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EΙΣΑΓΩΓΗ 



ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ; 



Εισόδημα! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πηγή στοιχείων: Eurostat 



Τι συμβαίνει με τα κορίτσια; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή στοιχείων: Eurostat 



Εισόδημα – Σοβαρή Υλική Αποστέρηση- Χαμηλή 
Ένταση Εργασίας 

Πηγή στοιχείων: Εurostat 

 

 



Τα κορίτσια; 
Πηγή στοιχείων: Eurostat 

 



Συνθήκες Διαβίωσης  
Πηγή στοιχείων:Eurostat 

 



Αδυναμίες!   
Πηγή στοιχείων: Eurostat 

 



Κατώφλια;  



Ένταση στέρησης  από  2004 – 2010  έως 2011-2017 
(παιδιά στην Ελλάδα) 

Πηγή στοιχείων: Eurostat 

 



Ένταση στέρησης  από  2004 – 2010  έως 2011-2017 
(σύνολο πληθυσμού περιφέρειας Αττικής) 

Πηγή στοιχείων: Eurostat 

 



Ανάλυση Ευαισθησίας 

AROPE (2004 -2017) 

• What if Analysis, Παλινδρόμηση  

• Για παιδιά της Ελλάδας; 

• Για σύνολο πληθυσμού στη Περιφέρεια 
Αττικής; 

 

• Συμφωνία αποτελεσμάτων και για τις δυο 
περιπτώσεις 

 

 

 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 
 

 

 

 



Χρονική Περίοδος Εφαρμογής; 

Από το 2010 έως το 2021 !! 

 

 



Ηλικίες; 

Τρεις Σχολικές Κατηγορίες 

 

 



Διαστάσεις 

1. Oμαλές συνθήκες διαβίωσης κατοικίας 
(1,2,4,10,11) 

2. Κατάλληλη διατροφή(5,6,7,8) 

3. Εισόδημα(9) 

4. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη(3) 

5. Εκπαίδευση(12,13,14,15) 

6. Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Χαλάρωση (16, 
17,18)   Διαφοροποίηση των υπό-δεικτών ανά 
σχολική κατηγορία 

7.  Βία , κακοποίηση 

 



Βαρύτητες 
(Analytic Hierarchy Process – AHP) 

• Σύμφωνα με τρεις διαφορετικές 
πολιτικές  

• Kαι έμφαση στα κορίτσια ως προς 
το εισόδημα 



Τεχνητή Νοημοσύνη 
Fuzzy Logic 

 



Τεχνητή Νοημοσύνη 
Όρια των διαστάσεων για την Fuzzy Logic 

• Δ1 (δείκτες 1,2,4,10,11) : ΣΥΝΟΛΟ 0 με 10 

• Δ2  (δείκτες 5,6,7,8) :ΣΥΝΟΛΟ 0 με 4 

• Δ3 (δείκτης 9): ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

• Δ4 (δείκτης 3):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 1 

• Δ5 (δείκτες 12,13,14,15):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 13 

• Δ6 (δείκτες 16,17,18):ΣΥΝΟΛΟ 0 με 21 

 

 



 Συνολικός Δείκτης  

•Δείκτης:  
WΟΛ= wΔ1 + wΔ2 +…. wΔj .. 

 

• Kατώφλι   50%  

 



Επιπλέον Μεθοδολογία του 
Σύνθετου Δείκτη 

• Κανονικοποίηση 

• Correspondence Analysis 

• Aνάλυση Ευαισθησίας 

• Ένταση Στέρησης 

 



Πορίσματα Ποιοτικής Έρευνας  με φορείς 
της Αττικής  - Περαιτέρω Εξέταση 

1. Ο Ορισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων τη 
ψυχική υγεία , τη πολιτιστική φτώχεια, το διαπολιτισμικό 
κεφάλαιο. 

2. Θα πρέπει να μπει ως διάσταση η ψυχική υγεία , κυρίως στις 
σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Θα πρέπει να 
μπει μια πολιτιστική διάσταση κυρίως στη κατηγορία του 
Δημοτικού. 

3. Στην υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας 
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. 

4. Θα πρέπει να δοθεί υψηλή βαρύτητα στη πολιτιστική διάσταση 
στη κατηγορία του Δημοτικού, γιατί επηρεάζει σημαντικά το 
μέλλον 
 

 
 
 



Πορίσματα Ποιοτικής Έρευνας στον Καναδά- Περαιτέρω Εξέταση – Προβληματισμοί   

1. Διάσταση  Γνώσεων, Στάσεων, Συμπεριφοράς σε παιδιά 
Γυμνασίου 

2. Διάσταση  Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών , για παιδιά 
Δημοτικού  Η πιο σημαντική για τους γονείς ειδικά για 
τις μητέρες για να μπορούν να εργάζονται.  Μεγάλη 
βαρύτητα 

3. Διάσταση  Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης 
για παιδιά  Δημοτικού (δείκτες: αισιοδοξία, συμπόνια , 
ευτυχία , κ.α.) 

4.  Διάσταση  Η υποστηρικτικότητα των γονέων και η 
σχέση μαζί τους για παιδιά Δημοτικού. Μεγάλη βαρύτητα 
σε αυτή τη διάσταση , εξαιρετικά καθοριστική για τη 
μετέπειτα εξέλιξη, ευημερία κι ευτυχία του παιδιού. Η πιο 
καθοριστική για την ευημερία τους από οτιδήποτε άλλο.  

5. Οξύμωρο  τα παιδιά 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. 

 
 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• Ο ορισμός της Παιδικής Ευημερίας αντιλαμβάνεται  την ευημερία ως ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο. 
• Δεν υπάρχουν δείκτες παιδικής ευημερίας σε επίπεδο περιφέρειας. 
• Δείκτες σε επίπεδο Ελλάδας UNICEF, EUROSTAT, ΕΛΣΤΑΤ 
• Τρία τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της Παιδικής Φτώχειας στην 

Ελλάδα και άρα και στην  Περιφέρεια Αττικής κατά την περίοδο 
εφαρμογής πολιτικών λιτότητας. 

•  Έπτα διαστάσεις ο δείκτης  της Παιδικής Ευημερίας με χρησιμοποίηση 
ασαφούς λογικής . 

• Προβληματισμός με την ευτυχία των παιδιών και την εξέλιξη τους στη 
μετέπειτα ζωή τους, όταν αντιμετωπίζουν υλική στέρηση κι άλλα ζητήματα, 
αλλά έχουν υποστηρικτικούς γονείς.  

• Mεγαλύτερη έμφαση στα κορίτσια ως προς εισοδηματικές πολιτικές 
αντιμετώπισης του φαινομένου. 

• Η παραγωγική ανασυγκρότηση θα πρέπει να καλύψει μέχρι ένα σημείο 
την υλική  στέρηση στα παιδιά μέσω της επένδυσης σε εμπορεύματα μη 
κλειδιά κι έπειτα σε εμπορεύματα κλειδιά. Κατόπιν θα πρέπει να 
επενδύσει σε εμπορεύματα όπου έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, γιατί 
το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι καθοριστικός παράγοντας της ευημερίας 
των παιδιών και της συνολικής κοινωνίας.   



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!  


