Φ.6.= { 0,46-0,50}, Ε.1. ={0.51-0,6}, Ε.2. = {0,61-,0.7}, Ε.3. = {0,71-

0,8}, Ε.4.= {0,81-0.9}, Ε.5. ={ 0,91-0,95}, Ε.6.= {0,96-1} 

Δεδομένα Εξόδου Συστήματος Ασαφούς Λογικής→ ΠΦ.1. = {0-0.1}, ΠΦ.2.={0.11-0.2}, 

ΠΦ.3. = {0.21-0.3}, ΠΦ.4. = {0.31 – 0.4}, ΠΦ.5.= {0.41-0.45}, ΠΦ.6.= { 0,46-0,50}, ΠΕ.1. ={0.51-

0,6}, ΠΕ.2. = {0,61-,0.7}, ΠΕ.3. = {0,71-0,8}, ΠΕ.4.= {0,81-0.9}, ΠΕ.5. ={ 0,91-0,95}, ΠΕ.6.= {0,96-

1} 

 

Επομένως οι Διαστάσεις μπορούν να εκτιμηθούν ως ασαφείς μεταβλητές με αντίστοιχους 

βαθμούς συμμετοχής (μF (x)) όπως επάνω. 

Τώρα διατυπώνεται το σημαντικότερο τμήμα της διαδικασίας το οποίο αφορά τους κανόνες. 

Οι κανόνες μας κανονικά είναι πάνω από 1500203. Εδώ για λόγους κατανόησης του προβλήματος 

παραθέτουμε μόνο τους κανόνες που θα υπήρχαν αν το πρόβλημα μας, εξαρτιόταν μόνο από τη 

Διάσταση ένα.  

Έστω ότι το σύστημα βασίζεται μόνο στους εξής ασαφής κανόνες: 

Κ.1: IF Δ.1 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1 

Κ.2: IF Δ.1 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ.3: IF Δ.1 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.4: IF Δ.1 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.5: IF Δ.1 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.6: IF Δ.1 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.7: IF Δ.1 = E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.8: IF Δ.1 = E.2 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.9: IF Δ.1 = E.3 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.10: IF Δ.1 = E.4 THEN OUTPUT = ΠE.4 

 
202 Το νούμερο αποτελεί πραγματικό αποτέλεσμα διάστασης από κέντρο στήριξης του Χαμόγελου του 

Παιδιού. 
203 Ανάλογα με το πώς θα μας οδηγήσουν τα συνολικά δεδομένα μας, ίσως περιοριστούν οι βαθμοί 

συμμετοχής για να περιοριστούν οι κανόνες.  



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 164 

 

 

Κ.11: IF Δ.1 = E.5 THEN OUTPUT = ΠE.5 

Κ.12: IF Δ.1 = E.6 THEN OUTPUT = ΠE.6 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρατηρούμε την κανονική κατανομή δεδομένων εισόδου της Δ.1 

Εικόνα 1: Kανονική κατανομή δεδομένων εισόδου της Δ.1 

 
Πηγή : Aποτελέσματα από την επεξεργασία της Διάστασης 1 , με την χρήση Ασαφούς Λογικής 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κανόνες που θα υπήρχαν αν το πρόβλημα μας, εξαρτιόταν 

μόνο από δύο Διαστάσεις, έστω τη Διάσταση ένα και τη Διάσταση έξι. 

Tο σύστημα λοιπόν τώρα, βασίζεται μόνο στους εξής ασαφής κανόνες204: 

Κ.1: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.2: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.3: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.4: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.4 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.5: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.5 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.6: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.6 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.7: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.8: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.9: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.3. THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

K.10: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.4. THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

K.11: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.5. THEN OUTPUT =ΠΦ.5 

K.12: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.6. THEN OUTPUT =ΠΦ.6 

K.13: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.14: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.15: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.16: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.4 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.17: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.5 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.18: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.6 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.19: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.20: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.21: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

K.22: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.4 THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

 
204 Οι κανόνες αυτοί μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται, ανάλογα με το πώς θα μας οδηγούν τα 

συνολικά δεδομένα μας. 
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K.23: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.5 THEN OUTPUT =ΠΦ.5 

K.24: IF Δ.1 = Φ.2 ΑND Δ.6=Ε.6. THEN OUTPUT= ΠΦ.6 

Κ.25: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.26: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.27: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.28: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.29: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.30: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.31: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.32: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.33: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.34: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.35: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.36: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.37: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.38 IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.39: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.40: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.41: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.42: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.43: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.44: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.45: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.46: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.47: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.48: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.49: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.50: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.51: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.52: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.53: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.54: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.55: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.56: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.57: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.58: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.59: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.60: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.61: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.62: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.63: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.64: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.65: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.66: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.67: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.68: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.69: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.70: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 
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Κ.71: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.72: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.73: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT =Π Ε.1 

Κ.74: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.75: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.76: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.77: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.78: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.79: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.80: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.81: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.82: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.83: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.84: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.85: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.86: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.87: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.88: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.89: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.90: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.91: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.92: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.93: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.94: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.95: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.96: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.97: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.98: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.99: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.2  

Κ.100: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.101: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.102: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.103: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.104: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.105: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.106: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.107: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.108: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.109: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.110: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.111: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.112: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.113: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.114: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.115: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.116: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.117: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.118: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 
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Κ.119: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.120: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.121: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.122: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.123: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.124: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.125: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.126: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.127: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.128: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.129: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.130: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.131: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.132: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.133: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.134: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.135: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.136: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.137: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.138: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.139: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.140: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.141: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.142: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.143: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT =ΠΕ.6 

Κ.144: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.145: IF Δ.1 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1205 

Κ.146: IF Δ.1 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ.147: IF Δ.1 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.148: IF Δ.1 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.149: IF Δ.1 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.150: IF Δ.1 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.151: IF Δ.1 = E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.152: IF Δ.1 = E.2 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.153: IF Δ.1 = E.3 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.154: IF Δ.1 = E.4 THEN OUTPUT = ΠE.4 

Κ.155: IF Δ.1 = E.5 THEN OUTPUT = ΠE.5 

Κ.156: IF Δ.1 = E.6 THEN OUTPUT = ΠE.6 

Κ.157: IF Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1 

Κ.158: IF Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ159: IF Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.160: IF Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.161: IF Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.162: IF Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

 
205 Oι κανόνες από εδώ και πέρα ισχύουν αν θέλουμε να απομονώσουμε στο πρόγραμμα μια διάσταση 

και να δούμε την άλλη μόνη της. Αντίστοιχα ενεργοποιούμε κι απενεργοποιούμε κάθε φορά τους κατάλληλους 
κανόνες.  
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Κ.163: IF Δ.6 = E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.164: IF Δ.6 = E.2 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.165: IF Δ.6 = E.3 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.166: IF Δ.6 = E.4 THEN OUTPUT = ΠE.4 

Κ.167: IF Δ.6 = E.5 THEN OUTPUT = ΠE.5 

Κ.168: IF Δ.6 = E.6 THEN OUTPUT = ΠE.6 

Οι παραπάνω κανόνες συμβαδίζουν με την αντίληψη μας για την ευημερία και το σύστημα 

ακολουθεί τους κανόνες που του έχουμε δώσει. Όσο πιο ακριβείς είναι οι κανόνες τόσο πιο ορθά είναι 

και τα δεδομένα εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή νοημοσύνη. Η δημιουργία ενός τέτοιου 

συστήματος τεχνητής νοημοσύνης,  είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μελλοντικά θα μπορεί κάποιος 

να του δίνει τον αριθμητικό στόχο μιας πολιτικής βελτίωσης της παιδικής ευημερίας και το σύστημα 

να δείχνει πολύ εύκολα και άμεσα, πώς πρέπει να διαμορφωθούν αριθμητικά οι διαστάσεις για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 

Αν επιθυμούμε να βελτιώσουμε τους παραπάνω κανόνες, έτσι ώστε αυτοί να είναι ακόμα 

περισσότερο πιο κοντά στην αθροιστική συλλογιστική του συνολικού δείκτη, τότε οι κανόνες αυτοί θα 

προκύπτουν από αθροίσματα ή Μ.Ο. ή/και διαμέσους και δύνανται να  διαμορφωθούν ως ακολούθως: 

Κ.1: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.2: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.1 

Κ.3: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

Κ.4: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.4 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

Κ.5: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.5 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

Κ.6: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= Φ.6 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

Κ.7: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

Κ.8: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

K.9: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.3. THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

K.10: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.4. THEN OUTPUT =ΠΦ.5 

K.11: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.5. THEN OUTPUT =ΠΦ.6 

K.12: IF Δ.1 = Φ.1  AND Δ.6= E.6. THEN OUTPUT =ΠE1 

K.13: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.1  

K.14: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.2 

K.15: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

K.16: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.4 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

K.17: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.5 THEN OUTPUT =ΠΦ.3 

K.18: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Φ.6 THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

K.19: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.1 THEN OUTPUT =ΠΦ.4 

K.20: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.2 THEN OUTPUT =ΠΦ.5 

K.21: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.3 THEN OUTPUT =ΠΦ.6 

K.22: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.4 THEN OUTPUT =ΠE.1 

K.23: IF Δ.1 = Φ.2  AND Δ.6= Ε.5 THEN OUTPUT =ΠE.1 

K.24: IF Δ.1 = Φ.2 ΑND Δ.6=Ε.6. THEN OUTPUT= ΠE.1 

Κ.25: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ.26: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.27: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.28: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.29: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.30: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6=Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.31: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.32: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 
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Κ.33: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.3 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.34: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.4 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.35: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.5 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.36: IF Δ.1. = Φ.3 ΑΝD Δ.6= E.6 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.37: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ.38 IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.39: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.40: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.41: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.42: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.43: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.44: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.2  THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.45: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.3  THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.46: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.4  THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.47: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.5  THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.48: IF Δ.1. = Φ. 4 ΑΝD Δ.6= E.6  THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.49: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.50: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.51: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.52: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.53: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.54: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.55: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.56: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.2  THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.57: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.3  THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.58: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.4  THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.59: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.5  THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.60: IF Δ.1. = Φ. 5 ΑΝD Δ.6= Ε.6  THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.61: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.62: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.63: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.64: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.65: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.66: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.67: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.68: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.2 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.69: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.3 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.70: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.4 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.71: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.5 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.72: IF Δ.1. = Φ. 6 ΑΝD Δ.6= E.6 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.73: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.74: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.75: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.76: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.77: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.78: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.79: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1. THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.80: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 170 

 

 

Κ.81: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.82: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.83: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.84: IF Δ.1. = E.1.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.85: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.86: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.87: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.88 IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.89: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.90: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.91: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.92: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2. THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.93: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.94: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.95: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5. THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.96: IF Δ.1. = E.2.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6. THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.97: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.98: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.99: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.1  

Κ.100: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.101: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.102: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.103: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.104: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.105: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.106: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.107: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.108: IF Δ.1. = E.3.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.109: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.11Ο: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.111: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.112: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.113: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.114: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.115: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.116: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.117: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.118: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.119: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.120: IF Δ.1. = E.4.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.121: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1  THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.122: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2  THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.123: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3  THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.124: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4  THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.125: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5  THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.126: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6  THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.127: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.128: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 
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Κ.129: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.130: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.131: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT =ΠΕ.5 

Κ.132: IF Δ.1. = E.5.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.133: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.134: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.1 

Κ.135: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.136: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.2 

Κ.137: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.138: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.139: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.1 THEN OUTPUT = ΠΕ.3 

Κ.140: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.2 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.141: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.3 THEN OUTPUT = ΠΕ.4 

Κ.142: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.4 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

Κ.143: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.6 

Κ.144: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Ε.6  THEN OUTPUT =Π Ε.6 

Κ.145: IF Δ.1 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1206 

Κ.146: IF Δ.1 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ.147: IF Δ.1 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.148: IF Δ.1 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.149: IF Δ.1 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.150: IF Δ.1 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.151: IF Δ.1 = E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.152: IF Δ.1 = E.2 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.153: IF Δ.1 = E.3 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.154: IF Δ.1 = E.4 THEN OUTPUT = ΠE.4 

Κ.155: IF Δ.1 = E.5 THEN OUTPUT = ΠE.5 

Κ.156: IF Δ.1 = E.6 THEN OUTPUT = ΠE.6 

Κ.157: IF Δ.6 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1 

Κ.158: IF Δ.6 = Φ.2 THEN OUTPUT = ΠΦ.2 

Κ159: IF Δ.6 = Φ.3 THEN OUTPUT = ΠΦ.3 

Κ.160: IF Δ.6 = Φ.4 THEN OUTPUT = ΠΦ.4 

Κ.161: IF Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΦ.5 

Κ.162: IF Δ.6 = Φ.6 THEN OUTPUT = ΠΦ.6 

Κ.163: IF Δ.6 = E.1 THEN OUTPUT = ΠE.1 

Κ.164: IF Δ.6 = E.2 THEN OUTPUT = ΠE.2 

Κ.165: IF Δ.6 = E.3 THEN OUTPUT = ΠE.3 

Κ.166: IF Δ.6 = E.4 THEN OUTPUT = ΠE.4 

Κ.167: IF Δ.6 = E.5 THEN OUTPUT = ΠE.5 

Κ.168: IF Δ.6 = E.6 THEN OUTPUT = ΠE.6 

Συμπερασματικά λοιπόν μέσω της χρήσης της ασαφούς λογικής δύναται να επεξεργαστούν τα 

δεδομένα ως προς μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη αντίληψη, 

από ότι είναι τα παραδοσιακά μαθηματικά, όταν εξετάζονται έννοιες πιο ασαφείς, όπως για παράδειγμα 

η έννοια της ευημερίας. Ανάλογα με το πώς θα μας οδηγήσουν τα συνολικά δεδομένα, κάποιες 

 
206 Oι κανόνες από εδώ και πέρα ισχύουν αν θέλουμε να απομονώσουμε στο πρόγραμμα μια διάσταση 

και να δούμε την άλλη μόνη της. Αντίστοιχα ενεργοποιούμε κι απενεργοποιούμε κάθε φορά τους κατάλληλους 
κανόνες.  
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προχωρημένες στατιστικές τεχνικές είτε θα αποτελέσουν μια συνέχεια της Fuzzy Analysis, ήτοι η 

Fuzzy Analysis θα δώσει τα απαραίτητα σκορ για να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές207, όπως π.χ. η 

PCA. Είτε η Fuzzy Analysis θα αποτελέσει μια ξεχωριστή μέθοδο, που θα εφαρμοστεί παράλληλα με 

προχωρημένες στατιστικές μεθόδους.   

 

4.2.4.5.1 Βιβλιογραφία 

 

4.2.4.5.1.1 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση 

 

1. Θεοδώρου, Γ.,  (2010) . «Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική», Εκδόσεις Τζιόλα 

 

4.2.5.4.1.2 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση 

 

1. Zadeh, L., (1965). “Fuzzy Sets,” Information and Control, vol. 8, pp. 338-353 

2. Vox, «800 scientists say it’s time to abandon “statistical significance”», available at the link: 

https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-

p-values-

explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_at

Qv7-vBh-cl4WHdk4 

 

4.2.4.6. Κανονικοποίηση, Ένταση , Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Αντιστοιχιών και 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

Α) Κανονικοποίηση 

Σύμφωνα με τον οδηγό κατασκευής σύνθετων δεικτών του ΟΟΣΑ (ΗCCI (2008:27, 83-86): Η 

προεπεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη σε κάθε μελέτη, καθώς τα αρχικά δεδομένα πάσχουν 

από διαφόρων ειδών προβλήματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται η ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων 

πληροφοριών, η ύπαρξη ασυνεπειών ως προς την κωδικοποίηση, την ονοματοδοσία πεδίων και των 

μονάδων μέτρησης κ.λπ. Η προεπεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει τον καθαρισμό τους, αλλά 

δεν περιορίζεται σε αυτόν. Ειδικές απαιτήσεις των μεθόδων επεξεργασίας συχνά επιβάλλουν τον 

μετασχηματισμό των δεδομένων. Μια συνήθης εργασία μετασχηματισμού είναι η κανονικοποίηση. Η 

κανονικοποίηση είναι η μετατροπή αριθμητικών τιμών σε άλλες, πιο «κατάλληλες», αριθμητικές τιμές. 

Ένα επιπλέον θέμα που εμπίπτει στην προεπεξεργασία των δεδομένων είναι η μείωση του όγκου τους.  

Μέθοδοι που χειρίζονται συνεχόμενες τιμές (όπως η ασαφής λογική) , αντιμετωπίζουν 

προβλήματα εάν ορισμένες μεταβλητές περιέχουν πολύ μεγάλες τιμές, ενώ άλλες μεταβλητές 

περιέχουν μικρές τιμές. Ορισμένες μέθοδοι, είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στην ύπαρξη τέτοιων συνθηκών 

και οι μεταβλητές με τις μεγάλες τιμές θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, ενώ η επιρροή των μεταβλητών 

με τις μικρές τιμές θα είναι ανύπαρκτη. Επίσης, τα Νευρωνικά Δίκτυα λειτουργούν καλύτερα όταν οι 

τιμές που επεξεργάζονται κυμαίνονται στην περιοχή [0..1]. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να γίνει 

αναγωγή των αριθμητικών τιμών σε άλλες αριθμητικές τιμές, που να κυμαίνονται εντός των ορίων της 

 
207 Για παράδειγμα προχωρημένες στατιστικές τεχνικές θα μπορούν να χρησιμοποιούν ως σκορ της 

συνολικής ευημερίας τα σκορ που θα προκύψουν από την ανάλυση με την ασαφή λογική και ως σκορ των 
διαστάσεων ή/και των υπό-δεικτών, τα ίδια σκορ (Μ.Ο.) , που χρησιμοποιούνται (δίνονται) και στην ανάλυση 
της ασαφούς λογικής. 

https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
https://www.vox.com/latest-news/2019/3/22/18275913/statistical-significance-p-values-explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doPSr5_atQv7-vBh-cl4WHdk4
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επιθυμητής περιοχής. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κανονικοποίηση (normalization). Ορισμένες 

τεχνικές κανονικοποίησης είναι η κανονικοποίηση ελάχιστου-μέγιστου, η κανονικοποίηση z-score και 

η κανονικοποίηση δεκαδικής κλιμάκωσης. Εργασίες μετατροπής των δεδομένων όπως η 

κανονικοποίηση ονομάζονται μετασχηματισμός των δεδομένων (data transformation) και αποτελούν 

μια μορφή προεπεξεργασίας των δεδομένων. 

 

Β) Ένταση της παιδικής φτώχειας 

Η ένταση της παιδικής φτώχειας αποτυπώνεται με το πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται από το 

κατώφλι της φτώχειας, το νούμερο που την αντικατοπτρίζει. Το κατώφλι είναι στην ουσία ένα όριο και 

ορίζεται βασιζόμενο σε υποκειμενικές και αξιακές κρίσεις. Στον δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας η ΕΕ 

χρησιμοποιεί ως κατώφλι το 60% του μέσου ή διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Δηλαδή το ποσοστό 

των παιδιών νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από αυτό το 60% είναι σε κίνδυνο φτώχειας. Για τον 

ίδιο δείκτη όμως ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί ως κατώφλι το 50%.  

Το κατώφλι που χρησιμοποιείται από τη UNICEF 208είναι οι 2 στις 14 μεταβλητές. Δηλαδή αν 

ένα παιδί αντιμετωπίζει στέρηση σε 2 από 14 μεταβλητές που εξετάζονται θεωρείται φτωχό. Φυσικά 

πάλι το κατώφλι αυτό έχει τεθεί βασιζόμενο σε ηθικές κρίσεις κάτι που δημιουργεί ζητήματα όπου 

πρέπει να εξεταστούν όπως αν το ίδιο κατώφλι θα πρέπει να τεθεί σε μια υπανάπτυκτη χώρα και σε μια 

εξαιρετικά πλούσια χώρα. Όπως γίνεται αντιληπτό  ανάλογα με το καθεστώς του βιοτικού επιπέδου της 

χώρας, αλλά και άλλων παραγόντων , θα πρέπει ανάλογα να τίθενται και τα κατώφλια.  

Στην ενότητα που είναι αφιερωμένη στη μορφή του συνολικού δείκτη της παρούσης έρευνας 

περιγράφηκε το κατώφλι του συνολικού μας δείκτη το οποίο είναι το 50%. Παρακάτω γίνεται 

επεξεργασία υπαρχόντων βάσεων δεδομένων για την παιδική ευημερία στην Αττική και δίνεται ένας 

καινοτόμος τρόπος ανίχνευσης της έντασης στέρησης.  

 

Γ) Ανάλυση Ευαισθησίας 

Η ανάλυση ευαισθησίας θεωρείται πολύ σημαντική. Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι ανεξάρτητες μεταβλητές τιμές επηρεάζουν μια συγκεκριμένη 

εξαρτημένη μεταβλητή κάτω από ένα δεδομένο σύνολο παραδοχών ορίζεται ως  ανάλυση ευαισθησίας. 

Η ανάλυση ευαισθησίας συνδέεται στενά με την ανάλυση αβεβαιότητας. (HCCI, 2008: 118 - 125). 

Η ανάλυση ευαισθησίας λειτουργεί με βάση την απλή αρχή: «Αλλάξτε το μοντέλο και 

παρατηρήστε τη συμπεριφορά του». Mε την ανάλυση ευαισθησίας ορίζουμε την τιμή της πρώτης 

διάστασης μας π.χ. στο ανώτατο όριο της, κρατώντας τις τιμές των άλλων διαστάσεων σταθερές στο 

ελάχιστο των τιμών τους.209 Θα δούμε στη συνέχεια, πόσο αυτό επιδρά στην τελική τιμή της παιδικής 

ευημερίας. Η ανάλυση ευαισθησίας βοηθά στην ανάλυση της ευαισθησίας της τιμής του σύνθετου 

δείκτη παιδικής φτώχειας, από τις αλλαγές σε μία διάσταση διατηρώντας παράλληλα τις άλλες 

διαστάσεις σταθερές.  

Η πιο διαδεδομένη και πιο επίσημη μέθοδος ανάλυσης ευαισθησίας είναι η What if Analysis. 

Άλλη μέθοδος λιγότερο επίσημη αλλά πιο κατάλληλη στα πιο περίπλοκα μοντέλα είναι η 

παλινδρόμηση. Παρακάτω χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος της παλινδρόμησης κατά την επεξεργασία 

υπαρχόντων δεδομένων στην Αττική. 

Δ) Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence analysis) 

 
208 Βλέπε σχετικά: UNICEF Innocenti Research Centre (2012), ‘Measuring Child Poverty: New league 

tables of child poverty in the world’s rich countries’, Innocenti Report Card 10, UNICEF Innocenti Research 
Centre, Florence (Σελίδα 13) 

209  Βλέπε σχετικά: All you want to know about Sensitivity Analysis, March 29 2018, EduPristine , 
https://www.edupristine.com/blog/all-about-sensitivity-analysis 
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Σύμφωνα με τον οδηγό του ΟΟΣΑ (ΗCCI, 2008: 79): «Η ανάλυση αντιστοίχισης 

(correspondence analysis) είναι μια ακόμα τεχνική πολυπαραγοντικής ανάλυσης (multivariate analysis 

) πιο περιγραφική / εξερευνητική  από άλλες, για την ανάλυση διακριτών μεταβλητών με πολλές 

κατηγορίες και για την ομαδοποίηση σχετικών πληροφοριών (ή σχετικών σχέσεων μεταξύ σειρών και 

στηλών του πίνακα) με τη μείωση των διαστάσεων του συνόλου δεδομένων. Η ανάλυση αντιστοίχισης 

είναι μια μη παραμετρική τεχνική που δεν κάνει παραδοχές κατανομής, σε αντίθεση με την ανάλυση 

παραγόντων. Αυτή η τεχνική βρίσκει αποτελέσματα για τις σειρές και τις στήλες σε μικρό αριθμό 

διαστάσεων που αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη αναλογία του χ2 για τη συσχέτιση μεταξύ των σειρών 

και των στηλών, ακριβώς όπως η ανάλυση κυρίων συντελεστών (pca) στηρίζεται στη μέγιστη διακύμανση. 

Επομένως, η ανάλυση αντιστοίχισης χρησιμοποιεί έναν ορισμό της απόστασης chi-square αντί της 

ευκλείδειας απόστασης μεταξύ των σημείων.» Άλλη σημαντική επίσης μέθοδος πολυπαραγοντικής 

ανάλυσης είναι η factor analysis.210 

Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα πολλών μεταβλητών προκύπτουν όταν κάποιος καταγράφει 

τις τιμές διαφόρων χαρακτηριστικών (τυχαίες μεταβλητές) σε έναν αριθμό θεμάτων ή μονάδων στις 

οποίες ενδιαφέρεται. Αυτό οδηγεί σε παρατήρηση διανυσματικού ή πολυδιάστατου για κάθε μονάδα. 

Τέτοιες περιπτώσεις προκύπτουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων και πιθανότατα είναι 

λογικό να ισχυριστεί κανείς ότι η πλειονότητα των συνόλων δεδομένων που πληρούνται στην πράξη 

είναι πολυπαραγοντική. Ένα από τα προβλήματα με τα δεδομένα πολλαπλών μεταβλητών είναι ότι 

συνήθως συνίστανται σε πάρα πολλές μεταβλητές ώστε η εφαρμογή των γραφικών τεχνικών να είναι 

επιτυχής στην παροχή μιας ενημερωτικής αξιολόγησης της πλειοψηφίας των δεδομένων, ιδιαίτερα όταν 

η αλληλεξάρτησή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πιθανό πρόβλημα της ταυτόχρονης ανάλυσης 

πάρα πολλών μεταβλητών είναι μερικές φορές γνωστό ως η κατάρα της διαστασιμότητας, βλέπε 

Bellman (1961). 

Το πρόβλημα αυτό οδήγησε στην αναζήτηση πολυμεταβλητών τεχνικών που στοχεύουν στη 

μείωση της διάστασης πολλαπλών μεταβλητών δεδομένων, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο 

τις πληροφορίες που υπάρχουν στο αρχικό σύνολο δεδομένων. Στη στατιστική ορολογία οι 

πληροφορίες που περιέχονται σε ένα σύνολο δεδομένων είναι απλώς η συνολική μεταβολή των 

χαρακτηριστικών που μελετώνται. Δύο από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές πολλαπλών μεταβλητών που 

έχουν αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάλυση κύριων συνιστωσών και η ανάλυση 

αντιστοιχιών. 

Η ανάλυση αντιστοιχιών είναι ανάλογη με τα βασικά συστατικά, αλλά λειτουργεί με 

κατηγορηματικά δεδομένα που είναι διατεταγμένα με τη μορφή των πινάκων έκτακτης ανάγκης. 

Συνήθως χρησιμοποιείται για πίνακες δυνητικών συμβάντων για να αποκτήσει μια γραφική 

αναπαράσταση των υπολειμμάτων από το μοντέλο ανεξαρτησίας και να προσδιορίσει πιθανές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κατηγοριών των υπό εξέταση μεταβλητών. Για περισσότερες από δύο 

κατηγορικές μεταβλητές μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την τεχνική πολλαπλής ανάλυσης 

αντιστοιχιών (για μια παρουσίαση βιβλίου, βλέπε Greenacre (1983)). Θα παρουσιάσουμε σύντομα 

ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο ανάλυσης αντιστοιχιών και τα εργαλεία του και θα το 

χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των κατηγοριών των διαστάσεων (τεταρτημορίων) για κάθε υπό-

δείκτη. 

Η γένεση της πολυμεταβλητής ανάλυσης μπορεί να αποδοθεί στο έργο του Francis Galton και 

του Karl Pearson στα τέλη του 19ου αιώνα, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί ποσοτικά η σχέση 

μεταξύ γονέων και γονικών χαρακτηριστικών (θεωρία πολλαπλής παλινδρόμησης) και η ανάπτυξη του 

συντελεστή συσχέτισης. Αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Charles Spearman, με κίνητρο την 

 
210 Για χρήση της σε παρόμοια με τη δική μας έρευνα, βλέπε σχετικά: Henning, M.,A., Nejadghanbar, 

H., Abaraogu, U., (2018). «Developing a Revised Cross- Cultural Academic Integrity Questionnaire»,  Journal of 
Academic Ethics, Vol. 16, No.3:241-257, (Σελίδες 247 -252) 
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προσπάθεια να διερευνηθούν συσχετισμένες δοκιμασίες πηδαλιών νοημοσύνης, έθεσε τα θεμέλια της 

ανάλυσης παράγοντα. Το έργο του Spearman επεκτάθηκε στη συνέχεια από τον Hotelling, τον Fisher 

και άλλους διάσημους στατιστικούς. 

Οι πολυμεταβλητές μέθοδοι εμπνεύστηκαν επίσης από προβλήματα σε διάφορους 

επιστημονικούς τομείς. Στη δεκαετία του 1930 ο Fisher ανέπτυξε ανάλυση γραμμικής διακριτικής 

λειτουργίας για να λύσει ένα ταξινομικό πρόβλημα χρησιμοποιώντας πολλαπλές βοτανικές μετρήσεις. 

Σε αυτές τις πρώτες μέρες, οι εξελίξεις ήταν κυρίως μαθηματικές, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για τα τεράστια ποσά των υπολογισμών που εμπλέκονται στις 

πολυπαραγοντικές μεθόδους ήταν πολύ περιορισμένη. ως εκ τούτου η πολυπαραγοντική έρευνα ήταν, 

κατά το χρόνο, σε μεγάλο βαθμό ένας κλάδος γραμμικής άλγεβρας. 

Το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η άφιξη και η ταχεία επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έκαναν την πρακτική εφαρμογή των 

υφιστάμενων μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης πολύ δημοφιλές και ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη 

δημιουργία νέων τεχνικών. Στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, η ευρεία διαθεσιμότητα των φτηνών 

ισχυρών προσωπικών υπολογιστών και η ανάπτυξη στατιστικού λογισμικού προσέφεραν στους 

ερευνητές την ικανότητα να εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης, ακόμη και σε 

πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων που προέρχονται από τη γενετική, τη χρηματοδότηση, την αστρονομία 

κλπ. Η εφαρμογή πολυμεταβλητών τεχνικών σε μεγάλα σύνολα δεδομένων έχει πλέον δοθεί στο δικό 

της όνομα, εξόρυξη δεδομένων και είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος χώρος έρευνας. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των δεδομένων μας, ας παρουσιάσουμε κάποιο εισαγωγικό 

υλικό για την τεχνική ανάλυσης αντιστοιχιών. Η ανάλυση αντιστοιχιών παρέχει εργαλεία για την 

ανάλυση των συσχετίσεων μεταξύ των σειρών και των στηλών των πινάκων έκτακτης ανάγκης. Ένας 

πίνακας έκτακτης ανάγκης είναι ένας πίνακας συχνοτήτων δύο εισόδων όπου αναφέρονται οι κοινές 

συχνότητες δύο ποιοτικών μεταβλητών. Η Ανάλυση Αντιστοιχιών έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει 

γραφικά τις σχέσεις για πολλούς αμφίδρομους πίνακες μετρήσεων, αποδίδοντας συντεταγμένες που 

αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες γραμμών και τις κατηγορίες στηλών του πίνακα. Οι συντεταγμένες 

για κάθε κατηγορία είναι ανάλογες με εκείνες που προέρχονται από τα βασικά συστατικά των συνεχών 

δεδομένων, με την εξαίρεση ότι διατυπώνονται σε μια αποσύνθεση της συνολικής αξίας που 

χρησιμοποιείται στην ανεξαρτησία της δοκιμής, και όχι η συνολική διακύμανση (η οποία είναι η 

ποσότητα που αποσυντέθηκε στις χρησιμοποιούμενες στις ανάλυση κύριων συνιστωσών). Για τα 

μαθηματικά μοντέλα που βασίζονται στη θεωρία Ανάλυσης Αντιστοιχίας, ο ενδιαφερόμενος 

αναγνώστης αναφέρεται σε Benzécri, J.-P. (1973) και τις πιο πρόσφατες μονογραφίες του Greenacre 

(1983), (2007). 

Η απλή ανάλυση αντιστοιχιών εκτελείται σε έναν πίνακα κινδύνου m × n όπου m είναι ο 

αριθμός των ξεχωριστών τιμών μιας κατηγορικής μεταβλητής και n είναι ο αριθμός των ξεχωριστών 

τιμών μιας δεύτερης κατηγορικής μεταβλητής. Ο σκοπός της ανάλυσης αντιστοιχιών είναι να 

αναπτυχθούν απλοί δείκτες που δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ της σειράς και των στηλών ενός πίνακα 

έκτακτης ανάγκης. Η μέθοδος παράγει ορθογώνια συστατικά για κάθε στοιχείο στον πίνακα έκτακτης 

ανάγκης και ένα σύνολο βαθμών (μερικές φορές αποκαλούμενες βαθμολογίες παράγοντα) και χρήσιμοι 

δείκτες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Οι γραφικές σχέσεις μεταξύ των γραμμών και των στηλών του πίνακα που προκύπτουν από 

την ανάλυση αντιστοιχιών βασίζονται στην ιδέα να αντιπροσωπεύονται όλες οι κατηγορίες των 

γραμμών και των στηλών και να ερμηνεύονται οι σχετικές θέσεις των σημείων με βάση τα βάρη που 

αντιστοιχούν στη στήλη και τη σειρά . Αυτό επιτυγχάνεται με την παραγωγή ενός συστήματος απλών 

δεικτών που παρέχουν τις συντεταγμένες κάθε σειράς και κάθε στήλης. Αυτές οι συντεταγμένες 

γραμμής και στήλης εκπροσωπούνται ταυτόχρονα στο ίδιο γράφημα. 

Η Ανάλυση Αντιστοιχιών είναι ένας αλγόριθμος ανάλυσης δεδομένων που είναι παρόμοιος με 

την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών. Και οι δύο κατασκευάζουν μια χαμηλής διάστασης Ευκλείδεια 
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απόσταση, που μπορεί να απεικονιστεί ως ένας τύπος χάρτη. Τα μαθηματικά πίσω από τα δύο είναι 

επίσης πολύ παρόμοια: οι παράγοντες στην ανάλυση αντιστοιχιών, και τα κύρια συστατικά στην 

ανάλυση κύριων συνιστωσών, ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα ενός τετραγωνικού, συμμετρικού 

πίνακα. Ενώ η ανάλυση κύριων συνιστωσών είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ποσοτικά δεδομένα, η 

ανάλυση αλληλογραφίας είναι κατάλληλη για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων εισόδου: 

συχνότητες, πίνακες έκτακτης ανάγκης, πιθανότητες, κατηγορικά δεδομένα και μεικτά ποιοτικά / 

κατηγορικά δεδομένα. 

Η Ανάλυση Αντιστοιχιών προσδιορίζει τους κατάλληλους άξονες στους οποίους το σύννεφο 

των σημείων είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά. Το κριτήριο αυτό είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο: ότι 

οι προβολές των σημείων σε οποιοδήποτε άξονα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διασκορπισμένοι, δηλ. 

ότι η διακύμανση των προβολών είναι μεγάλη. Όταν λαμβάνεται υπόψη η μάζα ή το βάρος, η 

διακύμανση λαμβάνει τη μορφή αδράνειας και αυτός ο τελευταίος όρος χρησιμοποιείται στην ανάλυση 

αντιστοιχιών. 

Κατά τη μελέτη των σχέσεων μεταξύ πολλών κατηγορικών μεταβλητών, είναι σπάνιο να 

βρεθεί ότι βρίσκονται περίπου σε μια μονοδιάστατη επιφάνεια, δηλαδή μια γραμμή. Τότε ανακύπτει η 

ανάγκη για έναν δεύτερο άξονα καλύτερης τοποθέτησης, ορθογώνιος με τον πρώτο που έχει ήδη βρεθεί. 

