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Αντικείμενο
➢ Παρουσίαση του αποτελέσματος της Ποιοτικής
έρευνας, αναφορικά, με φορείς που ασχολούνται με την
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
➢ Παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου καταγραφής
της παιδικής ευημερίας
Στοχεύει: Στην επισήμανση της σημασίας της δημιουργίας
ενός μεθοδολογικού πλαισίου, διαχρονικής καταγραφής
της πολυδιάστατης έννοιας της παιδικής ευημερίας, σε
τοπικό επίπεδο, ικανό να προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο
είδος παιδικής φτώχειας, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα
της κρίσης.

Ερευνητικά Ερωτήματα
➢ Αποκαλύπτεται η πολλαπλότητα των προοπτικών
της παιδικής ευημερίας;
➢ Είναι κατάλληλο και χρήσιμο το Yφιστάμενο Πλαίσιο
Καταγραφής της Παιδικής Ευημερίας;
➢ Ποιο είναι τo προτεινόμενο εννοιολογικό και
μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας;
➢ Πώς μπορεί να μετρηθεί η ένταση στέρησης και η
ευαισθησία σε Υφιστάμενες Βάσεις Δεδομένων;

Μέρος 1ο:
Ποιοτική Έρευνα

Ποιοτική Έρευνα κι Επίτευξη Συναίνεσης
➢ Μέσω της ποιοτικής έρευνας στην Αττική και στον Καναδά,
αποκαλύφθηκε η πολλαπλότητα των προοπτικών της παιδικής
ευημερίας και των χαρακτηριστικών της στην περιφέρεια της
Αττικής, από διαφορετικούς εκπροσώπους στο εν λόγω πεδίο και
πραγματοποιήθηκε συναίνεση ως προς τον ορισμό της, τις
διαστάσεις και τους υπό-δείκτες, μέσω των οποίων μπορεί να
μετρηθεί, όπως και των σχετικών βαρυτήτων τους , λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες.
➢ Επιπλέον από την έρευνα αυτή, πραγματοποιήθηκε, ουσιαστικά, συζήτηση για την
εφαρμογή νέων (υπό-)δεικτών και δεδομένων στη παιδική φτώχεια.

Η οικονομική κρίση επηρέασε δυσμενώς την
Παιδική Ευημερία

➢ Μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού, επιβεβαιώνεται
πώς η κρίση που πέρασε πρόσφατα η χώρα μας
επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. Ήτοι,
σε σχετικό διάγραμμα, παρουσιάζεται η εκρηκτική
αύξηση το 2012, των παιδιών που δέχθηκαν, για πρώτη
φορά, υπηρεσίες, από τα Κέντρα Στήριξης Οικογενειών,
του Χαμόγελου του Παιδιού.

Αριθμός εξυπηρετούμενων για πρώτη φορά
παιδιών από το Χαμόγελο του Παιδιού
Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών και αριθμός εξυπηρετούμενων ,για πρώτη φορά, παιδιών (2010 2017)
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Μέρος 2ο :
Υφιστάμενοι Δείκτες

eirinileriou@panteion.gr

Υφιστάμενο πλαίσιο καταγραφής της παιδικής
φτώχειας
➢ 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.
➢ Διαπιστώνονται τα εξής για την Ελλάδα (Διαγράμματα 2 & 3): 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 εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, ενώ ενδιαφέρον εμφανίζει ο δείκτης
υγρασίας στην οροφή, στους τοίχους, σάπια κουφώματα, ο οποίος βελτιώνεται.
Επιπλέον ερμηνεύοντας τα παρακάτω σχήματα είναι σημαντικό να παρατηρούμε
και από ποια επίπεδα εκκινούν οι δείκτες αυτοί, την εποχή του 2003, διότι οι
περισσότεροι εκκινούν από ήδη υψηλά επίπεδα. 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.

