
 

 

 
 
 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» (C.W.-SMILE)

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ»» 

 

 

Φεβρουάριος 2022 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού 

 

Γιαννόπουλος Κώστας, Αρτινοπούλου Βασιλική, Λεριού Ειρήνη, Γροσδάνη Χαρά, Κόλλιας 

Ανδρεάς, Τασόπουλος Κωνσταντίνος, Κούρτας Βασίλειος, Καζάνη Αγγελική, Αναστασοπούλου 

Σουλτάνα, Ροδουσάκης Νικόλαος,  Παρασκευοπούλου Χριστίνα και Τσιριμώκου Χρυσούλα 

(2022). ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ: Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ»». C.W.-SMILE, Χαμόγελο του Παιδιού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 

 

 

 

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation: 

Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)  

 

 

 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Περιεχόμενα 

i. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Ή ΦΤΩΧΕΙΑ .............. 15 

Πρόλογος .......................................................................................................................................... 19 

1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ .......................................................................................... 21 

1.1. Εισαγωγή ................................................................................................................................... 21 

1.2.  1η συνάντηση εργασίας ............................................................................................................. 22 

1.2.1 Το Χαμόγελο Του Παιδιού ..................................................................................... 23 

1.2.1.1 Στατιστικά Στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού ..... 25 

1.2.1.2 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τηλεφωνική συμβουλευτική υποστήριξη .................... 31 

1.2.1.3 Συμπεράσματα ...................................................................................................................... 32 

1.2.2.«Παιδί & Οικογένεια - Kid and Family» ................................................................ 33 

1.2.3. Περιφέρεια Αττικής ............................................................................................... 36 

1.24. Ενοριακή Νεανική Εστία Γκύζη ............................................................................. 38 

1.2.5.  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας ....................................................... 39 

1.2.6. Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού ................................................................ 42 

1.2.7. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης .................................................................... 43 

1.2.8. Συμπεράσματα ........................................................................................................................ 44 

1.3. Διεξαγωγή ποιοτικής Έρευνας στον Καναδά ............................................................................ 46 

1.3.1 Κύρια σημεία 1ης  συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos ............ 47 

1.3.2. Κύρια σημεία 2ης  συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή  Alex Michalos ........ 48 

1.3.3. Κύρια σημεία της επίσκεψης στο University Of British Columbia και στο ερευνητικό του 

κέντρο Human Early Learning Partnership, με συνέντευξη στη Project Manager του «Middle 

Years Development Instrument», Lisa Pedrini. ............................................................... 54 

1.3.4. Κύρια σημεία της παρακολούθησης μέρους του συνέδριου «2018 Help Fall Expo (14 

November)», που διοργάνωσε το ερευνητικό κέντρο Human Early Learning Partnership, σχετικό 

με την παιδική ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων, στις 14/11/2018. .......... 60 

1.3.5.  Κύρια Συμπεράσματα ............................................................................................................ 62 

1.4.  2η  Συνάντηση εργασίας – Επικύρωση Πορισμάτων ................................................................ 65 

1.4.1.  Δήμος Αμαρουσίου ............................................................................................... 66 

1.4.2.  HopeGenesis ......................................................................................................... 69 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 3 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

1.4.3. Δήμος Μεγαρέων ................................................................................................... 71 

1.4.4. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σαλαμίνας-ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και 

Ανάπτυξη) ........................................................................................................................ 73 

1.4.5. Συμπαράσματα ............................................................................................................................ 73 

1.5. Συνάντηση με το Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ................................. 75 

1.5.1. Συμπεράσματα ........................................................................................................................ 78 

1.6. Συνάντηση  με  Προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ ............................................................................... 78 

1.6.1 Παράθεση της αυτούσιας συνέντευξης .................................................................................... 82 

1.6.2. Συμπεράσματα από τη συνάντηση με τη Προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ .................................... 87 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟ-ΔΕΙΚΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ............................................................................................................................ 88 

2.1. Εισαγωγή .................................................................................................................................... 88 

2.2. Ψυχική Υγεία ............................................................................................................ 88 

2.3. Ανάγκη για Σχολικά Είδη ......................................................................................... 92 

2.4.  Διατροφή .................................................................................................................. 92 

2.5. Πολιτιστικό Κεφάλαιο – Διαπολιτισμικό Κεφάλαιο (Εκπαίδευση) ......................... 95 

2.6. Εγκατάλειψη βρεφών -Υιοθεσία – Αναδοχή ............................................................ 97 

2.7. Συμπεράσματα ........................................................................................................ 100 

3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗ ΠΑΙΔΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ .................................................................................................................. 100 

A. Παραρτήματα .............................................................................................................................. 105 

A.1. Περιλήψεις από υλικό από τον Καναδά – Alex Michalos ..................................... 105 

A.2. Περιλήψεις Υλικού από τον Καναδά – Lisa Pedrini – MDI .................................. 141 

Α.2.5. Συμπεράσματα ..................................................................................................................... 174 

Α.3  Κατάλογος Διαπολιτισμικών Σχολείων Ελλάδας .................................................. 175 

Α.4 Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» ............................................................................. 180 

B. Βιβλιογραφία .............................................................................................................................. 183 

B.1. Bιβλιογραφία Ξενόγλωση ...................................................................................... 183 

Β.2. Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση ................................................................................ 190 

ii. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ..................................................................................................................................... 195 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................... 197 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 4 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

1.1. Mια γενική επισκόπηση .................................................................................................... 197 

1.2. Στόχοι του Working Paper ............................................................................................... 203 

1.3. Η πρωτοτυπία και οι καινοτόμες πτυχές ......................................................................... 204 

1.4  Συμβολή στην Επιστημονική Πρόοδο .................................................................................. 207 

1.5 Ο βαθμός στον οποίο  το Working Paper βασίζεται σε νέες ιδέες και έννοιες ................... 209 

1.6. Η Δομή του Working Paper .................................................................................................. 211 

1.7 Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 212 

1.7.1  Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ................................................................................................. 212 

2. EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ................................................................................ 214 

2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................. 214 

2.2. Εννοιολογικό Πλαίσιο ............................................................................................................ 215 

Παιδική Φτώχεια .......................................................................................................................... 218 

2.2.1  Δείκτες σχετιζόμενοι με την γενική ευημερία ................................................................... 221 

2.3.  Σύνοψη ................................................................................................................................... 227 

2.4. Βιβλιογραφία ......................................................................................................... 228 

2.4.1.  Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ............................................................................ 228 

2.4.2.  Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση .......................................................................... 233 

2.5.  Μεθοδολογικό Πλαίσιο ......................................................................................................... 234 

2.5.1  Εισαγωγή ............................................................................................................................. 234 

2.5. 2 Σε Παγκόσμιο επίπεδο ....................................................................................... 235 

2.5.2.1 Η παγκόσμια Τράπεζα ..................................................................................... 235 

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

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

υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες.  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. ...................................... 235 

2.5.2.2 Ο Ο.Ο.Σ.Α. ........................................................................................................ 238 

2.5.2.3. Στην Αμερική .................................................................................................. 260 

2.5.2.4. Μεγάλη Βρετανία ............................................................................................ 265 

2.5.2.5. Στη Νέα Ζηλανδία ........................................................................................... 268 

2.5.3. Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ...................................................................................... 272 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 5 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

2.5.3.1. EUROSTAT ..................................................................................................... 272 

2.5.3.2 UNICEF ............................................................................................................ 289 

2.5.4.  Σε ελληνικό επίπεδο .......................................................................................... 299 

2.6  Συμπεράσματα – Χρησιμότητα των Δεικτών που εξετάστηκαν για περαιτέρω χρήση

 306 

2.7 Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 308 

2.7.1. Ξενόγλωσση ........................................................................................................ 308 

2.7.2.  Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση .......................................................................... 315 

3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ .................................................. 316 

3.1. Εισαγωγή ........................................................................................................................... 316 

3.2 Διεθνές επίπεδο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ευρώπη ....................................................... 316 

3.2.1. Ευρώπη και Δίκαιο της ΕΕ ............................................................................... 318 

3.2.2. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κανονιστικά πλαίσια-de lege ferenda. ................................ 320 

3.3 . Νομικά εργαλεία για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας σε εθνικό επίπεδο: Το 

αυστριακό παράδειγμα. ................................................................................................................ 322 

3.3.1. Ο Ομοσπονδιακός Συνταγματικός Νόμος περί των δικαιωμάτων του παιδιού323 

3.3.2. Νόμος περί του επιδόματος παιδικής επιμέλειας ............................................ 324 

3.3.3. O Νόμος περί εξισορρόπησης των οικογενειακών βαρών .............................. 325 

3.3.4.  Οι νόμοι των ομόσπονδων Κρατιδίων για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου 

διαβίωσης. ..................................................................................................................... 327 

3.3.4.1.  Νόμος του Κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας για την διασφάλιση του ελαχίστου 

επιπέδου διαβίωσης ..................................................................................................... 328 

3.3.4.2. Νόμος του Κρατιδίου του Vorarlberg για την διασφάλιση του ελαχίστου επιπέδου 

διαβίωσης ...................................................................................................................... 328 

3.3.4.3.  Νόμος του Κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας για την διασφάλιση του ελαχίστου 

επιπέδου διαβίωσης ..................................................................................................... 329 

3.3.5. Συμπέρασμα ........................................................................................................ 329 

3.4. Ελλάδα .................................................................................................................................... 331 

3.4.1. Συνταγματικά ..................................................................................................... 332 

3.4.2. Ν.  3144/2003 ....................................................................................................... 332 

3.4.3. Ν. 4141/2013 ........................................................................................................ 333 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 6 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

3.4.4. Ν. 4093/2012 ......................................................................................................................... 333 

3.4.5. ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935 – «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» . 335 

3.4.6. Ν. 4491/2017 – Άρθρα 8-11 «Ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» 337 

3.5. Σύνοψη-Συμπεράσματα- Προτάσεις: ................................................................................... 339 

3.5.1. Επίπεδο του νομοθέτη ........................................................................................ 339 

3.5.2. Τελεολογικά ........................................................................................................ 339 

3.6. Συγκριτικά: Διεθνές επίπεδο-Ευρώπη- Αυστρία-Ελλάδα .................................................. 339 

3.7. Νομοθετήματα-Νομικές πηγές .............................................................................................. 341 

3.8. Λοιπές Πηγές .......................................................................................................................... 342 

4.ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 ............................................................................................................................................................ 343 

4.1.  Το εννοιολογικό πλαίσιο ....................................................................................................... 343 

4.1.1.Ορισμός της παιδικής ευημερίας και της  παιδικής φτώχειας ........................................ 343 

4.1.1.1.Διευκρίνιση της έννοιας “pleasure” ............................................................... 344 

4.1.1.2. Ορισμός της Ευημερίας .................................................................................. 348 

4.1.1.3. Ορισμός της Παιδικής Ευημερίας και της Παιδικής Φτώχειας ................. 354 

4.1.2.Ορισμός του φαινομένου της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα ....................................... 356 

4.1.2.1.Εισαγωγή .......................................................................................................... 356 

4.1.2.2. Τα σημαντικότερα σημεία των εκθέσεων της UNICEF για την Ελλάδα και ορισμός 

του φαινομένου της παιδικής φτώχειας ..................................................................... 357 

4.1.3. Βιβλιογραφία ................................................................................................................. 362 

4.1.3.1 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ............................................................................................... 362 

4.1.3.2 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση .......................................................................................... 364 

4.2. To Μεθοδολογικό Πλαίσιο Mέτρησης της Παιδικής Ευημερίας ή Αποστέρησης στη 

Περιφέρεια της Αττικής ................................................................................................................... 365 

4.2.1.Εισαγωγή ............................................................................................................. 365 

4.2.2. Ο αρχικός δείκτης παιδικής φτώχειας ............................................................. 368 

4.2.3. Βιβλιογραφία ...................................................................................................... 371 

4.2.3.1. Ξενόγλωσση ..................................................................................................... 371 

4.2.3.2. Ελληνόγλωσση ................................................................................................. 372 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 7 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

4.2.4 Εξέλιξη και Οριστικοποίηση του Αρχικού Δείκτη – ένας νέος Δείκτης Παιδικής 

Ευημερίας ..................................................................................................................... 372 

4.2.4.1 Το μεθοδολογικό πλαίσιο με μια ματιά .......................................................... 372 

4.2.4.2 Διαστάσεις, υπό- δείκτες και βαρύτητες ανά σχολική κατηγορία και ανά φύλλο 373 

4.2.4.2.1. Διαστάσεις και υπό-δείκτες ......................................................................... 373 

4.2.4.2.2. Αναλυτική Περιγραφή των Διαστάσεων – Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν380 

4.2.4.2.2.1.Βιβλιογραφία .............................................................................................. 398 

4.2.4.2.2.1.1. Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση .................................................................... 398 

4.2.4.2.2.1.2.  Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση .............................................................. 400 

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 ................................................................ 401 

4.2.4.2.4 Βαρύτητες ...................................................................................................... 403 

4.2.4.2.4.1.Βιβλιογραφία .............................................................................................. 417 

4.2.4.3 Η μορφή του συνολικού δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας και η 

επεξεργασία των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων .............................................. 417 

4.2.4.3.1. Bιβλιογραφία ................................................................................................ 419 

4.2.4.3.1.1. Ελληνόγλωση ............................................................................................. 419 

4.2.4.3.1.2. Ξενόγλωσση ............................................................................................... 420 

4.2.4.5 Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) ........................................................................ 420 

4.2.4.5.1 Βιβλιογραφία ................................................................................................. 435 

4.2.4.5.1.1 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση ................................................................... 435 

4.2.5.4.1.2 Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ........................................................................ 435 

4.2.4.6. Κανονικοποίηση, Ένταση , Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Αντιστοιχιών και 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών ................................................................................... 436 

4.2.4.6.1.1.  Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ...................................................................... 474 

4.2.4.6.1.2.  Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση ................................................................. 475 

4.2.4.7 Ένταση και ευαισθησία σε υπάρχοντες  δείκτες στην Αττική – Προοπτικές 

σύγκρισης τους με τον συνολικό δείκτη της παρούσης έρευνας .............................. 475 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 8 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

4.2.4.7.1 Συμπεράσματα ............................................................................................... 504 

4.2.4.7.2 Προοπτικές σύγκρισης των υφιστάμενων δεικτών με τον προτεινόμενο σύνθετο 

δείκτης της παρούσης  έρευνας ................................................................................... 505 

4.2.4.7.3 Μεθοδολογική σύγκριση υφιστάμενων δεικτών με τον προτεινόμενο σύνθετο 

δείκτης της παρούσης έρευνας .................................................................................... 507 

4.2.4.7.4 Βιβλιογραφία ................................................................................................. 508 

4.2.4.7.4.1. Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση ....................................................................... 508 

4.2.4.7.4.2. Βιβλιογραφία  Ελληνόγλωσση ................................................................. 509 

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ........................................................... 509 

5.1.  Η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας .................................................................................. 509 

5.2.  Ζητήματα Δεοντολογίας ....................................................................................................... 533 

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 α 

Ενημέρωση γονέα/κηδεμόνα ................................................................ 533 ρμοδίου εκπαιδευτικού):

 ........................................................................................................................................................ 533 

Ενημέρωση γονέα/κηδεμόνα .......................................................................................................... 538 

5.3. Βιβλιογραφία ......................................................................................................... 548 

5.3.1. Ξενόγλωσση ........................................................................................................ 548 

5.3.2. Ελληνόγλωσση .................................................................................................... 548 

6.  ΣΥΝΟΨΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................................................................................ 549 

6.1  Σύνοψη - Συμπεράσματα του Θεωρητικού Μέρους ........................................................... 549 

6.2  Σύνοψη - Συμπεράσματα του Εμπειρικού Μέρους ............................................................. 553 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ....................................................................................................................................... 557 

Π.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ .......................................... 557 

Π.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ................................................... 571 

iii. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ............................................................................................... 584 

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 586 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ............. 592 

Σε κρατικό επίπεδο ....................................................................................................................... 592 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ....... 595 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 9 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Περιφέρεια Αττικής ...................................................................................................................... 599 

Δομές Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής ................................................... 599 

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης ............................................................................................................ 604 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών .................................................................. 605 

Πρότυπη Στέγη Αρρένων ............................................................................................ 605 

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ............................................. 606 

Σε επίπεδο ΜΚΟ ........................................................................................................................... 610 

«Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. .......................................... 610 

«Αρωγή» ....................................................................................................................... 611 

«Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» ................................................................................. 611 

«Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» ................................................................. 612 

«Θεόφιλος» ................................................................................................................... 613 

«Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» ...................................................................................... 613 

«Κιβωτός του Κόσμου» ............................................................................................... 614 

«Παιδικά Χωριά SΟS» ................................................................................................ 614 

«Οι Φίλοι του Παιδιού» ............................................................................................... 615 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ....................................................................................... 616 

«Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας» ................................................... 618 

«ActionAid Hellas» ...................................................................................................... 618 

«HOPEGENESIS» ....................................................................................................... 619 

«Παιδί και Οικογένεια - Kid and Family» ................................................................. 620 

«Ενοριακή Εστία Γκύζη» ............................................................................................ 622 

«Συνήγορος του Παιδιού» ........................................................................................... 622 

«Άρσις»-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ................................................ 623 

«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση»- Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας

 624 

«Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» ........................................................................................ 624 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 10 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Ερυθρός Σταυρός ......................................................................................................... 626 

Σε διεθνές επίπεδο ......................................................................................................................... 627 

Human Early Learning Partnership .......................................................................... 627 

Τυπολόγιο Δράσεων ...................................................................................................................... 628 

Κατασκευή Τυπολογίου ............................................................................................... 628 

Οι τύποι δράσεων των φορέων ................................................................................... 629 

Παρουσίαση Τυπολογίου ............................................................................................. 635 

Συμπεράσματα............................................................................................................................... 645 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (CASE STUDIES) ...................................... 0 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ................................................................................................................ 2 

Στατιστικά Στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού 4 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ......................................................................................................... 25 

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας ....................................................................................... 26 

Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο ............................... 27 

Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων ...................................................................................... 28 

Μερικά Στατιστικά Στοιχεία ........................................................................................ 29 

Human Early Learning Partnership (HELP) .............................................................................. 41 

Περιφέρεια Αττικής ........................................................................................................................ 44 

Συμπεράσματα................................................................................................................................. 51 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ–ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ................................................................................................ 53 

Ελλείψεις από την Τυπολογία ........................................................................................................ 57 

Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ......................................................................................................... 64 

Δράσεις και Προσεγγίσεις ............................................................................................. 64 

Κενά και Δυσκολίες ....................................................................................................... 67 

Προτεινόμενες Λύσεις και Καλές Πρακτικές .............................................................. 80 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων ............................................................................. 84 

Ποια παιδιά ωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο; ......................................... 84 

Κενά και προβλήματα .................................................................................................... 90 

Προς τη Δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης ................................................................................... 97 

Συμπεράσματα............................................................................................................................... 103 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 11 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ....................................................................................................................................... 115 

Παραρτήματα .................................................................................................................................... 118 

ΦΕΚ και Εγκύκλιοι ...................................................................................................................... 118 

Α.1. Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ........................................................ 118 

Α.2. Για το Επίδομα Παιδιού ...................................................................................... 123 

Α.3. Για τα Σχολικά Γεύματα ...................................................................................... 128 

Α.4. Για το Επίδομα Στέγασης .................................................................................... 136 

Α.5. Για την Πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ............................................ 143 

Α.6. Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ................................................................ 147 

Α.7. Για τη Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες ............ 154 

Διαμόρφωση ποσών του Επιδόματος Παιδιού ........................................................................... 158 

Στατιστικά στοιχεία ...................................................................................................................... 162 

Γ.1. Από τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» ........................ 162 

Συνεντεύξεις ...................................................................................................................................... 171 

5.Α. Δήμος Αμαρουσίου ............................................................................................... 171 

5.Β. Kid and Family ..................................................................................................... 176 

5.Γ. Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας (Κοινωνική & Εκπαιδευτική 

ΔΡΑΣΗ) 185 

5Δ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ..................................................................................................... 199 

5Ε. Παιδικό Χωριό SOS Βάρης ....................................................................................................... 247 

5Ζ Δικαίωμα στην Οικογένεια ......................................................................................................... 258 

5Η  Χαμόγελο του Παιδιού ............................................................................................................... 302 

Βιβλιογραφία ..................................................................................................................................... 326 

Ξενόγλωσση ................................................................................................................................... 326 

Ελληνόγλωσση .............................................................................................................................. 330 

iv. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ .............................................................................................. 335 

1. Η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: νομικός αντίκτυπος εντός του 

συστήματος ποινικής Δικαιοσύνης .................................................................................................. 338 

v.  ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.................................................................................... 357 

vi.  ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.................................................................................... 364 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 12 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

vii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΝΟΜΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΊΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ΚΎΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 369 

viii. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 &  Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΩΣ ΕΝΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ...................................................................................................................................... 374 

Citation: Λεριού, Ε., Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Ερευνητική Αναφορά βασισμένη σε 

Πανελλαδικά Στατιστικά στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού για το έτος 2019 και ο Παράγοντας 

της Κακοποίησης ως ένας Περιορισμός», Working Paper No. 2020-02,  C.W.-SMILE , Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, Aθήνα ......................................................................................................................... 375 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 376 

2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ........................................................................................................... 377 

3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1056 ........................................................................................ 382 

4. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ................................................................................................ 388 

5. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ........................................................................... 393 

5.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................................................................................... 399 

ix. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2018 ΚΑΙ  Η 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ................................................................................................................................. 401 

Citation: Λεριού, Ε. & Αναστασοπούλου, Α. (2020). «Αποτελέσματα ανάλυσης πολλαπλών 

αντιστοιχιών για την παιδική ευημερία σε μαθητικό πληθυσμό της περιφέρειας Αττικής κατά την 

σχολική περίοδο 2010-2018 και η ερμηνεία τους», Working Paper No. 2020-03, C.W.-SMILE , 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Aθήνα ........................................................................................................... 402 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 403 

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ....................................... 405 

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................... 408 

x. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΕ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019 ΚΑΙ  Η 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ................................................................................................................................. 409 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 411 

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ....................................... 414 

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................... 418 

xi. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ..... 419 

1. Πρόλογος ................................................................................................................................. 421 

2. Σύμφωνα με την Μελέτη του 2019 (Επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ) ......................... 421 

3. Για το 4ο Κύμα ......................................................................................................................... 423 

4. Συμπέρασμα – Προς ένα σχέδιο δράσης .................................................................................... 423 

xii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

 425 

xiii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 5ου ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

 432 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 13 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

xiv. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ .................................................. 437 

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 439 

Σκοπός του Σχέδιου Δράσης ........................................................................................................ 443 

Αρχές για τη σχεδίαση ενός Σχέδιου Δράσης για την Παιδική Ευημερία ............................... 446 

Ενδεικτικό περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης ................................................................................... 450 

Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης ........................................................................................... 452 

Σημεία εστίασης από τη Μελέτη Πρωτοβουλιών ...................................................................... 452 

Προβλήματα και Δυσκολίες ......................................................................................................... 458 

Σημεία εστίασης από την πρωτογενή έρευνα ............................................................................. 461 

Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης .............................................................................. 472 

Διατύπωση και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για Δράση........................................................... 472 

Σχέδια Δράσης: Διαμόρφωση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση ...................... 475 

Διαδικασία Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης .............................................................. 475 

Διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης477 

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματική Υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης .......... 479 

Συντονισμός διαδικασίας και συμμετοχή φορέων και πολίτων ............................... 479 

Επιλογή ρεαλιστικού και εφικτού αριθμού δράσεων ............................................... 480 

Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών ............................... 481 

Στρατηγικές και σημεία για την απαρχή του σχεδίου δράσης ...................................................... 483 

Δράσεις ανά Cluster ...................................................................................................................... 484 

Φορείς στην Περιφέρεια Αττικής ................................................................................................ 485 

Δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας.................................................................................................. 489 

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου ........................................................................... 489 

Δράση για χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής πολιτικής. ....... 490 

Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των δομών 

φιλοξενίας και των νοσοκομείων ................................................................................ 491 

Μείωση χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες υιοθεσίας και ανάδοχης ...... 491 

Μέτρηση και παρακολούθηση δείκτη παιδικής ευημερίας ..................................... 492 

Άλλες Δράσεις ............................................................................................................... 492 

Δράσεις σε επίπεδο Δήμων ........................................................................................................... 496 

Δράσεις στα Cluster 1 και 2 ........................................................................................ 496 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 14 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Δράση Cluster 3 4 και 5 ............................................................................................... 498 

Δράσεις Cluster 6 και 7 ................................................................................................ 500 

Κριτήρια Επιτυχίας .......................................................................................................................... 501 

Εργαλεία Παρακολούθησης Αξιολόγησης .................................................................................. 501 

Το σχέδιο για την παιδική προστασία από την κακοποίηση, υπό το πρίσμα ενός νομικού 

πλαισίου, σύμφωνα με την Αρτινοπούλου Βασιλική ...................................................................... 502 

Συνάντηση Εργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...................................................... 530 

Το Οριστικό Σχέδιο Δράσης: Προτεινόμενες Προτάσεις βάσει των αποτελεσμάτων όλων των 

κυμάτων της ποσοτικής έρευνας ..................................................................................................... 531 

Αναφορές ............................................................................................................................................ 545 

xv. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ 5 ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ............................................. 549 

 

 

  



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 15 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

i. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Ή ΦΤΩΧΕΙΑ 

  



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 16 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Citation: 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

  

 

 

 

 

 

  



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 19 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

Πρόλογος  

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας στην περιοχή της Αττικής, 

πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις εργασίας, όπου συνολικά δεκαπέντε (15) 

εκπρόσωποι εξειδικευμένων φορέων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

ενδιαφερόμενες ομάδες, σε ζητήματα παιδικής ευημερίας. Τέτοιοι φορείς  

συμπεριλαμβάνουν Τμήματα Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, Μη 

Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, το Υπουργείο Οικονομία και Ανάπτυξη και τον 

Συνήγορο του Παιδιού, εκπρόσωποι των οποίων κατέθεσαν την εμπειρία, τις 

γνώσεις και τις προτάσεις τους, στη συζήτηση που έγινε για κάθε ηλικιακή ομάδα 

των παιδιών (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) ξεχωριστά. Αυτό αποτέλεσε τη βάση 

του διαλόγου για την περαιτέρω εμβάθυνση στο ζήτημα της παιδικής ευημερίας 

στην περιοχή της Αττικής.  

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη συνάντηση παρευρέθηκαν η κα.. Σέβη 

Τσουκλίδη, κοινωνική λειτουργός σε κέντρο στήριξης του «Χαμόγελου του 

Παιδιού», η κα Ρουμπίνη Τερζάκη, πρόεδρος του «Παιδί & Οικογένεια – Kid 

& Family», κοινωνιολόγος και ερευνήτρια, ο δρ.Αντώνης Γάκης, από την 

Περιφέρεια Αττικής, ο εκπρόσωπος την Ενοριακής Νεανικής Εστίας Γκύζη  κ. 

Αργύρης Μάντης, οι εκπρόσωποι του Κέντρου Κοινότητας του  Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, κα. Δήμητρα Κονιδάρη και κα Δήμητρα Στουγιάννου, η 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα 

Ευσταθίου, ενώ το Δίκτυο Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετείχε 

εκπροσωπούμενο από την κα. Φωτεινή Αβδελλή, υπεύθυνη του εργαστηρίου 

πολιτισμού του Δικτύου, την κα. Έφη Μάνσαλη, κοινωνική λειτουργό, και τον 

κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, ψυχολόγο. Στη δεύτερη συνάντηση συμμετείχαν 

η εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρουσίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου, κοινωνική 

λειτουργός, η κα Μαρία Γκανούρη, Project Manager στη HopeGenesis, η η 

εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων κα Ελένη Ρήγα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής 
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Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού, η κα. Ελένη 

Τάνη, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, 

Πολιτισμού και Τουρισμού επίσης στο Δήμο Μεγαρέων και η  κ. Μάγια 

Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη).  

Επιπλέον, προς συμπλήρωση και των πορισμάτων που προέκυψαν από τις 

δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκε επικοινωνία και συνέντευξη με την κα. 

Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Ειδική Επιστήμονα για τα Δικαιώματα του παιδιού 

στη Συνήγορο του Παιδιού, τμήματος της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου του 

Πολίτη. Καταληκτικά, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με την κ. Ελένη 

Τριανταφύλου, Προϊστάμενη του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του 

Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). 

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας στον Καναδά, 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από την επιστημονική υπεύθυνη στον Καναδά. 

Εκεί πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos 

και παροχή πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού, καθώς επίσης και επίσκεψη στο 

“University of British Columbia” στη “West Mall”, στο Βανκούβερ και στο 

Ερευνητικό τoυ Κέντρο, “Human Early Learning Partnership” και συνέντευξη 

στη Project Manager του καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας 

εργαλείου διά της χρήσης ερωτηματολογίων, “Middle Years Development 

Instrument”, Lisa Pedrini.   

Συνεπώς, η ερευνητική ομάδα του C.W.-SMILE ήρθε σε επαφή συνολικά 

με δεκαεννέα (19) εκπροσώπους αρμόδιων για την παιδική ευημερία 

φορέων, με τους οποίους πραγματοποίησε ομαδικές συναντήσεις εργασίας και 

προσωπικές συνεντεύξεις αναφορικά με την ευημερία των παιδιών στην Αττική 

και στον Καναδά ανά κατηγορία ηλικίας, για τη συλλογή πληροφοριών που θα 

ενισχύσει την εν λόγω προσπάθεια. 
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1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1.1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος είναι να παραθέσει τη διεξαγωγή της ποιοτικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για την 

ευημερία των παιδιών και γενικότερα για ζητήματα που αφορούν άμεσα τα 

παιδιά,  στην περιφέρεια της Αττικής. Ως τέτοιοι εμπειρογνώμονες κρίνονται οι 

τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι διαφόρων τομέων που σχετίζονται με την 

ευημερία των παιδιών, ο  Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

εκπρόσωποι από ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 

δίκτυα. 

Απώτερος στόχος αυτής της δραστηριότητας, είναι η αποκάλυψη της 

πολλαπλότητας των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας 

και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής, υπό το 

πρίσμα των διαφορετικών αρμόδιων φορέων, για την επίτευξη συναίνεσης ως 

προς:  

• τον ορισμό της παιδικής φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη το 

συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό  και εκπαιδευτικό  πλαίσιο της 

Αττικής, 

• τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας  που έχουν μεγαλύτερη 

σημασία για το συγκεκριμένο πλαίσιο,  

• τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη 

μέτρηση της ευημερίας των παιδιών στην περιφέρεια Αττικής και 

• τις σχετικές βαρύτητες τους. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των πορισμάτων που προκύπτουν από την 

ποιοτική έρευνα, διεξάγονται συμπεράσματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο  

“Working Paper Νο. 2019-02”, σχετικά με την εφαρμογή και την κατασκευή των 

νέων υπό-δεικτών του νέου συνολικού δείκτη, που θα οδηγήσουν στη συλλογή 
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δεδομένων για τη παιδική ευημερία, όπου μέχρι τώρα δε συλλέγονταν σε τοπικό 

επίπεδο.  

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν  συναντήσεις, με αρμόδιους, για 

τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, φορείς, όπου παρουσιάστηκαν οι 

προκλήσεις της φτώχειας των παιδιών, στην περιοχή της Αττικής. Στο παρόν 

έγγραφο εργασίας, περιλαμβάνονται λεπτομερώς τα όσα συζητήθηκαν. 

Η ποιοτική έρευνα συνεχίστηκε σε φορείς του εξωτερικού, συγκεκριμένα 

στον Καναδά, όπου έγιναν επαφές με ανθρώπους της επιστημονικής κοινότητας 

που έχουν αφιερώσει πολυετή ερευνητική προσπάθεια για την παρακολούθηση 

της ευημερίας και την ορθή αποτύπωση της με σκοπό τη χάραξη πολιτικών που 

θα συντελέσουν στην ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών. Επίσης κατά τη 

διάρκεια αυτών των συναντήσεων, αναζητήθηκαν σχετικοί με τον δείκτη της 

παρούσης έρευνας, δείκτες. Ως απόρροια των συναντήσεων αυτών και της 

σχετικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε, η ερευνητική ομάδα κατέληξε σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Επιπλέον, στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου εργασίας, 

συμπεριλαμβάνονται περιλήψεις άρθρων της διεθνούς αρθρογραφίας για την 

παιδική ευημερία, από υλικό που μας παραχωρήθηκε ευγενικά από ειδικούς στον 

Καναδά. Το υλικό αυτό μελετήθηκε και παρουσιάζεται υπό μορφή περιλήψεων 

του περιεχομένου των άρθρων που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιογραφία, με τη 

βοήθεια των οποίων εξήχθησαν συμπεράσματα αναφορικά με τις τάσεις που 

υπάρχουν στη μέτρηση και αποτύπωση της παιδικής ευημερίας παγκοσμίως. 

 

1.2.  1η συνάντηση εργασίας  

Στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μμ,  

πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Εργασίας των ενδιαφερόμενων ομάδων για 

τη θεματική της παιδικής ευημερίας ή του αντιθέτου της, δηλαδή της παιδικής 

φτώχειας, για τις ηλικιακές ομάδες του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, των 

παιδιών της περιφέρειας Αττικής. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο 
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χώρο του Παντείου Πανεπιστημίου, συγκεκριμένα στο χώρο της Βιβλιοθήκης  

του Τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αριστοτέλους 29, 3ος 

όροφος). Η συνάντηση χωρίστηκε σε τρία “sections”. To πρώτο αφορούσε την 

σχολική κατηγορία του Δημοτικού,το δεύτερο τη σχολική κατηγορία του 

Γυμνασίου και το τρίτο την σχολική κατηγορία του Λυκείου. Αφού τονίστηκε 

από την Επιστημονική Υπεύθυνη η σημασία της σύστασης ενός νέου δείκτη 

παιδικής ευημερίας, προσαρμοσμένου στο φαινόμενο του συγκεκριμένου είδους 

παιδικής αποστέρησης (απόκλισης από τη παιδική ευημερία) που εμφανίστηκε 

στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης, έγινε συζήτηση μεταξύ των 

καλεσμένων φορέων για τα θέματα που προαναφέρονται στην εισαγωγή του 

παρόντος. Στην κατάληξη της συνάντησης η Επιστημονικά Υπεύθυνη 

ανακεφαλαίωσε όσα είχαν αναφερθεί και αναζήτησε συναίνεση στα βασικά 

πορίσματα της συζήτησης τα οποία αφορούσαν τη συμπερίληψη των διαστάσεων 

ή των υπό-δεικτών της διατροφής (με μεγάλη βαρύτητα), της ενεργού παροχής 

ρεύματος, του πολιτισμικού κεφαλαίου και την ανάγκη αποτύπωσης τους στον 

ορισμό της παιδικής ευημερίας. Η συναίνεση επιτεύχθηκε. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι φορείς που συμμετείχαν με τη σειρά που ερωτήθηκαν για τα 

θέματα προς συζήτηση αλλά και τη δράση και την εμπειρία τους στο γεωγραφικό 

χώρο της Αττικής.   

 

1.2.1 Το Χαμόγελο Του Παιδιού  

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» 1  είναι ένας παγκοσμίως γνωστός μη 

κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος δραστηριοποιείται με την βοήθεια 

εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και μεγάλο αριθμό εθελοντών και 

δωρητών. Μέχρι και σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει υποστηρικτικό 

ρόλο απέναντι σε παιδιά που έχουν βρεθεί θύματα βίας ανεξαρτήτου μορφής, 

 
1 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.hamogelo.gr/gr/el/home/  

https://www.hamogelo.gr/gr/el/home/
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παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, και 

φυσικά παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. 

Στη συνάντηση εργασίας παρευρέθηκε η κα. Σέβη Τσουκλίδη, κοινωνική 

λειτουργός σε κέντρο στήριξης του «Χαμόγελου», η οποία παρουσίασε το 

πρόγραμμα της στήριξης των οικογενειών που έχει αναλάβει να υποστηρίξει το 

«Χαμόγελου του Παιδιού», για τα παιδιά που βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας, 

το οποίο υπάρχει από το 1997, ανέφερε ότι το καλύτερο περιβάλλον για ένα παιδί 

είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, όταν προφανώς δεν παρατηρούνται σε 

αυτό φαινόμενα κακοποίησης ή παραμέλησης. Σκοπός των δράσεων του 

Χαμόγελου είναι η φυσική στήριξη. Αυτό γίνεται με τη μηνιαία κάλυψη αναγκών 

πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, είδη ένδυσης, σχολικά) και χορηγίες για φροντιστήρια, 

εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, κλπ. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η 

εξομάλυνση-ανάκτηση των δυνατοτήτων των οικογενειών σε ανάγκη, μέχρι η 

στήριξη να σταματήσει να είναι απαραίτητη, πράγμα που κρίνεται από τη 

δουλειά κοινωνικών λειτουργών, ως προς το ιστορικό της εκάστοτε οικογένειας. 

Μέσα από τη στήριξη γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτεί η οικογένεια στην 

κινητοποίηση ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα, αφού υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου τα ενήλικα μέλη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ συγκεκριμένες 

δεξιότητες της καθημερινότητας, πολλώ δε μάλλον σε θέματα οικονομικής 

φύσεως (πχ. Εύρεση εργασίας, πληρωμή λογαριασμών κλπ.). Τα Κέντρα 

Στήριξης βοηθούν συμβουλευτικά στο κομμάτι αυτό, ενώ παράλληλα παρέχουν 

ψυχολογική υποστήριξη, πέραν των κοινωνικών λειτουργών, χωρίς 

συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών. Εδώ έγινε η διευκρίνηση ότι τα Κέντρα 

στήριξης παρέχουν συμβουλευτική, και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, τα 

περιστατικά θυμάτων βίας που χρήζουν θεραπείας παραπέμπονται στα Κέντρα 

Ημέρας. Ακόμη, σε περιπτώσεις ασθενειών των παιδιών μεσολαβεί, είτε μέσω 

του τμήματος ιατρικών του συλλόγου είτε μέσω κάποιου φορέα, για την 

πρόσβαση των ασθενών σε κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται στήριξη των οικογενειών σε ανάγκη στην ολιστική 
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παρέμβαση που αναπτύσσεται μέσω του Χαμόγελου. Η κ. Τσουκλίδη 

αναφέρθηκε ακόμη στο Κέντρο Διαχείρισης-Διανομής ειδών που λειτουργεί στη 

λαχαναγορά του Ρέντη, για την παροχή φρέσκων φρούτων, λαχανικών και 

κρέατος στις οικογένειες Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τη σχετικώς 

αυξανόμενη ανάγκη για νέα σπίτια, δόθηκε η απάντηση ότι η ανάγκη δεν μπορεί 

να εστιαστεί αμιγώς στην περίοδο της κρίσης και γι’ αυτό δεν μπορούν να την 

αποδώσουν εξ ολοκλήρου σε αυτή, αν και αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως είναι 

σημαντικός παράγοντας (λόγω έλλειψης στοιχείων). Ανέφερε ακόμη ότι το 2011 

και το 2015 δημιουργήθηκαν δυο νέα κέντρα στήριξης της οικογένειας στην 

Αττική, προκειμένου να καλύψουν περισσότερες περιοχές, ενώ πανελλαδικά 

υπάρχουν 14 τέτοια κέντρα στήριξης. Οι οικογένειες που μπορούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί. Επιπλέον, οι οικογένειες που βρίσκονται στο 

πρόγραμμα αυτή τη στιγμή έχουν παιδιά από κάθε ηλικιακή ομάδα. 

 

1.2.1.1 Στατιστικά Στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Στήριξης του 

Χαμόγελου του Παιδιού 

Κατά το διάστημα από το 2010 έως το 2017, βάσει του Τμήματος 

Κοινωνικής Στήριξης του Οργανισμού, ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων 

παιδιών  σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο γεγονός που αντανακλά την πρωτοφανή 

για ανεπτυγμένη χωρά του ΟΟΣΑ κρίση που έπληξε την χωρά μας. Ενδεικτικό 

ως προς αυτό είναι η εισαγωγή το 2011 της υποομάδας «οικογένειες με άνεργους 

γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία» και η εντυπωσιακή άνοδο της μετά 

το 2012. 
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Διάγραμμα 1: Οικογένειες με άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία  

 

 

Περαιτέρω, η προέλευση των παιδιών που ήρθαν μέσω ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας υπερβαίνει αυτήν των παιδιών που ήρθαν μέσω παραπομπής από 

άλλους φορείς, ενώ με εξαίρεση το 2014 η ανοδική τους πορεία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως παράλληλη. 
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Διάγραμμα 1 : Εξυπηρετούμενες Οικογένειες από το Χαμόγελο του Παιδιού, με 
άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία (2010 - 2017) 
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Διάγραμμα 2: Τρόπος προσέλευσης των περιστατικών 

 

 

Αντιθέτως, η σχέση μεταξύ των οικογενειών που δέχθηκαν τις υπηρεσίες 

του Οργανισμού για πρώτη φορά έναντι αυτών που εξυπηρετούνται από 

προηγούμενες χρονιές μεταβάλλεται συνεχώς και αυτό οφείλεται κυρίως στις 

αυξομειώσεις των οικογενειών που προσήλθαν για πρώτη φορά.  
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Διάγραμμα 2: Τρόπος προσέλευσης των περιστατικών στο Χαμόγελο του 
Παιδιού (2010-2017)

ήρθαν από ιδιωτική 
πρωτοβουλία

ήρθαν μέσω παραπομπής 
από άλλους φορείς και 
υπηρεσίες
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Διάγραμμα 3: Παλαιές έναντι νέων οικογενειών στήριξης 
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Διάγραμμα 3:Παλαιές έναντι νέων οικογενειών που δέχονται στήριξη από το 
Χαμόγελο του Παιδιού (2010 - 2017)

προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία 

εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές
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Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός παιδιών και παιδιά που προσήλθαν για πρώτη φορά 

 

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι από το σύνολο των οικογενειών το ποσοστό 
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2896

4.465

10.927
10.547 10.555

12.828

11.943

12.816

597
1.121

7.836

2.647 2.828

3.884

3.097
3.618

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Χαμόγελο του Παιδιού

Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών και αριθμός 
εξυπηρετούμενων, για πρώτη φορά, παιδιών  (2010 -2017)

συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών  

παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίεςπρώτη 
φορά



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 30 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

πολύτεκνες οικογένειες, ενώ διαφορά τους κυμαίνεται περί της 20 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

 

Διάγραμμα 5: Μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες 
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1.2.1.2 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την τηλεφωνική 

συμβουλευτική υποστήριξη 

Σε  επόμενο στάδιο της έρευνας θα επεξεργαστούμε εκτενώς στοιχεία τα 

οποία θα αφορούν την βία και την κακοποίηση, προκειμένου να αντλήσουμε 

ποσοτικά στοιχεία χωρίς τη χρήση των ερωτηματολογίων μας. Στο παρόν 
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Διάγραμμα 5: Moνογονεϊκές και Πολύτεκνες Οικογένειες που 
εξυπηρετήθηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού (2010 -2017)

μονογονεϊκές οικογένειες 

πολύτεκνες οικογένειες 
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περιλαμβάνεται ενδεικτικά, μια πηγή στοιχείων που ευγενικά μας παραχωρήθηκε 

από το Χαμόγελο του Παιδιού και αφορά το έτος 2018.  

Εικόνα 1.  

  

Πηγή: Xαμόγελο του Παιδιού 

Από τη πηγή αυτή είμαστε σε θέση να αντλήσουμε και να επεξεργαστούμε, 

σημαντικά στοιχεία σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και 

θέματα που αφορούν την ψυχική τους υγεία. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να 

τα αντλήσουμε από τα ερωτηματολόγια και επομένως η πηγή για αυτά τα 

στοιχεία θα είναι τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία από έναν έγκυρο φορέα 

όπως το Χαμόγελο του Παιδιού.  

1.2.1.3 Συμπεράσματα  

Μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού επιβεβαιώνεται πώς η κρίση που 

πέρασε πρόσφατα η χώρα μας επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. 

Ήτοι, στο Διάγραμμα 4, παρουσιάζεται η εκρηκτική αύξηση το 2012, των 
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παιδιών που δέχθηκαν υπηρεσίες από τα κέντρα στήριξης του Χαμόγελου του 

Παιδιού, για πρώτη φορά. Ταυτόχρονα, οι οικογένειες με ανεργία ή επισφαλή 

εργασία που εξυπηρετήθηκαν από τα κέντρα στήριξης του «Χαμόγελου», 

αυξήθηκαν σταθερά από το 2013 και μετά (Διάγραμμα 1). Χαρακτηριστική είναι 

η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν από το Χαμόγελο 

του Παιδιού από το 2011 και μετά, και η ταυτόχρονη μείωση την ίδια χρονική 

περίοδο των πολύτεκνων οικογενειών.  

  

1.2.2.«Παιδί & Οικογένεια - Kid and Family» 

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός  «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» 

είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στα ζητήματα της παιδικής 

φτώχειας και της στήριξης των οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, 

από πολύτεκνες, μονογονεϊκές και αλλοδαπές οικογένειες μέχρι παιδιά με 

νεοπλασματικές ασθένειες, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 

για την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής αντίληψης, στα πλαίσια του 

αναπτυσσόμενου αισθήματος κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα του οργανισμού, «ο κύριος σκοπός του οργανισμού είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των κοινωνικών θεσμών με τη βοήθεια της κοινωνίας για να 

εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των ανήλικων παιδιών και των 

οικογενειών τους, εκτελώντας έργα» 2. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 

το «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» είναι οι διανομές τροφίμων στα 

νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη, ψυχολογική υποστήριξη, charity shops 

από όπου οι «εύθραυστες οικογένειες» μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα σε 

 
2 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

• http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95  

• http://www.kidsfestival.gr/ 

• https://www.globalgiving.org/projects/relief-distributions-greece/ 

 

 

http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95
http://www.kidsfestival.gr/
https://www.globalgiving.org/projects/relief-distributions-greece/
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χαμηλές τιμές, δίκτυο ιατρικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής 

υποστήριξης, art festivals  και δωρεάν workshops για μαθητές. 

Η πρόεδρος του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family», κα Ρουμπίνη 

Τερζάκη, κοινωνιολόγος και ερευνήτρια, ανέφερε αρχικά ότι η οργάνωση τους 

είναι γνωστή λόγω των προγραμμάτων σίτισης και ψυχολογικής υποστήριξης. 

Με αναφορά στο ρεύμα των “emo”, ανέφερε ότι τα παιδιά των πληγεισών από 

την οικονομική κρίση οικογενειών παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό 

επιδείνωσης ψυχωσικών διαταραχών το μετά την κρίση διάστημα, τονίζοντας ότι 

ο κλυδωνισμός της οικογένειας από τις οικονομικές συνθήκες δημιουργεί 

πρόσφορο έδαφος για αυτά τα φαινόμενα εξαιτίας του αυξημένου αριθμού 

διαζυγίων λόγω ανέχειας (πράγμα που όπως θα δούμε παρακάτω έχει περαιτέρω 

συνέπειες ως προς την ίδια τη σύσταση της οικογένειας ή ακόμη και την εξαρχής 

δημιουργία της). Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Τερζάκη, το μέγεθος της 

ανάγκης που έχει δημιουργηθεί από πλευράς των οικογενειών που πλέον ζουν 

υπό συνθήκες φτώχειας είναι ασύλληπτο, αφού λόγω της οικονομικής κρίσης, τα 

νοικοκυριά με άνεργους και τους δύο γονείς αυξήθηκαν, όπως αυξήθηκαν και οι 

περιπτώσεις ανθρώπων που έμειναν άστεγοι.  

Ακόμη αναφέρθηκε ότι πάνω από το 50% των νεαρών Ελλήνων, βλάπτουν 

συνεχώς τους εαυτούς τους (αυτοτραυματισμοί-piercing-tattoo) και έχουν 

αυτοκτονικές συμπεριφορές. Σε συνδυασμό με την απώλεια ταυτότητας που 

χαρακτηρίζει τα νεαρά άτομα, η οικονομική κρίση δείχνει, λοιπόν, να 

καταστρέφει κοινωνικά, υλικά και ηθικά, τα παιδιά και τις οικογένειές 

εντείνοντας την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά η οποία διαχωρίζεται σε 

ψυχική και σωματική. Η ψυχική αυτοκαταστροφή αντιμετωπίζεται πιο δύσκολα, 

ενώ η σωματική δημιουργεί εξαρτήσεις και έχει λοιμώδη χαρακτήρα, γι’ αυτό 

και εντάσσεται στις λοιμώδεις και εθιστικές νόσους, τη στιγμή που τα ψυχικά 

νοσήματα δεν είναι λοιμώδη ή εθιστικά. Για τη διερεύνηση του φαινομένου 

αυτού, που δείχνει να πηγάζει πρωτίστως από την έλλειψη αξιών και κοινωνικής 

δομής. Παρατηρείται λοιπόν η αλληλουχία: 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 35 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Φτώχεια→βία → Αυτοκαταστροφή, 

Όπου βρισκόμαστε σήμερα, σύμφωνα με την κ. Τερζάκη, λόγω των 

οικονομικών συγκυριών που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση περιστατικών 

βίας, βιασμών και παραβατικών συμπεριφορών, αντί της επιθυμητής 

αλληλουχίας που έιναι: 

Φτώχεια→Κοινωνικός ιστός→ Επανένταξη. 

Σύμφωνα με στοιχεία του «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family», επί του 

παρόντος, περίπου το 75% των παιδιών είναι ήδη εθισμένα σε αυτοτραυματισμό 

και υπάρχουν συνεχείς περιπτώσεις αυτοκτονιών σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 

15-25,(παιδιά σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου και Λυκείου) υπάρχει δηλαδή 

σημαντικό ποσοστό σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Η απειλή αυξάνεται καθημερινά, 

καθώς έχει σημειωθεί ότι περίπου το 68% του πληθυσμού της Αθήνας θεωρείται 

αυτοκαταστροφικό, ενώ σε μικρές πόλεις και χωριά, ο μέσος όρος είναι 30-50%. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν χάσει την ψυχική τους υγεία 

και 5-7% είναι αυτοκτονικοί (Terzaki, 2017) . 

Στον παρακάτω  πίνακα φαίνονται οι επωφελούμενοι του δικτύου 

διανομής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης: 

Πίνακας 1: Eπωφελούμενοι 

Επωφελούμενοι του δικτύου διανομής 

  Οικογένειες Γονείς Παιδιά Σύνολο 

ατόμων 

Διγονεϊκές γονείς 2,856 5,712 8,743 14,455 

Μονογονεϊκές 

οικογένειες 

1,894 1,894 2,460 4,354 

Σύνολο 4,750 7,606 11,203 18,809 

(δεδομένα που αφορούν την περίοδο 2013-2015)                                                                      

Πηγή: http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95   

http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95
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Συνοπτικά λοιπόν, η κα. Τερζάκη, εκ μέρους της οργάνωσης «Παιδί & 

Οικογένεια – Kid & Family» μας παρουσίασε τρεις διαστάσεις που επηρεάζουν 

την ευημερία των παιδιών σε κάθε ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με την εμπειρία 

που έχει αποκτήσει στο αντικείμενο, και λόγω της ιδιότητας της, οι οποίες είναι 

η αύξηση των διαζυγίων λόγω της οικονομικής κρίσης (αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά σε εικονικά διαζύγια χάριν της επίτευξης του αφορολόγητου), 

το ζήτημα της στέγης (είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου παιδιά φιλοξενούνται σε 

μέλη της ευρύτερης οικογένειας λόγω έλλειψης υποδομών) και φυσικά η ψυχική 

υγεία (τονίστηκε ότι τα φαινόμενα αυτοκαταστροφής ξεκινούν από τα 8 έτη με 

peak στα 11 έτη, (παιδιά σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού)όπου τα παιδιά 

αυτοτραυματίζονται, καταναλώνουν τοξικά υγρά-αλκοόλ, με ποσοστό πάνω από 

50% των περιπτώσεων να παρατηρούνται στην περιοχή της Αττικής). 

Τα δεδομένα αυτά γίνονται με τη βοήθεια έγκριτων πλέον αυτό-

αναφερόμενων ερωτηματολογίων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 

Παρατηρήθηκε ότι η πτώση του οικογενειακού εισοδήματος κατά πάνω από 40% 

οφείλεται για την αύξηση τέτοιων φαινομένων στα παιδιά, πράγμα που 

επιβεβαιώνει την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη τους. 

1.2.3. Περιφέρεια Αττικής 

Ο κ. Αντώνης Γάκης, από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρθηκε εκτενώς 

στο φαινόμενο της πολιτισμικής πενίας στα χρόνια της κρίσης, το οποίο 

αντανακλάται στη συμπεριφορά των παιδιών της σχολικής κατηγορίας του 

Δημοτικού, αλλά και στις γνώσεις τους στη γλώσσα, το θέατρο και την ιστορία. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν σχολεία της κεντρικής περιφερειακής ενότητας 

Αθηνών (Κυψέλη, Πατήσια, Σεπόλια, Αττική, κλπ.) τα οποία είναι αποκλεισμένα 

από τις πολιτιστικές δράσεις με αντίτιμο, εδώ και τρία με τέσσερα χρόνια. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι για να μπορεί να συμμετάσχει μια σχολική μονάδα στην 

παρακολούθηση κάποιας θεατρικής παράστασης είναι απαραίτητη η συμμετοχή 

του 70% των μαθητών του σχολείου. Ειδικά όταν το εισιτήριο παιδικού θεάτρου 
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έχει πέσει έως και στα 3-4 ευρώ από 8-10 πριν το 2008 κάνει εμφανή την 

δραματική πτώση.  

Καίριο αίτιο για το φαινόμενο αυτό είναι η ίδια η κουλτούρα, αφού, 

σύμφωνα μ τον κ. Γάκη, η πολιτιστική εκπαίδευση θεωρείται αγαθό περιττό και 

παρείσακτο, με την πλειοψηφία των γονέων να θεωρεί  την πολιτιστική παιδεία 

ως πολυτέλεια , σχεδόν ως μη μορφή εκπαίδευσης, και να προτιμά να στρέψει 

την πλάτη της στις τέχνες. Η επιθυμία για πολιτισμική εκπαίδευση είναι άμεσα 

συνυφασμένη με το οικονομικό στοιχείο αφού οι δωρεάν παραστάσεις, από την 

άλλη πλευρά, έχουν σημαντική προσέλευση. Ωστόσο, παρατηρείται ότι υπάρχει 

σύγχυση μεταξύ του εμπορικού και του ποιοτικού θεάτρου, λόγω των 

πεποιθήσεων των γονέων που περνούν στα παιδιά. , η οποία σε συνδυασμό με τη 

μείωση της οικονομικής δυνατότητας έχει δημιουργήσει ένα πολιτισμικό κενό 

μεταξύ παιδείας και τέχνης, τη λεγόμενη πνευματική φτώχεια. Έχουν λοιπόν, τα 

παιδιά συνδυάσει οτιδήποτε εύπεπτο προσφέρει η τηλεόραση ή το youtube με 

την πνευματική τους διασκέδαση, πράγμα που οι γονείς αντιμετωπίζουν θετικά, 

επιτρέποντας τους να παίζουν με κινητά και tablet από πολύ μικρές ηλικίες 

(parking). Η πνευματική φτώχεια οδηγεί τους γονείς να στρέφουν τα παιδιά τους 

σε πρακτικά επαγγέλματα με στόχο αποκλειστικά την οικονομική αποκατάσταση, 

στάση που τα παιδιά λόγω του νεαρού της ηλικίας τους ενστερνίζονται, όντας 

τελικά «θύματα της έλλειψης κουλτούρας», στάση που υιοθετήθηκε και από 

μεγάλο αριθμό δασκάλων, οι οποίοι στο βωμό της επαγγελματικής 

αποκατάστασης δεν εμβαθύνουν ουσιαστικά στην παιδεία και τις παιδαγωγικές 

μεθόδους.  

Αξίζει να αναφερθεί ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Γάκη, ότι το μάθημα της 

Θεατρικής Αγωγής διεκόπη τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία ως 

μη πρωτεύον, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη διδάσκονται τη λειτουργία στα 

πλαίσια της ομάδας και την έκφραση, ενώ η άγνοια της ελληνικής οικογένειας 

για την ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την ανατροφή παιδιών «περιβαλλοντικά 

φτωχών». 
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1.24. Ενοριακή Νεανική Εστία Γκύζη 

Ο εκπρόσωπος την Ενοριακής Νεανικής Εστίας Γκύζη 3  κ. Αργύρης 

Μάντης μίλησε για το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας και την παροχή δράσεων 

στήριξης σε παιδιά και νέους που οι οικογένειες τους έχουν πληγεί από τη 

οικονομική κρίση, όπως η φροντιστηριακή στήριξη σε παιδιά που πηγαίνουν 

σχολείο, αλλά και η αύξηση επιδομάτων σε φαντάρους και φοιτητές.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο τομέας νεότητος της Ενοριακή 

Νεανική Εστία του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη, στην προσπάθεια να 

βοηθήσει τα παιδιά, τους νέους και γενικότερα την ελληνική οικογένεια έχει 

θεσπίσει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ελάφρυνση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού.  Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή της οικονομικής κρίσης έχει 

παρθεί η απόφαση από το συμβούλιο της Ενοριακής Νεανικής Εστίας να δίνονται 

μαθητικά επιδόματα και σε μαθητές ώστε να καλύψουν οικονομικές ανάγκες για 

γραφική ύλη, αγορά βιβλίων και άλλων ειδικών αναγκών καθώς επίσης και 

πλήρης κάλυψη τροφείων για συμμετοχή στις θερινές μαθητικές εκκλησιαστικές 

κατασκηνώσεις..  

Αναλυτικότερα, ο τομέας Νεότητας της ενορίας παρέχει κάλυψη για 

γραφική ύλη, αγορά βιβλίων και άλλων ειδικών αναγκών. Ενδεικτικά, ο κ. 

Μάντης ανέφερε ότι τον τελευταίο χρόνο συμμετείχαν  60 παιδιά, κυρίως των 

σχολικών κατηγοριών, Δημοτικού και Γυμνασίου, ενώ δημιουργήθηκε στην 

Ενορία Κοινωνικό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών ειδικά για άνεργους στο οποίο 

οι νέοι της Ενορίας είχαν την δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα 

ξένων γλωσσών από έμπειρες εθελόντριες καθηγήτριες, με τη συμμετοχή 

περίπου 10 νέων.  Επιπλέον, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, η 

Ενοριακή Νεανική Εστία καταβάλλει τα δίδακτρα οικονομικά αδυνάτων 

οικογενειών χωρίς όμως να γνωρίζουν τα παιδιά ότι τα χρήματα δίνονται από την 

 
3 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.eneagstylianougkyzi.gr/  

http://www.eneagstylianougkyzi.gr/
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Ενορία ώστε να μην νιώθουν μειονεκτικά, ενδεικτικά, σε συνεργασία με την 

Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γυμνασιάρχη καταφέραμε 

να φτάνουν στα σπίτια 16 υποσιτισμένων μαθητών Γυμνασίου κάθε απόγευμα το 

«Πρωινό στο σπίτι». Ενώ αυξήθηκαν τα επιδόματα που δίνονται σε φοιτητές  και 

φαντάρους  (6 και 4 αντίστοιχα)  

Διάφορες δραστηριότητες όπως εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, 

ψυχαγωγικές προβολές και αθλητικές δραστηριότητες έχουν μικρή συμβολική 

συμμετοχή της τάξεως των 3 ευρώ και άλλοτε δωρεάν σε σύγκριση με την 

παροχή τους από άλλους φορείς. με την συμμετοχή περίπου  200 παιδιών. Ο 

τομέας Νεότητας καλύπτει τα έξοδα οικονομικά αδυνάτων παιδιών για την 

συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις τον τελευταίο χρόνο είχαμε την 

συμμετοχή 15 παιδιών. Ακόμη, δίνεται κάθε χρόνο από την Ενορία του Ιερού 

Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη και συγκεκριμένα από τον  τομέα νεότητος ένα 

«οικονομικό βραβείο» σε νεοεισαχθέντες φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας με κριτήριο τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Νεότητος και Οικογενείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών.  