αυτοί οι άξονες θα αποτελέσουν από κοινού ένα βέλτιστο επίπεδο (2-διαστάσεων παραγοντικός χώρος), 

όπου οι μονάδες μπορούν να εμφανιστούν και να παρατηρηθούν. 

Σύνοψη-Σχόλια 

Ενώ έχουμε περιγράψει τη μέθοδο Ανάλυσης Αντιστοιχιών ως εργαλείο για την ανάλυση δύο 

κατηγορικών μεταβλητών, μπορεί κανείς να επεκτείνει την προσέγγιση για να καλύψει τη γενική 

περίπτωση της εξέτασης πολλών μεταβλητών. Τα βασικά βήματα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

της πολλαπλής ανάλυσης αντιστοιχιών είναι όπως στην περίπτωση της ανάλυσης αντιστοιχιών. 

Συχνά συμβαίνει ότι υπάρχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν είναι τα πρωταρχικά 

δεδομένα που αναλύονται με την τεχνική Ανάλυση Αντιστοιχιών (δηλαδή εκείνα που παράγουν τους 

συντελεστές του παράγοντα) αλλά είναι χρήσιμα στην ερμηνεία χαρακτηριστικών που ανακαλύπτονται 

στα πρωτογενή δεδομένα. Οποιοδήποτε πρόσθετο χαρακτηριστικό μπορεί να τοποθετηθεί σε 

υπάρχοντα χάρτη, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική σύγκριση με τα κύρια 

χαρακτηριστικά. Αυτές οι πρόσθετες κατηγορικές μεταβλητές καλούνται συμπληρωματικές 

μεταβλητές, ενώ τα σημεία που προβάλλονται στο επίπεδο του παράγοντα, συνήθως ονομάζονται 

σημεία. 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Αντιστοιχιών περιορίζεται συνήθως στους 

πρώτους λίγους παράγοντες. Μια ποσότητα που ονομάζεται "ποιότητα" αντιπροσωπεύει τη συνολική 

ποιότητα αντιπροσώπευσης των κατηγοριών δεδομένων στον παραγοντικό χώρο. Τα τυπικά βήματα 

για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Αντιστοιχιών είναι συνήθως τα εξής: 

1. Προβολές στους πιο σημαντικούς συντελεστές του άξονα (συνήθως 1,2 και 3) και στα 

αντίστοιχα επίπεδα που σχηματίζονται από αυτά (δηλαδή το επίπεδο που δημιουργείται από τον πρώτο 

και δεύτερο παράγοντα άξονες, το επίπεδο που δημιουργείται από τον δεύτερο και τον τρίτο παράγοντα 

του άξονα και ίσως το ένα που σχηματίζονται από την πρώτη και την τρίτη) των μεταβλητών που 

αναλύονται μαζί με τις αξίες τους. Επιπλέον, μπορεί κανείς να προχωρήσει στην προβολή 

οποιωνδήποτε άλλων σημείων συμπληρωματικών μεταβλητών που επιθυμεί να συσχετίσει μαζί τους. 

2. Φάσμα μη αυξανόμενων τιμών ιδιοτιμών, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τη συνολική 

ποιότητα αντιπροσώπευσης στον παράγοντα άξονα. Η ποιότητα της αντιπροσώπευσης στο επίπεδο του 

παράγοντα είναι απλά το άθροισμα των ιδιοτήτων κάθε άξονα. 

3. Ερμηνεία των αξόνων. Συνήθως η αντίθεση είναι σημαντική: αυτό που είναι ανάλογο 

μοιράζεται το ίδιο σημείο στον άξονα, ενώ μη ανάλογα στοιχεία τοποθετούνται σε περιοχές με 

διαφορετικά σημεία (πολικότητα). 
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5. Οι τιμές της τετραγωνικής συσχέτισης sqcorr είναι τετράγωνα κοσκινίσματα, τα οποία 

μπορούν να θεωρηθούν ως όμοιοι συντελεστές συσχέτισης από τους παράγοντες προς τα στοιχεία. Αν 

οι τιμές της συνάρτησης sqcorr είναι υψηλές μπορούμε να πούμε ότι αυτό το στοιχείο εξηγείται καλά 

από τον αντίστοιχο παράγοντα του άξονα. 

Για λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με την ερμηνεία των διαγραμμάτων Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών (συνήθως αναφέρονται ως biplots), ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να 

συμβουλευθεί τις εργασίες των Benzécri (1992) και Greenacre (2007). Εν συντομία, μπορούμε να 

πούμε τα εξής. Ο προσανατολισμός των αξόνων στο biplot καθορίζεται από τις συντεταγμένες των 

ιδιοδιανυσμάτων, επομένως μπορεί να θεωρηθεί αυθαίρετος (υπενθυμίζουμε ότι αν πολλαπλασιάσουμε 

όλες τις συντεταγμένες με τον ίδιο μη μηδενικό αριθμό, έχουμε και ένα ιδιοδιάνυσμα). Εάν το σημείο 

που αντιπροσωπεύει μια σειρά ή μια στήλη (κατηγορίες των ποιοτικών χαρακτηριστικών που 

μελετάμε) απέχει πολύ από την προέλευση, γενικά θα αντιταχθεί από ένα ή περισσότερα σημεία στην 

αντίθετη κατεύθυνση. Οι πραγματικοί γραμμικοί συνδυασμοί των τιμών που συμβάλλουν σε κάθε 

σημείο δεν είναι πολύ σημαντικοί, αλλά οι σχετικές θέσεις και το σχήμα της συνολικής γραφικής 

παράστασης μπορεί να είναι πολύ πληροφοριακές για τη δομή και την εμφάνιση εξαρτήσεων μεταξύ 

των χαρακτηριστικών και της επίδρασης τους σε συμπληρωματικές κατηγορικές μεταβλητές. 

Ε) Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

Η τεχνική της ανάλυσης κυρίων συνιστωτών (Principal Component Analysis) προτάθηκε για 

πρώτη φορά από τον Karl Pearson το 1901. Αυτός πίστευε ότι η εν λόγω μέθοδος μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να δώσει λύση σε μερικά βιομετρικά προβλήματα, δεν πρότεινε όμως καμία 

πρακτική υπολογιστική διαδικασία για περιπτώσεις με περισσότερες από 2-3 μεταβλητές. Πολύ 

αργότερα, το 1933, ο Hotelling περιέγραψε υπολογιστικές τεχνικές, οι οποίες όμως για την εποχή 

εκείνη δεν ήταν εύκολα πραγματοποιήσιμες αφού έπρεπε να εφαρμοσθούν με το χέρι. Με την εμφάνιση 

και ακόμη περισσότερο με την ευρύτατη διάδοση των υπολογιστών, οι τεχνικές αυτές έγιναν πολύ 

δημοφιλείς και απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία για ένα πλήθος ερευνητές που έχουν ανάγκη σύγχρονης 

ανάλυσης μεγάλου πλήθους μεταβλητών. 

Ο στόχος της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών  είναι να αντικαταστήσει ένα σύνολο 

μεταβλητών pXXX ,...,, 21  με ένα σημαντικά μικρότερο στο πλήθος σύνολο μεταβλητών 
,..., 21 FF

 

το οποίο να αποτελείται από γραμμικούς συνδυασμούς των αρχικών και διατηρεί ένα σημαντικό μέρος 

των πληροφοριών που περιέχει το αρχικό σύνολο. Η πρώτη μεταβλητή 1F
 η οποία θα περιέχει τη 

μέγιστη δυνατή πληροφορία λέγεται πρώτη κύρια συνιστώσα, η επόμενη στη σειρά 2F
 λέγεται 

δεύτερη κύρια συνιστώσα κ.ο.κ. Ως "πληροφορία" μιας (ή περισσοτέρων) μεταβλητών θεωρούμε στην 

PCA το ποσοστό της συνολικής διασποράς το οποίο μεταφέρεται σε αυτή. 

Προκειμένου να εισάγουμε τις βασικές έννοιες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω δεδομένα που αφορούν 

βαθμολογίες 5 μαθητών περιοριζόμενοι μόνο στις βαθμολογίες στα 3 πρώτα τεστ. Έτσι, ο πίνακας 

δεδομένων θα είναι ο παρακάτω  

 

Μαθητής 

i 

Βαθμός στο j μάθημα 

1 2 3 

1 12 13 14 

2 10 14 12 

3 20 19 18 

4 13 12 11 

5 15 7 5 

Πίνακας 2.1.1 
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με αντίστοιχο πίνακα Ευκλείδειων αποστάσεων 

Μαθητής 1 2 3 4 5 

1 0 3 10.77 3.32 11.22 

2 3 0 12.69 3.74 11.09 

3 10.77 12.69 0 12.12 18.38 

4 3.32 3.74 12.12 0 8.06 

5 11.22 11.09 18.38 8.06 0 

Πίνακας 2.1.2 

ή ακόμη 























=

08.0618.3811.0911.22

8.06012.123.743.32

18.3812.12012.6910.77

11.093.7412.6903  

11.223.3210.7730  

D

. 

Από τον τελευταίο πίνακα είναι φανερό ότι, με βάση τις παρατηρηθείσες 3 βαθμολογίες, ο 

μαθητής 1 βρίσκεται σχετικά κοντά στους μαθητές 2 και 4, ο μαθητής 3 έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις 

από όλους τους άλλους ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον 5ο μαθητή. Η κατάσταση αυτή φαίνεται 

και εποπτικά αν προχωρήσουμε στη δημιουργία του τρισδιάστατου διαγράμματος διασποράς (3D 

scatter plot) που δίνεται στο Σχήμα 2.1.1. 

Ωστόσο, η εικόνα του τρισδιάστατου διαγράμματος διασποράς μπορεί να διαφοροποιηθεί πάρα 

πολύ αν αλλάξουμε την οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε τα σημεία, δηλαδή την κατεύθυνση των 

τριών αξόνων που χρησιμοποιούμε (βλέπε Σχήμα 2.1.2 και 2.1.3) 

 

Σχήμα 2.1.1 
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  Σχήμα 2.1.2    

  Σχήμα 2.1.3 

Επιπλέον, τόσο ο πίνακας αποστάσεων D όσο και τα τρισδιάστατα διαγράμματα διασποράς 

δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις των 5 μαθητών, για παράδειγμα να τους 

τοποθετήσουμε σε μία σειρά λαμβάνοντας υπόψη μας και τις τρεις βαθμολογίες του καθενός. 

Ένας απλός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό είναι θεωρώντας τον 

μέσο όρο των τριών βαθμολογιών  

321
321

1
3

1

3

1

3

1

3
XXX

XXX
Y ++=

++
=

 

και κατατάσσοντας τους μαθητές με βάση την τιμή της ‘τυχαίας μεταβλητής’ 1Y
. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, αντί του απλού μέσου όρου, θα μπορούσε κανείς να προτιμήσει τη χρήση σταθμισμένων 

μέσων π.χ 

3213212 1.01.08.0
10

1

10

1

10

8
XXXXXXY ++=++=

,  

3213213 4.04.02.0
10

4

10

4

10

2
XXXXXXY ++=++=

 
δίνοντας έτσι διαφορετικά βάρη στις 3 βαθμολογίες.  

Στον Πίνακα 2.1.3 δίνονται οι τιμές των τριών νέων μεταβλητών 321 ,, YYY
για τους 5 μαθητές. 

 

i X1 X2 X3 Υ1 Υ2 Υ3 

1 12 13 14 13 12.3 13.4 

2 10 14 12 12 10.6 12.4 
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3 20 19 18 19 19.7 18.6 

4 13 12 11 12 12.7 11.6 

5 15 7 5 9 13.2 7.0 

Πίνακας 2.1.3 

Μία πρώτη παρατήρηση εδώ είναι ότι και οι τρεις νέες μεταβλητές είναι της μορφής  

332211 XaXaXaY ++=
    (2.1.1) 

δηλαδή γραμμικές συναρτήσεις των αρχικών μεταβλητών 321 ,, XXX
. Επίσης εξετάζοντας τις 

τιμές των τριών αυτών μεταβλητών για τους 5 μαθητές (Πίνακας 2.1.3) παρατηρούμε ότι η 3Y
φαίνεται 

να διαχωρίζει καλύτερα τους 5 μαθητές με την έννοια ότι για μαθητές που έχουν μικρές ευκλείδειες 

αποστάσεις μεταξύ τους (1,2 και 4) οι τιμές της 3Y
 είναι πολύ κοντά (13.4,12.4, και 11.6 αντίστοιχα) 

ενώ για τους άλλους δύο μαθητές (3 και 5) οι τιμές της 3Y
είναι πολύ μεγαλύτερες (μαθητής 3 με τιμή 

18.6) ή πολύ μικρότερες (μαθητής 5 με τιμή 7). Αντίθετα η 2Y
 ‘φέρνει’ πολύ κοντά τους 4 μαθητές 

(1,2,4,5) και μόνο ο μαθητής 3 φαίνεται να διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους. Η 1Y
(απλός μέσος 

όρος) διαμορφώνει μία ενδιάμεση κατάσταση.  

Αν λοιπόν δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος για συγκεκριμένες σταθμίσεις  321 ,, aaa
 των 

τριών μεταβλητών (βαθμολογιών), πιο καλή επιλογή ανάμεσα στις τρεις που εξετάσαμε ((

))4.0,4.0,2.0(ή)8.0,8.0,8.0(ή)3/1,3/1,3/1(),, 321 =aaa
είναι η τρίτη η οποία επιτυγχάνει να 

διατηρήσει ‘πιο πιστά’ τις πραγματικές αποστάσεις που είχαν οι 5 μαθητές με βάση τις τρεις 

βαθμολογίες. Ως ένα κριτήριο για να μετρήσουμε την ποιότητα των τριών επιλογών θα μπορούσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων ανάμεσα σε όλα τα ζεύγη μαθητών. 

Έτσι, χρησιμοποιώντας την 3Y
έχουμε τις τιμές {13.4, 12.4, 18.6, 11.6, 7} και το άθροισμα των 

τετραγώνων των αποστάσεων θα είναι ίσο με  

2

22

222

2222

3

)76.11(

)76.18()6.116.18(

)74.12()6.114.12()6.184.12(

)74.13()6.114.13()6.184.13()4.124.13(

−+

+−+−+

+−+−+−+

+−+−+−+−=SS

 

απ’ όπου προκύπτει 
3453 =SS

.Τα αντίστοιχα αθροίσματα για την 1Y
και την 3Y

 βρίσκονται 

ίσα με 
2701 =SS

 και 
2442 =SS

 

Συγκρίνοντας τα αθροίσματα αυτά με τα άθροισμα τετραγώνων των πραγματικών αποστάσεων 

των 5 μαθητών (δηλαδή με βάση τις τρεις βαθμολογίες που επέτυχε ο καθένας) 

111006.8...22.1132.377.103 22222 =+++++=SS  παρατηρούμε ότι η τιμή τους 3SS
είναι πιο 

κοντά στο SS  από ότι τα 21,SSSS
, τα οποία έχουν «χάσει» μεγαλύτερο μέρος της «πληροφορίας» που 

υπήρχε σε αυτό. 

Αν λοιπόν θέλουμε να κατασκευάσουμε την ‘καλύτερη’ γραμμική συνάρτηση της μορφής 

(2.1.1) θα πρέπει να επινοήσουμε μία μέθοδο η οποία καθορίζει τα 321 ,, aaa
έτσι ώστε το 

προαναφερθέν άθροισμα τετραγώνων για τις τιμές της Y να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντά στο 

άθροισμα τετραγώνων για τις αρχικές αποστάσεις των διαθέσιμων σημείων (ατόμων που εμπλέκονται 

στην ανάλυση). Το πρόβλημα αυτό εξετάζεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.  
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Εύρεση της Πρώτης Κύριας Συνιστώσας 

Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα δείγμα n ατόμων από ένα πληθυσμό και ότι σε κάθε άτομο 

παρατηρούμε 2p χαρακτηριστικά (τυχαίες μεταβλητές) pXXX ,...., 21 . Ας συμβολίσουμε με 

)( ijxX =
του 

pn
πίνακα 

pnnpnjn

ipiji

pj

xxx

xxx

xxx

X

























=











1

1

1111

    (2.2.1) 

ο οποίος στη θέση ),( ji περιέχει την τιμή ijx
που καταγράφηκε στο i άτομο για το 

χαρακτηριστικό j. Θεωρώντας τη νέα μεταβλητή 

pp XaXaXaY +++= ...2211      (2.2.2) 

η οποία προκύπτει ως γραμμικός συνδυασμός των  pXXX ,...., 21 , το ενδιαφέρον μας 

εστιάζεται στον προσδιορισμό των 
paaa ,...., 21 έτσι ώστε οι τιμές (scores) των n ατόμων για τη 

μεταβλητή Y , δηλαδή τα  

ippiii xaxaxay +++= ...2211 ,  ni ,...,2,1=    (2.2.3) 

να ‘διατηρούν’ όσο το δυνατόν περισσότερο τις αποστάσεις που έχουν τα άτομα ως προς όλες 

τις αρχικές μεταβλητές. Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στην παράγραφο 2.1, αυτό θα επιτευχθεί 

αν καταφέρουμε να μεγιστοποιήσουμε την ποσότητα    
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Όμως 
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και αφού 

00)()()())((
11

=−=−−=−− 
==

yyyyyyyyyy r

n

i

ir

n

i

ir

 
θα έχουμε  
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1
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2 YDisyynyyyynyy r

n

i
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n

i

ir +−=−+−=− 
==   (2.2.5) 

όπου με )(YDis  συμβολίσαμε το άθροισμα τετραγώνων 


=

−=
n

i

i yyYDis
1

2)()(

     (2.2.6) 

το οποίο αποτελεί ένα μέτρο μεταβλητότητας για το σύνολο των τιμών nyyy ,...., 21 . 

Αντικαθιστώντας την έκφραση (2.2.5) στο δεξιό μέλος της (2.2.4) παίρνουμε  

))()((
2

1
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1
)]()([
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δηλαδή  

)(YnDisSSY =
.     (2.2.7) 

Επομένως το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της YSS
είναι ισοδύναμο με την εύρεση των 

αριθμών paaa ,...., 21  για τους οποίους μεγιστοποιείται η ποσότητα (2.2.6). Θα δούμε στη συνέχεια 

πως μπορεί να εκφραστεί η )(YDis μέσω των δεδομένων μας, δηλαδή του Πίνακα 
)( ijxX =

. Αν 

συμβολίσουμε με  

,
1

1


=

=
n

i

ijj x
n

x

  pj ,....2,1=          (2.2.8) 

τους δειγματικούς μέσους για τις τιμές που συλλέξαμε σε κάθε χαρακτηριστικό X
είναι 

προφανές ότι, λόγω της (2.2.3) θα έχουμε  


==

+++==
n

i

ippii

n

i

i xaxaxa
n

y
n

y
1

2211

1

)...(
11

 
από όπου προκύπτει άμεσα ότι 

pp xaxaxay +++= ...2211 . 

Αφαιρώντας την τελευταία ισότητα κατά μέλη από την (2.2.3) παίρνουμε  

)(...)()( 222111 pippiii xxaxxaxxayy −++−+−=−
,  ni ,...,2,1= . 

Η σχέση αυτή μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής 

αz iii yyf =−=
, ni ,...,2,1=     (2.2.9) 

όπου με iz
, α συμβολίσαμε τα διανύσματα-στήλες 
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.    (2.2.10) 

Στη συνέχεια θα κάνουμε χρήση των εξής συμβολισμών  
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  (2.2.11) 

Σημειώνεται ότι 

• ο αριθμός 
yyf ii −=

, ni ,...,2,1=  είναι η απόκλιση του score iy
 (βλέπε (2.2.3)) του i ατόμου 

από το μέσο score y (των n ατόμων). Συνήθως αναφέρεται με την ονομασία (κεντρικοποιημένο) 

score. Το διάνυσμα f θα λέγεται διάνυσμα των (κεντρικοποιημένων) scores. 

• το διάνυσμα γραμμή 
),....,( 21 piiii xxx=x

περιέχει τις παρατηρήσεις που αφορούν το i άτομο (για 

κάθε μία από τις p μεταβλητές). Συνήθως θα το αναφέρουμε ως σημείο ix
 ή ως (p-διάστατη) 

παρατήρηση που αφορά το i άτομο. Επίσης θα συμβολίζουμε με 
},....,{ 21 nN xxx=

το σύνολο 

των n σημείων (ή των παρατηρήσεων των n ατόμων) 
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• το διάνυσμα x  περιέχει τους δειγματικούς μέσους (2.2.8) (ανά μεταβλητή) και αποτελεί το κέντρο 

βάρους του συνόλου N.  

Με βάση τις (2.2.9), (2.2.10), (2.2.11) μπορούμε να γράψουμε 
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  (2.2.12) 

όπου με Z συμβολίσαμε τον Πίνακα 
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z
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  (2.2.13) 

Επομένως η ποσότητα (2.2.6) που ενδιαφερόμαστε να μεγιστοποιήσουμε μπορεί να γραφεί ως 

εξής: 

ααααff ZZZZfYDis
n

i

i
====

=

)()()(
1

2

    (2.2.14) 

Η ποσότητα αυτή θα λέγεται διασπορά του συνόλου N κατά μήκος του διανύσματος a και θα 

συμβολίζεται με 
)(NDisa , δηλαδή 

ααα ZZYDisYDis == )()(
.     (2.2.15) 

Σε επόμενη παράγραφο όπου θα προχωρήσουμε στην Γεωμετρική ερμηνεία της τεχνικής που 

ακολουθούμε θα γίνει πιο σαφές γιατί γίνεται χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας.  

Παρατηρήστε ότι ο Πίνακας pnijzZ = )(
 δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αρχικός Πίνακας X 

στον οποίο από κάθε στοιχείο έχει αφαιρεθεί ο δειγματικός μέσος του χαρακτηριστικού που αντιστοιχεί 

στο συγκεκριμένο στοιχείο. Ο Πίνακας Z αναφέρεται συνήθως με την ονομασία πίνακας 

κεντρικοποιημένων δεδομένων.   

Πολλαπλασιάζοντας τον Z   με τον Ζ παίρνουμε ppjkZZ = )(
 όπου 


=

−−=
n

r

krkjrjjk xxxx
1

))((
. 

Συμβολίζοντας με jks
τη δειγματική συνδιακύμανση μεταξύ των μεταβλητών jx

και kx

δηλαδή  

jkjk
n

s 
1

1

−
=

,     pj ,...,2,1= και pk ,...,2,1=  

και με ppjksS = )(
 τον Πίνακα των δειγματικών διακυμάνσεων–συνδιακυμάνσεων για τις p 

μεταβλητές pXXX ,...., 21 . Θα ισχύουν οι ισότητες  

ZZ
n

S 
−

=
1

1

,   SnZZ )1( −=
.   (2.2.16) 

Θα δώσουμε τώρα έναν τύπο για τον υπολογισμό του αντίστοιχου με τις ποσότητες  
)(NDisa

μέτρου διασποράς για τα αρχικά δεδομένα, δηλαδή για τις p-διάστατες παρατηρήσεις 
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),....,( 211
= ipii xxxx
,  ni ,...,2,1= . 

Είναι φανερό ότι, σε αντιστοιχία με τον τύπο (2.2.4) ένα μέτρο διασποράς για τα στοιχεία του 

συνόλου 
},....,{ 21 nN xxx=

 προσφέρεται από το άθροισμα  


= +=

=
n

r

n

ri

irdSS
1 1

2 ),( xx

 

όπου 
),( ird xx

είναι η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των σημείων rx
και rx

για την οποία 

έχουμε 

)()(),(2

irirird xxxxxx −−=
. 

Είναι εύκολο να δειχθεί ότι ισχύει ένα τύπος αντίστοιχος με τον (2.2.7), πιο συγκεκριμένα 

)(NnDisSS =  
όπου  


==

−−==
n

i

ii

n

i

idNDis
11

2 )()(),()( xxxxxx

.   (2.2.19) 

Όμως σύμφωνα με την (2.2.12), θα έχουμε 
xxz −= ii  οπότε  


==

=−−=
n

i

ii

n

i

iiNDis
11

)()()( zzxxxx

   (2.2.20) 

και παρατηρώντας ότι ο Πίνακας ZZ   έχει ως διαγώνια στοιχεία τις ποσότητες 

nnzzzzzz  ,...,, 2211  συμπεραίνουμε ότι )()( ZZtrNDis =  όπου, ως συνήθως )(Atr  συμβολίζουμε 

το άθροισμα από τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα Α το οποίο ονομάζεται ίχνος (trace) του Α. Αφού 

ισχύει )()( ZZtrZZtr = , μπορούμε εναλλακτικά να γράψουμε 

)()( ZZtrNDis =              (2.2.21) 

Η ποσότητα (2.2.19) θα λέγεται διασπορά του συνόλου σημείων N και θα υπολογίζεται 

συνήθως μέσω του τύπου (2.2.21).  

Έτσι, για τα δεδομένα του Παραδείγματος (2.2.1), ο Πίνακας ZZ  δίνεται στην (2.2.18) οπότε  

222907458)()( =++== ZZtrNDis . 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, προκειμένου να προσδιορίσουμε τον καλύτερο 

γραμμικό συνδυασμό της μορφής (2.2.2), θα πρέπει να αναζητήσουμε το διάνυσμα των συντελεστών 

),...,,( 21
= paaaα
   έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η διασπορά 

ααα ZZYDisYDis == )()(
. Είναι 

όμως φανερό ότι αν πολλαπλασιάσουμε όλες τις συντεταγμένες του α  επί τον ίδιο αριθμό, έστω k , θα 

λάβουμε το διάνυσμα  
),...,,( 21
= pkakakakα
 για το οποίο ισχύει  

)()()()()( 22 NDiskZZkkZZkNDisk αα αααα ===
.  (2.2.22) 

Επομένως η διασπορά που προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε μπορεί να αυξάνεται 

απεριόριστα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε με κάποιο τρόπο τη δυνατότητα αυτή ώστε 

να επιβάλουμε μία δίκαιη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων επιλογών. Επειδή η προσέγγιση του 

προβλήματος που εξετάζουμε γίνεται με χρήση Ευκλείδιων αποστάσεων, ο συνήθης περιορισμός που 

τίθεται για τη λύση του είναι, το διάνυσμα α  να έχει μέτρο ίσο με τη μονάδα, δηλαδή  


=

===
p

i

ia
1

2 111 ααα

. 
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Ένα τέτοιο διάνυσμα λέγεται μοναδιαίο διάνυσμα. Επομένως το πρόβλημα μας τελικά παίρνει 

τη μορφή:  

Για δεδομένο πίνακα Z  διάστασης 
pn

 να βρεθεί το μοναδιαίο διάνυσμα 

),...,,( 21
= paaaα
 το οποίο μεγιστοποιεί την τετραγωνική μορφή 

ααα ZZYDisYDis == )()(
.  

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή έκφραση του ίχνους ενός πίνακα ως άθροισμα όλων των 

ιδιοτιμών του η διασπορά του συνόλου σημείων N μπορεί, σύμφωνα με την (2.2.21) να υπολογιστεί 

και μέσω της έκφρασης 

p

p

j

jZZtrNDis  +++=== 
=

...)()( 21

1 . 

Γεωμετρική Ερμηνεία της Πρώτης Κύριας Συνιστώσας 

Ας θεωρήσουμε την περίπτωση 2=p οπότε τα 

δεδομένα μας θα είναι n σημεία 
),( 21
= iii xxx

, ni ,...,2,1=  

και επομένως μπορούν να απεικονιστούν σε ένα επίπεδο. 

Συμβολίζοντας τα σημεία αυτά με iM
 και χρησιμοποιώντας ένα 

ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων με αρχή το σημείο 

)(),( 21 xOxxO =
 όπου  


=

=
n

i

ix
n

x
1

11

1

,   

=

=
n

i

ix
n

x
1

22

1

 

(βλέπε Σχήμα 2.3.1) θα έχουμε  

iiiOM zxx =−=
,   ni ,...,2,1= . 

Ο γραμμικός συνδυασμός (2.2.3) (για 2=p ) θα οδηγήσει στη σχέση (2.2.9), δηλαδή  

αz iif =
 , ni ,...,2,1=  

όπου 
),( 21
= aaα
 είναι επίσης ένα διάνυσμα του επιπέδου που, όταν μεταφερθεί στο σημείο 

0 θα καθορίζει μία ευθεία  . Η ποσότητα 
αz iif =

 είναι στην πραγματικότητα το εσωτερικό γινόμενο 

των διανυσμάτων iz
και α  οπότε μπορούμε να γράψουμε ότι iiif συναz=

 ή ακόμη, αφού μας 

ενδιαφέρει η περίπτωση που το α  είναι μοναδιαίο (οπότε 1|||| =α ) 

iiiii OHOMf ===  συνσυνz
    (2.3.1) 

(το σύμβολο iOH
σημαίνει ότι το if  έχει πρόσημο + όταν η προβολή του iOM

 στην  έχει 

την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα α  και – όταν έχει αντίθετη κατεύθυνση). Επομένως, η διασπορά  

 
= ==

====
n

i

n

i

i

n

i

ii OHOHfYDisNDis
1 1

2

1

22 )()()(a

              (2.3.2) 

(βλέπε τύπους (2.2.14), (2.2.15)) που προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά το άθροισμα των τετραγώνων των προβολών όλων των διαθέσιμων σημείων επάνω στην ευθεία 

 ). Όσον αφορά τη συνολική διασπορά του συνόλου N σύμφωνα με τις (2.2.18), (2.2.19), θα είναι 

ίση με 

 
= ==

===
n

i

n

i

i

n

i

iii OMNDis
1 1

2
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2
)( zzz
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Σχήμα 2.3.1. 
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Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ii HOM
 έχουμε 

222

iiii MHOHOM +=
,  ni ,...,2,1=  

οπότε  


====

+=+==
n

i

ii

n

i

ii

n

i

i

n

i

i MHNDisMHOHOMNDis
1

2

1

2

1

2

1

2 )()( a

 
ή ισοδύναμα 


=

−=
n

i

ii MHNDisNDis
1

2)()(a

. 

Από την τελευταία ισότητα προκύπτουν τα επόμενα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 

α. Για οποιαδήποτε επιλογή του a ισχύει ότι  

)()( NDisNDis a .     (2.3.3) 

β. Αφού η )(NDis δεν επηρεάζεται από το α , η μεγιστοποίηση του 
)(NDisa είναι 

ισοδύναμη με την ελαχιστοποίηση του αθροίσματος 
 =

n

i iiMH
1

2

. Αυτό σημαίνει η συνθήκη με 

βάση την οποία επιλέγουμε το βέλτιστο α  οδηγεί ουσιαστικά σε πολύ μικρές τιμές των 

κατακόρυφων αποστάσεων των σημείων 
)()( xxz −= iiii MM

, ni ,...,2,1=  από την ευθεία  . 

Αυτό με τη σειρά του εξασφαλίζει ότι τα μήκη iOM
θα είναι πολύ κοντά στα μήκη iOH

δηλαδή 

στις τιμές if (κατ’ απόλυτη τιμή) αφού όπως είδαμε προηγουμένως ισχύει ii OHf =
.  

Συνοψίζοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη κύρια συνιστώσα καθορίζει μία 

κατεύθυνση (ευθεία που ορίζεται από το μοναδιαίο διάνυσμα) τέτοια ώστε οι προβολές των διαθέσιμων 

σημείων (δεδομένων) επάνω σε αυτήν να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στις πραγματικές θέσεις 

των σημείων. Η κατεύθυνση αυτή ονομάζεται συνήθως πρώτος κύριος άξονας (first principal axis). 

Προβάλλοντας τις διαθέσιμες παρατηρήσεις επάνω στον πρώτο κύριο άξονα μπορούμε να 

έχουμε μία αρκετά αξιόπιστη αναπαράσταση των δισδιάστατων παρατηρήσεων σε μία ευθεία 

(μονοδιάστατη αναπαράσταση). Αν οι αρχικές μας παρατηρήσεις ήταν τρισδιάστατες )3( =p θα 

έχουμε αντίστοιχη αναπαράσταση τρισδιάστατων παρατηρήσεων στη μία διάσταση. Όμοιος 

ισχυρισμός ίσχυε για τη γενική περίπτωση )3( p τότε όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη εποπτική εικόνα. 

Το γεγονός αυτό, δηλαδή η δυνατότητα αναπαράστασης των παρατηρήσεων σε χώρο μικρότερης 

διάστασης αναφέρεται στη στατιστική ορολογία ως dimensionality reduction των δεδομένων 

(ελάττωση της διάστασης). 

Η ανισότητα 
)()( NDisNDis a  μας δείχνει ότι η πλέον ιδανική περίπτωση όταν 

αναζητούμε το καλύτερο διάνυσμα α  είναι να φτάσουμε στην ισότητα 
)()( NDisNDis =α  (αυτό θα 

συμβεί αν η ευθεία  περάσει από όλα τα διαθέσιμα σημεία). Επομένως ως ένας δείκτης επίτευξης του 

στόχου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πηλίκο  

1
...)(

)(

21

1 
+++

=
pNDis

NDis



α

.     (2.3.4) 

Το πηλίκο αυτό, εκφρασμένο ως ποσοστό, αναφέρεται συνήθως ως το ποσοστό της συνολικής 

διασποράς των δεδομένων που εξηγείται από τον πρώτο κύριο άξονα (ή εναλλακτικά από την πρώτη 

κύρια συνιστώσα).  

Από τη σχέση (2.3.1) προκύπτει άμεσα ότι  
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i

i
i

OM

f
=συν

, ni ,...,2,1= . 

Είναι φανερό ότι, όταν ισχύει ii OMf 
θα έχουμε 

0συν   ή ισοδύναμα 
0i  (και 

αντίστροφα). Η ποσότητα  

2

2

2

2

2

2

)(
xxz

x
−

===

i

i

i

i

i

i
i

ff

OM

f
Q

, ni ,...,2,1=    (2.3.5) 

λέγεται ποιότητα αναπαράστασης της i-οστής παρατήρησης (συνήθως εκφράζεται σε ποσοστό) 

και μας δίνει πληροφορία για το πόσο κοντά βρίσκεται η παρατήρηση στην προβολή της στον πρώτο 

κύριο άξονα. Τιμές του 
)( ixQ
μεγαλύτερες από 90% αντιστοιχούν σε γωνίες i  μικρότερες των 18.5ο 

ενώ τιμές μεγαλύτερες από 95% σε γωνίες μικρότερες από 13ο.  

Τέλος η ποσότητα 

22

2

2

1

2

1

22

...)(
)(

1 n

iii
i

fff

ff

NDis

f
CT

+++
===

u

x

     (2.3.6) 

λέγεται συμβολή της i-οστής παρατήρησης στη διαμόρφωση (της κατεύθυνσης) του πρώτου 

κύριου άξονα. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του 
)( iCT x

 τόσο περισσότερο έχει επηρεάσει το 

αντίστοιχο σημείο 
)( ii xM

την κατεύθυνση του πρώτου κύριου άξονα. 

Σημειώνεται ότι, για τα 
)( iCT x

, ni ,...,2,1=  ισχύει η ταυτότητα  


=

=
n

i

iCT
1

1)(x

. 