Αδυναμίες των νοικοκυριών

Συνθήκες Διαβίωσης Κατοικίας κι Αδυναμίες
Ανταπόκρισης σε Έξοδα

Χρησιμότητα και Καταλληλότητα των
υφιστάμενων δεικτών
➢ Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν σημαντικές δομικές αδυναμίες κι
ανεπάρκειες, ήτοι δείχνουν π.χ. την αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια
έξοδα, αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν τις μη ενεργές παροχές
ρεύματος για τις οποίες γνωρίζουμε διαισθητικά ότι ήταν πολλές
κάποιο συγκεκριμένο έτος,
επηρεάζοντας αρνητικά τη παιδική
ευημερία.
➢ Eίναι περισσότερο προσανατολισμένοι για περιοχές όπως η Αφρική και
όχι για περισσότερο αστικές περιοχές.
➢ 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.

➢ Η πρόσφατη συγκυρία στην Ελλάδα , δημιούργησε νέες ανάγκες από επιστημονικής σκοπιάς,
για νέα εργαλεία, ικανά να προσαρμόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά που αυτή η συγκυρία
έφερε

Μέρος 3ο:
Tο εννοιολογικό και μεθοδολογικό
πλαίσιο της παρούσης έρευνας

Ορισμός της «παιδικής ευημερίας»
➢ Ως παιδική ευημερία ορίζεται η 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 πώς πρέπει να είμαστε ως
άνθρωποι, κ.α.
➢ Λεριού,

Ε., (2016), Αριστοτέλης (Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια,
Ρητορική), Πλάτωνας (Φίληβος), Pigou(1912&1920), Edgeworth

Η μορφή του σύνθετου Δείκτη
➢ Η μορφή του σύνθετου δείκτη Παιδικής Ευημερίας , είναι η
ακόλουθη: WΟΛ= wΔ1 + wΔ2 +…. wΔj .. Όπου wΔ1, wΔ2 … wΔj
είναι το σκορ της ευημερίας της κάθε διάστασης από τις έξι
συνολικά.
➢ To «κατώφλι» του δείκτη είναι το 50%.
➢ Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας,
εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού,
στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου.
➢ Ενώ κατά την απονομή βαρυτήτων μέσω της AHP, λαμβάνεται
υπόψη και το γένος.
➢ Η εφαρμογή του δείκτη είναι διαχρονική και καλύπτει την
περίοδο 2010-2021.

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 υπόδείκτη (9)
➢ 4η Διάσταση : «Διαρκής δυνατότητα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι». Περιλαμβάνει τον υποδείκτη
(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)

Tεχνητή Νοημοσύνη
➢ Τα δεδομένα προτείνεται να επεξεργάζονται μεταξύ άλλων τεχνικών και
μέσω ενός συστήματος ασαφούς συλλογιστικής, το οποίο βασίζεται σε
πολλούς κανόνες. Όσο πιο ακριβείς και πλήρεις είναι οι κανόνες τόσο πιο
ορθά είναι και τα δεδομένα εξόδου. Επομένως το σύστημα αποκτά τεχνητή
νοημοσύνη. 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.
➢ Τελικά προκύπτουν 2.985.984 Kανόνες του συστήματος τεχνητής
νοημοσύνης, σύμφωνα με την αθροιστική συλλογιστική του Συνολικού
Δείκτη Παιδικής Ευημερίας. (Βλέπε αναλυτικά όλους τους Κανόνες στο
συνοδευόμενο της παρουσίασης αυτής, μεταγενέστερο από την Δημόσια
Έκθεση, Αρχείο, [Λεριού & Καζάνη, 2019])

Απονομή Βαρυτήτων στους υποδείκτες
μέσω της AHP
Διάγραμμα 6: Bαρύτητες στους υπο-δείκτες του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και το γένος
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Aποτελέσματα διεργασίας αποτελεσμάτων με την AHP

Μέρος 4ο:
Επεξεργασία υφιστάμενων βάσεων
δεδομένων

Ένταση Στέρησης & Ανάλυση Ευαισθησίας
➢ 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),
(Λεριού, 2018).
➢ 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 αυτά επιβεβαιώνονται και με τις δυο μεθόδους ανάλυσης
ευαισθησίας όπου χρησιμοποιήσαμε, ήτοι της παλινδρομήσεως και της “What if
Analysis”. 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.