Ποσοστιαία θα αναφέρουμε ότι στα χρόνια της κρίσης είχαμε μια αύξηση 

συμμετοχής σε όλα τα προαναφερθέντα της τάξεως του 35%. 

Σε συνέχεια αυτών, συζητήθηκε η περίπτωση που 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, 

ενώ στην υπάρχουσα εισοδηματική διάσταση θα πρέπει να μπει ένας δείκτης στις 

κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου που να εξετάζει κατά πόσο μπορούν 

να πληρωθούν τα φροντιστήρια των παιδιών. 

 

1.2.5.  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

To Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας αποτελείται από την 

Κεντρική Δομή κα το Παράρτημα Ρομά, επιτελώντας συμπληρωματική 
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λειτουργία στη δομή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 

Στην εν λόγω υποδομή γίνεται «υποδοχή και καταγραφή των ενδιαφερόμενων – 

ωφελούμενων με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθησή τους σε 

Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική 

υποστήριξη, ενδυνάμωση και ένταξή τους», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 

στην ιστοσελίδα του Δήμου4, ενώ παρέχονται και υπηρεσίες συμβουλευτικής, 

στήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών, διευκόλυνση για θέματα προνοιακών 

επιδομάτων5  και άλλων εκκρεμοτήτων, καθώς και πρωτοβάθμια υγειονομική 

φροντίδα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου Κοινότητας συμπεριλαμβάνει 

δύο κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, παιδαγωγό, επισκέπτη υγείας, 

σύμβουλο για θέματα απασχόλησης, διαμεσολαβητή. Απευθύνεται σε όλους 

ανεξαιρέτως τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας, με προτεραιότητα στις 

ευπαθείς ομάδες. 

Οι εκπρόσωποι του Κέντρου Κοινότητας του  Δήμου Αγίας Βαρβάρας, κα. 

Δήμητρα Κονιδάρη και κα Δήμητρα Στουγιάννου, έκαναν αναφορά στην αύξηση 

των αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων όπως το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης. Επιπλέον, έγινε αναφορά σε θέματα σχολική διαρροής, 

ενεργειακής φτώχειας, κ.α., στους πληθυσμούς Ρομά που διαμένουν στην 

περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σχολική διαρροή, παρατηρείται 

περισσότερο σε παιδιά της σχολικής κατηγορίας του γυμνασίου, ενώ είναι 

αρκετά είναι εκείνα που δεν συνεχίζουν ποτέ στις τάξεις του λυκείου. Όσον 

αφορά την ενεργειακή φτώχεια, αναφέρθηκε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το 

ποσοστό των οικογενειών που δεν κατοικούν σε ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες, 

χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα περιορίζεται στα χρόνια της 

 
4 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://agiavarvara.gr/kentro-kinotitas/  
5 Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αναφέρει ενδεικτικά ότι « 

Το 2018 είναι έτος αφιερωμένο στο παιδί. Δεν είναι τυχαίο πως το σύνολο των 315 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, 

που εξοικονομήθηκαν από τις ετήσιες δαπάνες των υπουργείων αποδίδεται στο παιδί: 260 εκατομμύρια για τα 

οικογενειακά επιδόματα, 40 για τα σχολικά γεύματα και 15 για βρεφονηπιακούς σταθμούς.». Περισσότερες 

πληροφορίες για τον ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gr/ 

https://agiavarvara.gr/kentro-kinotitas/
https://opeka.gr/
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οικονομικής κρίσης. Τονίστηκε ότι η ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος οδήγησε σε πολλές διακοπές παροχών ρεύματος, έναντι 

της ελαστικότητας που υπήρχε όταν αυτή διατηρούσε το δημόσιο χαρακτήρα της. 

Μεγάλο είναι το πρόβλημα του αναλφαβητισμού, το οποίο εμποδίζει τη 

διευκόλυνση της συνεννόησης.  Επιπλέον, έγινε αναφορά σε περιστατικά βίας 

σωματικής και λεκτικής, και βιασμών παιδιών που έχουν αυξηθεί κάθετα. 

Ωστόσο, αναφέρεται ότι λόγω της νοοτροπίας των Ρομά, η βία δεν θεωρείται ως 

κάτι επιλήψιμο από εκείνους, όπως και τα φαινόμενα του αυτοτραυματισμού. 

Συμπληρωματικά, όσον αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, σε 

στοιχεία που μπορέσαμε να βρούμε για το μήνα Φεβρουάριο του 20176, όχι μόνο 

για την Αττική αλλά γενικά για την Ελλάδα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις 

νοικοκυριών ήταν 151.872 με τα μέλη των εγκεκριμένων νοικοκυριών να είναι 

351.175: 95.138, ενήλικες: 256.037 ενώ τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά είναι 

63.590.  Τα νοικοκυριά που δήλωσαν μηδενικό εισόδημα ανέρχονταν στις  

70.046, ακολουθούν τα νοικοκυριά που το εισόδημα τους προκύπτει από εργασία 

(51.185), ενώ πολλά είναι και τα νοικοκυριά που το εισόδημα τους αποτελείται 

μόνο από επιδόματα και βοηθήματα (43.147). Από το σύνολο των νοικοκυριών , 

το 35%, δηλαδή 53.069 είναι νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί, ενώ κάτι 

λιγότερα από το διπλάσιο είναι τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά (65%, 98.803). Από 

τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν, εξετάζοντας τα μέλη του κάθε νοικοκυριού, 

αθροιστικά ο αριθμός των παιδιών που επωφελείται από το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης είναι 95.138 παιδιά, το 27% δηλαδή των ανθρώπων που 

επωφελούνται. Το 49% των αιτήσεων αφορούν νοικοκυριά που έχουν 

τουλάχιστον έναν άνεργο, ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία (περίπου 90%) 

πρόκειται για ελληνικές οικογένειες. Τα στοιχεία αυτά φορούν μόνο ένα μήνα 

από όλη τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος, ωστόσο, υποθέτουμε ότι δεν 

παρουσιάζονται πολύ μεγάλες διαφορές από μήνα σε μήνα. 

 
6 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/146230/koinoniko-

epidoma-allileggyis-statistika-kai-odigies-apo-to-keaprogram-gr 

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/146230/koinoniko-epidoma-allileggyis-statistika-kai-odigies-apo-to-keaprogram-gr
https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/146230/koinoniko-epidoma-allileggyis-statistika-kai-odigies-apo-to-keaprogram-gr
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1.2.6. Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Δίκτυο) είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό σωματείο που αποσκοπεί στην διασφάλιση της προστασίας των 

αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες 

και παρεμβάσεις,. Το όραμα του σωματείου αυτού ένας κόσμος, όπου "τα παιδιά 

θα μεγαλώνουν υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα 

δικαιώματά τους θα γίνονται σεβαστά» 7  , όπως επισημαίνεται στον σχετικό 

ιστότοπο. Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου θρησκείας, 

εθνικότητας, φύλου και γλώσσας, και παρέχει υπηρεσίες στήριξης παιδαγωγικού, 

ψυχοκοινωνικού και νομικού χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι 

ο φορέας αυτός δραστηριοποιείται στη διάσταση της παιδικής ευημερίας που 

αφορά την εκπαίδευση σε κάθε ηλικιακή ομάδα παιδιών, καθώς και την 

προαγωγή αυτού που ονομάζεται διαπολιτισμικό κεφάλαιο. 

Το Δίκτυο συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας του ερευνητικού έργου  

C.W.- SMILE εκπροσωπούμενο από την κα. Φωτεινή Αβδελλή, υπεύθυνη του 

εργαστηρίου πολιτισμού του Δικτύου, την κα. Έφη Μάνσαλη, κοινωνική 

λειτουργό, και τον κ. Μιχάλη Παπαντωνόπουλο, ψυχολόγο. Αναφέρθηκαν οι δύο 

πυλώνες δράσεις του Δικτύου, οι δράσεις των οποίων μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνουν  τόσο την γενικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού και των  

αρμόδιων λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών όσο και την έμπρακτη 

καθημερινή στήριξη των παιδιών σε ανάγκη για την αντιμετώπιση της φτώχειας 

και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Γίνονται επαφές με σχολεία της περιοχής, με το διδακτικό προσωπικό και τους 

γονείς των παιδιών, με άμεση ενημέρωση στη γλώσσα των παιδιών των 

μεταναστών. 

 
7 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://ddp.gr/  

https://ddp.gr/
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Όσον αφορά τη δράση του Δικτύου στοχευμένα στις ανάγκες της κάθε 

ηλικιακής ομάδας, σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό του 20178 το Δίκτυο 

προσέφερε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης αλλά και συνδρομής 

ψυχοκοινωνικού περιεχομένου σε όλα τα παιδιά έως 13 ετών που ήρθαν σε επαφή 

με τη συγκεκριμένη υποδομή, καθώς και πληροφόρηση και στήριξη στους γονείς 

τους., ενώ για τα παιδιά του Γυμνασίου και του λυκείου υπάρχει το Εφηβικό 

Δίκτυο, ένα πρόγραμμα που απευθύνονται σε εφήβους και νέους 13 – 20 ετών, 

με ιδιαίτερη πρόβλεψη για εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, στους ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες 

άσυλο, στους πρόσφυγες, καλλιεργώντας το έδαφος της σταδιακής ανάληψης 

πρωτοβουλιών εκ μέρους τους. Όπως αναφέρεται στον ετήσιο απολογισμό, 

«στόχος του Εφηβικού Δικτύου είναι να αποτελέσει έναν διαπολιτισμικό χώρο 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομαδικών και ατομικών 

δεσμών φιλίας και υποστήριξης, επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού 

και κοινωνικοποίησης μέσα σε ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον, ενισχύοντας 

το διαπολιτισμικό κεφάλαιο» (Δίκτυο για Τα Δικαιώματα του Παιδιού, 2017). 

Έτσι, μιλάμε για μια διάσταση της παιδικής ευημερίας η οποία έχει να 

κάνει με το κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να ενταχθούν πολιτισμικά-

εκπαιδευτικά στο κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, προς στήριξη της κοινωνικής 

συνοχής και την ανάπτυξη κοινωνικού δικτύου στα πλαίσια της κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  

 

1.2.7. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα Ανναλίζα 

Ευσταθίου αναφέρθηκε στα στοιχεία της οικονομικής έρευνας του ΟΟΣΑ που 

αφορούν τα επίπεδα παιδικής φτώχειας στη χώρα μας,, τονίζοντας ότι το 

υπουργείο θεωρεί το ζήτημα υψίστης σημασίας αφού τα παιδιά αποτελούν το 

 
8 Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού-Ετήσιος Απολογισμός 2017, link: https://ddp.gr/wp-

content/uploads/2018/03/Diktio_2017.pdf   

https://ddp.gr/wp-content/uploads/2018/03/Diktio_2017.pdf
https://ddp.gr/wp-content/uploads/2018/03/Diktio_2017.pdf
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μέλλον της χώρας. Ακόμη ανέφερε ότι για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να 

προηγηθεί η γνώση και διερεύνηση του εις βάθος, με τις κατάλληλες μεθόδους 

και βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει, πράγμα που έρχεται σε 

σύγκλιση με το βασικό σκοπό του έργου. Βάσει στοιχείων του ΟΟΣΑ για την 

ανάπτυξη φτωχών παιδιών σε ανεπτυγμένες οικονομίες, αναφέρθηκε ότι δεν 

παίζει τόση σημασία να πρόκειται για αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη οικονομία. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, το 40% των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

προέρχεται από μονογονεϊκές οικογένειες. 

 

1.2.8. Συμπεράσματα  

Βάσει των λεγομένων των συμμετεχόντων της πρώτης συνάντησης 

εργασίας της 7ης Νοεμβρίου 2018, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει 

συμφωνία ως προς την πολλαπλότητα των διαστάσεων του φαινομένου αυτού, 

πράγμα που φαίνεται και από τις διαφορετικές προσεγγίσεις των αρμόδιων 

φορέων για την προσπάθεια αντιμετώπισης του. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επικεντρώνει σε 

διαφορετική διάσταση της ευημερίας ή της φτώχειας όπως συναντάται στις 

παιδικές ηλικίες, ανάλογα με την προσέγγιση που κρίνει δόκιμη, δίνοντας 

προτεραιότητα και καλύπτοντας διαφορετικών ειδών ανάγκες σε κάθε 

περίπτωση. Επομένως επιβεβαιώνεται η αποκάλυψη της πολλαπλότητας των 

προοπτικών και προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών 

της στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι σε δεύτερο επίπεδο, το μοτίβο στο οποίο κινούνται οι δράσεις των 

φορέων αυτών είναι σχετικά κοινό, αφού όλοι ή ορισμένοι, κάποια στιγμή 

ανέφεραν τη διατροφή, την ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,  τη σημασία 

του ψυχολογικού υπόβαθρου τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των μελών των 

οικογενειών τους, και σε τι βαθμό αυτό έχει επηρεαστεί από την οικονομική 

κρίση και τις πιθανολογουμένως μεταβεβλημένες συνθήκες διαβίωσης. Ακόμη, 

κοινές είναι οι αναφορές σε ζητήματα εκπαίδευσης, εστιάζοντας ο κάθε φορέας 
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σε συγκεκριμένο σημείο ενασχόλησης, είτε αυτό λέγεται πολιτιστική πενία, είτε 

διαπολιτισμικό κεφάλαιο. 

To γεγονός ότι όλοι οι φορείς δίνουν έμφαση σε διαφορετικές εκφάνσεις 

της παιδικής ευημερίας , λαμβάνοντας υπόψη τους τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της περιφέρεια της Αττικής, επιβεβαιώνει τη συναίνεση  ως προς 

το ότι ο ορισμός θα πρέπει να προσεγγίζει την παιδική ευημερία, ως ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο. Από τις συζητήσεις προκύπτει συναίνεση ως προς το 

ότι ο ορισμός θα πρέπει να συνδέεται με τη διατροφή, τα ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα 

και το (διά-)πολιτισμικό κεφάλαιο, όπου στο Working Paper 2019-02 , 

αναφέρεται ως «εκπαίδευση που μας μαθαίνει και το πώς πρέπει να είμαστε ως 

άνθρωποι». Επομένως προκύπτει συναίνεση και στο γεγονός ότι οι διαστάσεις 

ή/και οι υπό-δείκτες του συνολικού, σύνθετου δείκτη θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν τη διατροφή, την ενεργή ή μη παροχή ρεύματος, την 

εκπαίδευση που επικεντρώνεται στο πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι. Από 

τις πολλαπλές αναφορές στη διατροφή, για όλες τις σχολικές κατηγορίες, 

προκύπτει ότι αυτή είναι μια έκφανση της παιδικής ευημερίας στην οποία θα 

πρέπει να αποδοθεί υψηλή στάθμιση , σε όλες τις σχολικές κατηγορίες. Η ψυχική 

υγεία επίσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας και στη σχολική κατηγορία του 

Δημοτικού και στις υπόλοιπες. Η έκφανση αυτή θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 

στον συνολικό δείκτη, μόνο αν βρίσκαμε υφιστάμενα, έγκυρα στοιχεία στην 

περιοχή της Αττικής. Καθώς όμως το φαινόμενο του κλυδωνισμού της ψυχικής 

υγείας, δεν αφορά αποκλειστικά την ψυχική υγεία τόσο των παιδιών όσο 

συνολικά των πληγησθέντων οικογενειών τους από την πρόσφατη συγκυρία , 

θεωρούμε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματική μια πρωτογενής έρευνα συλλογής 

δεδομένων, η οποία θα εστίαζε αποκλειστικά στην ψυχική υγεία και των γονέων 

και των παιδιών. Μια τέτοια όμως έρευνα ξεφεύγει από τους προσανατολισμούς 

και τους σκοπούς της παρούσης. Πάραυτα  καθώς απόρροια του κλυδωνισμού 

της ψυχικής υγείας των γονέων είναι η βία  , μελλοντικά θα αντλήσουμε 

δεδομένα συσχετιζόμενα με τη βία από το Χαμόγελο του Παιδιού,  τα οποία θα 
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τα χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο πακέτο εργασίας. Ειδικότερα μπορεί 

μελλοντικά να προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στον συνολικό δείκτη 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 bullying στο ερωτηματολόγιο μας 

του τύπου « Έχεις δεχτεί κάποιο είδος bullying 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.   

Συμπερασματικά από τις συζητήσεις αυτές  και την αποδοχή της 

τοποθέτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης στη λήξη της συνάντησης μέσω της 

οποία αναζήτησε συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση ως προς το ότι, εξαιτίας 

των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιφέρειας της Αττικής , ο δείκτης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ως διαστάσεις ή υπό-δείκτες, τη διατροφή, την ενεργή 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και το πολιτισμικό κεφάλαιο. Μεγάλη βαρύτητα 

θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή και αυτό να αφορά όλες τις σχολικές κατηγορίες. 

Επιπλέον επιβεβαιώνεται συναίνεση πώς όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται 

στον ορισμό. 

 

1.3. Διεξαγωγή ποιοτικής Έρευνας στον Καναδά  

Στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη για το του ερευνητικό 

έργο με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”», οι οποίες πραγματοποιήθηκε  

στις 10, στις 12, στις 13 και στις 14 Νοεμβρίου 2018 επίσκεψη σε πανεπιστήμια 

και φορείς στις πόλεις Οττάβα και Βανκούβερ του Καναδά.  
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Συγκεκριμένα η επιστημονική υπεύθυνη επισκέφτηκε και συμβουλεύτηκε 

τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos, ο οποίος θεωρείται ο πιο σημαντικός εν 

ζωή επιστήμονας, σε θέματα καταγραφής της ευημερίας και έχει στο παρελθόν 

διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών παρόμοιων με την έρευνα C.W.-

SMILE. Υπό την καθοδήγηση του οργανώθηκε ένα σχέδιο επιτόπιας έρευνας 

στον Καναδά προκειμένου να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με τη μεθοδολογία καταγραφής της παιδικής ευημερίας, αλλά και για 

να καταστεί γνωστό το ερευνητικό έργο C.W. –SMILE και οι στόχοι του, στην 

ευρύτερη επιστημονική κοινότητα του Καναδά . Επιπλέον ενδιέφερε και η 

αναζήτηση παρόμοιων-ου δείκτη ,  με τον δικό μας.  

Το σχέδιο περιλάμβανε μια συνέντευξη προς τον Ομότιμο Καθηγητή Alex 

Michalos και παροχή πρόσθετου βιβλιογραφικού υλικού. Mια επίσκεψη στο 

University of British Columbia στη West Mall, στο Βανκούβερ και στο 

Ερευνητικό τoυ Κέντρο, «Human Early Learning Partnership» και συνέντευξη 

στη Project Manager του καινοτόμου για την καταγραφή της παιδικής ευημερίας 

εργαλείου διά της χρήσης ερωτηματολογίων, «Middle Years Development 

Instrument» (ο οποίος δείκτης είναι παρόμοιος με τον δικό μας) , Lisa Pedrini και 

παροχή πρόσθετου υλικού. Eπίσκεψη στο Συνεδριακό του Κέντρο του University 

of  British Columbia στην Robson Square, στο Bανκούβερ και παρακολούθηση 

μέρους του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 Νοεμβρίου)», που 

διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning Partnership, σχετικό 

με τη παιδική ευημερία και τη συλλογή σχετικών δεδομένων. 

 

1.3.1 Κύρια σημεία 1ης  συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex 

Michalos  

Κατά την 1η συνάντηση της επιστημονικής υπεύθυνης με τον Ομότιμο 

Καθηγητή Αlex Michalos (10-11-2018), στην Οττάβα του Καναδά έγινε 

καταρχήν μια συνοπτική παρουσίαση του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE από 

την Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Δρ. Ειρήνη Λεριού και τονίστηκε η 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 48 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

σημασία της σύστασης ενός νέου δείκτη παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, 

προσαρμοσμένο στο φαινόμενο του συγκεκριμένου είδους παιδικής 

αποστέρησης (απόκλισης από τη παιδική ευημερία) που εμφανίστηκε στην 

Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης. Στα πλαίσια της οργάνωσης σχεδίου 

ποιοτικής έρευνας, συζητήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα κύρια σημεία του 

σχεδίου που περιλάμβαναν μετακίνηση στο University of British Columbia, στο 

Βανκούβερ του Καναδά και σε Ερευνητικό του Κέντρο, με συνέντευξη στη Lisa 

Pedrini και παρακολούθηση σχετικού συνεδρίου. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η 

δεύτερη συνάντηση τους, στις 12/11/2018. 

 

1.3.2. Κύρια σημεία 2ης  συνάντησης με τον Ομότιμο Καθηγητή  Alex 

Michalos  

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου 

πραγματοποιήθηκε 2η συνάντηση στις 12/11/2018 στην Οττάβα του Καναδά, 

σκοπός της οποίας ήταν η επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από 

την Επιστημονική Υπεύθυνη για τον δείκτη παιδικής ευημερίας που 

αναπτύσσεται στο ερευνητικό έργο C.W. – SMILE και να αποκαλυφθούν πιθανές 

προοπτικές βελτίωσης του δείκτη. Η συνάντηση αυτή βασίστηκε σε ερωτήσεις 

μέσω συνέντευξης, οι οποίες αποτέλεσαν μια συνέχεια της συζήτησης η οποία 

ήδη είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε συνάντηση εργασίας με αρμόδιους 

φορείς, στις 7/11/2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο να αποκαλυφθεί η 

πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών. Παρακάτω 

τίθενται κάποιες από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από την επιστημονική 

υπεύθυνη του έργου όπως και οι απαντήσεις τους, μεταφρασμένες από την 

αγγλική γλώσσα στην οποία και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη, 

μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.  

1. Ειρήνη Λεριού (Ε.Λ.): Tι προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια 

παρόμοιων δικών σας ερευνών σε επίπεδο μεθοδολογίας ή ορισμών και πώς 

τα αντιμετωπίσατε;  
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Oμότιμος Καθηγητής Alex Michalos (Α.Μ): Από πολλές μελέτες εδώ και 

πολλά χρόνια σε πολλές χώρες, γνωρίζαμε ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 

διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ποιότητα ζωής, την ανθρώπινη ευημερία και 

εν γένει την καλή ζωή. Ο Canadian Index of Well-Being (CIW) είχε τουλάχιστον 

36 μόνιμους συμμετέχοντες ερευνητές καθώς και αρκετούς προσωρινούς ερευνητές 

που εργάστηκαν σε ξεχωριστά τμήματα. Έτσι γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε μια ποικιλία 

απόψεων. Εξετάσαμε τα θέματα πολυμορφίας με (1ον) τακτικές συναντήσεις του 

μεγαλύτερου μέρους της ομάδας, ώστε να μπορούμε να ανακαλύψουμε 

διαφορετικές απόψεις και να βρούμε τρόπους για να τις συμπεριλάβουμε, (2ον) 

είχαμε επίσης μια σειρά ομάδων εστίασης σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς 

ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα, (3ον) είχαμε πρόσβαση σε συνοπτικές εκθέσεις 

άλλων εργασιών στον Καναδά για τη χώρα συνολικά, για επαρχίες, πόλεις και 

περιοχές και (4ον) είχαμε πρόσβαση σε μακροχρόνια έρευνα παγκοσμίου 

βεληνεκούς.  

2. Ε.Λ..: Tι μέθοδο ακολουθήσατε σχετικά με τα Missing Data δεικτών 

ευημερίας;  

Α.Μ: Μερικές φορές χρησιμοποιήσαμε μέσες τιμές, άλλες φορές απλώς 

αξιολογήσαμε τις ποσοστιαίες μεταβολές για περισσότερο από ένα χρόνο. Οι 

ετήσιες αλλαγές ήταν οι κανονικές μας τιμές.  

3. Ε.Λ.: Κάνατε διαχωρισμό στις διαστάσεις ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες ή 

το φύλο;  

Α.Μ: Επειδή η ομάδα CIW δεν συγκέντρωσε δικά της δεδομένα πέρα από 

τα αποτελέσματα των ομάδων εστίασης, χρησιμοποιήσαμε ως επί το πλείστον 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από την Statistics Canada. Αυτά τα στοιχεία που 

συνήθως διατίθενται από πολύ μεγάλες έρευνες (π.χ. 25.000, 40.000 νοικοκυριά) 

μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε σύνολα δεικτών για ορισμένες συγκεκριμένες 

ομάδες όπως γυναίκες, ηλικιωμένους, φτωχούς, παιδιά, αυτόχθονες λαούς.  

4. Ε.Λ.: Χρησιμοποιήσατε διαφορετικές βαρύτητες; Αν θυμάμαι καλά o 

Canadian Index of Wellbeing δεν έχει βαρύτητες αλλά καθώς είναι ένας 
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αθροιστικός δείκτης ποσοστιαίων μεταβολών είναι δυνατό να μπουν και 

βαρύτητες αν χρειαστεί. Σωστά;  

Α.Μ: Για κάποιες έρευνες, είχαμε σταθμισμένα δεδομένα που μας παρείχαν 

clusters που αντιστοιχούσαν στα ομαδοποιήσεις δεδομένων απογραφής. Άλλες 

φορές δεν είχαμε βαρύτητες. Όταν αξιολογήσαμε τα επίπεδα ικανοποίησης για 

διαφορετικά domains ή τη ζωή ως σύνολο, δεν προσθέσαμε βαρύτητες στις τιμές 

ικανοποίησης. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν βρει ή δεν 

πιστεύουν ότι οι βαρύτητες προσθέτουν κάτι στις τιμές ικανοποίησης. 

Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στο τεχνικό μας άρθρο, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αποτελεσμάτων από τους Hagerty και Land 

σχετικά με τις βαρύτητες. Μερικοί ερευνητές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 

βαρύτητες αξιοπιστίας ή σημαντικότητας σε κάποια σχέση με τις τιμές 

ικανοποίησης.  

5. Ε.Λ.: Σχετικά με τον Canadian Index of Wellbeing συγκεκριμένα , πως 

βρήκατε όλα αυτά τα στοιχεία σε όλα τα domains και τους υπό-δείκτες;  

Α.Μ: Ποτέ δεν βρήκαμε ό, τι θέλαμε και ποτέ δεν βρήκαμε πλήρη συμφωνία 

σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με ποιο τρόπο. 

Καταφέραμε την ποικιλομορφία με συμβιβασμούς. Συμφωνήσαμε ότι θα 

προσπαθούσαμε να βρούμε 8 αντικειμενικούς και 8 υποκειμενικούς δείκτες για 

καθέναν από τους 8 τομείς που μας απασχολούν, δηλαδή την υγεία, την εκπαίδευση 

κλπ., Αλλά τέτοια στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα για κάθε τομέα και κάποια μέλη της 

ομάδας είχαν ισχυρές προτιμήσεις για αντικειμενικά δεδομένα. Προσπαθήσαμε να 

συμπεριλάβουμε όσο περισσότερη ποικιλία μπορούσαμε χωρίς να καταστρέψουμε 

την κεντρική μας ιστορία. Προσπαθήσαμε να βρούμε δεδομένα βάθους δεκαετίας 

για κάθε δείκτη, αλλά μερικές φορές βρήκαμε μόνο 3 ή 4 σημεία δεδομένων.  

6. Ε.Λ.: Ποια μέθοδο χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή όλων των δεδομένων;  

Α.Μ: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε ευρέως διαθέσιμα δεδομένα, ή σχετικά 

ανέξοδα στο να αποκτηθούν.  
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7. Ε.Λ.: Υπάρχουν εθνικές βάσεις δεδομένων στον Καναδά; Αν ναι, ποιες είναι 

αυτές;  

Α.Μ: Τα περισσότερα στοιχεία εθνικού και επαρχιακού επιπέδου που 

συλλέγονται στον Καναδά προέρχονται από μία μόνο πηγή, τη Statistics Canada. 

Οι Αμερικανοί φίλοι μου λένε συχνά ότι είμαστε τυχεροί  (όπως και σε άλλες μικρές 

χώρες) που έχουμε ως επί το πλείστον μία μόνο πηγή δεδομένων αντί για πολλές 

διαφορετικές πηγές όπως στις ΗΠΑ, επειδή είναι ευκολότερο να βρεθούν τα 

αντίστοιχα δεδομένα και υπάρχουν λιγότεροι παραγωγοί που θα ασχοληθούν με το 

να πάρουν ακριβώς τα στοιχεία που απαιτούνται. Δυστυχώς, λιγότεροι παραγωγοί 

δεδομένων υποδηλώνουν συνήθως ότι παίρνουμε ό, τι θεωρεί η όποια κυβερνητική 

υπηρεσία ως απαραίτητο για συγκεκριμένες εντολές, έχουμε δηλαδή λιγότερες 

επιλογές. Υπάρχουν πολλές εθνικές βάσεις δεδομένων που τροποποιούνται κατά 

καιρούς. Για γενικούς σκοπούς, όπως είναι η ποιότητα ζωής ή η γενική έρευνα 

ευημερίας, η Γενική Κοινωνική Έρευνα είναι πολύ χρήσιμη, μαζί με τις ετήσιες 

έρευνες της Κοινότητας για την Υγεία. Στην ιστοσελίδα του CIW μπορούν να 

βρεθούν μελέτες υποβάθρου για καθέναν από τa 8 domains του. Αυτά δεν έχουν 

ποτέ επαναληφθεί και παρέχουν μια παρωχημένη άποψη για το τι έπρεπε να 

επεξεργαστούμε την περίοδο 2001-12.  

8. Ε.Λ.: Χρησιμοποιήσατε ερωτηματολόγια; Αν ναι, σε τι πληθυσμό τα 

διανείματε;  

Α.Μ: Σε διαφορετικές έρευνες χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι, 

όπως ερωτηματολόγια για την υγεία, και τις Γενικές Κοινωνικές Έρευνες.  

9. Ε.Λ.: Έχοντας μελετήσει το βιβλίο σας «Ancients Views on the Quality of 

Life», εκδόσεων Springer, αναφέρεστε συχνά στον Αριστοτέλη και κυρίως 

στη έργο του «Ρητορική». Ποια έργα του πιστεύετε πώς είναι σημαντικά για 

να αντλήσουμε στοιχεία προκειμένου να δώσουμε έναν ορισμό στην ευημερία 

ή στο αντίθετο της, τη φτώχεια και ποια κύρια σημεία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένας τέτοιος ορισμός;  
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Α.Μ: Οι απόψεις του Αριστοτέλη ως προς αυτό το ζήτημα είναι πιο 

σημαντικές από απόψεις άλλων αρχαίων συγγραφέων. Η προσέγγιση επίσης του 

Αριστοτέλη είναι πιο οικεία σήμερα στον κόσμο, ως προς τον τρόπο που συζητάμε 

σήμερα για τη Καλή Ζωή. Διότι το καλό του σώματος , το καλό του μυαλού ή τα 

εξωτερικά αγαθά, αποτυπώνουν την Ευδαιμονία στον Αριστοτέλη, ακριβώς όπως 

τα άτομα σήμερα αντιλαμβάνονται την δική τους Ποιότητα Ζωής (υγεία, καλούς 

φίλους, χρήματα, ασφαλής κοινωνία, καλή δουλειά, κ.α.). Τα σημαντικότερα έργα 

του Αριστοτέλη, στα οποία πρέπει να ανατρέξουμε ως προς την ευημερία είναι α) 

τα Ηθικά Μεγάλα (Magna Moralia), β) τα Ηθικά Ευδήμεια γ) τα Ηθικά 

Νικομάχεια, δ) Ρητορική.  

10. Ε.Λ.: Ορμώμενη από την απάντηση σας στην πρώτη ερώτηση, πώς μπορεί να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα ότι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετική 

άποψη για το τι είναι η ευημερία, αλλά και το ότι οι ίδιοι άνθρωποι έχουν 

διαφορετική άποψη για το τι είναι η ευημερία, σε διαφορετικά στάδια της 

ζωής τους; Επίσης υπάρχει κάποια διάσταση /τομέας της ευημερίας όπου 

θεωρούν όλοι οι άνθρωποι πιο σημαντικό για τη ζωή τους ώστε να πρέπει να 

δοθεί οπωσδήποτε υψηλή βαρύτητα εκεί σε έναν συνολικό δείκτη παιδικής (ή 

γενικής) ευημερίας με σταθμισμένες διαστάσεις ή σταθμισμένους υπό-

δείκτες;  

Α.Μ: Κάποια στιγμή κάναμε έρευνα σε μια μικρή πόλη-θέρετρο, 2.000 

κάτοικων, όπου το καλοκαίρι ο πληθυσμός γινόταν 8.000 από τους τουρίστες. Σε 

αυτή την έρευνα ρωτήσαμε τους ανθρώπους τι ήταν ποιο σημαντικό για τη 

Ποιότητα της Ζωής τους. Η έκπληξη για εμάς ήταν ότι αυτό το γκρουπ απάντησε 

ότι το σημαντικότερο πράγμα για τη Ποιότητα της Ζωής τους ήταν ο αριθμός των 

υπηρεσιών φροντίδας-φύλαξης παιδιών. Οι γυναίκες στον πληθυσμό είχαν νεαρή 

ηλικία και επομένως είχαν παιδιά μικρής ηλικίας, επομένως οι υπηρεσίες 

φροντίδας παιδιών τις απελευθέρωνε ώστε να ασχοληθούν και με κάτι άλλο και να 

εργαστούν για παράδειγμα. Ποτέ δεν το αναμέναμε αυτό, ως αποτέλεσμα της 

έρευνας μας εκεί. Αυτό είναι το κλειδί, ότι δηλαδή για κάθε διαφορετικό άνθρωπο 
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και κάθε διαφορετικό στάδιο της ζωής τους μπορεί ναι μεν να υπάρχει διαφορετική 

άποψη για το τι είναι ευημερία, όμως πάντα υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο που 

χαρακτηρίζει και ενώνει τις απόψεις τους όταν τους ομαδοποιήσουμε σε γκρουπ με 

βάση τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους και αυτό το πολύ μεγάλο, χαρακτηρίζει 

το σύνολο του πληθυσμού.  

Επιπρόσθετα, ο Ομότιμος Καθηγητής Alex Michalos κατέθεσε την 

πλούσια εμπειρία, τις γνώσεις και τις προτάσεις του σχετικά με προηγούμενες 

έρευνες του, που αφορούσαν συγκεκριμένα τη καταγραφή της παιδικής 

ευημερίας σε σχολεία. Ειδικότερα τόνισε ότι σε παρόμοιες με τη δική μας έρευνα 

που πραγματοποιούνται στον Καναδά, η διάσταση που θεωρείται πολύ κρίσιμη 

είναι αυτή που ονομάζεται «Διάσταση  Γνώσεων, Στάσεων, Συμπεριφοράς»  και 

διερευνάται στη σχολική κατηγορία του δικού μας αντίστοιχου Λυκείου 9 . 

Επιπλέον έδωσε στην Επιστημονική Υπεύθυνη πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό 

καταγραφής της παιδικής ευημερίας στον Καναδά αλλά και στην ευρύτερη 

Αμερική10 , τόσο δικό του όσο και άλλων γνωστών του Επιστημόνων, με τους 

οποίους και την έφερε σε επαφή, διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η 

Επιστημονική Υπεύθυνη ευχαρίστησε θερμά τον Ομότιμο Καθηγητή, για την 

όλη βοήθεια του στη διενέργεια επιτόπιας ποιοτικής έρευνας στον Καναδά και 

τον προσκάλεσε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από το ερευνητικό 

έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον Αύγουστο, του 2019.  

Έπειτα από τη συνάντηση με τον Ομότιμο Καθηγητή, η Επιστημονική 

Υπεύθυνη κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με την μεθοδολογία 

της έρευνας, αλλά και τις προοπτικές βελτίωσης της. Επιπλέον κατέληξε σε 

συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με τον ορισμό της παιδικής ευημερίας, τις  

διαστάσεις και υπό-δείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον δείκτη μας, 

ανάλογα με την σχολική κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, βασιζόμενη σε 

όσα συζητήθηκαν και τις βαρύτητες που μπορούν να λάβουν. 

 
9 Βλέπε στο Παράρτημα το Α.1.15.  
10 Βλέπε Παράρτημα 1. 
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1.3.3. Κύρια σημεία της επίσκεψης στο University Of British 

Columbia και στο ερευνητικό του κέντρο Human Early Learning 

Partnership, με συνέντευξη στη Project Manager του «Middle Years 

Development Instrument», Lisa Pedrini.  

Στα πλαίσια εκπόνησης της ποιοτικής έρευνας του έργου 

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους χώρους του University of British Columbia 

και στο ερευνητικό του κέντρου Human Early Learning Partnership στις 

13/11/2018 , στη West Mall, στo Vancouver του Καναδά, και συνέντευξη στη 

Project Manager του «Middle Years Development Instrument», Lisa Pedrini, 

σκοπός της οποίας ήταν η επικύρωση της μεθοδολογίας που ακολουθείται από 

την Επιστημονική Υπεύθυνη για την διενέργεια σχολικής έρευνας στα πλαίσια 

υλοποίησης του ερευνητικού έργου C.W. – SMILE και η αποκάλυψη πιθανών 

προοπτικών βελτίωσης της υπό διαμόρφωσης έρευνας στα σχολεία. Η 

συνάντηση αυτή βασίστηκε σε ερωτήσεις μέσω συνέντευξης, οι οποίες 

αποτέλεσαν μια συνέχεια της συζήτησης η οποία ήδη είχε πραγματοποιηθεί με 

τον ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos στις 12/11/2018, με στόχο να 

αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών για την ευημερία των παιδιών. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες από τις ερωτήσεις όπως και οι απαντήσεις τους, 

μεταφρασμένες από την αγγλική γλώσσα, στην οποία και πραγματοποιήθηκε η 

συνέντευξη, στην ελληνική γλώσσα.  

1. Ειρήνη Λεριού (Ε.Λ.): Μελετώντας το εργαλείο καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας «ΜDI» , διερωτώμαι ποιες είναι οι ηλικίες των σχολικών 

κατηγοριών στις οποίες μοιράζονται τα ερωτηματολόγια.  

Διευθύντρια έργου του MDI , Lisa Pedrini (L.P.): Υπάρχουν δύο 

σχολικές κατηγορίες, ο Βαθμός 4 που περιλαμβάνει τα παιδιά εννέα χρόνων και ο 

Βαθμός 7 που περιλαμβάνει τα παιδιά 12 ετών.  

2. Ε.Λ.: Δηλαδή oι βαθμοί αυτοί για εσάς περιλαμβάνονται στο Δημοτικό;  
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L.P.: Ναι για εμάς αυτές οι ηλικίες είναι στο Δημοτικό. Στο δημοτικό 

πηγαίνουν παιδιά από 5 έως 12 ετών (12 ετών είναι ο Βαθμός 7). Και έχουμε και 

το Γυμνάσιο όπου πηγαίνουν παιδιά ηλικίας από 13ετών και άνω. Εσείς έχετε τρεις 

σχολικές βαθμίδες όχι δύο;  

3. Ε.Λ.: Nαι στην Ελλάδα, υπάρχουν τρεις σχολικές βαθμίδες και προσπαθούμε 

να αντλήσουμε δεδομένα στο C.W. – SMILE και από τις τρεις, απευθυνόμενοι 

σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή σε παιδιά της τελευταίας τάξης της 

κάθε βαθμίδας. Τα μικρότερα ηλικίας παιδιά, για εμάς, είναι παιδιά εννέα με 

δέκα χρόνων, που βρίσκονται στη τελευταία τάξη του Δημοτικού.  

L.P.: Στην έρευνα μας έχουμε βρει ότι τα εννιάχρονα παιδιά είναι τα κατά 

δυνατόν μικρότερα ηλικίας παιδιά, όπου μπορούν να απαντήσουν αξιόπιστα στις 

συγκεκριμένες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας. Το ερωτηματολόγιο μας για 

τους μαθητές εννέα χρόνων περιλαμβάνει 93 ερωτήσεις , ενώ για τους μαθητές του 

Βαθμού 7 (12 χρόνων) είναι λίγο περισσότερες από 100 οι ερωτήσεις ,δηλαδή έχει 

για αυτούς η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λίγο μεγαλύτερη διάρκεια και 

είναι λίγο πιο περίπλοκες οι ερωτήσεις. Οι μαθητές του Βαθμού 4, χωρίζονται σε 

δύο τάξεις και συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο σε 45 με 50 λεπτά για κάθε τάξη, 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές του Βαθμού 7, δουλεύουν σε μια τάξη τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε 50 περίπου λεπτά.  

4. Ε.Λ.: Μάλιστα! Με απασχολεί ένα ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο τα παιδιά 

στην έρευνα μας, θα απαντήσουν ειλικρινά, όταν φοβούνται ότι μπορεί να δει 

τις απαντήσεις ο διπλανός τους. Εσάς σας απασχόλησε αυτό, πώς το 

αντιμετωπίσατε;  

L.P.: O ερευνητής που επισκέπτεται τη σχολική τάξη προτείνει στους 

δασκάλους, να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια οι μαθητές σε καθεστώς 

συνθηκών τεστ, έτσι ώστε να μη μπορεί να δει τις απαντήσεις τους ο διπλανός τους, 

στο εργαστήριο πληροφορικής. Μιλάμε πολύ στα παιδιά στην αρχή πριν 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, για την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα 

και προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτή η έρευνα είναι κάτι 
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από το οποίο πραγματικά θα μάθουν και αν απαντήσουν στις ερωτήσεις θα 

καταλάβουν τι τους αρέσει στη ζωή τους και θα τους κάνει να σκεφτούν καλύτερα 

για το μέλλον.  

5. Ε.Λ.: Ο ΜDI είναι ένας δείκτης παιδικής ευημερίας, αλλά πιο ειδικά τι 

εξετάζει; Ποιες είναι οι διαστάσεις του;  

L.P.: Αποτελείται από πέντε διαστάσεις την κοινωνική – συναισθηματική 

ανάπτυξη, την φυσική υγεία κι ευζωία, τη συνδετικότητα (σχέσεις- αίσθημα 

σύνδεσης με τους ενήλικες), τη χρήση του ελεύθερου χρόνου μετά το σχολείο, τις 

σχολικές εμπειρίες. Aυτά αποτελούν εκφάνσεις, που συνεισφέρουν στην ευημερία 

τους.  

6. Ε.Λ.: Aπό αυτές τις διαστάσεις ποια είναι περισσότερο σημαντική; Ή είναι 

όλες της ίδια σημασίας;  

L.P.: Mία διάσταση που θεωρούμε ως τη πιο σημαντική είναι το αίσθημα 

σύνδεσης με τους ενήλικες. Ειδικότερα με τους ενήλικες στο σχολείο και άλλους 

επίσης σημαντικούς ενήλικες, όπως ενήλικες στο σπίτι. Μία από τις ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο, ρωτάει «Υπάρχουν ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για 

εσένα; (εάν ναι ανέφερε όλους τους ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για 

εσένα).» Και ζητάμε επίσης να γράψουν τα ονόματα τους. Έτσι το αν είναι δύο ή 

και περισσότεροι, σημαντικοί για αυτούς, ένας ή κανένας, παρέχει σε εμάς ένα 

ποσοστό με το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε την κοινωνικό – οικονομική τους 

κατάσταση. Και οι ερευνητές που το κάνουν αυτό, βασίζονται σε κάποια ερευνητικά 

άρθρα που υποστηρίζουν ότι η χαμηλή μελλοντική ευημερία τους από την 

κοινωνικό-οικονομική της πλευρά, είναι περισσότερο προβλέψιμη από την 

συνδετικότητα όπου έχουν τώρα με τους ενήλικες στο σχολείο. Αυτή λοιπόν είναι 

μια σημαντική ερώτηση για εμάς. Και αναφορικά με τους ενήλικες στο σχολείο 

αυτοί μπορεί να είναι οποιοιδήποτε από το προσωπικό π.χ. γραμματείς και όχι 

μόνο δάσκαλοι. Από τις απαντήσεις συνήθως ένα 20 με 25% του ποσοστού των 

παιδιών δεν έχουν κανέναν σημαντικό για αυτούς ενήλικα.  
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7. Ε.Λ.: Αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται κυρίως από παιδιά, που μπορεί να 

μένουν χωρίς τους γονείς τους, δηλαδή να μένουν με συγγενείς ή να μένουν 

σε χώρους φιλοξενίας παιδιών; Ή διαμορφώνεται εξίσου και από παιδιά που 

μένουν με τους γονείς τους;  

L.P.: Aφορά παιδιά , που είτε μένουν στο σπίτι τους με τις οικογένειες τους, 

είτε αλλού χωρίς τις οικογένειες τους. Αλλά όταν έρχονται στο σχολείο η σχέση 

τους με τους ενήλικες στο σχολείο είναι σημαντική επίσης για εσένα.  

8. Ε.Λ.: Επομένως υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση της ευημερίας τους με το αν 

υπάρχουν ενήλικες στη ζωή τους (κηδεμόνες ή δάσκαλοι ή άλλοι) όπου είναι 

σημαντικοί για αυτούς;  

L.P.: Ναι, πολύ ισχυρή. Τα παιδιά που έχουν περισσότερη σύνδεση με τους 

ενήλικες (στο σχολείο) , τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα στη ζωή τους ,σε σχέση 

με τα παιδιά όπου έχουν μικρή σύνδεση με τους ενήλικες (στο σχολείο).  

9. Ε.Λ.: Την ευτυχία πώς την εξετάζετε, στα ερωτηματολόγια σας;  

L.P.: Yπάρχουν ερωτήσεις όπου αναφέρονται στην ικανοποίηση της ζωής. 

Βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 1-5. Το 5 σημαίνει ότι συμφωνούν με τις 

ερωτήσεις που τους τίθενται και άρα ότι τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, δηλαδή 

ικανοποιημένα με τη ζωή τους.  

10. Ε.Λ.: Σχετικά με τις υλικές συνθήκες διαβίωσης των μαθητών, όπου 

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα σας, τι έχετε να μου πείτε;  

L.P.: Ξέρουμε πώς τα παιδιά πού προέρχονται από οικογένειες με 

υποβαθμισμένο υπόβαθρο (υλικών συνθηκών διαβίωσης) , αλλά ωστόσο έχουν 

θετικές σχέσεις με τους ενήλικες της ζωή τους, τείνουν να τα πηγαίνουν καλύτερα 

στη ζωή τους, μελλοντικά. Επίσης έχουμε πρόσβαση σε πολλές και διαφορετικές 

databases με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το κοινωνικό – οικονομικό τους 

προφίλ και έτσι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις του κοινωνικό – 

οικονομικού τους προφίλ, σε σχέση με το πώς τα παιδιά τα πηγαίνουν σε διάφορους 

άλλους τομείς, όπως αυτό προκύπτει από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τους. 
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Και να αναζητούμε αν θέλουμε αν υπάρχει συσχέτιση και λογικά υπάρχει συσχέτιση 

φυσικά.  

11. Ε.Λ.: ΟΚ! Καταλαβαίνω, άρα οι κεντρικές, εθνικές στατιστικές έρευνες, σας 

παρέχουν πλήρως όλα αυτά τα δεδομένα, των υλικών συνθηκών διαβίωσης 

των παιδιών, σωστά;  

L.P.: Naι, ακριβώς εμείς έχουμε έτοιμα όλα αυτά τα δεδομένα.  

12. Ε.Λ.: Ωραία, αν έχετε δημιουργήσει ένα cluster όπου εκφράζει χαμηλές 

υλικές συνθήκες διαβίωσης, αναζητάτε κάποια συσχέτιση με τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του δείγματος αυτού του cluster, ως 

προς την ευτυχία; Tα παιδιά αυτού του cluster δηλώνουν λιγότερο 

ευτυχισμένα στα ερωτηματολόγια τους από τα παιδιά ενός cluster όπου 

εκφράζει υψηλές υλικές συνθήκες διαβίωσης;  

L.P.: Αυτή είναι εξαιρετικά καλή ερώτηση. Δεν έχουμε δημιουργήσει εμείς 

τέτοια clusters και δεν έχουμε αυτόν τον συσχετισμό ακόμα, αλλά ξέρω από 

ευρήματα ερευνών σε περιοχές της κοινωνίας μας , όπου είναι πιο πλούσιες, ότι τα 

παιδιά εκεί δηλώνουν λιγότερο ευτυχισμένα, από παιδιά περιοχών με μικρή 

οικονομική άνεση.  

13. Ε.Λ.: Πραγματικά αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον από ερευνητικής 

σκοπιάς. Ίσως επειδή τα παιδιά νιώθουν περισσότερο πιεσμένα από τους 

γονείς ή κάτι τέτοιο;  

L.P.: Ακριβώς , μπορεί να είναι η περισσότερη πίεση όπου τους ασκείται, ή 

έχουν χαμηλή συνδετικότητα με τους γονείς τους, επειδή έχουν βαρύ πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων όπου δεν τους επιτρέπει να περνούν αρκετό χρόνο με την 

οικογένεια τους ή τους γονείς τους και αυτό κάνει τα παιδιά να αισθάνονται 

λιγότερο συνδεδεμένα με τους ενήλικες στο σπίτι. Αυτό μπορεί να είναι, όντως. 

Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον.  

14. Ε.Λ.: Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας από τη πρώτη πιλοτική σας σχολική 

έρευνα και τι αλλάξατε στη συνέχεια, στην σχολική έρευνα;  
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L.P.: Στην αρχή τα ερωτηματολόγια ήταν μεγάλα και περιλάμβαναν 150 

ερωτήσεις. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να τα απαντήσουν τα παιδιά και να 

εμβαθύνουν σε κάθε ερώτημα, καθώς οι δάσκαλοι δεν μπορούσαν να τους δώσουν 

περισσότερο χρόνο λόγω του χρονοδιαγράμματος των ωρών διδασκαλίας στο 

σχολείο. Έτσι κάποιες ερωτήσεις που αρχικά περιλαμβάνονταν, τώρα δεν 

περιλαμβάνονται.  

15. Ε.Λ.: Πραγματοποιούμε παρόμοιες έρευνες, τι θα με συμβουλεύατε;  

L.P.: Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πολύ αναλυτικά στα παιδιά και στους 

γονείς για την έρευνα μας, επιμένοντας στα δυνατά στοιχεία της έρευνας. 

Χρησιμοποιούμε μπροσούρες που τους δίνουμε, αλλά έχουμε επίσης βιντεάκια στη 

σελίδα μας. Τους εξηγούμε τη κάθε διάσταση που περιλαμβάνει ο δείκτης μας, για 

να καταλάβουν γιατί απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις. Τους τροφοδοτούμε λοιπόν 

με πολύ υλικό και πληροφορία για να καταλάβουν γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά 

να συμπληρώσουν τελικά τα ερωτηματολόγια μας.  

16. Ε.Λ.: Μοιράζετε τα ερωτηματολόγια σας σε όλα τα σχολεία σε ολόκληρη τη 

περιοχή «Βritish Columbia» του Vancouver;  

L.P.: Naι σχεδόν σε όλα. Η περιοχή έχει 65 σχολεία και συμμετέχουν τα 35 

με 40. Και χρησιμοποιούμε επίσης τον δείκτη μας σε λίγες ακόμα περιοχές του 

Καναδά, στο Οντάριο, κ.α.. Επίσης πιλοτικά τον εφαρμόζουμε στην Αυστραλία, στη 

Γερμανία (έχουμε ένα μικρό project εκεί) , στην Αγγλία και επίσης τα 

μεταφράζουμε και για την Ιταλία (έχουμε ένα μικρό project εκεί). Επίσης 

παρέχουμε από ένα ιδιωτικό report με αποτελέσματα από κάθε μόνο σχολείο, όπου 

το δίνουμε στο κάθε σχολείο.  

17. Ε.Λ.: Κάνετε κάποιους διαχωρισμούς σχετικά με το γένος;  

L.P.: Στα report μας δεν κάνουμε, προσπαθούμε να διατηρούμε τα 

πράγματα όσο πιο απλά, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους τους αρέσει 

να κάνουν διαχωρισμούς στο γένος, όπως όταν για παράδειγμα εξετάζουν την 

ευτυχία. Οι διαφορές π.χ. στην ευτυχία ή στον ύπνο μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

έχουν ενδιαφέρον.  
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Επιπρόσθετα η Διευθύντρια έργου του “MDI”, Lisa Pedrini κατέθεσε την 

πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις της σχετικά με αποτελέσματα προηγούμενων 

καταγραφών του MDI. Σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν και από τις δυο πλευρές 

αποτελέσματα όπου προκαλούσαν το ερευνητικό ενδιαφέρον. Επιπλέον 

επιβεβαιώθηκε η παρουσία της Ειρήνης Λεριού στο συνέδριο που θα λάμβανε 

χώρα την επόμενη μέρα, στην Robson Square, στο Vancouver. Επιπλέον η 

Διευθύντρια του “MDI”, έδωσε στην Επιστημονική Υπεύθυνη πλούσιο 

βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με τον “MDI”11. Η Επιστημονική Υπεύθυνη και 

Διευθύντρια του C.W. –SMILE ευχαρίστησε θερμά την Διευθύντρια του “ΜDI”, 

για την αποδοχή της και τον χρόνο της και την προσκάλεσε στο διεθνές συνέδριο 

που διοργανώνεται από το ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον 

Ιούλιο του 2019.  

Έπειτα από τη συνάντηση με την Διευθύντρια του “ΜDI”, η Επιστημονική 

Υπεύθυνη του C.W. -SMILE , κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με 

την μεθοδολογία διενέργειας της σχολικής έρευνας, αλλά και τις προοπτικές 

βελτίωσης της (σε σχέση με το στάδιο που βρισκόταν όταν πραγματοποιήθηκε 

αυτή η επίσκεψη). Επιπλέον κατέληξε σε συγκεκριμένα πορίσματα σχετικά με 

τις  διαστάσεις και υπό-δείκτες που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συνολικό 

δείκτη μας, ανάλογα με την σχολική κατηγορία, προσδιορίζοντας παράλληλα, 

βασιζόμενη σε όσα συζητήθηκαν και τις βαρύτητες που μπορούν να λάβουν. 

 

1.3.4. Κύρια σημεία της παρακολούθησης μέρους του συνέδριου «2018 

Help Fall Expo (14 November)», που διοργάνωσε το ερευνητικό κέντρο 

Human Early Learning Partnership, σχετικό με την παιδική ευημερία και 

τη συλλογή σχετικών δεδομένων, στις 14/11/2018.  

Στα πλαίσια διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε μια 

επιτόπια έρευνα πεδίου, από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου, στον 

 
11 Βλέπε Παράρτημα 2 
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Καναδά, η οποία μεταξύ των άλλων περιλάμβανε επίσκεψη στο Συνεδριακό του 

Κέντρο του University of British Columbia στην Robson Square, στο Bανκούβερ 

και παρακολούθηση μέρους του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 

November)», που διοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο Human Early Learning 

Partnership, σχετικό με τη παιδική ευημερία και τη συλλογή σχετικών 

δεδομένων, στις 14/11/2018. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν κυρίως 

αποτελέσματα καταγραφής της παιδικής ευημερίας από τα οποία μπορούσε 

κάποιος να εκμαιεύσει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικότερες διαστάσεις 

ενός δείκτη παιδικής ευημερίας.  

Ενδεικτικά αναφέρθηκε η διάσταση ης επαφής και των σχέσεων φροντίδας 

με τους γονείς και κυρίως με τη μητέρα ή άλλους κηδεμόνες και αναφέρθηκε πώς 

για τα παιδιά όπου απουσίαζαν αυτές οι σχέσεις ήταν πιο πιθανόν να γίνουν πιο 

επιθετικά , να έχουν μελλοντικά χαμηλότερη ευημερία (από την κοινωνικό-

οικονομική πλευρά της), να είναι περισσότερο ευάλωτα στο στρες, να έχουν 

χαμηλή ανοσία, να αναπτύξουν εγκεφάλους οι οποίοι δε θα μπορούν να 

ρυθμίζουν και να επιβληθούν σε αρνητικά ερεθίσματα και συναισθήματα. 

Αναφέρθηκε η διάσταση της διατροφής της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη, η 

οποία αν δεν είναι κατάλληλη, συνδέεται με την εμφάνιση παχυσαρκίας, 

διαβήτη, καρκίνου και άλλων προβλημάτων υγείας στο παιδί που θα γεννηθεί. 

Αναφέρθηκε η διάσταση της ποσότητας και της ποιότητας του ύπνου ως μια 

εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, η οποία όταν δεν είναι η κατάλληλη, μπορεί 

να οδηγήσει το παιδί μεταξύ άλλων σε μεγάλη ανησυχία, άγχος αλλά και σε 

κατάθλιψη.  

Αναφέρθηκε επίσης το παιχνίδι ως μια σημαντική διάσταση για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης η δυνατότητα άντλησης πληροφορίας 

για την κοινωνικό – οικονομική κατάσταση του παιδιού , από στοιχεία που 

μπορεί να μας δώσει το παιδί σχετικά τη φροντίδα των δοντιών του, τόσο στο 

σπίτι όσο και από τις επισκέψεις του στον οδοντίατρο ή στον οδοντοτεχνικό, 

αλλά και από τη γενικότερη εικόνα που μας δίνουν τα δόντια του με μια ματιά. 
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Αναφέρθηκε η διάσταση της δυνατότητας παιχνιδιού έξω από το σπίτι, σε μια 

αυλή, σε μια αλάνα, κλπ, επίσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις ώρες που 

μπορεί να δαπανά ένα παιδί μπροστά από μια οθόνη.  

Επίσης αναφέρθηκαν η διάσταση της φυσικής δραστηριότητας, η 

διάσταση της δυνατότητας συμμετοχής σε υπηρεσίες υγείας και άλλες 

διαστάσεις. Επιπρόσθετα η Επιστημονική Υπεύθυνη συζήτησε κατά τη διάρκεια 

των διαλειμμάτων με κάποιους από τους εισηγητές, όπου ασχολούνταν με 

έρευνες παρόμοιες με την C.W. –SMILE, τους κατέστησε γνωστό το έργο C.W. 

–SMILE και τους προσκάλεσε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται από το 

ερευνητικό έργο C.W. - SMILE στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2019.  Από την 

παρακολούθηση του συνεδρίου, από την Επιστημονική Υπεύθυνη, 

επιβεβαιώθηκαν ως κατάλληλες οι διαστάσεις, που ήδη περιλαμβάνει ο δείκτης 

μας και αποκαλύφθηκε η προοπτική συμπερίληψης και τυχόν νέων διαστάσεων. 

 

1.3.5.  Κύρια Συμπεράσματα 

Με το πέρας των δύο συναντήσεων με τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex 

Michalos, τη συνάντηση με την Διευθύντρια του MDI, Lisa Pedrini και την 

παρακολούθηση μέρος του συνεδρίου «2018 HELP FALL EXPO (14 

November)», επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής 

έρευνας όσο και η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας του ερευνητικού έργου 

C.W.-SMILE, επίσης επιβεβαιώνεται  η συναίνεση ως προς τον ορισμό της 

ευημερίας, της συμπερίληψης συγκεκριμένων διαστάσεων στην αξιολόγηση της 

παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως την ηλικία, το φύλο αλλά και τη 

σημαντικότητα της κάθε διάστασης μέσω της χρήσης διαφορετικών βαρυτήτων. 