Κλείνοντας αναφέρουμε ότι όλα όσα είδαμε προηγουμένως για την ειδική περίπτωση 2=p  

(δισδιάστατα αρχικά δεδομένα ή ισοδύναμα, μελέτη δύο μεταβλητών 21 , XX
) ισχύουν για 

οποιοδήποτε 
p

 (μελέτη 
p

 μεταβλητών). Στην περίπτωση 3=p μπορεί να τα δει κάποιος εποπτικά 

εργαζόμενος στον τρισδιάστατο χώρο για 3p  όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα εποπτικής 

αναπαράστασης των σχετικών αποτελεσμάτων. 
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Στατιστική Ερμηνεία της Πρώτης Κύριας Συνιστώσας 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, το αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών  είναι η δημιουργία μίας νέας μεταβλητής Υ της μορφής (2.2.2) και η ‘αντικατάσταση’ 

των p-διάστατων παρατηρήσεων 321 ,...,, xxx
 των n ατόμων με τις (μονοδιάστατες) τιμές 

αx1
=iy

, 

ni ,...,2,1= . Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την πρώτη κύρια συνιστώσα, θα πρέπει να πάρουμε 1uα =
 

οπότε θα προκύψουν οι n τιμές  

111 ux=y
,  122 ux=y

,..., 1ux nny =
 

καθώς και οι κεντρικοποιημένες τιμές 

yyf −= 11 ,   
yyf −= 22 ,...., 

yyf nn −=
. 

Θέλοντας να διερευνήσουμε τη σχέση που έχει η νέα μεταβλητή Y με τις αρχικές pxxx ,...,, 21

φαίνεται λογικό να καταφύγουμε σε ένα στατιστικό μέτρο συσχέτισης, για παράδειγμα στο δειγματικό 

συντελεστή συσχέτισης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το δείγμα των n ατόμων και θέλοντας να 

συγκρίνουμε την Υ με την jX
 (για κάποιο pj ,...,2,1= ), οι διαθέσιμες πληροφορίες μας είναι 

• για την Υ οι τιμές nyyy ,...,, 21  (με αντίστοιχο δειγματικό τεστ y ), 

• για την jX
 οι τιμές njjj xxx ,...,, 21  (με αντίστοιχο δειγματικό μέσο jx

). 

Επομένως ο δειγματικός συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της 1ης κύριας συνιστώσας και της j 

αρχικής μεταβλητής jX
 θα δίνεται από το γνωστό τύπο  
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    (2.4.1) 

ή ισοδύναμα, αφού jijijii xxzyyf −=−= ,
, 
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n

i

iji

n

i
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zf
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1

22

1
1

      (2.4.2) 

Σημειώνεται ότι, ο τελευταίος τύπος δίνει ουσιαστικά το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των 

κεντρικοποιημένων scores nfff ,...,, 21  και των κεντρικοποιημένων τιμών στην j μεταβλητή  

jjj xxz −= 11 ,  jjj xxz −= 22 ,..., jnjnj xxz −=
. 

Έχοντας βρει την μέγιστη ιδιοτιμή 1 του πίνακα ΖΖ  και το αντίστοιχο μοναδιαίο 

ιδιοδιάνυσμα 1u
που αντιστοιχούν στον πρώτο κύριο άξονα (Πρόταση 2.2.1) είναι πολύ πιο εύκολο να 

υπολογίσουμε τους συντελεστές συσχέτισης μέσω της επόμενης πρότασης. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2.4.1. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του πρώτου κύριου άξονα και της j  

μεταβλητής jX
 δίνεται από τον τύπο 

j

j

j
d

u
r

11

1


=

,  pj ,...,2,1=     (2.4.3) 
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όπου ju1 είναι η j  συντεταγμένη του ιδιοδιανύσματος 1u
και 

2

1

2

1

22 )1()( j

n

i

jij

n

i

ijj snxxzd −=−== 
== .         (2.4.4) 

Τυποποίηση των Δεδομένων 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η μέθοδος της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών παράγει 

κατάλληλους συντελεστές paaa ,...,, 21  ώστε στα n  διαθέσιμα άτομα (παρατηρήσεις ix
, 

ni ,...,2,1= ) να αντιστοιχισθούν τα scores  

)(...)()( 222111 pippiii xxaxxaxxaf −++−+−=
,  ni ,...,2,1= .  (2.5.1) 

Οι βέλτιστες τιμές των συντελεστών paaa ,...,, 21  εξαρτώνται από τη μονάδα μέτρησης των 

χαρακτηριστικών pXXX ,...,, 21 . Πράγματι, αν για παράδειγμα το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν μήκος 

το οποίο το μετρήσουμε σε m και αλλάξουμε τη μονάδα μέτρησης σε cm, τότε όλες οι τιμές 1iX
,  

ni ,...,2,1=  θα πολλαπλασιαστούν επί 100. Το ίδιο θα συμβεί με την τιμή του 1x
, με αποτέλεσμα να 

πολλαπλασιαστεί επί 100 ολόκληρη η πρώτη στήλη του πίνακα (2.2.13). αυτό θα έχει ως συνέπεια να 

μεταβληθούν οι τιμές στην 1η στήλη του πίνακα XX  κάτι το οποίο θα μεταβάλλει τόσο τις ιδιοτιμές 

του όσο και το πρώτο ιδιοδιάνυσμα (το οποίο καθορίζει τους συντελεστές paaa ,...,, 21 ). 

Αν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε, με τη λογική της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών, ένα 

γραμμικό συνδυασμό ο οποίος δεν θα επηρεάζεται από τις μονάδες μέτρησης των χαρακτηριστικών 

(μεταβλητών) pXXX ,...,, 21 θα πρέπει να προβούμε σε κανονικοποίηση του κάθε χαρακτηρισμού. 

Αυτό σημαίνει ότι, για κάθε pj ,...,2,1= θα πρέπει να γίνει η διαίρεση των αποκλίσεων jij xx −
, 

ni ,...,2,1= με την τετραγωνική ρίζα ενός μέτρου διασποράς των τιμών αυτών π.χ του jd
που 

καθορίζεται από τον τύπο (2.4.4). έτσι ο τύπος (2.5.1) θα λάβει τη μορφή 

p

pip

p

ii

i
d

xx
a

d

xx
a

d

xx
af

−
++

−
+

−
= ...

2

22

2

1

11

1

,  ni ,...,2,1=   (2.5.2) 

και θέτοντας (συγκρίνετε με τον τύπο (2.2.10)) 
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2

22

1

11

z

,  ni ,...,2,1=  

ξαναφτάνουμε στην έκφραση (βλέπε (2.29)) 

αz iif =
. 

Όλη η ανάλυση που έγινε στην Παράγραφο 2.2 για την εύρεση του βέλτιστου γραμμικού 

συνδυασμού εξακολουθεί να ισχύει, με μόνη τη διαφορά ότι ο πίνακας ZZ  που χρησιμοποιείται στην 

εφαρμογή της Πρότασης 2.2.1 έχει τη μορφή 
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όπου jks
 η δειγματική συνδιακύμανση για τις μεταβλητές jX

και kX
και js

, ks
οι 

δειγματικές τους διασπορές. Επομένως ισχύει RZZ = όπου R είναι ο δειγματικός πίνακας 

συσχετίσεων για τα διαθέσιμα δεδομένα.  

Σημειώνεται ότι, όταν έχει γίνει τυποποίηση των δεδομένων, ο τύπος της Πρότασης 2.4.1 για 

τα συντελεστή συσχέτισης μεταξύ του πρώτου κύριου άξονα και της j μεταβλητής jX
παίρνει τη 

μορφή 

jj ur 111 =
, pj ,...,2,1=  

(παρατηρείστε ότι τώρα θα έχουμε 
12

1 = = ij

n

j z
). Επίσης, αν η τυποποίηση γινόταν με τον 

συνήθη τύπο 

j

jij

ij
s

xx
z

−
=

      (2.5.3) 

τότε ο πίνακας ZZ   θα ήταν ίσος με τον δειγματικό πίνακα συσχετίσεων πολλαπλασιασμένο 

επί 1−n  ενώ τα scores θα δινόντουσαν από τον τύπο 

p

pip

p
ii

i
s

xx
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s

xx
a

s

xx
af

−
++

−
+

−
= ...

2

22
2

1

11
1

, ni ,...,2,1=   (2.5.4) 

(οι τιμές αυτές είναι ίσες με τις τιμές που προκύπτουν από τον (2.5.2) πολλαπλασιασμένες επί 

1−n ). 

Οι υπόλοιπες Κύριες Συνιστώσες 

Σύμφωνα με τη γεωμετρική ερμηνεία της παραγράφου 2.3 η πρώτη κύρια συνιστώσα ορίζει 

μία ευθεία (μέσω του μοναδιαίου διανύσματος α ) επάνω στην οποία μπορούμε να προβάλουμε τις p-

διάστατες παρατηρήσεις μας έχοντας τη μικρότερη δυνατή απώλεια πληροφορίας. Η ιδέα αυτή θα 

μπορούσε να επεκταθεί χρησιμοποιώντας αντί ευθείες ένα επίπεδο. 

Ας θεωρήσουμε λοιπόν το σύνολο 

},....,,{ 21 nN xxx=
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που αποτελείται από n τρισδιάστατες παρατηρήσεις ( 3=p ). Η i-οστή παρατήρηση ix

αντιστοιχεί σε ένα σημείο iM
του τρισδιάστατου χώρου. Ένα επίπεδο του χώρου αυτού που περνάει 

από το κέντρο βάρους Ο( x ) των n σημείων θα καθορίζεται από δύο κάθετους άξονες και ας 

συμβολίσουμε με βα,  τα αντίστοιχα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων αυτών (βλέπε Σχήμα 2.6.1). 

Προβάλλοντας το σημείο iM
 στο επίπεδο και στη συνέχεια την προβολή του iK

 στους άξονες που 

καθορίζονται από τα διανύσματα α  και β θα έχουμε 

(λόγω των ορθογωνίων τριγώνων) ii MOK
, ii KOH

 
222

iiii MKOKOM +=
,   

222

iiii KHOHOK +=
 

ή ακόμη, αφού iii OΘKH =
, 

2222

iiiii MKOΘOHOM ++=
. 

Επομένως η συνολική διασπορά του συνόλου 

N  


=

=
n

i

iOMNDis
1

2)(

 
μπορεί να αναλυθεί ως εξής 


===

++=
n

i

ii

n

i

i

n

i

i MKOΘOHNDis
1

2

1

2

1

2)(

    (2.6.1) 

Όμως, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6.2, τα ii OΘOH ,
 δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι προβολές 

του σημείου iM
 στον άξονα που καθορίζεται από τα μοναδιαία διανύσματα α  και β αντίστοιχα οπότε 

)(
1

2 NDisOH
n

i

i α=
= ,  

)(
1

2 NDisOΘ
n

i

i β=
=  

και η ισότητα (2.6.1) παίρνει τη μορφή  

 
Σχήμα 2.6.1. 
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Η ποσότητα  

)()()(, NDisNDisNDis βαβα +=
 (2.6.2) 

θα λέγεται διασπορά του συνόλου N στο επίπεδο που καθορίζεται από τα μοναδιαία (και 

κάθετα μεταξύ τους) διανύσματα α , β . 

Θέλοντας λοιπόν να έχουμε όσο το δυνατόν πιστότερη αναπαράσταση των σημείων επάνω στο 

επίπεδο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το άθροισμα  

)()( ,

1

2 NDisNDisMK
n

i

ii βα−=
=  

ή ισοδύναμα, αφού το )(NDis δεν επηρεάζεται από την επιλογή του επιπέδου (δηλαδή των α

, β ), θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την ποσότητα (2.6.2). Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας αρχικά 

το α έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η 
ααα ZZNDis =)(

και στη συνέχεια το β  έτσι ώστε να είναι 

κάθετο στο α  και να μεγιστοποιείται η 
βββ ZZNDis =)(

. Σύμφωνα λοιπόν με την Πρόταση 2.2.1 

θα πρέπει να πάρουμε το  α  ίσο με το 1u
και θα έχουμε  

1
1

)()(max
1

==
=

NDisNDis uα
α  

Ενώ, χρησιμοποιώντας σχετικό αποτέλεσμα που γνωρίσαμε σε προηγούμενα μαθήματα το β  

θα πρέπει να επιλεγεί ως το μοναδιαίο ιδιοδιάνυσμα 2u
που αντιστοιχεί στη δεύτερη μεγαλύτερη 

ιδιοτιμή 2 του πίνακα ZZ  και θα ισχύει  

2)(
2

=NDisu . 

Σχήμα 2.6.2. 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 193 

 

 

Στο διάνυσμα 
),...,,( 112111
= puuuu

αντιστοιχεί ο επόμενος γραμμικός συνδυασμός των 

αρχικών μεταβλητών 

pp XuXuXuY 12121111 ...+++=
 

(τον οποίο ονομάσαμε πρώτη κύρια συνιστώσα), ενώ το διάνυσμα 
),...,,( 2222121
= puuuu

θα δημιουργεί ένα δεύτερο γραμμικό συνδυασμό  

pp XuXuXuY 22221212 ...+++=
 

που θα λέγεται δεύτερη κύρια συνιστώσα.  

Σε αναλογία λοιπόν με όσα γνωρίσαμε στις προηγούμενες παραγράφους θα έχουμε τα εξής: 

α. Από τη συνολική διασπορά του συνόλου N  (δηλαδή των διαθέσιμων δεδομένων) η 

οποία είναι ίση με )()( ZtrNDis = , η πρώτη κύρια συνιστώσα εξηγεί ποσοστό ίσο με  

pZZtrNDis
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ενώ και οι δύο μαζί ποσοστό ίσο με 
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β. Τα scores 1if , ni ,...,2,1=  και 2if , ni ,...,2,1=  των n ατόμων στις δύο κύριες 

συνιστώσες θα δίνονται από τους τύπους 

ippiii zuzuzuf 12121111 ...+++=
, ippiii zuzuzuf 22221212 ...+++=

 για ni ,...,2,1=  

ή ισοδύναμα, με χρήση πινάκων 

1

1

21

11

1 uf Z

f

f

f

n

=



















=


, 

 

2

2

22

12

2 uf Z

f

f

f

n

=



















=


. 

γ. Η ποιότητα αναπαράστασης της i-

οστής παρατήρησης ix
 στο επίπεδο είναι ίση με 

(βλέπε και Σχήμα (2.6.3)) 
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δηλαδή 

Σχήμα 2.6.3. 
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δ. Ο συντελεστής συσχέτισης kjr
, 2,1=k  μεταξύ των δύο πρώτων αξόνων και της j  

μεταβλητής jX
 δίνεται από τον τύπο (βλέπε Πρόταση 2.4.1)  
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όπου kju
είναι η j  συντεταγμένη του ιδιοδιανύσματος ku
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ε. Η συμβολή της i - οστής παρατήρησης στη διαμόρφωση του επιπέδου των δύο πρώτων 

κύριων αξόνων είναι ίση με  
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Η διαδικασία κατασκευής κυρίων αξόνων μπορεί να συνεχιστεί με 3ο, 4ο, ... άξονα (ο 3ος θα 

είναι κάθετος στο επίπεδο που ορίζουν οι δύο πρώτοι, από εκεί και πέρα βέβαια χάνεται η εποπτεία 

αφού δεν μπορούμε να έχουμε μία εποπτική εικόνα ενός χώρου διάστασης 3p ). Χρησιμοποιώντας 

λοιπόν όλες τις ιδιοτιμές p ,..., 21 του πίνακα ZZ  και τα αντίστοιχα μοναδιαία ιδιοδιανύσματα 

puuu ,...,, 21  θα έχουμε 

jjj ZZNDis
j

== uuu )(
, pj ,...,2,1=  

και η συνολική διασπορά )()( ZZtrNDis =  θα αναλύεται ως εξής 
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p
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= == 1 11

)()()( uu
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Επομένως, χρησιμοποιώντας τις j πρώτες  κύριες συνιστώσες ),...,2,1( pj =  το ποσοστό της 

διασποράς που επιτυγχάνουμε να ερμηνεύσουμε είναι ίσο με  

p

jj

NDis 
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+++
=

+++
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...
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21

2121

,     pj 1 . 

Κλείνοντας σημειώνουμε την εξής εναλλακτική ερμηνεία της μεθόδου της Ανάλυσης Κυρίων 

Συνιστωσών. Σύμφωνα με τη φασματική ανάλυση του πίνακα ZZ  μπορούμε να γράψουμε 

pppZZ uuuuuu +++=  ...222111 . 

Όταν λοιπόν κάνουμε χρήση μόνο των j πρώτων κυρίων αξόνων )1( pj  από το άθροισμα 

του δεξιού μέρους διατηρούμε μόνο τους όρους που σχετίζονται με τις j  μεγαλύτερες ιδιοτιμές 

j  ...21  οπότε είναι σαν να προσεγγίζουμε τον πίνακα ZZ  ως εξής 

jjjZZ uuuuuu +++  ...222111 ,      pj 1 . 
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Αν οι υπόλοιπες ιδιοτιμές pj  + ...1  είναι πολύ μικρές σε σχέση με το άθροισμα 

pZZtr  +++= ...)( 21 , τότε η τελευταία προσέγγιση θα είναι καλής ποιότητας. Αυτή είναι η 

περίπτωση που η Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών δίνει καλή αναπαράσταση των δεδομένων στον j-

διάστατο χώρο. 

Σημειώστε ότι τα ιδιοδιανύσματα που δίνει το SPSS αντιστοιχούν στην προσέγγιση 

.))((...))()(())(( 2222221111
+++=

jjjj uZZ  uuuuuu
 

ή ισοδύναμα 

jjZZ υυυυυυ +++= ...2211  
όπου θέσαμε 

kkk uυ =
,  jk ,...,2,1= . 

  



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 196 

 

 

 

Επιλογή Πλήθους Κύριων Συνιστωσών που θα διατηρηθούν στο τελικό μοντέλο 

Η επιλογή του πλήθους των κυρίων συνιστωσών που θα διατηρήσουμε ώστε να περιγράψουμε 

ικανοποιητικά τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης το οποίο 

δυστυχώς δεν έχει εύκολη και κοινώς αποδεκτή απάντηση. Από τις προηγούμενες παραγράφους είναι 

φανερό ότι, επιλέγοντας λιγότερες κύριες συνιστώσες από όσες μεταβλητές είχαμε αρχικά, θα 

προκύψει αναγκαστικά κάποια απώλεια πληροφορίας. Για λόγους οικονομίας και ευκολίας στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων ενδιαφερόμαστε για όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό κύριων 

συνιστωσών. Όμως όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των κύριων συνιστωσών που διατηρούμε τόσο 

μεγαλύτερη είναι η απώλεια της πληροφορίας. Πόσες λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε; Δυστυχώς 

το ερώτημα αυτό δεν έχει εύκολη και κοινώς αποδεκτή απάντηση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά 

κριτήρια τα οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 

α. Ποσοστό συνολικής διακύμανσης που εξηγούν οι συνιστώσες. 

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο βάζουμε κάποιο όριο (π.χ. 75%) και επιλέγουμε τον αριθμό των 

συνιστωσών έτσι ώστε όλες μαζί (αθροιστικά) να εξηγούν μεγαλύτερο ποσοστό από το όριο που 

βάλαμε. Ως κριτήριο είναι πολύ απλό και εύκολο αλλά στην πράξη δεν δίνει πάντα καλά αποτελέσματα, 

ιδίως αν ο στόχος είναι αρκετά υψηλός (οπότε μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε ιδιαίτερα μεγάλο 

πλήθος κυρίων συνιστωσών). 

β. Κριτήριο του Kaiser 

Ο Kaiser προτείνει να διατηρούμε μόνο τις ιδιοτιμές που είναι μεγαλύτερες από τη μέση τιμή 

των ιδιοτιμών p ,...,, 21 , δηλαδή από την ποσότητα 

p

ZZtr

p

NDis

p

p )()(...21 
==

+++
=




. 

Στην περίπτωση που εργαζόμαστε με τον πίνακα συσχετίσεων ισχύει ότι pZZtr = )(  οπότε 

η μέση τιμή των p ,...,, 21  είναι ίση με 1= . Επομένως τότε, σύμφωνα με το κριτήριο του Kaiser, 

διαλέγουμε τόσες συνιστώσες όσες ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας έχουμε. Το κριτήριο αυτό είναι 

συνήθως η default επιλογή σε πολλά στατιστικά πακέτα. 
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γ. Ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται για κάθε αρχική μεταβλητή. 

Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο βάζουμε κάποιο όριο για το ποσοστό της διακύμανσης που 

ερμηνεύεται για κάθε μία από τις αρχικές μεταβλητές. Επιλέγονται τόσες συνιστώσες ώστε να 

ερμηνεύεται για κάθε μεταβλητή ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το προκαθορισμένο όριο που τέθηκε. 

Ωστόσο το όριο αυτό είναι υποκειμενικό. Επίσης αν κάποια μεταβλητή δεν ερμηνεύεται ικανοποιητικά 

από τις πρώτες κύριες συνιστώσες το κριτήριο θα οδηγήσει σε διατήρηση μεγάλου αριθμού 

συνιστωσών. 

δ. Scree plot 

To scree plot είναι ένα γράφημα που απεικονίζει τις ιδιοτιμές με βάση τη σειρά μεγέθους τους. 

Πιο συγκεκριμένα στον οριζόντιο άξονα τοποθετείται η σειρά 1,2, 3… και στον κάθετο άξονα η τιμή 

της κάθε ιδιοτιμής. Εξετάζοντας το scree plot εντοπίζουμε το σημείο στο οποίο το γράφημα γίνεται 

περίπου οριζόντιο και διατηρούμε τόσες συνιστώσες όσες υποδεικνύονται από το σημείο αυτό. 

Για παράδειγμα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των 5 μαθητών με τις βαθμολογίες σε 

6 μαθήματα, όπως αυτά δόθηκαν στο Παράδειγμα 1.2.1 θα παίρναμε το επόμενο scree plot. 

 
Από αυτό είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει νόημα να διατηρήσουμε περισσότερες από 4 κύριες 

συνιστώσες. Κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι 2  κύριες συνιστώσες είναι αρκετές αφού το 

επιπλέον ποσοστό που εξηγούν οι επόμενες είναι πολύ μικρό (η τρίτη λιγότερο από 10% και η τέταρτη 

και η πέμπτη λιγότερο από 1%).  

Σε αντίστοιχη απόφαση θα οδηγηθεί κανείς και με το κριτήριο του Kaiser, χρησιμοποιώντας 

τον επόμενο πίνακα ιδιοτιμών. 
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Co

mponent 

Initial Eigenvaluesa 

Tot

al 

% of 

Variance 

Cumul

ative % 

1 81.0

26 
72.345 72.345 

2 21.8

71 
19.528 91.873 

3 8.41

5 
7.514 99.386 

4 
.687 .614 

100.00

0 

5 3.28

6E-15 

2.934E

-15 

100.00

0 

6 1.93

0E-15 

1.724E

-15 

100.00

0 

Σύνοψη-Σχόλια 

Γενικά είναι δύσκολο να αναπαραστήσουμε γραφικά τα διαθέσιμα πολυδιάστατα δεδομένα. Η 

μέθοδος της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα μικρό 

αριθμό από γραμμικούς συνδυασμούς των αρχικών μεταβλητών έτσι ώστε οι γραμμικοί αυτοί 

συνδυασμοί να είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους αλλά και να περιέχουν όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος 

της διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. Εφόσον επιτευχθεί αυτό αντί για τα αρχικά δεδομένα 

μπορούμε να αναπαραστήσουμε γραφικά τις πρώτες κύριες συνιστώσες που ερμηνεύουν μεγάλο 

κομμάτι της μεταβλητότητας των δεδομένων έχοντας έτσι μια πολύ αξιόπιστη οπτική παρουσίαση των 

δεδομένων. 

Ένα πρώτο όφελος από την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι η οικονομία αποθήκευσης 

των δεδομένων. Έτσι, σε μια τεράστια βάση δεδομένων, αντί να αποθηκεύουμε όλες τις μεταβλητές 

μπορούμε να αποθηκεύουμε μόνο ένα μικρό αριθμό κυρίων συνιστωσών (χάνοντας φυσικά κάποιο 

μέρος της πληροφορίας αλλά με κέρδος σε χώρο και ταχύτητα επεξεργασίας). Επίσης, κοιτάζοντας τα 

scores των διαθέσιμων ατόμων (παρατηρήσεων) στις κύριες συνιστώσες είναι μερικές φορές εύκολο 

να αποκτήσουμε μια ιδέα πως ομαδοποιούνται οι παρατηρήσεις. Ένα σημαντικό επιπλέον όφελος είναι 

ότι από ένα σύνολο συσχετισμένων μεταβλητών καταλήγουμε σε ένα σύνολο ασυσχέτιστων 

μεταβλητών, κάτι το οποίο μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελέτη των δεδομένων με 

εφαρμογή πρόσθετων στατιστικών μεθόδων. Για παράδειγμα, αν συμβεί να έχουμε λίγες παρατηρήσεις 

αλλά πολλές μεταβλητές η μείωση των διαστάσεων του προβλήματος (μέσω της χρήσης λίγων κύριων 

συνιστωσών) είναι ίσως η μόνη λύση για να προχωρήσουμε σε στατιστική επεξεργασία. Επίσης στη 

γραμμική παλινδρόμηση όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι υψηλά συσχετισμένες (οπότε έχουμε 

το πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας) θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε τις υψηλά 

συσχετισμένες μεταβλητές με τις κύριες συνιστώσες τους (όχι απαραίτητα όλες) οι οποίες είναι 

ασυσχέτιστες και να προχωρήσουμε στη δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης που μας ενδιαφέρει. 

Για να κατασκευάσουμε τις κύριες συνιστώσες χρειάζεται να βρούμε τις ιδιοτιμές και τα 

ιδιοδιανύσματα του δειγματικού πίνακα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων (ή των συσχετίσεων) των 

δεδομένων που διαθέτουμε. Η μεγαλύτερη ιδιοτιμή και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα αντιστοιχούν στην 

πρώτη κύρια συνιστώσα, η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιοτιμή στη δεύτερη κύρια συνιστώσα κλπ. Η 

διακύμανση της κάθε κύριας συνιστώσας είναι ίση με την αντίστοιχη ιδιοτιμή που τη δημιούργησε. Αν 

κάποιος χρησιμοποιήσει όλες τις συνιστώσες τότε θα διατηρήσει όλη τη διακύμανση, ενώ 

παραλείποντας κάποιες συνιστώσες θα χαθεί μέρος της διακύμανσης. Καλό θα είναι να έχουμε υπόψη 
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μας ότι τα ιδιοδιανύσματα που δίνουν τα στατιστικά πακέτα είναι συνήθως κανονικοποιημένα, δηλαδή 

το άθροισμα τετραγώνων του είναι 1 και δεν είναι μοναδικά από την άποψη πως μπορούμε να τους 

αλλάξουμε πρόσημο σε όλα τα στοιχεία τους. Συνεπώς η λύση από στατιστικό πακέτο σε στατιστικό 

πακέτο μπορεί να διαφέρει ως προς τα πρόσημα (ή και ως προς τις συντεταγμένες αν δεν κάνει 

κανονικοποίηση). 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου υπάρχουν ουσιαστικά δύο διαφορετικές επιλογές. Η μια είναι 

να χρησιμοποιήσουμε κεντρικοποιημένα δεδομένα (αυτό αντιστοιχεί σε ανάλυση του πίνακα 

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων) ενώ η δεύτερη είναι να καταφύγουμε σε τυποποίηση των δεδομένων 

(αυτό αντιστοιχεί σε ανάλυση του πίνακα συσχετίσεων). Τα αποτελέσματα θα διαφέρουν ανάλογα με 

τον πίνακα που θα αναλύσουμε για αυτό η επιλογή είναι βασική για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Στην πράξη δεν είναι ξεκάθαρο ποιόν από τους δύο πίνακες πρέπει 

να χρησιμοποιούμε. Μια καλή στρατηγική είναι να αποφεύγουμε τον πίνακα διακύμανσης όταν 

υπάρχουν κάποιες μεταβλητές με πολύ μεγαλύτερη διακύμανση από τις υπόλοιπες. Ωστόσο δεν 

συνίσταται, η άκριτη γενικευμένη χρήση του πίνακα συσχετίσεων καθώς η διαφορά στις διακυμάνσεις 

ενδέχεται να περιέχει πληροφορία πολύτιμη για το θέμα που εξετάζουμε. Στην τελική επιλογή θα μας 

βοηθήσει η προσεκτική εξέταση της φύσης του προβλήματος που μελετάμε και οι στόχοι που θέτουμε. 

Αν από την ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων προκύψουν μηδενικές ιδιοτιμές, αυτό σημαίνει 

ότι κάποιες μεταβλητές είναι γραμμικά εξαρτημένες και πρέπει να τις διώξουμε (αν συμβεί αυτό καλό 

θα είναι να εξετάσουμε τα δεδομένα μας μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα π.χ. στήλες που 

επαναλαμβάνονται). Στην πράξη δεν συναντάμε συνήθως μηδενικές ιδιοτιμές αλλά πολύ μικρές (κοντά 

στο μηδέν). Αυτό σημαίνει ότι κάποιες μεταβλητές είναι σχεδόν γραμμικά εξαρτημένες. Αν 

αναλογιστεί κανείς πως τέτοιες ιδιοτιμές αντιστοιχούν σε συνιστώσες με σχεδόν μηδενική διακύμανση 

μπορούμε να τις αγνοήσουμε εντελώς. Η εξήγηση για αυτό είναι ότι στα αρχικά μας δεδομένα θα 

υπάρχουν μεταβλητές που παρέχουν περίπου την ίδια πληροφορία οπότε η πληροφορία αυτή θα 

μεταφερθεί σε κάποια από τις πρώτες κύριες συνιστώσες και ότι μείνει θα πάει σε μια συνιστώσα με 

αμελητέα διακύμανση. 

Μια σημαντική απόφαση που πρέπει να ληφθεί κατά την εφαρμογή της μεθόδου της Ανάλυσης 

Κυρίων Συνιστωσών είναι η επιλογή του πλήθους των κυρίων συνιστωσών που θα διατηρήσουμε. Είναι 

γνωστό ότι επιλέγοντας λιγότερες κύριες συνιστώσες από όσες μεταβλητές είχαμε αρχικά, έχουμε 

αναγκαστικά απώλεια πληροφορίας. Αυτό είναι το κόστος έναντι του οφέλους μας να μειώσουμε το 

πλήθος των μεταβλητών (ή όπως λέμε συνήθως, τις διαστάσεις του προβλήματος). Προφανώς λοιπόν 

ενδιαφερόμαστε για κάποιον μικρό αριθμό κύριων συνιστωσών. Πόσες όμως; Δυστυχώς το ερώτημα 

αυτό δεν έχει εύκολη και κοινώς αποδεκτή απάντηση. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά κριτήρια τα 

οποία περιγράψαμε στην παράγραφο, η οποία αναφέρεται στην επιλογή του πλήθους των κυρίων 

συνιστωσών, οι οποίες θα αποτελέσουν το τελικό μοντέλο. 

Το πιο χρήσιμο αλλά και πιο δύσκολο κομμάτι της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών είναι η 

ερμηνεία τους. Αυτό γίνεται εξετάζοντας τις συσχετίσεις μεταξύ των αρχικών μεταβλητών και των 

μεταβλητών που αντιστοιχούν στις κύριες συνιστώσες που θέλουμε να ερμηνεύσουμε. Έτσι το αφού 

κατασκευάσουμε τις κύριες συνιστώσες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε κάποια φυσική 

ερμηνεία, ιδιαίτερα στις πρώτες. Η σωστή ερμηνεία των κυρίων συνιστωσών που διατηρούμε, μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς συσχέτισης ανάμεσα στις αρχικές μεταβλητές μας.  

Κλείνοντας αναφέρουμε ότι, αν μια μεταβλητή (από τις αρχικές) είναι ασυσχέτιστη με όλες τις 

υπόλοιπες καλό είναι να την αφαιρέσουμε από την ανάλυση αφού, αν διατηρηθεί, κάποια από τις κύριες 

συνιστώσες θα ταυτιστεί μαζί της. Ο λόγος της απαλοιφής της είναι ότι, μη έχοντας σημαντικές 

συσχετίσεις με τις υπόλοιπες μπορεί να μελετηθεί αυτοτελώς και συνεπώς δεν έχει νόημα να την 

συμπεριλάβουμε στην ανάλυση. Επομένως, άσχετα με το αν θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα 

διακύμανσης ή τον πίνακα συσχετίσεων είναι σκόπιμο να ρίξουμε αρχικά μια προσεκτική ματιά στον 

πίνακα συσχετίσεων και να δούμε αν οι αρχικές μας μεταβλητές έχουν σημαντικές συσχετίσεις. 
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4.2.4.7 Ένταση και ευαισθησία σε υπάρχοντες  δείκτες στην Αττική – Προοπτικές 

σύγκρισης τους με τον συνολικό δείκτη της παρούσης έρευνας 

Αναζητώντας εκτενώς, επίμονα και αδιάλειπτα δείκτες της παιδικής στέρησης στην περιοχή 

της Αττικής, διαπιστώθηκε ότι τέτοιοι δεν υπάρχουν σε γνωστές τουλάχιστον και μεγάλες βάσεις 

δεδομένων όπως π.χ. της EUROSTAT. Αυτό που υπάρχει σε επίπεδο Αττικής είναι δείκτες στέρησης 

που αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού , επίσης δείκτες παιδικής στέρησης σε επίπεδο Ελλάδας. Οι 

δείκτες αυτοί προέρχονται από την European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-

SILC) και βάσει αυτών εκτιμάται ένας πολυδιάστατος δείκτης211 φτώχειας. Παρακάτω παρατίθενται οι 

σημαντικότεροι και πιο καθοριστικοί σε σχέση με τις διαστάσεις μας, δείκτες από αυτούς: 

A) ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROSTAT212 

α.1 Σοβαρή υλική στέρηση 

α.2 Μέσο εισόδημα 

α.3 Σε κίνδυνο φτώχειας (ο δείκτης που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη παιδική φτώχεια με 

εισοδηματικά κριτήρια ) 

α.4 Τα βγάζουν πέρα με μεγάλη δυσκολία 

α.5 Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (ο δείκτης που χρησιμοποιείται για να 

εκφράσει τη παιδική φτώχεια με κριτήρια εισοδήματος, αποστέρησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού, γνωστός ως AROPE ) 

α.6 Επίμονη φτώχεια 

α.7 Διαρροή από τη στέγη,  υγρασία σε τοίχους, πάτωμα ,σάπια κουφώματα 

α.8 Πρόσβαση σε υγεία 

α.9 Μορφωτικό Επίπεδο 

α.10 Αναφερόμενες δεξιότητες 

α.11 Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων 

α.12 Ποσότητα Ελεύθερου Χρόνου 

α.13 Ποιότητα Ελεύθερου Χρόνου 

Οι δείκτες  α.9 , α.10 και α.11 δεν αναφέρονται αποκλειστικά μόνο σε παιδιά, αλλά ο α.9 σε 

ηλικίες 15-64 και οι α.10 – α.11 στο σύνολο του πληθυσμού , επομένως παρόλο που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν μια ακόμα πηγή εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη πέμπτη διάσταση του δείκτη 

μας εν τούτοις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πάραυτα θεωρήσαμε σημαντικό να αναφερθούν, 

καταρχήν για να τονίσουμε ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την ευημερία γίνεται από δείκτες που 

 
211  Βλέπε σχετικά: Alkire, S., Apablaza, M., and Jung, E. (2014). “Multidimensional Poverty 

Measurement for EUSILC Countries”. OPHI Research in Progress 36c, Oxford University. 
Alkire, S. and Apablaza, M. (2016). "Multidimensional poverty in Europe 2006–2012:Illustrating a 

methodology." OPHI Working Paper 74, University of Oxford 
212 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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βλέπουν στην ουσία μόνο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στα άτομα και για να δείξουμε επίσης το κενό 

της πληροφορίας της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την ευημερία στον υπό-πληθυσμό των παιδιών.  