Ένταση Στέρησης σε δείκτες που αφορούν Παιδιά,
σε Εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 8: Eπίπεδο Έντασης Στέρησης των δεικτών α.1 έως α.5
Από την χρονική περίοδο (2004-2010) στην (2011-2017)
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Πηγή:Αποτελέσματα της εφαρμογής του δείκτη "Ένταση Στέρησης" σε δεδομένα της Eurostat
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Ένταση Στέρησης σε δείκτες που αφορούν Συνολικό
Πληθυσμό, σε Περιφερειακό επίπεδο
Διάγραμμα 15: Eπίπεδο Έντασης Στέρησης των δεικτών β.1 έως β.4
Από τη χρονική περίοδο (2004-2010) έως (2011-2017)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ

120%

106%
100%
91%
80%
60%

52%

40%
20%
18%

0%
β.1
β.2
β.3

β.4
Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Aποτελέσματα της εφαρμογής του δείκτη "Ένταση Στέρησης" σε στοιχεία της
Eurostat

Η θέση των κοριτσιών;

➢ Καθώς επιχειρείται η άντληση πληροφορίας αναφορικά
με το γένος, από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, σε
εθνικό επίπεδο, αποδεικνύεται πώς η θέση των κοριτσιών
είναι χειρότερη από αυτή των αγοριών, βάσει του ΑROPE
και του δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας με μελανότερο έτος
το 2013

Δείκτης AROPE για αγόρια και κορίτσια
Διάγραμμα 5: Δείκτης AROPE για παιδιά (2003 -2017)
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Δείκτης Σε Κίνδυνο Φτώχειας για αγόρια και κορίτσια
Διάγραμμα 4: Διαδεδομένος δείκτης Παιδικής Φτώχειας
Σύγκριση Αγόρια με Κορίτσια (2004 - 2017)
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Mέρος 5ο :
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Συμπεράσματα
➢ Η προηγούμενη κρίση επιδείνωσε σοβαρά την ευημερία των παιδιών
στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Αττική.
➢ Οι υφιστάμενοι δείκτες δεν είναι σε θέση να αποτυπώσουν το
φαινόμενο αυτό, διότι δεν εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας, δεν
είναι πολύ προσανατολισμένοι προς τις αστικές περιοχές και επίσης δεν
είναι προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο είδος επιδείνωσης της
παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση
στην Αττική.
➢ Μέσω του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου καλύπτουμε αυτό
το κενό, με τον συνολικό δείκτη μας, ο οποίος περιλαμβάνει διαστάσεις
και υπό-δείκτες ικανούς να αποτυπώσουν το φαινόμενο όπως
εκδηλώθηκε στην Αττική.
➢ Για τους σκοπούς αυτούς πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα τόσο στην
Αττική με αρμόδιους φορείς όσο και στον Καναδά που φέρει τα
σημαντικότερα ερευνητικά ινστιτούτα και τους σημαντικότερους
επιστήμονες στον τομέα της καταγραφής της παιδικής ευημερίας. Μέσω
της ποιοτικής έρευνας διασφαλίστηκε ότι οι υπό-δείκτες και οι
διαστάσεις που περιλαμβάνει ο συνολικός δείκτης μας είναι οι
κατάλληλοι και επιδιώχθηκε συναίνεση μεταξύ άλλων και προς αυτή τη
κατεύθυνση.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ!!!
“A man close to nature and art is moral and contributes to the noneconomic part of welfare. A man of perfect machine operator contributes
to the economic part of welfare”
“People can use machines but they can not write a poem. Their
inwardness is blind and deaf. All their lives are an inexhaustible reflection
of promises that have not been examined and conclusions that have not
been predicted. This is the image of your civilization in my imagination. All
your dedicated efforts to produce good instruments, lead to its inability to
produce good people.”
-Arthur, Cecil, Pigou (1920:12-14)-