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας η σύνδεση του ορισμού 

της παιδικής ευημερίας με σχετικές προσεγγίσεις του Αριστοτέλη. Επιπρόσθετα 

η επιτόπια έρευνα στον Καναδά, έδωσε την ευκαιρία να καταστεί το ερευνητικό 

έργο C.W.-SMILE γνωστό στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα του Καναδά. 
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Ειδικότερα από τις συναντήσεις με τον Ομότιμο Καθηγητή Alex Michalos, 

επιβεβαιώνεται δόκιμος ένας ορισμός της παιδικής ευημερίας , με θεωρητικό 

υπόβαθρο τις προσεγγίσεις του Αριστοτέλη, οι οποίες είναι πιο κοντά σε αυτό 

που εμείς σήμερα ονομάζουμε «καλή ζωή». Επιτυγχάνεται λοιπόν συναίνεση ως 

προς το ότι ο ορισμός αυτός θα μπορεί να εκκινεί και από τις τοποθετήσεις του 

Αριστοτέλη, κυρίως στα Ηθικά Νικομάχεια και στη Ρητορική.  Ως προς την 

απονομή βαρυτήτων, αντιλαμβανόμαστε πώς καθώς ισχύει το ακόλουθο : «ότι 

δηλαδή για κάθε διαφορετικό άνθρωπο και κάθε διαφορετικό στάδιο της ζωής τους 

μπορεί ναι μεν να υπάρχει διαφορετική άποψη για το τι είναι ευημερία, όμως πάντα 

υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο που χαρακτηρίζει και ενώνει τις απόψεις τους όταν τους 

ομαδοποιήσουμε σε γκρουπ με βάση τα διαφορετικά στάδια της ζωής τους και αυτό 

το πολύ μεγάλο, χαρακτηρίζει το σύνολο του πληθυσμού.», ανάλογα μπορούν να 

αποδοθούν οι βαρύτητες. Δηλαδή για παράδειγμα αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπό-

δείκτης «παιχνίδι» στα παιδιά του δημοτικού θα πρέπει να λαμβάνει μεγαλύτερη 

βαρύτητα από ότι στα παιδιά του Λυκείου. Βεβαίως η απονομή βαρυτήτων, δεν 

αντιμετωπίζεται ως κάτι υποχρεωτικό , από τα λεγόμενα του καθηγητή, επομένως 

προκύπτει συναίνεση, ως προς το ότι η χρήση τους είναι προαιρετική, αλλά θα 

πρέπει σε περίπτωση χρήση τους να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά στάδια της 

ζωής του ανθρώπου. Κι επομένως προκύπτει συναίνεση ως προς το ότι οι 

βαρύτητες σε περίπτωση που θα αποδοθούν θα πρέπει να διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με τις διαφορετικές σχολικές κατηγορίες , καθώς διαφορετικές 

διαστάσεις ή υπό-δείκτες είναι περισσότερο σημαντικοί σε κάθε διαφορετικό 

στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου. Επιπλέον επιβεβαιώνεται πως η απουσία 

κατάλληλων δεδομένων στη περιφέρεια της Αττικής, από εθνικές ή ευρωπαϊκές 

βάσεις δεδομένων,  είναι προβληματική για έρευνες καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας και πόσο αναγκαία είναι η χρήση ερωτηματολογίων για την εξόρυξη 

πρωτογενών πια δεδομένων. Παράλληλα επιβεβαιώνεται πόσο σημαντική είναι 

η έρευνα μας υπό το γενικότερο καθεστώς μακρόχρονης απουσίας κατάλληλων 

δεδομένων για την παιδική ευημερία, σε τοπικό επίπεδο,  συγκριτικά με το 
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πλήθος δεδομένων που υπάρχουν για αυτές τις έρευνες από εθνικές βάσεις , στον 

Καναδά και ακόμα περισσότερο στις Η.Π.Α.. Επιπλέον από τη συζήτηση με τον 

Kαθηγητή επιτυγχάνεται συναίνεση ως προς το ότι καθώς υπάρχει 

ποικιλομορφία απόψεων για την ευημερία (κάτι που παρατηρήσαμε και στη 

πρώτη συνάντηση εργασίας στην Ελλάδα), η ευημερία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μια πολυδιάστατη έννοια και ως προς τον ορισμός της και ως 

προς τις σχετικές εκφάνσεις της. Επομένως αποκαλύπτεται και η πολλαπλότητα 

των προοπτικών και προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας, όχι μόνο στη 

περιφέρεια της Αττικής, αλλά και οπουδήποτε στον κόσμο.  

Από τη συνάντηση με την Lisa Pedrini, διευθύντρια του “MDI”, ενός 

δηλαδή δείκτη πολύ κοντά στον δικό μας , ήτοι, αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 

της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού και η εξόρυξη δεδομένων γίνεται με τη 

χρήση ερωτηματολογίων που μοιράζονται σε παιδιά σε σχολεία, όμοια δηλαδή 

με τη δική μας έρευνα, προέκυψε συναίνεση ως προς το ότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στον δείκτη μας πολλές διαστάσεις μεταξύ των οποίων και ο 

ελεύθερος χρόνος, του οποίου η σημασία θα πρέπει να τονίζεται και στη 

διατύπωση ενός ορισμού για τη παιδική ευημερία. Σημαντική βαρύτητα θα 

έπρεπε να δίνεται σε μια διάσταση η οποία θα εξετάζει τη σχέση των παιδιών με 

τους ενήλικες της ζωής τους, καθώς αυτό όμως ξεφεύγει από τους 

προσανατολισμούς της παρούσης έρευνας, δε θα συμπεριληφθεί, τουλάχιστον 

για την ώρα. Μελλοντικά θα εξετάσουμε αν έχει κάποια σημασία να το 

συμπεριλάβουμε. Επιπλέον επιβεβαιώνεται πώς στον Καναδά υπάρχουν έτοιμα 

δεδομένα, σχετικά με τα δεδομένα όπου εμείς αναζητούμε σε τοπικό επίπεδο και 

για αυτό επιβεβαιώνεται πάλι πόσο σημαντική είναι η παρούσα έρευνα και πόσο 

σημαντικό θα ήταν να υπήρχε η δυνατότητα να συνεχιστεί μακροχρόνια. 

Επιπλέον προέκυψε συναίνεση ως προς το ότι ο διαχωρισμός στο γένος θα πρέπει 

να υπάρχει  μόνο σε υπό-δείκτες που έχουν νόημα να εξεταστούν συγκριτικά 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, προκειμένου να διατηρούνται τα πράγματα όσο 

πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Αναφορικά με τη σχολική έρευνα, προκύπτει 
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ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενημέρωση ως προς τη σημαντικότητα 

να συμπληρώσουν τα παιδιά τα ερωτηματολόγια, εξηγώντας τους τον δείκτη μας 

και τις διαστάσεις του και περεταίρω ίσως και τι ορίζουμε εμείς ως ευημερία 

τελικά, προκειμένου να αντιληφθούν γιατί απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. 

Επίσης η συμπλήρωση τους στην σχολική αίθουσα θα πρέπει να γίνεται σε 

καθεστώς τεστ, ενώ επίσης σημασία έχει να μην περιλαμβάνονται πολλές 

ερωτήσεις στα ερωτηματολόγια,  ιδιαίτερα για τα μικρότερα ηλικίας παιδιά. Ένα 

ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάστηκε από τη συζήτηση και ίσως μπορεί να 

αποτελέσει μελλοντική μας έρευνα ή μελλοντική συμπερίληψη στη παρούσα, 

είναι η υπόνοια ότι τα παιδιά με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό προφίλ, μπορεί 

να δηλώνουν περισσότερο ευτυχισμένα από εκείνα με υψηλό, ίσως λόγω 

καλύτερης συνδεσιμότητας με τους ενήλικες στη ζωή τους. 

Από τη παρακολούθηση του σχετικού με την έρευνα μας, συνεδρίου, στο 

συνεδριακό κέντρο του “University British Columbia”, επιβεβαιώθηκε δόκιμο να 

συμπεριληφθούν στον δείκτη μας ως διαστάσεις ή υπό-δείκτες ο ελεύθερος 

χρόνος, το παιχνίδι και κυρίως η δυνατότητα παιχνιδιού σε εξωτερικούς χώρους 

όπως και η δυνατότητα απρόσκοπτης συμμετοχής σε υπηρεσίες υγείας.  

 

1.4.  2η  Συνάντηση εργασίας – Επικύρωση Πορισμάτων  

Στα πλαίσια της διεξαγωγής ποιοτικής έρευνας του έργου 

πραγματοποιήθηκε 2η  συνάντηση εργασίας, σκοπός της οποίας ήταν η 

επικύρωση (validation) των συμπερασμάτων που εκμαιεύτηκαν από τη συζήτηση 

με τους αρμόδιους φορείς στον πρώτο κύκλο συνάντησης και επικύρωση της 

σχετικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε τότε, καθώς και επικύρωση των 

συμπερασμάτων από την διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας στον Καναδά (9/11/2018 

έως 14/11/2018) προκειμένου να αποκαλυφθεί η πολλαπλότητα των προοπτικών 

για την ευημερία των παιδιών και των χαρακτηριστικών της στην περιοχή της 

Αττικής. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα εξής: 
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• Πορίσματα σχετικά με τον ορισμό της παιδικής φτώχειας, 

λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο οικονομικό, κοινωνικό-πολιτιστικό 

και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Αττικής. 

• Πορίσματα σχετικά με τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας 

που έχουν μεγαλύτερη σημασία για το συγκεκριμένο πλαίσιο. 

• Πορίσματα σχετικά με τους δείκτες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την έγκυρη μέτρηση της ευημερίας των παιδιών στην 

Αττική και οι σχετικές βαρύτητες τους . 

• Πορίσματα σχετικά με καινοτόμες μεθόδους καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας στον Καναδά. 

• Πορίσματα σχετικά με σημαντικές για τη παρούσα έρευνα 

διαστάσεις και δείκτες τις παιδικής ευημερίας που προκύπτουν από 

αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες στον Καναδά. 

• Πορίσματα σχετικά με τη σχέση ευτυχίας, παιδικής ευημερίας 

και υλικής στέρησης από αντίστοιχες επιστημονικές έρευνες στον Καναδά. 

H συνάντηση διαιρέθηκε σε τρεις υπό-συναντήσεις , ανάλογα με τη κάθε 

σχολική κατηγορία. 

 

1.4.1.  Δήμος Αμαρουσίου 

Η εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρουσίου, κα. Ελένη Γιαννακοπούλου, 

κοινωνική λειτουργός, ανέφερε  μεταξύ άλλων ότι οι βασικές θεματικές που 

χρήζουν προσοχής είναι η ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, 

αλλά και η θέσπιση του θεσμού της παρουσίας κοινωνικού λειτουργού στα 

σχολεία της χώρας.  

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι, τουλάχιστον στο Δήμου Αμαρουσίου οι 

ανάγκες κάλυψης του φαγητού και των φαρμάκων είναι προβλήματα που λύθηκα 

ν σχετικώς γρήγορα, ιδίως με τη βοήθεια του νόμου των ανασφάλιστων πολιτών 

περί ελευθερίας πρόσβασης στα κέντρα του Ε.Σ.Υ. από το 2015 και μετά, τόσο 
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για τους Έλληνες πολίτες όσο και για τους οικονομικούς μετανάστες (νόμιμους 

ή παράνομους). Ωστόσο, ενώ τα βασικά ζητήματα υγείας καλύπτονται, θα 

μπορούσε να γίνει μια πρόταση να καλύπτονται και πιο εξιδεικευμένα θέματα, 

όπως πχ σιδεράκια ή ορθοπεδικά εξαρτήματα για τα παιδιά της σχολικής 

κατηγορίας κυρίως του Δημοτικού που έχουν ανάγκη και οι οικογένειες δεν 

μπορούν να καλύψουν. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην κινητοποίηση των 

τοπικών κοινωνιών προς αυτή την κατεύθυνση με χορηγίες και εράνους 

περιστασιακού χαρακτήρα, καθώς η συστηματική βοήθεια κρίνεται αδύνατη. 

Σε επίπεδο σίτισης, κοινωνικών παντοπωλείων, κοινωνικών φαρμακείων, 

ιματιοθήκης, επίπλων, και οικιακών συσκευών οι ανάγκες σε επίπεδο δήμου 

μπορούν να καλυφθούν. Ειδικότερα στο κομμάτι της σίτισης, ο Δήμος, η 

Εκκλησία και οι ΜΚΟ υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων σε 

σημείο διάσπασης-διαρροής αγαθών, αφού μπορεί πχ μια οικογένεια να λαμβάνει 

γεύματα από τρεις φορείς ταυτόχρονα, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα της 

κατασπατάληση πόρων, αλλά και την ενίσχυση της νοοτροπίας των 

επαγγελματιών ανέργων που εκμεταλλεύονται στο έπακρο της πολιτικές 

αλληλεγγύης,  υπό την έννοια ότι λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών (χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο) βολεύονται. Έτσι κι αλλιώς, πλέον οι χορηγίες για τα 

γεύματα αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η τεράστια σημασία της διασφάλισης της 

ψυχικής υγείας των παιδιών, που οφείλονται στην οικονομική κρίση, όπως η 

τελευταία επηρέασε  τις οικογενειακές σχέσεις φέρνοντας στην επιφάνεια 

περισσότερα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μια ακόμη πολύ σημαντική 

δράση του Δήμου Αμαρουσίου είναι τα κοινωνικά φροντιστήρια, στον τομέα της 

εκπαίδευσης για παιδιά κυρίως της σχολικής κατηγορίας του Λυκείου αλλά και 

του Γυμνασίου. Ο δήμος συνεργάζεται με φροντιστήρια που αναλαμβάνουν 

παιδιά οικογενειών σε ανάγκη, χωρίς τα παιδιά να το γνωρίζουν. Ακόμη, όσον 

αφορά το πρώτο σκέλος της διαπίστωσης της από την εμπειρία της στο χώρο, 

συμπλήρωσε ότι το πώς αντιμετωπίζουν τα ίδια τα παιδιά (κυρίως της σχολικής 
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κατηγορίας του Δημοτικού) τον τρόπο ζωής τους και τις όποιες αλλαγές μπορεί 

να αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο του νοικοκυριού μέσα στο οποίο μεγαλώνουν 

είναι απόρροια της σχέσης που υπάρχει και αναπτύσσεται, ή όχι, ικανοποιητικά 

με τους γονείς, αφού ειδικά στις μικρότερες ηλικίες τα παιδιά μιμούνται. 

Παράδειγμα αυτού είναι παιδιά που μεγαλώνουν με αλλοδαπές babysitters και 

αντιμετωπίζουν σύγχυση στην εκμάθηση της γλώσσας.  

Ακόμη, ζητήματα προβληματικών καταστάσεων που ενδεχομένως 

προκύπτουν από την απουσία υγιών σχέσεων στο οικογενειακό περιβάλλον θα 

μπορούσαν ως ένα βαθμό να αποφεύγονται, σύμφωνα με την κα 

Γιαννακοπούλου, εάν υπήρχε θεσμοθετημένη συστηματική παρουσία 

κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, οι οποίοι 

θα παρακολουθούσαν τα παιδιά και θα μπορούσαν να παρέμβουν. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η απομάκρυνση των κοινωνικών λειτουργών από τα 

σχολεία λόγω της γραφειοκρατικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

απουσιάζει η ενημέρωση για σημαντικά κοινωνικά θέματα που ενδεχομένως να 

απασχολούνται παιδιά, όπως η διαχείριση πένθους, η ανεργία των γονέων κλπ. 

Καταληκτικά, έγινε συζήτηση για την πιθανότητα να ζουν παιδιά σε 

συνθήκες αστεγίας, όπου αναφέρθηκε ότι στο βόρεια τομέα της Αττικής είναι 

λίγες οι περιπτώσεις, αφού πρόκειται για πληγή του δήμου Αθηναίων κυρίως. 

Εκεί μάλιστα υπάρχουν άλλου είδους θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως 

οι λίστες αναμονής των κοινωνικών ξενώνων και οι ώρες διαθεσιμότητας των 

υπνωτηρίων. Ωστόσο, ευτυχώς οι άστεγοι στην πλειοψηφία τους είναι ενήλικες, 

που σημαίνει ότι υπάρχει μια μέριμνα για να μη ζουν τα παιδιά στο δρόμο. 

Συμπερασματικά, η κα Γιαννακοπούλου επί της ουσίας επιβεβαίωσε τα 

πορίσματα της προηγούμενης συνάντησης συνοψίζοντας ότι θα πρέπει να 

συμπεριλάβουμε τη διάσταση της ψυχικής υγείας, καθώς και την ανάγκη για 

φροντιστηριακή εκπαίδευση για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, ενώ 

όσον αφορά το πολιτισμικό κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι το σχολείο μπορεί να 
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παίξει πρωτεύοντα ρόλο διαπαιδαγώγησης για τη σημασία της ποιοτικής 

ψυχαγωγίας. 

 

1.4.2.  HopeGenesis 

Η HopeGenesis12 είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με τομέα δράσης την 

υγεία και την κοινωνική πρόνοια, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο ζήτημα της 

υπογεννητικότητας. Κύριο μέλημα της οργάνωσης αυτής είναι η παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας σε γυναίκες που κατά την 

περίοδο της εγκυμοσύνης, από την πρώτη μέρα της κύησης μέχρι και την ημέρα 

του τοκετού, οι οποίες βρίσκονται σε  ανάγκη, κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται 

σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή απομονωμένα νησιά. Η σχέση της 

δράσης της συγκεκριμένης ΜΚΟ με το περιεχόμενου του εν λόγω ερευνητικού 

έργου συνίσταται στο ότι η υπογεννητικότητα αποτελεί αφετηρία για να 

μιλήσουμε για παιδική ευημερία. Την ίδια λογική πορεία ακολουθεί και η 

UNICEF. Πρώτα δηλαδή εξετάζεται αν γεννιούνται παιδιά, και στη συνέχει αν 

ευημερούν. Επιπλέον, η υπογεννητικότητα συνιστά παράγοντα που σχετίζεται με 

τη διάσταση που αφορά τη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, για 

παράδειγμα η αδυναμία κάλυψης εξόδων τοκετού αφορά τους γονείς και άμεσα 

το βρέφος, που μπορεί να διατρέξει κίνδυνο. 

Όσον αφορά την υπογεννητικότητα, η οποία συνιστά αφετηρία 

διερεύνησης της παιδικής ευημερίας και επιδεινώθηκε στα χρόνια της κρίσης, η 

κα Μαρία Γκανούρη (Project Manager στη HopeGenesis), αναφέρθηκε στη 

δημογραφική διαίρεση που παρατηρείται, αφού οι περιοχές της βόρειας Ελλάδας 

παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες γονιμότητας ενώ οι στα νότια βλέπουμε 

αυξημένη υπογεννητικότητα. Αυτή η γεωγραφική διαίρεση παρατηρείται  

γενικότερα στην Ευρώπη. Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα το 2017 

είχαμε 85.000 γεννήσεις έναντι 125.000 θανάτων. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί 

 
12 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://hopegenesis.org/gr/   

http://hopegenesis.org/gr/


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 70 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

ότι το 2011, πρώτη φορά μετα το 1944 ξαναϋπάρχει αρνητικό ισοζύγιο μεταξύ 

γεννήσεων και θανάτων. Ως βασικό πρόβλημα λογίζεται η ανασφάλεια που έχουν 

οι μέλλουσες μητέρες και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους φορείς, λόγω κυρίως 

της περιορισμένης προσβασιμότητας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το 

άνισα κατανεμημένο νοσοκομειακό και μαιευτικό δίκτυο, λόγω των μειωμένων 

κρατικών και περιφερειακών δαπανών, τα κόστη μεταφορών και η μετανάστευση 

του νεαρού δυναμικού της χώρας. 

Στα πλαίσια της δράσης, αναφέρθηκε η ένταξη 388 περιοχών, με τη 

βοήθεια χορηγιών στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από μεγάλο 

αριθμό εταιρειών, ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε όσο το δυνατόν περισσότερες 

περιοχές. Τονίστηκε ότι στις νησιωτικές περιοχές το πρόβλημα δεν είναι 

οικονομικό, αλλά αφορά κυρίως την πρόσβαση και την έλλειψη μόνιμου 

ιατρικού προσωπικού, ενώ τίθεται και θέμα νοοτροπίας των γυναικών, που δεν 

αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης τους. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος προσφέρεται η λύση της αεροδιακομηδής, που όμως δεν 

είναι πάντοτε εφικτή και ανά όποια ώρα, πράγμα που δείχνει ακόμη μια φορά την 

απουσία των κρατικών δομών, ιδίως για τις ακριτικές περιοχές. 

  Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση της  HopeGenesis για την 

υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και τον αντίκτυπο της στην οικονομική 

ανάπτυξη 13  , και όπως ανέφερε η κα Γκανούρη,  η οικονομική κρίση των 

τελευταίων  ετών ενέτεινε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αφού την 

περίοδο 2010-2015, τα χρόνια δηλαδή της έντονης  οικονομικής δυσμένειας που 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα, το ποσοστό της γονιμότητας ήταν 

χαμηλότερο από το επίπεδο αντικατάστασης γενεών στις χώρες που αποτελούν 

περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η 68η θέση της Ελλάδας στη 

σχετική λίστα των 80 χωρών υπερτονίζει το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα 

 
13 HopeGenesis, (2018), H υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και o αντίκτυπος της στην οικονομική ανάπτυξη, 

διαθέσιμο στο: http://hopegenesis.org/gr/data/stats/HOPEgenesisNPO_stats1.pdf  

http://hopegenesis.org/gr/data/stats/HOPEgenesisNPO_stats1.pdf
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αλλά και την πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει στο μέλλον (HopeGenesis, 

2018). 

 

1.4.3. Δήμος Μεγαρέων 

Στα πλαίσια της επικοινωνίας με δήμους της περιφέρειας Αττικής, η 

εκπρόσωπος από το Δήμο Μεγαρέων 14  κα Ελένη Ρήγα, αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού 

και αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την κοινωνική αρωγή και την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών παρευρέθηκε στη συνάντηση εργασίας  και αναφέρθηκε 

στα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σε περίοδο κρίσης ένας δήμος 

που βρίσκεται υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως τα έχει βιώσει η ίδια στην 

ενάμισι έτους θητεία της μέχρι στιγμής. Έγινε αναφορά στην προσπάθεια που 

γίνεται για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης ειδών πρώτης ανάγκης για τα 

παιδιά, για την εξασφάλιση σχολικών γευμάτων, την παροχή συσσιτίου στις 

άπορες οικογένειες και τη δυνατότητα ιματιοθήκης και κέντρου παροχής 

σχολικών ειδών.  Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι επειδή ο δήμος είναι σε 

καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όλα τα σχολεία καλύπτονται από σχολικά γεύματα, 

ενώ υπάρχουν και συσσίτια για 100 περίπου ωφελούμενους. Ακόμη, όσο περνάει 

ο καιρός τα αιτήματα αυξάνονται, πράγμα που συμβαίνει γιατί η σταθερότητα 

των δομών στο συγκεκριμένο δήμο εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η 

ιματιοθήκη μπορεί να καλύψει ανάγκες πολλών οικογενειών, ενώ υπάρχει 

μεγάλη διαθεσιμότητα σε βρεφικό εξοπλισμό αλλά και σε είδη καθαρισμού, 

προσωπικής υγιεινής κλπ. Επιπλέον, έγινε συζήτηση σχετικά με τα περιστατικά 

που αφορούν τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λόγω αδυναμίας 

πληρωμής, αλλά και της αποδήμησης των νέων της περιοχής λόγω της έντονης 

υλικής αποστέρησης που προέκυψε μετά τη φυσική καταστροφή, αναφέροντας 

 
14 Για  περισσότερες πληροφορίες βλ.: http://www.megara.gr/portal/index.php  

http://www.megara.gr/portal/index.php
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ότι για το προηγούμενο διάστημα περίπου 60 νοικοκυριά περνούν από επιτροπή 

του δήμου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ για την κάλυψη ποσοστού της οφειλής τους. 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά ότι « κάτω από ακραίες συνθήκες ευδοκιμούν οι ακραίες 

συμπεριφορές». Η δομή του δήμου απασχολούσε 2 ψυχολόγους με οχτάμηνη 

σύμβαση  οι οποίοι εξέτασαν πάνω από 70 περιστατικά μεταξύ των οποίων 

αρκετά παιδιά (όχι Ρομά- οι Ρομά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πλυθησμού 

των Μεγάρων -1425 καταγγεγραμμένοι συν τους διερχόμενους), αν και η 

ψυχολογική υποστήριξη θεωρείται πολυτέλεια όταν δεν καλύπτονται βασικές 

ανάγκες επιβίωσης. Ακόμη, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι οι νέοι σε 

παραγωγική ηλικία φεύγουν από την περιοχή λόγω έλλειψης ευκαιριών και μη 

ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, πολύ περισσότερο μετά τις δύο φυσικές 

καταστροφές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν (πλημμύρα και πυρκαγιά) όπου 

πολλοί έχασαν εξολοκλήρου τις περιουσίες τους. Αναφέρθηκε ότι τα ζητήματα 

αυτά βρήκαν κάποια ανταπόκριση όσο υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη του 

ζητήματος, ενώ πλέον υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε ρουχισμό, αφού η τελευταία 

κινητοποίηση αποδείχθηκε φιάσκο, αφού χάθηκαν πολύτιμες εργατοώρες και 

πόροι. Ως συμπέρασμα είδαμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή κοινωνική αλληλεγγύη ενώ 

έγινε η παραδοχή ότι μόνο όταν κάποιος κληθεί να βιώσει ο ίδιος μια κατάσταση 

μπορεί να κατανοήσει και να βοηθήσει το συνάνθρωπο.  

Για τα περιστατικά αυτά εξέφρασε την εμπειρία της η κα. Ελένη Τάνη, 

Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και 

Τουρισμού στο Δήμο Μεγαρέων, η οποία μίλησε για την προσπάθεια που γίνεται 

στα πλαίσια του Κέντρου Κοινότητας για την παροχή υπηρεσιών στήριξης στους 

πολίτες, αλλά και την απουσία σύμπνοιας από πλευράς του κοινού, το οποίο 

σύμφωνα με τα λεγόμενα των δύο κυριών δείχνει να μη σέβεται και να μην εκτιμά 

την προσπάθεια αυτή βανδαλίζοντας το χώρο δημιουργώντας συνθήκες 

αναστάτωσης. 
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  1.4.4. Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σαλαμίνας-ΜΚΟ ΔΗΣΚΕΑΝ 

(Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη) 

Σημαντικός φορέας κρατικής αλληλεγγύης για οικογένειες και άτομα σε 

κατάσταση ανάγκης  συνιστούν τα κοινωνικά Παντοπωλεία. Στο πλαίσιο αυτό, 

η  κ. Μάγια Δημητριάδου, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμο Σαλαμίνας και της ΜΚΟ ΔΗΚΣΕΑΝ (Δημιουργική Σκέψη και Ανάπτυξη) 

συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας και αναφέρθηκε στα προβλήματα που 

προέκυψαν σε επίπεδο δήμου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος για την προσφορά 

τροφίμων για οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, τη στιγμή που δηλώνονταν 

κρούσματα λιποθυμιών παιδιών λόγω μειωμένης πρόσληψης τροφής. 

Συγκεκριμένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαλαμίνας 

αναφέρθηκε ότι λειτουργεί με τη βοήθεια χορηγιών και εσόδων από εκδηλώσεις 

για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων, δηλαδή τη επίτευξη 

διαθεσιμότητας προϊόντων βασικής ανάγκης. Στην ερώτηση για το αν υπάρχει 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτές τις δομές αλληλεγγύης η απάντηση ήταν 

ότι ενώ υπάρχει προσέλευση, η συστηματοποίηση των παροχών και η παγίωση 

της δομής θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ θετικά. 

1.4.5. Συμπαράσματα 

Όπως είναι φανερό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετείχαν στη 2η 

συνάντηση εργασίας, στα πλαίσια της ποιοτικής έρευνας για την 

παρακολούθηση, μέτρηση, καταγραφή και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας 

στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής επικυρώνουν τα πορίσματα της 1ης 

συνάντησης ως προς τις διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, 

παραθέτοντας την πολύτιμη εμπειρία τους στο χώρο της αλληλεγγύης και της 

βοήθειας, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσπάθειας διασφάλισης και προάσπισης 

των ανθρώπινων, και δη, των παιδικών δικαιωμάτων, ώστε να εξαλείφονται όσο 

το δυνατόν περισσότερο οι ανισότητες στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες, αφού η 

κοινωνία δεν έχει ανάγκη από παιδιά που μεγαλώνουν πριν την ώρα τους λόγω 

συνθηκών αλλά παιδιά ευτυχισμένα που νιώθουν ασφαλή για το μέλλον τους.  
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Ειδικότερα τα ζητήματα της σίτισης, της αστεγίας, της ηλεκτροδότησης 

της κατοικίας, της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

μπαίνουν στο μικροσκόπιο ,σχεδόν από όλους τους φορείς,  φανερώνοντας τη 

σπουδαία σημασία συμπερίληψης τους, ως διαστάσεις ενός δείκτη παιδικής 

ευημερίας, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας της Αττικής 

και αποκαλύπτοντας  τη πολλαπλότητα των προοπτικών και προσεγγίσεων της 

παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της στην περιοχή της περιφέρειας 

Αττικής. Ενδιαφέρον προκαλεί η τοποθέτηση σχετικά με τις ανάγκες κάλυψης 

οδοντιατρικών ζητημάτων παιδιών, καθώς οι οικογένειες τους αδυνατούν, το 

οποίο συνδέεται με τη πληροφορία που εκμαιεύτηκε στον Καναδά, σχετικά με η 

σύνδεση της κατάστασης των δοντιών των παιδιών ή τη συχνότητα επισκέψεων 

τους στον οδοντίατρο  και τις συνθήκες υλικής διαβίωσης τους. Στη κατάληξη 

της συζήτησης πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από την επιστημονικά 

υπεύθυνη, η οποία αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση των 

συμπερασμάτων από τις συναντήσεις που είχαν προκύψει σε Αττική και Καναδά 

και οι οποίες αφορούσαν την συμπερίληψη συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και 

υπό- δεικτών στο συνολικό δείκτη , ήτοι, την διατροφή, την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι στην 

ύπαιθρο, τον ελεύθερο χρόνο, το πολιτισμικό κεφάλαιο και τις σχετικές 

βαρύτητες τους ανάλογα με τη σχολική κατηγορία, όπως και την άμεση ή έμμεση 

αποτύπωση τους σε έναν ορισμό για την παιδική ευημερία. Η συναίνεση 

επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη της 

αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη βαρύτητα για όλες τις σχολικές 

κατηγορίες και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη συνάντηση αυτή προκύπτει ότι η 

υπογεννητικότητα μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένας περιορισμός (διακόπτης) 

για την παιδική ευημερία, καθώς οι κανονικές γεννήσεις παιδιών , είναι η 

αφετηρία να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Αν δεν υπάρχουν 

παιδιά, δεν μπορούμε καν να εξετάζουμε την παιδική ευημερία. Επομένως η 

επίτευξη φυσιολογικών αριθμητικά γεννήσεων παιδιών, είναι ο δρόμος που 
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μπορεί υπό-προϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και οι 

διαστάσεις παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) να μας οδηγήσει στην 

επίτευξη της παιδικής ευημερίας και ίσως αυτό να αποτελέσει στο μέλλον μια 

σχετική εξέλιξη του δείκτη μας.  

  

1.5. Συνάντηση με το Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού 

Η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη15 από το 1997 στοχεύει 

στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, υπό τον έλεγχο της Βουλής των 

Ελλήνων παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του. Σημείο ενδιαφέροντος για το 

Συνηγόρου του Πολίτη είναι ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, και για το 

λόγο αυτό υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα που λειτουργεί ως Συνήγορος του 

Παιδιού16, από τον Ιούλιο του 2003. Ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου 

του Παιδιού, είναι η γνωστοποίηση των παιδικών δικαιωμάτων στο ευρύ κοινό, 

η νομική παρακολούθηση της παραβίασης τους, αλλά και η εξασφάλιση ότι η 

φωνή των παιδιών «ακούγεται» όταν παρίσταται ανάγκη. 

Προς συμπλήρωση και περαιτέρω επικύρωση των πορισμάτων που 

προέκυψαν από τις δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το 

Συνήγορο του Πολίτη, και πιο συγκεκριμένα με το τμήμα του Συνηγόρου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Σε δια ζώσης συνάντηση στο κτίριο του Συνηγόρου 

στις 14 Δεκεμβρίου 2018, η κα. Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου, Ειδική Επιστήμονας 

για τα Δικαιώματα του παιδιού ανέφερε τα εξής: 

Όσον άφορα την ψυχική υγεία των παιδιών, πιθανώς να υπάρχει αύξηση 

των περιστατικών οικογενειών που είναι ήδη επιβαρυμένες ψυχολογικά, λόγω 

της φτώχειας και της υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου, πράγμα που μάλλον 

εντείνεται από την απουσία των κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.  

 
15 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.synigoros.gr/  
16 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.0-18.gr/  

https://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/
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Εμφανή προβλήματα που παρατηρούνται  και επισημαίνονται από την 

επιστημονική ομάδα του Συνηγόρου είναι:  

• η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (πχ αδυναμία 

εμβολιασμού)  

• Η δυσκολία πρόσβασης σε παιδικούς σταθμούς  

• η περιορισμένη εξασφάλιση υπηρεσιών προνοιακού 

χαρακτήρα  

• το γενικότερο καθεστώς της υφιστάμενης «κρατικής» 

φτώχειας, το οποίο δυσχεραίνει την ένταξη στην εκπαίδευση, ιδίως για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Πιο συγκεκριμένα, η κα Μοσχοπούλου ανέφερε ότι από την έξαρση του 

μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα και έπειτα, οι κρατικές παροχές για 

την εκπαιδευτική και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο των μικρών 

Ελλήνων όσο και των παιδιών των μεταναστών είναι αρκετά περισσότερο από 

ανεπαρκείς, και σε συνδυασμό με τη μείωση προσωπικού που έγινε στον φορέα, 

η αντιμετώπιση των περιπτώσεων που καταφεύγουν στο Συνήγορο για 

περαιτέρω στήριξη κρίνεται δυσχερής. Ακόμη, εξαιτίας αυτού του φόρτου, 

κρίνεται αδύνατο να βγουν στατιστικά των περιπτώσεων από την ίδια την 

επιστημονική ομάδα. Ωστόσο, στοιχεία χρήσιμα για την έρευνα μας θα μπορούν 

να αντληθούν από την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου που θα δημοσιευθεί μέσα 

στο 2019. 

Τα λεγόμενα της κας Μοσχοπούλου επιβεβαιώνονται από την εκτεταμένη 

δράση του συνηγόρου για τα ζητήματα αυτά, όπως διαπιστώνεται από την 

παρεχόμενη πληροφόρηση που μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του 

φορέα. Το 2012, στην «Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ»17, αναφέρεται ότι τα παιδιά είναι έμμεσοι 

 
17 Συνήγορος Του Παιδιού, (2012α), Έκθεση προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ-

Διαπιστώσεις και Προτάσεις της ανεξάρτητης  αρχής για την εφαρμογή των δικαιωμάτων  του Παιδιού  στην 

Ελλάδα (Ιούλιος 2003-Δεκέμβριος 2011), διαθέσιμο στο : https://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-

pros-thn-epitroph-dikaiwmatwn-toy-paidioy-toy-ohe.pdf  
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δέκτες των επιπτώσεων που επιφέρουν οι περικοπές δημοσίων δαπανών. Στο 

κλίμα που δημιουργούν οι συνθήκες ένδειας και υποβάθμισης του βιοτικού 

επιπέδου, η κρίση που διέρχεται το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα επιτείνει το 

αίσθημα ανασφάλειας και έλλειψης εμπιστοσύνης των παιδιών και εφήβων, πολύ 

περισσότερο μάλιστα εκείνων που ζουν στο περιθώριο. Στη συνέχεια μπορεί 

κανείς να δει στατιστικά στοιχεία αναφορών με θέματα παραβιάσεων των 

δικαιωμάτων των παιδιών για το διάστημα 2003-2012: 

Διάγραμμα 6: Αριθμός παραβιάσεων ανηλίκων ανά έτος 

Διάγραμμα 7: Θεματικές παραβιάσεων δικαιωμάτων του Παιδιού 

 

Πηγή: Eurostat, Statistics in focus 9/2012, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12- 009/EN/KS-

SF-12-009-EN.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-%20009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-%20009/EN/KS-SF-12-009-EN.PDF
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Σε έρευνα του Εφηβικού Συμβουλίου του Συνηγόρου του Παιδιού (2011-

2012) για τις «Συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των 

μαθητών» με δείγμα 1.211 παιδιά και των δύο φύλων από 22 γυμνάσια και λύκεια 

σε όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 

καταδεικνύουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην παιδική ευημερία. Τα παιδιά 

πιστεύουν ότι η  οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την προσωπική και 

οικογενειακή ζωή τους, ενώ και τα ποσοστά αρνητικών αλλαγών (μείωση στο 

χαρτζιλίκι, η διακοπή εκμάθησης ξένων γλωσσών, η αποχή από εξωσχολικές 

δραστηριότητες) στη ζωή των μαθητών δείχνουν να είναι υψηλά. 

Συμπερασματικά, οι μαθητές πιστεύουν ότι η κρίση έχει σοβαρές συνέπειες στη 

ζωή τους: 89% στην οικογένεια, 82% στο σχολείο και 92% στην υπόλοιπη 

κοινωνία  (Συνήγορος του Παιδιού , 2012β). 

1.5.1. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα 

συμπεράσματα των προηγούμενων συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται 

η ύπαρξη σημαντικών συνεπειών της κρίσης στην ευημερία παιδιών της 

σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

 

1.6. Συνάντηση  με  Προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ  

Στα πλαίσια περαιτέρω επικύρωσης των προηγούμενων πορισμάτων αλλά 

και μεγαλύτερης διερεύνησης της έκφανσης της αστεγίας, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση ερευνητή του C.W. SMILE , με την προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ κ. 

Τριανταφύλου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό, στην υπηρεσία της, τη Τετάρτη 10 

Απριλίου 2019, 14.30 μμ. 

Αρχικά ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη στον 

συνολικό δείκτη παιδικής ευημερίας, διαστάσεων που αφορούν την οικονομική 

αλλά και την μη οικονομική ευημερία (παιχνίδι, ελεύθερος χρόνος, κ.α.). Η 
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προϊστάμενη του ΚΥΑΔΑ, αναφέρθηκε στο ότι η παιδική ευημερία εξαρτάται 

όντως από πολλαπλούς παράγοντες , γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική 

δυσχέρεια στην οικογένεια, όταν υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά 

προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά να βγαίνουν προς τα παιδιά. 

Επιπλέον, τόνισε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα των παιδιών στην επιλογή, ως 

προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο περιορισμός της έλλειψης 

χρημάτων και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι 

είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής 

των οικογενειών επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική 

ευημερία. Επομένως, σημείωσε, ότι ένας βασικός παράγοντας που αφορά στην 

οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά βήματα, τα οποία είναι μια 

αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι, δεν μπορεί να 

επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για την οικογένεια 

και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω εκνευρισμού, αλλά και 

πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η κατάχρηση 

αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. Επίσης επειδή το 

βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας της είναι η ενασχόληση με το φαινόμενο της 

αστεγίας στο δήμο Αθηναίων ανέφερε,  ότι μέσα από την εμπειρία τους, έχει 

διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας της συνεχιζόμενης 

οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία, 

διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης χρημάτων, αλλά 

επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να αποποιηθεί την 

δυσχερή αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του ως άστεγος 

στους δρόμους της Αθήνας. Διευκρίνισε, ότι αυτό το φαινόμενο παρατηρείται 

ειδικά σε οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρχουν από 

αρκετές έως πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας προσέρχεται στην 

υπηρεσία για να αιτηθεί στέγαση. Συνοψίζοντας, κατέληξε ότι θα μπορούσε να 

πει συνολικά ότι συμφωνεί με τον παραπάνω ισχυρισμό, του ερευνητή. 
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Στη συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν οι συνθήκες υλικές διαβίωσης, 

επηρεάζουν την παιδική ευημερία και η προϊστάμενη τόνισε πως την επηρεάζουν 

πολύ. Επίσης ο ερευνητής επιδίωξε συναίνεση ως προς την διατροφή , ρωτώντας 

αν αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τη παιδική ευημερία. Η προϊστάμενη τόνισε 

πώς την επηρεάζει πολύ. Επίσης ανέφερε ότι η υπηρεσία τους, διαθέτει 

καθημερινώς και για δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία 

μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα 

να έρθει και να παραλάβει την τροφή του. Επιπλέον συμπλήρωσε πώς αν κάποιος 

παραβρεθεί μια μέρα στο συσσίτιο της υπηρεσίας τους, θα παρατηρήσει ότι 

υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι οποίες έρχονται για να διασφαλίσουν την 

καθημερινή τους διατροφή. Επισήμανε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εικόνα, την 

οποία κάθε παιδί αποτυπώνει από τα πολύ μικρά του χρόνια και ίσως αρχίζει να 

κάνει μια σύνδεση με το γεγονός ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο 

τρόπο και για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον ο ερευνητής ρώτησε αν ότι το επίπεδο 

του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική ευημερία και αν υπάρχει κάποιο επίπεδο 

εισοδήματος κάτω από το οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη. Η προϊστάμενη 

απάντησε ότι φυσικά την επηρεάζει. Επίσης ανέφερε ότι η  υπηρεσία τους 

εξυπηρετεί οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή 

σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ είναι για μια οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ. 

Επισήμανε ότι με αυτό το ύψος χρημάτων για 1 χρόνο μια οικογένεια θα 

χρειαστεί να καλύψει όλες τις βασικές της ανάγκες. Ενώ σημείωσε ότι 

γνωρίζουν, από την εμπειρία τους, ότι μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται είναι 

αυτή της θέρμανσης. Για αυτές τις οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία τους, 

φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του κοινωνικού παντοπωλείου και των 

δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην διαρραγεί ο οικογενειακός πυρήνας όπως 

περιγράψαμε προηγουμένως. Επιπρόσθετα ο ερευνητής τοποθετήθηκε στο κατά 

πόσο η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους. Η προϊστάμενη ανέφερε πώς την 

επηρεάζει και για αυτό   και η υπηρεσία τους διαθέτει το κοινωνικό φαρμακείο, 
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μέσω του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν σε συνθήκες που είναι κάτω από 

τα όρια της φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες όσο αφορά ειδικά στη 

φαρμακευτική τους κάλυψη, ενώ, διατίθενται τα δημοτικά ιατρεία στα οποία 

μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

Στη συνέχεια ο ερευνητής αναφέρθηκε σε διαστάσεις που επηρεάζουν την 

μη οικονομική παιδική ευημερία. Συγκεκριμένα ρώτησε αν η εκπαίδευση 

συμβάλλει στην καλλιέργεια των παιδιών. Η προϊστάμενη επισήμανε ότι  φυσικά 

παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά ότι το μεγαλύτερο ρόλο το διαδραματίζουν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που χρειάζεται να εμφυσήσουν στα παιδιά 

την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό του και γενικά να είναι ενάρετα. Στη 

συνέχεια ο ερευνητής ρώτησε αν συμβάλλει στην παιδική ευημερία το εάν ένα 

παιδί έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την δυνατότητα να παίζει και 

να ψυχαγωγείται. Η προϊστάμενη απάντησε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα 

πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία ενός παιδιού. 

Επιπρόσθετα ο ερευνητής ρώτησε για παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, αν 

βρίσκονται σε στέγες, αν φιλοξενούνται σε συγγενείς, ή αν γνωρίζουν τέτοια 

φαινόμενα. Η προϊστάμενη τόνισε ότι δεν έχει κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η 

υπηρεσία τους δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Επισήμανε όμως 

ότι επίσημη καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Ο 

ερευνητής επιμένοντας στο φλέγον ζήτημα, τόνισε πώς έχουμε την ανησυχητική 

πληροφορία, ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό ζήτημα, όσον αφορά στη φιλοξενία 

ανηλίκων σε στέγες και ρώτησε  αν όντως ισχύει αυτό το γεγονός και δεν 

αποτελεί παραπληροφόρηση. Η προϊστάμενη ανέφερε ότι καθώς η  υπηρεσία 

τους δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς δεν μπορεί να έχω γνώση επί του 

θέματος. Επισήμανε όμως ότι για τους ασυνόδευτους ανήλικους, ορίζεται 

επίτροπος μέσω του προγράμματος της μετάδρασης από την πολιτεία. Ο 

ερευνητής στη προσπάθεια του να εκμαιεύσει μεγαλύτερη πληροφορία για το 

ζήτημα , ρώτησε αν υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι 
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άστεγα. Η προϊστάμενη απάντησε ότι οι άστεγοι, κατά βάση είναι ενήλικες ή 

οικογένειες.  

Επίσης ο ερευνητής ρώτησε αν έχουν εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των 

παιδιών στο δήμο Αθηναίων και κατά πόσο μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει 

τις ανάγκες των επισιτιζόμενων παιδιών. Η προϊστάμενη ανέφερε μόνο ότι στην 

υπηρεσία τους προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες 

άστεγοι και οικογένειες. Τόνισε όμως ότι υπάρχει, το δημοτικό βρεφοκομείο, στο 

οποίο γίνεται η σίτιση των παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους 

γίνεται η σίτιση παιδιών απόρων οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη 

σίτιση των δημοτικών σχολείων επισήμανε ότι δεν έχει εικόνα.  

Καταληκτικά ο ερευνητής ρώτησε αν η κρίση έχει επηρεάσει την 

ψυχολογία των γονέων και αν η δημοτική αρχή  μπορεί να κάνει κάτι για το 

πρόβλημα αυτό. Η προϊστάμενη τόνισε ότι την έχει επηρεάσει πάρα πολύ, διότι 

μέσω της υπηρεσίας τους κάνουν πάρα πολλές παραπομπές ενηλίκων σε 

ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική υποστήριξη, διότι η κρίση ουσιαστικά 

διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των γονέων με αποτέλεσμα αυτό να έχει 

συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία χειροτερεύει. Ανέφερε ότι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που παρατηρείται  στην 

υπηρεσία τους, όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά τους 

κοιτάζουν στα χέρια για να δουν τι θα μπορούσαν  να τους προσφέρουν. 

Συνοψίζοντας, ανέφερε, ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, διότι 

οι άνθρωποι που βρίσκονται άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή ψυχοπαθολογία. 

 

 

 

1.6.1 Παράθεση της αυτούσιας συνέντευξης   

Στο παρόν παρατίθεται και αυτούσια η συνέντευξη.  

1. Ερευνητής: Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό ότι στη παιδική ευημερία 

συμβάλλουν κατά κύριο λόγο η οικονομική ευημερία και η μη οικονομική 
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ευημερία (δηλαδή το δικαίωμα στο παιχνίδι, το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο 

κτλ.); Θα θέλατε να προσθέτατε κάτι στον παραπάνω ισχυρισμό ή θα θέλατε 

να κάνετε ένα σχόλιο επ’ αυτού; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς 

παράγοντες πιστεύω εγώ γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην 

οικογένεια, όταν υπάρχει ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς 

με αποτέλεσμα αυτά να βγαίνουν προς τα παιδιά. Επιπλέον, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα των παιδιών στην επιλογή, ως προς το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί 

υπάρχει πάντα ο περιορισμός της έλλειψης χρημάτων και εξαιτίας αυτού του 

γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι είναι κατανοητό ότι τόσο η ποιότητα 

ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής των οικογενειών επιδεινώνεται όταν 

απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική ευημερία. Επομένως, ένας βασικός 

παράγοντας που αφορά στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά βήματα, 

τα οποία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί 

πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής 

για την οικογένεια και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω 

εκνευρισμού, αλλά και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, 

όπως η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες. 

Πιο συγκεκριμένα, επειδή το βασικό αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η ενασχόληση 

με το φαινόμενο της αστεγίας στο δήμο Αθηναίων μπορώ να αναφέρω ότι μέσα 

από την εμπειρία μας, έχει διαπιστωθεί ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά εξαιτίας 

της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, ο πατέρας επιλέγει να εγκαταλείψει την 

οικογενειακή εστία, διότι δεν μπορεί να αντέξει τη διαρκή ένταση λόγω έλλειψης 

χρημάτων, αλλά επιπλέον δεν μπορεί να αντέξει ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την οικογένειά του. Έτσι, επιλέγει να 

αποποιηθεί την δυσχερή αυτή κατάσταση και αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή του 

ως άστεγος στους δρόμους της Αθήνας. Είναι σημαντικό να τονίσω, ότι αυτό το 

φαινόμενο παρατηρείται ειδικά σε οικογένειες, οι οποίες έχουν παιδιά με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν από αρκετές έως πολλές περιπτώσεις, στις οποίες ο 
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πατέρας προσέρχεται στην υπηρεσία για να αιτηθεί στέγαση. Συνοψίζοντας, θα 

μπορούσα να πω συνολικά ότι συμφωνώ με τον παραπάνω ισχυρισμό. 

2. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την παιδική 

ευημερία; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ. 

3. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η διατροφή επηρεάζει την παιδική ευημερία; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά, πάρα πολύ. Η υπηρεσία μας διαθέτει 

καθημερινώς και για δυο φορές την ημέρα, υπηρεσία σίτισης, κατά την οποία 

μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερα και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα 

να έρθει και να παραλάβει την τροφή του. Εφόσον παραβρεθείτε μια μέρα στο 

συσσίτιο της υπηρεσίας μας, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες, οι 

οποίες έρχονται για να διασφαλίσουν την καθημερινή τους διατροφή. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι αυτή είναι μια εικόνα, την οποία κάθε παιδί αποτυπώνει 

από τα πολύ μικρά του χρόνια και ίσως αρχίζει να κάνει μια σύνδεση με το γεγονός 

ότι η ζωή του μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και για τα επόμενα χρόνια. 

4. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι το επίπεδο του εισοδήματος επηρεάζει την παιδική 

ευημερία; Αν ναι, θα λέγατε ότι υπάρχει κάποιο επίπεδο εισοδήματος κάτω 

από το οποίο η επήρεια είναι μεγαλύτερη; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά. Η υπηρεσία μας εξυπηρετεί οικογένειες 

κάτω από τα όρια της φτώχειας, τα οποία αύτη τη στιγμή σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 

είναι για μια οικογένεια με 1 παιδί στα 4.560 ευρώ. Όπως φαντάζεστε, με αυτό το 

ύψος χρημάτων για 1 χρόνο μια οικογένεια θα χρειαστεί να καλύψει όλες τις 

βασικές της ανάγκες. Εδώ, χρειάζεται να σημειωθεί ότι γνωρίζουμε από την 

εμπειρία μας ότι μια ανάγκη που δεν ικανοποιείται είναι αυτή της θέρμανσης. Για 

αυτές τις οικογένειες λοιπόν, η υπηρεσία μας φροντίζει μέσω των συσσιτίων, του 

κοινωνικού παντοπωλείου και των δωροεπιταγών να διασφαλίσει να μην 

διαρραγεί ο οικογενειακός πυρήνας όπως περιγράψαμε προηγουμένως. 

5. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι η πρόσβαση των παιδιών σε δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επηρεάζει το επίπεδο της ευημερίας τους; 
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Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά και επηρεάζει για αυτό και η υπηρεσία μας 

διαθέτει το κοινωνικό φαρμακείο, μέσω του οποίου οι οικογένειες, οι οποίες ζουν 

σε συνθήκες που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, εξυπηρετούν τις βασικές 

ανάγκες όσο αφορά ειδικά στη φαρμακευτική τους κάλυψη. Επιπλέον, διατίθενται 

τα δημοτικά ιατρεία στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

6. Ερευνητής: Θεωρείται ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέργεια των 

παιδιών; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο 

πιστεύω ότι διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που χρειάζεται 

να εμφυσήσουν στα παιδιά την ικανότητα να σέβονται τον συνάνθρωπό του και 

γενικά να είναι ενάρετα. 

7. Ερευνητής: Θεωρείτε ότι συμβάλλει στην παιδική ευημερία εάν ένα παιδί 

έχει την δυνατότητα σε ελεύθερο χρόνο ή/και την δυνατότητα να παίζει και 

να ψυχαγωγείται; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πολύ σημαντικό, κατά την προσωπική μου άποψη 

είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν στην ευημερία 

ενός παιδιού. 

8. Ερευνητής: Παιδιά, τα οποία είναι άστεγα, βρίσκονται σε στέγες, 

φιλοξενούνται σε συγγενείς, γνωρίζετε τέτοια φαινόμενα; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Δεν έχω κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η υπηρεσία 

μας δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Γνωρίζω όμως ότι επίσημη 

καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. 

9. Ερευνητής: Έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό 

ζήτημα, όσο αφορά στη φιλοξενία ανηλίκων σε στέγες. Γνωρίζεται αν ισχύει 

αυτό το γεγονός; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοια δομή, συνεπώς 

δεν μπορώ να έχω γνώση επί του θέματος. Γνωρίζω όμως ότι για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους ορίζεται επίτροπος μέσω του προγράμματος της 

μετάδρασης από την πολιτεία. 
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10. Ερευνητής: Υπάρχουν ανήλικα στο δήμο Αθηναίων, τα οποία είναι άστεγα; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Κατά βάση είναι ενήλικες ή οικογένειες. 

11. Ερευνητής: Έχετε εικόνα όσο αφορά τη σίτιση των παιδιών στο δήμο 

Αθηναίων; Μπορεί η δημοτική αρχή να καλύψει τις ανάγκες των 

επισιτιζόμενων παιδιών; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Όσο αφορά τη σίτιση μπορώ να αναφέρω μόνο ότι 

στην υπηρεσία μας προσέρχονται για το προαναφερθέν συσσίτιο κυρίως ενήλικες 

άστεγοι και οικογένειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει το δημοτικό βρεφοκομείο, στο 

οποίο γίνεται η σίτιση των παιδιών καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στους οποίους 

γίνεται η σίτιση παιδιών απόρων οικογενειών. Όσο αφορά στο τι γίνεται με τη 

σίτιση των δημοτικών σχολείων δεν έχω εικόνα δυστυχώς. 

12. Ερευνητής: Η κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογία των γονέων; Αν, ναι, η 

δημοτική αρχή τι μπορεί να κάνει για το πρόβλημα αυτό; 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Πάρα πολύ, διότι μέσω της υπηρεσίας μας κάνουμε 

πάρα πολλές παραπομπές ενηλίκων σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για ψυχολογική 

υποστήριξη, διότι η κρίση ουσιαστικά διακόπτει την ομαλή πορεία της ζωής των 

γονέων με αποτέλεσμα αυτό να έχει συνάφεια και στη ζωή των παιδιών, η οποία 

χειροτερεύει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελεί αυτό που παρατηρείται 

εδώ στην υπηρεσία μας όταν έρχονται οικογένειες με παιδιά, διότι τα παιδιά σε 

κοιτάζουν στα χέρια για να δουν τι θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε. 

Συνοψίζοντας, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πολλά 

προβλήματα, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται άστεγοι παρουσιάζουν μια ενεργή 

ψυχοπαθολογία. 

13. Ερευνητής: κ. Τριανταφύλου σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, καθώς 

και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. 

Προϊστάμενη ΚΥΑΔΑ: Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να απάντησα 

ικανοποιητικά στις ερωτήσεις σας. 
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1.6.2. Συμπεράσματα από τη συνάντηση με τη Προϊστάμενη του 

ΚΥΑΔΑ 

Από την εξαιρετικά πολύτιμη και ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη 

προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα προηγούμενα πορίσματα των 

προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως προς των συνολικών 

διαστάσεων και υπό-δεικτών του δείκτη μας όπως παρατίθενται αναλυτικά στο 

Working Paper 2019-02. Συναίνεση επίσης προκύπτει και ως προς τον 

οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής ευημερίας , στον οποίο αποτυπώνονται οι 

δυο πλευρές της παιδικής ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική). Επομένως, 

με τη συνέντευξη αυτή, επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις διαστάσεις, 

τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους , αλλά και τον ορισμό της παιδικής 

ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως σε όλη της την έκταση κ 

πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας 

και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής.  

Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική 

υγεία των οικογενειών, πράγμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι 

σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας, δεν μπορούμε όμως να αντλήσουμε 

στοιχεία για την ώρα , για αυτή διάσταση και για αυτό δε θα τη συμπεριλάβουμε. 

Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε τον δείκτη μας και ως προς αυτή 

τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας 

συνεργασίας.  

Επιπλέον παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον κενό ως προς τις πρωτοβουλίες 

ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας, σε τοπικό επίπεδο , καθώς δεν υπάρχει η 

επίσημη καταγραφή του αριθμού των άστεγων παιδιών, πράγμα το οποίο δε 

βοηθά στη περαιτέρω στήριξη τους. Με το ζήτημα αυτό όμως θα ασχοληθούμε 

στο επόμενο πακέτο εργασίας.  
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟ-ΔΕΙΚΤΩΝ Η/ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 

 

2.1. Εισαγωγή  

Στο παρόν περιλαμβάνονται κάποιες διαστάσεις ή υπό-δείκτες ή αλλιώς 

εκφάνσεις της παιδικής ευημερίας οι οποίες ενώ αναφέρθηκαν, στις παραπάνω 

συναντήσεις, για την ώρα δε θα συμπεριληφθούν στον συνολικό δείκτη μας και 

για αυτό και δεν περιλαμβάνονται αναλυτικά στο επόμενο Working Paper (No. 

2019-02). Πάραυτα κρίνουμε σκόπιμο να τους διερευνήσουμε και να τους 

παραθέσουμε αναλυτικά, καθώς είναι σημαντικοί. Επιπρόσθετα αναλύονται 

κάποια άλλα ζητήματα   τα οποία θίχτηκαν στις συναντήσεις αυτές , είτε κάποια 

περιλαμβάνονται στο τελικό δείκτη μας , είτε όχι, όπως π.χ. οι υιοθεσίες,  είτε 

συνδέονται έμμεσα είτε άμεσα με τη παιδική ευημερία, είτε συνδέονται πολύ 

ελάχιστα και τα οποία αποτελούν όμως εξαιρετικά φλέγοντα ζητήματα.  