Ο δείκτης α.8 δεν αναφέρεται επίσης αποκλειστικά σε παιδιά ,αλλά αναφέρεται γενικά σε νέους 

ανθρώπους, ηλικίας 16 με 24 χρόνων. Έτσι παρόλο που θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως 

πηγή για τη τέταρτη διάσταση του δείκτη μας, εν τούτοις δεν είναι δυνατό εξαιτίας του φάσματος 

ηλικιών που καλύπτει. Επομένως πάλι γίνεται αντιληπτή η απουσία αυτής της πληροφορίας για τα 

παιδιά ακόμα και σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας.  

Οι δείκτες α.11 και α.12 δεν αναφέρονται επίσης σε παιδιά ,αλλά σε νέους ηλικίας 16 – 24 

ετών, άρα πάλι δεν υπάρχει πληροφορία για τη σύνδεση της ευημερίας με τον ελεύθερο χρόνο στη 

κατηγορία των παιδιών ακόμα και σε εθνικό επίπεδο.  

Οι δείκτες α.1 έως α.7 μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη παιδική στέρηση σε επίπεδο 

όμως Ελλάδας για άτομα κάτω των 18 ετών. Ο δείκτης α.1 θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα πηγή 

δεδομένων εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση ένα αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας και 

υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω των 18 ετών. Ο δείκτης α.2 θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει 

πηγή δεδομένων για τη διάσταση τρία αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας και υπολογίζεται σε αγοραστική 

δύναμη ατόμων κάτω των 18 χρόνων. Ο σημαντικότατος δείκτης α.3. ο οποίος χρησιμοποιείται για να 

εκφράσει τη παιδική φτώχεια, υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω των 18 ετών213.  Ο δείκτης αυτός 

θα μπορούσε  επίσης να αποτελέσει μια  σημαντική πηγή της διάστασης τρία, αν ήταν σε επίπεδο 

περιφέρειας. Ο δείκτης α.4 αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμα μια 

πηγή δεδομένων για τη διάσταση ένα και υπολογίζεται ως ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά.  Ο 

εξαιρετικά σημαντικότατος δείκτης α.5 , o oποίος κι αυτός χρησιμοποιείται για τη καταγραφή της 

παιδικής ευημερίας, αν ήταν σε επίπεδο περιφέρειας θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης ακόμα μια 

πηγή δεδομένων για τη διάσταση τρία και υπολογίζεται ως ποσοστό ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

Ο δείκτης α.5 γνωστός ως AROPE εκφράζει τρία πράγματα: Tον κίνδυνο της παιδικής φτώχειας που 

ορίζεται ως ποσοστό των παιδιών που ζουν σε οικογένειες με εισόδημα κάτω του 60% του συνολικού 

διάμεσου, ισοδύναμου εισοδήματος. Την σοβαρή υλική αποστέρηση. Την χαμηλή ένταση εργασίας214. 

O δείκτης α.6 θα μπορούσε αν ήταν σε επίπεδο Αττικής, να αποτελούσε κι αυτός πηγή της διάστασης 

τρία. Ο δείκτης α.7 θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή για τη πρώτη διάσταση αν ήταν σε επίπεδο 

περιφέρειας. Ο δείκτης αυτός μετριέται ως ποσοστό νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά. 

Παρακάτω θα δούμε πώς διαμορφώθηκε η ένταση στέρησης  με βάση τους δείκτες αυτούς, από 

την χρονική περίοδο 2004 – 2010 στη χρονική περίοδο 2011-2017 , δηλαδή από την προ κρίσης περίοδο 

στη κατά τη κρίση χρονική περίοδο για παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας κάτω των 18 χρόνων.   Για 

να γίνει αυτό χρησιμοποιείται ένας νέος δείκτης που ανιχνεύει την ένταση της στέρησης με βάση  τους 

συγκεκριμένους δείκτες και για τα συγκεκριμένα χρόνια. Παραπάνω είχαμε αναλύσει τι είναι το 

κατώφλι. Το κατώφλι στέρησης εδώ είναι το 10% και αυτό σημαίνει ότι πάνω από αυτό το ποσοστό 

έχουμε στέρηση ή απώλεια της οικονομικής ευημερίας η ένταση της οποίας είναι πιο έντονη όσο πιο 

μεγάλο είναι το νούμερο. Ο δείκτης αυτός περιγράφεται παρακάτω και παρουσιάστηκε πρώτη φορά 

από την επιστημονική υπεύθυνη σε επιστημονικό συνέδριο215 το καλοκαίρι του 2018.  

 
213 Κάποιες φορές χρησιμοποιείται ως ποσοστό ατόμων κάτω των δεκαέξι ετών.  
214 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
215  Λεριού Ειρήνη, «Η προώθηση της οικονομικής ευημερίας υπό το πρίσμα της ιστορίας της 

οικονομικής σκέψης: Οι τοποθετήσεις του Αrthur Cecil Pigou και η σημασία τους», Παρουσίαση στο 20o  
Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, στη 4η Συνεδρία για τις Οικονομικές Θεωρίες, Αργαλαστή  
Πηλίου, 02 Ιουνίου 2018 
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Ένταση Στέρησης=  

𝝈𝟐 −𝝈𝟏

𝝈𝟏
𝝁𝟐 −𝝁𝟏

𝝁𝟏

   → Δείχνει τη ποσοστιαία μεταβολή της τυπικής 

απόκλισης των δυο χρονικών περιόδων ως ποσοστό της ποσοστιαίας μεταβολής των μέσων όρων με 

τους οποίους έχει υπολογισθεί η τυπική απόκλιση της κάθε περιόδου. Η πρώτη χρονική περίοδος 

λαμβάνεται ως η χρονική περίοδο βάσης. Δηλαδή η  μεταβλητότητα της αρχικής περιόδου είναι 

μηδενική. Λαμβάνεται ως όριο το 10% που είναι ένα γενικό αποδεκτό όριο ενός ποσοστού. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο του είναι οι δυο τελευταίες προτάσεις μεγιστοποίησης της οικονομικής ευημερίας 

του Pigou216. Το μεθοδολογικό του υπόβαθρο είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας CV και στην ουσία 

αποτελεί μια εξέλιξη του. Τις τιμές του δείκτη της έντασης στέρησης τις παίρνουμε σε απόλυτα 

νούμερα και λαμβάνουμε υπόψη μας τη μεταβολή του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης , όπως επίσης 

και το πρόσημο του αποτελέσματος, αν δεν ήταν σε απόλυτα νούμερα, προκειμένου να ερμηνεύσουμε 

ορθά τα αποτέλεσμα. Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα κάποιων δεικτών που συνδέονται με τη 

πρώτη διάσταση ή τη τρίτη διάσταση, δηλαδή αποτελέσματα δεικτών που συσχετίζονται με το 

οικονομικό τμήμα της ευημερίας  217: 

 Για τον δείκτη α.1 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια χρονική 

περίοδο στην άλλη είναι 181% 

 
216Μέτρα Μεγιστοποίησης της Οικονομικής Ευημερίας: 

1. Όταν αυξάνεται το συνολικό εθνικό μέρισμα, τότε αυξάνεται και η οικονομική ευημερία. Υπό τις 

προϋποθέσεις όμως ότι καταρχήν δε μειώνεται το μερίδιο των φτωχών δηλαδή δε τραυματίζει τη διανομή 

του μερίσματος και επιπρόσθετα ότι η αύξηση αυτή του μερίσματος δε προέρχεται από καταναγκασμό 

των ατόμων να εργαστούν περισσότερες ώρες από εκείνες που επιθυμούν πραγματικά, ούτε 

αυξομειώνεται περισσότερο το εισόδημα των ατόμων δηλαδή δε τραυματίζεται η μεταβλητότητα του 

μερίσματος. 

2. Εάν συντελείται αναδιανομή του εθνικού μερίσματος υπέρ των φτωχών τότε πραγματοποιείται αύξηση 

της οικονομικής ευημερίας. 

3. Η μείωση της μεταβλητότητας του συνολικού εθνικού μερίσματος συνεπάγεται αύξηση της οικονομικής 

ευημερίας. Υπό τις προϋποθέσεις ότι δε μειώνεται το συνολικό εθνικό προϊόν και δεν επηρεάζεται 

αρνητικά η διανομή του. 

4. Όταν μειώνεται η μεταβλητότητα του τμήματος εκείνου του μερίσματος  που αφορά τα φτωχά άτομα, η 

οικονομική ευημερία αυξάνεται, ακόμα και αν αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η μεταβλητότητα του 

τμήματος του μερίσματος που αφορά τα πλούσια άτομα, προκειμένου να τηρούνται οι αναλογίες. 

Βλέπε σχετικά: Leriou, E. (2016). “Comparison of the Neoclassical School of Welfare and the School of 
New Welfare Economics”, Archives of Economic History, Vol.ΧΧVII, No. 2: 37- 46. 

Leriou, E., Tasopoulos, A., (2018)"Pigou Proposals for Maximizing Welfare: Diachronic Application in the 
Hellenic Economy and Results under the Perspective of the Current Economic Crisis", Statistical Review, Vol.11-
12, pp.130-141 

Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κοινωνικής 
ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων.», Αθήνα , (Σελίδες 45-58) 

Επομένως ο δείκτης αυτός δημιουργήθηκε για να τηρείται η τρίτη πρόταση του Πιγκού για τον 
περιορισμό του εισοδήματος αλλά και η τέταρτη πρόταση και αυτός ο δείκτης στην αρχική του χρήση και όπως 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2018, μπορούσε να θεωρηθεί ότι ερμήνευε απευθείας την 
οικονομική ευημερία ή την ανισοκατανομή του εισοδήματος. 

217 Πηγή δεδομένων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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 Για τον δείκτη α.2 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας είναι 212% σε 

απόλυτα νούμερα218. 

 Για τον δείκτη α.3 που τυπικά αποτελεί στον δείκτη μέτρηση της παιδικής φτώχειας η έντασης 

της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας , η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού 

της ευημερίας, από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη,  είναι 150%219. 

 Για τον δείκτη α.4 η έντασης της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας, από τη μια 

χρονική περίοδο στην άλλη,  είναι 38%. 

 Για τον δείκτη α.5 που αποτελεί έναν πιο σφαιρικό δείκτη για τη μέτρηση της παιδικής 

φτώχειας από τη EUROSTAT, η έντασης της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας, από 

τη μια χρονική περίοδο στην άλλη,  είναι 326%. Δηλαδή η ένταση της στέρησης από τη μια 

περίοδο στην άλλη, με βάση αυτόν το δείκτη είναι εξαιρετικά έντονη και η μεγαλύτερη. 

 

Διάγραμμα 8 : Απεικόνιση και σύγκριση220 των επιπέδων έντασης των δεικτών α.1 έως α.5. 

 
 

Στη συνέχεια θεωρώντας ότι η εξαρτημένη μεταβλητή, σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού που είναι το Υ , επηρεάζεται από το κίνδυνο φτώχειας το Χ1, από τη σοβαρή υλική 

αποστέρηση  το Χ2  , και τη Χαμηλή Ένταση Εργασίας, όπου αποτελούν  ανεξάρτητες μεταβλητές κι 

αναζητούμε μέσω της πολλαπλής παλινδρομήσεως αν όντως και τα τρία Χ , είναι σημαντικές 

 
218 Σε μη απόλυτα νούμερα είναι -212% , αυτό το μείον προκύπτει από περιορισμό του Μ.Ο. του 

Μέσου Εισοδήματος καθώς και της τυπικής του απόκλισης την επόμενη χρονική περίοδο. Η ένταση δηλαδή της 
στέρησης που σχετίζεται με το εισόδημα είναι 212% μεγαλύτερη από την ένταση της στέρησης του 
προηγούμενο δείκτη.  

219 O M.O. και η τυπική απόκλιση αυξήθηκαν στην επόμενη χρονική περίοδο.  
220 Επιτρέπεται η σύγκριση διότι η κοινή μονάδα των δεικτών έντασης της στέρησης είναι η ποσοστιαία 

μεταβολή. 

181%

212%

150%

38%

326%

α.1 α.2 α.3 α.4 α.5

Πηγή:Αποτελέσματα της εφαρμογής του δείκτη "Ένταση Στέρησης" σε δεδομένα της 
EUROSTAT

Διάγραμμα 8:  Eπίπεδο Έντασης Στέρησης των δεικτών α.1 έως α.5 
Από την χρονική περίοδο (2004-2010)  στην  (2011-2017)  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
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μεταβλητές για το Υ, για τη χρονική περίοδο 2004-2017 και αν τελικά ο ισχυρισμός μας είναι ορθός. 

Επίσης αναζητούμε το βαθμό επηρεασμού των Χ1, Χ2 και X3 στο Υ. Μέσω της παλινδρόμησης 

πραγματοποιείται παράλληλα μια ανάλυση ευαισθησίας.   

Πίνακας 6: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης  

 
Παρατηρούμε ότι το R2  της παλινδρόμησης είναι υψηλό και άρα ότι το μοντέλο πατάει καλά.  

Το μοντέλο ερμηνεύεται κατά 99% από αυτές τις μεταβλητές και 1% από άλλες μεταβλητές όπου δεν 

έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο. Δηλαδή 99% της μεταβολής του Υ εξηγείται από  αυτές τις 

εξαρτημένες μεταβλητές ενώ μόνο ένα 1% πρέπει να αποδοθεί σε μεταβλητές που δεν προβλέπονται 

στο μοντέλο. 

Το μέγεθος του συντελεστή b1 δείχνει ότι μια μονάδα αλλαγή στο X1 θα οδηγούσε σε μια 

αλλαγή το Υ κατά 0,710112, διατηρώντας σταθερό το Χ2 και το Χ3. Το μέγεθος του συντελεστή b2 

δείχνει ότι μια μονάδα αλλαγή στο X2 θα οδηγούσε σε μια αλλαγή το Υ, κατά 0,475577 , διατηρώντας 

σταθερό το Χ1 και το Χ3 . Το μέγεθος του συντελεστή b3 δείχνει ότι μια μονάδα αλλαγή στο X3 θα 

οδηγούσε σε μια αλλαγή το Υ, κατά – 0,04738 , διατηρώντας σταθερό το Χ1 και το Χ2. 

Καθώς το α=5% της παλινδρόμησης και οι τρεις  εξαρτημένες μεταβλητές X1, X2, Χ3 είναι 

σημαντικές, διότι και οι τρεις έχουν  p-value < 0,05. 221 

Επομένως όντως o κίνδυνος φτώχειας ή  κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζεται από τον 

κίνδυνο φτώχειας αλλά και από τη σοβαρή υλική αποστέρηση και τη χαμηλή ένταση εργασίας. Και οι 

τρεις αυτές μεταβλητές είναι σημαντικές και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τα bk ο κίνδυνος φτώχειας 

έχει μεγαλύτερη επίδραση στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ η χαμηλή ένταση 

εργασίας έχει τη μικρότερη επίδραση. 

 
221  Όλη η παραπάνω ανάλυση βασίζεται σε σημειώσεις της Ειρήνης Λεριού για τη πολλαπλή 

παλινδρόμηση , από τη διδασκαλία της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 -
2018, στην θεματική ενότητα ΜΒΑ 60 (Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη) και 
ειδικότερα οι σημειώσεις αυτές προέρχονται από την τέταρτη ομαδική, συμβουλευτική συνάντηση εκείνης της 
ακαδημαϊκής χρονιάς.  

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,994203092

R Τετράγωνο 0,988439788

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,984971724

Τυπικό σφάλμα 0,567132223

Μέγεθος δείγματος 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 3 275,0128961 91,67097 285,012 5,56186E-10

Υπόλοιπο 10 3,216389585 0,321639

Σύνολο 13 278,2292857

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 7,156942582 2,569481635 2,785364 0,019272 1,431780721 12,88210444 1,431780721 12,88210444

Μεταβλητή X 1 0,71011206 0,128301232 5,534725 0,000249 0,424239099 0,995985021 0,424239099 0,995985021

Μεταβλητή X 2 0,475577021 0,060066368 7,917526 1,29E-05 0,341740812 0,60941323 0,341740812 0,60941323

Μεταβλητή X 3 -0,047380528 0,125486967 -0,37757 0,713638 -0,326982914 0,232221858 -0,326982914 0,232221858

ΑROPE= 0,710112*At risk of poverty rate +0,475577*Severe Material Deprivation - 0,04738*Low work intensity +7,156942
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Για να πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση ευαισθησίας, θα αφαιρούμε τις εξαρτημένες 

μεταβλητές και θα παρατηρούμε πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο. Αν αφαιρέσουμε μία από τις τρεις 

μεταβλητές το R2  χειροτερεύει. Στη περίπτωση που αφαιρέσουμε τη Χ2 δηλαδή τη σοβαρή υλική 

στέρηση, τότε το R2 χειροτερεύει αρκετά ,αποδεικνύοντας  πόσο μεγάλη ευαισθησία έχει το Υ ως προς 

το Χ2.  Στη περίπτωση αυτή το R2 γίνεται 92%. Στη περίπτωση που αφαιρέσουμε τη X1 τότε το R2 

γίνεται 95%, δηλαδή η ανεξάρτητη μεταβλητή Υ  είναι ευαίσθητη, αλλά λιγότερο από πριν, ως προς 

την εξαρτημένη μεταβλητή X1. Στη περίπτωση που αφαιρέσουμε από το μοντέλο τη Χ3 , το R2 αλλάζει 

ανεπαίσθητα, ήτοι από τη τιμή 0,988439788 λαμβάνει τη τιμή 0,988274984, δηλαδή η ανεξάρτητη 

μεταβλητή Υ  δεν είναι σχεδόν καθόλου ευαίσθητη ως προς την εξαρτημένη μεταβλητή χαμηλή ένταση 

εργασίας.. Συμπερασματικά η μεταβλητή που εκφράζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού είναι πολύ ευαίσθητη ως προς τη μεταβλητή που εκφράζει τη σοβαρή υλική υστέρηση, 

λιγότερο ευαίσθητη ως προς τη μεταβλητή που εκφράζει τον κίνδυνο φτώχειας και σχεδόν καθόλου 

ευαίσθητη ως προς τη μεταβλητή που εκφράζει τη χαμηλή ένταση εργασίας. Παρακάτω παρατηρούμε 

τους σχετικούς πίνακες. 

 

Πίνακας 4.7: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ2 

 

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,95706428

R Τετράγωνο 0,915972037

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,900694225

Τυπικό σφάλμα 1,457863946

Μέγεθος δείγματος 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 254,8502456 127,4251 59,9544 1,21431E-06

Υπόλοιπο 11 23,37904014 2,125367

Σύνολο 13 278,2292857

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 5,114226561 6,571701133 0,77822 0,452854 -9,349990109 19,57844323 -9,349990109 19,57844323

Μεταβλητή X 1 0,917529514 0,322861394 2,841868 0,016028 0,206916378 1,628142651 0,206916378 1,628142651

Μεταβλητή X 3 0,678118065 0,220390485 3,076894 0,01053 0,193041878 1,163194251 0,193041878 1,163194251
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Πίνακας 4.8: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ1 

 
 

 
Πίνακας 4.9: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ3 

 
 

Καθώς ο δείκτης α.3 , είναι ο δείκτης που συνήθως χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της 

παιδικής φτώχειας, εδώ δείχνουμε πως διαμορφώθηκε ο δείκτης αυτός ανάμεσα στα δυο φύλα222.  

 
222 Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database  

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,976231109

R Τετράγωνο 0,953027179

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,944486666

Τυπικό σφάλμα 1,090004777

Μέγεθος δείγματος 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 265,1600712 132,58 111,589 4,95629E-08

Υπόλοιπο 11 13,06921455 1,18811

Σύνολο 13 278,2292857

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 21,17414044 0,833820553 25,39412 4,07E-11 19,33891378 23,0093671 19,33891378 23,0093671

Μεταβλητή X 2 0,543458675 0,113012913 4,808819 0,000546 0,294718931 0,792198419 0,294718931 0,792198419

Μεταβλητή X 3 0,245725284 0,218651605 1,123821 0,285016 -0,235523652 0,726974221 -0,235523652 0,726974221

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,994120206

R Τετράγωνο 0,988274984

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,986143162

Τυπικό σφάλμα 0,544580151

Μέγεθος δείγματος 14

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 274,9670428 137,4835 463,5825 2,39952E-11

Υπόλοιπο 11 3,262242948 0,296568

Σύνολο 13 278,2292857

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95%Κατώτερο 95,0%Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 7,602419894 2,191820178 3,468542 0,005253 2,77825621 12,42658358 2,77825621 12,42658358

Μεταβλητή X 1 0,689668249 0,111691026 6,174787 6,96E-05 0,443837958 0,935498541 0,443837958 0,935498541

Μεταβλητή X 2 0,459016229 0,039406731 11,64817 1,58E-07 0,372282599 0,545749858 0,372282599 0,545749858

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 208 

 

 

Για την περίοδο 2004 – 2017 ο Μ.Ο. του δείκτη στα κορίτσια ήταν μεγαλύτερος  από τον 

αντίστοιχο των αγοριών. Ειδικότερα ο Μ.Ο. ως ποσοστό ατόμων μικρότερων των 18 ετών 

διαμορφώθηκε στο 24,3% για τα κορίτσια και στο 24,1% για τα αγόρια, αποκαλύπτοντας πώς η 

κατάσταση για τα κορίτσια ήταν χειρότερη. Επιπλέον το μεγαλύτερο μέγιστο παρουσιάζεται στα 

κορίτσια για την χρονιά 2013 με τιμή 29,9% και στα αγόρια πάλι για το 2013 με τιμή 27,8%. Επομένως 

με τον παραδοσιακό τρόπο καταγραφής της παιδικής φτώχειας παρατηρούμε πώς αυτή έφτασε στο 

χειρότερο επίπεδο το έτος 2013 , με τα κορίτσια να βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση από αυτή των 

αγοριών.  Η χαμηλότερη τιμή της τη συγκεκριμένη περίοδο καταγράφεται για τα κορίτσια το έτος 2004, 

με το ποσοστό να είναι 20,3% και για τα αγόρια το έτος 2005 με ποσοστό 19,6%. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι η παιδική φτώχεια αυξανόταν ήδη πριν από τη κρίση , ενώ τις χειρότερες τιμές τις λαμβάνει τη 

περίοδο 2012- 2017, ενώ από το 2017 παρατηρούμε ότι αρχίζει να περιορίζεται αισθητά  και για τα 

αγόρια και για τα κορίτσια, φανερώνοντας πώς αν διατηρήσει αυτό το ρυθμό μείωσης της , την επόμενη 

χρονιά (2018) θα διαμορφωθεί σε επίπεδα προ του 2012 εποχής.  Συμπερασματικά ο δείκτης αυτός 

καθώς αφορά την εισοδηματική διάσταση της παιδικής φτώχειας, φανερώνει πώς πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη έμφαση και άρα βαρύτητα στα κορίτσια όσον αφορά την εφαρμογή μιας πολιτικής που 

στοχεύει στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας κυρίως από τη πλευρά του εισοδήματος.  Φυσικά 

το  συμπέρασμα αυτό αφορά το σύνολο των κοριτσιών στην Ελλάδα, όμως καθώς η περιφέρεια Αττικής 

είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο σύνολο του πληθυσμού,  

μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και σε αυτή. 

Διάγραμμα  9: Σύγκριση αγόρια με κορίτσια για τον δείκτη α.3 

 
Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΑΓΟΡΙΑ 20,7 19,6 22,0 23,7 23,6 23,5 21,6 23,4 26,1 27,8 26,8 26,9 26,8 24,6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 20,3 21,3 23,4 22,9 22,4 24,0 24,4 23,9 27,7 29,9 24,1 26,3 25,8 24,3
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Διάγραμμα 9: Διαδεδομένος δείκτης Παιδικής Φτώχειας 
Σύγκριση Αγόρια με Κορίτσια (2004 - 2017)
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Διάγραμμα 10  :  Διαχρονική διαμόρφωση του δείκτη α.3 για το σύνολο των παιδιών  

(αγόρια και κορίτσια) 

Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 

 

Στη συνέχεια αποφασίζουμε να κάνουμε την ίδια σύγκριση σε αγόρια και κορίτσια και για τον 

δείκτη α.5 καθώς επίσης είναι διαδεδομένος αλλά και πιο σφαιρικός δείκτης καταγραφής της παιδικής 

φτώχειας και παράλληλα παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα στην ανάλυση ευαισθησίας που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Για την περίοδο 2004 – 2017 ο Μ.Ο. του δείκτη α.5 στα κορίτσια ήταν 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των αγοριών. Ειδικότερα ο Μ.Ο. ως ποσοστό ατόμων μικρότερων των 

18 ετών διαμορφώθηκε στο 31,8% στα αγόρια και στο 32,2% στα κορίτσια, φανερώνοντας πως τα 

κορίτσια είναι περισσότερο επιβαρυμένα από τα αγόρια. Επιπρόσθετα το μεγαλύτερο μέγιστο 

παρουσιάζεται στα κορίτσια για την χρονιά 2013 με την πρωτόγνωρα υψηλή τιμή 38,6%. Ενώ για τα 

αγόρια η μέγιστη τιμή είναι 37,9% κι εμφανίζεται το έτος 2016.  Επομένως το 2013 εμφανίζεται ως το 

χειρότερο έτος για τα κορίτσια και βάσει του δείκτη αυτού που εκφράζει τόσο τον κίνδυνο της φτώχιας 

όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού. O δείκτης αυτός τόσο για το σύνολο αγοριών και κοριτσιών 

μαζί, όσο και για τα αγόρια ξεχωριστά και τα κορίτσια ξεχωριστά, εμφανίζει δραματική επιδείνωση 

στην ευημερία των παιδιών στην Ελλάδα από το 2012 και μετά. Ειδικότερα το έτος 2013 η παιδική 

φτώχεια στο σύνολο της, στην Ελλάδα σύμφωνα με τον δείκτη αυτόν, αγγίζει το δραματικό νούμερο 

38,1%. Στα επόμενα διαγράμματα παρατηρούμε πώς διαμορφώθηκε διαχρονικά ο δείκτης AROPE της 

EUROSTAT και διαπιστώνουμε ότι η υψηλότερη κορυφή της κόκκινης σκιασμένης περιοχής 

εμφανίζεται στο έτος 2013. Το έτος 2017 , ελαφρά μειώνεται, αλλά η μείωση αυτή δεν είναι τόσο 

ισχυρή όσο η μείωση που εμφανίζεται στον δείκτη α.3., ο οποίος βασίζεται μόνο σε εισοδηματικά 

κριτήρια. Ωστόσο η μείωση που εμφανίζει το 2017 είναι μεγαλύτερη από αυτή που σημειώθηκε το έτος 

2016 σε σχέση με το έτος 2015, δείχνοντας μια άλλη ελπιδοφόρα δυναμική.  
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Διάγραμμα  11: Σύγκριση αγόρια με κορίτσια για τον δείκτη α.5  

(Διαδεδομένος – Σφαιρικός Δείκτης Παιδικής Φτώχειας) - AROPE 

Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AΓΟΡΙΑ 26,5 26,1 27,7 28,2 28,4 29,2 26,5 29,7 36,1 37,5 37,7 37,9 37,9 36,0

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 26,4 25,9 28,1 28,2 29,1 30,8 31,0 31,1 34,6 38,6 35,8 37,5 37,0 36,5
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Διάγραμμα 11: Δείκτης α.5 - Σύγκριση Αγόρια με Κορίτσια (2004-2017)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Διάγραμμα  12: Σύγκριση αγόρια με κορίτσια για τον δείκτη α.5  

(Διαδεδομένος – Σφαιρικός Δείκτης Παιδικής Φτώχειας) - AROPE 

 
Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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Διάγραμμα 13 :  Διαχρονική διαμόρφωση του δείκτη α.5 για το σύνολο των παιδιών, αγόρια και κορίτσια. 

(Διαδεδομένος – Σφαιρικός Δείκτης Παιδικής Φτώχειας) - AROPE 

 
Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Διάγραμμα 13: Δείκτης α.5 για το σύνολο των παιδιών  (2004-2017) 
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Διάγραμμα  14:  Διαχρονική διαμόρφωση του δείκτη α.5 για το σύνολο των παιδιών, αγόρια και κορίτσια. 

(Διαδεδομένος – Σφαιρικός Δείκτης Παιδικής Φτώχειας) - AROPE 

 
Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 

 

Β) ΔΕΙΚΤΕΣ  ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ EUROSTAT223 

β.1 Σοβαρή Υλική Στέρηση 

β.2  Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

β.3 Xαμηλή Ένταση Εργασίας 

β.4 Σε κίνδυνο φτώχειας 

 
223 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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Ο β.1. μετριέται σε ποσοστό συνόλου πληθυσμού για τη περιφέρεια Αττικής. Αν υπήρχαν 

στοιχεία αποκλειστικά για παιδιά τότε θα ήταν εφικτό να αποτελέσει ακόμα μια πηγή εκτός από τα 

ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση ένα. Ο β.2. μετριέται σε ποσοστό συνόλου πληθυσμού για τη 

περιφέρεια Αττικής. Αν υπήρχαν στοιχεία αποκλειστικά για παιδιά τότε θα ήταν εφικτό να αποτελέσει 

ακόμα μια πηγή εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση τρία. Ο β.3. μετριέται σε ποσοστό 

συνόλου πληθυσμού για τη περιφέρεια Αττικής. Αν υπήρχαν στοιχεία αποκλειστικά για παιδιά τότε θα 

ήταν εφικτό να αποτελέσει ακόμα μια πηγή εκτός από τα ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση τρία. Ο 

β.4. επίσης μετριέται σε ποσοστό συνόλου πληθυσμού για τη περιφέρεια Αττικής. Αν υπήρχαν στοιχεία 

αποκλειστικά για παιδιά τότε θα ήταν εφικτό να αποτελέσει ακόμα μια πηγή εκτός από τα 

ερωτηματολόγια μας για τη διάσταση τρία. 

Δουλεύοντας όμοια με πριν αναζητούμε την ένταση της στέρησης,  από την χρονική περίοδο 

2004 – 2010 στη χρονική περίοδο 2011-2017, συγκριτικά στους δείκτες224. 

 Για τον δείκτη β.1 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια χρονική 

περίοδο στην άλλη είναι 52%225. 

 Για τον δείκτη β.2 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια χρονική 

περίοδο στην άλλη είναι 106%226. 

 Για τον δείκτη β.3 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια χρονική 

περίοδο στην άλλη είναι 91%.  

 Για το δείκτη β.4 η ένταση της στέρησης από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη είναι 18%.227 

Δηλαδή είναι πολύ μικρή και μόλις που ξεπερνά το σχετικό κατώφλι δηλαδή το 10% . Εφόσον 

το ξεπερνά έχουμε απώλεια της ευημερίας ή στέρηση αλλά η ένταση της είναι πολύ χαμηλή. 

 

 
224 Πηγή Δεδομένων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
225 Με αύξηση και του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης.  
226 Με επίσης αύξηση του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης. Είναι μεγάλη η ένταση από το νούμερο 

όπου δίνεται. 
227 Με αύξηση και του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης. 
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Διάγραμμα  15: Απεικόνιση και σύγκριση των επιπέδων έντασης των δεικτών β.1 έως β.4. 

 
 

Τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης από τη μια περίοδο στην άλλη την εμφανίζει ο δείκτης 

AROPE και τη μικρότερη ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας, σε σύνολο πληθυσμού στη περιφέρεια 

Αττικής.  

Στη συνέχεια δουλεύοντας πάλι όμοια με πριν και θεωρώντας ότι η εξαρτημένη μεταβλητή, σε 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, όπου είναι το Υ , επηρεάζεται από το κίνδυνο φτώχειας  , 

δηλαδή από το Χ1, από τη σοβαρή υλική στέρηση που είναι το Χ2 και από την χαμηλή ένταση εργασίας, 

δηλαδή από το Χ3  , όπου αποτελούν  ανεξάρτητες μεταβλητές, αναζητούμε μέσω της πολλαπλής 

παλινδρομήσεως αν όντως και τα τρία Χ , είναι σημαντικές μεταβλητές για το Υ, για τη χρονική περίοδο 

2004-2016228 και αν τελικά ο ισχυρισμός μας είναι ορθός. Επίσης αναζητούμε το βαθμό επηρεασμού 

των Χ1 , Χ2 και Χ2, στο Υ. Μέσω της παλινδρόμησης πραγματοποιείται παράλληλα μια ανάλυση 

ευαισθησίας όμοια με πριν.   

 

 
228 Η περίοδος είναι μέχρι το 2016, καθώς δεν έχει δημοσιευτεί το νούμερο για το έτος 2017,  στη 

μεταβλητή χαμηλή ένταση εργασίας. 
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Aποτελέσματα της εφαρμογής του 
δείκτη "Ένταση Στέρησης" σε στοιχεία της EUROSTAT

Διάγραμμα 15: Eπίπεδο Έντασης Στέρησης των δεικτών β.1 έως β.4
Από τη χρονική περίοδο (2004-2010) έως (2011-2017) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
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Πίνακας 4.10: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης 

 
 

Παρατηρώντας μόνο το R2  της παλινδρόμησης και χωρίς ακόμα να έχουμε δει τις υπόλοιπες 

ενδείξεις, συμπεραίνουμε ότι αυτό είναι υψηλό και άρα ότι το μοντέλο πατάει καλά.  Το μοντέλο 

ερμηνεύεται κατά 99% από αυτές τις μεταβλητές και 1% από άλλες μεταβλητές όπου δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στο μοντέλο. Δηλαδή 99% της μεταβολής του Υ εξηγείται από  αυτές τις εξαρτημένες 

μεταβλητές ενώ μόνο ένα 1% πρέπει να αποδοθεί σε μεταβλητές που δεν προβλέπονται στο μοντέλο. 

Το μέγεθος του συντελεστή b1 δείχνει ότι μια μονάδα αλλαγή στο X1 θα οδηγούσε σε μια 

αλλαγή το Υ κατά 0,50 διατηρώντας σταθερές τις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές . Το μέγεθος του 

συντελεστή b2 δείχνει ότι μια μονάδα αλλαγής στο X2 θα οδηγούσε σε μια αλλαγή το Υ, κατά  0,31 

διατηρώντας σταθερές τις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές. Το μέγεθος του συντελεστή b3 δείχνει 

ότι μια μονάδα αλλαγής στο X3 θα οδηγούσε σε μια αλλαγή το Υ, κατά  0,41 διατηρώντας σταθερές 

τις υπόλοιπες εξαρτημένες μεταβλητές.  

Καθώς το α=5% της παλινδρόμησης, όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι σημαντικές για το 

μοντέλο διότι έχουν p-value < 0,05. 229 

Επομένως όντως o κίνδυνος φτώχειας ή  κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζεται από τον 

κίνδυνο φτώχειας αλλά και από τη σοβαρή υλική αποστέρηση και τη χαμηλή ένταση εργασίας. Και οι 

τρεις αυτές μεταβλητές είναι σημαντικές και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τα bk η σοβαρή υλική 

στέρηση έχει μεγαλύτερη επίδραση στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ η χαμηλή 

ένταση εργασίας έχει τη μικρότερη επίδραση. 

Για να πραγματοποιήσουμε μια ανάλυση ευαισθησίας, θα αφαιρούμε τις εξαρτημένες 

μεταβλητές και θα παρατηρούμε πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο.  

 
229  Όλη η παραπάνω ανάλυση βασίζεται σε σημειώσεις της Ειρήνης Λεριού για τη πολλαπλή 

παλινδρόμηση, από τη διδασκαλία της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 -
2018, στην θεματική ενότητα ΜΒΑ 60 (Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη) και 
ειδικότερα οι σημειώσεις αυτές προέρχονται από την τέταρτη ομαδική, συμβουλευτική συνάντηση εκείνης της 
ακαδημαϊκής χρονιάς.  