 

2.2. Ψυχική Υγεία 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει δημιουργήσει 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στο εισόδημα των ανθρώπων, 

κάνοντας τους ανθρώπους ευάλωτους σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα  την αρνητική επίδραση στη γενικότερη ψυχική υγεία και 

ευρωστία ιδίως του παιδικού-εφηβικού πληθυσμού, όπως επισημάνθηκε από 

τους συμμετέχοντες των συναντήσεων εργασίας. Η ικανότητα του ατόμου να 

σκέφτεται, να εκφράζεται σε λογικό και συναισθηματικό επίπεδο, να δημιουργεί 

και να διατηρεί ανθρώπινες σχέσεις με τους γύρω του, να επιβιώνει και τελικά 

είναι ικανοποιημένο από τη ζωή, έχει ως βασική προϋπόθεση την εξασφάλιση 

της ψυχικής του υγείας. Με αυτή την έννοια, η προώθηση, διαφύλαξη και 

αποκατάσταση της ψυχικής υγείας μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό ζήτημα 

ενδιαφέροντος για τα άτομα, τις κοινότητες και τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Τα παιδιά, ως μια από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού χρήζουν 
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ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Όπως αναφέρεται σε έρευνα του “London School of 

Economics”,  η ικανοποίηση από τη ζωή που αξιολογείται στους ενήλικες  

επηρεάζεται από την ψυχική τους υγεία κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, 

αφού υγιή πνευματικά παιδιά με καλή ποιότητα ζωής  είναι ικανά να 

κοινωνικοποιούνται, να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους  και τελικά να 

ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της καθημερινότητάς και ως ενήλικες 

(Λεβέντης, 2017)  υπογραμμίζοντας  ότι «Ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης 

για μία ευτυχισμένη ενήλικη ζωή δεν είναι τα προσόντα των παιδιών, αλλά η 

συναισθηματική υγεία τους», στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει το σχολείο και η 

οικογένεια (Clark et.al, 2016).  

Oι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά επηρεάζουν πολύ την ψυχική υγεία 

των δεύτερων, αφού η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην  παιδική ευημερία 

φαίνεται είτε μέσα από την εικόνα που διαμορφώνουν τα παιδιά για αυτό που 

λέμε ποιότητα ζωής, είτε μέσα από την εμπειρία των γονέων και των κηδεμόνων 

τους, όπως μας ανέφερε η εκπρόσωπος του δήμου Αμαρουσίου στη δεύτερη 

συνάντηση εργασίας. Εκτός αυτού, σύμφωνα με την παιδοψυχολογία, τις 

περισσότερες φορές οι ενήλικες δεν μπορούμε να διανοηθούμε στο ελάχιστό ποια 

είναι εκείνα τα συμβάντα, ή οι αντιδράσεις ή οι διάλογοι που μπορεί να 

ακουστούν μέσα σε ένα σπίτι, τα οποία μένουν στο παιδικό μυαλό και 

ερμηνεύονται με τρόπους που ένα ενήλικο μυαλό δεν αντιλαμβάνεται. Μη υγιής 

κατάσταση στο οικογενειακό περιβάλλον, έντονο στρες που οφείλεται σε 

οικονομικούς λόγους , ενδεχομένως οδηγούν ακόμη και στη διάλυση της 

οικογένειας, επηρεάζοντας την ευημερία των παιδιών. Στην ελληνική 

πραγματικότητα, τα πράγματα είναι ίσως λίγο πιο δύσκολα, αν αναλογιστεί 

κανείς την έντονη διαφορά που προέκυψε πριν και μετά την οικονομική κρίση, 

όπου το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών άλλαξε προς το χειρότερο σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα υπήρξε κλυδωνισμός σε επίπεδο 

θεσμών και αξιών. Ωστόσο, η οικονομική δυσμένεια αυτή καθ’ αυτή δε φαίνεται 

να παίζει άμεσο ρόλο στην παιδική ευημερία, αφού περισσότερο επηρεάζει του 
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γονείς και σε δεύτερο χρόνο την σχέση τους με τα παιδιά. Η σχέση αυτή είναι 

ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία των παιδιών και την ενηλικίωση τους  

(Sobolewski & Amato, 2005; Hossain & McGregor, 2011). 

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια των ετών 

της οικονομικής κρίσης που έπληξε τον ελληνικό χώρο αποτέλεσε σημείο 

ενδιαφέροντος  για την ελληνική και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στον 

κλάδο των οικονομικών όσο και στον κλάδο στης ψυχολογίας. Πολλοί 

επιστήμονες ασχολήθηκαν με τη συσχέτιση ψυχικών διαταραχών στις εφηβικές 

ηλικίες, όπως κατάθλιψη, διαταραχές άγχους, διαταραχές συμπεριφοράς εκείνο 

το διάστημα, ενώ μελετήθηκε και η σκοπιά της αυτοεκτίμησης των παιδιών κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, όπου αποδεικνύεται ότι οι έφηβοι και των δύο φύλων 

παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση που πηγάζει από την οικονομική 

κατάσταση της οικογένειας τους, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας και 

φόβου για το μέλλον (Ακαλέστου & Δαφέρμος, 2016; Anagnostopoulos & 

Soumaki, 2013; Magklara et al., 2015; Lazaratou, et al., 2015).  

Επιπλέον, με αφορμή την αναφορά στην αύξηση των τάσεων 

αυτοκαταστροφής που παρατηρήθηκαν στα ελληνικά σχολεία, έπειτα από μνεία 

της κας Τερζάκη στην 1η συνάντηση εργασίας, έγινε αναζήτηση προηγούμενων 

ερευνών πάνω στο θέμα, ώστε να εξεταστεί αν παρατηρείται κάποια σχέση 

μεταξύ των τάσεων αυτών με την οικονομική κρίση. Σε ερευνητικές προσπάθειες 

εξέτασης των εν λόγω συμπεριφορών στις εφηβικές ηλικίες , αλλά και στους 

νεαρούς ενήλικες, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το αν η κρίση αποτελεί αιτία 

για την έξαρση τους, ενώ παρατηρήθηκε μια κάποια συσχέτιση μεταξύ των 

τάσεων αυτοκτονικότητας και συμπεριφορών που αφορούν εξαρτήσεις, όπως πχ 

το κάπνισμα, το αλκοόλ, η κατάχρηση του διαδικτύου και του ασταθούς 

εργασιακού καθεστώτος. (Ακαλέστου & Δαφέρμος, 2016; Anagnostopoulos & 

Soumaki, 2013; Kokkevi, et al., 2014;  Rachiotis et al., 2015; Siomos et al., 2013). 

Σε έρευνα που διεξάχθηκε από ελληνικό επιστημονικό δυναμικό ως προς 

την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην ψυχική υγεία, εντός ελληνικών 
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συνόρων, αναγνωρίζεται η σημασία της ψυχικής υγείας για την ομαλή διαβίωση 

του ατόμου, ενώ παρατηρείται ότι οι παράγοντες που έχουν επηρεάσει 

περισσότερο την ψυχική υγεία εν μέσω κρίσης είναι η ανεργία και το μέσο 

εισόδημα, πράγμα που, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην 

ψυχική υγεία αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η παροχή καταλληλότερων  

υπηρεσιών από τα εκάστοτε συστήματα υγείας. Σε παγκόσμιο μάλιστα επίπεδο, 

σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Χιλή, παρατηρήθηκε 

αυξημένος αριθμός περιπτώσεων κατάθλιψης και αυτοκτονιών. Σύμφωνα με την 

ίδια έρευνα, μεταξύ των παραγόντων της κρίσης που επηρεάζουν την  ψυχική 

υγεία είναι το εργασιακό στάτους, η αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας, η 

πραγματική αίσθηση του χρέους  και η αντιληπτή οικονομική δυσχέρεια  

(Ευθυμίου et.al, 2013) 

Με μια σύντομη ματιά στη βιβλιογραφία αντιλαμβάνεται κανείς  ότι η 

ανάδυση της περιόδου της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα έχει λειτουργήσει 

ως αίτιο εξέτασης πολλών διαφορετικών παραγόντων που έχουν επηρεάσει την 

ευημερία γενικότερα, πολύ περισσότερο δε των ατόμων σε νεαρή ηλικία. Η υλική 

στέρηση που βιώνουν παιδιά, έφηβοι και νέοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 

βλέπουμε ότι  αντικατοπτρίζεται στην ψυχική τους ευημερία και υγεία, μέσω 

διάφορων μορφών εσωτερίκευσης ή αυτοκαταστροφής και εθισμών, 

επηρεάζοντας την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και μεταφράζεται σε 

αβεβαιότητα, ανασφάλεια και φόβο για την ενηλικίωση και την ανάληψη της 

ευθύνης της επιβίωσης. Τα αισθήματα αυτά εντείνονται στο πλαίσιο των 

ενδοοικογενειακών διαπροσωπικών σχέσεων και σε συνδυασμό με το 

εκπαιδευτικό σύστημα που δεν φαίνεται να είναι πολύ υποστηρικτικό, αφού δεν 

δίνεται η δέουσα προσοχή στα ζητήματα που απασχολούν όντως τα παιδιά, με 

αποτέλεσμα τα ίδια τα παιδιά να μη λαμβάνουν τα απαραίτητα ψυχικά εφόδια. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η διάσταση της ψυχικής υγείας για 

την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας.  
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2.3. Ανάγκη για Σχολικά Είδη 

Ως συμπέρασμα των συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με 

το ζήτημα της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής και τις υπάρχουσες 

ανάγκες, καταλήγουμε ότι ένα σημαντικό ζήτημα που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι οικογένειες κατά την έναρξη κυρίως του ακαδημαϊκού έτους 

είναι τα σχολικά είδη των παιδιών και η ανάγκη για επαρκή γραφική ύλη. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δράσεων, κρατικών, σε 

επίπεδο κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, δράσεις από ΜΚΟ, ενορίες, 

καθώς και επιχειρήσεις (στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) με τη 

βοήθεια των οποίων συγκεντρώνονται σχολικά είδη και μοιράζονται σε παιδιά 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου που τα έχουν ανάγκη.  

2.4.  Διατροφή18  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως αναφέρεται σε 

άρθρο της Καθημερινής (Λάντης, 2017) η ελλιπής κατανάλωση τροφής μπορεί 

να αποβεί εξαιρετικά σοβαρή, ιδίως για τα παιδιά, η ανάπτυξη των οποίων 

(σωματική και πνευματική) εξαρτάται κατά πολύ από τη σωστή διατροφή και 

σίτιση. Μερικές από τις επιπτώσεις του υποσιτισμού είναι η αναιμία σε διάφορες 

μορφές, ο αυξημένος αριθμός θανάτων σε βρεφική ηλικία και η περιορισμένη 

αναστήματος των παιδιών. Σημαντικό ζήτημα συνιστά και το φαινόμενο του 

«σιωπηλού υποσιτισμού», στον οποίο τα παιδιά φαινομενικά δεν αντιμετωπίζουν 

κάποιο πρόβλημα, ωστόσο όμως αντιμετωπίζουν έλλειψη βιταμινών και 

ιχνοστοιχείων γιατί η διατροφή τους είναι ελλιπή σε θρεπτικά συστατικά. Το 

οξύμωρο είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν αποκλείουν την ταυτόχρονη 

παρουσία παχυσαρκίας, επειδή δεν γίνεται κατανάλωση ποικιλίας φρέσκων 

νωπών τροφών, λόγω ενδεχομένως μη διαθεσιμότητας σε καθημερινή βάση. Τα 

υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με φορείς όπως 

ο ΟΟΣΑ και η Διεθνής Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον κ. Λάντη, οφείλονται σε 

 
18 (Bλέπε και Working Paper 2019-02) 
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παράγοντες όπως ο περιορισμένος οικογενειακός προϋπολογισμός, που δεν 

επιτρέπει την αγορά ποιοτικών διατροφικά προϊόντων (αν και θα έπρεπε να 

συνιστά προτεραιότητα, εφόσον ανατρέφονται παιδιά σε ένα σπίτι), εγείροντας 

ερωτήματα σχετικά με το αν το ποσοστό υποσιτισμού των παιδιών στην Ελλάδα 

είναι πραγματικό. 

Η διατροφή των παιδιών παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

τους σε φυσικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι η διατροφή έχει μεγάλη σημασία για την ευημερία των ατόμων, 

πολλώ δε μάλλον των παιδιών, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Για 

παράδειγμα, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λιπαρά από μικρή ηλικία 

αργότερα μπορεί να αποτελέσει αιτία για προβλήματα υγείας. Ακόμη, έχει 

αποδειχθεί ότι η επαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών είναι συνδεδεμένη 

με την πρώιμη ανάπτυξη. Όταν αυτό συμβαίνει στις μικρές ηλικίες, ευνοείται η 

ανάπτυξη των εγκεφαλικών κυττάρων, τη στιγμή που υποσιτισμένα παιδιά 

παρουσιάζουν μειωμένα αντανακλαστικά και γνωσιακές δυσκολίες (Briefel et 

al., 1999). Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, οι ελλιπείς διατροφικές συνήθειες κατά 

την παιδική ηλικία, μπορεί, όπως προαναφέρθηκε να προκαλέσουν προβλήματα 

υγείας όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία και η έλλειψη βιταμινών και 

θρεπτικών στοιχείων, που με τη σειρά τους οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα 

υγείας όπως υπέρταση, διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα (στην περίπτωση 

της παχυσαρκίας, όπου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταλήγουμε και σε 

ενήλικη παχυσαρκία), αλλά και προβλήματα όπως οστεοπόρωση, 

αδυναμία/κακουχία, αναιμίες (στην περίπτωση της έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών). 

Στην Αμερική χρησιμοποιείται ο Δείκτης Υγιούς Διατροφής (Healthy 

Food Index), με τη βοήθεια του οποίου διαμορφώνεται μια γενική εικόνα των 

διατροφικών συνηθειών του αμερικανικού πληθυσμού. Ο δείκτης αυτός είναι 

χωρισμένος  σε δέκα επιμέρους τομείς-διαστάσεις, εκ των οποίων οι πρώτοι 

πέντε μετρούν κατά πόσο οι διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων εμπίπτουν 
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στη διατροφική πυραμίδα του USDA για της πέντε βασικές ομάδες τροφίμων. Ο 

έκτος τομέας-διάσταση μετρά το ποσοστό πρόσληψης λιπαρών σε σχέση με τη 

συνολική ημερήσια κατανάλωση σε θερμίδες, ο έβδομος τομέας-διάσταση 

ασχολείται με το ποσοστό κορεσμένων λιπαρών, ο όγδοος τομέας-διάσταση με 

τα επίπεδα χοληστερόλης και ο ένατος με τα επίπεδα νατρίου (αλατιού) στη 

διατροφή. Ενώ, ο δέκατος τομέας-διάσταση του δείκτη αξιολογεί το επίπεδο 

ποικιλίας τροφών στη διατροφή του ατόμου (Leavitt et al., 2003). 

Σε παράλληλες γραμμές κινείται και ο American Dietetic Association, 

σύμφωνα με τον οποίο παιδιά μεταξύ 2 και 11 ετών (εδώ όπως βλέπουμε 

συμπεριλαμβάνεται και η προσχολική ηλικία μαζί με το δημοτικό-primary 

school) είναι απαραίτητο να τρέφονται σωστά ώστε να διαβιούν ευημερώς και 

να αναπτύσσονται σωστά, σωματικά και γνωσιακά, ενώ τονίζεται ο ρόλος των 

γονέων και των φορέων φροντίδας στην υιοθέτηση υγιών διατροφικών 

συνηθειών των παιδιών (Nicklas & Hayes, 2008). Ακόμη, η διατροφή συνδέεται 

με την ψυχική υγεία των παιδιών, αφού σύμφωνα με τους Connel et al. (2005) 

παιδιά μεταξύ 11 και 16 ετών που πηγαίνουν σχολείο σε περιοχές με χαμηλά 

εισοδήματα, βιώνουν αυτό που στη βιβλιογραφία ορίζεται ως «διατροφική 

ανασφάλεια»(food insecurity) και αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών σχετικά 

με την ποιότητα και την ποσότητα του φαγητού τους. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά που ζουν σε φτωχές περιοχές καταναλώνουν το 

φαγητό τους με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν αυτό υπάρχει, ενώ εκφράζουν 

ανησυχία, λύπη και άγχος για την ποσότητα του φαγητού που μπορεί να 

εξασφαλίσει η οικογένεια ως σύνολο, αλλά και για τις διαθέσιμες επιλογές ως 

προς αυτό, με το φόβο να μη χαρακτηριστούν «φτωχά» από τον κοινωνικό τους 

περίγυρο (Connel et al., 2005; Fram et al., 2015). Επιπλέον, η επιλογή της 

διατροφής της οικογένειας, με πιο απλά λόγια «τι θα μπαίνει στο ψυγείο», 

σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της. Έτσι, σε μονογονεϊκά 

νοικοκυριά ή οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, λόγω 

έλλειψης χρόνου, πόρων και πολλές φορές διάθεσης, προτιμάται το έτοιμο, 
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προμαγειρεμένο – επεξεργασμένο φαγητό, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με 

την κατανάλωση φρέσκων προϊόντων από όλες τις διατροφικές ομάδες, όπως 

ορίζεται από τους δείκτες της παιδικής ευημερίας (Gable & Lutz, 2000; Perez-

Rodrigo & Aranceta, 2003) 

2.5. Πολιτιστικό Κεφάλαιο – Διαπολιτισμικό Κεφάλαιο 

(Εκπαίδευση)19 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη 

αλληλοκατανόησης των ατόμων σε διαπολιτισμικό επίπεδο. Στις δημοκρατικές 

κοινωνίες όπως η ελληνική, η εξέλιξη της νοοτροπίας των ανθρώπων για τη 

διαμόρφωση νέων αντιλήψεων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ενός 

ευρέος φάσματος ζητημάτων όπως οι διάφορες  μορφές ρατσισμού, οι διακρίσεις 

και τα στερεότυπα, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

αυξάνονται επηρεάζοντας την ευημερία των πολιτών. Η έξαρση του 

μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα έφερε σημαντικές αλλαγές στην 

οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή, προσδίδοντας  ένα ύφος 

πολυπολιτισμικότητας. 

Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Barrett et al., 2014), όπου αναλύεται 

η έννοια του διαπολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται ότι μαθητές που ενώ δεν 

διαβιούν σε ιδανικές συνθήκες αλλά κατέχουν τέτοιες ικανότητες (πχ 

πολυγλωσσία), είναι πιο εύκολο να ενσωματωθούν  τόσο ως παιδιά αλλά και 

αργότερα ως  ενήλικες σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από 

πολυπολιτισμικότητα. Στη διαμόρφωση αυτών των πολυπολιτισμικών 

προσωπικοτήτων παίζει σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση και η δράση των φορέων 

της. 

Σύμφωνα με τον Pollman,(2013), ο οποίος αναφέρεται στο έργο του 

Bourdieu  (Richardson & Bourdieu, 1986)  οι πολυπολιτισμικοί πολίτες  είναι 

εκείνοι που μέσω της κοινωνικοποίησης  αποκτούν την ετοιμότητα και την 

 
19 Bλέπε και Working Paper 2019-0 2.  
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ικανότητα να υιοθετούν  επιπλέον στοιχεία διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων 

ευνοώντας την αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Σε σύνδεση 

με τα όσα αναφέρονται για την εκπαίδευση ως διάσταση της ευημερίας, και 

ειδικότερα της παιδικής ευημερίας επισημαίνεται η ανάγκη για διαπολιτισμική 

αγωγή, ώστε να επιτραπεί η δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών  

σε όλους τους τομείς και τη διαμόρφωση ενός κοινού μέλλοντος. 

Η διαπολιτισμική αγωγή ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με 

προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών που θα εφάπτεται στο περιβάλλον της 

ζωής και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, για τη βέλτιστη ανάπτυξη των 

γνωσιακών και συναισθηματικών τους οριζόντων, ώστε να ευνοηθεί η 

επικοινωνία μεταξύ τους. Σε έρευνα των Κανακίδου & Παπαγιάννη (1997) 

αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί που προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους 

διαπολιτισμικά, ανάλογα με το μαθητικό κοινό που αναλαμβάνουν έχουν χρέος 

να  «εμπνέουν και να καλλιεργούν την ανθρώπινη ευαισθησία, την αλληλεγγύη και 

τη συνεργασία, αλλά και να αντισταθμίζουν την πολιτισμική στέρηση των παιδιών 

χωρίς διακρίσεις». 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία θεσμοθετήθηκε με το 

νόμο 2413/1996. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 26 διαπολιτισμικά σχολεία: 13 

δημοτικά, 9 γυμνάσια και 4 λύκεια επί συνόλου 15.174 σχολικών μονάδων (από 

τη βαθμίδα του νηπιαγωγείου ως τα λύκεια και ΤΕΕ20. Στη σύγχρονη Ελλάδα ζει 

πλέον σημαντικός αριθμός αλλοδαπών και κατά συνέπεια σημαντικός αριθμός 

αλλοδαπών μαθητών συμμετέχει στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης, ιδίως στα 

σχολεία του κέντρου της Αθήνας. Η νέα αυτή πραγματικότητα, θέτει το σχολείο 

μπροστά σε νέες προκλήσεις, δηλαδή, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του 

αλλά και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που έχει αναδείξει, αφού οι περιπτώσεις 

που οι Έλληνες γονείς εγκαταλείπουν τα σχολεία αυτά θεωρώντας ότι η 

 
20 Βλέπε Παράρτημα 3. 
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πολιτισμική ποικιλομορφία θα επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο εκπαίδευσης και 

μάθησης των παιδιών τους. Το ζήτημα του επαναπροσανατολισμού της 

εκπαίδευσης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία εφόσον συνδέεται με το χαρακτήρα 

της ελληνικής κοινωνίας. Για την αντιμετώπιση των επί μέρους προβλημάτων 

φαίνεται να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα και να έχουν διαγραφεί οι πιθανές λύσεις 

τους, κυρίως όμως, φαίνεται να έχει ωριμάσει το αίτημα της ενσωμάτωσης αυτών 

των παιδιών. Θεωρώντας ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, η νομοθετική 

ρύθμιση των αιτημάτων της κοινωνίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτών που 

σχετίζονται με τους αλλοδαπούς, δεν είναι πάντα αρκετή, διαφαίνεται η 

αναγκαιότητα της γνώσης, ως βασικής προϋπόθεσης για την εφαρμογή 

αποτελεσματικών πολιτικών. Έτσι, θα προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών, θα διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή με 

την αποφυγή κοινωνικών εκρήξεων, καθώς και θα εξασφαλισθούν 

μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τη χώρα 

2.6. Εγκατάλειψη βρεφών -Υιοθεσία – Αναδοχή 

Ο κλυδωνισμός του θεσμού της οικογένειας λόγω των συνθηκών ανέχειας 

που επέφερε η οικονομική κρίση, έφερε στην επιφάνεια προβλήματα όπως η 

αδυναμία σύστασης οικογένειας. Άνεργοι ή χαμηλόμισθοι γονείς φέρνουν στον 

κόσμο βρέφη που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανατροφή τους, με 

αποτέλεσμα τα ποσοστά εγκατάλειψης να αυξάνονται, τα παιδιά χωρίς σπίτι και 

οικογένεια να γίνονται όλο και περισσότερα και η ανάγκη για υιοθεσία και 

αναδοχή παιδιών αυξάνεται κι αυτή. 

Τα παιδιά που φιλοξενούνται με την προοπτική υιοθεσίας από 

ενδιαφερόμενες οικογένειες, τα οποία δεν είναι αποκλειστικά βρέφη, αλλά 

καλύπτουν τις ηλικιακές ομάδες που εξετάζουμε στο έργο μας, έχουν βρεθεί σε 

αυτή τη θέση γιατί οι γονείς αδυνατούν να τα αναθρέψουν, δεν επιθυμούν να τα 

αναθρέψουν, ή η πολιτεία τους αφαιρεί το δικαίωμα φροντίδας και ανατροφής 
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των21. Ο θεσμός της υιοθεσίας  υπάρχει ως μια πολιτική κάλυψης των ψυχικών 

και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών αυτών μέσω της εξασφάλισης ενός 

σταθερού και υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος, το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητο για την παιδική ευημερία  (Βουκελάτου, 

2013). Η υιοθεσία ως επιστημονικό αντικείμενο έχει εγείρει το ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητών, οι οποίοι καλύπτουν ένα εύρος προσεγγίσεων της 

συγκεκριμένης θεματικής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα περισσότερα 

ζευγάρια δεν μετανιώνουν για την απόφαση να υιοθετήσουν, ενώ τα ίδια τα 

παιδιά εξασφαλίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  (Brodzinsky, 1993; 

Triseliotis, 2000,1999; Rowe, 1991). Σε διεθνές επίπεδο ωστόσο, τα στοιχεία 

είναι ελάχιστα και οι μελέτες ετεροχρονισμένες. 

Σε συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη χρονιά (2017) στη Huffington 

Post22 ο διοικητής των  νοσοκομείων «Έλενα» και «Αλεξάνδρα» κος Βεζυράκης 

αναφέρει ότι «τα βρέφη που φιλοξενούνται στο Έλενα και στο Αλεξάνδρα έχουν 

γεννηθεί κυρίως από μόνες μητέρες χρήστριες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες δεν 

αντιλαμβάνονται τον γονεϊκό τους ρόλο, από μόνες μητέρες χαμηλής νοημοσύνης 

οι οποίες δεν μπορούν να ασκήσουν τον γονεϊκό τους ρόλο και από μόνες μητέρες 

που πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα», χαρακτηρίζοντας τα «φιλοξενούμενα 

παιδιά για κοινωνικούς λόγους». Ακόμη, τονίζει ότι αιτία εγκατάλειψης δεν 

αποτελεί αυτή καθ’ αυτή η οικονομική κρίση, αλλά η μη αποδοχή του ρόλου του 

γονέα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για τις πράξεις υιοθεσίας της 

ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και το 

2017, όπου όπως φαίνεται στο γράφημα, την περίοδο 2011-2012 η αύξηση των 

πράξεων δείχνει αρκετά σημαντική. 

 

 

 
21 Βλ. Παράρτημα για το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», όπου υπάρχουν στοιχεία  για  τους βιολογικούς 

γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται. 
22 Για ολόκληρη τη συνέντευξη βλ. στο https://www.huffingtonpost.gr/2017/01/26/eidiseis-koinonia-zitountai-

goneis-gia-paidia-se-anamoni-ta-egkataleleimmena-brefi-tou-elena-kai-tou-aleksandra_n_14411572.html  

https://www.huffingtonpost.gr/2017/01/26/eidiseis-koinonia-zitountai-goneis-gia-paidia-se-anamoni-ta-egkataleleimmena-brefi-tou-elena-kai-tou-aleksandra_n_14411572.html
https://www.huffingtonpost.gr/2017/01/26/eidiseis-koinonia-zitountai-goneis-gia-paidia-se-anamoni-ta-egkataleleimmena-brefi-tou-elena-kai-tou-aleksandra_n_14411572.html
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Διάγραμμα 8: Πράξεις υιοθεσίας 2008-20017 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Πράξεων Υιοθεσίας 2017, διαθέσιμη στο 

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_q

DQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cache

LevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ

8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE

_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_

qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qD

Q8fBKKo4lN_locale=el  

http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
http://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=340250&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
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2.7. Συμπεράσματα 

Αναφορικά με τις διαστάσεις που περιγράφησαν προηγουμένως, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι στο σύνολο τους αποτελούν παράγοντες που 

απαντώνται στην καθημερινότητα της πλειοψηφίας των παιδιών και έχουν άμεση 

ή έμμεση επίδραση στην εντύπωση που διαμορφώνουν για τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες διαβιούν. 

Με μια δεύτερη ματιά, παρατηρείται ότι η διάσταση της ψυχικής υγείας 

είναι εκείνη που επηρεάζεται η ίδια από τις υπόλοιπες, δημιουργώντας μια λογική 

αλληλουχία επηρεασμού που ξεκινά από το οικογενειακό περιβάλλον, από το 

οποίο καθορίζεται η διατροφή των παιδιών και η πρώτη επαφή τους με 

ερεθίσματα πολιτιστικού και διαπολιτισμικού περιεχομένου. Οι 

προσλαμβάνουσες αυτές δημιουργούν ένα προφίλ συνθηκών διαβίωσης για τα 

παιδιά, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στο σχολικό τους περιβάλλον, στο 

δεύτερο κατά σειρά δηλαδή φορέα κοινωνικοποίησης των ατόμων νεαρής 

ηλικίας μετά από το σπίτι. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με τα άτομα 

που συναναστρέφονται σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα, δηλαδή τους δασκάλους, 

τους γονείς και τους συμμαθητές, με βαρύνουσα σημασία τη σχέση των παιδιών 

με τους γονείς αλλά και την σχέση των ίδιων των γονέων μεταξύ τους, 

επηρεάζουν τη βάση της ψυχικής υγείας των παιδιών, τα οποία, όπως δείχνει η 

βιβλιογραφία, προσμετρούν σε δεύτερο επίπεδο την πρόσβαση σε υλικά αγαθά 

ως κριτήριο για το αν ζουν ευτυχισμένα.  

3. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΠΑΙΔΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ  
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Ως προς τη πρώτη συνάντηση από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν  

και την αποδοχή, της τοποθέτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης, στη λήξη της 

συνάντησης μέσω της οποία αναζήτησε συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση 

ως προς το ότι, εξαιτίας των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιφέρειας 

της Αττικής, ο νέος δείκτης μας, θα πρέπει να περιλαμβάνει ως διαστάσεις ή υπό-

δείκτες, τη διατροφή, την ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και το 

πολιτισμικό κεφάλαιο, προκειμένου να αντληθούν δεδομένα για αυτές τις 

εκφάνσεις της παιδικής φτώχειας, που τώρα δεν υπάρχουν στη Περιφέρεια της 

Αττικής. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή και αυτό να αφορά 

όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται συναίνεση πώς όλα αυτά 

θα πρέπει να αποτυπώνονται στον ορισμό. Επίσης, 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 

υπηρεσίες από τα κέντρα στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού, για πρώτη φορά. 

Ως προς την ποιοτική έρευνα στον Καναδά, με το πέρας των δύο 

συναντήσεων με τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos, τη συνάντηση με την 

Διευθύντρια του MDI, Lisa Pedrini και την παρακολούθηση μέρος του συνεδρίου 

“2018 HELP FALL EXPO (14 November)”, επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη 

τόσο η μεθοδολογία της γενικής έρευνας όσο και η μεθοδολογία της σχολικής 

έρευνας του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, επίσης επιβεβαιώνεται  η 

συναίνεση ως προς τον ορισμό της ευημερίας, της συμπερίληψης συγκεκριμένων 

διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως 

την ηλικία, το φύλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης μέσω της 

χρήσης διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι είναι εξαιρετικής 

σημασίας η σύνδεση του ορισμού της παιδικής ευημερίας με σχετικές 

προσεγγίσεις του Αριστοτέλη. Ενώ επιπρόσθετα κατά την αναζήτηση παρόμοιων 

δεικτών,  διερευνήθηκε ο MDI, ένας δείκτης αρκετά σχετικός, με τον δικό μας 

προτεινόμενο. 
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Ως προς τη δεύτερη συνάντηση εργασίας στη κατάληξη της συζήτησης 

πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από την επιστημονικά υπεύθυνη, η οποία 

αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση των συμπερασμάτων από τις 

συναντήσεις που είχαν προκύψει σε Αττική και Καναδά και οι οποίες αφορούσαν 

την συμπερίληψη συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και υπό- δεικτών στο συνολικό 

δείκτη, ήτοι, την διατροφή, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι στην ύπαιθρο, τον ελεύθερο χρόνο, 

το πολιτισμικό κεφάλαιο και τις σχετικές βαρύτητες τους ανάλογα με τη σχολική 

κατηγορία, όπως και την άμεση ή έμμεση αποτύπωση τους σε έναν ορισμό για 

την παιδική ευημερία. Η συναίνεση επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση 

ως προς τη συμπερίληψη της αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη 

βαρύτητα για όλες τις σχολικές κατηγορίες και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη 

συνάντηση αυτή προκύπτει ότι η υπογεννητικότητα μπορεί να συμπεριληφθεί ως 

ένας περιορισμός (διακόπτης) για την παιδική ευημερία, καθώς οι κανονικές 

γεννήσεις παιδιών, είναι η αφετηρία να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε την παιδική 

ευημερία. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορούμε καν να εξετάζουμε την παιδική 

ευημερία. Επομένως η επίτευξη φυσιολογικών αριθμητικά γεννήσεων παιδιών, 

είναι ο δρόμος που μπορεί υπό-προϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε 

φυσιολογικά επίπεδα και οι διαστάσεις παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) 

να μας οδηγήσει στην επίτευξη της παιδικής ευημερίας και ίσως αυτό να 

αποτελέσει στο μέλλον μια σχετική εξέλιξη του δείκτη μας. 

Από τη συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα συμπεράσματα των 

προηγούμενων συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

σημαντικών συνεπειών της κρίσης στην ευημερία παιδιών της σχολικής 

κατηγορίας του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Από τη συνάντηση στο ΚΥΑΔΑ  προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα 

προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και 

συναίνεση ως προς των συνολικών νέων διαστάσεων και νέων υπό-δεικτών του 
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δείκτη μας όπως παρατίθενται αναλυτικά στο Working Paper Νο. 2019-2. 

Συναίνεση επίσης προκύπτει και ως προς τον οριστικοποιημένο ορισμό της 

παιδικής ευημερίας, στον οποίο αποτυπώνονται οι δυο πλευρές της παιδικής 

ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική). Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή, 

επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις 

βαρύτητες τους, αλλά και τον ορισμό της παιδικής ευημερίας. Επιπρόσθετα 

αποκαλύπτεται πλήρως σε όλη της την έκταση η πολλαπλότητα των προοπτικών 

και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των χαρακτηριστικών της, 

στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Ιδιαίτερη σημασία προσδίδεται και σε 

αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία των οικογενειών, πράγμα το οποίο 

αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας, 

δεν μπορούμε όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την ώρα, για αυτή διάσταση και 

για αυτό δε θα τη συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε 

τον δείκτη μας και ως προς αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω 

δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας συνεργασίας. Ειδικότερα μπορεί 

μελλοντικά να προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στον συνολικό δείκτη 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 “bullying” στο ερωτηματολόγιο μας 

του τύπου «Έχεις δεχτεί κάποιο είδος “bullying” 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.  Επιπλέον παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον κενό ως προς τις 

πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας, σε τοπικό επίπεδο, καθώς δεν 

υπάρχει η επίσημη καταγραφή του αριθμού των άστεγων παιδιών, πράγμα το 
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οποίο δε βοηθά στη περαιτέρω στήριξη τους. Με το ζήτημα αυτό όμως θα 

ασχοληθούμε στο επόμενο πακέτο εργασίας. 

Συμπερασματικά, πάνω στα συμπεράσματα και στις συναινέσεις που 

επιδιώχθηκαν, με την ποιοτική έρευνα, βασίστηκε το προτεινόμενο 

μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας, το οποίο παρατίθεται στο Working 

Paper No. 2019-02. Eπομένως, τόσο ο νέος ορισμός, όσο και οι νέες διαστάσεις 

ή/και οι νέοι υπό-δείκτες και οι σχετικές βαρύτητες του συνολικού δείκτη, στο 

Working Paper No. 2019-02 και τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά 

και που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, έχουν διερευνηθεί και ως προς τα κοινωνικά 

–οικονομικά-πολιτιστικά-εκπαιδευτικά, χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Αττικής, ενώ έχει επιτευχθεί συναίνεση για αυτά από τους αρμόδιους φορείς. 

Συνοπτικά ως προς τους νέους υπό-δείκτες ή/και διαστάσεις της παιδικής 

φτώχειας για όλες τις σχολικές κατηγορίες, σε τοπικό επίπεδο και ανάγκης 

συλλογής δεδομένων τους, που προέκυψαν από τις συζητήσεις με τους 

αρμόδιους φορείς και από την συνολική ποιοτική έρευνα, παρατίθενται οι 

σημαντικότεροι: 

1. Διατροφή  

2. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 

3. Πολιτισμικό κεφάλαιο 

4. Ψυχική Υγεία των γονέων 

5. Βία 

6. Αστεγία 

7. Απροσκοπτη Προσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

8. Παιχνίδι στην ύπαιθρο 

9. Ελεύθερος Χρόνος 
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A. Παραρτήματα  

A.1. Περιλήψεις από υλικό από τον Καναδά – Alex Michalos 

A.1.1. Montserrat, C., Dinisman, T., Bălţătescu, S., Grigoraş, B. A., & Casas, 

F. (2015). The effect of critical changes and gender on adolescents’ subjective 

well-being: Comparisons across 8 countries. Child Indicators Research, 8(1), 

111-131. 

Σκοπός της μελέτης αυτής συνίσταται η διερεύνηση της υποκειμενικής 

ευημερίας των εφήβων όπως αυτή σχετίζεται με τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή 

τους για τη χρονική περίοδο 2011-2012, σε οχτώ χώρες (Βραζιλία, Αγγλία, 

Ισραήλ, Ρουμανία, Ν. Αφρική, Ισπανία Ουγκάντα και ΗΠΑ. Το δείγμα 

αποτελούντο από αγόρια και κορίτσια 12 ετών, ενώ ως σημαντικές αλλαγές 

θεωρούντο η μετακόμιση σε άλλο σπίτι, η αλλαγή του τόπου διαμονής, η αλλαγή 

σχολείου, η διαμονή σε ξένη χώρα για πάνω από ένα μήνα, και οι αλλαγές των 

προσώπων που είναι υπεύθυνοι ως κηδεμόνες για τα παιδιά αυτά. Για την 

αξιολόγηση της υποκειμενικής ευημερίας λήφθηκαν υπόψιν το σχολείο, η υλική 

περιουσιακή κατάσταση, ο ελεύθερος χρόνος, οι διαπροσωπικές σχέσεις και η 

γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή.  

Στη θεωρητική επισκόπηση που ακολουθεί, παρουσιάζεται η υποκειμενική 

ευημερία ως σύνολο γνωσιακών και συναισθηματικών στοιχείων που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη χαρά και την ικανοποίηση, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, ενώ 

τονίζεται ότι οι αναφορές των ίδιων των παιδιών για τα ζητήματα αυτά είναι 

απαραίτητες για τη σωστή καταγραφή του φαινομένου. Καθίσταται σαφές ότι η 

σταθερότητα στη ζωή των εφήβων, η απουσία δηλαδή έντονων αλλαγών είναι 

καίρια για την ανάπτυξη τους σε ισορροπημένους ενήλικες, αφού όσο πιο λίγες 

έχουν βιώσει, κυρίως όσον αφορά την δομή της οικογένειας και τον τόπο 

διαμονής, τόσο πιο ικανοποιημένοι φαίνεται ότι αναφέρουν πως είναι.  Ακόμη, 

παρατηρούνται διαφορές στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ όλες 

αυτές οι αλλαγές στο σύνολο τους παρουσιάζουν επιπτώσεις στις επιδόσεις αλλά 

και την υγεία των παιδιών. Έτσι, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι αλλαγές στη 
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ζωή των παιδιών και των εφήβων παρουσιάζουν μια σχέση ιδιάζουσα με την 

ευημερία τους. Στη συνέχεια, τα ευρήματα που αφορούν τη συσχέτιση της 

ευημερίας των εφήβων με το γένος τους δείχνουν ότι μάλλον δεν υπάρχει κάποια 

σχέση, αν και κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί ότι η ευημερία των κοριτσιών 

είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον αγοριών και αφορά κυρίως τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, σε αντίθεση με τα υλικά αγαθά, στα οποία δείχνουν να επικεντρώνονται 

τα αγόρια. Σε μελέτη στην Αγγλία παρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια δείχνουν 

χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από τα αγόρια, κυρίως λόγω της αυτοεικόνας τους , 

ενώ σε γενικότερο πλαίσιο φαίνεται να ισχύει ότι η γενικότερη ικανοποίηση των 

κοριτσιών φθίνει, κυρίως εξαιτίας των επιταγών της κοινωνίας προς το θηλυκό 

γένος. Στο τέλος της βιβλιογραφικής επισκόπησης αναφέρεται ότι δεν υπάρχει 

όγκος σε συγκριτική δουλειά μεταξύ χωρών για το θέμα της παιδικής ευημερίας, 

αν και αποδεδειγμένα, ανάλογα με την περιοχή παρουσιάζονται διακυμάνσεις 

που επηρεάζονται από τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. 

Το διττό ερευνητικό ερώτημα που επιχειρείται να απαντηθεί στην εν λόγω 

μελέτη αφορά τη σχέση μεταξύ της υποκειμενικής ευημερίας των εφήβων με τις 

σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους, ενώ σε δεύτερο επίπεδο, την αλληλεπίδραση 

των δύο ως προς τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζονται ανά γένος. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έγκειται στα πλαίσια της διανομής 

ερωτηματολογίων σε σχολεία των προαναφερθέντων χωρών, ενώ τα 

ερωτηματολόγια αποτελούνταν από ερωτήματα που αφορούν τις πέντε 

σημαντικές αλλαγές που μπορεί να βιώσουν οι έφηβοι, η υποκειμενική ευημερία 

αξιολογείτο βάσει έντεκα ερωτημάτων για πέντε τομείς της ζωής από έγκριτο 

εργαλείο αξιολόγησης της παιδικής ευημερίας, ενώ η ικανοποίηση από τη ζωή 

μετρήθηκε με τη βοήθεια μια σύντομης μορφής του Student Life Satisfaction 

Scale. 

Όπως υποτέθηκε, ο αριθμός των αλλαγών που βιώνουν οι έφηβοι 

συσχετίζεται αρνητικά με την ικανοποίηση από τη ζωή, με μοναδική εξαίρεση 

την περίπτωση της Ουγκάντα. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή σχολικού 
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περιβάλλοντος επηρεάζει τις μαθητικές επιδόσεις, ενώ θίγεται η σχέση των 

αλλαγών του οικογενειακού μορφώματος με τις συνθήκες στέρησης. Λιγότερο 

από όλους του παράγοντες έδειξε να επηρεάζεται ο ελεύθερος χρόνος των 

εφήβων, αφού κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε μόνο σε δύο από τις οχτώ χώρες. Σε 

γενικές γραμμές, στην πλειοψηφία των χωρών παρατηρείται ότι όσο 

περισσότερες είναι οι αλλαγές τόσο λιγότερη ικανοποίηση από τη ζωή προκύπτει, 

πράγμα που ερμηνεύεται με τη βοήθεια της θεωρίας της ομοιόστασης της 

ευημερίας. Επιπρόσθετα, η συσχέτιση μεταξύ αλλαγών και ικανοποίησης είναι 

πιο έκδηλη στις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, Ισπανία, Αγγλία, Ισραήλ), αφού 

λόγω των συνθηκών διαβίωσης, οι νέοι αντιλαμβάνονται πιο έντονα τις 

μεταβολές που λαμβάνουν χώρα. Στην περίπτωση της Ουγκάντας υπάρχει 

αντιστροφή της σχέσης αυτής, αφού όπως αξίζει να σημειωθεί, οι αλλαγές που 

βιώνουν οι έφηβοι είναι θετικές, λόγω των προσπαθειών για την διασφάλιση της 

ευημερίας των παιδιών που γίνονται σε χώρες σαν αυτή. Όσον αφορά το φύλο, 

τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα της σχέσης γένους των εφήβων 

και της ευημερίας τους, αφού παρά τις διαφοροποιήσεις που απαντώνται από 

χώρα σε χώρα, φαίνεται ότι τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο από τις 

αλλαγές σε σχέση με τα αγόρια, πράγμα που οφείλεται στη διαφορετικότητα της 

ιδιοσυγκρασίας μεταξύ των δύο φύλων. Κοινό, ωστόσο, σημείο και στα δύο φύλα, 

όταν πρόκειται για μείωση της ευημερίας τους συνιστά το σχολείο. 

Συμπερασματικά, παρά τους περιορισμούς, οι οποίοι σαφώς και δεν λείπουν από 

μια τέτοια μελέτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσω των ευρημάτων ανοίγεται 

ο δρόμος για συγκρίσεις μεταξύ πλειάδας χωρών, όσον αφορά τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. Ακόμη, επιβεβαιώνεται η άποψη που ενστερνιζόμαστε στο 

συγκεκριμένο έργο και αφορά  τη σημασία της φωνής των παιδιών για τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και επηρεάζουν την ευημερία τους, όπως 

εκείνα τα αντιλαμβάνονται. 
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A.1.2. Sarriera, J. C., Casas, F., Bedin, L., Abs, D., Strelhow, M. R., Gross-

Manos, D., & Giger, J. (2015). Material resources and children’s subjective well-

being in eight countries. Child Indicators Research, 8(1), 199-209. 

Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της 

αντίληψης των παιδιών ως προς τα υλικά αγαθά που διαθέτουν και της 

αντικειμενικής τους ευημερίας.. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε μια εκ των οχτώ 

χωρών παρατηρείται περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών σε υλικά αγαθά, και 

χαμηλή παιδική ευημερία. Απώτερος σκοπός των ερευνητών εδώ είναι να 

καταδειχθεί η σημασία των υλικών αγαθών στην αντικειμενική ευημερία των 

παιδιών, κυρίως στις περιπτώσεις χωρών με έντονη υλική αποστέρηση. Στη 

βιβλιογραφική επισκόπηση που γίνεται στο άρθρο, τονίζεται αρχικά η ανάγκη τα 

φαινόμενα αυτά να διερευνώνται σε πολλές χώρες ώστε να επισημαίνονται οι 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, αφού τα υλικά αγαθά που θεωρούνται 

απαραίτητα δεν είναι ίδια σε όλα τα κράτη. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι 

συσχετίσεις που έχουν επιχειρηθεί  μεταξύ της υποκειμενικής ευημερίας και του 

εισοδήματος δεν καταλήγουν πάντα σε ένα κοινό συμπέρασμα, αν και υπάρχει 

σύγκλιση στις ερευνητικές προσπάθειες όπου χρησιμοποιείται ποιοτική έρευνα 

με τις ποσοτικές έρευνες. Έχει κατά καιρούς παρατηρηθεί αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ υλικής αποστέρησης και ικανοποίησης από τη ζωή στις νεαρές ηλικίες, 

τη στιγμή που απ’ ότι φαίνεται, η ευημερία και το ΑΕΠ συσχετίζονται θετικά, 

όταν δηλαδή αυξάνεται το ένα αυξάνεται και το άλλο.  Έτσι, η συγκεκριμένη 

έρευνα, ως μέρος ενός μεγαλύτερου project αποσκοπεί στην ανάλυση της σχέσης 

μεταξύ της αντίληψης των παιδιών ως προς τα υλικά αγαθά στα οποία έχουν 

καθημερινή πρόσβαση και της αντικειμενικής τους ευημερίας, στις εξής οχτώ 

χώρες: Αλγερία, Βραζιλία, Αγγλία Ισραήλ, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα, 

Ισπανία και Ουγκάντα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τη διανομή 

ερωτηματολογίων σε συνολικό δείγμα 13.953 παιδιών από 12 έως 14 ετών, το 

57% των οποίων κορίτσια. Τα έγκριτα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν 
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είναι, όσον αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή , το Student Life Satisfaction 

Scale και, όσον αφορά τα υλικά αγαθά, το Material Resources Items. Και τα δύο 

προσαρμόστηκαν κατάλληλα ώστε να δώσουν όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα τελικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που 

μοιράστηκαν στα παιδιά συμπληρώθηκαν εντός μισάωρου, έπειτα από τη 

συγκατάθεση των γονέων τους, ενώ για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική και Structural Equation Analysis 

(SEM). Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ 

ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται 

στατιστική σημαντικότητα σε όλες τις παραμέτρους του μοντέλου, ενώ φαίνεται 

ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αντικειμενική ευημερία δεν επηρεάζεται από 

την πρόσβαση στα υλικά αγαθά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουγκάντα είναι η 

χώρα με τη μικρότερη πρόσβαση σε υλικά αγαθά, ενώ στη Νότιο Κορέα, όπου 

τα παιδιά φαίνονται να μπορούν να αποκτήσουν ότι χρειάζονται παρατηρείται 

χαμηλό ποσοστό αντικειμενικής ευημερίας, πράγμα που ερμηνεύεται 

ενδεχομένως από το φαινόμενο “Asian Bias”, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να 

εξηγηθεί πολιτισμικά, λόγω των διαφοροποιήσεων στις κουλτούρες και τη στάση 

ζωής των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  Στη βιβλιογραφία φαίνεται η διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας και 

υλικής αποστέρησης επηρεάζει την υποκειμενική ευημερία, τη στιγμή που ο ίδιος 

ο πλούτος δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αύξησης της.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη καθίσταται σαφής η ανάγκη να 

συμπεριλαμβάνεται η προσωπική αντίληψη των παιδιών για τις συνθήκες στις 

οποίες διαβιούν, και πιο συγκεκριμένα για την πρόσβαση που τα ίδια θεωρού ότι 

έχουν σε πληθώρα αγαθών, και κυρίως στις χώρες που φαίνεται να υπάρχει 

έντονο το προβληματικό φαινόμενο της υλικής αποστέρησης, πράγμα που 

ευνοείται από την πολυπολιτισμικότητα του δείγματος. Έτσι λοιπόν, εξετάζεται 

η αλληλεπίδραση των παραγόντων που προαναφέρονται με σκοπό την 

αποτύπωση της κατάστασης και τη σύσταση προτάσεων για την εξάλειψη τους, 
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κατ’ αναλογία και περίσταση τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

A.1.3. Montserrat, C., Casas, F., & Moura, J. F. (2015). Children’s 

subjective well-being in disadvantaged situations. In Theoretical and 

Empirical Insights into Child and Family Poverty (pp. 111-126). 

Springer, Cham. 

Στο άρθρο αυτό εξετάζεται το φαινόμενο του κοινωνικού  αποκλεισμού, 

όπως εξετάζεται, αποτυπώνεται και αξιολογείται εντός του πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζοντας ως κοινωνικά αποκλεισμένους τους ανθρώπους 

που ζουν σε μειονεκτική κατάσταση από τον μέσο όρο, όταν πρόκειται για την 

εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την εργασία, το νοικοκυριό, τους οικονομικούς 

πόρους, κλπ., όταν έχουν λιγότερες ευκαιρίες και η κατάσταση αυτή τείνει να 

διαιωνίζεται. Με βάση λοιπόν τον κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργούνται 

δείκτες εισοδηματικού χαρακτήρα και στη συνέχεια δείκτες που μπορούν να 

αποτυπώσουν το ποσοστό αποστέρησης, και να καταδείξουν περιπτώσεις όπου 

γίνεται καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων δημιουργώντας ανισότητες 

μεταξύ των πολιτών. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή του δείκτη AROPE, για 

τους ανθρώπους που διαβιούν σε συνθήκες κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, ο οποίος έχει ως βάση τους εξής τρεις παράγοντες: το εισόδημα, 

την αυστηρή υλική αποστέρηση και της ένταση εργασίας. Στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση του άρθρου γίνεται αναφορά στον ορισμό του κινδύνου φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού, επισημαίνοντας ότι οι διαστάσεις του δεν είναι 

αμιγώς οικονομικές, πράγμα που επιβεβαιώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

προβληματικής της φτώχειας. Επιπρόσθετα, γίνεται μνεία για την ποιότητα ζωής, 

η οποία επίσης δεν χαρακτηρίζεται μόνο από οικονομικούς πόρους αλλά αφορά 

παράγοντες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές σχέσεις, η 

συναισθηματική κατάσταση, αλλά και οι αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης, οι 

εκτιμήσεις και οι προσδοκίες από τη ζωή, τόσο των ίδιων των ανθρώπων όσο και 

των φορέων που απευθύνονται σ ‘αυτούς, αφού πρέπει να υπάρχει σύγκλιση 
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απόψεων για την επίτευξη κοινού στόχου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν 

υπάρχει ομόφωνη στάση απέναντι στις διαστάσεις της υποκειμενικής ευημερίας 

και την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ των υποκειμενικών και 

αντικειμενικών δεικτών, πράγμα που σημαίνει ότι η έλλειψη υποκειμενικής 

ευημερίας θα μπορούσε για παράδειγμα να σηματοδοτεί συνθήκες φτώχειας, 

χωρίς ωστόσο να ισχύει το αντίστροφο, ενώ όσον αφορά τις βασικές ανάγκες, η 

μη ικανότητα κάλυψης τους βρίσκει τους ερευνητές σύμφωνους ότι αφορά 

χαμηλή ποιότητα ζωής. Επιπλέον, καταδεικνύεται η σημασία της εξέτασης των 

φαινομένων αυτών από πολλές διαφορετικές πλευρές, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο 

την προσέγγιση των ίδιων των ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, 

όσο και των κοινωνικών φορέων που καλούνται να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο 

σε πραγματικό χρόνο, αλλά και των ερευνητών που ασχολούνται, οι οποίοι έχουν 

μια σφαιρική εικόνα που δεν περιορίζεται μόνο στη βιωματική εμπειρία. Ακόμη, 

καθίσταται σαφής η ανάγκη αποτύπωσης της παιδική προσέγγισης και 

αντίληψης, τι σημαίνει φτώχεια και ευημερία μέσα από τα μάτια των παιδιών. 

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ως πλαίσιο βάσης το νοικοκυριό και καθορίζοντας τα 

πρότυπα διαβίωσης βάσει του τι θεωρούν τα παιδιά απαραίτητο, ενδεχομένως θα 

είναι εφικτή η αναγνώριση καταστάσεων όπου υπάρχει υλική αποστέρηση, που 

όμως οι ενήλικες δεν την αντιλαμβάνονται. Έχει παρατηρηθεί ότι το περιβάλλον 

που επικρατεί στο σπίτι επηρεάζει άμεσα το πώς είναι τα παιδιά στο σχολείο, 

αντικατοπτρίζοντας επαρκώς τις συνθήκες, ενώ κατά πως φαίνεται, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας έχει άμεση επιρροή στις επιδόσεις των 

παιδιών. Η παιδική φτώχεια από την άλλη πλευρά, φαίνεται περισσότερο σε 

ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές ευκαιρίες, 

πράγμα που καταδεικνύει την ανάγκη κρατικής στήριξης προς τις ευάλωτες 

ομάδες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, βάσει της παιδικής προσέγγισης η 

ευημερία δείχνει να επηρεάζεται από παράγοντες που δεν είναι αμιγώς 

εισοδηματικοί, επηρεάζουν ωστόσο την εισοδηματική κατάσταση ενός 

νοικοκυριού, ενώ κι εδώ, όπως και σε άλλες μελέτες αναφέρεται ότι τα κορίτσια 
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παρουσιάζουν χαμηλότερη υποκειμενική ευημερία σε σχέση με τα συνομήλικα 

τους αγόρια. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των 

διαφοροποιήσεων υποκειμενικής ευημερίας των εφήβων  ηλικίας 12 ετών ώστε 

να γίνει σύγκριση μεταξύ παιδιών που αποδεδειγμένα ζουν σε μειονεκτική 

κατάσταση και του υπόλοιπου συνομήλικου πληθυσμού στην Ισπανία. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει μέγεθος δείγματος 5.934 

παιδιών ηλικίας 11 έως 14 ετών, το οποίο αντλήθηκε τυχαία από σχολεία της 

ισπανικής επικράτειας. Τα παιδιά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια του 

International Survey of Children’s Well-being, έπειτα από πληροφόρηση και 

συγκατάθεση των γονέων τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει διαστάσεις που 

αφορούν την ικανοποίηση από τη ζωή. 

Όσον αφορά την ανάλυση των δεδομένων, λαμβάνεται υπόψιν η 

πολλαπλότητα των διαστάσεων της φτώχειας ώστε να χαρακτηριστούν οι 

άνθρωποι που ζουν σε μειονεκτική κατάσταση, και έπειτα από παραμετροποίηση 

και καθορισμό των μέγιστων και των ελάχιστων βαθμολογιών, οι διαστάσεις που 

εξετάστηκαν είναι η εκπαίδευση, κατοικία και υλικά αγαθά, η ικανοποίηση από 

το περιβάλλον διαβίωσης και η υποκειμενική φτώχεια. Για την ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, ANOVA, 

πολυπαραγοντική παλινδρόμηση και MANOVA, όπου οι παραπάνω διαστάσεις 

λήφθηκαν ως εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ ως ανεξάρτητες τέθηκαν η αντίληψη 

της φτώχειας και του πλούτου. Στα ευρήματα φάνηκε ότι τα παιδιά που έχουν 

μείνει στην ίδια τάξη, έχουν γεννηθεί εκτός ισπανικών συνόρων και θεωρούν ότι 

είναι πιο φτωχοί από τις οικείες τους οικογένειες, ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τα χρήματα, δείχνουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης. Ακόμη, φαίνεται ότι 

σημαντικοί παράγοντες είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, η εργασία, η 

διαβίωση σε μονογονεϊκή οικογένεια, ο τόπος διαμονής και η μετανάστευση, 

καθώς επίσης και το αν η οικογένεια ανήκει στο σύνολο κάποια μειονότητας. Τα 

ευρήματα αυτά υποδεικνύουν έντονο το φαινόμενο των κοινωνικών ανισοτήτων, 
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καθιστώντας ακόμη εντονότερη την ανάγκη για κοινωνική στήριξη, 

λαμβάνοντας υπόψιν τη θεώρηση των παιδιών. 

A.1.4. Savahl, S., Casas, F., & Adams, S. (2017). Children’s subjective well-

being: Multi-group analysis among a sample of children from two socio-

economic status groups in the Western Cape, South Africa. Child Indicators 

Research, 10(2), 473-488. 

Η κατανόηση αυτού που αντιλαμβάνονται οι έφηβοι και τα παιδιά ως 

ποιότητα ζωής σχετίζεται άμεσα με την καταγραφή και αξιολόγηση της 

υποκειμενικής τους ευημερίας. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η 

μέτρηση και η κατανόηση της υποκειμενικής παιδικής ευημερίας στο δυτικό 

ακρωτήριο της Νοτίου Αφρικής, μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από έντονες διαβαθμίσεις κοινωνικού και οικονομικού στάτους 

(στο εξής SES)1. Το δείγμα αποτελείται από 1004 παιδιά ηλικίας 12 ετών  που 

φοιτούν σε 15 σχολεία σε ποικίλα περιβάλλοντα (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό), 

χαμηλού και μεσαίου SES, στα οποία μοιράστηκαν ερωτηματολόγια 

μεταφρασμένα στη μητρική τους γλώσσα (Αfrikaans). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στην ιστορική κοινωνική και πολιτική συνθήκη του Απαρτχάιντ, ιδιώματα του 

οποίου υπήρξαν ο θεσμοθετημένος ρατσισμός, η συστηματική καταπίεση 

κοινωνικών στρωμάτων και η ικανοποίηση ελιτιστικών συμφερόντων. Οι 

ερευνητές διατείνονται πως άμεσο απότοκο του Απαρτχάιντ αποτελούν τα 

σύγχρονα ευρήματα υψηλού επιπέδου κοινωνικής ανισότητας, ενώ τονίζουν πως 

η διεθνής βιβλιογραφία συναινεί σε μια σύνδεση των ανισοτήτων με ποικίλες 

πτυχές της ευημερίας, πολλώ δε μάλλον της παιδικής, καθότι όπως αναφέρεται 

τα παιδιά επωμίζονται τα βάρη των ανισοτήτων που μαστίζουν τη χώρα και η 

υποκειμενική τους ευημερία επηρεάζεται από τους μετασχηματισμούς του ΑΕΠ, 

του αποδεκτού SES και το εισόδημα του νοικοκυριού στο οποίο διαμένουν.  

Στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, εξετάστηκαν αρχικά τα εργαλεία 

που έχουν δημιουργηθεί για τη μέτρηση της υποκειμενικής ευημερίας, ώστε να 

βρεθούν εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στο συγκεκριμένο δείγμα και θα 
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δώσουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή, λαμβάνοντας υπόψιν τις πολιτισμικές της ιδιαιτερότητες. Απώτερος 

στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα της χρησιμοποίησης των 

Personal Well-being Index-School Children και Students’ Life Satisfaction Scale, 

σε δείγμα παιδιών που διαβιούν σε παρόμοιες συνθήκες. Το πρώτο 

ερωτηματολόγιο εξετάζει την υποκειμενική ευημερία μέσω επτά διαστάσεων 

(υγεία, σχέσεις, προσωπική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή, επιτεύγματα, 

ασφάλεια για το μέλλον, και βιοτικό επίπεδο), ενώ το δεύτερο δεν χωρίζεται σε 

συγκεκριμένες διαστάσεις, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα όπου ο ερωτώμενος 

εκφράζει την ικανοποίηση του για συγκεκριμένα πράγματα. Η διανομή των 

ερωτηματολογίων έγινε τηρώντας κάθε προϋπόθεση ηθικής και ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης ενημέρωσης για την έρευνα σε παιδιά και γονείς, αλλά 

και ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων για τη συμμετοχή των ανηλίκων. Για 

την ανάλυση των δεδομένων έγινε Structural Equation Modelling (SEM) και 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (CFA).   

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως παρότι τα παιδιά στη Νότιο 

Αφρική αντιμετωπίζουν ποικίλες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν με τρόπο 

αρνητικό την καθημερινότητά τους και τη γενικότερη ευημερία τους αναφέρουν 

υψηλά επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

μεταξύ των χαμηλών και μεσαίων SES. Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι ενώ η 

παρακολούθηση των δεικτών ευημερίας για ορθή αποτύπωση της κατάστασης 

στη Νότιο Αφρική παρουσιάζει σημαντική βελτίωση επιβεβαιώνοντας το 

αυξημένο ενδιαφέρον για την εφαρμογή πρακτικών, υπάρχει περιορισμός στους 

αντικειμενικούς δείκτες και έλλειψη σε δεδομένα υποκειμενικής ευημερίας. 

Ακόμη, πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψιν η διαπολιτισμικότητα που διέπει 

την περιοχή, ενώ απαραίτητα κρίνονται και τα στοιχεία από ποιοτικές έρευνες, 

που θα αποτυπώνουν βιωματικές εμπειρίες. 
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A.1.5. Viñas, F., Casas, F., Abreu, D. P., Alcantara, S. C., & Montserrat, C. 

(2017). Social disadvantage, subjective well-being and coping strategies in 

childhood: The case of northeastern Brazil. Children and Youth Services 

Review. 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια λαμβάνει χώρα στη 

βορειοανατολική Βραζιλία και έχει ως σκοπό την ανάλυση των σχέσεων του 

κοινωνικού μειονεκτήματος, της υποκειμενικής ευημερίας, όπως γίνονται 

αντιληπτά από τα παιδιά. Το δείγμα ήταν 864 προ-έφηβοι ηλικίας 10 έως 15 ετών, 

ο οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια. Στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, αναλύεται η κατάσταση που επικρατεί στη Βραζιλία, αλλά και η 

ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση του φαινομένου της φτώχειας στην 

περιοχή, συγκεκριμένα διαστάσεις που αφορούν την αποτυχία κάλυψης των 

ανθρώπινων αναγκών, την πρόσβαση στις δομές ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και εκπαίδευσης, τα σχετικά ποσοστά αποστέρησης, αλλά και τον 

ίδιο τον ορισμό της φτώχειας. Σημειώνεται η σημασία του να μην αποτελεί το 

εισόδημα το βασικό κριτήριο αξιολόγησης,   αλλά και η αντίληψη των ίδιων των 

παιδιών για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης,. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη 

θεωρητική στήριξη της προβληματικής της φτώχειας λαμβάνονται υπόψιν 

τέσσερις παράγοντες που το συνθέτουν και που απαντώνται όλοι στη 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που πραγματοποιείται η έρευνα. Έτσι, 

αναφέρεται αρχικά η ανικανότητα κάλυψης βασικών αναγκών, σημειώνοντας ότι 

το 38% των παιδιών από 12 έως 17 ετών ζουν σε φτωχές οικογένειες όπου το 

εισόδημα είναι μικρότερο από το βασικό μισθό. Στη συνέχεια, δεύτερος 

παράγοντας είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση και η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπου τονίζεται ότι η εργασία όλων των μελών 

της οικογένειας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών, 

με αποτέλεσμα η προσπάθεια αύξησης του εισοδήματος να μεταφράζεται σε 

εγκατάλειψη του σχολείου και εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τρίτον, 

γίνεται αναφορά στην υλική αποστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο υλικών 
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αγαθών που θεωρούνται αποδεκτά στο εν λόγω κοινωνικό πλαίσιο. Ο τέταρτος 

παράγοντας αφορά τον ορισμό της φτώχειας ως προς την ικανότητα του ατόμου 

να ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θεωρεί το ίδιο επαρκή, στο πλαίσιο αυτό 

που περιγράφεται ως υποκειμενική ευημερία. Ακόμη, επισημαίνεται η σημασία 

της ύπαρξης ψυχοκοινωνικών δεικτών για την αξιολόγηση και συσχέτιση του 

στρες και της ευημερίας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο δείκτης κοινωνικού 

μειονεκτήματος μπορεί να προβλέψει την υποκειμενική ευημερία, ενώ βάσει τον 

αναφορών των παιδιών φαίνεται να υπάρχει αύξηση όσο μεγαλώνουν, τη στιγμή 

που τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή σχετίζονται με χαμηλούς 

δείκτες υλικής ευημερίας, πράγμα που φαίνεται και στα αποτελέσματα από τα 

παιδιά που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, με τα πρώτα α 

παρουσιάζουν εξίσου χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης. Ακόμη, η στέρηση στο 

οικογενειακό περιβάλλον ενδεχομένως σημαίνει χαμηλότερες σχολικές 

επιδόσεις, αλλά και ζητήματα προβληματικής συμπεριφορά που μετα φράζονται 

τόσο στο συναισθηματικό όσο και στο γνωσιακό επίπεδο. Έχουμε, λοιπόν, παιδιά 

που παρουσιάζουν κατάθλιψη, απομόνωση, και χαμηλή αυτοπεποίθηση, που 

πηγάζουν από τη γενική μη ικανοποίηση από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

επιβιώνουν. Εν γένει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

ως προς την αντίληψη του κοινωνικού μειονεκτήματος από τα παιδιά, το οποίο 

έχει ούτως ή άλλως αρνητική επίδραση στην ευημερία τους. Ακόμη, τα 

αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι στρατηγικές εξωτερίκευσης  

μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο πρόβλεψης υποκειμενικής ευημερίας. Ως 

πρόταση για περαιτέρω έρευνα είναι η μελέτη της διαφοροποίησης των 

φαινομένων που εξετάστηκαν εδώ στις ηλικίες κάτω των 10 και άνω των 15 ετών, 

με διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, και λαμβάνοντας υπόψιν γεωγραφικές, 

πολιτισμικές και κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές. 
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A.1.6. Dinisman, T., Montserrat, C., & Casas, F. (2012). The subjective well-

being of Spanish adolescents: Variations according to different living 

arrangements. Children and Youth Services Review, 34(12), 2374-2380. 

Η ποιότητα ζωής των εφήβων σχετίζεται άμεσα με αυτό που ονομάζεται 

στη βιβλιογραφία υποκειμενική ευημερία. Σκοπός της συγκεκριμένης 

ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση της υποκειμενικής ευημερίας των 

εφήβων, ανάλογα με το αν ζουν σε κέντρα μέριμνας, σε μονογονεϊκό περιβάλλον 

και σε νοικοκυριά με τους δύο γονείς παρόντες. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική 

επισκόπηση της υποκειμενικής ευημερίας στις παιδικές ηλικίες και αναφορά 

στους δείκτες που χρησιμοποιούνται από τη UNICEF, καθώς επίσης και στη 

μεθοδολογική σημασία της αυτοαναφοράς. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται η 

εξέταση της παιδικής ευημερίας πέρα από αντικειμενικές διαστάσεις όπως 

ποσοστά θνησιμότητας και υποσιτισμός, αφού κρίνεται δόκιμο να λαμβάνονται 

υπόψιν εκείνες οι διαστάσεις που περιγράφονται στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Επισημαίνεται δε ότι η εικόνα της υποκειμενικής 

ευημερίας δεν εξαρτάται μόνο από αυτά τα τρία περιβάλλοντα διαβίωσης, 

ωστόσο, αυτά εξετάζονται εδώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τα παιδιά που 

φιλοξενούνται σε δομές πρόνοιας, φαίνεται ότι υπάρχουν ανισότητες ως προς τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση, ενώ έχει παρατηρηθεί σύνδεση 

μεταξύ χαμηλών επιπέδων παιδικής ευημερίας και ψυχοπαθολογικών 

περιστατικών όπως κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, παραβατικές συμπεριφορές, 

εφηβικές εγκυμοσύνες άρα πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά και 

διατροφικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, η διαβίωση σε προνοιακές στέγες και η 

απουσία σταθερού οικιακού περιβάλλοντος συνιστούν ξεκάθαρα παράγοντες 

που υποδηλώνουν χαμηλά επίπεδα ευημερίας, δημιουργώντας μάλιστα έδαφος 

για αρνητικές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή των παιδιών που ζουν έτσι. Από την 

άλλη πλευρά, δεν φαίνεται τόσο σημαντική η επίδραση της διαβίωσης σε 

περιβάλλον μονογονεϊκής οικογένειας στην ευημερία των παιδιών. Σε γενικές 

γραμμές, τα παιδιά φαίνεται να θεωρούν πολύ σημαντικές τις συνθήκες που 
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επικρατούν στο οικογενειακό περιβάλλον σε επίπεδο διαβίωσης και σχέσεων. 

Για το λόγο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συγκριτικές μελέτες που το 

δείγμα τους κυμαίνεται μεταξύ παιδιών που ζουν είτε με την όποια μορφής 

οικογένεια τους, είτε σε περιβάλλον προνοιακής φροντίδας, ωστόσο λίγα έχουν 

γραφτεί για τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δύο συνθηκών. 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό 

τυχαίο δείγμα από 138 σχολεία της Ισπανίας, την σχολική χρονιά 2011-2012, με 

ερωτώμενους 5.381 μαθητές. Οι διαστάσεις που εξετάστηκαν για τη μέτρηση της 

ευημερίας ήταν το σχολείο, οι κοινωνικές σχέσεις, ο ελεύθερος χρόνος, η υγεία 

και ο εαυτός του κάθε παιδιού, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ικανοποίηση από 

τη ζωή, γι’ αυτό και λήφθηκαν υπόψιν προγενέστερα δεδομένα από τη ζωή των 

παιδιών για να εξασφαλιστεί σταθερότητα κ αξιοπιστία. Ακόμη, λήφθηκε υπόψιν 

η έντονη διαφορά στον αριθμό των παιδιών που ζουν σε φορείς φροντίδας σε 

σχέση με τις άλλες δύο περιπτώσεις. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι έφηβοι που ζουν και με τους δύο γονείς 

τους αναφέρουν μεγαλύτερη υποκειμενική ευημερία από εκείνους στις άλλες 

καταγεγραμμένες συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά των μονογονεϊκών 

οικογενειών εμφανίζουν διαφοροποιήσεις ως προς την υγεία και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις ενώ όσον αφορά τη σταθερότητα βρίσκονται στη μέση, 

με πιο σταθερά εκείνα που ζουν με τους δύο γονείς. Οι προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα εδώ αφορούν τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να εμφανίζονται ανάμεσα 

στη διαβίωση σε φορείς μέριμνας, στην πιθανή σταθερότητα που ενδεχομένως 

ενέχει η διαβίωση αυτή, όπως επίσης και παρόμοια έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα, 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τέλος, σημαντική κρίνεται η ποιοτική έρευνα, 

ώστε να αποτυπωθούν τα βιώματα των παιδιών και να αξιολογηθούν οι εμπειρίες 

τους και η εικόνα που δημιουργούν στο μυαλό τους για τις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες μεγαλώνουν, σε κάθε περιβάλλον ξεχωριστά. 
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A.1.7. Llosada-Gistau, J., Montserrat, C., & Casas, F. (2015). The subjective 

well-being of adolescents in residential care compared to that of the general 

population. Children and Youth Services Review, 52, 150-157. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στην ανάλυση της 

υποκειμενικής παιδικής ευημερίας εφήβων ηλικίας 12 και 13 ετών που διαμένουν 

σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας, με απώτερο στόχο τη σύγκριση αυτής με εκείνη 

που παρατηρείται σε δείγμα παιδιών αντίστοιχης ηλικίας που φοιτούν στο πρώτο 

έτος της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ισπανία και ζουν 

εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι ερευνητές προσμετρούν την 

ικανοποίηση των εφήβων όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, τις ευκαιρίες, τα 

υλικά αγαθά, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, το σχολείο που φοιτούν και τη 

χρήση του χρόνου τους. Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης με την οποία 

ξεκινά το άρθρο, τα παιδιά που απευθύνονται στους φορείς πρόνοιας είναι 

θύματα ενδεχόμενης κακοποίησης.  Πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση των 

στοιχείων που αφορούν παιδιά που τοποθετούνται από προνοιακά συστήματα σε 

ανάδοχες οικογένειες ή σε ιδρύματα, όπου = χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 

50% των παιδιών που λαμβάνουν προνοιακή στήριξη στεγάζονται σε κάποιο 

φορέα, ενώ το 26% των στεγαζόμενων αυτών παιδιών λαμβάνει θεραπεία για 

ψυχολογικές διαταραχές..  Τονίζεται, ωστόσο, πως τα δημοσιοποιημένα στοιχεία 

για το σύστημα πρόνοιας ανηλίκων στην Ισπανία, αλλά και οι έρευνες για την 

ευημερία των παιδιών που αναλαμβάνονται από την πρόνοια εν γένει, δεν 

επαρκούν. Συνεπώς, η αμέλεια και η κακοποίηση αναφέρονται ως κύρια 

γενεσιουργά αίτια της τοποθέτησης των παιδιών σε ιδρύματα ή ανάδοχες 

οικογένειες, ενώ τα στατιστικά στοιχεία δηλώνουν υψηλά ποσοστά 

ψυχολογικών, εκπαιδευτικών και διαπροσωπικών προβλημάτων σε τέτοιας 

φύσεως δείγματα. Σημαντικό ρόλο δείχνει επίσης να παίζει η έλλειψη 

σταθερότητας, δηλαδή οι συχνές και έντονες εναλλαγές στο περιβάλλον 

διαβίωσης των παιδιών και εφήβων αυτής της κατηγορίας. 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 120 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Βάσει αυτών, επιχειρείται να αναλυθεί η προαναφερθείσα σχέση, 

λαμβάνοντας υπόψιν την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση υπό το πρίσμα της 

υγείας, του αισθήματος ασφάλειας, των ευκαιριών, των κεκτημένων, των 

γενικότερων σχέσεων, του σχολείου που φοιτούν και της χρήσης του χρόνου τους 

εν γένει. Στάλθηκαν ταχυδρομικώς ερωτηματολόγια σε ονομαστική βάση, ενώ 

στο φάκελο υπήρχε σαφής περιγραφής του ερευνητικού εγχειρήματος. Η 

διάρκεια της έρευνας ήταν τρεις μήνες, ενώ τηρήθηκε στο μέγιστο η 

εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια προς τους ερωτώμενους. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείτο από δύο ψυχομετρικά τεστ, το Personal Well-Being Index (PWI) και 

το Overall Life Satisfaction Scale (OLS), ενώ για την ανάλυση των δεδομένων 

έγινε διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας φανερώνουν χαμηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης στο δείγμα των ανηλίκων που ζουν σε ιδρύματα, με 

βαρυσήμαντες διακυμάνσεις ανάμεσα στα δυο φύλα, με τα αγόρια αισθάνονται 

περισσότερο ασφαλή από τα κορίτσια. Τούτο το φαινόμενο αποδίδεται στις 

συχνές αλλαγές περιβάλλοντος, στην αδυναμία δόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης 

λόγω προβληματικών παρελθοντικών οικογενειακών σχέσεων και τη γενικότερη 

έλλειψη σταθερότητας. Το αντικείμενο ικανοποίησης της ασφάλειας και της 

χρήσης του χρόνου εισφέρουν περισσότερα ωφέλιμα αποτελέσματα στη 

στατιστική ανάλυση της υποκειμενικής ευημερίας σύμφωνα με τους ερευνητές, 

ενώ το αντικείμενο των ευκαιριών στη ζωή παρουσιάζεται με μια σχετική 

συνάφεια στον τρόπο ζωής των ανηλίκων σε ιδρύματα. Παρατηρήθηκε, επίσης, 

πως υπήρξαν μεγαλύτερες αποκλίσεις από τον «κανονικό πληθυσμό»(general 

population) σχεδόν σε όλα τα αντικείμενα του ερωτηματολογίου. Η ικανοποίηση 

που προκύπτει από τα υλικά αγαθά, ενώ κρίνεται χαμηλή, βρέθηκε σε ανάλογες 

τιμές και στα δυο δείγματα. 
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A.1.8. Huebner E.S., Furlong M., Measuring Students’ Well-Being, Chapter 2, 

included in Suldo, S. M. (2016). Promoting student happiness: Positive 

psychology interventions in schools. Guilford Publications. 

Ως κεφάλαιο στο βιβλίο «Promoting student happiness: Positive 

psychology interventions in schools», όπου καθορίζεται η χαρά-ευδαιμονία μέσω 

της υποκειμενικής ευημερίας, στο εν λόγω άρθρο-κεφάλαιο εξετάζονται οι 

τρόποι με τους οποίους καταμετράται η υποκειμενική ευημερία των μαθητών, 

αναλύοντας τις επιμέρους μεθόδους προσμέτρησης της ικανοποίησης από τη 

ζωή. Αναφέρεται ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η παρατήρηση των 

συναισθημάτων που εκφράζεται από το παιδί ή από τους γονείς του δεν 

αντιστοιχεί στα ποσοστά της υποκειμενικής ευημερίας του ή της ικανοποίησής 

του από τη ζωή. Οι ερευνητές τονίζουν πως η ουσιαστικότερη και βέλτιστη 

μέθοδος κατανόησης και μέτρησης της υποκειμενικής ευημερίας των μαθητών 

είναι η αυτοαναφορά, η αποτύπωση δηλαδή της προσωπικής τους αντίληψης για 

την ευημερία,  μέσω ερωτηματολογίων που αποτελούνται από αντικείμενα-

ερωτήματα ψυχομετρικών εργαλείων μέτρησης ικανοποίησης. Αποπειράται ο 

διαχωρισμός των επιμέρους προσεγγίσεων μέτρησης ικανοποίησης από τη ζωή:  

παγκόσμια (global), γενική και πολυδιάστατη. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω 

διαχωρισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το αν λαμβάνεται υπόψη ο τόπος 

(σχολείο, σπίτι) και οι διαφορετικές πτυχές της καθημερινής ζωής (οικογένεια, 

φίλοι, εαυτός), η διαβάθμιση των επιπέδων ικανοποίησης και το ενδεχόμενο 

κάλυψης μιας ουδέτερης ζώνης. Bάσει αυτών εξετάζονται τρία εργαλεία που 

έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό (Students’ Life Satisfaction Scale-SLSS, 

Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale-MSLSS, Brief 

Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale-BMSLSS), τα οποία 

αναλύονται ως προς το περιεχόμενο τους, το κοινό απεύθυνσης αλλά και τις 

ψυχομετρικές τους ιδιότητες, οι οποίες ως επι το πλείστον αφορούν την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων τους. Θέση των ερευνητών 

αποτελεί η αναγκαιότητα μιας περαιτέρω αξιοποίησης των ευρημάτων τέτοιας 
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φύσεως εργαλείων, με σκοπό να «τεστάρουν τα όρια»(΄testing the limits') της 

αυτοαναφοράς και να εμπλουτίσουν την ενημέρωση από π.χ. ανήλικους με 

ειδικές ανάγκες. Απώτερος στόχος είναι η αποτύπωση της ικανοποίησης από τη 

ζωή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, προκειμένου στη συνέχεια να 

ελεγχθεί πιθανή συσχέτιση με μεταβλητές υποκειμενικής ευημερίας. Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί ότι και στα τρία αυτά εργαλεία μέτρησης, ο δείκτης 

εσωτερικής συνοχής κυμαίνεται από 0,7 και πάνω, πράγμα που σημαίνει ότι 

πρόκειται για εργαλεία που δίνουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια δηλώνεται η δυνατότητα μέτρησης ψυχολογικών 

προδιαθέσεων οι οποίες υποδηλώνουν υποκειμενική ευημερία καθώς και η 

χρήση θετικών ψυχολογικών μεθόδων προς την καλλιέργεια και την καρποφορία 

θετικών δειγμάτων υποκειμενικής ευημερίας. Με έρεισμα αυτή την τοποθέτηση 

παρουσιάζονται κάποια πολυδιάστατα εργαλεία μέτρησης (PYD-SF, PERMA 

model, CHILD Trends Flourishing Children Project και SEHS - Secondary και 

Primary) με ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο. Αναφέρουν την ύπαρξη 

ερευνητικών αποδείξεων που υποδεικνύουν πως αυξήσεις στα προφίλ SEHS-S 

σχετίζονται άμεσα με την υποκειμενική ευημερία. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως 

να πούμε ότι με τη βοήθεια τέτοιων εργαλείων σκοπός είναι  μέσω της θετικής 

ψυχολογίας και της παρέμβασης σχετικών πρακτικών στα σχολεία, να 

δημιουργηθεί δρόμος για τη θετική ανάπτυξη των παιδιών. Η υποκειμενική 

ευημερία δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά κάτι που συμβαίνει, υπάρχει και 

εκφράζεται μέσα από τις διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις , ως απόρροια 

άμεσων ή έμμεσων συνθηκών. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 

παρουσιάζονται μέσα από τα προαναφερθέντα εργαλεία μέτρησης έχουν ως 

κοινό άξονα τη δυνατότητα, αν εφαρμοστούν, να δημιουργήσουν θετικές 

συνθήκες σε επίπεδο οικογένειας, στο σχολείο, και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον των παιδιών, μέσω της θετικής ψυχολογίας.-  
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A.1.9. Land, K. C., Lamb, V. L., Meadows, S. O., & Taylor, A. (2007). Measuring 

trends in child well-being: An evidence-based approach. Social Indicators 

Research, 80(1), 105-132. 

Κύριος σκοπός του παρόντος άρθρου συνιστά εν πρώτοις η επισκόπηση 

των στόχων της δημιουργίας των κοινωνικών δεικτών και των κινημάτων  

προαγωγής της ποιότητας ζωής για τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από τις 

δεκαετίας των ’60 και ’70. Στη συνέχεια περιγράφεται η τρέχουσα κατάσταση 

σχετικά με τους θεμελιώδεις στόχους αυτού του πεδίου, αλλά και η 

παρακολούθηση των αλλαγών της παιδικής και εφηβικής ευημερίας τις 

τελευταίες δεκαετίες στο αμερικανικό έδαφος, αν και ετεροχρονισμένη πια, αν 

σκεφτεί κανείς ότι το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2006, την προ κρίσης περίοδο 

δηλαδή, και από τότε έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα.. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται εκτενής περιγραφή της θεωρητικά τεκμηριωμένης προσέγγισης για την 

κατασκευή του Child and Youth Well-Being Index (C.W.I), η κατασκευή του 

οποίου εξυπηρετούσε την ανάγκη της περιγραφής της κατάστασης των παιδιών 

και της ανάπτυξης τους, καθώς και την ανάγκη για εφισταμένη στοχοθεσία που 

θα επέφερε βελτίωση. Σε επόμενο στάδιο γίνεται αποσαφήνιση της 

υποκειμενικής και αντικειμενικής ευημερίας και των διαφοροποιήσεων μεταξύ 

των αντίστοιχων δεικτών, ενώ γίνεται αναφορά σε ευρήματα από το C.W.I 

σχετικά με τις αλλαγές στην παιδική ευημερία για τη χρονική περίοδο 1975-2004. 

Ειδικότερα, χωρίζοντας την περίοδο αυτή σε επιμέρους χρονικές περιόδους 

(1994-2002, 1985-1994, 1992-1994) αναφέρεται ότι ενώ αρχικά παρατηρούντο 

κάμψη της ευημερίας (1985-1994), από τότε και έπειτα η αύξηση της σήμανε 

βελτιώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης των μικρών Αμερικανών, πράγμα που 

οδήγησε στη διασαφήνιση των βέλτιστων πρακτικών ώστε η ανοδική αυτή 

πορεία να διατηρηθεί για όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε αναλύσεις ευαισθησία 

που διενεργήθηκαν επισημάνθηκε η σημασία του τομέα της υγείας για την 

παιδική ευημερία  ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση με δεδομένα 

που αφορούν την υποκειμενική ευημερία των μαθητών του γυμνασίου, ως προς 
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τις επικρατούσες τάσεις, και η παρατηρούμενη ομοιότητα μεταξύ των δύο 

αποτελούν υποστηρικτικό υλικό επικύρωσης για την ερμηνεία του C.W.I ως 

δείκτη αλλαγών στην ποιότητα ζωής των παιδιών και της νεολαίας. 

Ακόμη, χρησιμοποιώντας δεδομένα από σειρές δεικτών, οι περισσότερες 

από τις οποίες εμφανίστηκαν τη δεκαετία του '90, περιγράφεται μια διευρυμένη 

μορφή του  C.W.I, η οποία σε σημεία προσιδιάζει στο C.W.I, εκτός από το ότι το 

εκτεταμένο C.W.I παρουσιάζει μια πιο έντονη πτώση στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 και έναν βραδύτερο ρυθμό βελτίωσης στις αρχές του 2000. Στο τέλος 

της ερευνητικής αυτής προσπάθειας γίνεται λόγος για περαιτέρω έρευνα που 

πρέπει να πραγματοποιηθεί ώστε να συσταθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα  της 

παιδικής ευημερίας, όπς αυτή θα αποδίδεται με τη βοήθεια των εν λόγω δεικτών. 

A.1.10. Land, K. C., (2017). The 2017-YMCA-Duke University Child and Youth 

Well-being Index (C.W.I) Report, Including: Values of the C.W.I for the Years 

1975-2015, An Initial Estimate of the Index for 2016, and A special Emphasis 

on Trends in Well-Being for Male and Female Children and Youth. C.W.I 

Project. Duke University. Annual Report for 2017  

Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση, η οποία δημοσιεύεται στα πλαίσια του 

Child and Youth Well-being Index (C.W.I), ερευνητικού έργου που 

πραγματοποιείται στο Duke University για τη δημιουργία ενός μέτρου 

αξιολόγησης της διαβίωσης των παιδιών στην Αμερική. Εν συντομία, το πλαίσιο 

αυτό απαρτίζεται από 28 βασικούς δείκτες παιδικής ευημερίας , δομημένους σε 

επτά διαστάσεις (Οικογενειακή Οικονομική Ευημερία, Ασφαλείς/Επικίνδυνες 

Συμπεριφορές, Κοινωνικές Σχέσεις, Κοινωνική Δέσμευση, Εκπαιδευτική 

Επάρκεια και Υγεία). Στην παρούσα έκθεση γίνεται αναφορά στην πορεία των 

μετρήσεων του δείκτη για το διάστημα από το 1975 μέχρι και το 2015, εκτιμήσεις 

για το 2016, καθώς και τάσεις που παρατηρούνται στη ευημερία των παιδιών και 

εφήβων. Ο δείκτης αυτός εξετάζει την ευημερία των παιδιών ηλικίας 0 έως 18 

ετών, μέχρι δηλαδή την ενηλικίωση τους σε ετήσια βάση, με κύριο σκοπό την 

αποτύπωση των αλλαγών διαχρονικά, γι’ αυτό και δίνεται έμφαση στις 
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διαφοροποιήσεις και της διακυμάνσεις που παρατηρούνται ανά τακτές χρονικές 

περιόδους και αφορούν τις εμπειρίες των παιδιών σε κάθε ηλικία. 

Εν πρώτοις, φαίνεται ότι η επίδραση της οικονομικής ύφεσης είχε ως 

αποτέλεσμα το 2015 και το 2016 ο δείκτης να είναι αισθητά πιο αυξημένος σε 

σχέση με τις τιμές του 2012, ενώ αν εξετάσει κανείς αυτά τα αποτελέσματα σε 

σχέση με τα επίπεδα που παρατηρούνται προγενέστερα, την περίοδο 2006-2008, 

διαπιστώνει ότι η αύξηση συμβαίνει εξίσου. Η γενική εικόνα του δείκτη για τα 

40 έτη που εξετάζονται υποδηλώνει ότι η τάση είναι διακριτικώς αυξητική και 

συνεχόμενη, με μικρές αλλά σταθερές ανόδους, ενώ από το 1997 και μετά οι 

αλλαγές είναι όντως βελτιωτικές. Σε  βραχυπρόθεσμο επίπεδο, τα νέα δεδομένα 

για τον δείκτη παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διορθωτικές ενέργειες προς 

το καλύτερο, και άρα καλύτερη αποτύπωση της ευημερίας των παιδιών και των 

εφήβων για το 2015 και το 2016.   

Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά τις τάσεις, φαίνεται αρχικά ότι 

ενδεχομένως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

των γυναικών εν συγκρίσει με τους άνδρες και τα παιδιά/εφήβους, αφού 

παρατηρείται βελτίωση στην ευημερία τους, για την περίοδο από το 1997 έως το 

2016, σε βάθος δηλαδή 20ετίας, πράγμα που σημαίνει ότι αντίστοιχα, η 

οικονομική κρίση στην Αμερική είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ανδρικό 

πληθυσμό, όταν μιλάμε για το διάστημα 2009-2012. Ωστόσο, από το 2012 και 

μετά η τάση του δείκτη ευημερίας των ανδρών, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, 

δείχνει να ακολουθεί την πορεία που ισχύει για τις γυναίκες εξίσου, Εξετάζοντας 

τις βασικές διαστάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα μπορούσε να πει κανείς 

ότι βάσει του δείκτη, η οικονομική κρίση επηρέασε την ευημερία των αγοριών 

και εφήβων ανδρών σε επίπεδο κοινωνικής δέσμευσης, με σημαντική διαφορά 

σε ότι αφορά το γυναικείο πληθυσμό σε κάθε ηλικιακή περίοδο. Η διάσταση με 

τη μεγαλύτερη βελτίωση για την προαναφερόμενη εικοσαετία αφορά την 

Ασφαλή /Επικίνδυνη Συμπεριφορά στο σύνολο του δείγματος, σε κάθε ηλικία 

και φύλο. Ενώ λοιπόν το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, λόγω της 
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αυξημένης εγκληματικότητας της εποχής, ο δείκτης παρουσίαζε αύξηση, από το 

1990 και έπειτα φαίνεται να μειώνεται αισθητά και για τα δύο φύλα.   

A.1.11. Kim, E. K., Furlong, M. J., Ng, Z. J., & Huebner, E. S. (2016). Child 

well-being and children’s rights: Balancing positive and negative indicators in 

assessments. International handbook on child rights in school psychology. New 

York, NY: Springer. 

Σκοπός του παρόντος επιστημονικού πονήματος είναι η ανάλυση πέντε 

βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη γενικότερη προβληματική της 

παιδικής ευημερίας, όπως αυτά θίγονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Εν πρώτοις, λοιπό, κρίνεται δόκιμο να διασφαλιστεί με 

κάθε δυνατό τρόπο ότι κάθε παιδί στον κόσμο έχει την δυνατότητα, την ευκαιρία 

να μετέχει στις προσπάθειες αξιολόγησης της ευημερίας παραθέτοντας τις 

εμπειρίες και τα βιώματα του, τη στιγμή που οι συνολικές εκτιμήσεις για την 

ευημερία περιλαμβάνουν αρνητικούς και θετικούς δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, 

τονίζεται ότι στις αξιολογήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται 

υπόψιν η παιδική οπτική, ώστε να γνωστοποιείται πώς αντιλαμβάνονται τα ίδια 

τα παιδιά τα δικαιώματα τους.  

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την 

οργάνωση της έρευνας για την ευημερία των παιδιών, όπου επίσης 

ενσωματώνονται βασικά στοιχεία της Σύμβασης. Ειδικότερα, θίγοντας το ζήτημα 

του ορισμού της παιδικής ευημερίας υποδεικνύεται η πορεία της βιβλιογραφίας 

για την ανάδειξη της σημασίας της μέτρησης της παιδικής ευημερίας με τη 

βοήθεια δεικτών. Τα βασικά σημεία που τονίζονται εδώ αφορούν την 

υποκειμενικότητα των παιδιών που δεν μπορεί να παραληφθεί τη στιγμή που 

αποτελούν το κέντρο της έρευνας, την πολυδιάστατη φύση της ευημερίας, καθώς 

επίσης και το γεγονός ότι η μέτρηση του φαινομένου αυτού δεν περιορίζεται στη 

αποτύπωση υλικών ή μη ελλείψεων, αλλά απαιτεί θετικούς δείκτες που θα 

υποδεικνύουν τα δυνατά σημεία της διαβίωσης των παιδιών. Έτσι, στην πρώτη 

διάσταση του  πλαισίου αναγνωρίζονται οι βασικοί τομείς της ανάπτυξης των 
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παιδιών (ηθικός, πνευματικός, φυσικός, κοινωνικός, νοητικός), βάσει των οποίων 

προσεγγίζεται ολιστικά η παιδική προσωπικότητα.. Η δεύτερη διάσταση αφορά 

την ύπαρξη θετικών και αρνητικών  δεικτών, ενώ η τρίτη διάσταση καλύπτει την 

υποκειμενική και την αντικειμενική διάσταση της ευημερίας. Ωστόσο, παρά την 

ολιστική προσέγγιση του ζητήματος που επιδιώκεται μέσα από τις διαστάσεις 

αυτές, δεν είναι τόσο απλό να αποτυπωθούν επαρκώς οι αιτίες των 

διαφοροποιήσεων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.  

Το τρίτο τμήμα εξετάζει την άποψη ότι η επίδειξη σεβασμού για τα 

θεμελιωμένα δικαιώματα των παιδιών συνεπάγεται ότι για τις πλέον χρήσιμες 

εκτιμήσεις παιδικής ευημερίας  είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση πρόσθετων 

εργαλείων μέτρησης βασικών κοινωνικών και ψυχολογικών στοιχείων και 

παραγόντων κινδύνου που είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία  ότι συνδέονται με 

το προς εξέταση φαινόμενο. Αυτή η προοπτική βασίζεται στην αρχή ότι τα 

συστήματα παρακολούθησης (monitoring systems) θα πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με κάθε παιδί που έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και φορείς 

που λειτουργούν με σκοπό τη βελτίωση της ευημερίας, ώστε να είναι 

περισσότερο εφικτή η ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης και 

αποτελεσματικότερη ανεύρεση πόρων.  

Το τέταρτο τμήμα παρέχει καθοδήγηση στους σχολικούς ψυχολόγους για 

τον τρόπο με τον οποίο εισάγουν εκτιμήσεις ευημερίας στην επαγγελματική τους 

πρακτική και έτσι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, 

γίνεται λόγος για την ορθή ερμηνεία των απαντήσεων που δίνουν οι μαθητές στα 

σχετικά ερωτηματολόγια, όταν συμμετέχουν σε έρευνες μέτρησης και 

αξιολόγησης της ευημερίας. Επιπλέον, παρέχονται συμβουλές ως προς το πως οι 

σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να συμπεριλάβουν στις πρακτικές τους την 

εφαρμογή τακτικών αύξησης-βελτίωσης της ευημερίας στα πλαίσια του 

σχολικού περιβάλλοντος, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το γεγονός οι πρακτικές 

αυτές να ξεφεύγουν από το περιβάλλον αυτό, βάζοντας πχ «στο παιχνίδι» τους 

γονείς και τις οικογένειες των παιδιών, ως πρωταρχικούς φορείς της 
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κοινωνικοποίησης τους. Έτσι, ξεφεύγοντας από τις αμιγώς επαγγελματικές 

πρακτικές, γίνεται γνωστό ότι οι μαθητές μπορούν να βοηθηθούν περισσότερο 

αν οι σχολικοί ψυχολόγοι τους απευθύνονται «στη γλώσσα» τους, αν 

κατεβαίνουν επίπεδο, στην πληροφόρηση που έχουν οι μαθητές σχετικά με το 

ζήτημα της ευημερίας τους. Λαμβάνοντας υπόψιν τέτοιου είδους πρακτικές, 

δημιουργείται το ερέθισμα στα σχολεία να χαραχθούν στρατηγικές που θα 

εφιστούν την προσοχή αμιγώς στους μαθητές, ενώ προτείνεται η εξής 

διαδικασία: αρχικά η αναγνώριση του κοινού απεύθυνσης και ο σχεδιασμός, η 

επιλογή των κατάλληλων εργαλείων μέτρησης ευημερίας, η λήψη συγκατάθεσης 

για τη συμμετοχή, η ορθή διοίκηση και η διαρκής ενημέρωση και ανάδραση. 

Το πέμπτο τμήμα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση για το πώς η υιοθέτηση 

ενός ολιστικού μοντέλου ανάπτυξης της νεολαίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 

προσφέρει στους σχολικούς ψυχολόγους την ευκαιρία να παρέχουν υπηρεσίες 

που διευκολύνουν την ευημερία όλων των παιδιών. Αναφέρεται η σημασία της 

παρουσίας των σχολικών ψυχολόγων κατά τη διάρκεια της φοίτησης των παιδιών 

στο σχολείο, και ο ρόλος τους για την ανάδειξη των στοιχείων της 

προσωπικότητας των μαθητών, ώστε να έχουν αυτοπεποίθηση και αν είναι 

ψυχολογικά υγιείς. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε φορείς που μπορούν να 

απευθύνονται οι ψυχολόγοι ώστε να επικαιροποιούν τη δουλειά τους και να 

εξελίσσουν τις μεθόδους που ακολουθούν, δίνοντας έμφαση στην 

προσωποκεντρική προσέγγιση των μαθητών, αφού όλοι οι άνθρωποι είναι 

διαφορετικοί, ιδίως σε τόσο ρευστά ζητήματα όπου κάτι που για κάποιον ισχύει 

για κάποιον άλλο μπορεί να είναι απαγορευτικό. Συμπερασματικά, η ευημερία 

των παιδιών σχετίζεται άμεσα με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους σε κάθε 

βαθμό, και η παρουσία σχολικών ψυχολόγων μόνο βοηθητική θα μπορούσε να 

είναι για την υιοθέτηση μια ολιστικής προσέγγισης όπου η ταυτότητα του κάθε 

παιδιού θα είναι σεβαστή. 
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A.1.12. O’hare, W. P., Mather, M., Dupuis, G., Land, K. C., Lamb, V. L., & Fu, 

Q. (2013). Analyzing differences in child well-being among US states. Child 

Indicators Research, 6(2), 401-431. 

Στην ερευνητική προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το άρθρο αναπτύσσεται 

ένας δείκτης κρατικού επιπέδου για την ευημερία των παιδιών, η διαμόρφωση 

του  οποίου ακολούθησε τον Child Well-Being index (C.W.I) με κύριο σκοπό 

την αξιολόγηση των διαφορών που ενδεχομένως παρατηρούνται στην ευημερία 

των παιδιών στις 50 αμερικανικές πολιτείες για το έτος 2007, ώστε να 

απαντηθούν ερωτήματα όπως ποιοι για παράδειγμα είναι οι λόγοι που υπάρχουν 

αυτές οι διαφοροποιήσεις, υπάρχει ομοιότητα ως προς τις διαστάσεις τις παιδικής 

ευημερίας που λαμβάνονται υπόψιν σε κάθε πολιτεία και ποιος είναι ο πιθανός 

ρόλος των χαρακτηριστικών των παιδιών κάθε πολιτείας σε δημογραφικό και 

οικονομικό επίπεδο για τις πολιτείες που παρατηρείται μεγαλύτερη παιδική 

ευημερία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δόθηκαν βαρύτητες στις πολιτείες, 

οι οποίες διαμορφώθηκαν βάσει των δράσεων στις οποίες αυτές προβαίνουν για 

την ανάδειξη του προβλήματος της παιδικής ευημερίας, τη συμμετοχή στην 

αξιολόγηση του φαινομένου αυτού, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με σκοπό την 

χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών που συμβάλλουν στην ορθή λήψη κρατικών 

αποφάσεων για θέματα τόσο ευαίσθητα όπως αυτό. Εδώ θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα με το σκοπό του δικού μας έργου, σε 

μικρογραφία του νομού Αττικής, αν αναλογιστεί κανείς το clustering Βάσει 

χαρακτηριστικών που έγινε για τους δήμους. Στη συνέχεια, ακολουθεί 

βιβλιογραφική επισκόπηση και καθορισμός του εννοιολογικού πλαισίου της 

ευημερίας, όπου παρουσιάζονται ορισμοί, για να δειχθεί ότι δεν υπάρχει 

ομοφωνία ως προς το τι είναι η παιδική ευημερία, ομοφωνία που δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμη μέχρι σήμερα ενώ γίνεται διαφοροποίηση ως προς τις 

διαστάσεις που εκφράζουν αποτελέσματα των συνθηκών στις οποίες ζει ένα 

παιδί (παιδική θνησιμότητα, σχολικές επιδόσεις, υγεία), με δείκτες που 

αξιολογούν το ευρύτερο περιβάλλον του, πχ η ανεργία των γονέων.  Όσον αφορά 
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τη μεθοδολογία, γίνεται χρήση 25 δεικτών που εφαρμόζονται σε επίπεδο 

πολιτείας, δομημένους σε επτά διαστάσεις παιδικής ευημερίας, ένα πλαίσιο που 

έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραλείπεται καμιά σημαντική 

παράμετρος που να επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ακριβώς ότι 

δηλαδή επιδιώκεται και στο δικό μας έργο, ενώ η μέτρηση πραγματοποιείται 

όπως στο C.W.I.  

Εκτός από την εξέταση της κατάταξης των πολιτειών και της 

αλληλεξάρτησης των διαστάσεων της ευημερίας, οι στατιστικές για 27 

δημογραφικά, οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των κρατών αναλύθηκαν 

με τη βοήθεια της ανάλυσης παλινδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, οι πολιτείες που 

είναι στην κορυφή είναι τα Νιού Τζέρσεϋ και η Μασαχουσέτη, ενώ στο τέλος 

συναντάμε το Νέο Μεξικό και το Μισισσίπι, πράγμα που δείχνει  ότι στο βορρά 

η ευημερία των παιδιών κυμαίνεται μάλλον σε καλύτερα επίπεδα απ’ ότι στις 

πολιτείες του νότου. Ακόμη, παρουσιάζονται θετικές συσχετίσεις μεταξύ των 

διαστάσεων για κάθε πολιτεία, με εξαίρεση τη διάσταση που αφορά το 

συναίσθημα, ενώ όπως φαίνεται, υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων που 

αφορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο, όσον αφορά τους ενήλικες που σχετίζονται με 

τα παιδιά, όπως το επίπεδο εκπαίδευση για παράδειγμα, με την ευημερία. Οι 

οικονομικοί παράγοντες που, αντίστοιχα συσχετίζονται με την ευημερία είναι η 

εργασία, το εισόδημα και ο πλούτος, τη στιγμή που σε επίπεδο πολιτικών ο πλέον 

συσχετιζόμενος παράγοντας είναι η φορολογία.  

Σημαντικό εύρημα αυτής της έρευνας είναι ότι όταν τα παιδιά διαβιούν σε 

εύπορα περιβάλλοντα, «περνούν καλύτερα». Μιλώντας για πόρους, 

αναφερόμαστε στο  οικογενειακό εισόδημα, τον πλούτο, την εκπαίδευση των 

γονέων, σε ατομικό οικογενειακό επίπεδο  αλλά και σε δημόσιου χαρακτήρα 

πόρους όπως οι παροχές υγείας και κονδύλια για την παιδεία. Ακόμη, φαίνεται 

ότι οι δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με την 

ευημερία υποδηλώνουν ότι η κατάσταση στην κάθε πολιτεία, ανεξάρτητα από τις 

πιθανές νέες πολιτικές είναι δύσκολο να αλλάξει, πράγμα που πολλές φορές 
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οφείλεται σε κακή διαχείριση των πολιτικών και των αποτελεσμάτων τους, και 

αναποτελεσματική αξιοποίηση της πολιτειακής μέριμνας για τα ζητήματα της 

ευημερίας των παιδιών, σημειώνοντας μάλιστα τις εκπαιδευτικές δαπάνες. Κάτι 

που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν συνιστά η ραγδαία αύξηση του παιδικού 

πληθυσμού στις πολιτείες της Αμερικής, αφού κάθε πολιτεία ξεχωριστά είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη των παιδιών της, από την άποψη αν επρόκειτο για 

ενιαία μέριμνα που θα αφορούσε και τις  50 πολιτείες, να μη δημιουργούνταν 

τόσο έντονα φαινόμενα ανισότητας. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες στον τρόπο προσέγγισης των 

πολιτειών της Αμερικής ως προς την παιδική ευημερία, με τη δική μας 

προσέγγιση, σε πολύ μικρότερο γεωγραφικό, βέβαια, εύρος. 

A.1.13. Michalos, A. C., & Land, K. C. (2018). Replies to Our 

Commentators. Social Indicators Research, 135(3), 1057-1078. 

Στο συγκεκριμένο paper, οι δύο σημαντικοί ερευνητές στα θέματα 

ευημερίας, καθηγητές Alex C. Michalos και Kenneth Land απαντούν στα σχόλια 

άλλων επιστημόνων που είναι γνώστες του αντικειμένου, που έγιναν μετά τη 

δημοσίευση του άρθρου «Fifty years after the social indicators movement: Has 

the promise been fulfilled? An assessment and an agenda for the future». Η 

συγκεκριμένη απάντηση κινείται στο γενικότερο κλίμα της έκφρασης της 

ανάγκης για περαιτέρω έρευνα με τη βοήθεια της αποτύπωσης των εμπειριών και 

των συμπεριφορών των παιδιών, για τη διερεύνηση της επίδρασης των 

ζητημάτων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, την ανάπτυξη τους, 

σωματική και πνευματική και την ευημερία τους στο κομμάτι αυτό του κύκλου 

ζωής που ονομάζεται παιδική ηλικία. Οι εν λόγω ερευνητές αναφέρουν ότι η 

έρευνα που έχει γίνει για τη σχέση μεταξύ ποιότητας ζωής και ανθρώπινων 

δικαιωμάτων είναι περιορισμένη κυρίως γιατί, μεταξύ άλλων, η βιασύνη για την 

κάλυψη των αναγκών μέτρησης των φαινομένων αυτών δεν άφησε τον 

απαραίτητο χρόνο να αναλυθούν φιλοσοφικά και πολιτικά. Ακόμη, γίνεται 

εκτενής αναφορά σε φορείς που καταδεικνύουν τη σημασία της φωνής των 
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παιδιών στην εφαρμογή των εργαλείων που έχουν μέχρι στιγμής αναπτυχθεί με 

σκοπό την αποτύπωση μιας πιο εμπεριστατωμένης εικόνας της παιδικής 

ευημερίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση της UNESCO. Προτείνεται, ακόμη, 

οι ερευνητές να εστιάσουν στα λεγόμενα «ανθρώπινα στοιχεία» για την 

προσμέτρηση την ποιότητας ζωής, όπως ο ελεύθερος χρόνος, η συμβίωση, οι 

παραδόσεις, τα οποία μέσα από τη θεωρία της αυτοπαρακίνησης των Deci και 

Ryan, θα βοηθήσουν στον ορισμό σημαντικών διαστάσεων και στόχων-κινήτρων 

για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Σχολιάζοντας τη θεωρία του Cummin, δίνεται 

έμφαση στον όρο “happiness” και τη σχέση με την αρχαιοελληνική ευδαιμονία 

του Αριστοτέλη, η οποία είναι κατ’ ομολογία πιο ευνόητη από αυτό που 

περιγράφεται με τον ομώνυμο όρο στον κλάδο της ψυχολογίας. Αφού γίνεται 

σχολιασμός στις αναλύσεις της ευημερίας σε γνωσιακό επίπεδο, το ενδιαφέρον 

των συγγραφέων εστιάζεται στο ζήτημα της χάραξης πολιτικών, όπου 

χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η υποκειμενική ευημερία δεν έχει τη θέση που 

της αξίζει στη λήψη καίριων αποφάσεων, αφού οι χώρες ενδιαφέρονται σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό για την οικονομική ευημερία τους. Επιπλέον, γίνεται εκτενής 

επισήμανση ελλείψεων της βιβλιογραφίας σχετικά με το happiness, ενώ 

υποδεικνύεται η χρήση των δεικτών της υποκειμενικής ευημερίας ως κομβική 

αλλαγή στην επισκόπηση και παρακολούθηση του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την κοινωνική πρόοδο, επισημαίνεται η ύπαρξη 

διαφορετικών ειδών έρευνας για τη ζωή (life research) που περιγράφει την 

επιθυμία των κοινωνιών για βιομηχανοποίηση και άρα αύξηση των αγαθών, 

καταλήγοντας να επενδύουν στην ανάπτυξη και διασφάλιση παραγόντων και 

μεγεθών ποσοτικά μετρήσιμων. Γίνεται επίσης μνεία στον ευρετικό χαρακτήρα 

των δεικτών, υπό την έννοια ότι  οι ίδιοι δείκτες μπορούν να αποτυπώνουν 

διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με την πηγή προέλευσης των δεδομένων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «το να δίνει κανείς στις κοινότητες ή στα άτομα 

πρόσβαση σε δεδομένα πολλών κοινωνικών δεικτών είναι σαν να κουνά ένα 

φρούτο γεμάτο καρπούς για να δει ποιοι θα πέσουν». Επιπρόσθετα, θίγεται το 
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ζήτημα της σχέσης των δεικτών τόσο της υποκειμενικής όσο και της 

αντικειμενικής ευημερίας με τη θετική ψυχολογία στην αποτύπωση των 

συνθηκών της ποιότητας ζωής, όπως επίσης και τα εκάστοτε βάρη που παίρνουν.  

Ως συμπέρασμα και έπειτα από ευχαριστίες των συγγραφέων προς τους 

ερευνητές που ανατροφοδότησαν με σχόλια και παρατηρήσεις το συγκεκριμένο 

ερευνητικό έργο, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Ενδιαφέρον θα 

παρουσίαζε η ενασχόληση με τη διερεύνηση της χρήσης και της επίδρασης 

κοινωνικών δεικτών στην αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως 

επίσης και η επίδραση των ανθρώπινων στοιχείων (πχ., επιθυμίες, στάσεις, 

συμπεριφορές, επιλογές, κλπ.) στην ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής συνιστά 

ευρύ πεδίο ενδιαφέροντος, ιδίως σε ότι αφορά τις διαφοροποιήσεις της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης, την παγκοσμιοποίηση και την εκβιομηχάνιση της 

εργασίας, πάντα υπό το πρίσμα της ευημερίας. Σημαντικό θέμα που χρήσει 

διερεύνησης συνιστά ακόμη η επίδραση της τεχνολογίας και τις κοινωνικής 

δικτύωσης στην ευημερία και την ποιότητα ζωής, το προσφυγικό ζήτημα, η 

αξιολόγηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και 

πολλά ακόμη θέματα που ενδεχομένως φανερώνουν κάποια συσχέτιση της 

ευημερίας με παράγοντες που συνθέτουν την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη 

σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό σε κάθε νέα 

ερευνητική προσπάθεια να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η δειγματοληψία και ο 

ορθός καθορισμός των πληθυσμών στους οποίους απευθύνεται κανείς, καθώς 

είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνουν λάθη που θα οδηγήσουν σε ελλείψεις που θα 

αφήσουν ανεκμετάλλευτη την πιθανή ετερογένεια, η οποία ενδεχομένως να 

δώσει σημαντικές πληροφορίες. 
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A.1.14. Casas, F., Bello, A., González, M., & Aligué, M. (2013). Children’s 

subjective well-being measured using a composite index: What impacts Spanish 

first-year secondary education students’ subjective well-being?. Child Indicators 

Research, 6(3), 433-460. 

Το άρθρο εξετάζει την υποκειμενική και αυτο-αναφερόμενη παιδική 

ευημερία στην Ισπανία. Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, οι ερευνητές 

στηρίζονται στο κίνημα των κοινωνικών δεικτών, αναλύοντας τις τροποποιήσεις 

και τους μετασχηματισμούς του από τη δεκαετία του 60' μέχρι και σήμερα. 

Κάνουν ιδιαίτερη μνεία στη σημασία που έχει ο σχεδιασμός ενός εργαλείου 

ικανού να προσμετρά την παιδική ευημερία, το οποίο θα είναι ταυτοχρόνως 

φιλικό και προσιτό από τα ίδια τα παιδιά. Ως εκ τούτου το υψιπετές έργο της 

σύστασης μιας ερευνητικής διαδικασίας σε ένα πολυπολιτισμικό και 

πολυγλωσσικό περιβάλλον στηρίζεται σε τρία ψυχομετρικά εργαλεία, το 

SLSS(Students’ Life Satisfaction Scale), το Overall Life Satisfaction (OLS) και 

το Personal Well-Being Index (PWI) τα οποία μορφώνουν ένα ερωτηματολόγιο. 

Τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι έγκριτα και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές 

χώρες παγκοσμίως. Το δείγμα αποτελείται από εφήβους 11-14 ετών, με τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά να είναι ως επί το πλείστον μαθητές που 

επαναλαμβάνουν το σχολικό έτος και μετανάστες με χαμηλότερο από το 

προσδοκώμενο για την ηλικία τους ακαδημαϊκό επίπεδο. Το γεγονός ότι τα 

ερωτηματολόγια απευθύνονται στα ίδια τα παιδιά αποτελεί απόδειξη ότι 

αναγνωρίζεται ότι τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν πλήρως τις συνθήκες στις 

οποίες διαβιούν, μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να 

αξιολογούν τη ζωή τους. Η εγκυρότητα των απαντήσεων, στο πρίσμα της πιθανής 

μη κατανόησης τους από τα παιδιά, επιτυγχάνεται από την ίδια τη φύση των 

εργαλείων και από τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα.   Αρωγός στον 

διαμοιρασμό των ερωτηματολογίων και στη συλλογή δεδομένων αποτέλεσε η 

UNICEF Ισπανίας. 
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Ειδικότερα, επιλέχθηκαν σχολεία από τρία διαφορετικά περιβάλλοντα 

(αστικό, ημι-αστικό, αγροτικό), ενώ συλλέχθηκαν δεδομένα και για την πηγή 

επιχορήγησης του εκάστοτε σχολικού ιδρύματος (ιδιωτικός-δημόσιος τομέας), 

το φύλο, την ηλικία και τον τόπο γέννησης του εφήβου. Τα αντικείμενα του 

ερωτηματολογίου χωρίζονται σε 8 διαστάσεις:  

• νοικοκυριό 

• υλικά αγαθά 

• διαπροσωπικές σχέσεις 

• περιοχή μόνιμης διαμονής  

• υγεία 

• οργάνωση χρόνου 

• σχολείο  

• προσωπική ικανοποίηση 

Καθότι η ανάλυση των δεδομένων απέφερε αποτελέσματα ήκιστα 

ικανοποιητικά, αιτιατό γνωστών στην βιβλιογραφία προβλημάτων, οι ερευνητές 

δημιούργησαν ένα νέο δείκτη, συγκερασμό των τριών 

χρησιμοποιηθέντων(General Index of Children’s Subjective Well-Being 

(GICSWB). Από την έρευνα προκύπτει ότι κατά κανόνα οι Ισπανοί έφηβοι είναι 

αρκετά ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Αναφέρεται ότι οι έφηβοι που 

δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας είναι γηγενείς, ζουν σε 

ένα ασφαλές, σταθερό και οικονομικά ευμαρές οικογενειακό περιβάλλον, 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και αθλούνται τακτικά. Επιπλέον, νιώθουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια, και έχουν ζήσει λίγες δραστικές αλλαγές στη ζωή τους, 

ενώ νιώθουν ότι υπάρχει πάντα κάποιος για να τους ακούσει. Οι έφηβοι με υψηλό 

σκορ υποκειμενικής ευημερίας αναγνωρίζουν τη σημασία των άυλων έναντι των 

υλικών αξιών, κάνουν δραστηριότητες με την οικογένεια τους, έχουν τον 

προσωπικό τους χώρο για μελέτη και παιχνίδι, πηγαίνουν διακοπές και θεωρούν 

ότι  ο χρόνος τους είναι ορθά οργανωμένος. Ακόμη, όσον αφορά το σχολείο, δεν 

έχουν απουσίες λόγω ασθένειας, ενώ οι γονείς τους παρουσιάζουν υψηλό 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 136 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

μορφωτικό επίπεδο. Στον αντίποδα, μεταξύ αυτών που αναγνωρίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας παρατηρούνται ασταθή και άπορα 

νοικοκυριά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά 

δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει 

εργαζόμενος ενήλικας στο νοικοκυριό που διαμένουν, νιώθουν ανασφάλεια και 

φτώχεια, όπως επίσης και ότι δε συμμετέχουν στη λήψη οικογενειακών 

αποφάσεων.    

A.1.15. 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. 

Το συγκεκριμένο άρθρο  έχει ως κύριο στόχο την αποτύπωση των 

γνώσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών των μαθητών 1ης Λυκείου, ηλικίας 15-

16 ετών στη Μανιτόμπα του Καναδά ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζεται η υπόθεση ότι γνώσεις και οι ευνοϊκές πεποιθήσεις 

οδηγούν σε πιο ευνοϊκές συμπεριφορές στις συγκεκριμένες ηλικίες. Η έρευνα 

διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγμα μαθητών από τη εν λόγω περιοχή περιοχή (1108 

μαθητές) και είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή τριών δεικτών, ενός δείκτη 

γνώσης της βιώσιμη ανάπτυξης 20 στοιχείων με Cronbach a = 0.91 (Index of 

Knowledge of SD), ενός δείκτη ευνοϊκών πεποιθήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

( Index of Attitudes Favourable Toward SD)  (15 στοιχείων)  με a = 0.81 και ενός 

δείκτη ευνοϊκής συμπεριφοράς προς τη βιώσιμη ανάπτυξη (Behaviours 

Favourable Toward SD) με a = 0.81 (16 στοιχείων). Στα ευρήματα, περίπου το 

25% της διακύμανσης των βαθμολογιών των δεικτών behaviour μπορεί να 

υπολογιστεί από τα συνδυαστικά αποτελέσματα των άλλων δύο, με τις γνώσεις 

να έχουν σχετικά μεγαλύτερη επιρροή από τις πεποιθήσεις. Απώτερος στόχος της 

ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι να εξεταστεί εάν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη (ESD) μπορούν να 

οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα στους μαθητές. Έχουν υπάρξει 
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μέχρι στιγμής περιορισμένης έκτασης στοιχεία ότι η ESD μπορεί να επηρεάσει 

τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, η έρευνα διαρθρώνεται προς επίτευξη δύο 

στόχων, ήτοι την αύξηση της ακρίβειας των τυποποιημένων μέτρων των 

γνώσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των μαθητών για την αειφόρο 

ανάπτυξη, και δεύτερον, την εξασφάλιση στοιχείων για τις αλλαγές στις γνώσεις, 

τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών που μπορεί να 

σχετίζονται με τις τρέχουσες επενδύσεις στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη.  