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,996879349

R Τετράγωνο 0,993768436

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,991691248

Τυπικό σφάλμα 0,445179776

Μέγεθος δείγματος 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 3 284,4471039 94,8157 478,4201 3,07154E-10

Υπόλοιπο 9 1,783665294 0,198185

Σύνολο 12 286,2307692

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 9,529364406 0,736449203 12,93961 4,04E-07 7,863400566 11,19532825 7,863400566 11,19532825

Μεταβλητή X 1 0,50534225 0,076523932 6,603715 9,89E-05 0,332233089 0,67845141 0,332233089 0,67845141

Μεταβλητή X 2 0,314934719 0,095133716 3,310443 0,009078 0,099727302 0,530142135 0,099727302 0,530142135

Μεταβλητή X 3 0,409272992 0,067123129 6,097347 0,00018 0,257429924 0,56111606 0,257429924 0,56111606

AROPE = 0,505342*SEVERE MATERIAL DEPRIVATION+0,31493*LOW WORK INTENSITY +0,505342*AT RISK OF POVERTY + 9,592936
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Αν αφαιρέσουμε από το μοντέλο τη μεταβλητή Χ1 (σοβαρή υλική στέρηση) τότε το R2  

χειροτερεύει  και συγκεκριμένα λαμβάνει τη τιμή 96,3%. Αυτό μας δείχνει  ότι το Υ είναι πολύ 

ευαίσθητο ως προς τη πρώτη μεταβλητή. Αν βγάλουμε τη μεταβλητή Χ2 (χαμηλή ένταση εργασίας) το 

R2 παραμένει σχεδόν ίδιο, δηλαδή 98,6%. Αυτό μας δείχνει  ότι το Υ δεν είναι σχεδόν καθόλου  

ευαίσθητο ως προς τη δεύτερη μεταβλητή. Αν αφαιρέσουμε από το μοντέλο τη μεταβλητή Χ3 (σε 

κίνδυνο φτώχειας) τότε το R2  χειροτερεύει  και συγκεκριμένα λαμβάνει τη τιμή 96,8%. Αυτό μας 

δείχνει ότι το Υ είναι ευαίσθητο ως προς τη τρίτη μεταβλητή αλλά όχι τόσο πολύ όσο είναι ως προς τη 

πρώτη μεταβλητή. 

Επομένως o AROPE για τη χρονική περίοδο  που εξετάσαμε , σε επίπεδο συνόλου πληθυσμού 

για τη περιφέρεια Αττικής, είναι περισσότερο ευαίσθητος προς την σοβαρή υλική αποστέρηση και 

αμέσως μετά είναι ευαίσθητος ως προς τον κίνδυνο φτώχειας και σχεδόν καθόλου ευαίσθητος ως προς 

τη χαμηλή ένταση εργασίας. Τα ίδια συμπεράσματα βγάλαμε και  σε επίπεδο παιδιών ηλικιών 0-17 

ετών, για την Ελλάδα , στις προηγούμενες παλινδρομήσεις.  Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε 

πώς συμπεριφέρεται το μοντέλο της παλινδρόμησης όταν αφαιρούμε μία, μία τις μεταβλητές. 

Πίνακας 4.11: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ1 

 

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,981617901

R Τετράγωνο 0,963573703

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,956288443

Τυπικό σφάλμα 1,021093879

Μέγεθος δείγματος 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 275,8044421 137,9022 132,2635 6,41321E-08

Υπόλοιπο 10 10,4263271 1,042633

Σύνολο 12 286,2307692

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95%Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 9,942527554 1,683062025 5,907404 0,00015 6,192431665 13,69262344 6,192431665 13,69262344

Μεταβλητή X 2 0,874242413 0,09937231 8,797646 5,07E-06 0,652827108 1,095657718 0,652827108 1,095657718

Μεταβλητή X 3 0,435694753 0,15368431 2,834998 0,0177 0,093264771 0,778124735 0,093264771 0,778124735
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Πίνακας 4.12: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ2 

 
Πίνακας 4.13: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ3 

 

 

Συνεχίζοντας παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας και της what-if 

analysis, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του δείκτη AROPE για τα έτη 2004-2017. Επιπλέον, έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι εξισώσεις των παραπάνω μοντέλων παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο 

συνόλου πληθυσμού στη Περιφέρεια της Αττικής, ως εξαρτημένη μεταβλητή έχει χρησιμοποιηθεί ο 

δείκτης AROPE, ενώ ως εξαρτημένες μεταβλητές έχουν χρησιμοποιηθεί η σοβαρή υλική στέρηση, η 

χαμηλή ένταση εργασίας, σε κίνδυνο φτώχειας, ήτοι δηλαδή οι Severe Material Deprivation (SMD), 

Low Work Intensity (LWI) και η At Risk of Poverty. 

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,993066185

R Τετράγωνο 0,986180447

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο0,983416537

Τυπικό σφάλμα 0,628934118

Μέγεθος δείγματος 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 282,275188 141,1376 356,8062 5,04046E-10

Υπόλοιπο 10 3,955581244 0,395558

Σύνολο 12 286,2307692

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 8,984567014 1,014119175 8,859478 4,77E-06 6,72496868 11,24416535 6,72496868 11,24416535

Μεταβλητή X 1 0,730875905 0,049234291 14,84485 3,86E-08 0,621175069 0,84057674 0,621175069 0,84057674

Μεταβλητή X 3 0,471617232 0,091020272 5,181453 0,000412 0,268811427 0,674423036 0,268811427 0,674423036

ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R 0,983883525

R Τετράγωνο 0,96802679

Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο 0,961632148

Τυπικό σφάλμα 0,956646041

Μέγεθος δείγματος 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

βαθμοί ελευθερίας SS MS F Σημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 2 277,0790528 138,5395 151,3809204 3,34142E-08

Υπόλοιπο 10 9,151716481 0,915172

Σύνολο 12 286,2307692

Συντελεστές Τυπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Υψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Υψηλότερο 95,0%

Τεταγμένη επί την αρχή 13,39682722 0,80415453 16,65952 1,27058E-08 11,60505927 15,18859517 11,60505927 15,18859517

Μεταβλητή X 1 0,533154709 0,164149747 3,247978 0,008750402 0,167406281 0,898903138 0,167406281 0,898903138

Μεταβλητή X 2 0,477681874 0,196221466 2,434402 0,035184308 0,040473201 0,914890546 0,040473201 0,914890546
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Αρχικά, θα αναφερθούμε σε σύνολο πληθυσμού σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής. 

Παραθέτουμε τον πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές για τις 

προαναφερθείσες μεταβλητές. 

Πίνακας 4.14. Μέγιστες και Ελάχιστες τιμές του δείκτη AROPE  (Sensitivity Analysis) 

  SMD LWI AtRisk AROPE 

Min 8,3 6,8 11,4 20,5 

Max 21 17,6 20,1 33,9 

 

Παρακάτω, παρακάτω παρουσιάζουμε τον πίνακα, ο οποίος για διάφορες τιμές των 

μεταβλητών SMD, LWI, AtRisk δίνει διαφορετικές τιμές του δείκτη AROPE. 

Πίνακας 4.15. Τιμές του δείκτη AROPE για διάφορες τιμές των υπόλοιπων δεικτών 

SMD LWI AtRisk AROPE 

8 6 10 19,6 

12 6 10 21,6 

16 6 10 23,6 

20 6 10 25,6 

24 6 10 27,6 

8 10 10 20,8 

12 10 10 22,8 

16 10 10 24,9 

20 10 10 26,9 

24 10 10 28,9 

8 14 10 22,1 

12 14 10 24,1 

16 14 10 26,1 

20 14 10 28,1 

24 14 10 30,2 

8 18 10 23,3 

12 18 10 25,4 

16 18 10 27,4 

20 18 10 29,4 

24 18 10 31,4 

8 6 14 21,2 

12 6 14 23,2 

16 6 14 25,2 

20 6 14 27,3 

24 6 14 29,3 

8 10 14 22,5 

12 10 14 24,5 

16 10 14 26,5 

20 10 14 28,5 

24 10 14 30,5 

8 14 14 23,7 

12 14 14 25,7 

16 14 14 27,8 

20 14 14 29,8 

24 14 14 31,8 
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8 18 14 25,0 

12 18 14 27,0 

16 18 14 29,0 

20 18 14 31,0 

24 18 14 33,1 

8 6 18 22,8 

12 6 18 24,8 

16 6 18 26,9 

20 6 18 28,9 

24 6 18 30,9 

8 10 18 24,1 

12 10 18 26,1 

16 10 18 28,1 

20 10 18 30,2 

24 10 18 32,2 

8 14 18 25,3 

12 14 18 27,4 

16 14 18 29,4 

20 14 18 31,4 

24 14 18 33,4 

8 18 18 26,6 

12 18 18 28,6 

16 18 18 30,7 

20 18 18 32,7 

24 18 18 34,7 

8 6 22 24,5 

12 6 22 26,5 

16 6 22 28,5 

20 6 22 30,5 

24 6 22 32,6 

8 10 22 25,7 

12 10 22 27,7 

16 10 22 29,8 

20 10 22 31,8 

24 10 22 33,8 

8 14 22 27,0 

12 14 22 29,0 

16 14 22 31,0 

20 14 22 33,0 

24 14 22 35,1 

8 18 22 28,2 

12 18 22 30,3 

16 18 22 32,3 

20 18 22 34,3 

24 18 22 36,3 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 221 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με βάση το μοντέλο AROPE= 

0,505342*SMD+0,31493*LWI+0,40927*AtRisk+9,52936 o δείκτης AROPE μεταβάλλεται περίπου 

κατά 0,5 (ακριβέστερα από 0,33 μέχρι 0,68) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο SMD, κατά 0,3 

(ακριβέστερα από 0,10 μέχρι 0,53) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο LWI και κατά 0,4 (ακριβέστερα 

από 0,26  μέχρι 0,56) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο AtRisk. Άρα, η μεγαλύτερη επιρροή 

προέρχεται από τον SMD (σοβαρή υλική στέρηση) , όπως και όταν χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της 

παλινδρόμησης, χωρίς αυτή να είναι σημαντικά διαφορετική από τις υπόλοιπες επιρροές. Επιπλέον, ο 

παρακάτω πίνακας επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, μέσω της what-if 

analysis. 

Πίνακας 4.16. What-if Analysis 

SMD LWI AtRisk AROPE 

8 6 11,1 20 

8 6 23,3 25 

8 6 35,5 30 

8 6 47,7 35 

8 7,4 10 20 

8 23,3 10 25 

8 39,2 10 30 

8 55,0 10 35 

8,9 6 10 20 

18,8 6 10 25 

28,7 6 10 30 

38,6 6 10 35 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι με βάση το προαναφερθέν μοντέλο για αυξανόμενες 

τιμές του δείκτη AROPE, παρατηρούμε ότι αυξάνονται και οι τιμές των υπολοίπων μεταβλητών, 

δηλαδή παρατηρούμε μια μονοτονία, η οποία έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παλινδρόμησης. 

 

Τελειώνοντας, θα αναφερθούμε σε επίπεδο παιδιών. Παραθέτουμε τον πίνακα, ο οποίος 

παρουσιάζει τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές για τις προαναφερθείσες μεταβλητές. 

Πίνακας 4.17. Μεγιστες και Ελάχιστες τιμές του δείκτη AROPE  (Sensitivity Analysis) 

 SMD LWI AtRisk AROPE 

Min 9,5 2,7 20,4 26,0 

Max 26,7 13,8 28,8 39,7 

 

Παρακάτω, παρακάτω παρουσιάζουμε τον πίνακα, ο οποίος για διάφορες τιμές των 

μεταβλητών SMD, LWI, AtRisk δίνει διαφορετικές τιμές του δείκτη AROPE. 

Πίνακας 4.18. Τιμές του δείκτη AROPE για διάφορες τιμές των υπόλοιπων δεικτών 

SMD LWI AtRisk AROPE 

8 2 20 25,07 

12 2 20 26,97 

16 2 20 28,87 

20 2 20 30,78 

24 2 20 32,68 

28 2 20 34,58 
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8 6 20 24,88 

12 6 20 26,78 

16 6 20 28,68 

20 6 20 30,59 

24 6 20 32,49 

28 6 20 34,39 

8 10 20 24,69 

12 10 20 26,59 

16 10 20 28,49 

20 10 20 30,40 

24 10 20 32,30 

28 10 20 34,20 

8 14 20 24,50 

12 14 20 26,40 

16 14 20 28,31 

20 14 20 30,21 

24 14 20 32,11 

28 14 20 34,01 

8 2 24 27,91 

12 2 24 29,81 

16 2 24 31,71 

20 2 24 33,62 

24 2 24 35,52 

28 2 24 37,42 

8 6 24 27,72 

12 6 24 29,62 

16 6 24 31,52 

20 6 24 33,43 

24 6 24 35,33 

28 6 24 37,23 

8 10 24 27,53 

12 10 24 29,43 

16 10 24 31,34 

20 10 24 33,24 

24 10 24 35,14 

28 10 24 37,04 

8 14 24 27,34 

12 14 24 29,24 

16 14 24 31,15 

20 14 24 33,05 

24 14 24 34,95 

28 14 24 36,85 

8 2 28 30,75 

12 2 28 32,65 

16 2 28 34,55 

20 2 28 36,46 
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24 2 28 38,36 

28 2 28 40,26 

8 6 28 30,56 

12 6 28 32,46 

16 6 28 34,37 

20 6 28 36,27 

24 6 28 38,17 

28 6 28 40,07 

8 10 28 30,37 

12 10 28 32,27 

16 10 28 34,18 

20 10 28 36,08 

24 10 28 37,98 

28 10 28 39,88 

8 14 28 30,18 

12 14 28 32,08 

16 14 28 33,99 

20 14 28 35,89 

24 14 28 37,79 

28 14 28 39,69 

8 2 32 33,59 

12 2 32 35,49 

16 2 32 37,39 

20 2 32 39,30 

24 2 32 41,20 

28 2 32 43,10 

8 6 32 33,40 

12 6 32 35,30 

16 6 32 37,21 

20 6 32 39,11 

24 6 32 41,01 

28 6 32 42,91 

8 10 32 33,21 

12 10 32 35,11 

16 10 32 37,02 

20 10 32 38,92 

24 10 32 40,82 

28 10 32 42,72 

8 14 32 33,02 

12 14 32 34,92 

16 14 32 36,83 

20 14 32 38,73 

24 14 32 40,63 

28 14 32 42,53 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με βάση το μοντέλο AROPE= 

0,475577*SMD-0,04738*LWI+0,7101112*AtRisk+7,156942 ο δείκτης AROPE μεταβάλλεται 

περίπου κατά 0,71 (ακριβέστερα από 0,42 μέχρι 1,00) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο SMD, κατά 
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0,48 (ακριβέστερα από 0,34 μέχρι 0,61) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο LWI και κατά -0,05 

(ακριβέστερα από -0,33  μέχρι 0,23) όταν μεταβληθεί κατά μία μονάδα ο AtRisk. Άρα η μεγαλύτερη 

επιρροή προέρχεται από τον SMD χωρίς αυτή να είναι σημαντικά διαφορετική από τις υπόλοιπες 

επιρροές. Επιπλέον, ο παρακάτω πίνακας επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, 

μέσω της what-if analysis. 

Πίνακας 4. 19. What-if Analysis 

SMD LWI AtRisk AROPE 

8 2 12,9 20 

8 2 19,9 25 

8 2 26,9 30 

8 2 34,0 35 

8 109,0 20 20 

8 3,5 20 25 

8 -102,1 20 30 

8 -207,6 20 35 

-2,7 2 20 20 

7,9 2 20 25 

18,4 2 20 30 

28,9 2 20 35 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι με βάση το προαναφερθέν μοντέλο για αυξανόμενες 

τιμές του δείκτη AROPE, παρατηρούμε ότι αυξάνονται και οι τιμές των μεταβλητών SMD και AtRisk, 

ενώ οι τιμές της μεταβλητής LWI μειώνονται. Επομένως, είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα της αυτής 

ανάλυσης έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης. 

 

4.2.4.7.1 Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι η ένταση στέρησης από τη μια περίοδο στην άλλη σε επίπεδο παιδιών στην 

Ελλάδα είναι μεγαλύτερη στο δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, έπειτα 

ακολουθεί ο δείκτης του μέσου εισοδήματος, στη συνέχεια ο δείκτης σε σοβαρή υλική στέρηση, 

κατόπιν ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας. Μικρή ένταση στέρησης από τη μια περίοδο στην άλλη 

εμφανίζει ο δείκτης που αποτυπώνει τα νοικοκυριά με παιδιά όπου τα βγάζουν πέρα με δυσκολία. 

Καθώς το κατώφλι είναι το 10% , παρατηρούμε ότι δεν ξεπερνάει πολύ αυτό το κατώφλι. Από την 

ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδο παιδιών της Ελλάδας παρατηρούμε για τον δείκτη “AROPE” ότι είναι 

περισσότερος ευαίσθητος ως προς τον δείκτη της σοβαρής υλικής στέρησης και σχεδόν καθόλου 

ευαίσθητος ως προς τη χαμηλή ένταση εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και με τις 

δυο μεθόδους όπου χρησιμοποιήσαμε ήτοι της παλινδρομήσεως και της “What if Analysis”. 

Αναφορικά με την ένταση της στέρησης από τη μια περίοδο στην άλλη σε επίπεδο συνόλου 

πληθυσμού στη περιφέρεια Αττικής, τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης από τη μια περίοδο στην άλλη 

την εμφανίζει ο δείκτης “AROPE”, ακολουθεί ο δείκτης χαμηλής έντασης εργασίας, κι έπειτα ο δείκτης 

σε σοβαρή υλική στέρηση.  Ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας εμφανίζει τη μικρότερη ένταση στέρησης 

από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη, δηλαδή μόλις ξεπερνά για 8 μονάδες, το κατώφλι στέρησης. 

Από την ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδο συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής, 

παρατηρούμε για τον δείκτη “AROPE” ότι είναι περισσότερος ευαίσθητος ως προς τον δείκτη της 

σοβαρής υλικής στέρησης και σχεδόν καθόλου ευαίσθητος ως προς τη χαμηλή ένταση εργασίας. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και με τις δυο μεθόδους όπου χρησιμοποιήσαμε ήτοι της 

παλινδρομήσεως και της “What if Analysis”. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα βασικότερα συμπεράσματα παραμένουν ίδια, είτε διερευνούμε 

τους δείκτες σε επίπεδο παιδιών της Ελλάδας, είτε σε επίπεδο συνόλου πληθυσμού στη Περιφέρεια 
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Αττικής. Ήτοι και στις δυο περιπτώσεις τη μεγαλύτερη ένταση στέρησης από τη μια εξεταζόμενη 

χρονική περίοδο στην άλλη εμφανίζει ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού , ενώ 

και στις δυο περιπτώσεις, ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι περισσότερο 

ευαίσθητος ως προς το δείκτη που εκφράζει τη σοβαρή υλική στέρηση και σχεδόν καθόλου ευαίσθητος 

ως προς το δείκτη που εκφράζει τη χαμηλή ένταση εργασίας. Ως προς το δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας 

είναι επίσης ευαίσθητος αλλά όχι τόσο όσο ως προς το δείκτη της σοβαρής υλικής στέρησης. 

Συμπερασματικά και στις δυο κατηγορίες ο δείκτης “ΑROPE” είναι αυτός που εμφανίζει τη 

χειρότερη εικόνα σε σχέση με το πώς μεταβλήθηκε από τη μια εξεταζόμενη χρονική περίοδο στην 

άλλη. 

 

4.2.4.7.2 Προοπτικές σύγκρισης των υφιστάμενων δεικτών με τον προτεινόμενο σύνθετο 

δείκτης της παρούσης  έρευνας 

Από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις για την 

ευημερία παιδιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επομένως υπάρχει η ανάγκη συλλογής 

δεδομένων κυριολεκτικά από την αρχή. Είναι ύψιστη ανάγκη λοιπόν η διαχρονική καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας σε όλες τις εκφάνσεις της (διαστάσεις της), σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

Επιπλέον όμως ο διαδομένος δείκτης καταγραφής της παιδικής φτώχειας ο οποίος εφαρμόζεται 

σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο, παρουσιάζει βασικές αδυναμίες. Η κυριότερη είναι ότι 

αποτελεί έναν μονοδιάστατο δείκτη , που λαμβάνει υπόψη του μόνο το εισόδημα του νοικοκυριού, 

όπως είδαμε όμως στον ορισμό της παιδικής ευημερίας , αυτή αποτελεί έναν πολυδιάστατο δείκτη.  

Ο “AROPE” αποτελεί έναν πιο σφαιρικό δείκτη , όμως και πάλι δεν καταφέρνει να 

συμπεριλάβει όλες τις εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας κι επίσης και αυτός δεν εφαρμόζεται σε 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  Πέραν τούτου, καθώς υπάρχουν δείκτες οι οποίοι ανιχνεύουν τις 

συνθήκες κατοικίες και τις οικονομικές αδυναμίες ανταπόκρισης των νοικοκυριών, οι οποίοι 

εξετάστηκαν στο πρώτο μέρος του παρόντος working paper, αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι δείκτες αυτοί 

καταρχήν εξετάζονται ανεξάρτητα και δεν υπάρχει ένας συνολικός δείκτης που να τους 

συμπεριλαμβάνει όλους μαζί. Αλλά κυρίως και οι δείκτες αυτοί δεν είναι προσαρμοσμένοι στο 

ξεχωριστό είδος της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα την εποχή των πολιτικών 

λιτότητας και κορυφώθηκε το έτος 2013 και αυτό βεβαίως αφορά και τον δείκτη “AROPE”. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη του την αδυναμία οικονομικής 

ανταπόκρισης σε λογαριασμούς τους ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά αδυνατεί να αποτυπώσει τις ενεργές 

και μη ενεργές παροχές ρεύματος σε οικείες με παιδιά. Ένα άλλο παράδειγμα, είναι ο δείκτης 

δυνατότητας ικανοποιητικής θέρμανσης στην οικεία, όμως αδυνατεί να αποτυπώσει με ποιο τρόπο 

γίνεται η θέρμανση και αν χρησιμοποιούνται μη ασφαλείς τρόποι όπως μαγκάλια, λόγω οικονομικής 

ανέχειας και μη άλλης δυνατότητας για ζέστη στο βαρύ χειμώνα.  

Ο δείκτης μας καταφέρνει να αποτυπώνει όλα αυτά που οι δείκτες αυτοί αποτυγχάνουν να 

συμπεριλάβουν, αλλά επιπλέον έχει τη δυνατότητα να εκφράζει και να λαμβάνει υπόψη του όλες τις 

εκφάνσεις της πολυδιάστατης έννοιας της παιδικής ευημερίας , ενώ είναι προσαρμοσμένος στο 

ξεχωριστό είδος επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στη χώρα μας.  

Συμπερασματικά από τη σύγκριση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων με τον προτεινόμενο σύνθετο 

δείκτη της παρούσης έρευνας, προκύπτει ότι οι δείκτες στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων δεν 

μπορούν να αποτυπώσουν όλες τις εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας λαμβάνοντας υπόψη τους και το 

συγκεκριμένο είδος της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και δεν 

εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αντιθέτως ο προτεινόμενος σύνθετος δείκτης της 

παρούσης έρευνας είναι συγκεντρωτικός (πλήρης), περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της 

πολυδιάστατης έννοιας της παιδικής ευημερίας , ενώ είναι προσαρμοσμένος στο ξεχωριστό είδος 

επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε τοπικό και 

περιφερειακό κυρίως επίπεδο.  
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4.2.4.7.3 Μεθοδολογική σύγκριση υφιστάμενων δεικτών με τον προτεινόμενο σύνθετο 

δείκτης της παρούσης έρευνας 

Η δημιουργία του τελικού δείκτη δεν θα προκύψει από απλή άθροιση των 6 διαστάσεων αλλά θα 

είναι data driven ώστε να επιφέρει καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων παιδικής 

ευημερίας και να δίνει δυνατότητα αποτελεσματικής κατηγοριοποίησης των παιδιών με χρήση της 

τιμής που λαμβάνει αυτός. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της Ανάλυσης Κυρίων 

συνιστωσών για να δημιουργηθεί ένας γραμμικός συνδυασμός των 6 διαστάσεων με κατάλληλους 

συντελεστές που θα επιτύχουν τον παραπάνω στόχο. Μια αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνικής της 

Ανάλυσης Κυρίων συνιστωσών εκτιμάται ότι θα αποτυπώσει στην πρώτη κύρια συνιστώσα τις 

περισσότερες από τις 6 διαστάσεις που αναφέρθηκαν στην Ενότητα «Εξέλιξη και Οριστικοποίηση του 

Αρχικού Δείκτη – ένας νέος Δείκτης Παιδικής Ευημερίας». Σε περίπτωση που υπάρχουν διαστάσεις 

που δεν έχουν αποτυπωθεί αποτελεσματικά στην πρώτη κύρια συνιστώσα θα χρησιμοποιηθούν 

επικουρικά και επόμενες κύριες συνιστώσες.  

Χρησιμοποιώντας όλες τις διαστάσεις θα εφαρμοσθεί η τεχνική της ανάλυσης σε ομάδες (Cluster 

Analysis) για να καθορισθεί το πλήθος των διαφορετικών επιπέδων ευημερίας που δημιουργούνται με 

βάση τα δεδομένα. Στη συνέχεια θα εξετασθεί ποιες τιμές του τελικού δείκτη αντιστοιχούν σε καθένα 

από αυτά, ώστε να είναι εφικτή η ταξινόμηση κάθε ατόμου με βάση την τιμή και μόνο του τελικού 

δείκτη που προκύπτει για το άτομο αυτό.  

Στην ανάλυση της EUROSTAT (Measuring material deprivation in the EU: Indicators for the 

whole population and child-specific indicators, 2012) έχει γίνει Ανάλυση Παραγόντων (Factor 

Analysis) στο σύνολο των χαρακτηρισμών που συγκεντρώθηκαν με στόχο την ομαδοποίησή τους και 

την ερμηνεία της παιδικής ευημερίας. Προκειμένου να συγκριθεί η προτεινόμενη προσέγγιση με την 

τεχνική της EUROSTAT θα γίνει χρήση των δεδομένων που θα συγκεντρωθούν για να διενεργηθεί 

Ανάλυση Παραγόντων, με στόχο τον καθορισμό του πλήθους των παραγόντων που εξηγούν τη 

στοχαστική δομή των 18 (16 αντίστοιχα) υπό-δεικτών για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (του 

δημοτικού αντίστοιχα). Στη συνέχεια θα διενεργηθεί έλεγχος κατά πόσον οι παράγοντες αυτοί 

σχετίζονται με τις 6 διαστάσεις που ορίσθηκαν a-priori στην Ενότητα «Εξέλιξη και Οριστικοποίηση 

του Αρχικού Δείκτη – ένας νέος Δείκτης Παιδικής Ευημερίας». Επίσης από την ανάλυση αυτή ίσως να 

προκύψει η ανάγκη οι 6 διαστάσεις να μην προκύψουν ως απλή άθροιση των προτεινόμενων 

αποδεικτών αλλά ως σταθμισμένα αθροίσματα αυτών.  

Δεδομένου ότι στη μελέτη της EUROSTAT, έχει εφαρμοσθεί η μέθοδος της Πολλαπλής 

Ανάλυσης Αντιστοιχιών (multiple correspondence analysis) με μετασχηματισμό των συνεχών 

δεδομένων σε κατηγορικά, αντίστοιχη ανάλυση θα πραγματοποιηθεί και με τα δεδομένα που θα 

συγκεντρωθούν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ώστε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων μας με τα ευρήματα της EUROSTAT.  

Συμπερασματικά, μετά τη συγκέντρωση των δεδομένων του παρόντος έργου, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα μπορούν να συνοψισθούν στα εξής 

Α. Διαμόρφωση ενός απλού δείκτη ο οποίος θα συνδυάζει τις διαφορετικές διαστάσεις της παιδικής 

ευημερίας 

Β. Σύγκριση, με βάση τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, του προτεινόμενου δείκτη και της 

αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την μεθοδολογία που έχει προταθεί από τη EUROSTAT. 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

5.1.  Η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας 

Η μεθοδολογία της έρευνας είναι έρευνα επισκόπησης, κύρια και θα ακολουθήσουν 

επαναληπτικές – follow up.  Αναφορικά με τη δειγματοληψία : 

α) Είναι κατά συστάδες και με βάση τα κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των 

δήμων της Αττικής όπως προέκυψαν από τη μελέτη (Kollias, A., Anastasopoulou, A., Mpithimitris, G. 

& Papadopoulos, O. (2018, April). Spatial analysis of unemployed youth's vocational profiles in Greece. 

Paper presented at the11th International Conference of the Hellenic Geographical Society, Lavrio, 

Greece). Ειδικότερα η μελέτη αυτή καταλήγει μεταξύ άλλων στον παρακάτω πίνακα όπου κάθε χρώμα 

αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό – οικονομικό προφίλ (cluster).  

Municipality Cluster 

Αγίας Βαρβάρας 1 

Ασπροπύργου 1 

Μεγαρέων 1 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Περάματος 1 

Σαλαμίνας 1 

Φυλής 1 

Αγίας Παρασκευής 2 

Αλίμου 2 

Αμαρουσίου 2 

Βριλησσίων 2 

Γλυφάδας 2 

Λυκόβρυσης - Πεύκης 2 

Νέας Σμύρνης 2 

Παλαιού Φαλήρου 2 

Πεντέλης 2 

Ραφήνας - Πικερμίου 2 

Χαλανδρίου 2 

Αγίου Δημητρίου 3 

Αγίων Αναργύρων - Καματερού 3 

Αγκιστρίου 3 

Αιγάλεω 3 

Αχαρνών 3 

Γαλατσίου 3 

Δάφνης - Υμηττού 3 

Ελευσίνας 3 

Ιλίου 3 

Καλλιθέας 3 

Κερατσινίου - Δραπετσώνας 3 

Κορυδαλλού 3 

Κρωπίας 3 

Μάνδρας - Ειδυλλίας 3 

Μεταμορφώσεως 3 

Μοσχάτου - Ταύρου 3 

Νέας Ιωνίας 3 

Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη 3 

Πειραιώς 3 

Περιστερίου 3 

Πετρούπολης 3 

Σπάτων - Αρτέμιδος 3 

Τροιζηνίας 3 

Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος 3 

Χαϊδαρίου 3 

Αθηναίων 4 

Βύρωνος 4 

Ελληνικού - Αργυρούπολης 4 

Ζωγράφου 4 

Ηλιούπολης 4 
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Ηρακλείου 4 

Καισαριανής 4 

Κυθήρων 4 

Μαραθώνος 4 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας 4 

Παιανίας 4 

Παλλήνης 4 

Πόρου 4 

Σαρωνικού 4 

Ωρωπού 4 

Αίγινας 5 

Λαυρεωτικής 5 

Σπετσών 5 

Ύδρας 5 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 6 

Διονύσου 6 

Παπάγου - Χολαργού 6 

Κηφισιάς 7 

Φιλοθέης - Ψυχικού 7 

 

Tα σχολεία των μαθητών που θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έχουν επιλεχθεί από τα 

τη παραπάνω ταξινόμηση των δήμων σε προφίλ ανάλογα με τα κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά 

των δήμων αυτών230. Το συνολικό μέγεθος του δείγματος θα είναι τουλάχιστον 900 ερωτηματολόγια. 

Eιδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 

β) Το μέγεθος του δείγματος της κύριας έρευνας η οποία θα πραγματοποιηθεί από  τους 

πρώτους μήνες του 2019 μέχρι τη πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου το 2019 , είναι συνολικά τουλάχιστον 

300 ερωτηματολόγια , ήτοι τουλάχιστον 100 ερωτηματολόγια από τη σχολική κατηγορία του 

Δημοτικού, τουλάχιστον 100 από τη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και τουλάχιστον 100 από τη 

σχολική κατηγορία του Λυκείου.  

Θα ακολουθήσουν δύο επαναληπτικές έρευνες – follow up , τη σχολική χρονιά 2019-2020. H 

μία θα πραγματοποιηθεί τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες (Σεπτέμβρης – Δεκέμβρης) , το 

μέγεθος του δείγματος είναι συνολικά τουλάχιστον 150 ερωτηματολόγια , ήτοι τουλάχιστον 50 

ερωτηματολόγια από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, τουλάχιστον 50 από τη σχολική κατηγορία 

του Γυμνασίου και τουλάχιστον 50 από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου. Η άλλη θα 

πραγματοποιηθεί τους ανοιξιάτικους μήνες μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 2020, 

(Μάρτιος- Ιούνιος) το μέγεθος του δείγματος είναι συνολικά τουλάχιστον 150 ερωτηματολόγια , ήτοι 

τουλάχιστον 50 ερωτηματολόγια από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, τουλάχιστον 50 από τη 

σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και τουλάχιστον 50 από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου. 

Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα επαναληπτικές έρευνες – follow up , τη σχολική χρονιά 2020-

2021. H μία θα πραγματοποιηθεί τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες , (Σεπτέμβριος –

Δεκέμβρης) το μέγεθος του δείγματος είναι συνολικά τουλάχιστον 150 ερωτηματολόγια , ήτοι 

τουλάχιστον 50 ερωτηματολόγια από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, τουλάχιστον 50 από τη 

σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και τουλάχιστον 50 από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου. Η άλλη 

θα πραγματοποιηθεί τους ανοιξιάτικους μήνες μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 2021, 

 
230  Για σχόλια , παρατηρήσεις και κάθε είδους βοήθεια, ευχαριστούμε θερμά τους ερευνητές 

Αναστασοπούλου Σουλτάνα και Κόλλια Αντρέα.  
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(Μάρτιος – Ιούνιος) το μέγεθος του δείγματος είναι συνολικά τουλάχιστον 150 ερωτηματολόγια , ήτοι 

τουλάχιστον 50 ερωτηματολόγια από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, τουλάχιστον 50  από τη 

σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και τουλάχιστον 50 από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου. 

γ) Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος είναι κοινωνικό – οικονομικά , είναι δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά των clusters στα οποία έχουν ομαδοποιηθεί οι δήμοι ανάλογα με το κοινωνικό-

οικονομικό τους προφίλ, όπως περιγράφεται ήδη παραπάνω.  

Το ερευνητικό εργαλείο είναι ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια τα οποία έχουν 

λάβει θετική εισήγηση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έχουν εγκριθεί από τον Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του 

Υπουργείου Παιδείας. Τα ερωτηματολόγια αυτά έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για 

την ομάδα στόχο της έρευνας ως προς την ηλικία, το επίπεδο κατανόησης και τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία απευθύνεται η έρευνα, δεν παροτρύνουν/νομιμοποιούν – έστω 

και έμμεσα- την υιοθέτηση αντικοινωνικών ή αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών, δε περιλαμβάνουν 

οτιδήποτε μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να προσβάλει μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς ή άλλες 

κοινωνικές κατηγορίες, είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης άμεσης ή έμμεσης. 

Ειδικότερα: 

α) Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ανήλικο τέκνο με την συγκατάθεση του γονέα, θα 

χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Τα 

δεδομένα που παρέχονται είναι ανώνυμα, τα στοιχεία  του ανηλίκου τέκνου δεν μπορούν να 

ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους 

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων)  Αρθρ. 89). 