Σύμφωνα με το άρθρο, η ESD αποτελεί πλαίσιο «ομπρέλα», κάτω από την 

οποία συνδέονται  διάφορες πρωτοβουλίες και μορφές εκπαίδευσης των 

Ηνωμένων Εθνών. Οι αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανοχής, της 

επάρκειας και της ευθύνης αποτελούν τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω 

της οποίας επιδιώκεται η ισότητα των φύλων, η διατήρηση των φυσικών πόρων, 

η δημιουργία δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών, η αντιμετώπιση των μη 

βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης,  η κοινωνική συνοχή και η 

μείωση της φτώχειας, ενώ αναφέρεται ρητώς ότι «η ESD διέπεται από αρχές που 

υποστηρίζουν τη βιώσιμη διαβίωση, τη δημοκρατία και την ευημερία του 

ανθρώπου». Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις νέες δημιουργικές προσεγγίσεις, στη 

μακροπρόθεσμη σκέψη, στην καινοτομία και στην ενδυνάμωση για την 

αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «η ESD υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση του 

περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτιστικής πολυμορφίας 

από τοπικό σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα παρελθόντα, τα σημερινά 

και τα μελλοντικά».  

Αναφορικά με το μεθοδολογικό κομμάτι της έρευνας, αξίζει να σημειωθεί 

ότι ενώ οι απαντήσεις σε κλίμακα (on-scale) μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με 

τα επίπεδα συμφωνίας, διαφωνίας ή ουδετερότητας των μαθητών σχετικά με τις 

προτάσεις σε κάθε ενότητα, οι αποκρίσεις εκτός κλίμακας είναι εξίσου 
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σημαντικές, διότι υποδηλώνουν ότι οι σπουδαστές δεν ήξεραν πώς να 

ανταποκριθούν ή δεν κατάλαβαν την ποινή. Για οποιαδήποτε δεδομένη απόκριση 

σε κλίμακα, είναι πιθανό οι μαθητές να μην είναι απολύτως σίγουροι για το πώς 

θα ανταποκριθούν ή / και δεν θα κατανοήσουν πλήρως τη θεωρία που εξετάζεται, 

αλλά δεν έχουμε τρόπο να μετρήσουμε τα επίπεδα τέτοιων αποχρώσεων 

απόκρισης. Μετά από τα τρία τμήματα, τους δείκτες δηλαδή, που συνθέτουν το 

ερωτηματολόγιο, ακολουθεί ένα σύνολο δημογραφικών ερωτημάτων σχετικά με 

το φύλο, την ηλικία, το πολιτιστικό / εθνοτικό υπόβαθρο, το σχολικό όνομα και 

το σχολικό τμήμα. Όσον αφορά στα ευρήματα, οι μαθητές που αναγνώρισαν ότι 

είχαν ακούσει τον όρο «βιώσιμη ανάπτυξη» φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να 

υιοθετήσουν συμπεριφορές σχετικές με τη βιωσιμότητα. Αυτό ανοίγει μια 

ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να ενσωματωθεί η έννοια της 

βιώσιμης ανάπτυξης στο πρόγραμμα σπουδών. 

Ωστόσο, παρά το θετικό κλίμα της έκβασης της έρευνας αυτής, περαιτέρω 

εργασίες για τα ερωτηματολόγια και τους δείκτες εξακολουθούν να είναι 

απαραίτητες. Προτάσεις για επιπλέον διερεύνηση του συγκεκριμένου γνωστικού 

αντικειμένου θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή των ίδιων δεικτών σε παιδιά 

διαφορετικών ηλικιών, ή επανάληψη της έρευνας στο ίδιο δείγμα ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει περιοδικότητα στα ευρήματα ώστε να διαπιστωθεί εάν οι 

μαθητές διατηρούν και ενισχύουν τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τις 

συμπεριφορές τους που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

A.1.16. Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι το μέγεθος των ερευνών για την ευημερία, που 

διενεργούνται στη γεωγραφική περιοχή του Καναδά είναι αξιοσημείωτο, και γι’ 

αυτό το λόγο επιδιώχθηκε η επισκόπηση της κατάστασης εκεί, σε βιβλιογραφικό 

αλλά και σε δια ζώσης επίπεδο, με έντονο ενδιαφέρον για ανανέωση των 

υπαρχουσών θεωριών και των υπαρχόντων τρόπων μέτρησης της ευημερίας και 

της συσχέτισης τους με όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες που 

συνθέτουν αυτό που λέμε «μια καλή ζωή». 
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Με κύριο γνώμονα το υλικό που παραχωρήθηκε, έγινε εφικτή η 

οπτικοποίηση της παρούσας κατάστασης και πολύ περισσότερο των ενεργειών 

που γίνονται για την κάλυψη ενός τόσο σημαντικού ερευνητικού πεδίου. 

Διατηρώντας ως βάση των ερευνών που μελετήθηκαν το κεντρικό ζήτημα του εν 

λόγω ερευνητικού έργου, που είναι η παιδική ευημερία, έγινε λόγος για 

παραμέτρους που τη συνθέτουν ή σχετίζονται άμεσα μαζί της. Ο διαχωρισμός 

της υποκειμενικής από την αντικειμενική ευημερία λειτουργεί σαν 

«μπούσουλας» που οριοθετεί αυτή τη νέα προσέγγιση, επιχειρώντας να ξεφύγει 

από αμιγώς οικονομικές προσεγγίσεις που εξετάζουν αποκλειστικά αριθμούς και 

κατατάξεις, αψηφώντας τη φωνή των πολιτών. Έτσι, είδαμε στο συγκεκριμένο 

υλικό μελέτες όπου αποδεικνύεται ότι η υποκειμενική ευημερία των εφήβων 

σχετίζεται άμεσα με κάθε είδους αλλαγές στη ζωή τους, από το διαζύγιο των 

γονιών μέχρι μια μετακόμιση ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, επηρεάζοντας 

τον ψυχισμό τους και την εικόνα τους για τη ζωή. Μετά από αυτό, είναι 

αναπόφευκτο να μη μιλήσει κανείς για την ψυχική υγεία των παιδιών η οποία 

επηρεάζεται από την πρόσβαση σε υλικά αγαθά ή την υλική αποστέρηση που 

ενδεχομένως βιώνουν οι οικογένειες τους σε καθεστώς φτώχειας ή κινδύνου 

φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σημαντικό αριθμό περιοχών ανά τον κόσμο 

παρατηρούνται περιπτώσεις όπου τα παιδιά υποδηλώνουν μεγαλύτερη 

υποκειμενική ευημερία που ζουν εντός οικογενειακού περιβάλλοντος από εκείνα 

που φιλοξενούνται οι στεγάζονται σε αρμόδιους φορείς, ανεξάρτητα από το 

βιοτικό επίπεδο της οικογένειας, σε όρους αγαθών και εισοδήματος. Ένα ζήτημα 

που θίγεται ως άμεσα σχετιζόμενο στο υλικό αυτό είναι ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, το πώς γίνεται αντιληπτός από τα παιδιά κάθε ηλικίας βάσει του 

οικογενειακού τους υπόβαθρου, και πώς τελικά οι κοινωνικές αυτές ανισότητες 

αντικατοπτρίζονται στην εντύπωση που έχει το παιδί για τις συνθήκες διαβίωσης 

του. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στη σχέση μεταξύ ευημερίας και 

ποιότητας ζωής και αν αυτή η σχέση μεταφράζεται σε γενικότερη ικανοποίηση 

από τη ζωή από πλευράς των παιδιών. 
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Ο βαθμός στον οποίο κατασκευάζονται και ελέγχονται εργαλεία μέτρησης 

και δείκτες αποτύπωσης και αξιολόγησης όλων αυτών των παραγόντων που 

μπορεί τελικά να κάνουν ένα παιδί ευτυχισμένο, υποδεικνύουν έντονα την 

ανάγκη κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων περιπτώσεων και τη λήψη όλων 

των δυνατών παραμέτρων για τη δημιουργία μιας εμπεριστατωμένης εικόνας. 

Παρατηρεί κανείς στη βιβλιογραφία ότι έρευνες για την ευημερία των παιδιών 

πραγματοποιούνται σε ανεπτυγμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

εμπόλεμες ζώνες και μη, με κάθε μέσο και κόστος. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι 

καταστάσεις κοινές και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η διαφοροποίηση βάσει 

συνθηκών πράγμα που σιγά σιγά γίνεται, και που επιβεβαιώνει και τη δική μας 

προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης μια έννοιας πολύ γενικής μέσα στα πολύ 

περιορισμένα όρια ενός νομού που όμως παρουσιάζει σημαντικές πληθυσμιακές, 

πολιτισμικές και οικονομικές διακυμάνσεις και έντονη κοινωνική 

διαστρωμάτωση.  

Επιπρόσθετα, είναι εμφανής η σημασία της χρησιμοποίησης 

ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς για όλα τα προαναφερόμενα, στο όνομα της 

ελευθερίας έκφρασης των παιδιών. Είναι ευοίωνο για το μέλλον ότι μέχρι 

στιγμής σιγά σιγά αναγνωρίζεται ότι τα ίδια τα παιδιά είναι εκείνα που πρέπει να 

δίνουν το στίγμα της κατάστασης στην οποία ζουν, με όσο πιο ανώδυνο και 

αυθόρμητο τρόπο γίνεται. Τέλος, υποδεικνύεται η ανάγκη της μετάδοσης της 

γνώσης προς τα παιδιά για τα δικαιώματα τους. 

Ως τελικό συμπέρασμα μέσα από την ενασχόληση με το εν λόγω 

αντικείμενο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενώ γίνονται σημαντικές 

προσπάθειες από τους παγκόσμιους και εθνικούς φορείς, σε κυβερνητικό και μη 

επίπεδο, τα δεδομένα για την ευημερία των παιδιών αλλάζουν πολύ γρήγορα και 

υπάρχει ακόμη δρόμος αν θέλουμε να μιλάμε για ευημερία και κοινωνική 

ισότητα, και κάποια στιγμή να μην είναι αναγκαία η χάραξη πολιτικών που θα 

προβλέπουν διορθωτικές ενέργειες στα υπάρχοντα προβλήματα αλλά να 

περάσουμε στην πρόληψη. 
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A.2. Περιλήψεις Υλικού από τον Καναδά – Lisa Pedrini – MDI 

A.2.1. Middle Years Development Instrument, περισσότερες πληροφορίες στο 

http://earlylearning.ubc.ca/mdi/   

Το Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης  της Ανάπτυξης στη Μέση Παιδική 

Ηλικία (Middle Years Development Instrument) είναι ένα αυτοαναφορικό 

ερωτηματολόγιο κατάλληλο για παιδιά στις τάξεις της 6ης δημοτικού και της 1ης 

Γυμνασίου. Το ερωτηματολόγιο εξετάζει 5 κύριους τομείς που συνδέονται άμεσα 

με την ευημερία, την ανάπτυξη και τις μαθητικές επιδόσεις των παιδιών. 

Οι τομείς αυτοί είναι: 

• Σωματική κατάσταση 

• Αίσθημα σύνδεσης και επαφής με άλλους ανθρώπους 

(συνομηλίκους και μη) 

• Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη 

• Σχολικές εμπειρίες 

• Χρήση του εξωσχολικού χρόνου 

Μετρήσεις βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και όχι ατομικών 

Παρά το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται ατομικά από τα 

παιδιά, τα αποτελέσματα μέσω την ποσοτικής αξιοποίησης έχουν να κάνουν με 

στατιστικές αναφορές για πληθυσμούς παιδιών στο σύνολό τους. Μέσω του 

Ποσοτικού Εργαλείου τα δεδομένα έχουν ως πεδίο αναφοράς γειτονιές και 

σχολικές περιφέρειες, δίνοντας έτσι μια σαφέστερη εικόνα στους αρμόδιους 

φορείς για την παιδική ευημερία βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. 

Η γνώμη των παιδιών 

Βάσει του Άρθρου 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μοιράζονται την άποψή τους για θέματα 

που τα αφορούν με τους ενηλίκους γύρω τους. Με το Ποσοτικό Εργαλείο δίνεται 

η ευκαιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, συλλογικότητες και αρχές να έχουν 

μια καλή εικόνα όχι για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών αλλά για την 

http://earlylearning.ubc.ca/mdi/
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ποιότητα της ζωής τους από τα παιδιά τα ίδια. Έτσι καθίσταται δυνατή η 

καλύτερη παροχή πληροφοριών και δεδομένων με τελικό σκοπό την βελτίωση 

των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζουν. 

Χρήση των δεδομένων 

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται για την συγγραφή 

αναφορών και σχετικών δελτίων ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς. 

Ποιος χρησιμοποιεί το ΠΕΕΑ: 

• Σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Ερευνητές 

• Κυβερνητικοί φορείς και υπηρεσίες 

 

Πως δημιουργήθηκε το ΠΕΕΑ  

Το ΠΕΕΑ βασίζεται σε έρευνα της Dr. Kim Schonert-Reichl και της 

ερευνητικής της ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας το 

2006. Η χρήση του ξεκίνησε πιλοτικά σε σχολικές περιφέρειες του Βανκούβερ, 

με τελικό δείγμα 1400 μαθητές σε 8 περιφέρειες. Πριν από αυτό ήδη από το 2006 

το ΠΕΕΑ διαμορφώθηκε αρχικά ως ένα απλό ερωτηματολόγιο το οποίο 

δοκιμάστηκε σε τρείς φάσεις από τους συμμετέχοντες ερευνητές και το οποίο 

βελτιωνόταν κάθε φορά από τις εμπειρίες κάθε δειγματοληπτικής έρευνας, 

στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και ποιοτικής ερμηνείας αυτών. Κατά 

αυτόν τον τρόπο δοκιμάστηκαν πολλαπλά -πριν την εφαρμογή του σε 

περιφερειακό επίπεδο- σε πιλοτικό στάδιο οι δυνατότητές του και εξετάσθηκε η 

εγκυρότητα του υποστηριζόμενη και από σημαντικές παρατηρήσεις γονέων, 

εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των παιδιών. 
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A.2.2. Working with the MDI and the BC Personal & Social Core 

Competencies, περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/   

 

MDI School District  & Community Reports, περισσότερες πληροφορίες στο 

http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/ 

Επικουρικά και ως απόρροια της χρήσης του ΠΕΕΑ προτείνεται και η 

χρήση του ως μέρος του μαθήματος κατά κύριο λόγο ως προπαρασκευαστικό 

βήμα για την εφαρμογή του ίδιου του ερωτηματολογίου. Έχοντας ως αφορμή το 

ΠΕΕΑ και τα αποτελέσματά του από την ερευνητική ομάδα του ΠΕΕΑ 

προτείνεται να γίνεται εντός της τάξης μια συζήτηση με σκοπό την εξήγηση και 

κατανόηση όρων του ερωτηματολογίου (π.χ. σημαντικά πρόσωπα και στοιχεία 

στην ζωή των μαθητών και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά).  Μέσω της 

επεξήγησης οι μαθητές θα μπορέσουν σταδιακά να ορίσουν οι ίδιοι ποια είναι τα 

σημαντικά πρόσωπα για αυτούς και ποιες είναι οι δραστηριότητες εκείνες που 

τους εμπλουτίζουν την ζωή. Τα συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία είναι 

τέτοιας μορφής ώστε οι αρμόδιοι φορείς να μπορούν πράγματι να χαράξουν 

πολιτικές και να πάρουν μέτρα για την βελτίωση της ευημερίας και του 

κοινωνικού περίγυρου των παιδιών. Τα μετρήσιμα πεδία (σχέσεις με 

συνομηλίκους, διατροφή και ύπνος, εξωσχολικές δραστηριότητες και σχέσεις 

προς ενηλίκους) και η εισαγωγή τους ως θεματική ενότητα εντός του μαθήματος 

εξυπηρετούν δύο σκοπούς ταυτόχρονα: 

• Την καλύτερη αντίληψη για τα ερεθίσματα των παιδιών και 

την ζωή τους, όπως αυτά αναπτύσσονται στο σύνολο του κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος και όχι κατά μόνας 

• Την χρήση του ίδιου του ερωτηματολογίου ως εφαλτήριο 

σημείο συζήτησης για τα μετρήσιμα μεγέθη. Έτσι το ΠΕΕΑ καλλιεργεί εκ 

των προτέρων μια διαδραστικότητα βελτιώνοντας τόσο την ευστοχία των 

απαντήσεων του ερωτηματολογίου λόγω καλύτερης κατανόησης όσο και 
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αύξηση της αντίληψης των ίδιων των μαθητών για το κοινωνικό τους 

περιβάλλον ιδιαιτέρως σχετικά με την θέση που έχουν αυτά ως μέρος ενός 

μεγαλύτερου συνόλου (αποτελούμενου από συνομήλικους και ενήλικες, οι 

οποίοι έχουν διαφορετικούς ρόλους στην καθημερινότητα και την ζωή 

τους). 

Η ποσοτική εξέταση της ζωής των παιδιών δεν εξαντλείται μόνο στο 

σχολικό περιβάλλον αλλά μέσω του μετρήσιμου πεδίου της εξωσχολικής 

δραστηριότητας ξεπερνάει τα «στεγανά» του σχολείου δίνοντας μια εικόνα που 

έρχεται πιο κοντά με την πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά στο σύνολό της. 

Οι εκπαιδευτικοί υποβοηθούνται στο έργο τους καθώς είναι σε θέση να 

έχουν μια καλύτερη αντίληψη για τα βιώματα των παιδιών ενώ για την εφαρμογή 

του ΠΕΕΑ παρέχονται ενημερωτικά φυλλάδια και στοχευμένες οδηγίες ώστε ο 

εκπαιδευτικός ο ίδιος να μπορεί συνεισφέρει καθοριστικά στην βελτίωση της 

ευστοχίας και ακρίβειας των απαντήσεων. 

Καθώς η έννοια ευημερία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπτυχθεί σε 

έναν ορισμό αποδεκτό από όλους και όλες -ο οποίος θα μπορεί ταυτόχρονα να 

καλύψει όλες τις πλευρές της ευημερίας- μέσω της συγκέντρωσης των 

δεδομένων δίνεται η δυνατότητα της ερμηνείας της παιδικής ευημερίας μέσω 

υποκειμενικών κριτηρίων. Η ποιοτική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εκ τούτου βάσει συλλογικών κριτηρίων και 

αντιλήψεων.23 

Στη συνέχεια η ερευνητική ομάδα του ΠΕΕΑ προτείνει την συνεργασία 

κοινωνικών ομάδων για την δημιουργία λύσεων βάσει της αποκτηθείσας γνώσης 

και της συζήτησης που αυτή προκάλεσε. Επίσης προτείνεται η δημιουργία 

 
23 Καθώς το ΠΕΕΑ έχει αναπτυχθεί στον Καναδά όπου η έννοια της κοινότητας (community) έχει πολύπλευρες 

σημασίες και δύναται να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό λόγω εθνοτικών, θρησκευτικών, τοπικών, γλωσσικών, 

πολιτισμικών και άλλων κριτηρίων η εφαρμογή της ποιοτικής ανάλυσης στον ελληνικό χώρο θα πρέπει να 

προσαρμοστεί αναλόγως. Το γεγονός της διοιηκτικής διαίρεσης και του ομοσπονδιακού-αποκεντρωτικού 

χαρακτήρα του ίδιου του κράτους παρέχει στις σχολικές περιφέρειες και τους αρμόδιους φορείς πολύ μεγαλύτερη 

ελευθερία κινήσεων στον τομέα χάραξης και εφαρμογής πολιτικής σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ο παράγοντας 

αυτός θα πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψιν. 
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σχεδίου το οποίο θα επιτρέπει και την μετέπειτα αξιολόγηση των λύσεων που 

δημιουργήθηκαν. 

Με τον τρόπο αυτό το ΠΕΕΑ ξεπερνά την απλή συλλογή δεδομένων 

παρέχοντας την τυπική ακολουθία χάραξης πολιτικής: 

1. Συγκέντρωση δεδομένων 

2. Ερμηνεία τους 

3. Αναγνώριση προβλήματος 

4. Δημιουργία λύσεων 

5. Αξιολόγηση και (ανα)προσαρμογή λύσεων και πολιτικών 

εφόσον χρειάζεται 

Το ΠΕΕΑ και το σχολικό πρόγραμμα της Επαρχίας της Βρετανικής 

Κολομβίας 

Πρόσφατα η σχολική περιφέρεια της Βρετανικής Κολομβρίας εισήγαγε 

το μάθημα των Προσωπικών και Κοινονικών Ικανοτήτων ως μέρος του 

σχολικού προγράμματος στην περιφέρεια. Τα σημεία του μαθήματος αυτού 

έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα μετρήσιμα πεδία του ΠΕΕΑ. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι παρακάτω αντιστοιχείες: 

• Καλλιέργεια μιας θετικής προσωπικής και πολιτισμικής 

εικόνας 

Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Αίσθημα σύνδεσης προς τους 

ενηλίκους και τους συνομηλίκους, σημασία καλών σχολικών επιδόσεων, 

υπευθυνότητα στη λήψη των αποφάσεων 

• Προσωπική ευθύνη και υπευθυνότητα 

Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 

αισιοδοξία, χρήση του εξωσχολικού χρόνου 

• Κοινωνική ευθύνη και υπευθυνότητα 

Μετρήσιμα στοιχεία ΠΕΕΑ: Υπηκοότητα, έννοια του πολίτη ως 

μέρος της κοινωνίας, κοινωνική ευθύνη, ενσυναίσθηση, κοινωνική ζωή 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον 
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Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από  τους μαθητές. 

Το ΠΕΕΑ είναι πλέον ένα πλήρες ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο 

μπορούν να συμπληρώσουν οι μαθητές με την χρήση των δικών τους 

εξατομικευμένων στοιχείων πρόσβασης σε υπολογιστή (προσωπικοί κωδικοί 

χρήσης κλπ.). 

Πριν την έναρξη της συμπλήρωσης οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

εξηγήσουν βασικά στοιχεία συμμετοχής. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της 

έρευνας, η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, το γεγονός οτι το 

ερωτηματολόγιο δεν είναι κάποιου είδους τέστ με βαθμολογία ή ερωτήσεις με 

σωστή ή λάθος απάντηση αλλά και οι πιθανές δυσκολίες κατανόησης των 

ερωτήσεων  ανήκουν στις εισαγωγικές οδηγίες. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στο 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα τους ίδιους τους τους 

μαθητές. Ως εκ τούτου περαιτέρω εξηγήσεις για τυχόν γλωσσικές ερωτήσεις και 

ερωτήσεις κατανόησης εν γένει είναι στην ευχέρεια των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί μπαίνουν στον ρόλο του επιτόπιου ερευνητή. 

Για περισσότερες πληροφορίες :  

http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/ 

http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/ 

 

A.2.3.Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social Worlds 

of Canadian Children Ages 9-12, διαθέσιμο στο   

http://earlylearning.ubc.ca/media/publications/uwlm_middle_childhood_full_re

port_2011.pdf 

Η έρευνα αυτή, παρέχει μια πρώτη ματιά στις ζωές των παιδιών στις 

ηλικίες 6 έως 12 ετών. Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός 

συνεργατικού ερευνητικού προγράμματος που διερεύνησε την κοινωνική και 

συναισθηματική υγεία και εξωσχολικές εμπειρίες 1.402 παιδιών, ηλικίας 9 έως 

http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/
http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/
http://earlylearning.ubc.ca/media/publications/uwlm_middle_childhood_full_report_2011.pdf
http://earlylearning.ubc.ca/media/publications/uwlm_middle_childhood_full_report_2011.pdf
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12 ετών.  Συγκεκριμένα εξετάζονται οι Τάξεις 4-7, όπως προκύπτει από το 

καναδικό σχολικό σύστημα: 

1. Στοιχειώδης εκπαίδευση 

• Τάξη 1 (ηλικίες 6-7) 

• Τάξη 2 (ηλικίες 7-8) 

• Τάξη 3 (ηλικίες 8-9) 

• Τάξη 4 (ηλικίες 9-10) 

• Τάξη 5 (ηλικίες 10-11) 

• Τάξη 6 (ηλικίας 11-12 ετών) 

2. Ενδιάμεση εκπαίδευση 

• Τάξη 7 (ηλικίες 12-13)  

• Τάξη 8 (ηλικίας 13-14 ετών)  

3. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• Τάξη 9 (ηλικίες 14-15 ετών) 

• Τάξη 10 (ηλικίες 15-16) 

• Τάξη 11 (ηλικίες 16-17) 

• Τάξη 12 (ηλικίες 17-18) 

• Τάξη 12+ (ηλικίας 18-21 ετών) (μόνο στο Οντάριο) 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή προσέρχονται από 8 σχολεία 

της περιοχής Metro Vancouver: 

1. Burnaby 

2. Coquitlam 

3. Maple Ridge/Pitt Meadows 

4. New Westminster 

5. Richmond 

6. Surrey 

7. North Vancouver 

8. Vancouver 
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Στόχος της μελέτης είναι, καταρχάς, η διερεύνηση του συνόλου της 

δραστηριότητας των παιδιών στις ηλικίες 6 έως 12 ετών, εν συνεχεία εξετάζετε 

πως τα παιδιά περνούν τον χρόνο τους μετά το σχολείο, ενώ, τέλος, δύνεται 

έμφαση στη σχέση μεταξύ των εμπειριών των παιδιών  μετά το σχολείο και της 

προσαρμογή τους (κοινωνικής, συναισθηματικής και σχολικής). Το παρόν 

δομείται ως εξής: στην Ενότητα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση του δείγματος, στην 

Ενότητα 3 υπόδειγμα οικοσυστημάτων, στην Ενότητα 4 το μεθοδολογικό 

πλαίσιο της μελέτης και η μεθοδολογία, στην Ενότητα 5 τα εμπειρικά ευρήματα, 

ενώ στο, τέλος, παρατίθενται οι συμπερασματικές παρατηρήσεις.  

Ανάλυση του δείγματος 

Τα πορίσματα της έρευνας που συζητήθηκαν στην παρούσα έκθεση 

αναλύθηκαν στη βάση της στατιστικής σημαντικότητας (standard statistical tests 

of significance). Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σχετικά με τις διαφορές 

πληθυσμιακές αναλογίες και αναλύσεις διακύμανσης (βλέπε, π.χ., t-test). Όλα τα 

τεστ λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα βάρη του δείγματος. 

Εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους του δείγματος, τα πρότυπα επίπεδα 

σπουδαιότητας κυμάνθηκαν στο επίπεδο p < 01.  

Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των αλληλεπιδράσεων. 

Aλληλεπίδραση εμφανίζεται όταν, για παράδειγμα, το φύλο επηρεάζει την 

έκβαση της μεταβλητής ενδιαφέροντος, όπως η αισιοδοξία των μαθητών, 

ανάλογα με το επίπεδο άλλου παράγοντα, όπως το επίπεδο του βαθμού. Οι 

αλληλεπιδράσεις καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή μονοσήμαντων πορισμάτων. 

Για παράδειγμα, η αισιοδοξία μπορεί να είναι υψηλότερη στα αγόρια έναντι των 

κοριτσιών.  

Επειδή, όμως, μπορεί να υπήρξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση 

στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να απαντηθεί απλά αυτό το ερώτημα. 

Μπορούμε μόνο να αναφέρουμε ότι αυτό εξαρτάται από την Τάξη στην οποία 

φοιτούν. Ειδικότερα, σε χαμηλότερες Τάξεις, τα κορίτσια παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη αισιοδοξία από τα αγόρια, αλλά σε υψηλότερες Τάξεις δεν υπάρχει 
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σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων αισιοδοξίας των αγοριών και των 

κοριτσιών. 

Ένα πλεονέκτημα αυτής της  μελέτης είναι η χρήση πολλών διαφορετικών 

πηγών πληροφόρησης. Αν και οι απόψεις των παιδιών ήταν στο επίκεντρο αυτής 

της έρευνας, ζητήθηκε και από τους γονείς και τους δασκάλους να παρέχουν 

επίσης πληροφορίες. Πάνω από το μισό, 53%, των παιδιών σε αυτή τη μελέτη 

είχε γονέα που απάντησε σε ερωτηματολόγια, ενώ και εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. 

Το Υπόδειγμα  των Οικοσυστημάτων  

Σύμφωνα με τον Urie Brofenbrenner, η ανάπτυξη ενός παιδιού δεν μπορεί 

να αναλυθεί χωρίς να διερευνηθεί πως αλληλοεπιδρά το παιδί στο ευρύτερο 

κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον του. 

Το υπόδειγμα οικοσυστημάτων του Urie Bronfenbrenner παρέχει εκείνο 

το πλαίσιο μελέτης των αλληλεπιδράσεων των διαφορετικών περιβαλλόντων 

γύρω από ένα παιδί. Προτείνει τέσσερα είδη ένθετων οικοσυστημάτων που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός παιδιού. 

Το πρώτο, το μικροσύστημα, είναι το μικρό άμεσο περιβάλλον στο οποίο 

ζει το παιδί και περιλαμβάνει την οικογένεια, το σχολείο, τις μικρές ομάδες και 

τη γειτονιά. 

Το μεσοσύστημα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

μικροσυστημάτων (π.χ. σύνδεση οικογένειας-σχολείου ή μεταξύ των γονέων και 

των συνομηλίκων του παιδιού και των οικογενειών των συνομηλίκων). Η 

απουσία τέτοιων διασυνδέσεων μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη, όπως π.χ. όταν η γειτονιά δεν διαθέτει 

θεσμούς που παρέχουν στήριξη στο παιδί ή στην οικογένειά του. 

Τόσο το μικροσύστημα όσο και το μεσοσύστημα επηρεάζονται συχνά από 

περιστάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα τις ενέργειες του παιδιού. Για 

παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά από αλλαγές στην 

οικογένεια. Οι βασικότερες από αυτές τις αλλαγές είναι οι εξής: 
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• γονικό διαζύγιο 

• έλλειψη γονικής-κοινωνικής στήριξη 

• αλλαγές στο νομικό σύστημα (π.χ. αλλαγή των ορισμών 

παραμέλησης ή επιμέλειας) 

• αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. 

μεταρρυθμίσεις κοινωνικής πρόνοιας, μεταβολές ορίων στην παροχή 

δωρεάν υπηρεσιών) 

• έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (π.χ. έκθεση σε βία 

στην τηλεόραση ή βία και πορνογραφία μέσω του Διαδικτύου)  

• άλλων κοινωνικών δομών που καθορίζουν που μεταβάλλουν 

τις αλληλεπιδράσεις μικροσυστημάτων και μεσοσυστημάτων. 

Το εξωσύστημα περιλαμβάνει τις δράσεις που επηρεάζουν έμμεσα την 

ανάπτυξη του παιδιού, όπως οι πεποιθήσεις μιας κοινωνίας πώς αναπτύσσονται 

τα παιδιά. Διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές πρακτικές αντανακλούν 

διαφορετικά τις προσδοκίες των παιδιών και τις πεποιθήσεις για το πώς ένα παιδί 

μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτές. Οι προληπτικές παρεμβάσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ως αλλαγές του εξωσυστήματος.  

Τέλος, το μακροσύστημα εκφράζει το ευρύτερο επίπεδο επιρροής, που 

αποτελείται από τα ιδεολογικά και θεσμικά χαρακτηριστικά που ορίζουν μια 

κουλτούρα ή μια υποκουλτούρα. 

Ο Urie Bronfennbrenner υποστήριξε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε 

δημιουργικά περιβάλλοντα έναντι των καταστροφικών. 

Τα δημιουργικά όρισε ότι είναι αυτά που ικανοποιούν το αίσθημα 

ασφάλειας και την αίσθηση του «ανήκειν», επιτρέποντας στα παιδιά να 

αναπτύξουν την αυτονομία τους και τις ικανότητες του, την ανάγκη για 

εξερεύνηση και τη συμμετοχή στα κοινά.  

Ο Urie Bronfenbrenner ενσωμάτωσε στο μοντέλο του τη διάσταση του 

χρόνου, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις εξής τέσσερις αρχές :  
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1. Η ζωή και η ανάπτυξη του ατόμου καθορίζεται από το 

ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ζει και τα γεγονότα που συμβαίνουν στη 

διάρκεια της ζωής του. 

2. Η αναπτυξιακή επίδραση μιας σειράς γεγονότων σχετίζεται 

με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το άτομο, όταν συμβαίνουν 

αυτά τα γεγονότα.  

3. Τα άτομα ζουν σε άμεση αλληλεπίδραση με τους άλλους, και 

μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση επηρεάζονται από τις ιστορία και την 

κοινωνία. 

4. Τα άτομα κατασκευάζουν μόνα τους τη ζωή τους, μέσα από 

τις επιλογές και τις πράξεις τους, στο πλαίσιο των ευκαιριών που τους 

παρουσιάζονται και των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο. 

Υπάρχει, όμως, και μία πέμπτη αρχή: 

5. Τα άτομα δεν είναι μόνο παράγωγα, αλλά και παραγωγοί των 

ιστορικών αλλαγών. 

Κάθε αναπτυσσόμενο σύστημα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να 

προσαρμοστεί στις καινούριες εμπειρίες. Η έκβαση της προσαρμογής δεν είναι 

αποτέλεσμα μια γραμμικής πορείας στο χρόνο, με συγκεκριμένους παράγοντες 

να συνδέονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Η ορολογία που πρότεινε ο Urie Bronfenbrenner μπορεί να μην έχει 

επικρατήσει, αλλά η επίδραση της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος αποτελεί πια μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται. 

Η θεωρία του Urie Bronfenbrenner σηματοδότησε και την αλλαγή στη 

συζήτηση για το τι υπερισχύει, η φύση ή η ανατροφή, και συνέπεσε χρονικά με 

την εμφάνιση της ιστορικό-πολιτισμικής ψυχολογίας (Vygotsky ), που έδωσε 

μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ερμηνεία της συμπεριφοράς, παρά στην ίδια 

τη συμπεριφορά. Το μοντέλο του Urie Bronfenbrenner τοποθετεί την ανθρώπινη 
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ανάπτυξη μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό 

περιβάλλον. 

Επιπλέον μέσα στα διαφορετικά επίπεδα 

του Urie Bronfenbrenner κρύβονται οι προστατευτικοί παράγοντες και οι 

παράγοντες επικινδυνότητας για την ανάπτυξη του παιδιού ως αναπτυσσόμενου 

ανθρώπου, και χαρτογραφείται η μεταξύ τους και μεταξύ των επιπέδων 

αλληλεπίδραση. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω ανάλυση ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται και στο ποιες είναι οι δυνατότητες των παιδιών και πως αυτά μπορούν να 

προσεγγίσουν τα δυνητικά τους επίπεδα αν είναι ανεπηρέαστα από τους 

εξωτερικούς-περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Μεθοδολογικό Πλαίσιο  

Η έρευνά αφορά την ψυχολογική και κοινωνική ζωή των παιδιών ηλικίας 

9 έως 12 ετών στο Metro Vancouver. Στη περίοδο Σεπτέμβριου 2006 - Ιούνιου 

2008, 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε αυτό. Το 2009 ο πληθυσμός 

ξεπέρασε τα 2,3 εκατομμύρια και αντιπροσωπεύει ανθρώπους από ποικίλο 

φάσμα πολιτισμού και υπόβαθρου (η εθνική απογραφή του 2006 ανέδειξε πάνω 

από 68 διαφορετικές πρώτες γλώσσες, ενώ το 1/3 του πληθυσμού έχει 

μεταναστεύσει από άλλα μέρη του κόσμου, κυρίως από την Ευρώπη, την Κίνα 

και την Ινδία). Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες,  

υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε ακραία φτώχεια μαζί με αυτούς με μεγάλο 

πλούτο. Τα παιδιά στις ηλικίες 6 έως 12 ετών αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό 

του συνόλου του πληθυσμού της «νεολαίας». Το 2006, περίπου 250.000 παιδιά 

ηλικίας 5 έως 14 ετών ζούσαν στο Metro Vancouver. 

Η ηλικιακή περίοδος μεταξύ 9 και 12 ετών είναι κρίσιμη αναπτυξιακά, 

διότι αντιπροσωπεύει την αρχή της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην 

εφηβεία.  Τέτοιες μεταβατικές φάσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να 

μελετηθεί η ανάπτυξη επειδή απεικονίζουν τους τρόπους και τις δυνατότητες με 

τους οποίους η ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί. Παρότι οι 
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μεταβατικές περίοδοι θεωρούνται ως περίοδοι αυξημένων κίνδυνων (όπως η 

συσσώρευση άγχους που συμβαίνει όταν συντελούνται πολλαπλές αλλαγές σε 

μικρό  χρονικό διάστημα), είναι επίσης περίοδοι της ανάπτυξη ενός παιδιού, 

δίνονται σημαντικές ευκαιρίες για πρόληψη από επικίνδυνες κοινωνικές 

παρακλήσεις και αν χρειαστεί παρέμβαση.  

Συνοπτικά οι λόγοι επιλογής της εν λόγω ηλικιακής ομάδας είναι οι εξής 

πέντε: 

1. Αυτές οι ηλικίες αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη αναπτυξιακή 

περίοδο στη διάρκεια της ζωής του παιδιού που αναπτύσσονται οι πλέων 

σημαντικές ικανότητες. 

2. Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει 

προβλήματα ψυχικής υγείας που εμφανίζονται κατά τη υπό εξέταση 

περίοδο. 

3. Στον Καναδά, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στις ηλικίες 

αυτές ότι βρίσκεται υπό τον κίνδυνο σημαντικών κοινωνικών 

παρεκκλίσεων. 

4. Μεταβολές στην οικογενειακή σύνθεση, η κινητικότητα των 

γονέων, η έλλειψη γονικής μέριμνας, αύξηση των ωρών απασχόληση είναι 

πολύ πιο έντονη σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες και γίνεται 

πιο εμφανής στις ηλικίες αυτές. 

5. Κατά τις ηλικίες αυτές τα παιδιά ανακύπτουν πολλά 

προβλήματα, τα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιδυνοθουν καθώς 

τα παιδιά μετακινούνται εφηβική ηλικία. 

Τα δεδομένα  που συλλέχθηκαν αφορούν με πέντε βασικούς τομείς της 

ζωής για τα παιδιά της ηλικιακής περιόδου μεταξύ 9 και 12 ετών: 

1. Κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη 

2. Σχολικές εμπειρίες 

3. Συνδεσιμότητα με τους γονείς, τους συμμαθητές, το σχολείο 

και την κοινότητα 
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4. Φυσική υγεία και ευεξία 

5. Ορθή αξιοποίηση του χρόνου τους 

Για να αποκτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δήγμα για τη τυχαία διαδικασία 

δειγματοληψίας επιλέχτηκαν 8 διαφορετικές σχολικές ζώνες. Οι ερευνητές 

φρόντισαν  να συμπεριλάβουν παιδιά τόσο από περιοχές υψηλού όσο και  

χαμηλού βιοτικού επιπέδου. Η μέθοδος δειγματοληψίας  που χρησιμοποιήθηκε 

(Human Early Learning Partnerships‘ Early Development Instrument - EDI) 

βρέθηκε ότι έχει παρόμοια αποτελέσματα με την εθνική απογραφή του 2006. Τα 

παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς επιλέχτηκαν από 58 διαφορετικές αίθουσες 

διδασκαλίας και 26 σχολεία από τις 8 σχολικές ζώνες. Το ποσοστό των σχολείων 

που συμμετείχαν ήταν ανάλογο των εγγραφών των μαθητών.  

Με την άδεια των σχολείων, αποκτήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, ενώ τα σχολεία σε κάθε μία περιφέρεια επιλέχθηκαν τυχαία. Μετά από 

αυτό, ένας ερευνητής επισκέφθηκε τις αίθουσες διδασκαλίας για να εξηγήσει τη 

μελέτη στους μαθητές και να ζητήσει να φέρει στο σπίτι μια γονική άδεια 

περιγράφοντας τις προθέσεις της μελέτης και ζητώντας από τον γονέα/κηδεμόνα 

να παράσχει ενεργό συγκατάθεση του για να συμμετάσχει το παιδί του. 

Δεδομένης της ποικιλομορφίας του πληθυσμού του Metro Vancouver, αυτά τα 

έντυπα άδειας μεταφράστηκαν σε 5 γλώσσες προκειμένου να αποκτηθεί 

αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών. Συνολικά, το 88% των παιδιών που 

συμμετείχαν στην έρευνα έλαβαν γονική συναίνεση για να συμμετέχουν, με 

αποτέλεσμα, συνολικά, 1.402 συμμετέχοντες (660 κορίτσια και 742 αγόρια).  

Το Metro Vancouver είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές πόλεις στον 

Καναδά, και αυτή η πολυμορφία ήταν που αντιπροσωπεύεται στο δείγμα. Επίσης, 

στο δείγμα λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά που έζησαν σε διάφορες οικογενειακές 

συνθήκες. Η πλειοψηφία των παιδιών, 75%, έζησε τόσο με τη μητέρα τους όσο 

και με τον πατέρα τους. Το 9% των παιδιών ανέφεραν ότι ζουν το ήμισυ του 

χρόνου τους με τη μητέρα τους και το άλλο μισό με τον πατέρα τους, και τα 
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υπόλοιπα παιδιά ανέφεραν άλλες οικογενειακές μορφές (της μητέρας μόνο, των 

παππούδων και της αναδοχής). 

Επειδή το 72% των μητέρων εργάζονται εκτός  σπιτιού,  αυτό οδήγησε να 

ζητηθεί από τα παιδιά να αναφέρουν αν οι μητέρες τους εργάζονται ή όχι. Το 

71% των παιδιών ανέφερε ότι οι μητέρες τους εργάζονται, ενώ το 65% ανέφερε 

ότι οι μητέρες τους εργάζονταν με πλήρη απασχόληση. 

Οι παιδικές απόψεις ήταν κεντρικές στην μελέτη και έτσι παράσχουν τη 

πλειοψηφία των πρωτογενών δεδομένων. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή τη 

μελέτη 

Συμπλήρωσαν τα εξής: 

• Έγγραφο διαρκείς περίπου 90 λεπτών αξιολογώντας την 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μαζί τις εμπειρίες 

από την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και τη γειτονιά. Αν και 

υπήρχαν μερικά ερωτήματα που απαιτούσαν τα παιδιά να γράψουν τις 

απαντήσεις τους, σχεδόν όλα τα ερωτήματα θα μπορούσαν να είναι 

απαντήσεις επιλογής, συχνά από 1 έως 5.  

•  Ένα ημερήσιο ημερολόγιο διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο 

περιέγραφε το χρόνο των παιδιών της προηγούμενης μέρας. Τα παιδιά 

συμπλήρωσαν τα Ημερολόγια για τέσσερις συνεχόμενες σχολικές ημέρες. 

Οι δείχτες μέτρησης επιλέχθηκαν με βάση τις ισχυρές ψυχομετρικές τους 

ιδιότητες (την αισιοδοξία, την ευτυχία, την κατάθλιψη, το άγχος, μέχρι, και την 

εμπάθεια), ενώ σε κάθε δείκτη γίνεται ο διαχωρισμός σε αγόρια και κορίτσια. 

Στις περισσότερες ερωτήσεις, όπως είπαμε παραπάνω, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους σε κλίμακα από 1 έως 5, με 

χαμηλότερες τις βαθμολογίες που υποδεικνύουν χαμηλότερη συχνότητα μιας 

συγκεκριμένης εμπειρίας (βλέπε,  π.χ., αισθητή αισιοδοξία) και υψηλότερες τις 

βαθμολογίες που δείχνουν υψηλότερη συχνότητα μιας εμπειρίας. Οι απαντήσεις 

των παιδιών αναλύθηκαν τόσο σε μέσους όρους όσο και σε ποσοστά. 

Εμπειρικά Ευρήματα 
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Τα βασικά εμπειρικά ευρήματα συνοψίζονται στα εξής: 

1. Γενικά, τα αγόρια είχαν χαμηλότερες επιδώσεις από τα 

κορίτσια με γνώμονα την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

(βλέπε, π.χ., την ενσυναίσθηση, τη λήψη προοπτικών, τον αλτρουισμό 

διαπροσωπική ευαισθησία). Τα αγόρια, επίσης, βρεθήκαν να έχουν  

χαμηλότερη αισιοδοξία, αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση για τη ζωή τους 

από ό,τι τα κορίτσια.  

2. Οι επιδόσεις όλων των  παιδιών, κορίτσια και αγόρια, σε 

ζητήματα ευημερίας ήταν χαμηλότερες στις Τάξεις 6 και 7 από αυτές των 

Τάξεων 4 και 5. Γενικά μιλώντας, η κοινωνική και συναισθηματική 

ευημερία μειώθηκε περισσότερο για τα κορίτσια από ό,τι για τα αγόρια. 

3. Σε σύγκριση με τα παιδιά στις Τάξεις 4 και 5, οι Τάξεις  6 και 

7 ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερη σύνδεση με το σχολείο. Η 

εμπιστοσύνη των παιδιών στην ακαδημαϊκή τους ικανότητα ήταν 

μικρότερη μεταξύ των παιδιών των Τάξεων 6 και7 έναντι των παιδιών στις 

Τάξεις 4 και 5. 

4. Τα παιδιά που αισθάνονται αποσυνδεδεμένα από τους γονείς 

τους, τους φίλους ή άλλους ενήλικες ανέφεραν χαμηλότερη αισιοδοξία, 

αυτοεκτίμηση και ενσυναίσθηση για τους άλλους. 

5. Σε σύγκριση με τα παιδιά των Τάξεων 4 και 5, τα παιδιά των 

Τάξεων 6 και 7 ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερο ευτυχισμένα στο σπίτι. 

Το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο στα κορίτσια. 

6. Το 25% των παιδιών δεν ασκούνται επαρκώς σε ημερήσια 

βαση.1 Τα πειράγματα για το σωματικό τους βάρος και την εξωτερική τους 

εμφανίσει  ήταν περισσότερα, μάλιστα,  κατά 10% τις Τάξεις 4 και 5 έναντι 

των Τάξεων  6 και 7.  

7. Τα παιδιά που ασχολούνταν με την τεχνολογία κατά τις ώρες 

μετά το σχολείο (βλέπε, π.χ., υπολογιστής, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια) 

ανέφεραν ότι είναι λιγότερο ευτυχισμένα σε σχέση με τα παιδιά που 
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πέρασε λιγότερο χρόνο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή την 

τηλεόραση. 

8.  Ο χρόνος που τα παιδιά ξοδεύουν στο σπίτι μόνα τους 

αυξάνετε καθώς προχωράμε από τις Τάξεις 4 και 5 στις Τάξεις 6 και 7.  Για 

παράδειγμα, ο χρόνος που πέρασε ένα παιδί των Τάξεων 6 και  7  

βλέποντας τηλεόραση και χρησιμοποιώντας τον προσωπικό υπολογιστή 

του είναι μεγαλύτερος κατά 15% από ένα των Τάξεων  4 και 5. 

9. Τα παιδιά που συνδέονται με έναν γονέα έχουν υψηλότερη 

αισιοδοξία και υψηλότερη αυτοεκτίμηση από τα παιδιά με δυο γονείς. 

10. Τα παιδιά που συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες 

μετά το σχολείο (βλέπε, π.χ. αθλητικές ομάδες, συλλόγους τέχνης, 

οργανώσεις νεολαίας) ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο αισιόδοξα, πιο 

ικανοποιημένοι από τη ζωή τους  από ό,τι τα παιδιά που δεν ασχολούνταν 

με αυτές τις δραστηριότητες. 

11. Τα περισσότερα παιδιά, 85%, έχουν μια ενεργή κανονικοί-

οικογενειακή σχέση μετά το σχολείο. Το 76% των παιδιών στις Τάξεις 6 

και 7, δήλωσαν ότι έφαγαν δείπνο με ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας 

τους 5 ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα. 

12. Οι περισσότεροι γονείς, πάνω από 70%, ήταν κάπως ή πολύ 

ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους πέρασαν το 

χρόνο μετά το σχολείο. Οι γονείς δήλωσαν ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια για 

τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ήταν οι 

μετακινήσεις και το κόστος. 

Συμπεράσματα 

Στην έκθεση με τίτλο Middle Childhood Inside and Out: The 

Psychological and Social Worlds of Canadian Children Ages 9-12 εξεταστικέ η 

ευημερία παιδιών στων Καναδά, στις ηλικίας 9 έως 12 ετών. Αφού πρώτα 

δείχτηκε ότι οι ηλικίες 6 έως 12 ετών είναι η ιδανική ηλικία για την μελέτη της 
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κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, κατέληξε σε τρία βασικά 

ευρήματα τα οποία είναι συνοψίζονται στα εξής: 

1. Υπάρχει σημαντική τάση μείωσης στην αυτοπεποίθηση των 

παιδιών, αισιοδοξία, ενσυναίσθηση, ικανοποίηση από τη ζωή τους και την 

κοινωνική υπευθυνότητα. Τα παιδιά της Τάξης 4 ανέφεραν τα υψηλότερα 

ποσοστά και τα παιδιά της Τάξης 7 ανέφεραν τα χαμηλότερα. Πιο 

συγκεκριμένα, όλα τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν σημαντικά όπως και 

σημαντικές ήταν και διαφορές μεταξύ των φύλων σε ένα ευρύ φάσμα 

ψυχολογικών και κοινωνικών τεστ. Στη Τάξη 4, τα παιδιά ανέφεραν 

αισθάνονται αρκετά αισιόδοξα και καλά με τον εαυτό τους και τη σχολική 

τους ζωή, ενώ τα παιδιά της Τάξης 7 ανέφεραν ότι αισθάνονται λιγότερο 

καλά και έχουν χαμηλότερα επίπεδα σχολικής συμμετοχής. Στον τομέα της 

κοινωνικής ευθύνης, όπως ο αλτρουισμός και το ενδιαφέρον για τους 

άλλους, υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των προς εξέταση Τάξεων, 

για παράδειγμα, τα παιδιά της Τάξης 4 υπερέχουν της Τάξης 7. Στα τεστ 

που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση και την κοινωνική ευθύνη, οι 

επιδόσεις των κοριτσιών ήταν υψηλότερες από ό,τι για των αγοριών. 

2. Οι τρόποι με τους οποίους τα παιδιά στις Τάξεις 4 έως 7 

ξοδεύουν τον χρόνο τους μετά το σχολείο τους είναι διαφορετικός. 

Περίπου το 50% όλων των παιδιών της μελέτης ανέφεραν ότι συμμετείχαν 

σε εξοσχολικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού, 

μαθήματα ή επιμορφωτικά προγράμματα μετά το σχολείο. Συνολικά το 

13% των παιδιών ανέφεραν ότι είναι μόνα τους κατά τη διάρκεια των 

εξωσχολικών ωρών, ενώ πολλά παιδιά ασχολούνται με ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν ρωτήθηκαν τι θα 

ήθελαν να κάνουν εκτός σχολίου, σχεδόν τα μισά από τα παιδιά ανέφεραν 

ότι ήθελαν να ασχοληθούν με τη σωματική τους κατάσταση, όπως τον 

ομαδικό αθλητισμό και τα ατομικά μαθήματα. 
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3. Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι τα παιδιά που ασχολούνταν με 

δραστηριότητες μετά το σχολείο είχαν καλύτερες επιδώσεις όσον αφορά 

την αισιοδοξία και την ικανοποίηση για τη ζωή τους, σε αντίθεση με 

εκείνους τους μαθητές που δεν συμμετείχαν σε αυτές τις δραστηριότητες. 

Τα παιδιά που απασχολούνται σε υπερβολική χρήση τεχνολογίας, κυρίως, 

με βιντεοπαιχνίδια, και τηλεόραση, είχαν χειρότερες επιδώσεις κοινωνικής 

προσαρμογής σε σχέση με τα παιδιά που δεν ασκούν τέτοιες 

δραστηριότητες. Τέλος, τα παιδιά που έχουν καλές σχέσεις με γονείς τους, 

τους φίλους και τους άλλους οι ενήλικες έχουν αυξημένη ικανότητα 

κοινωνικής προσαρμογής από ό,τι τα παιδιά που δεν έχουν τέτοιες θετικές 

σχέσεις. 

 

A.2.4. Kimberly A. Schonert-Reichl, Martin Guhn, Anne M. Gadermann, Shelley 

Hymel, Lina Sweiss, Clyde Hertzman, Development and Validation of the Middle 

Years Development Instrument (MDI): Assessing Children’s Well-Being and 

Assets across Multiple Contexts, in Soc Indic Res, 2012 DOI 10.1007/s11205-

012-0149-y) 

Λόγω της αυξημένης ανάγκης που εμφανίζεται σε ακαδημαϊκούς, 

επιστημονικούς και αρμοδίους φορείς ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών 

σχεδιασμών όσον αφορά την επίβλεψη και μέτρηση της παιδικής ευημερίας οι 

συγγραφείς του άρθρου ανέπτυξαν ένα όργανο/δείκτη αναφοράς 

ποσοτικοποιώντας σημαντικές μεταβλητές που αφορούν την παιδική ευημερία.  

Αυτό το στατιστικό εργαλείο καθιστά δυνατή όχι μόνο την παρατήρηση του 

συσχετισμού μεταξύ κοινωνικών συνθηκών και την ανάπτυξη των παιδιών ως 

προς τον παράγοντα της παιδικής ευημερίας, αλλά δίνει στα ίδια τα παιδιά στην 

«μέση» παιδική ηλικία (6-12 χρονών) να εκφράσουν τις ανησυχίες τους όπως θα 

έκαναν και οι ενήλικες συμμετέχοντες π.χ. σε μια δημοσκοπική έρευνα για την 

ποιότητα ζωής.  
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Το ΠΕΕΑ (Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης Ανάπτυξης) είναι σχεδιασμένο 

με σκοπό την μέτρηση των παρακάτω μεταβλητών όσον αφορά την παιδική 

ευημερία ενός δειγματοληπτικά μεγάλου δημογραφικού πληθυσμού: 

1) Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

2) Αίσθημα σύνδεσης με συνομηλίκους, ενήλικες στο σχολείο, 

στο σπίτι και στην γειτονιά 

3) Σωματική υγεία και ευημερία/ευεξία 

4) Παραγωγική χρήση του χρόνου μετά το σχολείο 

Η παιδική μέση ηλικία είναι μια σημαντική περίοδος για την ζωή των 

παιδιών κυρίως για δύο λόγους: 

• Ιδιαίτερα το ηλικιακό διάστημα μεταξύ 10 και 12 χρονών 

χαρακτηρίζεται από γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και 

βιολογικές αλλαγές στις ζωές των παιδιών οι οποίες βάζουν τις βάσεις για 

την ανάπτυξη αυτών στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία. Στην κρίσιμη 

περίοδο αυτή σχηματίζονται οι απόψεις των μετέπειτα ενηλίκων όσον 

αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ σωστού και λάθους και η ικανότητά τους 

να δρουν σύμφωνα με υψηλότερα κριτήρια κοινωνικής αντίληψης. 

• Κατά την μέση παιδική ηλικία τα παιδιά περνούν παραπάνω 

χρόνο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον εκτός του οικογενειακού κύκλου όπως 

για παράδειγμα στο σχολείο και σε κοινωνικές ομάδες. Οι δύο κατηγορίες 

αυτές τα φέρνουν σε επαφή με νέες προκλήσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξή τους. 

Κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής έρευνας  κατέστη δυνατόν να 

ορισθούν έξι κύρια πεδία βαρύνουσας σημασίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων 

και την ευημερία των παιδιών: 

1) Αίσθημα σύνδεσης (με συνομηλίκους και ενήλικες) 

2) Φυσική υγεία και ευημερία 

3) Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

4) Σχολικές εμπειρίες 
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5) Χρήση του εξωσχολικού χρόνου  

6) Μαθησιακές/γνωστικές ικανότητες και σχολικά επιτεύγματα 

Η επικύρωση και επιβεβαίωση της λειτουργίας του ΠΕΕΑ έγινε δυνατή 

μέσω της χρήσης του στην συλλογή ποσοτικών στοιχείων σε σχολικά 

περιβάλλοντα. Το δείγμα ξεκίνησε από μια μικρή κλίμακα συμμετεχόντων 

αποσκοπώντας στην σταδιακή ποιοτική του βελτίωση. Για τον λόγο αυτό η 

πρώτη φάση της έρευνας συμπεριέλαβε ένα σχετικά μικρό δείγμα μαθητών σε 

περιορισμένο αριθμό σχολείων μιας σχολικής περιφέρειας της Επαρχίας της 

Βρετανικής Κολομβίας ως το πρώτο δοκιμαστικό στάδιο εφαρμογής. Το τελικό 

δείγμα συμπεριέλαβε δύο σχολικές περιφέρειες της επαρχίας. Έτσι η σταδιακή 

του ανάπτυξη ξεκίνησε από 108 συμμετέχοντες της 4ης και 5ης δημοτικού και 

έφτασε  τους 2000 στο τελικό στάδιο της έρευνας, η οποία διαχωρίστηκε σε 4 

στάδια τα οποία προσαρμοζόντουσαν ανάλογα με τις εμπειρίες του 

προηγούμενου σταδίου. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τα αναθεωρημένα 

ερωτηματολόγια επαναπροσαρμοζόντουσαν και δοκιμάζονταν και σε μικρότερα 

δείγματα. 

Το ΠΕΕΑ περιέχει εφτά ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά 

χαρακτηριστικά: 1) φύλο 2) ηλικία 3)ενήλικες με τους οποίους το παιδί διαμένει 

4) αριθμός αδερφιών 5) η πρώτη γλώσσα που έμαθε 6) γλώσσες που ομιλούνται 

στο σπίτι 7) ικανότητα ανάγνωσης στα Αγγλικά. Πέραν αυτών περιλαμβάνονται 

71 ερωτήσεις που αφορούν τα πέντε από τα έξι επίπεδα βαρύνουσας σημασία 

(βλ. τα ως άνω I-IV) ). Καθώς το ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε και 

προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με την ενδοσχολική βία υπήρχε η δυνατότητα οι 

μαθητές να ζητήσουν βοήθεια για θέματα που τους προβληματίζουν ιδιαίτερα 

στα πεδία αυτά μέσω της ελεύθερης και εθελοντικής συμπλήρωσης ενός 

ξεχωριστού φύλου στο οποίο δήλωναν οτι «θέλουν (θέλω) βοήθεια σε 

προβλήματα που έχουν (έχω) με άλλους μαθητές». 

Η αξιολόγηση της παραγοντικής δομής του ΠΕΕΑ έγινε μέσω της 

Διερευνητικής Εξέτασης Παραγόντων (Exploratory Factor Analysis) για τα τρία 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 162 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

κύρια πεδία του ΠΕΕΑ που περιλαμβάνουν κλίμακες: 1) κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη 2) αίσθημα σύνδεσης και 3) σχολικές εμπειρίες.  

Συγκεκριμένα η εκτίμηση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης 

γίνεται μέσω 23 ερωτήσεων με τρείς παράγοντες μέτρησης για κάθε μια από τις 

έξι «μεταβλητές» (ενσυναίσθηση, αισιοδοξία, θετική κοινωνική συμπεριφορά, 

αντίληψη του εαυτού, θλίψη και άγχος) ενώ περιέχονται πέντε ερωτήσεις από 

την κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής των παιδιών.   

Σχετικά με το αίσθημα σύνδεσης 19 ερωτήσεις εμφανίζονται όσον αφορά 

το πεδίο αυτό. Τέσσερις εξ’ αυτών είναι ερωτήσεις μονής απάντησης (π.χ. 

ασφαλές μέρος στην γειτονιά) ενώ τρείς ερωτήσεις αναφέρονται σε πέντε 

κλίμακες: αίσθηση σύνδεσης με ενηλίκους στο 1) σπίτι 2) στο σχολείο και 3) 

στην γειτονιά , αίσθημα σύνδεσης 4) με συνομηλίκους και 5)οικειότητα με 

φίλους. Τα τελευταία 15 στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν στη Διερευνητική Εξέταση. 