Κατά τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας επίσης,  η ταυτότητά του ανηλίκου τέκνου θα 

είναι πλήρως απόρρητη καθώς δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων καμία εξατομίκευση των 

κεκτημένων δεδομένων λόγω των μεθόδων συλλογής και στατιστικής αξιοποίησης. 

β) Τα ερωτηματολόγια που θα μοιρασθούν για τους σκοπούς της έρευνας καλύπτουν 

αποκλειστικά και μόνο το ποσοτικό μέρος της ερευνητικής εργασίας. Η διατύπωσή τους καθίσταται 

γλωσσικά ουδέτερη κατόπιν ελέγχου και διατύπωσης αυτών από κοινωνική ψυχολόγο (ερευνήτρια του 

έργου) όπως και από αρμόδιους του οργανισμού του Χαμόγελου του Παιδιού (συνεργαζόμενος 

φορέας), αποσκοπώντας ολοκληρωτικά στην συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων έτσι ώστε να μην 

υπάρχουν ερεθίσματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μη θετική  επίδραση στην ψυχολογία των 

ανηλίκων. 

Επιπροσθέτως θα παρέχεται σε κάθε ερωτηματολόγιο η δυνατότητα μη συμμετοχής μέσω 

πρόσθεσης δυνατότητας εξαίρεσης (επιλογή «δεν θυμάμαι/δεν ξέρω/δεν θέλω να απαντήσω») πέραν 

της ήδη υπάρχουσας εθελοντικής συμμετοχής η οποία τονίζεται ήδη στην φόρμα συγκατάθεσης του 

κηδεμόνα/γονέα και η οποία θα επαναλαμβάνεται προφορικά και πριν το μοίρασμα των 

ερωτηματολογίων. 

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα πραγματοποιείται σε σχολικό περιβάλλον. Η επιλογή 

επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στον/στην ίδια και τον/την κηδεμόνα/γονέα του/της. 

γ) Τα ερωτηματολόγια ελέγχονται πολλαπλά κατά την διάρκεια της συγγραφής αυτών για την 

αποφυγή λαθών και την ορθή χρήση της γλώσσας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της έρευνας (βλέπε 

επίσης β) ) 

δ) Η παρότρυνση των συμμετεχόντων σε έκνομες ή και παράνομες δραστηριότητες δεν είναι 

δυνατή καθώς ο σκοπός της έρευνας δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με συμπεριφορές και 

ενέργειες των συμμετεχόντων αλλά με την παθητική αντίληψη αυτών όσον αφορά ήδη υπάρχοντα 

ερεθίσματα στο άμεσο περιβάλλον τους. 
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ε) Οι ερωτήσεις έχουν διαμορφωθεί τοιουτοτρόπως ώστε να μην προσβάλλουν μαθητές, 

εκπαιδευτικούς ή άλλες κοινωνικές ομάδες μέσω χρήσης ουδέτερης, κατανοητής και απλής γλώσσας 

(βλέπε επίσης β) ) 

στ) Στα ερωτηματολόγια δεν αναγράφεται κανένα στοιχείο άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης 

προϊόντων καθώς αυτό δεν ανήκει στον σκοπό και στην διαμόρφωση της έρευνας. 

ζ)  Η γλώσσα συγγραφής των ερωτηματολογίων ήταν η ελληνική. 

Επισυνάπτεται και η από την 14/12/2018 έγκριση των ερωτηματολογίων από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου: 
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Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών ισχύουν τα εξής:  

Α) Για την κύρια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί από τους πρώτους μήνες του 2019 με 

αρχές της πρώτης εβδομάδας Ιουνίου 2019 ισχύουν τα εξής: 

Για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η απασχόληση των μαθητών θα 

είναι 20 λεπτά για τη πρώτη συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα 

ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και 

την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι 

η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο 

της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.  Φυσικά θα είναι άλλο το επίπεδο της εισήγησης σε παιδιά του 

δημοτικού και άλλο σε παιδιά του γυμνασίου. 

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος.  Ήτοι 

, μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος 

αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο231 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η 

απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει 

καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές 

σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε 

καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα 

ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το 

υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο 

ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους 

παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα 

κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και 

 
231  Bλέπε σχετικά: Φλώρου, Δ., Στεφανόπουλος, Ν., Χριστοπούλου, Ε.,«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ, Ε΄ Δημοτικού, ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Εκδόσεις: Λιβάνη , Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: 
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων». http://www.pi-
schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf  

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
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θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο 

μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει 

το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως υπογεγραμμένο και αμέσως 

καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και έπειτα επιτρέπεται στο 

μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Για τους μαθητές της  Γ’ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά για τη πρώτη 

συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. 

Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους 

γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα 

πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί 

υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της  Γ’ Λυκείου και 

στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους 

μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο232 :   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 

τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και 

προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 

20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε 

αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο 

εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο 

κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

 
232  Βλέπε σχετικά: « Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου  Γενικής Παιδείας», ΦΕΚ με Αριθμ. Πρωτοκ. 99624 /Γ2 και ημερομηνία 17-9-2003. http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377 
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συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι 

μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, 

ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα 

περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως 

υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν 

σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, 

θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και 

δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το 

έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά 

την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε 

φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως 

υπογεγραμμένο και αμέσως καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και 

έπειτα επιτρέπεται στο μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Β) Για τη πρώτη επαναληπτική έρευνα του δεύτερου χρόνου η οποία θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 22 Σεπτεμβρίου 2019 με 21 Δεκεμβρίου 2019 ισχύουν τα εξής: 

Για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η απασχόληση των μαθητών θα 

είναι 20 λεπτά για τη πρώτη συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα 

ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και 

την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι 

η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο 

της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος.  

Φυσικά θα είναι άλλου επιπέδου η εισήγηση σε παιδιά του δημοτικού από τα παιδιά του γυμνασίου. 

Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του 

μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο233 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης 

 
233  Βλέπε σχετικά: Φλώρου, Δ., Στεφανόπουλος, Ν., Χριστοπούλου, Ε.,«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ, Ε΄ Δημοτικού, ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Εκδόσεις: Λιβάνη , Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: 

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων», (Σελίδα  
9) 
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Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η 

απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει 

καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές 

σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε 

καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα 

ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το 

υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο 

ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους 

παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα 

κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και 

θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο 

μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει 

το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως υπογεγραμμένο και αμέσως 

καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και έπειτα επιτρέπεται στο 

μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Για τους μαθητές της  Γ’ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά για τη πρώτη 

συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. 

Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους 

γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα 

πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί 

υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της  Γ’ Λυκείου και 

στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους 

μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο234 :   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 

τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

 
234  Βλέπε σχετικά: « Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου  Γενικής Παιδείας», ΦΕΚ με Αριθμ. Πρωτοκ. 99624 /Γ2 και ημερομηνία 17-9-2003. http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377  

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
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• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και 

προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 

20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε 

αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο 

εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο 

κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι 

μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, 

ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα 

περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως 

υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν 

σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, 

θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και 

δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το 

έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά 

την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε 

φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως 

υπογεγραμμένο και αμέσως καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και 

έπειτα επιτρέπεται στο μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Γ) Για τη δεύτερη επαναληπτική έρευνα του δεύτερου χρόνου η οποία θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ  αρχές Μαρτίου του 2020 με  αρχές της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου 2020 ισχύουν τα εξής: 

Για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η απασχόληση των μαθητών θα 

είναι 10 λεπτά για τη πρώτη συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 10 λεπτά θα τους μοιραστούν τα 

ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια σύντομη επαναληπτική ενημέρωση 

για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια 

μικρή επιπρόσθετη εισήγηση για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί 

επιπλέον υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι 
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, μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος 

αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο235 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η 

απασχόληση των μαθητών θα είναι 15 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 15 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει 

καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές 

σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε 

καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα 

ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το 

υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο 

ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους 

παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα 

κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και 

θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο 

μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει 

το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως υπογεγραμμένο και αμέσως 

καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και έπειτα επιτρέπεται στο 

μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Για τους μαθητές της  Γ’ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 10 λεπτά για τη πρώτη 

συνάντηση,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. 

Σε αυτά τα 10 λεπτά θα τους μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους 

γίνει μια επαναληπτική σύντομη ενημέρωση για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα 

πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια μικρή επιπρόσθετη εισήγηση για το τι είναι η συνολική 
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κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί επιπλέον υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της 

συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της  Γ’ Λυκείου και 

στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους 

μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο236 :   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 

τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και 

προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 

15 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε 

αυτά τα 15 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο 

εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο 

κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι 

μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, 

ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα 

περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως 

υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν 

σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, 

θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και 

δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το 

έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά 

την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε 

φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει το έγγραφο συγκατάθεσης, ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως 
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υπογεγραμμένο και αμέσως καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και 

έπειτα επιτρέπεται στο μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει, θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους, θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Δ) Για τη πρώτη επαναληπτική έρευνα του τρίτου χρόνου η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 

22 Σεπτεμβρίου 2020 με 21 Δεκεμβρίου 2020 ισχύουν τα εξής: 

Για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η απασχόληση των μαθητών θα 

είναι 20 λεπτά για τη πρώτη συνάντηση, εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα 

ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και 

την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι 

η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο 

της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος.  

Φυσικά θα είναι άλλου επιπέδου η εισήγηση σε παιδιά του δημοτικού από τα παιδιά του γυμνασίου. 

Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του 

μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο237 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η 

απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει 

καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές 

σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε 

καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα 

ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το 

υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο 

ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους 
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παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα 

κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και 

θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο 

μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει 

το έγγραφο συγκατάθεσης, ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως υπογεγραμμένο και αμέσως 

καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και έπειτα επιτρέπεται στο 

μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Για τους μαθητές της  Γ’ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 20 λεπτά για τη πρώτη 

συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. 

Σε αυτά τα 20 λεπτά θα τους μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους 

γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα 

πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί 

υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της  Γ’ Λυκείου και 

στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους 

μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο238 :   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 

τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και 

προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 

20 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε 

αυτά τα 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

 
238  Βλέπε σχετικά: « Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου  Γενικής Παιδείας», ΦΕΚ με Αριθμ. Πρωτοκ. 99624 /Γ2 και ημερομηνία 17-9-2003. http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377  
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συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο 

εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο 

κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι 

μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, 

ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα 

περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως 

υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν 

σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, 

θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και 

δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το 

έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά 

την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε 

φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως 

υπογεγραμμένο και αμέσως καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και 

έπειτα επιτρέπεται στο μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Ε) Για τη δεύτερη επαναληπτική έρευνα του τρίτου χρόνου η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ  

αρχές Μαρτίου του 2021 με  αρχές της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου 2021 ισχύουν τα εξής: 

Για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η απασχόληση των μαθητών θα 

είναι 10 λεπτά για τη πρώτη συνάντηση ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το 

μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 10 λεπτά θα τους μοιραστούν τα 

ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια σύντομη επαναληπτική ενημέρωση 

για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια 

μικρή επιπρόσθετη εισήγηση για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί 

επιπλέον υλικό σημειώσεων με το σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής ευημερίας.   

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της 

ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι 

, μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος 

αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο239 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης 

 
239  Βλέπε σχετικά: Φλώρου, Δ., Στεφανόπουλος, Ν., Χριστοπούλου, Ε.,«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ, Ε΄ Δημοτικού, ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Εκδόσεις: Λιβάνη , Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: 

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων», (Σελίδα  
9) 
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Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου η 

απασχόληση των μαθητών θα είναι 15 λεπτά, εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά 

το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Σε αυτά τα 15 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει 

καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές 

σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε 

καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα 

παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα 

ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το 

υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο 

ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους 

παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα 

κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και 

θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι 

δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο 

μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει 

το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως υπογεγραμμένο και αμέσως 

καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και έπειτα επιτρέπεται στο 

μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει, θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους, θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

Για τους μαθητές της  Γ’ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 10 λεπτά για τη πρώτη 

συνάντηση,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. 

Σε αυτά τα 10 λεπτά θα τους μοιραστούν τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους 

γίνει μια επαναληπτική σύντομη ενημέρωση για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα της έρευνας, στα 

πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια μικρή επιπρόσθετη εισήγηση για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί επιπλέον υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της 

συνολικής κοινωνικής ευημερίας.  

Ειδικότερα η έρευνα μας συνδέεται και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της  Γ’ Λυκείου και 

στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους 

μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο240 :   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους 

περίγυρο και στην κοινωνία. 

 
240 Βλέπε σχετικά: « Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου  Γενικής Παιδείας», ΦΕΚ με Αριθμ. Πρωτοκ. 99624 /Γ2 και ημερομηνία 17-9-2003.  

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377  
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• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή 

τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και 

προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Στη συνέχεια θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους 

υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης. 

Στη δεύτερη συνάντηση για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου η απασχόληση των μαθητών θα είναι 

15 λεπτά ,εντός του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα κατά το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Σε 

αυτά τα 15 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο 

εκπαιδευτικός θα τους βάλει να καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο 

κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι 

μαθητές που είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, 

ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης, καθώς θα 

περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα αυτά όντως 

υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα. Ειδικότερα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν 

σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, 

θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και 

δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Το 

έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά 

την συλλογή αυτών. Ειδικότερα ο μαθητής αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του και το βάλει σε 

φάκελο, σηκώνεται , πρώτα δίνει το έγγραφο συγκατάθεσης , ελέγχεται ξανά ότι αυτό είναι όντως 

υπογεγραμμένο και αμέσως καταστρέφεται (σκίζεται ενώπιον του μαθητή και του εκπαιδευτικού) και 

έπειτα επιτρέπεται στο μαθητή να ρίξει το φάκελο του στη κάλπη.  

Στη συνέχεια ο ερευνητής θα τους ευχαριστήσει , θα καλέσει και τα υπόλοιπα παιδιά να μπουν 

στην αίθουσα και αφού τους χαιρετήσει όλους , θα αποχωρίσει με τη κάλπη.  

 

5.2.  Ζητήματα Δεοντολογίας 

α) Η διασφάλιση της ενημερωμένης συναίνεσης των κηδεμόνων των μαθητών, 

πραγματοποιείται μέσω φορμών συγκατάθεσης. Στο παρόν συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστοιχες 

φόρμες συγκατάθεσης και ενημέρωσης οι οποίες αναφέρουν τα εξής (σημειώνεται δε πως η συλλογή 

των ερωτηματολογίων θα γίνεται μόνο κατόπιν προσκόμισης του κάτωθι την ημέρα και ώρα συλλογής 

των ερωτηματολογίων παρουσία του ερευνητή και αρμοδίου εκπαιδευτικού): 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
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Ενημέρωση γονέα/κηδεμόνα  

 

Σκοπιμότητα της έρευνας  

Από τις εισοδηματικές μετρήσεις κρίνουμε ότι η επιδείνωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια είναι μεγάλη, εν τούτοις υπάρχει ένα κομμάτι της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας, το οποίο 

δεν συσχετίζεται με το εισόδημα και έτσι δεν καταγράφεται στις μετρήσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα  παρατηρήθηκε 

το φαινόμενο παιδιών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην οικεία τους εξαιτίας διακοπής της παροχής, ή το 

φαινόμενο του κατά πόσο τα παιδιά είχαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν και οι δυο γονείς ήταν 

άνεργοι με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφάλιση , επίσης παρατηρήθηκε  το φαινόμενο του προβλήματος με τη 

θέρμανση, και με τη διατροφή. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα έρευνα, για να καλύψει αυτό το κενό εφαρμόζει έναν 

νέο δείκτη μέτρησης της παιδικής ευημερίας, ικανό να αποτυπώσει αυτά τα φαινόμενα, εφόσον μονάχα αν γίνει  

ορθή καταγραφή  του φαινομένου προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο είδος επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας, 

που εμφανίστηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. 

Διαδικασία της Έρευνας 

Η ποσοτική συγκέντρωση δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω πλήρως ανώνυμων και χωρίς κωδικούς 

ερωτηματολογίων  η συμπλήρωση των οποίων θα γίνεται κατόπιν επιλογής του μαθητή/της μαθήτριας  σε σχολικό 

περιβάλλον, ενώ θα πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση θα διαρκέσει 10-20 λεπτά και θα 

γίνει κατά τη διάρκεια μαθήματος σχετικού με την έρευνα, σε αυτά τα 10- 20 λεπτά θα  μοιραστούν στους μαθητές 

τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και την 

αναγκαιότητα της έρευνας, ενώ στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής 

ευημερίας, επίσης θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης. Η δεύτερη συνάντηση θα διαρκεί 10-20 λεπτά και θα γίνει σε μάθημα σχετικό με την έρευνα, σε 

αυτά τα 10- 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από 

τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να 

καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα 

υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που θα είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα 

και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο 

συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα 

αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα, έπειτα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη 

και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το 

ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην 

είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο, ενώ το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών.  

Οφέλη της Έρευνας 

Το όφελος της έρευνας, στην επιστήμη, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αναλύσεων της διερεύνησης των 

διαστάσεων και των δεικτών της παιδικής ευημερίας , η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά 

με τους τρόπους αντιμετώπισης της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας  από Έλληνες ειδικούς και των 

δυνατοτήτων  πολιτικής παρέμβασης από τους περιφερειακούς φορείς πολιτικής. Επιπλέον, μπορεί να αναμένεται 

ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ιδρυμάτων και οι ίδιοι οι ερευνητές, θα 

αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της πολυπλοκότητας του καθορισμού και της μέτρησης της ευημερίας των 

παιδιών και, συνεπώς, θα μεριμνήσουν περισσότερο για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης κατάλληλων μεθόδων 

και διαδικασιών για την εφαρμογή αποτελεσματικότερου συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Τέλος, 

το έργο αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι 

θα παράγει νέα ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών. Ειδικότερα δεδομένου ότι θα 

παράγει νέα ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών και την ίδια στιγμή θα επικεντρωθεί σε 

στοχοθετημένες πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής και μέτρων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που πυροδότησε αυτές τις ανισότητες. 

Το άμεσο όφελος της  έρευνας στους μαθητές, αφορά το γεγονός ότι η έρευνα συνδέεται με το μάθημα 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ Δημοτικού και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα 

ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία 

και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτών των μαθημάτων. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  

αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 

όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο:   
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• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό πνεύµα 

θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων και των 

υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να αποκτήσουν 

τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό 

συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής ευθύνης και 

της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Ειδικότερα οι μαθητές θα μάθουν ποιοι είναι οι παράγοντες προσδιορισμού της ευημερίας και μέσω αυτών 

θα μάθουν ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη σύβαση του Ο.Η.Ε. , τι είναι η κοινωνική 

αλληλεγγύη και γιατί είναι τόσο σημαντική για την επίτευξη της ευημερίας, θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν 

πώς οι αξίες και η δική τους ηθική  ανάπτυξη συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, να συλλογιστούν πώς μπορούν 

οι ίδιοι να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν με τη στάση τους και τις αξίες , στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας, να δουν ένα επιστημονικό εργαλείο καταγραφής της  ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και πώς 

μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι στη καθημερινότητα τους. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να 

αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργήσουν ακόμα και οι ίδιοι στους εαυτούς τους το πώς πρέπει να είναι 

ως άνθρωποι, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην ηθική τους ανάπτυξη αλλά και στην απόκτηση αξιών και στάσεων 

που προωθούν το ατομικό και κοινωνικό καλό. 

Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές θα μάθουν τι είναι ευημερία, τι είναι κοινωνική αλληλεγγύη, τι είναι οι 

αξίες, τι είναι η ηθική ανάπτυξη, τι είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, το πολυπολιτισμικό κεφάλαιο, και γιατί τελικά η 

κοινωνιολογία είναι τόσο σημαντική. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται στα καθημερινά τους προβλήματα ένα 

εργαλείο καταγραφής της ευημερίας. 

Σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές θα αναθεωρήσουν την αντίληψη τους απέναντι στα κοινωνικά 

προβλήματα όπως για παράδειγμα απέναντι σε μια οικονομική κρίση και θα υιοθετήσουν την αντίληψη ότι η 

κοινωνική αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική και χωρίς να προσπαθούμε και να βοηθάμε όλοι μας τους άλλους η 

ευημερία δεν δύναται να επιτευχθεί εύκολα. Επίσης θα υιοθετήσουν την άποψη του πόσο σημαντικό είναι να 

καλλιεργήσουν το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να επενδύσουν στην ηθική τους ανάπτυξη. 

Πέραν τούτου στα ίδια τα ερωτηματολόγια διαφαίνεται η ανάγκη να παρέχεται στους μαθητές μέσω της 

εκπαίδευσης η αντίληψη του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να τους καλλιεργηθεί το αίσθημα της συμπόνιας 

και η κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της εκπαίδευσης ενώ προωθούν και 

επηρεάζουν την ατομική αλλά και τη συνολική  κοινωνική ευημερία. Επομένως το όφελος της έρευνας στην 

εκπαίδευση γίνεται επίσης μέσα από τη σύνδεση της κοινωνικής ευημερίας με την εκπαίδευση. Επιπλέον η έρευνα 

αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα συζητήσεων προκειμένου να σχεδιαστεί από τους φορείς χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής ένα νέο σχέδιο σχετικά με το πώς η εκπαίδευση θα μπορεί να επιτύχει περισσότερα ως 

προς τη καλλιέργεια τους αισθήματος της συμπόνιας στους μαθητές, της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και ως 

προς τη καλλιέργεια του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι γενικότερα. Το έναυσμα τέτοιου είδους συζητήσεων 

είναι η σημαντικότερη συμβολή της έρευνας αυτής στη προώθηση της εκπαίδευσης.  
Πιθανοί κίνδυνοι/δυσκολίες  
Δε διαβλέπεται κανένας κίνδυνος για τους ανήλικους. Τα ερωτηματολόγια είναι διαμορφωμένα σε 

ουδέτερη γλώσσα, συμπεριλαμβάνεται πάντα η επιλογή «δεν θέλω να απαντήσω», ενώ είναι ξεκάθαρος ο 

εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής. Επίσης τα ερωτηματολόγια έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και από 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα 
Κατανοώ ότι η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου μου στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα που μελετά 

τη παιδική ευημερία, περιλαμβάνει το να απαντήσει στις ερωτήσεις όπως αυτές τίθενται σε ανώνυμα χωρίς 

κωδικούς/αριθμούς ερωτηματολόγια που θα διανεμηθούν, θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει 

τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει 

μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Επίσης τα ερωτηματολόγια θα καταστρέφονται αμέσως 

μετά την ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτικών/στατιστικών στοιχείων. 
Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται στην αίθουσα, σε συνθήκες καθεστώς τεστ και ο δάσκαλος θα 

πρέπει να βάζει τους μαθητές να κάθονται κατά αντίστοιχο τρόπο και αραιά ο ένας από τον άλλον. 
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Επίσης, κατανοώ ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είναι αποκλειστικά 

εθελοντική και πως το ανήλικο τέκνο μου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή να 

αποσυρθεί από αυτή πριν, κατά ή και μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα το ανήλικο 

τέκνο μου έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί πριν από την συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων 

οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το επιθυμεί ή εφόσον το κρίνω εγώ αναγκαίο ως νόμιμος/η κηδεμόνας του, 

για οποιονδήποτε λόγο χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες. Μπορεί να αποσυρθεί από την διαδικασία και 

κατά τη στιγμή που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και  αφότου το έχει ήδη συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο , όσο βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα ο ερευνητής, ή και αργότερα επικοινωνώντας με τον/την 

επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος μέσω email που θα μου δοθεί στη συνέχεια ή μέσω αλληλογραφίας. 

Το ερωτηματολόγιο που θα δοθεί είναι κάποιο επιλεγμένο από το δείγμα στη τύχη, εφόσον δεν είναι εφικτή η 

ταυτοποίηση προσώπων, επομένως ο επικεφαλής ή ο ερευνητής και κανείς δε θα γνωρίζει ποιο είναι το 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από το συγκεκριμένο παιδί. 

Εάν επιθυμώ ή το ανήλικο τέκνο μου επιθυμεί να αποσυρθεί από την ερευνητική διαδικασία αργότερα, 

κατανοώ ότι μπορώ να το πράξω μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες  μετά την ολοκλήρωση της συλλογής 

των ερωτηματολογίων από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολική μονάδα.  

Κατανοώ ακόμη οτι εγώ -ή το ανήλικο τέκνο μου- είμαι ελεύθερος να εκφράσω οποιαδήποτε απορία ανά 

πάσα στιγμή και να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες από τον ερευνητή ιδιαιτέρως όσον αφορά την φύλαξη, 

καταγραφή, χρήση και αξιοποίηση των παρεχόντων στοιχείων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε 

λόγο, αισθανθώ εγώ ή το ανήλικο τέκνο μου δυσάρεστα στα πλαίσια της έρευνας αυτής, έχω το απόλυτο 

δικαίωμα να αιτηθώ εγγράφως (μέσω email ή αλληλογραφίας) την απόσυρση της συμμετοχής του και την 

διαγραφή οιονδήποτε ήδη αποκτηθέντων στοιχείων βασισμένων στην ατομική συμμετοχή του εντός των 

ως άνω αναφερθέντων χρονικών πλαισίων. Ο ερευνητής θα διαγράψει και θα καταστρέψει ώς εκ τούτου τα 

αντίστοιχα στοιχεία. Το παρόν υπογεγραμμένο έντυπο θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των 

ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών.  

 

Κατανοώ τέλος ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το ανήλικο τέκνο μου με την συγκατάθεσή μου, 

θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ότι τα 

δεδομένα που παρέχονται είναι ανώνυμα και ότι τα στοιχεία εμού και του ανηλίκου τέκνου μου δεν μπορούν να 

ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους σύμφωνα με 

το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων)  Αρθρ. 89).  

 

Κατά τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας επίσης,  η ταυτότητά εμού και του ανηλίκου τέκνου μου θα 

είναι πλήρως απόρρητη καθώς δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων καμία εξατομίκευση των κεκτημένων 

δεδομένων λόγω των μεθόδων συλλογής και στατιστικής αξιοποίησης..  

Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα θα μαζικοποιούνται μέσω στατιστικών μεθόδων ούτως ώστε να μην είναι 

δυνατή η οιαδήποτε εξατομίκευση των συμμετεχόντων. 

Δηλώνω υπεύθυνα το δικαίωμα του παιδιού να  αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή/και να 

αποσυρθεί από αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της ως άνω αναφέρεται. 

Δρ Λεριού Ειρήνη, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W. –SMILE 

 

 
 

 

 

                                                         Ημερομηνία:  11/12/2018  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα. Το παιδί μου 

διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής 

της. 
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Επίσης διάβασα προσεκτικά και κατανόησα τις πληροφορίες διαφύλαξης των στοιχείων μου όπως 

επίσης και την δυνατότητα απόσυρσης ακόμη και μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων. Κατανοώ 

πλήρως τον εθελοντικό χαρακτήρα της έρευνας και τα λοιπά χαρακτηριστικά συμμετοχής όπως αυτά 

αναφέρονται στα ως άνω κείμενα. 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχει το ανήλικο τέκνο.                                           

 

                                               Yπογραφή: Γονέα / Κηδεμόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:…………………………… 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Ενημέρωση γονέα/κηδεμόνα  
 

Σκοπιμότητα της έρευνας  

Από τις εισοδηματικές μετρήσεις στα νοικοκυριά κρίνουμε ότι η επιδείνωση της παιδικής ευημερίας στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη, εν τούτοις υπάρχει ένα κομμάτι της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας, 

το οποίο δεν συσχετίζεται με το εισόδημα και έτσι δεν καταγράφεται στις μετρήσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα  

παρατηρήθηκε το φαινόμενο παιδιών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην οικεία τους εξαιτίας διακοπής της 

παροχής, ή το φαινόμενο του κατά πόσο τα παιδιά είχαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν και οι δυο 

γονείς ήταν άνεργοι με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφάλιση , επίσης παρατηρήθηκε  το φαινόμενο του 

προβλήματος με τη θέρμανση, και με τη διατροφή. Στα πλαίσια αυτά η παρούσα έρευνα, για να καλύψει αυτό το 

κενό εφαρμόζει έναν νέο δείκτη μέτρησης της παιδικής ευημερίας, ικανό να αποτυπώσει αυτά τα φαινόμενα, 

εφόσον μονάχα αν γίνει  ορθή καταγραφή  του φαινομένου προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο είδος επιδείνωσης της 

παιδικής ευημερίας, που εμφανίστηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. 

Διαδικασία της Έρευνας 

Η ποσοτική συγκέντρωση δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω πλήρως ανώνυμων και χωρίς κωδικούς 

ερωτηματολογίων  η συμπλήρωση των οποίων θα γίνεται κατόπιν επιλογής του μαθητή/της μαθήτριας  σε σχολικό 

περιβάλλον, ενώ θα πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση θα διαρκέσει 10-20 λεπτά και θα 

γίνει κατά τη διάρκεια μαθήματος σχετικού με την έρευνα, σε αυτά τα 10- 20 λεπτά θα  μοιραστούν στους μαθητές 

τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης και θα τους γίνει μια ενημέρωση για τους σκοπούς και την 

αναγκαιότητα της έρευνας, ενώ στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί και μια εισήγηση για το τι είναι η συνολική 

κοινωνική ευημερία και θα τους μοιραστεί υλικό σημειώσεων σχετικά με το αντικείμενο της συνολικής κοινωνικής 

ευημερίας, επίσης θα τους καταστεί γνωστό το πότε θα ξανά έρθει ο ερευνητής για να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια όσοι μαθητές θα φέρουν στην επόμενη συνάντηση μαζί τους υπογεγραμμένα έγγραφα 

συγκατάθεσης. Η δεύτερη συνάντηση θα διαρκεί 10-20 λεπτά και θα γίνει σε μάθημα σχετικό με την έρευνα, σε 

αυτά τα 10- 20 λεπτά ο ερευνητής θα ρωτήσει καταρχήν ποιοι έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από 

τους γονείς, όσοι μαθητές σηκώσουν τα χέρια θα παραμείνουν στην αίθουσα και ο εκπαιδευτικός θα τους βάλει να 

καθίσουν σε καθεστώς συνθηκών τεστ ή διαγωνίσματος , και αραιά ο κάθε μαθητής από τον άλλον, ενώ τα 

υπόλοιπα παιδιά που δεν θα έχουν υπογεγραμμένα έγγραφα συγκατάθεσης από τους γονείς, θα τους ζητηθεί να 

αποχωρήσουν από την αίθουσα, για λίγο. Οι μαθητές που θα είναι στην αίθουσα θα συμπληρώσουν τα ανώνυμα 

και χωρίς κωδικούς ερωτηματολόγια, ενώ θα πρέπει να έχουν πάνω στο θρανίο τους το υπογεγραμμένο έντυπο 

συγκατάθεσης, καθώς θα περάσουν από τα θρανία ο εκπαιδευτικός και ο ερευνητής για να ελέγξουν ότι τα έγγραφα 

αυτά όντως υπάρχουν υπογεγραμμένα από όσους παρέμειναν στην αίθουσα, έπειτα τα ερωτηματολόγια θα 

συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη 
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και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το 

ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην 

είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο, ενώ το έγγραφο συγκατάθεσης των γονέων 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών.  

Οφέλη της Έρευνας 

Το όφελος της έρευνας, στην επιστήμη, θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη αναλύσεων της διερεύνησης των 

διαστάσεων και των δεικτών της παιδικής ευημερίας , η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια συζήτηση σχετικά 

με τους τρόπους αντιμετώπισης της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας  από Έλληνες ειδικούς και των 

δυνατοτήτων  πολιτικής παρέμβασης από τους περιφερειακούς φορείς πολιτικής. Επιπλέον, μπορεί να αναμένεται 

ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, οι εκπρόσωποι των ερευνητικών ιδρυμάτων και οι ίδιοι οι ερευνητές, θα 

αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της πολυπλοκότητας του καθορισμού και της μέτρησης της ευημερίας των 

παιδιών και, συνεπώς, θα μεριμνήσουν περισσότερο για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης κατάλληλων μεθόδων 

και διαδικασιών για την εφαρμογή αποτελεσματικότερου συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα. Τέλος, 

το έργο αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι 

θα παράγει νέα ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών. Ειδικότερα δεδομένου ότι θα 

παράγει νέα ευρήματα σχετικά με την εκτίμηση της ευημερίας των παιδιών και την ίδια στιγμή θα επικεντρωθεί σε 

στοχοθετημένες πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής και μέτρων, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πρόσφατης οικονομικής κρίσης που πυροδότησε αυτές τις ανισότητες. 

Το άμεσο όφελος της  έρευνας στους μαθητές, αφορά το γεγονός ότι η έρευνα συνδέεται με το μάθημα 

της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  της Γ’ Γυμνασίου καθώς επίσης και με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ’ 

Λυκείου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή 

εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς 

στόχους αυτών των μαθημάτων. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι 

στόχοι του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο:   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό πνεύμα 

θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να αποκτήσουν 

τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό 

συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής ευθύνης και 

της κοινωνικής αλληλεγγύης 

Η έρευνα συνδέεται επίσης  με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου και στόχος είναι να κάνουμε 

μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές του Λυκείου, για 

το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του 

μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του 

μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο:   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην 

κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους  

σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και 

τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων. 

Ειδικότερα οι μαθητές θα μάθουν ποιοι είναι οι παράγοντες προσδιορισμού της ευημερίας και μέσω αυτών 

θα μάθουν ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη σύβαση του Ο.Η.Ε. , τι είναι η κοινωνική 

αλληλεγγύη και γιατί είναι τόσο σημαντική για την επίτευξη της ευημερίας, θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν 

πώς οι αξίες και η δική τους ηθική  ανάπτυξη συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, να συλλογιστούν πώς μπορούν 

οι ίδιοι να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν με τη στάση τους και τις αξίες , στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας, να δουν ένα επιστημονικό εργαλείο καταγραφής της  ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και πώς 

μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι στη καθημερινότητα τους. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να 

αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργήσουν ακόμα και οι ίδιοι στους εαυτούς τους το πώς πρέπει να είναι 
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ως άνθρωποι, κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην ηθική τους ανάπτυξη αλλά και στην απόκτηση αξιών και στάσεων 

που προωθούν το ατομικό και κοινωνικό καλό. 

Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές θα μάθουν τι είναι ευημερία, τι είναι κοινωνική αλληλεγγύη, τι είναι οι 

αξίες, τι είναι η ηθική ανάπτυξη, τι είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, το πολυπολιτισμικό κεφάλαιο, και γιατί τελικά η 

κοινωνιολογία είναι τόσο σημαντική. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται στα καθημερινά τους προβλήματα ένα 

εργαλείο καταγραφής της ευημερίας. 

Σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές θα αναθεωρήσουν την αντίληψη τους απέναντι στα κοινωνικά 

προβλήματα όπως για παράδειγμα απέναντι σε μια οικονομική κρίση και θα υιοθετήσουν την αντίληψη ότι η 

κοινωνική αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική και χωρίς να προσπαθούμε και να βοηθάμε όλοι μας τους άλλους η 

ευημερία δεν δύναται να επιτευχθεί εύκολα. Επίσης θα υιοθετήσουν την άποψη του πόσο σημαντικό είναι να 

καλλιεργήσουν το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να επενδύσουν στην ηθική τους ανάπτυξη. 

Πέραν τούτου στα ίδια τα ερωτηματολόγια διαφαίνεται η ανάγκη να παρέχεται στους μαθητές μέσω της 

εκπαίδευσης η αντίληψη του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να τους καλλιεργηθεί το αίσθημα της συμπόνιας 

και η κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της εκπαίδευσης ενώ προωθούν και 

επηρεάζουν την ατομική αλλά και τη συνολική  κοινωνική ευημερία. Επομένως το όφελος της έρευνας στην 

εκπαίδευση γίνεται επίσης μέσα από τη σύνδεση της κοινωνικής ευημερίας με την εκπαίδευση. Επιπλέον η έρευνα 

αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα συζητήσεων προκειμένου να σχεδιαστεί από τους φορείς χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής ένα νέο σχέδιο σχετικά με το πώς η εκπαίδευση θα μπορεί να επιτύχει περισσότερα ως 

προς τη καλλιέργεια τους αισθήματος της συμπόνιας στους μαθητές, της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και ως 

προς τη καλλιέργεια του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι γενικότερα. Το έναυσμα τέτοιου είδους συζητήσεων 

είναι η σημαντικότερη συμβολή της έρευνας αυτής στη προώθηση της εκπαίδευσης.  
Πιθανοί κίνδυνοι/δυσκολίες  
Δε διαβλέπεται κανένας κίνδυνος για τους ανήλικους. Τα ερωτηματολόγια είναι διαμορφωμένα σε 

ουδέτερη γλώσσα, συμπεριλαμβάνεται πάντα η επιλογή «δεν θέλω να απαντήσω», ενώ είναι ξεκάθαρος ο 

εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής. Επίσης τα ερωτηματολόγια έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και από 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.  

 

Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα 
Κατανοώ ότι η συμμετοχή του ανήλικου τέκνου μου στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα που μελετά 

τη παιδική ευημερία, περιλαμβάνει το να απαντήσει στις ερωτήσεις όπως αυτές τίθενται σε ανώνυμα χωρίς 

κωδικούς/αριθμούς ερωτηματολόγια που θα διανεμηθούν, θα συμπληρωθούν, θα κλειστούν σε φάκελο 

που δε θα φέρει κωδικούς, αριθμούς  ή ονόματα, θα ριχτούν σε κάλπη και κατόπιν ο ερευνητής θα κλείσει 

τα μάτια και θα  πιάσει τυχαία ένα φάκελο, θα τον ανοίξει, θα βγάλει το ερωτηματολόγιο και θα το σκίσει 

μπροστά σε όλη τη σχολική τάξη, ενώπιον μαθητών και δασκάλων, ώστε να μην είναι δυνατή η 

ταυτοποίηση κάποιου συμμετέχοντα με κανένα τρόπο. Επίσης τα ερωτηματολόγια θα καταστρέφονται αμέσως 

μετά την ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτικών/στατιστικών στοιχείων. 
Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρώνονται στην αίθουσα, σε συνθήκες καθεστώς τεστ και ο δάσκαλος θα 

πρέπει να βάζει τους μαθητές να κάθονται κατά αντίστοιχο τρόπο και αραιά ο ένας από τον άλλον. 
Επίσης, κατανοώ ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα είναι αποκλειστικά 

εθελοντική και πως το ανήλικο τέκνο μου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή να 

αποσυρθεί από αυτή πριν, κατά ή και μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα το ανήλικο 

τέκνο μου έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί πριν από την συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων 

οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το επιθυμεί ή εφόσον το κρίνω εγώ αναγκαίο ως νόμιμος/η κηδεμόνας του, 

για οποιονδήποτε λόγο χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες. Μπορεί να αποσυρθεί από την διαδικασία και 

κατά τη στιγμή που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και  αφότου το έχει ήδη συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο , όσο βρίσκεται ακόμα στην αίθουσα ο ερευνητής, ή και αργότερα επικοινωνώντας με τον/την 

επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος μέσω email που θα μου δοθεί στη συνέχεια ή μέσω αλληλογραφίας. 

Το ερωτηματολόγιο που θα δοθεί είναι κάποιο επιλεγμένο από το δείγμα στη τύχη, εφόσον δεν είναι εφικτή η 

ταυτοποίηση προσώπων, επομένως ο επικεφαλής ή ο ερευνητής και κανείς δε θα γνωρίζει ποιο είναι το 

ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από το συγκεκριμένο παιδί. 

Εάν επιθυμώ ή το ανήλικο τέκνο μου επιθυμεί να αποσυρθεί από την ερευνητική διαδικασία αργότερα, 

κατανοώ ότι μπορώ να το πράξω μέχρι και έξι (6) εργάσιμες ημέρες  μετά την ολοκλήρωση της συλλογής 

των ερωτηματολογίων από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα/σχολική μονάδα.  

Κατανοώ ακόμη οτι εγώ -ή το ανήλικο τέκνο μου- είμαι ελεύθερος να εκφράσω οποιαδήποτε απορία ανά 

πάσα στιγμή και να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες από τον ερευνητή ιδιαιτέρως όσον αφορά την φύλαξη, 
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καταγραφή, χρήση και αξιοποίηση των παρεχόντων στοιχείων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε 

λόγο, αισθανθώ εγώ ή το ανήλικο τέκνο μου δυσάρεστα στα πλαίσια της έρευνας αυτής, έχω το απόλυτο 

δικαίωμα να αιτηθώ εγγράφως (μέσω email ή αλληλογραφίας) την απόσυρση της συμμετοχής του και την 

διαγραφή οιονδήποτε ήδη αποκτηθέντων στοιχείων βασισμένων στην ατομική συμμετοχή του εντός των 

ως άνω αναφερθέντων χρονικών πλαισίων. Ο ερευνητής θα διαγράψει και θα καταστρέψει ώς εκ τούτου τα 

αντίστοιχα στοιχεία. Το παρόν υπογεγραμμένο έντυπο θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των 

ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών.  

 

Κατανοώ τέλος ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το ανήλικο τέκνο μου με την συγκατάθεσή μου, 

θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ότι τα 

δεδομένα που παρέχονται είναι ανώνυμα και ότι τα στοιχεία εμού και του ανηλίκου τέκνου μου δεν μπορούν να 

ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους σύμφωνα με 

το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων)  Αρθρ. 89).  

 

Κατά τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας επίσης,  η ταυτότητά εμού και του ανηλίκου τέκνου μου θα 

είναι πλήρως απόρρητη καθώς δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων καμία εξατομίκευση των κεκτημένων 

δεδομένων λόγω των μεθόδων συλλογής και στατιστικής αξιοποίησης..  

Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα θα μαζικοποιούνται μέσω στατιστικών μεθόδων ούτως ώστε να μην είναι 

δυνατή η οιαδήποτε εξατομίκευση των συμμετεχόντων. 

Δηλώνω υπεύθυνα το δικαίωμα του παιδιού να  αρνηθεί τη συμμετοχή του στην έρευνα ή/και να 

αποσυρθεί από αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο της ως άνω αναφέρεται. 

 

 

 

 

 

Δρ Λεριού Ειρήνη, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W. –SMILE 

 
                                                         Ημερομηνία:  11/12/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου στην έρευνα. Το παιδί μου 

διατηρεί το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη διαδικασία της έρευνας σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής 

της. 

  

Επίσης διάβασα προσεκτικά και κατανόησα τις πληροφορίες διαφύλαξης των στοιχείων μου όπως 

επίσης και την δυνατότητα απόσυρσης ακόμη και μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων. Κατανοώ 

πλήρως τον εθελοντικό χαρακτήρα της έρευνας και τα λοιπά χαρακτηριστικά συμμετοχής όπως αυτά 

αναφέρονται στα ως άνω κείμενα. 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχει το ανήλικο τέκνο.                                           

 

                                               Yπογραφή: Γονέα / Κηδεμόνα 
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Ημερομηνία:…………………………… 

 

 

 

 

β) Η ανωνυμία των συμμετεχόντων θα διασφαλιστούν μέσω ανωνύμων (και χωρίς κωδικούς) 

ερωτηματολογίων τα οποία και θα καταστρέφονται κατόπιν ηλεκτρονικής καταγραφής των ποσοτικών 

στοιχείων. Τα δεδομένα που παρέχονται είναι ανώνυμα, τα στοιχεία  του ανηλίκου τέκνου δεν μπορούν 

να ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους 

σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 

την Προστασία Δεδομένων)  Αρθρ. 89). Σημειώνεται δε πως τα προσωπικά στοιχεία των ανηλίκων δεν 

μπορούν εκ φύσεως να ταυτοποιηθούν μιας και τα ερωτηματολόγια δεν ζητούν κανενός είδους 

εξατομικευμένα στοιχεία που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση 

του συμμετέχοντα. Η ενυπόγραφη φόρμα συγκατάθεσης θα καταστρέφεται επί τόπου κατά την 

προσκόμιση αυτής για τους ίδιους λόγους. Επίσης τα ερωτηματολόγια θα καταστρέφονται αμέσως μετά 

την ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτικών/στατιστικών στοιχείων 

γ)  Εάν οποιαδήποτε στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, αισθανθεί ο γονέας/κηδεμόνας ή το 

ανήλικο τέκνο του δυσάρεστα στα πλαίσια της έρευνας αυτής, έχει τόσο ο γονέας/κηδεμόνας όσο και 

το τέκνο το ίδιο το απόλυτο δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως (μέσω email ή αλληλογραφίας) την 

απόσυρση της συμμετοχής του και την διαγραφή οιονδήποτε ήδη αποκτηθέντων στοιχείων βασισμένων 

στην ατομική συμμετοχή του εντός των ως άνω αναφερθέντων χρονικών πλαισίων. Ο ερευνητής θα 

διαγράψει και θα καταστρέψει ώς εκ τούτου τα αντίστοιχα στοιχεία. Το παρόν υπογεγραμμένο έντυπο 

θα καταστρέφεται με την προσκόμιση των ερωτηματολογίων κατά την συλλογή αυτών.   

Καθώς η συμμετοχή είναι εθελοντική και όσον αφορά το χρονικό σημείο πριν την συλλογή 

των ερωτηματολογίων ο γονέας/κηδεμόνας διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να μην συναινέσει στην 

συμμετοχή του τέκνου του. Ως εκ τούτου διασφαλίζεται η απόσυρση των συμμετεχόντων σε κάθε 

χρονικό σημείο της έρευνας. Οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος θα μπορούν οιαδήποτε στιγμή και παρά την ύπαρξη έντυπης και ενυπόγραφης 

συναίνεσης να αποσυρθούν ή και να αρνηθούν να συμμετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο και ιδιαιτέρως 

σε περίπτωση που αισθανθούν άβολα με τις ερωτήσεις που τίθενται στο ερωτηματολόγιο. Μπορούν να 

αποσυρθούν ακόμα και τη στιγμή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

δ) Προστασία των συμμετεχόντων: 

Δε διαβλέπεται κανένας κίνδυνος για τους ανήλικους. Τα ερωτηματολόγια, για την προστασία 

των συμμετεχόντων, είναι διαμορφωμένα σε ουδέτερη γλώσσα, συμπεριλαμβάνεται πάντα η επιλογή 

«δεν θέλω να απαντήσω», ενώ είναι ξεκάθαρος ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής. Επίσης τα 

ερωτηματολόγια έχουν εγκριθεί επίσημα από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας. 
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5.3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή της έρευνας στη προώθηση της 

εκπαίδευσης 

Η έρευνα συνδέεται με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ’ Δημοτικού 

και της Γ’ Γυμνασίου και στόχος είναι να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, 

μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και 

περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του 

περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως 

δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο241 :   

• η ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε κριτικό 

πνεύµα θέµατα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και των 

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους στην κοινωνία,  

• η κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών ώστε να 

αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό γίγνεσθαι, 

• η καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής συνοχής, της ατοµικής 

ευθύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Η έρευνα συνδέεται επίσης  με το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ’ Λυκείου και στόχος είναι 

να κάνουμε μέσω της ενημέρωσης για τα ερωτηματολόγια μας, μια παράλληλη μικρή εισήγηση στους 

μαθητές για το τι είναι η συνολική κοινωνική ευημερία και περαιτέρω σύνδεση με τους μαθησιακούς 

στόχους αυτού του μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται 

οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο242:   

• Να αναπτύξουν κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη 

συμπεριφορά τους αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους  στον κοινωνικό τους περίγυρο και 

στην κοινωνία. 

• Να αποκτήσουν  κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην 

ένταξή τους  σε μια  σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική  και  υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική 

κοινωνία. 

• Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την 

κοινωνία, τον κόσμο και τον πλανήτη μας. 

• Να  εξοικειωθούν με την κοινωνιολογική προσέγγιση και τα κοινωνιολογικά εργαλεία, 

που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών  και προβλημάτων. 

• Να εφαρμόζουν την κοινωνιολογική προσέγγιση στην ανάλυση και την αντιμετώπιση 

των καθημερινών προβλημάτων. 

Ειδικότερα οι μαθητές θα μάθουν ποιοι είναι οι παράγοντες προσδιορισμού της ευημερίας και 

μέσω αυτών θα μάθουν ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη σύβαση του Ο.Η.Ε. , τι 

είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και γιατί είναι τόσο σημαντική για την επίτευξη της ευημερίας, θα έχουν 

την ευκαιρία να αντιληφθούν πώς οι αξίες και η δική τους ηθική  ανάπτυξη συμβάλλουν στην κοινωνική 

 
241  Βλέπε σχετικά: Φλώρου, Δ., Στεφανόπουλος, Ν., Χριστοπούλου, Ε.,«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ, Ε΄ Δημοτικού, ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Εκδόσεις: Λιβάνη , Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: 

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων», (Σελίδα  
9) 

 
242  Βλέπε σχετικά: « Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Κοινωνιολογία" Γ΄ Ενιαίου 

Λυκείου  Γενικής Παιδείας», ΦΕΚ με Αριθμ. Πρωτοκ. 99624 /Γ2 και ημερομηνία 17-9-2003.  

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377  

 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
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ευημερία, να συλλογιστούν πώς μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν με τη στάση τους 

και τις αξίες , στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να δουν ένα επιστημονικό εργαλείο 

καταγραφής της  ατομικής και κοινωνικής ευημερίας και πώς μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι ίδιοι 

στη καθημερινότητα τους. Επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να 

καλλιεργήσουν ακόμα και οι ίδιοι στους εαυτούς τους το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι, κάτι το 

οποίο θα συμβάλλει στην ηθική τους ανάπτυξη αλλά και στην απόκτηση αξιών και στάσεων που 

προωθούν το ατομικό και κοινωνικό καλό. 

Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές θα μάθουν τι είναι ευημερία, τι είναι κοινωνική αλληλεγγύη, 

τι είναι οι αξίες, τι είναι η ηθική ανάπτυξη, τι είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, το πολυπολιτισμικό 

κεφάλαιο, και γιατί τελικά η κοινωνιολογία είναι τόσο σημαντική. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται στα καθημερινά τους προβλήματα 

ένα εργαλείο καταγραφής της ευημερίας. 

Σε επίπεδο στάσεων οι μαθητές θα αναθεωρήσουν την αντίληψη τους απέναντι στα κοινωνικά 

προβλήματα όπως για παράδειγμα απέναντι σε μια οικονομική κρίση και θα υιοθετήσουν την αντίληψη 

ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική και χωρίς να προσπαθούμε και να βοηθάμε όλοι μας 

τους άλλους η ευημερία δεν δύναται να επιτευχθεί εύκολα. Επίσης θα υιοθετήσουν την άποψη του πόσο 

σημαντικό είναι να καλλιεργήσουν το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να επενδύσουν στην ηθική 

τους ανάπτυξη. 

Πέραν τούτου στα ίδια τα ερωτηματολόγια διαφαίνεται η ανάγκη να παρέχεται στους μαθητές 

μέσω της εκπαίδευσης η αντίληψη του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι και να τους καλλιεργηθεί το 

αίσθημα της συμπόνιας και η κοινωνική αλληλεγγύη. Όλα αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω της 

εκπαίδευσης ενώ προωθούν και επηρεάζουν την ατομική αλλά και τη συνολική  κοινωνική ευημερία. 

Επομένως η συμβολή της έρευνας στην εκπαίδευση γίνεται επίσης μέσα από τη σύνδεση της 

κοινωνικής ευημερίας με την εκπαίδευση. Επιπλέον η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα 

συζητήσεων προκειμένου να σχεδιαστεί από τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής ένα νέο 

σχέδιο σχετικά με το πώς η εκπαίδευση θα μπορεί να επιτύχει περισσότερα ως προς τη καλλιέργεια 

τους αισθήματος της συμπόνιας στους μαθητές, της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και ως προς τη 

καλλιέργεια του πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι γενικότερα. Το έναυσμα τέτοιου είδους συζητήσεων 

είναι η σημαντικότερη συμβολή της έρευνας αυτής στη προώθηση της εκπαίδευσης. 
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6.  ΣΥΝΟΨΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1  Σύνοψη - Συμπεράσματα του Θεωρητικού Μέρους 

 

Με το πέρας τόσο της ποιοτικής όσο και της βιβλιογραφικής έρευνας, συγκεντρώθηκαν 

σημαντικές πληροφορίες και υλικό που αφορά το ζήτημα της καταγραφής της παιδικής ευημερίας και 

των παραγόντων-διαστάσεων που τη συνθέτουν, σε επίπεδο τοπικό (ν. Αττικής), εθνικό και παγκόσμιο. 

Η μελέτη της έννοιας της ευημερίας από την αρχή της εμφάνισης της στο γραπτό λόγο και η φιλοσοφική 

ερμηνεία της, έθεσε της βάσεις για τον καθορισμό πλαισίων έρευνας μεταγενέστερα. Όπως είδαμε, 

ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία ως προς το τι ορίζουμε ως ευημερία, πολλώ δε μάλλον 

όταν η αναφορά γίνεται συγκεκριμένα στην ευημερία των παιδιών, που διαφέρει από την ευημερία των 

ενηλίκων. Ενώ λοιπόν, όπως προκύπτει από την επισκόπηση προγενέστερων ερευνητικών 

προσπαθειών, υπάρχει βιβλιογραφικά η παραδοχή ότι οι παράγοντες που συνθέτουν μια καλή ζωή με 

ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά, δεν περιορίζονται μόνο σε εισοδηματικά-οικονομικά 

κριτήρια, στα πλαίσια δεικτών που εξετάστηκαν, υπάρχει κυρίως πάντα η διάσταση του εισοδήματος 

και η επαγγελματική κατάσταση των γονέων. Ως αποτέλεσμα, συντέθηκαν αρκετοί διαφορετικοί 

ορισμοί για την παιδική ευημερία, οι οποίοι ενώ κινούνται γύρω από μια κοινή βάση που αφορά την 

ψυχική υγεία των παιδιών, την πρόσβαση τους σε υλικά αγαθά, στο υγιές οικογενειακό και σχολικό 

περιβάλλον δεν έχουν τόσα σημεία σύγκλισης ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο που θα 

προσμετρά το φαινόμενο αυτό λαμβάνοντας όλους τους παράγοντες υπόψιν. 

Επίσης εξετάζοντας τη θέση της Ελλάδας στους δείκτες που αφορούν την κοινωνική πρόοδο 

και ανάπτυξη,  θα μπορούσε κανείς να πει ότι συγκεντρωτικά φαίνεται ότι η χώρα δίνει μεγάλη 

βαρύτητα στην ανάπτυξη των οικονομικών χαρακτηριστικών της τα οποία μπορούν να αποδοθούν 

ποσοτικά, τη στιγμή που όπως φαίνεται, τα αμιγώς εισοδηματικά κριτήρια δεν αρκούν από μόνα τους 

για να αποτυπωθούν οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, πολλώ δε μάλλον της 

ξεχωριστής ομάδας των παιδιών. Οι συνθήκες υλικής στέρησης που άρχισαν να κυριαρχούν στην 

ελληνική επικράτεια προκάλεσε αφενός μετανάστευση προς το εξωτερικό  –ιδίως των σχετικά 

περισσότερο εξειδικευμένων νέων συμπολιτών μας– και αφετέρου απέτρεψε τους νέους που 

παραμένουν στη χώρα από το να δημιουργήσουν οικογένειες αύξηση της παιδικής φτώχειας, 

επιτείνοντας έτσι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, που ήδη ήταν έντονο και πριν την κρίση. 

Ειδικότερα η χώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν φαύλο κύκλο: παρατεταμένη ανεργία – 

υποαπασχόληση – χαμηλής ποιότητας και αμοιβών απασχόληση – υπογεννητικότητα – μαζική 

μετανάστευση ιδίως των νεώτερων και καλύτερα καταρτισμένων – αποδυνάμωσης της αναπτυξιακής 

δυνατότητας της χώρας – μειωμένη ενεργός ζήτηση – αδυναμία εκπλήρωσης δανειακών υποχρεώσεων 

– κοινωνικοπολιτική κρίση.  Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της φτώχειας, της μετανάστευσης 

και της αύξησης της γεννητικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της EUROSTAT, του ΟΟΣΑ και του 

ΟΗΕ, η μείωση του πληθυσμού το 2060 θα φτάσει τα 1,2 εκ., με  ακόμη μεγαλύτερη μείωση του 

ενεργού πληθυσμού κατά 2,4 εκ. και με μεγάλη αύξηση της πληθυσμιακής ομάδας των πάνω από  65 

ετών.  Υπάρχει κυριολεκτικά κίνδυνος δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας, που βέβαια θα 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/kpa_e/dask/s_1_90.pdf
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=25&ep=377
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υπονομεύσει την ανάπτυξή της.  Εκτός των άλλων, η μείωση του πληθυσμού οδηγεί σε μεγάλη 

επιδείνωση της σχέσης χρέους / πολίτη, ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της σχέσης χρέους/ ενεργού 

δυναμικού, καθώς και σε σοβαρή υπονόμευση της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης. Απαιτείται λοιπόν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μοντέλο που να εξισορροπεί τις 

οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ανάπτυξης και είναι απολύτως συμβατό τόσο με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015, όσο και με την Αναπτυξιακή 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Ευρώπη 2020») και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο δείκτης 

παιδικής ευημερίας είναι, λοιπόν, κάτι παραπάνω από απαραίτητος και μπορεί να βοηθήσει να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες πολιτικές προστασίας της παιδικής ευημερίας, η όποια και αποτελεί και 

μέρος της συνολική γενικής ευημερίας του ελληνικού λαού. 

Συμπερασματικά λοιπόν, βλέπουμε ότι το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, πρώτα σε 

παγκόσμιο επίπεδο και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο, και κυρίως στο χώρο της πρωτεύουσας, 

δημιούργησε συνθήκες που έφεραν στο φως παράγοντες και διαστάσεις στις οποίες δεν δόθηκε 

προηγουμένως η δέουσα βαρύτητα, δημιουργώντας μια αμφίδρομη σχέση αιτίου και αιτιατού ως προς 

τα αποτελέσματα σε όρους ευημερίας ή φτώχειας. Ειδικότερα οι νέες οικονομικές συνθήκες όπως 

καθορίστηκαν από της κρίση της περιόδου 2009-2014 σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, ανέδειξαν 

προβλήματα και οπτικές για τις οποίες δεν υπήρχε μέριμνα σε ικανοποιητικό βαθμό, ενδεχομένως γιατί 

δεν ήταν τόσα πολλά τα περιστατικά. Αυτό μας κάνει να αναλογιζόμαστε τελικά τι συνθέτει ουσιωδώς 

και τι όχι αυτό που ορίζεται ως ευημερία. 

Κατά την επισκόπηση του υπάρχοντος μεθοδολογικού πλαισίου καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας ή του αντίθετου της παιδικής φτώχειας (αποστέρησης), εξέχων ρόλο διαδραματίζει το 

εργαλείο ΕU-MODA της UNICEF, καθώς αντιμετωπίζει την παιδική ευημερία ως ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο. Επιπλέον όμως το εργαλείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι λαμβάνει υπόψη του τα 

σχετικά άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Κατά την διαχρονική  εξέταση δεικτών 

της EUROSTAT (EU-SILK), όπου βασίζεται το εργαλείο ΕU-MODA της UNICEF, διαπιστώνονται 

τα εξής για την Ελλάδα: Στα χρόνια  της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας επιδεινώθηκαν πολύ έντονα, 

ο δείκτης αδυναμίας ικανοποιητικής θέρμανσης, ο δείκτης ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα όπως στο 

ηλεκτρικό ρεύμα ο οποίος αγγίζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά και ο δείκτης που δείχνει ότι τα 

νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα με τεράστια δυσκολία. Επιδείνωση εμφανίζει και ο δείκτης της διατροφής 

όπως κι ο δείκτης ανταπόκρισης σε έκτακτα έξοδα. Στη πραγματικότητα οι περισσότεροι δείκτες 

εμφανίζουν επιδείνωση στα χρόνια της κρίσης, ενώ ενδιαφέρον εμφανίζει ο δείκτης υγρασίας κλπ στη 

κατοικία, ο οποίος βελτιώνεται.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν μια 

εμφανή βελτίωση όσο πλησιάζουν κοντά στη καταληκτική χρονική στιγμή, από αυτές τις χρονικές 

στιγμές που εξετάζονται, φανερώνοντας μια δυναμική τάση για καθοριστική μείωση στις επόμενες 

χρονικές περιόδους.  

Επίσης οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν σημαντικές δομικές τους αδυναμίες, ήτοι δείχνουν π.χ. την 

αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια έξοδα, αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν τις κομμένες παροχές 

ρεύματος οι οποίες ήταν πολλές στο έτος 2013  επηρεάζοντας αρνητικά τη παιδική ευημερία, αλλά 

ελαχιστοποιήθηκαν αργότερα πρώτα στη Περιφέρεια της Αττικής και έπειτα σε όλη τη χώρα, από μέτρα 

που λήφθηκαν για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να το αποτυπώνει 

αυτό, γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένος δείκτης στο είδος της παιδικής φτώχειας που δημιουργήθηκε 

στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί ένας δείκτης που να αποτυπώνει το φαινόμενο 

ορθά και πάνω σε αυτόν τον δείκτη να στηριχθούν οι πολιτικές (εισοδηματικές και μη ) αντιμετώπισης 

του. Ειδικότερα όλοι οι  δείκτες που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 2, δεν είναι τόσο κατάλληλοι και 

χρήσιμοι για περαιτέρω χρήση, δηλαδή για τη καταγραφή της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ή στην 

Περιφέρεια Αττικής διότι: 

• Eίναι περισσότερο προσανατολισμένοι για περιοχές όπως οι Αφρική και όχι για 

περισσότερο «urban» περιοχές. Ακόμα και το εργαλείο   EU-MODA της UNICEF παρατηρούμε ότι 
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περιλαμβάνει δείκτες ή διαστάσεις, οι οποίοι έχουν νόημα στην Αφρική , αλλά όχι στην Ελλάδα, ή στην 

Περιφέρεια Αττικής, όπως για παράδειγμα η Διάσταση «Νερό κι Αποχέτευση», η οποία είναι 

εξαιρετική διάσταση για την Αφρική αλλά όχι για την Ελλάδα ή για την  περιφέρεια Αττικής.  Υπό το 

πρίσμα της πρόσφατης κρίσης που πέρασε η χώρα μας θα ήταν πιο σημαντική μια διάσταση ή ένας 

δείκτης σχετικά με την ενεργή παροχή ρεύματος ή τον ασφαλή (χωρίς μαγκάλια) τρόπο θέρμανσης. Τα 

ίδια ισχύουν και για τους δείκτες της EUROSTAT, από τους οποίους αντλεί δεδομένα το εργαλείο EU-

MODA. Ήτοι εξετάζεται για παράδειγμα η ύπαρξη ή όχι εσωτερικής τουαλέτας.  

• H κάλυψη των δεικτών αυτών είναι επίσης περιορισμένη , διότι δεν εφαρμόζονται σε 

τοπικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την παιδική ευημερία ή φτώχεια σε 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μέσω των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων.  

• Η κάλυψη των δεικτών αυτών είναι περιορισμένη και ως προς τις διαστάσεις που 

εξετάζουν, ήτοι δεν μπορούν να αποτυπώσουν το συγκεκριμένο είδος παιδικής φτώχειας, που 

εμφανίστηκε στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια της Αττικής. 

Συμπερασματικά οι παραπάνω δείκτες που εξετάστηκαν και με τους οποίους γίνονται 

καταγραφές στη χώρα μας σε εθνικό επίπεδο μόνο, παρατηρούμε ότι είναι ανεπαρκείς, ως προς την 

χρησιμότητα τους, την καταλληλότητα τους και την κάλυψη τους.  

Είναι λοιπόν διαυγή η ανάγκη για δημιουργία νέων δεικτών αποτύπωσης του συγκεκριμένου 

φαινομένου της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας.  

Aπό την επισκόπηση του υφιστάμενου δικαίου, ως κεντρικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε 

πως grosso modo οι νομοθετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις χωρίζονται κατά κύριο λόγο σε δύο είδη: 

α) προληπτικά μέτρα 

β) κατασταλτικά μέτρα 

Ο νομοθέτης, είτε επιδιώκει την διατήρηση ενός επιπέδου παιδικής ευημερίας μέσω πρόληψης 

της παιδικής ένδειας, είτε έρχεται να προσφέρει λύσεις  και μέτρα μετά την είσοδο των ανηλίκων σε 

ποσοτικά μετρήσιμες καταστάσεις φτώχειας. Κατά αυτόν τον τρόπο «καταστέλλει» όχι τόσο την 

φτώχεια την ίδια, αλλά τα κοινωνικά της παράγωγα, προωθώντας μια συμπτωματική «θεραπεία». Ο 

κατακερματισμός των νομοθετημάτων, ειδικά σε ελληνικό επίπεδο, δρά αντιπαραγωγικά στην 

προώθηση της παιδικής ευημερίας, αναπαράγοντας συστημικά την προσέγγιση περί θεραπείας των 

συμπτωμάτων και όχι τόσο της πρόληψης της ίδιας. Η σύσταση όμως του Εθνικού Μηχανισμού όπως 

αναφέρεται και στην επισκόπηση την ίδια, είναι ένα πέρα ως πέρα θετικό βήμα, το οποίο μπορεί να 

δώσει μια δυνατότητα μετατόπισης της εστίασης του εθνικού πλαισίου  προς την πρόληψη. Καθώς το 

ίδιο το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο, ο ίδιος ο νομοθέτης καλείται de facto να δράσει πολυεπίπεδα. Ως 

εκ τούτου θα ήταν σοφό να χρησιμοποιηθεί η ίδια η φύση της ελληνικής έννομης τάξης και κατ’ 

επέκταση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης, η οποία πλέον προσφέρει ακόμα περισσότερο την 

δυνατότητα κεντρικού σχεδιασμού μέσω της ισχύουσας δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας, 

συνδυαζόμενη με την τοπική προσαρμογή, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης. 

 

6.2  Σύνοψη - Συμπεράσματα του Εμπειρικού Μέρους  

 

Καθώς ξεδιπλώνεται το κουβάρι της  αγωνιώδους αναζήτησης προσδιορισμού της έννοιας της 

παιδικής ευημερίας ή του αντίθετου της δηλαδή της παιδικής φτώχειας, διατυπώνεται ένας απλός, 

σαφής και διαυγής ορισμός αυτών των καίριων για την παρούσα έρευνα, πολυδιάστατων εννοιών. Κατά 

την εκκίνηση του ταξιδιού αυτού, οι προβολείς στρέφονται έντονα στην έννοια “pleasure”, ενώ 

λαμβάνοντας υπόψη τον Αριστοτέλη, την Λεριού  (2016: 109) και το υφιστάμενο κοινωνικό-

οικονομικό-πολιτισμικό κι εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής ,όπως αυτό αναδύθηκε και στις 

συναντήσεις εργασίας με αρμόδιους φορείς, η παιδική ευημερία ορίζεται ως οποιαδήποτε ευχαρίστηση 

προκλήθηκε στα παιδιά , ως αποτέλεσμα της διάθεσης ή της δράσης κάποιων οικονομικών ή μη 

οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το εισόδημα, υλικά αγαθά και παροχές 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 257 

 

 

(διατροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κ.α.),  κ.α.. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η 

εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να είναι ως άνθρωποι,  κ.α.. 

Συμπερασματικά η παιδική ευημερία είναι ο τελικός σκοπός μιας κοινωνίας, που εκφράζεται ως το 

σύνολο της ευχαρίστησης που λαμβάνουν τα παιδιά και προέρχεται από κάποιους οικονομικούς και μη 

οικονομικούς παράγοντες προσδιορισμού του τελικού σκοπού, με σημαντικότερο την εκπαίδευση που 

καλλιεργεί στο άτομο το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. 

Σκάβοντας ακόμα πιο βαθιά, σε μια προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο της παιδικής 

φτώχειας συγκεκριμένα όπως εμφανίστηκε στην Ελλάδα (και κατ’ επέκταση στην Αττική) και 

χρησιμοποιώντας σαν πυξίδα μας τις διαχρονικές  Εκθέσεις της UNICEF για την Κατάσταση των 

Παιδιών στην Ελλάδα καταλήξαμε σε έναν ορισμό που έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει με ακρίβεια 

το φαινόμενο αυτό και να κουμπώσει με όσα συζητήθηκαν στις συναντήσεις εργασίας με τους 

αρμόδιους φορείς: Ως παιδική φτώχεια στην Αττική νοείται οποιαδήποτε στέρηση της ευχαρίστησης, 

προκλήθηκε στα παιδιά ή εναλλακτικά οποιαδήποτε δυσφορία προκλήθηκε στα παιδιά, ως αποτέλεσμα 

της πλήρους αποστέρησης ή της μη επαρκούς ποσοτικής ή ποιοτικής διάθεσης ή δράσης κάποιων 

οικονομικών ή μη οικονομικών παραγόντων. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι τα  υλικά αγαθά και 

παροχές (διατροφή, ασφαλής θέρμανση, ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος). Μη οικονομικοί 

παράγοντες είναι η ανεμπόδιστη δωρεάν πρόσβαση όλων των παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 

υγείας. 

Aπό τους παραπάνω ορισμούς αναδύεται, ο προτεινόμενος καινοτόμος σύνθετος δείκτης 

καταγραφής της παιδικής ευημερίας της παρούσης έρευνας. Για την μορφή του δείκτη ισχύουν τα 

ακόλουθα: κάθε υπό-δείκτης λαμβάνει ένα σκορ από το σύνολο ή τον Μ.Ο.  των αποτελεσμάτων για 

αυτόν τον συγκεκριμένο υπό-δείκτη. Δηλαδή WΥΠ. x = u ΥΠ. x 1 + u ΥΠ. x 2 +…. u ΥΠ. x n. .
243

 Όπου WΥΠ. x  

είναι το τελικό σκορ της ευημερίας που αφορά μόνο τον υπό-δείκτη x, και u ΥΠ. x 1 , u ΥΠ. x 2 ,…. u ΥΠ. x 

n.  , είναι η χρησιμότητα ή η ευημερία του κάθε ατόμου που έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, και 

η χρησιμότητα αφορά μόνο αυτόν τον υπό-δείκτη x. Η κάθε διάσταση λαμβάνει ένα σκορ από το 

σύνολο των σκορ των υπό-δεικτών που την αφορούν (ή από τον Μ.Ο. των αντίστοιχων Μ.Ο. των υπό-

δεικτών που την απαρτίζουν). Δηλαδή  ισχύει WΔ1 = wΥΠ.. x +  wΥΠ.. y + ……  wΥΠ.. i. .Όπου  WΔ1 το συνολικό 

σκορ (ή ο Μ.Ο.) της ευημερίας για τη διάσταση ένα και wΥΠ.. x ,  wΥΠ.. y , ……  wΥΠ.. i.  τα σκορ της ευημερίας 

του κάθε υπό-δείκτη που απαρτίζει τη διάσταση ένα. Η τελική ευημερία λαμβάνει ένα σκορ από το 

σύνολο των σκορ των διαστάσεων (ή από τον Μ.Ο. των αντίστοιχων Μ.Ο. των διαστάσεων). Δηλαδή 

WΟΛ= wΔ1 + wΔ2 +…. wΔj .. Όπου wΔ1, wΔ2 … wΔj είναι το σκορ της ευημερίας της κάθε διάστασης. Για 

κάθε υπό-δείκτη ορίζουμε σύμφωνα με την υποκειμενική μας κρίση, αλλά και σύμφωνα με τη λογική 

του παραπάνω διαστήματος, ότι αν ο υπό-δείκτης μας δίνει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 50% (είτε 50% 

του συνόλου των παρατηρήσεων αν παίρνουμε σύνολο των σκορ,  είτε Μ.Ο.) τότε έχουμε παιδική 

ευημερία ως προς τον υπό-δείκτη, ενώ αν μας δίνει αποτέλεσμα μικρότερο ή ίσο του 50% τότε έχουμε 

παιδική φτώχεια. Ακριβώς όμοια ορίζεται η παιδική φτώχεια και η παιδική ευημερία για κάθε διάσταση 

και  συνολικά για τον τελικό δείκτη. Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας,  

εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη 

Λυκείου. Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και επτά, ενώ η κάθε διάσταση 

περιλαμβάνει συγκεκριμένους υπό-δείκτες. 

Λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, οι  υπό-δείκτες παίρνουν βαρύτητες μέσω της AHP,  ενώ κάθε 

υπό-δείκτης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, στα ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε 

 
243  Βλέπε σχετικά: Λεριού, Ε., (2016). Διδακτορική Διατριβή: «Ανάλυση των παραγόντων 

προσδιορισμού της κοινωνικής ευημερίας με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης 
αποφάσεων.», Αθήνα   

 (Σελίδες 106 -109) 
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κατά κύριο λόγο τα στοιχεία. Η χειρότερη τιμή που μπορεί να λάβει ένας υπό-δείκτης είναι το μηδέν 

και η καλύτερη το ένα. Μέσω ενός συστήματος ασαφούς συλλογιστικής υπολογίζεται ο τελικός, 

σύνθετος δείκτης.  

Oι κανόνες του συστήματος είναι πάνω από 1.500. Όσο πιο ακριβείς και πλήρεις είναι οι 

κανόνες τόσο πιο ορθά είναι και τα δεδομένα εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή 

νοημοσύνη. Η παραγωγή του σύνθετου δείκτη γίνεται μέσω της χρήσης της Ασαφούς Λογικής, ήτοι 

δίνονται στο σύστημα οι Μ.Ο. των Διαστάσεων και λαμβάνεται το σκορ της Συνολικής Παιδικής 

Ευημερίας. Οι κανόνες βασίζονται στην αθροιστική συλλογιστική του συνολικού δείκτη. Η δημιουργία 

ενός τέτοιου καινοτόμου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης,  είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 

μελλοντικά θα μπορεί κάποιος να του δίνει τον αριθμητικό στόχο μιας πολιτικής βελτίωσης της 

παιδικής ευημερίας και το σύστημα να δείχνει πολύ εύκολα και άμεσα, πώς πρέπει να διαμορφωθούν 

αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για την αποδόμηση του συνολικού, 

σύνθετου δείκτη, χρησιμοποιούνται προχωρημένες στατιστικές τεχνικές, όπως η Ανάλυση 

Αντιστοιχιών και η Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών. Οι τεχνικές αυτές θα χρησιμοποιούν το σκορ της 

συνολικής ευημερίας που θα παραχθεί μέσω της Ασαφούς Λογικής και τους Μ.Ο. των Διαστάσεων.  

Ο συνολικός δείκτης μας δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό. Το κενό της απουσίας 

πολυδιάστατων, σύνθετων, δεικτών παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Περιφέρειας. Ειδικότερα, 

αναζητώντας επίμονα δείκτες παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Περιφέρειας, διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιοι. Παρόλα αυτά πραγματοποιείται μια ανίχνευση της έντασης στέρησης και μια 

ανάλυση ευαισθησίας υπαρχουσών δεικτών που αφορούν τη παιδική ευημερία σε εθνικό επίπεδο και 

τη συνολική ευημερία σε περιφερειακό επίπεδο από τη χρονική περίοδο (2004-2010) στην περίοδο 

(2011-2017). Για την ανίχνευση της έντασης στέρησης  χρησιμοποιείται μια καινοτόμος τεχνική, ήτοι 

αναπτύσσεται ως ακολούθως: Ένταση Στέρησης =  ((σ2 -σ1)/σ1)/((μ2 -μ1)/μ1). Τα βασικότερα 

πορίσματα είναι ίδια, είτε διερευνούμε τους δείκτες σε επίπεδο παιδιών της Ελλάδας, είτε σε επίπεδο 

συνόλου πληθυσμού στη Περιφέρεια Αττικής. Ήτοι και στις δυο περιπτώσεις τη μεγαλύτερη ένταση 

στέρησης από τη μια εξεταζόμενη χρονική περίοδο στην άλλη εμφανίζει ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού (ΑROPE), ενώ και στις δυο περιπτώσεις, ο δείκτης σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού είναι περισσότερο ευαίσθητος ως προς το δείκτη που εκφράζει τη σοβαρή 

υλική στέρηση και σχεδόν καθόλου ευαίσθητος ως προς το δείκτη που εκφράζει τη χαμηλή ένταση 

εργασίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας , επιβεβαιώνονται και με τις δυο μεθόδους που 

χρησιμοποιήθηκαν, ήτοι της παλινδρομήσεως και της “What if Analysis”. 

Προκειμένου να αντληθούν  πληροφορίες από τους υπάρχοντες δείκτες αναφορικά με το φύλο, 

από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, εξετάζονται οι Μ.Ο. και τα μέγιστα του δείκτη σε κίνδυνο 

φτώχειας και του δείκτη AROPE για τη χρονική περίοδο 2004-2017. Τα αποτελέσματα είναι 

εντυπωσιακά καθώς και με τους δυο δείκτες διαφαίνεται ότι η θέση των κοριτσιών είναι χειρότερη και 

με τους δύο δείκτες από εκείνη των αγοριών, ενώ το 2013 είναι η χειρότερη χρονιά για τη θέση των 

κοριτσιών, από την εισοδηματική σκοπιά. Στο πόρισμα αυτό, βασίζεται η απονομή των βαρυτήτων 

μέσω της AHP, όταν λαμβάνεται υπόψη το φύλο.  

Επιπρόσθετα από τη σύγκριση των δεικτών σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, με τον 

προτεινόμενο σύνθετο δείκτη της παρούσης έρευνας, προκύπτει ότι οι δείκτες στις υφιστάμενες βάσεις 

δεδομένων δεν μπορούν να αποτυπώσουν όλες τις εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας λαμβάνοντας 

υπόψη τους και το συγκεκριμένο είδος της επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στην 

Ελλάδα, ενώ επίσης δεν εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αντιθέτως ο προτεινόμενος 

σύνθετος δείκτης της παρούσης έρευνας είναι συγκεντρωτικός (πλήρης), περιλαμβάνει όλες τις 

εκφάνσεις της πολυδιάστατης έννοιας της παιδικής ευημερίας, ενώ είναι προσαρμοσμένος στο 

ξεχωριστό είδος επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στη χώρα μας και επιπλέον 

εφαρμόζεται σε τοπικό και περιφερειακό κυρίως επίπεδο. Ωστόσο, μετά τη συγκέντρωση των 

δεδομένων του παρόντος έργου, μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση, με βάση τα δεδομένα που θα 
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συγκεντρωθούν, του προτεινόμενου δείκτη και της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την 

μεθοδολογία που έχει προταθεί από τη EUROSTAT. 

Φυσικά ο κύκλος παράθεσης του μεθοδολογικού πλαισίου δύναται να κλείσει και να 

ολοκληρωθεί με την σχολική έρευνα. Η δειγματοληψία που πραγματοποιείται στα σχολεία είναι  κατά 

συστάδες και με βάση τα κοινωνικό –οικονομικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των δήμων της Αττικής 

όπως προέκυψαν από τη μελέτη (Kollias, A., Anastasopoulou, A., Mpithimitris, G. & Papadopoulos, 

O. (2018, April). Σημαντική έμφαση δίνεται σε ζητήματα δεοντολογίας μέσω της διασφάλισης της 

αδυναμίας ταυτοποίησης στοιχείων των συμμετεχόντων στην συμπλήρωση ανώνυμων 

ερωτηματολογίων κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων τους.  
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Π.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Φτώχειας» 
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Φορέας: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιών και Πολιτικών Επιστημών 
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Σε παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση διάβασε τα παρακάτω: 

Α) Οδηγίες: 

1. To ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και για 

την φετινή χρονιά. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρες τις ερωτήσεις και απαντήστε όσο πιο ειλικρινά 

γίνεται και όσο πιο κοντά σε όσα μπορείτε να θυμηθείτε. Είναι σημαντικό να απαντήσετε με 

ειλικρίνεια σε όλα τα ερωτήματα, προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα σχετικά με την 

ευημερία των παιδιών στην Αττική.  

2. Απαντήστε βάζοντας ένα ✔ στο κουτάκι της απάντησης που σας αντιπροσωπεύει. 

3.  H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. Είναι δική σας η επιλογή να το 

συμπληρώσετε και μπορείτε να αποσυρθείτε από τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, 

πριν , κατά τη διάρκεια ή και μετά τη συμπλήρωση του. 

4. Τα δεδομένα που παρέχονται από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, είναι ανώνυμα και 

τα στοιχεία σας δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται 

ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό 

πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  Αρθρ. 89). 

Β) Τι είναι η γενική ευημερία; 

Ως ευημερία δεν εννοείται η υλική αφθονία. Εδώ ο όρος «ευημερία» δίνεται ολοκληρωμένα και ορθά, 

σύμφωνα με την επιστημονική αντίληψη ότι η γενική ευημερία του ατόμου και κατ’ επέκταση της 

κοινωνίας αποτελείται από την οικονομική ευημερία που προσδιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες 

και τη μη οικονομική ευημερία που προσδιορίζεται από μη οικονομικούς παράγοντες όπως είναι η 

εκπαίδευση, η υγεία, κ.α.. Δηλαδή → → → → → → 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ + ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ.  
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 Φύλο:   Αγόρι        Κορίτσι  

 

 Ήσουν κάτοικος της περιφέρειας Αττικής όλες τις προηγούμενες σχολικές 

χρονιές; 

 

      Ναι         Όχι          Δε μπορώ να θυμηθώ            Δε θέλω να απαντήσω  

 

 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (Όχι) συμπλήρωσε από ποια σχολική τάξη      του 

Δημοτικού και μετά είσαι κάτοικος της Περιφέρειας Αττικής: 

Από την ……………………………………………τάξη του……………………………….                                                 Δε 

Θυμάμαι    , Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

  

1. Θυμάσαι να αφιερώνεις εκείνο το διάστημα ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες 

αναψυχής (όπως κάποιο άθλημα, ζωγραφική, χορό, μουσική, τραγούδι, ποίηση, 

λογοτεχνία , θέατρο, άλλες τέχνες, συνάντηση ή βόλτα με φίλους, χρόνο με κάποιο 

κατοικίδιο, χρόνο στη φύση); 

 Πάρα πολύ                          Πολύ                   Μέτρια                      Λίγο   

 Σχεδόν καθόλου                 Καθόλου           Δε θέλω να απαντήσω  

Γενική (ή Συνολική 
Κοινωνική)  Ευημερία

Οικονομική Ευημερία 
(Οικονομικοί 
Παράγοντες)

Εισόδημα, Ανεργία, 
Υλικές Συνθήκες 

Διαβίωσης, Διατροφή, 
κ.α..

Μη Οικονομική 
Ευημερία                      

(Μη Οικονομικοί 
Παράγοντες)

Εκπαίδευση, Υγεία, 
Πολιτισμός, Ελεύθερος 
Χρόνος, Παιχνίδι,κ.α..
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2. Θυμάσαι, αν έχετε πάντα μια σύνδεση ίντερνετ σε λειτουργία στο σπίτι εκείνη την 

περίοδο; 

Ναι, θυμάμαι ότι είχαμε            Όχι, θυμάμαι ότι δεν είχαμε    

Δεν μπορώ να θυμηθώ          Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

3. Θυμάσαι, αν  οι γονείς σου είχαν τη δυνατότητα να σε πηγαίνουν, όποτε (ή εφόσον) 

το ήθελαν, σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. κέντρο υγείας, δημόσιο 

νοσοκομείο, κ.λπ.); 

Ναι, θυμάμαι ότι την είχαν         Όχι , θυμάμαι ότι δεν την είχαν              

Δε μπορώ να θυμηθώ                Δεν ξέρω                Δε θέλω να απαντήσω  

 

4. Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου καλλιεργεί τη 

«συμπάθεια244» προς όλους τους άλλους ανθρώπους; 

       Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα 

μέχρι το δέκα. 

 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

5. Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς όλους 

τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη κουλτούρα και καταγωγή τους; 

Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα μέχρι 

το δέκα. 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

6. Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τα ζώα; 

Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα μέχρι 

το δέκα. 

 
244 Συμπάθεια είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπει στη θέση ενός άλλου ανθρώπου, να νιώσει και 

να συμμεριστεί τα συναισθήματα του, προκαλώντας του την επιθυμία να  βοηθήσει αυτόν που συμπαθεί αν 
χρειάζεται. Πηγή: Adam Smith, (1723). H Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων, Εκδοσεις Παπαζήση 
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1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

7. Αισθάνθηκες όλη εκείνη την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τη 

φύση; 

Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα μέχρι 

το δέκα. 

1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

8. Θυμάσαι, να έχεις διαβάσει εκείνο το διάστημα κάτι από τον Αριστοτέλη, σχετικά με 

την αρετή ή την ηθική, ή τις αξίες; 

    Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

 

9. Θυμάσαι, να είχες μάθει στο σχολείο εκείνο το διάστημα τι είναι η «κοινωνική 

αλληλεγγύη»; 

Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

10. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα, εκείνη τη περίοδο, όπου είχε 

υγρασία ή κρύο στο σπίτι; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε              Όχι ,θυμάμαι ότι δεν υπήρξε            

Δεν μπορώ να θυμηθώ                Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

11. Η θέρμανση στο σπίτι γινόταν με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 

Καλοριφέρ                        Κλιματιστικό                    Τζάκι        Ξυλόσομπα  

Σόμπα Πετρελαίου           Ηλεκτρική Σόμπα            Μαγκάλι          

Καθόλου θέρμανση      Άλλη Θέρμανση         Δεν μπορώ να θυμηθώ             Δεν 

ξέρω                         Δεν  θέλω να απαντήσω  

 

 

12. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη τη περίοδο, όπου αν και 

το ήθελες, δεν είχες τρία γεύματα την ημέρα, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

13. Θυμάσαι, να υπήρξε, κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο, όπου αν και 

το ήθελες, δεν είχες φρέσκα  φρούτα και λαχανικά, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  
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14. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο,  όπου αν και 

το ήθελες, δεν είχες γάλα, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

15. Ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου εργάζονταν πάντα εκείνη την περίοδο; 

(Eπιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Ναι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου εργαζόταν πάντα     

 Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργαζόταν πάντα   

 Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργαζόταν πάντα, επειδή η ίδια το  επιθυμούσε 

προκειμένου να προλαβαίνει να ασχολείται με το σπίτι   

Ναι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου εργαζόταν πάντα     

 Όχι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου δεν εργαζόταν πάντα        

 Δε ξέρω                  Δεν μπορώ να θυμηθώ                  Δε θέλω να απαντήσω  

  

 

16. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο χρονικό διάστημα εκείνη τη περίοδο, όπου είχες 

γεύματα, που αν και το ήθελες ωστόσο δεν περιλάμβαναν, ούτε όσπρια, ούτε κρέας, 

ούτε κοτόπουλο, ούτε ψάρι,  κάθε εβδομάδα στη διατροφή σου; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε            Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    

Δεν μπορώ να θυμηθώ                Δεν ξέρω           Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

17. Θυμάσαι, να υπήρξε εκείνη τη περίοδο, κάποια συνεχόμενη διακοπή 

ρεύματος στο σπίτι με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε          Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    Δε μπορώ να 

θυμηθώ                     Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης (Ναι) πόσο συχνά συνέβαινε αυτό; 

 Μία Φορά           Περισσότερες από μια φορές        Δε μπορώ να θυμηθώ       

 Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

18. Θυμάσαι, να είχες φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο; 

Ναι, θυμάμαι ότι είχα          Όχι, θυμάμαι ότι δεν είχα         

Δε μπορώ να θυμηθώ        Δεν ξέρω       Δε θέλω να απαντήσω  
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19. Έχετε τη δυνατότητα με τα παιδιά στη γειτονιά σου να παίζετε σε κάποιο 

εξωτερικό χώρο (άλσος, δασάκι, πλατεία, πεζοδρόμιο, αυλή, κ.α.) ; 

Ναι            Όχι       Ναι, αλλά δεν το κάνω              Δε θέλω να απαντήσω  

 

20. Αφιερώνεις ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής ( όπως κάποιο 

άθλημα, ζωγραφική, χορό, μουσική, τραγούδι, ποίηση, λογοτεχνία , θέατρο, άλλες 

τέχνες, συνάντηση ή βόλτα με φίλους, χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, χρόνο στη φύση); 

 Μια φορά την εβδομάδα           Δύο φορές την εβδομάδα                                       Τρεις 

φορές και πάνω                Καθόλου                                                                      Δε θέλω 

να απαντήσω  

21. Έκανες διακοπές το καλοκαίρι ή/και τα Χριστούγεννα ή/και το Πάσχα ή/και 

άλλη εποχή του έτους; (Στη γιαγιά και στο παππού, ή με τους γονείς σου σε κάποιο 

μέρος, ή με δικούς σου ανθρώπους σε κάποιο μέρος, ή σε κατασκήνωση, ή αλλού.) 

        Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

22. Ξέρεις, αν έχετε μια σύνδεση ίντερνετ σε λειτουργία στο σπίτι αυτή την 

περίοδο; 

Ναι, ξέρω ότι έχουμε               Όχι, ξέρω ότι δεν έχουμε                Δεν ξέρω         Δε 

θέλω να απαντήσω  

 

23. Αυτή τη περίοδο, ξέρεις, αν  γονείς σου έχουν τη δυνατότητα να σε 

πηγαίνουν, όποτε (ή εφόσον) το θέλουν, σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. 

κέντρο υγείας, δημόσιο νοσοκομείο, κ.λπ.); 

Ναι, ξέρω ότι την έχουν         Όχι , ξέρω ότι δεν την έχουν              

        Δεν ξέρω                                Δε θέλω να απαντήσω  

 

24. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο το σχολείο να σου καλλιεργεί τη 

«συμπάθεια245» προς όλους τους άλλους ανθρώπους; 

       Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα 

μέχρι το δέκα. 

 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

25. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο ότι το σχολείο σου μαθαίνει να αγαπάς όλους 

τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη κουλτούρα και καταγωγή τους; 

 
245 Συμπάθεια είναι η ικανότητα ενός ατόμου να μπει στη θέση ενός άλλου ανθρώπου, να νιώσει και 

να συμμεριστεί τα συναισθήματα του, προκαλώντας του την επιθυμία να  βοηθήσει αυτόν που συμπαθεί αν 
χρειάζεται. Πηγή: Adam Smith, (1723). H Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων, Εκδοσεις Παπαζήση 
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      Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα 

μέχρι το δέκα. 

 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

26. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο ότι το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τα 

ζώα; 

     Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω   

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα 

μέχρι το δέκα. 

 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

27. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τη 

φύση; 

Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση θετικής  απάντησης (ΝΑΙ), βαθμολόγησε σε μια κλίμακα από το ένα 

μέχρι το δέκα. 

 

 1  ,   2    , 3  ,    4   ,   5  ,    6  ,    7  ,     8  ,     9  ,     10  

 

    

28. Έχεις διαβάσει πρόσφατα ή και παλαιότερα , κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά 

με την αρετή ή την ηθική ή τις αξίες; 

     Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

29. Θυμάσαι, να έχεις μάθει στο σχολείο αυτό το χρονικό διάστημα τι είναι η 

«κοινωνική αλληλεγγύη»; 

Ναι            Όχι           Δε θέλω να απαντήσω  

 

30. Ξέρεις, αν αυτή τη περίοδο, έχει υγρασία ή κρύο στο σπίτι; 

Ναι, ξέρω ότι έχει                Όχι, ξέρω ότι δεν έχει                        Δεν ξέρω              Δε 

θέλω να απαντήσω  

 

31. Η θέρμανση στο σπίτι γίνεται σήμερα με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 
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Καλοριφέρ                        Κλιματιστικό                    Τζάκι        Ξυλόσομπα  

Σόμπα Πετρελαίου           Ηλεκτρική Σόμπα            Μαγκάλι          

Καθόλου θέρμανση      Άλλη Θέρμανση         Δεν μπορώ να θυμηθώ             Δεν 

ξέρω                         Δεν  θέλω να απαντήσω  

 

 

32. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες, δεν 

είχες τρία γεύματα την ημέρα, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

33. Θυμάσαι, να υπήρξε, κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες,  δεν 

είχες φρέσκα  φρούτα και λαχανικά, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

34. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα,  όπου αν και ήθελες,  δεν είχες 

γάλα, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

 

35. Ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου εργάζονται πάντα αυτή την περίοδο; 

(Eπιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Ναι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου εργάζεται πάντα     

 Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα   

 Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα, επειδή η ίδια το  επιθυμεί 

προκειμένου να προλαβαίνει να ασχολείται με το σπίτι   

Ναι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου εργάζεται πάντα     

 Όχι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα        

 Δε ξέρω           Δεν μπορώ να θυμηθώ              Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

36. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο διάστημα πρόσφατα, όπου να είχες γεύματα, που 

αν και το ήθελες ωστόσο δεν  περιλάμβαναν, ούτε όσπρια, ούτε κρέας, ούτε 

κοτόπουλο, ούτε ψάρι, κάθε εβδομάδα στη διατροφή σου; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    

Δεν μπορώ να θυμηθώ              Δεν ξέρω                   Δε θέλω να απαντήσω  

 

37. Θυμάσαι να υπήρξε, κάποια πρόσφατη συνεχόμενη διακοπή ρεύματος στο 

σπίτι με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 
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 Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε          Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    Δε μπορώ να 

θυμηθώ                     Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης (Ναι) πόσο συχνά συνέβαινε αυτό; 

Μία Φορά           Περισσότερες από μια φορές        Δε μπορώ να θυμηθώ       

Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

38. Θυμάσαι, να έχεις φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου , για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή τη περίοδο; Ή φιλοξενείσαι τώρα κάπου αλλού μακριά 

από το σπίτι σου , για μεγάλο χρονικό διάστημα;  

(Επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Ναι, θυμάμαι ότι έχω                    Όχι, θυμάμαι ότι δεν έχω           

Δεν μπορώ να θυμηθώ                Nαι, φιλοξενούμαι τώρα    

Όχι, δεν φιλοξενούμαι τώρα       Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

    

 

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ!!! 
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Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή για 

οποιονδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό πέραν του επιστημονικού χωρίς την συναίνεση του/των 

δικαιούχου/ων δεν επιτρέπεται. 

 

 

 

Π.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The Smile” 

Working Paper 2019 -02 272 

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ»  (C.W.-SMILE)             

 

 

«Κατάρτιση ενός Νέου Μεθοδολογικού Πλαισίου Καταγραφής της Παιδικής Ευημερίας και 

Φτώχειας» 

2018 -2021 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Φορέας: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιών και Πολιτικών Επιστημών 
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Σε παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση διάβασε τα παρακάτω: 

Α) Οδηγίες: 

5. To ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και για 

την φετινή χρονιά. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρες τις ερωτήσεις και απαντήστε όσο πιο ειλικρινά 

γίνεται και όσο πιο κοντά σε όσα μπορείτε να θυμηθείτε. Είναι σημαντικό να απαντήσετε με 

ειλικρίνεια σε όλα τα ερωτήματα, προκειμένου να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα σχετικά με την 

ευημερία των παιδιών στην Αττική.  

6. Απαντήστε βάζοντας ένα ✔ στο κουτάκι της απάντησης που σας αντιπροσωπεύει. 

7.  H συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν είναι υποχρεωτική. Είναι δική σας η επιλογή να το 

συμπληρώσετε και μπορείτε να αποσυρθείτε από τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε, 

πριν , κατά τη διάρκεια ή και μετά τη συμπλήρωση του. 

8. Τα δεδομένα που παρέχονται από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, είναι ανώνυμα και 

τα στοιχεία σας δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σε καμία περίπτωση καθώς θα καθίστανται 

ανώνυμα και μη προσβάσιμα σε τρίτους σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό 

πλαίσιο (95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  Αρθρ. 89). 

Β) Τι είναι η γενική ευημερία; 

Ως ευημερία δεν εννοείται η υλική αφθονία. Εδώ ο όρος «ευημερία» δίνεται ολοκληρωμένα και ορθά, 

σύμφωνα με την επιστημονική αντίληψη ότι η γενική ευημερία του ατόμου και κατ’ επέκταση της 

κοινωνίας αποτελείται από την οικονομική ευημερία που προσδιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες 

και τη μη οικονομική ευημερία που προσδιορίζεται από μη οικονομικούς παράγοντες όπως είναι η 

εκπαίδευση, η υγεία, κ.α.. Δηλαδή → → → → → → 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ + ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ.  

 

 

 

 

Γενική (ή Συνολική 
Κοινωνική)  Ευημερία

Οικονομική Ευημερία 
(Οικονομικοί 
Παράγοντες)

Εισόδημα, Ανεργία, 
Υλικές Συνθήκες 

Διαβίωσης, Διατροφή, 
κ.α..

Μη Οικονομική 
Ευημερία                      

(Μη Οικονομικοί 
Παράγοντες)

Εκπαίδευση, Υγεία, 
Πολιτισμός, Ελεύθερος 
Χρόνος, Παιχνίδι,κ.α..
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A .ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
  

 Φύλο:   Αγόρι        Κορίτσι  

 

 Ήσουν κάτοικος της περιφέρειας Αττικής όλες τις προηγούμενες σχολικές 

χρονιές του Δημοτικού; 

 

      Ναι         Όχι          Δε μπορώ να θυμηθώ            Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης (Όχι) συμπλήρωσε από ποια σχολική τάξη      του 

Δημοτικού και μετά είσαι κάτοικος της Περιφέρειας Αττικής: 

Α΄ Δημοτικού    , Β΄ Δημοτικού    , Γ΄ Δημοτικού    , Δ΄ Δημοτικού    ,  

Ε’ Δημοτικού    , ΣΤ’ Δημοτικού    , Δε Θυμάμαι    , Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

Β. ΓΙΑ AYTH THΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  

(ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ)  
 

39. Έχετε τη δυνατότητα με τα παιδιά στη γειτονιά σου να παίζετε σε κάποιο 

εξωτερικό χώρο (άλσος, δασάκι, πλατεία, πεζοδρόμιο, αυλή, κ.α.) ; 

Ναι            Όχι       Ναι, αλλά δεν το κάνω              Δε θέλω να απαντήσω  

 

40. Αφιερώνεις ελεύθερο χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής ( όπως κάποιο 

άθλημα, ζωγραφική, χορό, μουσική, τραγούδι, ποίηση, λογοτεχνία , θέατρο, άλλες 

τέχνες, συνάντηση ή βόλτα με φίλους, χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, χρόνο στη φύση); 

 Μια φορά την εβδομάδα           Δύο φορές την εβδομάδα                                       Τρεις 

φορές και πάνω                Καθόλου                                                                      Δε θέλω 

να απαντήσω  

 

41. Έκανες διακοπές το καλοκαίρι ή/και τα Χριστούγεννα ή/και το Πάσχα ή/και 

άλλη εποχή του έτους; (Στη γιαγιά και στο παππού, ή με τους γονείς σου σε κάποιο 

μέρος, ή με δικούς σου ανθρώπους σε κάποιο μέρος, ή σε κατασκήνωση, ή αλλού.) 

        Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

42. Ξέρεις, αν έχετε μια σύνδεση ίντερνετ σε λειτουργία στο σπίτι αυτή την 

περίοδο; 

Ναι, ξέρω ότι έχουμε               Όχι, ξέρω ότι δεν έχουμε                Δεν ξέρω         Δε 

θέλω να απαντήσω  

 

43. Αυτή τη περίοδο, ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου έχουν τη δυνατότητα να 

σε πηγαίνουν, όποτε (ή εφόσον) το θέλουν, σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. 

κέντρο υγείας, δημόσιο νοσοκομείο, κ.λπ.); 

Ναι, ξέρω ότι την έχουν         Όχι , ξέρω ότι δεν την έχουν              
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        Δεν ξέρω                                Δε θέλω να απαντήσω  

 

44. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο ότι το σχολείο σου μαθαίνει να αγαπάς όλους 

τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη κουλτούρα και καταγωγή τους; 

      Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

45. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο ότι το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τα 

ζώα; 

     Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω   

 

46. Αισθάνεσαι αυτή την περίοδο το σχολείο να σου μαθαίνει να αγαπάς τη 

φύση; 

Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

    

47. Έχεις διαβάσει πρόσφατα ή και παλαιότερα , κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά 

με την αρετή ή την ηθική ή τις αξίες; 

     Ναι                   Όχι                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

48. Ξέρεις, αν αυτή τη περίοδο, έχει υγρασία ή κρύο στο σπίτι; 

Ναι, ξέρω ότι έχει                Όχι, ξέρω ότι δεν έχει                        Δεν ξέρω              Δε 

θέλω να απαντήσω  

 

49. Η θέρμανση στο σπίτι γίνεται σήμερα με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 

Καλοριφέρ                        Κλιματιστικό                    Τζάκι        Ξυλόσομπα  

Σόμπα Πετρελαίου           Ηλεκτρική Σόμπα            Μαγκάλι          

Καθόλου θέρμανση      Άλλη Θέρμανση         Δεν μπορώ να θυμηθώ             Δεν 

ξέρω                         Δεν  θέλω να απαντήσω  

 

50. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες, δεν 

είχες τρία γεύματα την ημέρα, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

51. Θυμάσαι, να υπήρξε, κάποια στιγμή πρόσφατα, όπου αν και το ήθελες,  δεν 

είχες φρέσκα  φρούτα και λαχανικά, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  

 

52. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποια στιγμή πρόσφατα,  όπου αν και ήθελες,  δεν είχες 

γάλα, στη διατροφή σου, κάθε ημέρα; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                     

Δεν μπορώ να θυμηθώ               Δεν ξέρω                  Δε θέλω να απαντήσω  
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53. Ξέρεις, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου εργάζονται πάντα αυτή την περίοδο; 

(Eπιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Ναι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου εργάζεται πάντα   

Ναι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου εργάζεται πάντα     

Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα   

Όχι, ξέρω ότι η κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα, επειδή η ίδια το  επιθυμεί 

προκειμένου να προλαβαίνει να ασχολείται με το σπίτι   

Όχι, ξέρω ότι ο κηδεμόνας μου δεν εργάζεται πάντα        

 Δε ξέρω           Δεν μπορώ να θυμηθώ              Δε θέλω να απαντήσω  

 

 

54. Θυμάσαι, να υπήρξε κάποιο διάστημα πρόσφατα, όπου να είχες γεύματα, που 

αν και το ήθελες ωστόσο δεν  περιλάμβαναν, ούτε όσπρια, ούτε κρέας, ούτε 

κοτόπουλο, ούτε ψάρι, κάθε εβδομάδα στη διατροφή σου; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε           Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    

Δεν μπορώ να θυμηθώ              Δεν ξέρω                   Δε θέλω να απαντήσω  

 

55. Θυμάσαι να υπήρξε, κάποια πρόσφατη συνεχόμενη διακοπή ρεύματος στο 

σπίτι με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

 Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε          Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    Δε μπορώ να 

θυμηθώ                     Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης (Ναι) πόσο συχνά συνέβαινε αυτό; 

Μία Φορά           Περισσότερες από μια φορές        Δε μπορώ να θυμηθώ       

Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  

 

56. Θυμάσαι, να έχεις φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου , για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή τη περίοδο; Ή φιλοξενείσαι τώρα κάπου αλλού μακριά 

από το σπίτι σου , για μεγάλο χρονικό διάστημα;  

(Επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε.) 

Ναι, θυμάμαι ότι έχω                    Όχι, θυμάμαι ότι δεν έχω           

Δεν μπορώ να θυμηθώ                Nαι, φιλοξενούμαι τώρα    

Όχι, δεν φιλοξενούμαι τώρα       Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  
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Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΧΡΟΝΙΕΣ 
  

57. Θυμάσαι, αν ο/η/οι κηδεμόνας-ες σου είχαν τη δυνατότητα να σε πηγαίνουν, 

όποτε (ή εφόσον) το ήθελαν, σε δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας υγείας (π.χ. κέντρο υγείας, 

δημόσιο νοσοκομείο, κ.λπ.); 

Ναι, θυμάμαι ότι την είχαν         Όχι , θυμάμαι ότι δεν την είχαν              

Δε μπορώ να θυμηθώ                Δεν ξέρω                Δε θέλω να απαντήσω  

 

58. Η θέρμανση στο σπίτι γινόταν με (επιλέξτε όσες επιλογές θέλετε): 

Καλοριφέρ                        Κλιματιστικό                    Τζάκι        Ξυλόσομπα  

Σόμπα Πετρελαίου           Ηλεκτρική Σόμπα            Μαγκάλι          

Καθόλου θέρμανση      Άλλη Θέρμανση         Δεν μπορώ να θυμηθώ             Δεν 

ξέρω                         Δεν  θέλω να απαντήσω  

 

59. Θυμάσαι, να υπήρξε εκείνη τη περίοδο, κάποια συνεχόμενη διακοπή 

ρεύματος στο σπίτι με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

Ναι, θυμάμαι ότι υπήρξε          Όχι, θυμάμαι ότι δεν υπήρξε                    Δε μπορώ να 

θυμηθώ                     Δε θέλω να απαντήσω  

 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης (Ναι) πόσο συχνά συνέβαινε αυτό; 

         Μία Φορά           Περισσότερες από μια φορές        Δε μπορώ να θυμηθώ       

        Δεν ξέρω            Δε θέλω να απαντήσω  

 

60. Θυμάσαι, να είχες φιλοξενηθεί κάπου αλλού μακριά από το σπίτι σου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα εκείνη την περίοδο; 

Ναι, θυμάμαι ότι είχα          Όχι, θυμάμαι ότι δεν είχα         

Δε μπορώ να θυμηθώ        Δεν ξέρω       Δε θέλω να απαντήσω  
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ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή για 

οποιονδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό πέραν του επιστημονικού χωρίς την συναίνεση του/των 

δικαιούχου/ων δεν επιτρέπεται. 