Η παράλληλη ανάλυση με τα 15 στοιχεία κατέδειξε έξι παράγοντες εξαγωγής 

συμπερασμάτων. Παρ΄ όλα αυτά αυτό θα ενδείκνυε πως ένας ή περισσότεροι 

παράγοντες δεν θα ταυτοποιούνταν επαρκώς. Πράγματι όταν έγινε μια 

προσέγγιση μέσω μιας λύσης βασιζόμενης σε έξι παράγοντες ο έκτος παράγοντας 

δεν μπορούσε να ερμηνευθεί. 

Το πεδίο των σχολικών εμπειριών περιείχε 14 ερωτήσεις. Από αυτές οι 

τέσσερις ήταν μετρήσεις μονής απάντησης  έτσι ώστε μόνο 10 στοιχεία 

συμπεριελήφθησαν στην Διερευνητική Εξέταση. Τρία στοιχεία συσχετίζονταν με 

1) υποστήριξη από το σχολείο 2) γνωστική/μαθησιακή αποτελεσματικότητα και 

τέσσερα με τη «θυματοποίηση».   

Καθώς το δείγμα μεγάλωνε -και σύμφωνα με τις προτάσεις των 

εκπαιδευτικών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω- μετά την πρώτη 

δειγματοληψία, το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε εκ νέου. Στον δεύτερο 

«γύρο» συλλογής δεδομένων το ΠΕΕΑ παρέμεινε το ίδιο εκτός από κάποιες 

αλλαγές κυρίως στην εμφάνιση και στην χρήση κλιμάκων. Οι αλλαγές στις 

ερωτήσεις συμπεριελάμβαναν 1) δυνατότητες απαντήσεων βάσει αρκετών 
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κλιμάκων 2) διαφορετική ακολουθία/σειρά ερωτήσεων 3) γραφικός σχεδιασμό 

4) την πρώτη γλώσσα εκμάθησης και την ομιλούμενη γλώσσα στο σπίτι. Πλέον 

οι κλίμακες με βάση το 10 άλλαξαν σε δυνατότητες επιλογών απάντησης με 

«διαφωνώ πολύ», «διαφωνώ λίγο», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «συμφωνώ 

λίγο» και «συμφωνώ πολύ». Επιπλέον το κομμάτι που αφορούσε την χρήση του 

(εξωσχολικού) χρόνου άλλαξε από την επιλογή «ναι/όχι» και (αν ναι) «1-2 

μέρες», « 3-4 μέρες την εβδομάδα» κλπ. σε «0/ποτέ», «1 ημέρα», «2 ημέρες την 

εβδομάδα» κλπ.. Επίσης μια παραπάνω επιλογή (« μια ή αρκετές φορές»)  

προστέθηκε στην κλίμακα θυματοποίησης («καθόλου αυτό το σχολικό έτος», 

«σχεδόν κάθε μήνα» και «πολλές φορές την εβδομάδα» λόγω στοιχείων από την 

προηγούμενη δειγματοληψία στην οποία εμφανίσθηκε μη-κανονική κατανομή 

των δεδομένων στις απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων. 

Η χρήση των ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε με την υποστηρικτική 

διενέργεια ανοιχτών συνεντεύξεων σε στοχευμένες ομάδες ταυτόσημες με τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος (παιδιά και εκπαιδευτικοί). Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συνεντεύξεις σε 17 στοχευμένες ομάδες τις οποίες 

διηύθυναν 2 βοηθοί ερευνητές ανά ομάδες αποτελούμενες από 4-6 παιδιά. Με 

αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές μπόρεσαν να συλλέξουν κριτικές και στοιχεία όχι 

όσον αφορά τις μεταβλητές που εξετάζονταν στο ερωτηματολόγιο αλλά για το 

ερωτηματολόγιο και την μέθοδο την ίδια. Παρόμοια μέθοδος ακολουθήθηκε και 

για τους εκπαιδευτικούς για τον ίδιο λόγο. Τα παιδιά ένιωσαν πως η συμμετοχή 

τους ήταν σημαντική καθώς οι απαντήσεις των ίδιων λαμβάνονταν υπόψιν ενώ 

εξέφρασαν και τον προβληματισμό τους όσον αφορά ερωτήσεις σχετικές με την 

ενδοσχολική βία. Ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής γνωστοποιήθηκε 

στους γονείς και κηδεμόνες ενώ η συγκατάθεση τους ήταν παθητική. Οι γονείς 

μπορούσαν να αποσύρουν τα παιδιά τους από την έρευνα μέσω έγγραφης 

άρνησής τους απευθυνόμενη στο σχολείο αλλά δεν τους ζητήθηκε η ενεργητική 

συγκατάθεση. 
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Θετική ήταν και η αντίδραση των εκπαιδευτικών οι οποίοι έκριναν το 

ΠΕΕΑ ως ένα εν δυνάμει χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον στις περιοχές των 

σχολικών μονάδων. Επίσης στις θετικές κριτικές αξίζει να συμπληρωθεί πως 

σύμφωνα με δηλώσεις εκπαιδευτικών δόθηκε η εντύπωση στους μαθητές «πως η 

γνώμη τους έχει σημασία». Οι εκπαιδευτικοί συνηγόρησαν στην χρήση του 

ερωτηματολογίου και σε μαθητές της 4ης δημοτικού ενώ εξέφρασαν 

προβληματισμούς ως προς το μήκος του ερωτηματολογίου και τον χρόνο της 

έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί πρότειναν την απλοποίηση των ερωτήσεων και την 

χρήση ομογενών ερωτήσεων σε όλη την διάρκειά του, ώστε να αντιμετωπισθεί η 

διάσπαση προσοχής και να αυξηθεί η συγκέντρωση στην απάντησή του. 

Σύμφωνα με τους προβληματισμούς αυτούς τα ερωτηματολόγια 

αναδιαμορφώθηκαν. 

Η διαδικασία της έρευνας κοινοποιήθηκε στα παιδιά από τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρουσίαζαν στην σχολική αίθουσα την έρευνα την 

ίδια τονίζοντας τον εθελοντικό χαρακτήρα αυτής ενώ παράλληλα έκαναν γνωστό 

πως οι ίδιοι θα είναι στην διάθεση των μαθητών για τυχόν ερωτήσεις (ιδιαιτέρως 

γλωσσικού χαρακτήρα). 

Για κάθε παιδί που συμμετείχε στην έρευνα συλλέγονταν προσωπικά 

στοιχεία, όπως τόπος κατοικίας, εξαψήφιος κωδικός αριθμός του μαθητή, όνομα 

περιοχής κατοικίας από τα αρχεία της διοίκησης. Σκοπός αυτής της 

συγκέντρωσης πληροφοριών ήταν η μετέπειτα ενημέρωση των σχολικών 

μονάδων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για την αντίστοιχη περιοχή 

τους. Το ΠΕΕΑ δίνει κατά αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα κατασκευής μιας 

βάσης δεδομένων για σκοπούς εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στον 

τομέα των παιδιών. 

Τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω του ΠΕΕΑ παρέχουν σε 

ερευνητές και αρμοδίους φορείς πολιτικής την δυνατότητα πρόσβασης σε 

αμερόληπτα και αντικειμενικά δεδομένα σύμφωνα με οικονομικά, κοινωνικά, 
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γεωγραφικά, εθνοτικά  κριτήρια και κριτήρια κινδύνου πληθυσμιακών 

υποκατηγοριών. Καθώς το ΠΕΕΑ είναι σχεδιασμένο για ποσοτικά στοιχεία με 

δειγματοληψία βασισμένη στα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Καναδά, 

μελλοντικοί ερευνητές θα πρέπει να ελέγξουν την χρηστικότητα και την 

εφαρμογή του Εργαλείου και σε άλλους τομείς. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει 

να χρησιμοποιήσουν αναλύσεις βάσει παραγόντων επιβεβαίωσης σχετιζόμενων 

με πολλαπλές ομάδες (multigroup confirmatory factor analysis-MCFA) και 

διαφορική απόκριση ερωτήσεων ( differential item functioning) για να ελέγξουν 

το εάν και κατά πόσο τα μοντέλα μέτρησης είναι ισοδύναμα για όλες τις υπό 

εξέταση υποκατηγορίες (π.χ. την υποκατηγορία του φύλου) και το εάν ατομικά 

στοιχεία ή κλίμακες είναι υποκειμενικές/μεροληπτικές ως προς συγκεκριμένες 

υποκατηγορίες. Επιπλέον προτείνεται η διεξαγωγή ανοιχτού τύπου 

συνεντεύξεων ώστε να διερευνηθεί η λογική με την οποία τα παιδιά απαντούν 

στα ερωτηματολόγια. Το ΠΕΕΑ βασίζεται σε δύο πυλώνες: α) θεωρητικά στην 

αναπτυξιακή θεωρία  β) εμπειρικά σε μια προσέγγιση κατασκευής Κοινωνικών  

Δεικτών και υπό το πρίσμα του Άρθρου 12 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα των Παιδιών σύμφωνα με το οποίο «τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 

εκφράζουν τις απόψεις τους σε όλα τα θέματα που τα αφορούν» 

 

Ερωτηματολόγιο (τελικό) 

  

Ενσυναίσθηση    

1=Διαφωνώ πολύ  5=Συμφωνώ πολύ 

1. Νιώθω λύπη για τα παιδιά που δεν έχουν τα πράγματα που 

έχω εγώ. 

2. Με ενοχλεί όταν βλέπω κάποιον να αντιμετωπίζεται με 

κακία. 

3. Είμαι άτομο που ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα των 

άλλων. 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 166 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

Αισιοδοξία     

1=Διαφωνώ πολύ  5=Συμφωνώ πολύ 

4. Περνάω πιο συχνά καλύτερα απ’ ότι χειρότερα. 

5. Πιστεύω πως θα μου συμβούν περισσότερα καλύτερα  από 

ότι χειρότερα πράγματα στη ζωή. 

6. Τις περισσότερες φορές ξεκινάω την ημέρα μου πιστεύοντας 

πως θα έχω μια καλή μέρα. 

 

Γενική εντύπωση για τον εαυτό  

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

7. Γενικά μου αρέσω όπως είμαι. 

8. Γενικά είμαι περήφανος για πολλά. 

9. Πολλά πράγματα σχετικά με εμένα είναι καλά. 

 

Θλίψη      

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

10. Πολύ συχνά δεν νιώθω χαρούμενος.  

11. Νιώθω αναστατωμένος για θέματα . 

12. Νιώθω ότι πολύ συχνά κάνω πράγματα λάθος . 

Ανησυχίες (συμπτώματα άγχους)  

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

13. Ανησυχώ για το τι μπορούν να λένε άλλα παιδιά για εμένα. 

14. Ανησυχώ πολύ για το εάν μπορεί να μην αρέσω σε άλλους. 

15. Το πείραγμα με ανησυχεί. 

 

Ικανοποίηση με την ζωή   

1=Διαφωνώ πολύ  5=Συμφωνώ πολύ 
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16. Κατά κύριο λόγο η ζωή μου πλησιάζει την ζωή που θα 

ήθελα να έχω 

17. Τα πράγμα στην ζωή μου είναι τέλεια 

18. Ειμαι ικανοποιημένος με την ζωή μου  

19. Μέχρι τώρα έχω πάρει τα σημαντικά πράγματα στη ζωή. 

20. Εάν θα μπορούσα να ξεκινήσω την ζωή μου ξανά θα την 

ζούσα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. 

 

Θετική κοινωνική συμπεριφορά   

1=Ποτέ   Πολλές φορές=1 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έως τώρα... 

21. ...έφτιαξα το κέφι σε κάποιον/α που δεν ένιωθε καλά 

22. ...βοήθησα κάποιον/α που τον/την πειράζανε  

23. ...βοήθησα κάποιον/α που ήταν (συναισθηματικά) 

πληγωμένος 

Αίσθημα σύνδεσης 

Σημαντικοί ενήλικες στο σχολείο μου  

1=Ναι  0=όχι 

24. Υπάρχουν ενήλικες στο σχολείο που είναι σημαντικοί για 

εσένα; 

(εάν ναι ανέφερε όλους τους ενήλικες στο σχολείο που είναι 

σημαντικοί για εσένα) 

Ενήλικες στο σχολείο    

1=Καθόλου σωστό 4=(Πάρα) Πολύ σωστό 

Στο σχολείο μου υπάρχει ένας/μια δάσκαλος/α ή άλλος/η ενήλικας, 

ο οποίος 

25.  ...νοιάζεται πολύ για εμένα 

26. ... πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου 

27. ... με ακούει όταν έχω να πώ κάτι 
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Ενήλικες στο σπίτι 

Στο σπίτι μου υπάρχει ένας γονέας ή άλλος ενήλικας που 

28. ...νοιάζεται πολύ για εμένα 

29. ... πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου 

30. ...ακούει τα προβλήματα μου  

 

Ενήλικες στην γειτονιά μου/κοινωνικό μου περίγυρο 

Στην γειτονιά μου (όχι στην οικογένεια ή στο σχολείο μου) 

Υπάρχει ένας ενήλικας ο/η οποίος/α 

31. ...που νοιάζεται πολύ για εμένα 

32. ...που πιστεύει οτι θα πετύχω στην ζωή μου 

33. ...που με ακούει όταν έχω να πω κάτι 

 

Σχέσεις με γονείς/κηδεμόνες    

1=Ποτέ 4=Πάντα 

34. Με ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι γονείς/ 

κηδεμόνες μου για εμένα 

Ο κοινωνικός περίγυρος της γειτονιάς μου    

Όχι Ναι  Δεν ξέρω 

35. Υπάρχουν μέρη στην γειτονιά σου που προσφέρουν  

προγράμματα δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητισμός) για παιδιά της  

ηλικίας σου; 

36. Υπάρχουν ασφαλή μέρη στην γειτονιά σου στα οποία 

νιώθεις άνετα να κάθεσαι με τους  φίλους σου; (δώσε ένα παράδειγμα) 

 

Αίσθηση σύνδεσης με συνομηλίκους  

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

37. Νιώθω μέλος μιας παρέας φίλων που 
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κάνουν πράγματα μαζί 

38. Νιώθω οτι συνήθως ταιριάζω με τα παιδιά  

γύρω μου 

39. Όταν είμαι κοντά σε άλλα παιδιά της ηλικίας μου 

νιώθω ότι ταιριάζω με αυτά 

 

Οικειότητα με φίλους/σε φιλικές σχέσεις   

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

40. Έχω τουλάχιστον ένα/μία καλό/ή φίλο/η με τον/την οποίο/α 

μπορώ να μιλάω σε περίπτωση που κάτι με ενοχλεί 

41. έχω ένα/μια φίλο/φίλη στον/στην οποίο/α μπορώ να λέω τα 

πάντα 

42. Υπάρχει κάποιος/α στην ηλικία μου που με καταλαβαίνει 

καλά  

Εμπειρίες στο σχολείο  

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

43. Είμαι σίγουρος/η πως μπορώ να μάθω  

την διδακτέα ύλη αυτού του σχολικού έτους 

44. Εάν έχω αρκετό χρόνο μπορώ να κάνω καλά τις εργασίες 

μου  

45. Ακόμα και αν η δουλεία στο σχολείο είναι δύσκολη 

μπορώ να την κάνω 

46. Δάσκαλοι/ες και μαθητές/ριες συμπεριφέρονται με σεβασμό 

μεταξύ τους 

47. Οι άνθρωποι νοιάζονται ο ένας για τον άλλο σε αυτό το 

σχολείο  

 

Αίσθημα του ανήκειν 

48. Νιώθω ότι ανήκω σε αυτό το σχολείο 
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49. Νιώθω οτι είμαι σημαντικός/ή για αυτό το σχολείο 

 

Μελλοντικοί στόχοι και φιλοδοξίες    

1=Διαφωνώ πολύ 5=Συμφωνώ πολύ 

50. Έχω στόχους και σχέδια για όταν μεγαλώσω 

Kίνητρα       

1= Δεν ευσταθεί καθόλου για εμένα 

4= Ευσταθεί πολύ για εμένα 

 Πόσο σημαντικό είναι για εσένα να κάνεις τα ακόλουθα στο 

σχολείο; 

51. Να κάνεις φίλους/ες 

52. Να παίρνεις καλούς βαθμούς 

53. Να μαθαίνεις καινούργια πράγματα  

 

Θυματοποίηση   

1=Καθόλου   5=Αρκετές φορές την εβδομάδα 

54. Θύμα/ «Αποδέκτης» σωματικής ενδοσχολικής βίας 

55. –                                 λεκτικής   

56. --    κοινωνικής 

57. --   ιντερνετικής 

 

Σωματική υγεία 

Γενική κατάσταση υγείας    

1=Κακή  4=Άριστη 

58. Πως θα περιέγραφες την κατάσταση της υγείας σου γενικά; 

59. Έχεις κάποια σωματική ή άλλη πάθηση που σε  

εμποδίζει από το να κάνεις πράγματα που κάνουν άλλα παιδιά της  

ηλικίας σου;    Ναι  Όχι 

Αντίληψη για την σωματική εικόνα   



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 171 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

1=πολύ ελλειπές βάρος      5=πολύ υπέρβαρος/η 

60. Πως θα κατέτασες το βάρος σου; 

61. Πόσο συχνά σου αρέσει το πως φαίνεσαι; 

Διατροφή και ύπνος   

0= Ποτέ , 1 φορά την εβδομάδα..., 7=κάθε μέρα  

62. Πόσο συχνά τρως πρωϊνό 

63. Πόσο συχνά τρώνε οι γονείς σου ή άλλοι ενήλικες  

μαζί σου  

64. Πόσο συχνά καταναλώνεις τροφές χαμηλής διατροφικής 

ποιότητας  

(πατατάκια, ζαχαρωτά κλπ.) 

65. πόσο συχνά κοιμάσαι καλά το βράδι 

66. Τι ώρα πάς συνήθως για ύπνο τις ημέρες που 

έχεις σχολείο       1=πρίν της 9  5=μετά τα 

μεσάνυχτα 

 

Δημιουργική χρήση του χρόνου  

Με ποιόν/α και που 

67. Τις ημέρες που έχεις σχολείο κυρίως με ποιον/α περνάς τα 

απογεύματά σου (μετά το σχολείο μέχρι της 18:00); 

 

 Μόνος/η μου, φίλους, Μητέρα, Πατέρας, νεώτερα αδέλφια, 

μεγαλύτερα αδέλφια, με άλλους/ες ενήλικες, με κάποιον/α άλλον/η 

 

Με ποιόν/α και που     

0=Ποτέ     5= 5 φορές την εβδομάδα 

Πόσες φορές μέσα στην εβδομάδα πηγαίνεις σε  

ένα από τα παρακάτω μέρη 

μετά το σχολείο (15:00-18:00) 
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68.  Πηγαίνω σπίτι 

69. Μένω στο σχολείο για να συμμετέχω σε δραστηριότητες 

μετά το μάθημα 

70. Πηγαίνω σε κάποιο άλλο πρόγραμμα που συνεχίζει 

μετά το σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο) 

71. Πηγαίνω στο σπίτι ενός φίλου/φίλης 

72. Πηγαίνω στο πάρκο ή σε κάποιο κέντρο του δήμου 

73. Κάνω βόλτες σε εμπορικά κέντρα/μαγαζιά 

74. Πηγαίνω κάπου αλλού (δώσε ένα παράδειγμα:...) 

 

Οργανωμένες δραστηριότητες 

Την περασμένη εβδομάδα μετά το σχολείο συμμετείχες σε 

  

0=Ποτέ    5= 5 φορές την εβδομάδα 

 

75. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Π.χ.:...) 

76. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Π.χ.: ...) 

77. Οργανώσεις νεολαίας (Π.χ.: ...) 

78. Ατομικά αθλήματα με κάποιον/α προπονητή/τρια (Π.χ.: ...) 

79. Ομαδικά αθλήματα με κάποιον/α προπονητή/τρια (Π.χ.: ...) 

 

Άλλες δραστηριότητες μετά το σχολείο  

0=Ποτέ 5=5 φορές την εβδομάδα 

1=Λιγότερο από 30’ 4= 2 ώρες ή περισσότερο 

80. Την περασμένη εβδομάδα μετά το σχολείο  

a. έκανες κάποιο άθλημα/σωματική άσκηση για να 

περάσεις καλά; 

b. έκανες ασκήσεις για το σπίτι; 

c. είδες τηλεόραση; 
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d. έπαιξες ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

e. διάβασες κάποιο εξωσχολικό βιβλίο; 

f. έκανες δουλειές του νοικοκυριού; 

g. εξασκήθηκες με κάποιο μουσικό όργανο; 

h. έκανες χειροτεχνία; 

i. πέρασες χρόνο με τους/τις φίλους/ες σου; 

 

Επιθυμητές δραστηριότητες μετά το σχολείο   

Ναι Όχι  Και ναι και Όχι 

 

81. Σκέψου τι θα ήθελες να κάνεις μετά το σχολείο. Το κάνεις 

ήδη; 

Εάν όχι γράψε τι θα ήθελες (μια δραστηριότητα) να κάνεις μετά το 

σχολείο 

....... 

 Που θα ήθελες να την κάνεις αυτή την δραστηριότητα; 

 Σχολείο Πάρκο  Σπίτι  Δημοτικό κέντρο Αλλού 

 

 Εάν ναι γράψε μια δραστηριότητα που κάνεις ήδη  

 Που κάνεις αυτή την δραστηριότητα; 

Σχολείο Πάρκο  Σπίτι  Δημοτικό κέντρο Αλλού 

 

Εμπόδια    

Κύκλωσε την απάντηση που σου ταιριάζει 

82. Τι σε σταματά από το να συμμετέχεις στις δραστηριότητες 

που θα ήθελες να συμμετέχεις μετά το σχολείο; 

a. Πρέπει μετά το σχολείο να πηγαίνω κατευθείαν σπίτι 

b. Η δραστηριότητα που θα ήθελα να κάνω δεν 

προσφέρεται 
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c. Το πρόγραμμα δεν ταιριάζει στις ελεύθερες ώρες μου  

d. Δεν είναι ασφαλές για εμένα να πηγαίνω 

e. Έχω πολλές ασκήσεις για το σπίτι 

f. Οι γονείς μου δεν το εγκρίνουν 

g. Είναι πολύ ακριβό  

h. Πρέπει να προσέχω τα αδέλφια μου ή να κάνω  

άλλες δουλειές στο σπίτι 

i. Φοβάμαι πως δεν θα είμαι αρκετά καλός/ή σε αυτή τη 

δραστηριότητα 

j. Είμαι πολύ απασχολημένος/η 

k. Δεν ξέρω τι δραστηριότητες προσφέρονται 

l. Κανένας από τους φίλους/ες μου δεν ενδιαφέρεται ή 

δεν θέλει να πάει στην  

δραστηριότητα που θέλω 

m. Άλλος λόγος (παρακαλούμε να τον περιγράψεις ....) 

 

 

Α.2.5. Συμπεράσματα  

Το Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης της  Ανάπτυξης στη μέση παιδική ηλικία 

(MDI) αποτελεί έναν πρωτοπόρο δείκτη συγκέντρωσης σχετικών δεδομένων με 

γνώμονα την παιδική ευημερία.  Ο ΜDI και η σχολική έρευνα που διενεργείται 

με τη χρήση του, είναι το πιο κοντινό εργαλείο σε παγκόσμια κλίμακα, με τον 

δικό μας δείκτη και τη δική μας έρευνα.  

Το ΠΕΕΑ αναπτύχθηκε επιστημονικά στον Καναδά όπου και εφαρμόζεται 

με επιτυχία δίνοντας σε εκπαιδευτικούς και αρμοδίους κυβερνητικούς φορείς 

αναγκαία στοιχεία για την διαμόρφωση της παιδικής ευημερίας προσφέροντας 

κυρίως δύο άξονες: 
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α) την κατοχύρωση μετρήσιμων τιμών όσον αφορά την παιδική ευημερία 

βάσει παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη στην μέση παιδική 

ηλικία συγκεντρώνοντας εμπειρικά δεδομένα  

β) την συστηματοποίηση των δεδομένων αυτών με αποτέλεσμα την 

διευκόλυνση της συνένωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 

 Μέσω της σύμπραξης επιστημόνων στα αντίστοιχα πεδία κατέστη 

εφικτό να οριστούν μεταβλητές, οι οποίες μέσω ερωτηματολογίων 

απευθυνόμενων σε ανηλίκους της προσβλεπόμενης ηλικίας παρήγαγαν 

αποτελέσματα αξιοποιήσιμα για τον χώρο στον οποίο αναφέρονται. Λόγω του 

αρχικού ποιοτικού ελέγχου και του συνδυασμού ανοιχτών συνεντεύξεων τα 

ερωτηματολόγια αναπροσαρμόστηκαν για την καλύτερη κάλυψη του δείγματος 

και την βελτίωση της συλλογής των εμπειρικών δεδομένων. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το ΠΕΕΑ φαίνεται να 

είναι ένα αξιόλογο εργαλείο ποσοτικής μέτρησης το οποίο καταφέρνει εν τέλει 

να προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό: τον ορισμό της παιδικής ευημερίας μέσω της 

στάθμισης των παραγόντων της. Βεβαίως δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός 

πως το ΠΕΕΑ έχει χαρακτηριστικά κοινωνικής στατιστικής. 

  

 

Α.3  Κατάλογος Διαπολιτισμικών Σχολείων Ελλάδας 

Πίνακας 3:ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail 

1 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Αλσούπολης Αθήνας 

Ελευθερίας 18 

14235 Ν.Ιωνία 
210-2776459 

mail@dim-diap-n-

ionias.att.sch.gr 

2 
Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Τύρινθος 3 

17564 Αμφιθέα 
210-9423118 dimdiapf@sch.gr  

mailto:mail@dim-diap-n-ionias.att.sch.gr
mailto:mail@dim-diap-n-ionias.att.sch.gr
mailto:dimdiapf@sch.gr
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail 

Εκπαίδευσης 

Αμφιθέας Αθήνας 

3 

87ο Δημοτικό 

Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Αθήνας 

Ορφέως 58 

11854 Βοτανικός 
210-3465125 

mail@87dim-

athin.att.sch.gr 

4 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Χανίων 

Αν. Μάντακα 111 

73136 Χανιά 
28210-97348 

mail@16dim-diap-

chanion.chan.sch.gr 

5 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης 

Καπάτου & 

Γαλανάκη 

54629 Θεσ/νίκη 

2310-529932 
mail@dim-diap-

thess.thess.sch.gr  

6 

3ο Δημ. Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Μενεμένης 

Θεσ/νίκης 

Κων/πόλεως 58 

54628 Θεσ/νίκη 
2310-763945 

mail@3dim-diap-

menem.thess.sch.gr 

7 

5ο Δημ. Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Μενεμένης 

Θεσ/νίκης 

Κων/πόλεως 58 

54628 Θεσ/νίκη 
2310-763945 

mail@5dim-

menem.thess.sch.gr 

8 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπ/σης Νέων 

Επιβατών Θεσ/νίκης 

Σχολείων 1 - 

57019 

Νέοι Επιβάτες 

Θεσ/νίκη 

23920-23133 
mail@dim-n-

epivat.thess.sch.gr  

mailto:mail@87dim-athin.att.sch.gr
mailto:mail@87dim-athin.att.sch.gr
mailto:mail@16dim-diap-chanion.chan.sch.gr
mailto:mail@16dim-diap-chanion.chan.sch.gr
mailto:mail@dim-diap-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@dim-diap-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@3dim-diap-menem.thess.sch.gr
mailto:mail@3dim-diap-menem.thess.sch.gr
mailto:mail@5dim-menem.thess.sch.gr
mailto:mail@5dim-menem.thess.sch.gr
mailto:mail@dim-n-epivat.thess.sch.gr
mailto:mail@dim-n-epivat.thess.sch.gr


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 177 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

Πίνακας 4:ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail 

9 

6ο Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Ευόσμου Θεσ/νίκης 

Ειρήνης& 

Μακεδονομάχων 

56224 Θεσ/νίκη 

2310-764235 

  

mail@6dim-

evosm.thess.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://6dim-

evosm.thess.sch.gr 

10 

6ο Διαπολιτισμικό 

και Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο 

Ελευθερίου-

Κορδελιού Θεσ/νίκης 

Δαβάκη 18 

56334 Ελ-

Κορδελιό 

Θεσ/νίκη 

2310-761420 

2310-705638 

mail@6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr 

11 

9ο Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπ/σης Ιωαννίνων 

Γλυκίδων 145221 

ΚάστροΙωάννινα 
26510-22203 

mail@9dim-

ioann.ioa.sch.gr 

12 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Σαπών 

Ροδόπης 

Γ. Γεννηματά 2 

69300 Σάπες 
25320-22066 

mail@dim-

sapon.rod.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://dim-

sapon.rod.sch.gr 

13 

Δημοτικό Σχολείο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ιάσμου 

Ροδόπης 

Ίασμος 

69200 Ροδόπη 
25340-22267 

mail@dim-

iasmou.rod.sch.gr  

mailto:mail@6dim-evosm.thess.sch.gr
mailto:mail@6dim-evosm.thess.sch.gr
http://6dim-evosm.thess.sch.gr/
http://6dim-evosm.thess.sch.gr/
mailto:mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
mailto:mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
mailto:mail@9dim-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@9dim-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@dim-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@dim-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@dim-iasmou.rod.sch.gr
mailto:mail@dim-iasmou.rod.sch.gr
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩ

ΝΟ 
E-mail 

1 

2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Αχαρνών Αττικής 

Αγίου Διονυσίου 

και 

Αιγαίου Πελάγους 

13671 Αχαρνές 

Αττική 

210-

2445416 

mail@2gym-

diapol-

acharn.att.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://2gym-diapol-

acharn.att.sch.gr 

2 

2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Ιωαννίνων 

Γ.Παπανδρέου 4-6 

45444 Ιωάννινα 

26510-

25054 

mail@2gym-

ioann.ioa.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://2gym-

ioann.ioa.sch.gr 

3 

Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης 

Ελαιώνες – 

Πυλαία 

55535 Θεσνίκη 

2310-

329056 

mail@gym-diapol-

thess.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://gym-diap-

thess.thess.sch.gr 

4 

Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Σαπών 

Ροδόπης 

Κουτουμάνη 1 

69300 Σάπες 

Ροδόπη 

25320-

22041 

mail@gym-

sapon.rod.sch.gr 

5 

2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Ελληνικού Αθήνας 

31η οδός 8 

16777 Ελληνικό 

210-

9607436 

mail@2gym-apod-

athin.att.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://users.hol.gr/~

damianid/ 

mailto:mail@2gym-diapol-acharn.att.sch.gr
mailto:mail@2gym-diapol-acharn.att.sch.gr
mailto:mail@2gym-diapol-acharn.att.sch.gr
mailto:mail@2gym-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@2gym-ioann.ioa.sch.gr
mailto:mail@gym-diapol-thess.sch.gr
mailto:mail@gym-diapol-thess.sch.gr
mailto:mail@gym-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@gym-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@2gym-apod-athin.att.sch.gr
mailto:mail@2gym-apod-athin.att.sch.gr
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩ

ΝΟ 
E-mail 

6 

ΓυμνάσιοΔιαπολιτισμι

κής Εκπαίδευσης 

Ευόσμου 

Θεσσαλονίκης 

Κολοκοτρώνη & 

Ερωτοκρίτου 

56224 Εύοσμος 

Θεσ/νίκη 

2310-

602559 

mail@gym-diap-

evosm.thess.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://gym-diap-

evosm.thess.sch.gr 

7 

2ο Γυμνάσιο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Αθήνας 

Σουμερλή και 

Μάγερ 37 

Πλατεία Βάθης 

10538 Αθήνα 

210-

5249574 

mail@2gym-

athin.att.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://2gym-

athin.att.sch.gr 

8-9 

Γυμνάσιο & Λυκειακές 

τάξεις Πενταλόφου 

Κοζάνης 

50007 

Πεντάλοφος 

Κοζάνης 

24680-

41210 

mail@gym-

pental.koz.sch.gr  

10 

Λύκειο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Σαπών 

Ροδόπης 

Κουτουμάνη 1 

69300 Σάπες 

25320-

22640 

mail@lyk-diap-

sapon.rod.sch.gr 

11 

Λύκειο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης 

Εθνικής Αμύνης 8 

54621 Θεσ/νίκη 

2310-

251622 

mail@lyk-diap-

thess.thess.sch.gr 

12 

2ο Γενικό Λύκειο 

Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης 

Ελληνικού Αθήνας 

31η οδός 8 

16777 Ελληνικό 

210-

9626716 

mail@2lyk-diap-

ellin.att.sch.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

http://2lyk-diap-

ellin.att.sch.gr 

mailto:mail@gym-diap-evosm.thess.sch.gr
mailto:mail@gym-diap-evosm.thess.sch.gr
mailto:mail@2gym-athin.att.sch.gr
mailto:mail@2gym-athin.att.sch.gr
mailto:mail@gym-pental.koz.sch.gr
mailto:mail@gym-pental.koz.sch.gr
mailto:mail@lyk-diap-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@lyk-diap-sapon.rod.sch.gr
mailto:mail@lyk-diap-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@lyk-diap-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@2lyk-diap-ellin.att.sch.gr
mailto:mail@2lyk-diap-ellin.att.sch.gr
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩ

ΝΟ 
E-mail 

13 

ΛύκειοΔιαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Ευόσμου 

Θεσσαλονίκης 

Πηνειού & 

Ερωτοκρίτου 

56224 Εύοσμος 

2310-

703221 

mail@lyk-diap-v-

thess.thess.sch.gr  

Πηγή:https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-

sxoleiadiapolitismikis-ekpaideyshs  

Α.4 Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 

Το Κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»24 , παλιότερα ονομαζόμενο Κέντρο 

Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» απευθύνεται στις μονογονεϊκές οικογένειες, 

τις οικογένειες σε κρίση, σε κίνδυνο φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα 

παιδιά όλων των ηλικιών. Κύρια επιδίωξη του ΜΗΤΕΡΑ είναι η διατήρηση της 

φροντίδας του κάθε παιδιού από τους βιολογικούς γονείς του, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση, σε συνεργασία με κρατικές αρχές αναζητά το κατάλληλο 

οικογενειακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής.  

Το 2012, «Η ΜΗΤΕΡΑ» προστάτευσε συνολικά 645 παιδιά. Τα εξιτήρια 

ήταν περισσότερα από τις εισαγωγές (130 έναντι 108), 53 υιοθεσίες παιδιών, 20 

αναδοχές και 32 περιπτώσεις επιστροφής στη βιολογική οικογένεια. Βάσει των 

απολογιστικών στοιχείων του προγράμματος γονέων-παιδιών του «Μητέρα» για 

το έτος 2014, το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των φυσικών μητέρων (τα 

στοιχεία των φυσικών πατέρων είναι ελάχιστα και συνήθως δίνονται από τις 

μητέρες χωρίς δυνατότητα επαλήθευσης τους) συμπεριλαμβάνει τα εξής: 

 

 

Διάγραμμα 9: Οικογενειακή κατάσταση βιολογικών γονέων 

 
24 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://kvmhtera.gr/index.php?detail_id=81&pid=8  

mailto:mail@lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr
mailto:mail@lyk-diap-v-thess.thess.sch.gr
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-sxoleiadiapolitismikis-ekpaideyshs
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/diapolitismika/548-katalogos-sxoleiadiapolitismikis-ekpaideyshs
https://kvmhtera.gr/index.php?detail_id=81&pid=8
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Διάγραμμα 10: Γεωγραφική προέλευση φυσικών μητέρων 
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Διάγραμμα 11: Ηλικιακή κατανομή φυσικών γονέων

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 12: Επίπεδο εκπαίδευσης φυσικών γονέων 
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Πηγή: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής , Στατιστικά στοιχεία 

για το έργο του παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» και 

της Κοινωνικης του Υπηρεσίας για το έτος 2014, διαθέσιμο στο 
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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 η 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 Ελλάδα25.  

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 

 
25 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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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 (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 
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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. 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 
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των παιδιών και οικογενειών με παιδιά που έχουν ανάγκη, καθώς και  στη δωρεάν παροχή 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας 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 OECD26 

και είναι μεταξύ των χωρών της ΕΕ με το υψηλότερο επίπεδο της ανισότητας μεταξύ των 

παιδιών όσον αφορά το εισόδημα, την εκπαίδευση27, 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. 

 
26 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. 
27 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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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 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. 28 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 βάσει 

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 

 
28 Tα ποσοστά της παιδικής φτώχειας που δημοσιεύονται για τη χώρα μας, έχουν προκύψει με αυτόν τον 
τρόπο.  
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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 στέρεη βάση 

για τη χάραξη και τον σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής προστασίας, βάσει τεκμηριωμένων 

στοιχείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν oι αναδυόμενες και μακροχρόνιες προκλήσεις της 

παιδικής φτώχειας στην Αττική με ολοκληρωμένους και κοινωνικό-πολιτισμικά ευαίσθητους 

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

των παιδιών σε κάθε δείκτη και διάσταση ανά ηλικιακή ομάδα, φύλλο 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, φύλλο 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; 

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 
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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 του φαινομένου, σε όλα τα μέτωπα και στην προστασία και 

στην ενίσχυση της παιδικής ευημερίας. 

Πιο συγκεκριμένα, από την εξέταση της συνολικής (γενικής) 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 γενικής 

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 οικία 

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, 
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μεταβλητές. Η παρούσα έρευνα αποδεχόμενη τις 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, 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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 οικία 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. 

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.  
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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, 

φύλλο 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 
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φύλλο.  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. 

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 της εικόνας της  ευημερίας. Στη συνέχεια, γίνεται ένα 

πέρασμα από το τί ορίζεται παγκοσμίως ως παιδί, ενώ γίνεται λόγος για τις διαφορές που 

http://www.unicef.gr/pdfs/Children%20in%20Greece%202016.pdf
http://www.unicef.gr/pdfs/Children%20in%20Greece%202016.pdf
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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 
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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)29.  

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, 1972:298 30 ). 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 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 

 
29 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   
30 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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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)31, η ευημερία είναι «μια  πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει τη φυσική και ψυχική 

 
31 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. 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.  
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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 κοινωνίας32.  Η 

παιδική φτώχεια συνιστά αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, 

περιβαλλοντικών και συναισθηματικών παραγόντων και στη βιβλιογραφία έχει συσχετιστεί με 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε στο Sharma, R. (2017). Global youth wellbeing index. Retrieved from. 
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIndex.pdf  
32 Για  περισσότερες πληροφορίες βλέπε Παιδική Φτώχεια, διαθέσιμο στο  
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_poverty#cite_note-UNICEFa-3  

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


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 219 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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 ορισμούς33που έχουν δοθεί 

κατά καιρούς για την φτώχεια, παιδική ή μη:  

Πίνακας 2.1. 

 
33 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 

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 

CCF (2004), 

“Understanding 

how children 
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την ευημερία τους, για να εκπληρώσουν τις 

προσδοκίες τους. Με τον όρο πόρους εννοούμε 

οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, 

φυσικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς 

πόρους.» 

 

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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 υπόλοιπους τομείς της ανθρώπινης ευημερίας η Ελλάδα πετυχαίνει τον 

μέσο όρο των επιθυμητών τιμών παγκοσμίως. (Social Progress Index, 2018)34. 

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)35.  

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 

 
34 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Social Progress Index, 2018, available at 
https://www.socialprogress.org/  
35 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Human Development Index, 2018, available at 
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi  

https://www.socialprogress.org/
https://www.socialprogress.org/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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δείκτης που αφορά την πολυδιάστατη υπόσταση της φτώχειας. Πρόκειται για τον 

Πολυδιάστατο Δείκτη Φτώχειας (Multidimensional Poverty Index -MPI)36, 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 

 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 

 
36 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Multidimensional poverty index, available at 
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI      

http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
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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)37. 

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)38. 

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 

 
37 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε World Happiness Report, 2018, available at 
http://worldhappiness.report/ed/2018/  
38 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Happy Planet Index, 2018, available at  http://happyplanetindex.org/  

http://worldhappiness.report/ed/2018/
http://happyplanetindex.org/


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 225 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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 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)39: 

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 

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

▪ 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. 
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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)40. 

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται δείκτες όπως ο Δείκτης Ελευθερίας στον Κόσμο 

(Freedom in the World Index, 2018)41  και ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Index of 

Economic Freedom, 2018) 42 , που αφορούν περισσότερο την ευημερία σε πολιτικό και 

οικονομικό επίπεδο αντίστοιχα, 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 

 
40 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Sustainable Society Index, 2018, available at 
http://www.ssfindex.com/     
41 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Freedom in the World Index, 2018, available at 
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  
42 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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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. 

 

2.4. Βιβλιογραφία  

 

2.4.1.  Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση 

1. Alkire, S. and Jahan, S. (2018). “The New Global MPI 2018: Aligning with the 

Sustainable Development Goals”, HDRO Occasional Paper, United 

Nations Development Programme (UNDP). 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 229 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

2. American Heritage Dictionary, 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=child 

3. Angner, E. (2008). “The philosophical foundations of subjective measures of well-

being”. Capabilities and Happiness, p.286-298 

4. Arsenault, H., Boulay, E., Houser, K., Malinski, P., & McKenna, M. (2018). “Focusing 

on the health of the “whole child” to inform a national child poverty 

reduction strategy”. Διαθέσιμο στο 

https://www.islandscholar.ca/islandora/object/ir%3A22224/datastream/P

DF/view   

5. Ben-Arieh, A. (2006). "Measuring and monitoring the well-being of young children 

around the world". Background paper prepares for the Education for All 

Global Monitoring Report 2007, UNESCO. Available at: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147444e.pdf βλ. Και 

http://wikiprogress.org/articles/children-youth/child-well-being-

definitions/ 

6. Berman, A. H., Liu, B., Ullman, S., Jadbäck, I., & Engström, K. (2016). “Children’s 

quality of life based on the KIDSCREEN-27: child self-report, parent 

ratings and child-parent agreement in a Swedish random population 

sample”. PloS one, 11(3) 

7. Biggeri, M., & Mehrotra, S. (2011). “Child poverty as capability deprivation: How to 

choose domains of child well-being and poverty”. In Children and the 

capability approach. Palgrave Macmillan, London, pp. 46-75 

8. Bradshaw, J. (2006). “A review of the comparative evidence on child poverty”. 

9. Bradshaw, J., & Main, G. (2011). “Child poverty and deprivation”. The well-being of 

children in the UK, 3, p. 27-52 

10. Camfield, L., Streuli, N., &Woodhead, M. (2010). “Children’s Well-being in 

Developing Countries: A Conceptual and Methodological Review”. 

European Journal of Development Research, 22(3), p. 398-416. 

https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=child
https://www.islandscholar.ca/islandora/object/ir%3A22224/datastream/PDF/view
https://www.islandscholar.ca/islandora/object/ir%3A22224/datastream/PDF/view
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147444e.pdf
http://wikiprogress.org/articles/children-youth/child-well-being-definitions/
http://wikiprogress.org/articles/children-youth/child-well-being-definitions/


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 230 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

11. Casas, F. (2017). "Comments on ‘‘Fifty years after the social indicators movement’". 

Social Indicators Research. doi:10.1007/s11205-017-1551-2. 

12. Cassiem, S, H Perry, M Sadan and J Streak (2000), “Child poverty and the budget 2000 

– are poor children put first?” Institute for Democracy in South Africa 

(IDASA), Cape Town 

13. CCF (2004), “Understanding how children experience and respond to poverty”, 

Christian Children Fund presentation at UNICEF, New York  

14. Coles, E., Cheyne, H., Rankin, J., & Daniel, B. (2016). “Getting It Right for Every 

Child: A National Policy Framework to Promote Children's Well‐being in 

Scotland, United Kingdom”. The Milbank Quarterly, 94(2), 334-365 

15. Cornia, G. (1990). “Child poverty and deprivation in industrialized countries: recent 

trends and policy options”, Innocenti occasional papers, UNICEF, 

International Child Development Centre, Florence 

16. Corsaro, W. A. (2017). “The sociology of childhood”. Sage Publications. 

17. 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. 

18. 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 

19. Diener, E. (2009). “Subjective well-being”.The Science of Well-Being, 11-58. 

20. EUROSTAT (2016) “Children at risk of poverty or social exclusion (AROPE)”. 

Datasets.Figshare.http://ec.europa.eu/EUROSTAT/statistics-

explained/index.php/  

21. Feeny, Thomas and Jo Boyden (2003), “Children and poverty: a review of 

contemporary literature and thought on children and poverty”, in Children 

and Poverty Series, Part I, Christian Children’s Fund, 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 231 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Richmond,http://www.christianchildrensfund.org/uploadedFiles/Publicat

ions/7659_Poverty%20Pt%201.pdf    

22. Freedom in the World Index, (2018), available at https://freedomhouse.org/report-

types/freedom-world 

23. Gough, I., & McGregor, J. (2007). “Wellbeing in developing countries: from theory to 

research”, Cambridge University Press 

24. Hair, N. L., Hanson, J. L., Wolfe, B. L., & Pollak, S. D. (2015). “Association of child 

poverty, brain development, and academic achievement”. JAMA 

pediatrics, 169(9), 822-829. 

25. Happy Planet Index, (2018), available at http://happyplanetindex.org/ 

26. Harpham, T. (2002). “Measuring child poverty and health: a new international study”, 

διαθέσιμο στο https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-

a16f-

d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B

56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_wor

k=Working+paper  

27. Huebner, E. S. (2017). “Quality of life and personality development: A reply to Land 

and Michalos”. Social Indicators Research. doi:10.1007/s11205-017-

1560-1.  

28. Human Development Index, 2018, available at http://hdr.undp.org/en/content/human-

development-index-hdi  

29. Index of Economic Freedom, 2018, available at https://www.heritage.org/index/   

30. Jäntti, M., & Bradbury, B. (2003). “Child poverty across industrialized 

countries”. Journal of Population and Social Security (Population), 1, 

385-409. 

31. Mason, J., & Watson, E. (2014). “Researching children: Research on, with, and by 

children”. In Handbook of child well-being (pp. 2757-2796). Springer, 

Dordrecht  

http://www.christianchildrensfund.org/uploadedFiles/Publications/7659_Poverty%20Pt%201.pdf
http://www.christianchildrensfund.org/uploadedFiles/Publications/7659_Poverty%20Pt%201.pdf
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://happyplanetindex.org/
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-a16f-d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-a16f-d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-a16f-d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-a16f-d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_work=Working+paper
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:49263f4b-2c0e-497f-a16f-d217b42cbb6b/download_file?file_format=pdf&safe_filename=Pdf%2B56%2BKb%2B%2528Adobe%2BAcrobat%2B7.0%2529&type_of_work=Working+paper
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://www.heritage.org/index/


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 232 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

32. McAllister, F. (2005) “Well-being Concepts and Challenges: Discussion Paper”, SDRN 

Discussion paper. 

33. 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 

34. Multidimensional poverty index, available at http://hdr.undp.org/en/2018-MPI  

35. Pannilage, U. (2017). “Impact of Family on Children’s Wellbeing”. Journal of 

Sociology, 5(1), p.149-158., διαθέσιμο στο 

http://jsswnet.com/journals/jssw/Vol_5_No_1_June_2017/15.pdf 

36. Perry B. (2017). “Household incomes in New Zealand: Trends in indicators of 

inequality and hardship 1982 to 2016”. Wellington: Ministry of Social 

Development, also available at https://yournz.org/tag/child-poverty-

monitor/   

37. Prosperity Index, (2018), available at 

https://prosperitysite.s3accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/201

8_Prosperity_Index.pdf  

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

39. Redmond, G. (2008). “Child poverty and child rights: Edging towards a 

definition”. Journal of Children and Poverty, 14(1), p.63-82.   

Διαθέσιμο στο 

https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Redmond/publication/22867

9729_Child_Poverty_and_Child_Rights_Edging_Towards_a_Definition/

links/02bfe50eb5d7c0926d000000/Child-Poverty-and-Child-Rights-

Edging-Towards-a-Definition.pdf  

40. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). “On happiness and human potentials: A review of 

research on hedonic and eudaimonic well-being”. Annual review of 

psychology, 52(1), p.141-166. 

http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
http://jsswnet.com/journals/jssw/Vol_5_No_1_June_2017/15.pdf
https://yournz.org/tag/child-poverty-monitor/
https://yournz.org/tag/child-poverty-monitor/
https://prosperitysite.s3accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/2018_Prosperity_Index.pdf
https://prosperitysite.s3accelerate.amazonaws.com/2515/4321/8072/2018_Prosperity_Index.pdf
https://www.prosperity.com/
https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Redmond/publication/228679729_Child_Poverty_and_Child_Rights_Edging_Towards_a_Definition/links/02bfe50eb5d7c0926d000000/Child-Poverty-and-Child-Rights-Edging-Towards-a-Definition.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Redmond/publication/228679729_Child_Poverty_and_Child_Rights_Edging_Towards_a_Definition/links/02bfe50eb5d7c0926d000000/Child-Poverty-and-Child-Rights-Edging-Towards-a-Definition.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Redmond/publication/228679729_Child_Poverty_and_Child_Rights_Edging_Towards_a_Definition/links/02bfe50eb5d7c0926d000000/Child-Poverty-and-Child-Rights-Edging-Towards-a-Definition.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Redmond/publication/228679729_Child_Poverty_and_Child_Rights_Edging_Towards_a_Definition/links/02bfe50eb5d7c0926d000000/Child-Poverty-and-Child-Rights-Edging-Towards-a-Definition.pdf


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 233 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

41. Seedhouse, D. (1995). “‘Well-being’: health promotion’s red herring”. Health 

Promotion International, 10(1), p.61. 

42. Sharma, R. (2017). “Global youth wellbeing index”. Retrieved from. 

https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIn

dex.pdf  

43. Social Progress Index, (2018), available at https://www.socialprogress.org/ 

44. Sustainable Society Index, (2018), available at http://www.ssfindex.com/ 

45. Townsend, P. (1979). “Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources 

and standards of living”. University of California Press. 

46. Tsironis, C. N., & Almpani, C. (2018). “Living in poverty, living with poverty: the 

community workers’ conceptions on child poverty in Greece”. Palgrave 

Communications, 4(1), p.59 

47. UN General Assembly, (1989), “Convention on the Rights of the Child”, United 

Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, available at: 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html 

48. UNICEF (2005a), “Defining child poverty”, website: 

http://www.UNICEF.org/sowc05/english/povertyissue.html 

49. Willitts, M. (2006). “Measuring child poverty using material deprivation: Possible 

approaches” (Vol. 28). Leeds: Corporate Document Services. 

50. World Happiness Report, 2018, available at http://worldhappiness.report/ed/2018/ 

 

2.4.2.  Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση  

51. Ευημερία, διαθέσιμο στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B7%CE%BC%C

E%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1 

https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIndex.pdf
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/2017YouthWellbeingIndex.pdf
https://www.socialprogress.org/
http://www.ssfindex.com/
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html
http://www.unicef.org/sowc05/english/povertyissue.html
http://worldhappiness.report/ed/2018/
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%95%CF%85%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 234 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

52. Παιδί, διαθέσιμο στο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%

CE%AF 

53. Παιδική Φτώχεια, διαθέσιμο στο 

https://en.wikipedia.org/wiki/Child_poverty#cite_note-UNICEFa-3  

54. UNESCO "Λεξικό Κοινωνικών Όρων" (Ελληνική Έκδοση) 3 τόμοι, Εκδ. Ελληνική 

Παιδεία, Αθήναι 1972, τομ.1ος, σελ.298 

 

2.5.  Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

2.5.1  Εισαγωγή 

Στην επισκόπηση του μεθοδολογικού πλαισίου της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας πρόκειται να παρουσιαστούν οι ενέργειες για την αποτύπωση και αξιολόγηση της 

παιδικής ευημερίας ή του αντιθέτου της, δηλαδή της παιδικής φτώχειας, σε παγκόσμιο και 

εθνικό επίπεδο. Σκοπός εδώ είναι να εξεταστούν οι διαστάσεις που ο κάθε οργανισμός που 

ασχολείται με το θέμα δέχεται και θεωρεί ότι είναι εκείνες που επηρεάζουν το εάν και κατά 

πόσο τα παιδιά διαβιούν ευημερώς.  

Αρχικά, εξετάζεται η περίπτωση των δεικτών του ΟΟΣΑ, οι οποίοι στο πλαίσιο 

δεικτών παιδικής ευημερίας που έχει διαμορφώσει βρίσκονται σε συνάφεια με τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παρουσιάζεται το σύνολο των δεικτών που αφορούν την παιδική 

ευημερία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η δράση που γίνεται στην Αμερική, από το 

Ομοσπονδιακό Φόρουμ για την Παιδική και Οικογενειακή Στατιστική (Federal Interagency 

Forum on Child and Family Statistics – Forum), με τη σειρά εκθέσεων «America’s Children». 

Οι διαστάσεις που καλύπτονται από αυτούς τους δείκτες είναι το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον, η εκπαίδευση η υγεία, η οικονομική κατάσταση των οικογενειών κλπ. Ακόμη, 

γίνεται επισκόπηση του Local Index of Child  Well-being, ο 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. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_poverty#cite_note-unicefa-3
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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 

φτώχειας συγκριτικά με της υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες. 43 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. 

 

 
43 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


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 236 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

Εικόνα 2.3 

 

Πηγή: ΠαγκόσμιαΤράπεζα 

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.44 

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

δισεκατομμυρίων βιοπορίζονται με λιγότερα από 3,20 δολάρια ημερησίως. 

 

 
44 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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Eικόνα 2.4. 

 

Πηγή: ΠαγκόσμιαΤράπεζα 

 

Το ελπιδοφόρο μήνυμα από την έκθεση είναι ότι η φτώχεια 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 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 φτώχεια 

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. 
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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 Ανάπτυξη45, 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 

 
45 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 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 

• 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 
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• 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. 

• 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 
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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%), 
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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, 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%). 
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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). 

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. 
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• 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 
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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 - 

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 
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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 46 μπορεί να δει κανείς τους δείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα για 

την αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας (και όχι μόνο47) και να αντλήσει δεδομένα για τις 

χώρες του ΟΟΣΑ για τα έτη από το 2001 μέχρι και το 2016. Οι δείκτες48 αυτοί είναι οι εξής: 

 
46 Υπερσύνδεσμος: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB#  
47 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 

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. 

 
(5,2 έναντι του συνολικού μέσου όρου του δείκτη που είναι 6,5 – σχεδόν μιάμιση μονάδα διαφορά) μας λέει 

πράγματα 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 ) 
48 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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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 (%) 

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. 
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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. 
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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  

4. τα αποτελέσματα των παιδιών49.  

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 50 : 

CO2.1 Ανισότητα εισοδήματος και εισοδηματική θέση διαφόρων τύπων νοικοκυριών 

 
49 (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 .  

50 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; 

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/
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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 

• 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) 

 
− 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.  

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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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 51  

CO2.3.B: Ποσοστό (%) των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς 

πόρους ανά αριθμό αντικειμένων52 

Ο ΟΟΣΑ είναι μέλος του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Καταπολέμηση της 

Παιδικής Φτώχειας53, 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 

 
51 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.   
52 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. 

53 Global Coalition to End Child Poverty – URL: http://www.endchildhoodpoverty.org/  

http://www.endchildhoodpoverty.org/
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αφορούν την Κοινωνική Προστασία 54  (Social Protection) μιας από τις πιο διαδεδομένες 

παρεμβάσεις των πλαισίων που έχουν 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»,55 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%. 

 

54  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 

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   
55 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/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
http://www.endchildhoodpoverty.org/publicationsfeed/2017/11/1/9v61mcxy3mw336oilgamomko1p12it
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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 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 

https://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%91%CE%95%CE%A0
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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. 56  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.57 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».58 

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. 

 
56 http://www.iep.edu.gr/pisa/ 
57 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. 
58 http://www.oecd.org/pisa/ 
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Το 2006 η Ελλάδα κατετάγη 34η - 36η στην κατανόηση κειμένου, 38η - 39η στα 

Μαθηματικά και 35η - 38η στις Φυσικές επιστήμες, σε σύνολο 57 χωρών. 

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, 
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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. 

 

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. 
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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,  
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6. Η εκπαίδευση και  

7. Η υγεία 

(Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics, 2018:3)  

Οι δείκτες59 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. 

 
59 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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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. 

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 σειρά60 

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. 

 
60 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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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. 
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5.2.1.3 12η τάξη. 

5.3 Παράνομη χρήση ναρκωτικών. 

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. 
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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. 

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 
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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) 

c. Μέσος όρος βαθμολογίας δύο κυλιόμενων ετών, με 

ανώτατο όριο (Key stage 4) 

d. Ποσοστό απουσίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
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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. 
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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)61 , στα 

πλαίσια της δράσης Child Poverty Monitor62. Η τελευταία Τεχνική Αναφορά της δράσης αυτής 

(Duncanson  et.al, 2017:13), η οποία είναι η πέμπτη 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 ΣΒΑ63 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 θνησιμότητα64. 

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: 

 
61 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  
62 Βλέπε σχετικά :http://www.childpoverty.co.nz/!/#/  
63 Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (βλέπεσημείωση 6) 
64 Αναφέρεται σε θανάτους παιδιών πριν τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ζωής τους. 

https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/index.html
http://www.childpoverty.co.nz/!/#/
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Μέτρα για την παιδική φτώχεια 

1. Εισοδηματικά Κρίτηρια65 

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 τους66. 

3. Σοβαρότητα και επιμονή της φτώχειας67. 

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-1768. 

 

65 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   
66 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  
67 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.  
68 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 

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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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: 

Ρ2069. 

5. Οικονομική ανάπτυξη και ατομικά κέρδη. 

a. Πραγματικό κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

b. Πραγματικό κανονικό μέσο ωριαίο κέρδος . 

 
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. 

69 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 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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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 
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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 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 EUROSTAT70. 

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%). 

 
70 https://ec.europa.eu/EUROSTAT 
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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%) . 

1.1 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. 

1.2 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.  

1.3 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%. 
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1.4 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%. 

1.5 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%. 

1.6 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 

8,6 
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χαμηλή ένταση εργασίας 

 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 

 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 
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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  

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) 
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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 
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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 

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. 
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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 ΕΕ71. 

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)72 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  

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 ΟΟΣΑ 73 , 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 

 
71 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 .    
72  Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=830&langId=en  
73 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note EquivalenceScales.pdf  
 

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
http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note%20EquivalenceScales.pdf
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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. 
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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 
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− 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  

− 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 
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− 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  
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− 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 

Λεπτομερής περιγραφή των δεικτών είναι διαθέσιμη στην έκθεση της Επιτροπής 

Κοινωνικής Προστασίας του 200674 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) 

 
74 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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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 

Α.01 Εισόδημα 

Ποσοστό φτώχειας Ποσοστό φτώχειας Ποσοστό φτώχειας 

• Σχετικός μέσος κίνδυνος φτώχειας 

• Ποσοστό διαρκούς κινδύνου φτώχειας 

• διασπορά γύρω από το ποσοστό φτώχειας 
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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 
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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 

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-SILK75, η Labour Force Survey (LFS)76, το Programme for 

International Student Assessment (PISA)77 , το Progress in International Reading Literacy 

Study (PIRLS) και το Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)78, το 

Health Behaviour in School-aged Children Survey (HBSC)79 και το European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)80. Τα σύνολα αυτά, ενώ είναι έγκυρες και 

 
75 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dataset βλέπε 
https://ec.europa.eu/EUROSTAT/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
76 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το dataset βλέπε 
https://ec.europa.eu/EUROSTAT/web/microdata/european-union-labour-force-survey  
77 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.oecd.org/pisa/  
78 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα dataset βλέπε https://timssandpirls.bc.edu/   
79 Για περισσότερες πληροφορίες  βλέπε http://www.hbsc.org/  
80 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε http://www.espad.org/  

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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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)81 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.82  

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). 83  Μια ακόμα έξυπνη πλευρά του εργαλείου αυτού είναι ότι για να οριστούν οι 

διαστάσεις της παιδικής ευημερίας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού84 (1989)85. Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ηλικιακές ομάδες86 : 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.   

 
81 Corak, Μiles, 2006. «Principles and practicalities for measuring child poverty», International Social Security 

Review, vol. 59, no. 2, (Σελίδα 1) 
82 Βλέπε σχετικά: https://www.UNICEF-irc.org/MODA/ 
83 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. 
84 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 
85Βλέπε 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) 
86 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) 
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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 προαναφέρθηκε87:  

A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Eπιβίωση 

 
87Βλέπε 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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➢ Διατροφή (Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού) 

➢ 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) 
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➢ 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 ομάδα88: 

 

 

 

Α’ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) 

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) 

 
88  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.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) 

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. 
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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) 
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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) 

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. 
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           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 φύλλου 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 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 
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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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Πηγή Δεδομένων: EUROSTAT

Διάγραμμα 1: Συνηθήκες Διαβίωσης στη Κατοικία κι Αδυναμίες Ανταπόκρισης σε Έξοδα

(2003-2017)

Υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, σάπια κουφώματα

Σκοτεινή (χωρίς επαρκή φωτισμό) κατοικία

Συνωστισμός στη Κατοικία

Δεν έχουν μπάνιο στη κατοικία

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.)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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  Διάγραμμα 2.  

 

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : EUROSTAT 

(https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database) 
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Πηγή Δεδομένων : EUROSTAT

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),89 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.90 

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 ΕΛΣΤΑΤ91: 

• 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 

 
89 http://www.statistics.gr/documents/20181/acdec3d5-2b15-4b7f-ab45-f95bc479e699 
90 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. 
91 http://www.statistics.gr/documents/20181/0be9db06-57ca-4735-94a7-5ace22670a9c 
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2008 6480 13608 

2012 5708 11986 

2013 5023 10547 

2014 4608 9745 

2015 4512 9677 

2016 4500 9450 

2017 4560 9576 

 

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%   

 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 301 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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 

2008 11,2% 

2011 15,2% 

2012 19,5% 

2013 20,3% 

2014 21,5% 

2015 22,2% 
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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”92 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 αυτό, το οποίο 

 
92 http://www.mindev.gov.gr/ελλάδα-μια-στρατηγική-ανάπτυξης-για-τ/ 
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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: 

1.7 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. 

1.8 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. 

1.9 Αύξηση των επιδομάτων στέγασης για περίπου 500.000 νοικοκυριά (με 

ενοίκιο και δάνειο), ιδίως των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων. 

Προβλέπονται, επίσης, συμπληρωματικές παρεμβάσεις, όπως: 

1.10 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. 

1.11 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 
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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 δείκτες93:  

1. Ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.  

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  

 
93 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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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)94. 

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 αφορά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Οι επιδράσεις αυτές είναι 

ισχυρότερες όσο περισσότερο διαρκεί η περίοδος της φτώχειας (OECD, 2009:32). Στην 

 
94 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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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.  
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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 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 
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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 

http://healthmag.gr/post/12745/oosa-ti-pragmatika-endiaferei-perissotero-toys-polites%20%0d
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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: 

(...) 

 (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 
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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 
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στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», 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»). 

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.95»  

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 

 
95 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.” 
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συνδεδεμένα με υλική και ιδιαίτερα οικονομική υποστήριξη από την πλευρά του κράτους και 

των ευρωπαϊκών μηχανισμών.96 

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 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 

 
96 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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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. 
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— Να εξασφαλίζεται πραγματική πρόσβαση στις παροχές τις 

οποίες δικαιούνται τα παιδιά ή οι οικογένειές τους με τη 

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).97 

 

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 

 
97 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. 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 323 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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. 

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 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 324 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

κρατιδίων εναρμονίζεται πλήρως με την συμβατική υποχρέωση της Αυστρίας, όπως αυτή 

προκύπτει από το Αρθ. 27 παρ. 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ.98 

 

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. 

99 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.100 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 

τέκνου101 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 

 
98 Η Αυστρία συμμετέχει στην Σύμβαση με την επικύρωση αυτής, με έναρξη ισχύος το 1992 
99 §§2-8 KBGG 
100 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) 
101 Κυβερνητική πρόταση Νόμου αρ. 123 -διευκρινίσεις (RV Nr. 123 XXII. GP) 
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αυτών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1400 ευρώ μηνιαίως ώστε ο αιτών να δικαιούται την 

επιμήκυνση.102 

 

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 μηνιαίως103 ενώ 

προσαυξήσεις προβλέπονται για παραπάνω ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με ιδιαίτερα αυξημένες 

ανάγκες.104 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. 105  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.106 

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 

 
102 §5c Abs. 2 KBGG 
103 §8 (2) Z. 3 lit. a)-d) FLAG 
104 §8 (3) –(6a) FLAG 
105 §§30c-30e FLAG 
106 §31b FLAG. Ο καθ ύλην αρμόδιος ομοσπονδιακός Υπουργός είναι συνήθως και μέχρι σήμερα ο Υπουργός 
Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας. 
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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.107 

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» 

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 

 
107 §35 FLAG  
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Ταμείου Οικογενειακού Επιδόματος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νεολαίας και 

Οικογενείας.108 

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 Νόμου109 

« (...) 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 

διαβίωσης110 

 

 
108 §§39-39 FLAG 
109 B-VG, Bundesverfassungsgesetz 
110 Wiener Mindestsicherungsgesetz, Vorarlberg (Landes)Gesetz über die Mindestsicherung, NÖ 
Mindestsicherungsgesetz 
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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.111 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).112 Με άλλα λόγια η επιμέλεια 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.113 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 

 
111 §1 (4) WMG 
112 §8, Abs. 2, Z. 1, lit.a) WMG 
113 Για το 2018 περί τα 900 ευρώ 
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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. 

 

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 
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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.  
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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.  

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 
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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 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 
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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  
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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 (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 
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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. 

 - 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. (…)»  
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 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 
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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.  

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 
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«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 όργανα της εκτελεστικής, η απόφαση φαίνεται να 

αφήνεται στην πολιτική βούληση και όχι στον συνταγματικά καθορισμένο νομοπαραγωγικό 

χώρο. 
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 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 
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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 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 
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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  

4. Familienelastenausgleichsgesetz- FLAG 

5. Kinderbetreuungsgeldgesetz- KBGG 
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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 
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3. Volkshilfe, Kinderarmut in Österreich-Daten und Fakten, 2018 

(https://www.volkshilfe.at/fileadmin/user_upload/Media_Library/PDFs/

Sonstiges/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  

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 
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4.1.1.1.Διευκρίνιση της έννοιας “pleasure” 

Για να ορίσουμε την ευημερία «welfare or wellbeing» πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε 

την έννοια “pleasure”114.  

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 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 

 
114 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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είχαμε απολύτως καμία χαρά στη ζωή μας κι επομένως η συνδυασμένη ζωή είναι αυτή που 

χρειάζεται. 115 

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 

άπειρα116 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 προσθέσουμε117 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 μέτρηση118 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.119 Επίσης προτείνει ότι ως όριο στην ηδονή  θα μπορούσε 

να θεωρηθεί και η αναίδεια120 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 

 
115 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος (Ή περί 
ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδα 35). 
116 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. 
117 Το ρήμα που χρησιμοποιεί είναι το αναμείξουμε, όλη η πρόταση όμως έχει αποδοθεί αρκετά ελεύθερα. 
118 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.  
119 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος (Ή περί 
ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδες 43-53) 
120 Στη παρούσα μελέτη δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις ηθικές αξίες μέσω της μεταβλητής της εκπαίδευσης.  
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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 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 αρετή121 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.122 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. 123  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 χρησιμότητας124 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 Bentham125 αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ευημερίας. O Bentham 126  που είναι ο ιδρυτής του 

 
121 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. 
122 Με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποθέτει ορθολογισμό προκειμένου να είναι 
εφικτή η μέτρηση της ηδονής.  
123 Βλέπε σχετικά: Άπαντα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, Πλάτωνος Διάλογοι 5, «Πλάτωνος Φίληβος (Ή περί 
ηδονής, ηθικός)», Εκδόσεις: Πάπυρος, (Σελίδες 95-151)  
124 Με τις λέξεις ωφελιμότητα και χρησιμότητα εννοούμε τον αγγλικό όρο «utility». 
125  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 
126 Βλέπε σχετικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#Jeremy_Bentham 
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ωφελιμισμού, με τον όρο χρησιμότητα ερμήνευσε την επικράτηση της συνολικής απόλαυσης 

πάνω στο πόνο 127  και υποστήριξε ότι η αξία μιας απόλαυσης μπορούσε να κατανοηθεί 

ποσοτικά ως προς την ένταση και τη διάρκεια της. 128  Ενώ ο Mill 129  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.130 

Χρησιμότητα131 λοιπόν είναι η ικανότητα κάποιου να ικανοποιεί τις ανάγκες που θέλει. Για 

πολλά χρόνια η έννοια της χρησιμότητας/ωφελιμότητας θεωρούταν ταυτόσημη με την έννοια 

της ευημερίας132.  

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 

 
127 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. 
128 Ο William Stanley Jevons (1835-1882) , είχε επαναλάβει ότι η χρησιμότητα έχει δύο διαστάσεις την ένταση 
και το χρόνο. 
129 Βλέπε σχετικά: https://en.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism#John_Stuart_Mill 
130 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 
131 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 
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. 
132  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) 
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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 αυτή133 βασιζόμαστε στον Αριστοτέλη134 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 Αριστοτέλης135, 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΄) 136   ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε και να αποτιμήσουμε την 

ευδαιμονία ενώ μας πληροφορεί ότι 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 

 
133  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 
134 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 
135 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) 
136 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. 
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γίνεται σύμφωνα με την αρετή αλλά έχει ανάγκη και από κάποια άλλα εξωτερικά αγαθά» . Τα 

εξωτερικά αυτά αγαθά137 είναι να έχει κάποιος ευγενική καταγωγή, καλά παιδιά, ομορφιά, 

φίλους, πλούτο κ.α.. Διότι δε μπορεί να ευημερεί138 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 έθος139. 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.140 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 Αριστοτέλη141 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) .142 Και όπως μέσω της άσκησης και των εργασιών 

αναπτύσσονται οι δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο μέσω του εθισμού και της άσκησης σε ενάρετες 

 
137 Aρχαία Ελληνική Γραμματεία «Οι Έλληνες» (1992) , Αριστοτέλης Άπαντα -Ηθικά Νικομάχεια - Έβδομος 
Τόμος, Αθήνα: Εκδόσεις Κάκτος, Βιβλίο Α΄, (Σελίδα 77) 
138 Δηλαδή να αισθάνεται ευτυχισμένος.  
139 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.  
140 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. 
141   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) 
142 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης 
Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
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πράξεις, αναπτύσσονται οι αρετές (1377a 21-26) 143. Αυτή τη παιδεία στις αρετές , δηλαδή την 

παιδεία που μας καλλιεργεί και πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι, σε αυτή την ενότητα  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).144 

 Καθώς ο Αριστοτέλης145 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)146 .  

Στη Ρητορική ο Αριστοτέλης προκειμένου να καταγράψει τους παράγοντες 

προσδιορισμού της ευημερίας λειτουργεί σαν κοινωνιολόγος όπου έχει αφουγκραστεί τι 

πιστεύει ο κόσμος.147  Ανατρέχουμε στο τι πίστευε ο κόσμος την εποχή του Αριστοτέλη, διότι 

 
143 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης 
Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
144 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. 
145 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) 
146 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης 
Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
147Εδώ 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 
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η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει όσον αφορά την ευημερία. Ό,τι θεωρούσαν οι άνθρωποι την 

εποχή του Αριστοτέλη ότι συνεισφέρει 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 Ρητορική 148  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 

 
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.» 
148 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) 
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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.149 

 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.  

 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.  

 
149 Βλέπε σχετικά: Μichalos, A., C., (2015). Ancient Views on the Quality of Life, Springer (Σελ.31) 
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 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 αρετή 150  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 σήμερα151:  

 
150 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) 
151   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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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 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.152  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 

 
152 Ευημερία = Οικονομική Ευημερία + Μη Οικονομική Ευημερία 
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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 Αττικής153, 

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 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 

 
153 Bλέπε σχετικά Working Paper 1. 
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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.154 

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 

 
154 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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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 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 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 358 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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. 155 

Επιπλέον γίνεται αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου που να προβλέπει διακοπές 

εργασίας στις εργαζόμενες, νέες μητέρες, προκειμένου τα βρέφη να θηλάζονται όταν πρέπει.156 

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.157 Σημαντικό επίσης είναι ότι αναφέρεται το 

σοβαρότατο πρόβλημα των αστέγων158 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 συσχετίζονται με το σεβασμό στα 

δικαιώματα του παιδιού, τα οποία σκιαγραφούν την ευημερία του σφαιρικά και όχι 

μονοδιάστατα μέσα από το εισόδημα.159 

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 

 
155 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 100) 
156 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  
157 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 105) 
158 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 93) 
159 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 100) 

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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αποτύπωση στον κρατικό προϋπολογισμό των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τα 

παιδιά160. 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 στοιχεία161.  

Στην έκθεση του 2014 γίνεται αναφορά στα κύρια μέσα θέρμανσης του νοικοκυριού162 

(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 

προβλήματος163 (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.164  

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. 165  Επίσης τονίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων εισοδηματικής 

 
160 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2013», Έκθεση ( Σελίδα 7) 
161 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2013», Έκθεση ( Σελίδα 8) 
162 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014», Έκθεση ( Σελίδα 46) 
163 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014», Έκθεση ( Σελίδα 95) 
164 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. 
165 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 52-52) 
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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 ευημερίας τους σύμφωνα με σχετικά άρθρα της σύμβασης για 

τα δικαιώματα του παιδιού166. Επιπλέον τονίζεται η ανάγκη δωρεάν πρόσβασης όλων των 

παιδιών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  υγείας167. 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 τους168.  

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 δράσης169, 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 

 
166 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 54 -55) 
167 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδα 55) 
168 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2015», Έκθεση ( Σελίδες 55-57) 
169 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2016», Έκθεση ( Σελίδες 28, 39, 56-58 
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ειδικότερα του έτους 2007170. Επίσης τονίζεται ότι στη περίοδο της κρίσης επιδεινώθηκε η 

ευημερία όλου του πληθυσμού αλλά κυρίως περισσότερο από των ενηλίκων επιδεινώθηκε η 

ευημερία των παιδιών171.  Επιπλέον τονίζεται ότι η  άσκηση δημόσιας πολιτικής ως προς τη 

βελτίωση της ευημερίας των παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει μείγμα οικονομικών και 

κοινωνικών πολιτικών172.  

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 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 

 
170 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδες 2-3) 
171 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδα 25) 
172 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2017», Έκθεση ( Σελίδα 26) 
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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 πρακτικές από τον οδηγό του ΟΟΣΑ173 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. 

 
173 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].  

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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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 
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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 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. 
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4.2.2. Ο αρχικός δείκτης παιδικής φτώχειας174 

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.175 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 

 

Ενώ οι μεταβλητές που περιλαμβάνει είναι οι ακόλουθες:176 

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, 

 
174 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   
175 Για παράδειγμα δε συμπεριλάβαμε τη μεταβλητή της ύπαρξης ή όχι εσωτερικής τουαλέτας στην οικία, κάτι 
που στην Αφρική για παράδειγμα έχει σημασία, αλλά στην Ελλάδα η ύπαρξη ή όχι ηλεκτρικού ρεύματος στην 
οικία 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. 
176 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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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. 
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Για παράδειγμα: 
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 Τότε το   F(xα) = 6   
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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 μεταβλητή177. 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 

 
177 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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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 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 (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 , 
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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 
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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 

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) 
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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 

18. Δυνατότητα διακοπών  

 

Αντιστοίχιση των υπό-δεικτών με ερωτήματα του ερωτηματολόγιου του Λυκείου 

– Γυμνασίου και χρονικής στιγμής178: 

 
178 Βλέπε το ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Π.1.  
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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. 
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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) 

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) 
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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 στιγμή179: 

 

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. 

 
179 Βλέπε το ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Π.2. 
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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. 

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. 
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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 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 οικία 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. 
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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 οικία 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 ερωτηματολόγια180 μας: 

• Θυμάσαι, να υπήρξε εκείνη τη περίοδο, κάποια συνεχόμενη διακοπή ρεύματος 

στο σπίτι με διάρκεια μεγαλύτερης μιας εβδομάδας; 

 
180 Βλέπε και Π.1 και Π.2. στο Παράρτημα. 
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• 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; 

• 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. 
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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; 

•  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 
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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 2012181, 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 

 
181 Βλέπε σχετικά : UNICEF, «Η κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2012», Έκθεση ( Σελίδα 65) 
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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.  

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»182. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (2018)183 , 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 

 
182 Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί ως κατώφλι το 50% και όχι το 60% ,όπως η EUROSTAT. 
183 Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/els/family/Poor-children-in-rich-countries-Policy-brief-2018.pdf 
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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.  

 

 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 
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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.» 184 

 
184 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. 
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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 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 αρετών185, 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 έθος186. 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) .187 Από τα παραπάνω 

 
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. 
185 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 
186 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.  
187 Βλέπε σχετικά: Αριστοτέλης  Πολιτικά IV-VIII, Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων, Επιμέλεια έκδοσης Γιάννης 
Κορδάτος, Μετάφραση-Σχόλια Παναγής Λεκατσάς, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος 
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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 και η 

εκπαίδευση, είναι όσοι οδηγούν σε μελλοντική φτώχεια κι ονομάζονται 

«οδηγοί»188. 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 

 
188 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 
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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 Dickinson189 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 

 
189 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. 
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συνδέονται με την ορθή κατανόηση της ζωής.190 Σύμφωνα με αυτό προσθέτει ότι μία κοινωνία 

πρέπει να αφήσει 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.191 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.192 193 Η 

τοποθέτηση αυτή του Keynes είναι παρόμοια με τη τοποθέτηση του Pigou.  

 
190 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 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.  
191 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) 
192 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. 
193 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 
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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 οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο να ισχυριστεί ότι με την 

αλλαγή αυτή  θα μειωθεί η πνευματική ευημερία.»194. 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.195  

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. 196 

 
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.  
194 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. 
195 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) 
196 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) 
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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.» 197  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.198  

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 ευημερία όσο και τη συνολική, ενώ η αρετή φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα 

στην ευημερία, μέσω μιας κατάλληλης διαπαιδαγώγησης. 199 

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 

 
197 Bλέπε σχετικά:  Ζολώτας, Ε. Ξενοφών(1982). Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική Ευημερία, 
Αθήνα:  Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο μελετών και ομιλιών 47. (Σελίδες 21-22) 
198  Βλέπε σχετικά: Ζολώτας, Ε. Ξενοφών (1982). Οικονομική Μεγέθυνση και Φθίνουσα Κοινωνική Ευημερία, 
Αθήνα : Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχείο Μελετών και Ομιλιών 47. (Σελίδα:191) 
199 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) 
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διάρκειας της εκπαίδευσης και καταρτίζει μια σχετική λογαριθμική συνάρτηση200 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 201μέσω 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 

Δεξιότητες202 που αποτελείται από τους υπό-δείκτες Μορφωτικό Επίπεδο203 και Γνωστικές 

δεξιότητες των μαθητών204.  Η διάσταση αυτή του ΟΟΣΑ βασίζεται στο πρόγραµµα PISA 

κατά το οποίο µετρούνται οι επιδόσεις σε συγκεκριμένους τοµείς (Κατανόηση κειµένου, 

Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες)  15χρονων µαθητών205 . 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”.206 

Το μόνο σχετικό που υπάρχει είναι η κλίμακα αξιών του Schwartz207. Δεν αποτελεί 

σύνδεση της ευημερίας με την εκπαίδευση στην ηθική, αλλά είναι ότι πιο κοντινό προς αυτό, 

που υπάρχει και 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 

 
200 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. 
201 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) 
202 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. 
203 Ποσοστό πληθυσμού που κατέχει τουλάχιστον ένα πτυχίο.  
Βλέπε σχετικά: OECD, (2011a). “Compendium of OECD Well-Being Indicators”, OECD Publishing 
204 Μετριέται με βάση τη δυνατότητα ανάγνωσης. Το οποίο είναι μέτρο δεξιοτήτων.  
205 Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ 
206 Βλέπε σχετικά: http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/ 
207 Βλέπε σχετικά: http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=values 
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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.208 

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, 209αλλά 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 

«συμπάθεια210» 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; 

 
208 Bλέπε σχετικά: Schwartz, Shalom, H.,  “A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations”, 
Chapter 7, http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=values 
209 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.   
210 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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• 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; 

• 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 
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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 Wellbeing211 o ελεύθερος χρόνος 

αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή διάσταση (domain). Ο ελεύθερος χρόνος συμπεριλαμβάνεται 

ως παράγοντας και στη συνάρτηση συνολικής κοινωνικής ευημερίας του Ξενοφώντα 

Ζολώτα212. 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.) ; 

• 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 )   

 
211Michalos, 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 
212 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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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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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. 2019-01 213 , 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 

 
213 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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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. 

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 
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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 Βαρύτητες214  

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 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 

 
214  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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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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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Αποτελέσματα Διεργασίας των υπό-
δεικτών με την AHP

Διάγραμμα 3: Βαρύτητες υπό-δεικτών 1-18  με την Α' 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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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος:  Αποτελέσματα Επεξεργασίας των υπό-
δεικτών μέσω της χρήσης της AHP

Διάγραμμα 4: Βαρύτητες στους υπό-δείκτες  1-18 με τη Β' Πολιτική
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Γ’ Πολιτική 

Πίνακας 4.3 Oι βαρύτητες στους υπό-δείκτες σύμφωνα με τη τρίτη πολιτική 

 

 

 

 

1.      

Παροχή ή 

2.      

Τρόπος 

3.      

Δυνατότ

4.      

Υγρασία 

5.      Τρία 

γεύματα 

6.      

Τουλάχισ

7.      

Φρέσκα 

8.      

Γάλα 

9.      

Ανεργία: 

10.  Μια 

σύνδεση 

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 9,000 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
9,465291269

2,120915783
1,8475618751,749746983
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Aποτελέσματα Διεργασίας  των υπό-δεικτών με 
τη χρήση της AHP

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 

φύλλο. 

Πίνακας 4.4. Βαρύτητες στη Σχολική Κατηγορία του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και το 

φύλλο. 

 

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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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.  
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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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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: Aποτελέσματα διεργασίας 
αποτελεσμάτων με την AHP

Διάγραμμα 6: Bαρύτητες στους υπο-δείκτες του Δημοτικού λαμβάνοντας υπόψη και 
το γένος



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 414 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

 

Βαρύτητες στις Σχολικές Κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, 

λαμβάνοντας υπόψη και το φύλλο. 
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Πίνακας  4.5 : Βαρύτητες στις Σχολικές Κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, 

λαμβάνοντας υπόψη και το φύλλο. 

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 φύλλο. 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

CONTRIBUTION % 4,5 8,3 2,9 2,9 3,6 5,0 1,8 2,7 5,0 8,3 1,8 21, 3,3 5,4 9,1 8,8 2,3 0,7 1,8
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος:Αποτελέσματα Διεργασίας των 
υπό-δεικτών με την AHP 

Διάγραμμα 7: Bαρύτητες στους υπό-δείκτες του Γυμνασίου και του Λυκείου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γένος
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4.2.4.2.4.1.Βιβλιογραφία 

 

1. OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators, Methodology and 

User Guide 

 

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 υπεύθυνη215. 

(Διάστημα Παιδικής Φτώχειας) ⇒ 0000000000 ≤ Παιδική Φτώχεια ≤ 1111100000 

(Διάστημα Παιδικής Ευημερίας) ⇒ 1111100000  < Παιδική Ευημερία ≤ 1111111111 

 
215 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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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 WΟΛ= u1 + 

u2 +…. un. 
216Όπου  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. .
217

 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 

 
216 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) 
217 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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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. 
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4.2.4.5 Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic)218 

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 Δίκτυα219 όσο και η 

Ασαφής Λογική220    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 

μαθηματικών 221 .  Αν ο δείκτης αυτός προσεγγιστεί με παραδοσιακά μαθηματικά τότε 

 
218 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. 
219 Χρησιμοποιείται για πρόβλεψη. Μελλοντικά ανάλογα με το πώς θα μας οδηγήσουν τα δεδομένα μας, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα Τεχνητά, Νευρωνικά Δίκτυα. 
220 Χρησιμοποιείται για ερμηνεία ή/και πρόβλεψη των αποτελεσμάτων.  
221 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.  

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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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, 2010:24222). 

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 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 Όρος223 όλων 

των ατομικών απαντήσεων των ερωτηματολογίων που αφορούν αυτόν τον υπό-

δείκτη224. Ο Μ.Ο. αυτός μπορεί να πολλαπλασιαστεί και με την αντίστοιχη βαρύτητα 

που έχει προκύψει από την ΑΗP, επιλέγοντας εκείνες τις βαρύτητες της πολιτικής225, 

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.  

 
222 Βλέπε ένα διαφορετικό παράδειγμα ίδιας όμως λογικής .  
223 Φυσικά θα μπορούσαμε να πάρουμε και το άθροισμα των παρατηρήσεων. 
224 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.  
225 Από τις διάφορες πολιτικές όπου έχουν παρατεθεί.  
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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.  

Ερώτημα: Aν σε μια σχολική μονάδα η διάσταση Δ1= 0,385226 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} 

 
226 Το νούμερο αποτελεί πραγματικό αποτέλεσμα διάστασης από κέντρο στήριξης του Χαμόγελου του 
Παιδιού. 
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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 1500227. 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 

 
227 Ανάλογα με το πώς θα μας οδηγήσουν τα συνολικά δεδομένα μας, ίσως περιοριστούν οι βαθμοί 
συμμετοχής για να περιοριστούν οι κανόνες.  
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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 κανόνες228: 

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 

 
228 Οι κανόνες αυτοί μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται, ανάλογα με το πώς θα μας οδηγούν τα συνολικά 
δεδομένα μας. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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Κ.145: IF Δ.1 = Φ.1 THEN OUTPUT = ΠΦ.1229 

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 

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 

 
229 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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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.1230 

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 

 
230 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.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 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 τεχνικές231, όπως π.χ. η PCA. Είτε η Fuzzy Analysis θα 

αποτελέσει μια ξεχωριστή μέθοδο, που θα εφαρμοστεί παράλληλα με προχωρημένες 

στατιστικές μεθόδους.   
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231 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. 
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significance-p-values-

explained?fbclid=IwAR05hmoKiKfR4a8Tos6NPwkYMUYb18pLJ2doP

Sr5_atQv7-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 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 

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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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 232είναι 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.233 Θα δούμε στη συνέχεια, πόσο αυτό επιδρά στην 

τελική τιμή της παιδικής ευημερίας. Η ανάλυση ευαισθησίας βοηθά στην ανάλυση της 

 
232 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) 
233 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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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) 

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.234 

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 

 
234 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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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 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 
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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 
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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 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 
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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). 

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. 
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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. 
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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 

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 
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=

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 ++=++=
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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 

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 
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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.  

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 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 449 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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    


= == +=

−=−=
n

r

n

i

ir

n

r

n

ri

irY yyyySS
1 1

2

1 1

2 )(
2

1
)(

.    (2.2.4) 

Όμως 
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−−−−+−=−−−=−
n

i

ir

n

i

i

n

i

r

n

i

ir

n

i

ir yyyyyyyyyyyyyy
11
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1
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1
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1
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και αφού 

00)()()())((
11

=−=−−=−− 
==

yyyyyyyyyy r

n

i

ir

n

i

ir

 

θα έχουμε  

)()()()()( 2

1

22

1

2 YDisyynyyyynyy r

n

i

ir

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
)()(

2

1
)]()([

2

1

1

2

1

2 YnDisYnDisYDisnyynYDisyynSS
n

r

r

n

r

rY +=







+−=+−= 

==  

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 
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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. 
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• 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) 

• 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 

  
xxz −= ii , 

αxy ii
=
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  (2.2.12) 

όπου με Z συμβολίσαμε τον Πίνακα 
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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 
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=

−−=
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 

),....,( 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) 
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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

. 

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 == )()(
.  
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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  

 

  Ο( x ) 

 Μi(xi) 

 θi 
 α 

 y 

 Hi 

 
Σχήμα 2.3.1. 
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= ==
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ii OHOHfYDisNDis
1 1
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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 
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n
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n

i

iii OMNDis
1 1

2

1

2
)( zzz

. 

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο ii HOM
 έχουμε 

222

iiii MHOHOM +=
,  ni ,...,2,1=  

οπότε  
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+=+==
n

i

ii

n

i

ii

n

i

i

n

i

i MHNDisMHOHOMNDis
1
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1

2

1

2
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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 
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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  

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 
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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  





==

=

−−

−−

=
n

i

jij

n

i

i

n

i

jiji

j

xxyy

xxyy

r

1

2

1

2

1
1

)()(

))((

    (2.4.1) 

ή ισοδύναμα, αφού jijijii xxzyyf −=−= ,
, 





=

==
n

i

iji

n

i

iji

j

zf

zf

r

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  
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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) 

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 
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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)) 





























−

−

−

=

p

ppi

i

i

i

d

xx

d

xx

d

xx



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 

ppjkZZ = )(
 

όπου 


=










 −













 −
=

n

r k

krk

j

jrj

jk
d

xx

d

xx

1



 

όμως  

kj

jk

kj

jk

kj

n

r

krkjrj

jk
ss

s

snsn

sn

dd

xxxx

=
−−

−
=

−−

=

=

22

1

)1()1(

)1(
))((



 

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.  
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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
a

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=
 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 462 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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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=

++=
n

i

iiMKNDisNDisNDis
1

2)()()( βα

 

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  

Σχήμα 2.6.2. 
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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 . 

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

NDis

NDis

YDis





+++
=


==

...)()(

)(

)(

)(

21

111 1u

, 

η δεύτερη κύρια συνιστώσα εξηγεί ποσοστό ίσο με 

pZZtrNDis

NDis

NDis

YDis





+++
=


==

...)()(

)(

)(

)(

21

222 2u

, 

ενώ και οι δύο μαζί ποσοστό ίσο με 

pZZtrNDis

NDis

NDis

YYDis





+++

+
=



+
==

...)()(

)(

)(

),(

21

2121,21 21 uu

. 

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 
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1
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n
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=


. 

γ. Η ποιότητα αναπαράστασης της 

i-οστής παρατήρησης ix
 στο επίπεδο είναι ίση 

με (βλέπε και Σχήμα (2.6.3)) 

2

2

2

2

1

2

2
2
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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 ). 

Σχήμα 2.6.3. 
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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 

j

p

j

p

j

j

p

j

j ZuZNDisZZtrNDis
j

====  
= == 1 11

)()()( uu

. 

Επομένως, χρησιμοποιώντας τις j πρώτες  κύριες συνιστώσες ),...,2,1( pj =  το 

ποσοστό της διασποράς που επιτυγχάνουμε να ερμηνεύσουμε είναι ίσο με  

p

jj

NDis 



+++

+++
=

+++

...

...

)(

...

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 . 

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 
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kkk uυ =
,  jk ,...,2,1= . 
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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.

026 
72.345 72.345 

2 21.

871 
19.528 91.873 

3 8.4

15 
7.514 99.386 

4 .68

7 
.614 

100.00

0 

5 3.2

86E-15 

2.934

E-15 

100.00

0 

6 1.9

30E-15 

1.724

E-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 
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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 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. 
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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 
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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 δείκτης 235  φτώχειας. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι και πιο 

καθοριστικοί σε σχέση με τις διαστάσεις μας, δείκτες από αυτούς: 

 
235 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 

https://www.edupristine.com/blog/all-about-sensitivity-analysis
https://www.edupristine.com/blog/all-about-sensitivity-analysis


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 476 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

A) ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 

EUROSTAT236 

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 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.  

 
236 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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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 ετών237.  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 εργασίας238. 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 

 
237 Κάποιες φορές χρησιμοποιείται ως ποσοστό ατόμων κάτω των δεκαέξι ετών.  
238 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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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 συνέδριο239 το καλοκαίρι του 2018.  

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 Pigou240. Το μεθοδολογικό του υπόβαθρο 

 
239 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 
240Μέτρα 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. 
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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  241: 

 Για τον δείκτη α.1 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια 

χρονική περίοδο στην άλλη είναι 181% 

 Για τον δείκτη α.2 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας είναι 212% 

σε απόλυτα νούμερα242. 

 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%243. 

 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. 

 

 
241 Πηγή δεδομένων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
242 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.  
243 O M.O. και η τυπική απόκλιση αυξήθηκαν στην επόμενη χρονική περίοδο.  
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Διάγραμμα 8 : Απεικόνιση και σύγκριση244 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 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.   

 
244 Επιτρέπεται η σύγκριση διότι η κοινή μονάδα των δεικτών έντασης της στέρησης είναι η ποσοστιαία 
μεταβολή. 
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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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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. 245 

 
245 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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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. 

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. 
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Πίνακας 4.7: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ2 

 

Πίνακας 4.8: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ1 

 

 

 

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

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
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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 

φύλα246.  

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 

 
246 Πηγή στοιχείων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database  

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
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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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Πηγή  Δεδομένων Kατασκευής Διαγράμματος: EUROSTAT 

Διάγραμμα 9: Διαδεδομένος δείκτης Παιδικής Φτώχειας 
Σύγκριση Αγόρια με Κορίτσια (2004 - 2017)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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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 φτώχειας 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 
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Διάγραμμα 10: Διαδεδομένος δείκτης Παιδικής Φτώχειας  
για το σύνολο Αγοριών και Κοριτσιών (2004-2017)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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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.  

 

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 
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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
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος  : EUROSTAT  

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 12:  Δείκτης AROPE  για παιδιά  (2003 -2017)

Aγόρια

Κορίτσια

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 489 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

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 
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Πηγή Δεδομένων Κατασκευής Διαγράμματος: EUROSTAT

Διάγραμμα 13: Δείκτης α.5 για το σύνολο των παιδιών  (2004-2017) 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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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 EUROSTAT247 

β.1 Σοβαρή Υλική Στέρηση 

 
247 Βλέπε σχετικά: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
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Διάγραμμα 14:Δείκτης AROPE ως σύνολο αγοριών και κοριτσιών (2003-2017)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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β.2  Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 

β.3 Xαμηλή Ένταση Εργασίας 

β.4 Σε κίνδυνο φτώχειας 

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 δείκτες248. 

 Για τον δείκτη β.1 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια 

χρονική περίοδο στην άλλη είναι 52%249. 

 Για τον δείκτη β.2 η ένταση της στέρησης ή του περιορισμού της ευημερίας από τη μια 

χρονική περίοδο στην άλλη είναι 106%250. 

 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%.251 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. 

 

 
248 Πηγή Δεδομένων: https://ec.europa.eu/EUROSTAT/data/database 
249 Με αύξηση και του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης.  
250 Με επίσης αύξηση του Μ.Ο. και της τυπικής απόκλισης. Είναι μεγάλη η ένταση από το νούμερο όπου 
δίνεται. 
251 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 2004-2016 252  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.   

 

 
252 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. 253 

 
253 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 

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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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.  

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. 

 
ειδικότερα οι σημειώσεις αυτές προέρχονται από την τέταρτη ομαδική, συμβουλευτική συνάντηση εκείνης 
της ακαδημαϊκής χρονιάς.  
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Πίνακας 4.11: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ1 

 

Πίνακας 4.12: Αποτέλεσμα παλινδρόμησης χωρίς τη Χ2 

 

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

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
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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. 

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. 

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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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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 
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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 

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 
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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 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 
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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 
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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 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.  
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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 οικία, 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 
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παιδικής ευημερίας που εμφανίστηκε στη χώρα μας και εφαρμόζεται σε τοπικό και 

περιφερειακό κυρίως επίπεδο.  

 

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 
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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).  
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Municipality Cluster 

Αγίας Βαρβάρας 1 

Ασπροπύργου 1 

Μεγαρέων 1 

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 
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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 

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 
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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 αυτών 254 . 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 

 
254 Για σχόλια , παρατηρήσεις και κάθε είδους βοήθεια, ευχαριστούμε θερμά τους ερευνητές 
Αναστασοπούλου Σουλτάνα και Κόλλια Αντρέα.  
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τη σχολική κατηγορία του Λυκείου. Η άλλη θα πραγματοποιηθεί τους ανοιξιάτικους μήνες 

μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 2021, (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 
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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. 

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 
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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 

ινστιτούτο255 :   

• 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 

 
255 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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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 
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περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος 

αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο256 :   

• 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 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 

 
256 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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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 

ινστιτούτο257 :   

 
257 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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• 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 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 
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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 ινστιτούτο258 :   

• 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. 

 
258 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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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 
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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 , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα 

επιτελούνται οι ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό 

ινστιτούτο259 :   

• 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 

 
259 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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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 ινστιτούτο260 :   

 
260 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 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 
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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.  

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 

ινστιτούτο261 :   

• 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 

 
261 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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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 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 
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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 ινστιτούτο262 :   

• 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 

 
262 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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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.  

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 
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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 

ινστιτούτο263 :   

• 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 

 
263 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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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 ινστιτούτο264 :   

• 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. 

 
264Βλέπε 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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• 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, 
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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 

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 οικία 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 
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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 
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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 

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 
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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. 
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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  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 οικία 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 
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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 
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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. 
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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.  
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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, 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 
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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  
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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 
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μαθήματος. Ήτοι , μέσω του περιεχομένου  αυτής  της εισήγησης  θα επιτελούνται οι 

ακόλουθοι στόχοι του μαθήματος αυτού όπως δίνονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο265 :   

• 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 ινστιτούτο266:   

• 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. 

 
265 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) 
 
266 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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• 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 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 
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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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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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 

(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 
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αποτελεσμάτων για αυτόν τον συγκεκριμένο υπό-δείκτη. Δηλαδή WΥΠ. x = u ΥΠ. x 1 + u ΥΠ. x 2 

+…. u ΥΠ. x n. .
267

 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 φύλλο, οι  υπό-δείκτες παίρνουν βαρύτητες μέσω της AHP,  

ενώ κάθε υπό-δείκτης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, στα ερωτηματολόγια μέσω 

των οποίων αντλούμε 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 

 
267 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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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 φύλλο, 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 φύλλο.  
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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 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Π.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» (C.W.-SMILE)             

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ»» 

2018 -2021 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ΄ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

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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 Φύλλο:   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  

 

 

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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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  

 

  

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 

«συμπάθεια268» 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. 

 
268 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 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 562 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

 

 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. 

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; 
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    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  
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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  

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; 
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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 «συμπάθεια269» 

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; 

      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  

 

 
269 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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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  
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31. 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  

 

 

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   
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 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; 

 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  
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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 
 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» (C.W.-SMILE)             

 

 

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ: ΈΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ»» 

2018 -2021 ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Φορέας: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιών και Πολιτικών Επιστημών 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 573 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 574 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
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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.  
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A .ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

  

 Φύλλο:   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  

 

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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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  
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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              

        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  
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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  

 

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                    
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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  

   

 

 

 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΧΡΟΝΙΕΣ 
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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!!! 
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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. 
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iii. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
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Εισαγωγή 

Το ζήτημα της φτώχειας των παιδιών είναι κομβικό και κρίσιμο. Σε χώρες που έχουν βιώσει 

την οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στην υγεία και την ασφάλεια των παιδιών έχουν 

αποτυπωθεί με στοιχεία που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από 

την οικονομική κρίση, τα παιδιά είναι εκείνα που πλήττονται περισσότερο από άλλες ομάδες 

του πληθυσμού. Τα δεδομένα και οι παρατηρήσεις της Έκθεσης της UNICEF (2014) 

αποκαλύπτουν μια ισχυρή και πολύπλευρη σχέση μεταξύ των επιπτώσεων της μεγάλης ύφεσης 

των εθνικών οικονομιών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της επιδείνωσης της παιδικής 

ευημερίας από το 2008 και έπειτα. 

Σύμφωνα με την Vaalavuo (2016), «τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στις 

καταστρεπτικές συνέπειες της φτώχειας και των μακροχρόνιων επιπτώσεων της από ότι οι 

ενήλικες270 Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά που διαβιούν σε οικογένειες 

χαμηλού εισοδήματος, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά και να 

σπάσει η αλυσίδα της διαγενειακής μεταβίβασης της μειονεξίας. Η διαβίωση σε συνθήκες 

φτώχειας συχνά μεταφράζεται σε περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική φροντίδα, σε 

υψηλότερο κίνδυνο σχολικής διαρροής, μεταγενέστερη ανεργία και φτώχεια».271 

 
270 Vaalavuo, M. (2015). Working parents, the best protection against child poverty. European Commission. 
271 Vaalavuo, M. (2009). Towards an Improved Measure of Income Inequality: The Role of Public Services in  
Income Redistribution from Cross-National Perspective. In 7th ESPAnet Conference, Urbino, Italy. Available  
at: http://www. espanetitalia. net/conference2009/paper2/10A-Vaalavuo. pdf (accessed December 2016).  
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Για την κατανόηση, μέτρηση και παρακολούθηση της ευημερίας των παιδιών, που 

συνιστά το βασικό επιστημονικό αντικείμενο της εν λόγω ερευνητικής προσπάθειας, 

προκειμένου να γίνει ορθά και αποτελεσματικά, κρίνεται δόκιμη η εκπόνηση μιας μελέτης 

πρωτοβουλιών που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, σε κρατικό και περιφερειακό 

επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανισμών, από τις οποίες επωφελούνται τα 

παιδιά. Το κράτος, η περιφέρεια, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές όπως ο 

Συνήγορος του Παιδιού, λειτουργούν μέσα σε ένα πολύ ισχυρά περιοριστικό δημοσιονομικό 

πλαίσιο, με πολύ ισχυρά ζητήματα βιωσιμότητας και ανάπτυξης, αρνητικά επηρεασμένοι από 

τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία και πολύ περισσότερο στο 

ιδιαζόντως κοινωνικά ποικιλόμορφο περιβάλλον του λεκανοπεδίου της Αττικής, για την 

εξεύρεση βιώσιμων λύσεων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που έφερε η κρίση.  

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, τα παιδιά που απειλούνται 

ή έχουν εγκλωβισθεί σε συνθήκες αποκλεισμού αποτελούν βασική ομάδα στόχο των μέτρων 

καταπολέμησης της φτώχειας και της προώθησης μέτρων επανένταξης. Βιώνοντας τη φτώχεια, 

τα παιδιά υποφέρουν όχι μόνο από την άμεση στέρηση, αλλά και από τις χαμένες ευκαιρίες 

στη ζωή τους οι οποίες έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις και καλύπτουν ολόκληρες γενιές.272  

Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή αυτή πηγάζει από την κοινή παραδοχή ότι αν και τα 

παιδιά αποτελούν το στυλοβάτη της δημογραφικής αναζωογόνησης για την ελληνική κοινωνία, 

παραμένουν αρκετά πιο ευάλωτα απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού σε σχέση με άλλες ομάδες πληθυσμών. Επιπλέον, δεν μπορεί να παραληφθεί το 

γεγονός ότι παιδιά που διαβιούν σε μη ικανοποιητικές συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, έχουν 

πολύ λιγότερες πιθανότητες να είναι καλοί μαθητές στο σχολείο και να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο τις δυνατότητες τους μεγαλώνοντας, σε σύγκριση με παιδιά που ζουν σε συνθήκες 

ευημερίας. Το 16,4%, δηλαδή 322.000 ανήλικα παιδιά έως 18 ετών τα οποία είναι ευάλωτα 

στον κοινωνικό αποκλεισμό, κατατάσσει την Ελλάδα στην 5η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αποτελεί ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη (UNICEF, 2013).  
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Τα παιδιά, το ευαίσθητο αυτό τμήμα του πληθυσμού, δεν θα μπορούσαν να μείνουν 

ανεπηρέαστα από τον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι οι 

κραδασμοί της, τα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως. Είναι γενικά παραδεκτό σε ό, τι αφορά στα 

παιδιά, ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν αφορούν μόνο στην υπάρχουσα γενιά, 

αλλά μεταβιβάζονται και στις επόμενες γενιές και μέσω της μακράς διάρκειας των 

συνεπειών. 273  Ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο αυξάνει τις πιθανότητες να προκληθούν 

αιτιώδεις διαδικασίες με προβληματικές συνέπειες για τα παιδιά. Εξάλλου, η διάρκεια της 

έκθεσης, με βάση την οικονομική πίεση, σχετίζεται αρνητικά με την ψυχολογική ευημερία των 

παιδιών.274 

Τέλος, αναγνωρίζεται ότι η έγκαιρη πρόληψη, ήδη ακόμη από τη βρεφική ηλικία, είναι 

καλύτερη από την αντιμετώπιση ήδη δημιουργημένων συνθηκών, τόσο σε επίπεδο δαπανών 

όσο και σε επίπεδο επανόρθωσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην υποκειμενική διάσταση της 

ευημερίας των παιδιών μπορεί να προκύψουν με δύο τρόπους. Είτε μέσω των άμεσων 

επιπτώσεων στις αντιλήψεις των παιδιών για την ποιότητα της ζωής και τις προσδοκίες, είτε 

έμμεσα, μέσω των συνεπειών στους ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για την ανατροφή τους275 

(Hossain & McGregor, 2011). 

Με πιο απλά λόγια, θέλουμε να καταγραφεί με σχετική ακρίβεια ποιες είναι οι δράσεις 

που οφείλουν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με στόχο την εξασφάλιση υγιών συνθηκών 

διαβίωσης των παιδιών και άρα, προάσπιση της ευημερίας τους. Η δημιουργία μιας πλήρους 

και αναλυτικής εικόνας των δράσεων, συνοδευόμενη από το θεσμικό πλαίσιο που τις καλύπτει 

θα φέρει στην επιφάνεια πιθανά διοικητικά, λειτουργικά, ή θεσμικά κενά, για τα οποία θα 

μπορέσουμε στο τέλος να κάνουμε προτάσεις πολιτικής και συγκεκριμένων παρεμβάσεων, 

«πολεμώντας» το πρόβλημα στη ρίζα του. Η παιδική ευημερία, επομένως, πρέπει να 

αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό που θα θέσει σε εφαρμογή τις εθνικές πολιτικές, ώστε να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» (Eurochild, 2011). 

Η δομή που ακολουθείται στην παρούσα μελέτη πρωτοβουλιών περιλαμβάνει αρχικά 

την παρουσίαση, την αξιολόγηση και την επισκόπηση (review) των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών που αφορούν την παιδική ευημερία, άμεσα και έμμεσα, σε κρατικό επίπεδο, σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικό επίπεδο (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-ΜΚΟ), 

 
273 Dercon, S., & Sanchez, A. (2008). Children and the food price crisis (Young Lives Policy Briefs) 
Hossain, N., & McGregor, J. A. (2011). A ‘lost generation’? Impacts of complex compound crises on 
children and young people. Development Policy Review, 29(5), 565–584. 
274 Sobolewski, J. M., & Amato, P. R. (2005). Economic hardship in the family of origin and children’s  
psychological well‐being in adulthood. Journal of Marriage and Family, 67(1), 141–156. 

275 ibid., 4 
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ως σημείο εκκίνησης για τον εντοπισμό των υφιστάμενων πληροφοριών και τον προσδιορισμό 

περαιτέρω ερευνητικών αναγκών.  

Σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές/ερευνήτριες αποπειράθηκαν να συγκεντρώσουν 

όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούσαν αναφορικά με την αντιμετώπιση όλων των 

διαστάσεων της παιδικής ευημερίας. Σε αυτή τη γραμμή, έγινε και μια απόπειρα να εξεταστούν 

κάποια νομικά ή θεσμικά ζητήματά αναφορικά με τη λειτουργία των μονάδων και πιθανών 

περιορισμών ή εμποδίων που αντιμετωπίζουν. Σε αυτό το στάδιο συλλέχθηκαν πληροφορίες 

αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται και έγιναν συνεντεύξεις σε δομές που 

δραστηριοποιούνται στην παιδική ευημερία με ιδιαίτερη έμφαση στην αστεγία, ώστε να 

έχουμε συνδυαστικά και την πρακτική εμπειρία αυτών που δραστηριοποιούνται στο 

συγκεκριμένο πεδίο. Αυτή η σύνδεση μελέτης και έρευνας πεδίου, βελτιώνει τον βαθμό 

τεκμηρίωσης της έρευνας.  

Το Φεβρουάριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετική με την 

ευημερία των παιδιών θεσπίζοντας ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση του στόχου της 

παιδικής ευημερίας. Όπως είναι αναμενόμενο, όμως, η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα είναι 

εκ των πραγμάτων ενώπιον οικονομικών περιορισμών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να 

εναρμονιστεί πλήρως με τις κατευθυντήριες γραμμές της σύστασης. Ωστόσο, ορισμένες 

βελτιώσεις είναι εφικτές.  

Άλλος ένα λόγος που διεξήχθησαν οι συνεντεύξεις ήταν για να ενημερωθεί 

περισσότερο το κοινό για τις δράσεις τους και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στον 

εμπλουτισμό του δημοσίου διαλόγου για τις ανάγκες, τις δράσεις και τις προοπτικές αυτής της 

διαδικασίας. Επιπρόσθετα, αποτελεί στόχο της Μελέτης Πρωτοβουλιών να πληροφορηθεί 

άμεσα η Κοινωνία των Πολιτών και οι φορείς της, ενεργοποιώντας έτσι έναν νέο ουσιαστικό 

δίαυλο επαφής και επικοινωνίας των Δομών Παιδικής Προστασίας με τους υπόλοιπους 

δρώντες του κοινωνικού κράτους. Μέσω αυτής της ώσμωσης, δικές τους πιθανές καινοτόμες 

πρωτοβουλίες, μπορούν να αγκαλιάζονται και να υποστηρίζονται ευρύτερα. Και τελικά η 

διερεύνηση του ζητήματος της συγκεκριμένης Μελέτης Πρωτοβουλιών μπορεί να είναι 

ολόπλευρη στο βαθμό που θα συνδέει γενικότερες μάκρο-μεταβλητές με την εμπειρία, την 

ουσία και την καθημερινότητα των μίκρο-παρεμβάσεων από τις αρμόδιες δομές. 

Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της Μελέτης Πρωτοβουλιών, προσεγγίστηκαν και 

εξετάστηκαν δομές όπως ο Οργανισμός Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων, η Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Αθηνών, καθώς και 

οι δομές που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Περιφέρειας Αττικής.  
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Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δράσεις που πραγματοποιούνται μέσω μη 

κυβερνητικών οργανισμών όπως ο Σύλλογος Αγέννητου Παιδιού «Αγκαλιά», η Αρωγή, οι 

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ο Θεόφιλος, το 

Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», η Κιβωτός του Κόσμου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα 

Παιδικά Χωριά SOS, οι Φίλοι του Παιδιού, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, η Action Aid Hellas, η Hopegenesis, το Kid and Family, η 

Ενοριακή εστία Γκύζη, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Συνήγορος του Παιδιού, η Άρσις, η Κοινωνική 

και Εκπαιδευτική Δράση-Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας καθώς και το 

Human Early Learning Partnership (HELP).  

Στο τέλος της παρουσίασης του κάθε φορέα αναφέρονται ως κωδικοποιημένα 

συμπεράσματα οι προοπτικές, ο σχεδιασμός και οι τύποι δράσεων που ο φορέας αυτός 

καλύπτει. Σκοπός της συγκεκριμένης επισκόπησης είναι να παρουσιασθούν οι πρωτοβουλίες 

και οι δράσεις από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν ή όχι βάσει του θεσμικού 

πλαισίου κάτω από το οποίο λειτουργούν, ώστε τελικά να καταλήξουμε σε ένα ευρύ και 

αναλυτικό τυπολόγιο δράσεων. Στο τυπολόγιο αυτό προσδιορίζεται επαρκώς (α) ποιες ανάγκες 

καλύπτονται περισσότερο, (β) ποιες λιγότερο και (γ) ποιες ανάγκες δεν αντιμετωπίζονται 

καθόλου.  

Με το πέρας της σύνθεσης της συγκεκριμένης επισκόπησης και της δημιουργίας του 

τυπολογίου δράσεων θα είναι εφικτό να διαπιστωθούν οι τέσσερις (4) εκείνες δομές που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά, που είναι πιο άρτια 

σχεδιασμένες από τις υπόλοιπες, και κατά συνέπεια δρουν πιο αποτελεσματικά. Αυτές οι 

τέσσερις δομές θα παρουσιαστούν εκτενέστερα, και θα αποτελέσουν τις μελέτες περίπτωσης 

(case studies) που αξίζουν περαιτέρω ανάλυσης, αφού προηγουμένως δικαιολογηθεί επαρκώς 

η επιλογή τους, μεταξύ του πλήθους των δράσεων που έχουν παρουσιασθεί στην επισκόπηση.  

Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε, ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής της παρούσας Μελέτης 

Πρωτοβουλιών αξιοποιήθηκαν τα επίσημα ερευνητικά αποτελέσματα από ένα σύνολο 

διαφορετικών κοινωνικών οργανώσεων και φορέων διεθνούς βεληνεκούς, όπως είναι: η 

Διεθνής Αμνηστία για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Amnesty International), 

ο Διεθνής Οργανισμός UNICEF, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Μέσω της παρούσας μελέτης πρωτοβουλιών η έρευνα καταλήγει σε συμπεράσματα 

που αφορούν στον ορισμό της παιδικής ευημερίας, με τον οποίο η ερευνητική ομάδα έχει 

ασχοληθεί στη βιβλιογραφική επισκόπηση και στην ποιοτική έρευνα, ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο εκλαμβάνουν οι φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 
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στις ελλείψεις που διαπιστώνονται στις δράσεις και αποτελούν εμπόδιο στο να επωφελείται ο 

μέγιστος δυνατός αριθμών παιδιών. Ακόμη, αναμένεται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα 

καταδειχθούν οι κατηγορίες των παιδιών που επωφελούνται περισσότερο από κάποιες δράσεις 

έναντι άλλων, αλλά και οι κατηγορίες των παιδιών που επωφελούνται λιγότερο.  

Στο τέλος της μελέτης υπάρχει μια συγκεντρωτική σύνοψη της μελέτης. Ως προς τη 

διαδικασία και τα εξαγόμενα συμπεράσματα, η έρευνα επιτρέπει τη διατύπωση γενικών 

συμπερασμάτων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τα βασικά περιγράμματα για τη 

διατύπωση προτάσεων πολιτικής και για την απαραίτητη θεσμική εναρμόνιση με τις 

αντίστοιχες οδηγίες και κανονισμούς της Ε.Ε., ώστε να υλοποιείται στη χώρα το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο στα ζητήματα προστασίας των παιδιών από τη φτώχεια και την αποστέρηση.  

Η εκτεταμένη χρήση παραρτημάτων, επισυμβαίνει για να αποτελέσει ισχυρό 

τεκμηριωτικό υλικό προτάσεων και συλλογισμών που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται στο 

κυρίως κείμενο της μελέτης.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, που διάνυσε η χώρα τα προηγούμενα έτη, εμφανίστηκαν 

προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως που δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο. 

Όπως έχει διαπιστωθεί, τα παιδιά ήταν μια ομάδα πληθυσμού που επηρεάστηκε πάρα πολύ 

από την αλλαγή των οικογενειακών συνθηκών σε όρους εισοδήματος και εργασίας. Οι 

προσπάθειες μέριμνας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εγέρθηκαν ενώπιον των 

παιδιών είχε ως αποτέλεσμα, ο κρατικός φορέας, η περιφέρεια και ιδιωτικοί φορείς όπως οι 

ΜΚΟ να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ευάλωτη αυτή ομάδα, προσανατολίζοντας το 

πλαίσιο της δραστηριοποίησης τους στην κάλυψη των παιδικών αναγκών, άμεσα προς τα ίδια 

τα παιδιά, ή έμμεσα μέσω στήριξης προς την οικογένεια. Παρακάτω ακολουθεί μια 

παρουσίαση/επισκόπηση των φορέων και των δράσεων τους στα διαδοχικά επίπεδα άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, μέσα από μία προσέγγιση top-down (διαδοχικά βήματα ανάλυσης από 

πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από φορείς με μεγαλύτερο εύρος ευθύνης σε φορείς με ειδικότερα 

πεδία παρέμβασης, π.χ. ένας φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών) σε κρατικό, περιφερειακό 

και ιδιωτικό (οι ΜΚΟ προσιδιάζουν στον ιδιωτικό τομέα, παρόλο που αποτελούν συστατικό 

στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας) επίπεδο.  

 

Σε κρατικό επίπεδο 

Η κρατική μέριμνα για τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη είναι όπως φαίνεται 

αυξημένη τα τελευταία χρόνια, κυρίως για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, που διάνυσε η χώρα την περίοδο από το 

2009 και μετά. Συγκεντρωτικά, έγιναν σημαντικές προσπάθειες στήριξης υλικής, οικονομικής 
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και, λιγότερο ίσως, ψυχολογικής, προς τις οικογένειες που μετέβησαν σε καθεστώς φτώχειας 

ή κινδύνου φτώχειας εξαιτίας απώλειας θέσεων εργασίας, αδυναμίας κάλυψης βασικών 

οικιακών υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση ικανοποίησης βασικών αναγκών επιβίωσης. Σε 

κρατικό επίπεδο, λοιπόν, μπορούμε να δούμε ότι οι δράσεις περιλαμβάνουν οικονομική 

στήριξη των οικογενειών σε ανάγκη, κάλυψη αναγκών σίτισης, υποστήριξη στην εκπαίδευση 

και την απασχόληση κυρίως για τις βρεφικές και νηπιακές ηλικίες, αλλά και την εξασφάλιση 

οικογενειακής στέγης για τα παιδιά που έχουν ανάγκη υιοθεσίας ή αναδοχής. 

Αξιοποιώντας πληροφόρηση από την επικαιρότητα, δεν θα μπορούσαμε να 

παραλείψουμε σε καμία περίπτωση ότι τη δεδομένη στιγμή, σημαντικό μέρος του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2019 πρόκειται να κατανεμηθεί σε στοχευμένες δράσεις για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και της παιδικής φτώχειας, πράγμα που δείχνει ότι η παιδική 

ευημερία αποτελεί προτεραιότητα για τον κρατικό μηχανισμό, μέσω της αντιμετώπισης του 

αντιθέτου της, δηλαδή της παιδικής φτώχειας (Καθημερινή, 2018)276.  

Για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη συντονισμένη εστίαση 

στις βασικές προτεραιότητες του ελληνικού κράτους για την προάσπισή της, εκπονήθηκε μέσω 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη 277 , υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής. Ο βασικός προσανατολισμός της 

συγκεκριμένης στρατηγικής αφορά τη στήριξη των ευπαθών ομάδων και των ευάλωτων 

πληθυσμών, αλλά και την κοινωνική παρέμβαση για τη θέσπιση μακροοικονομικών πολιτικών 

και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, βασικών δηλαδή τομέων που επηρεάζουν την 

ελληνική οικογένεια, την αγορά εργασίας και την οικονομία γενικότερα. Η σύνθεση του 

πλαισίου αυτού έγινε εκεί που υπήρχε κενό ως προς την κοινωνική μέριμνα, προκειμένου να 

συμβάλει στη σύνθεση ενός δικτύου ασφαλείας για τις πληγείσες από την οικονομική κρίση 

ομάδες πληθυσμού (άτομα και οικογένειες-κατ’ επέκταση παιδιά- που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού), αλλά και για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αναπτυξιακό εργαλείο. Οι εθνικοί στόχοι για τη φτώχεια στο εν λόγω στρατηγικό πλαίσιο 

διαμορφώνονται ως εξής:  

 
276 Καθημερινή, (2018), «Χουλιαράκης: Η κυβέρνηση έχει μόνο ένα σχέδιο για τον προϋπολογισμό», 
διαθέσιμο στο http://www.kathimerini.gr/990519/article/epikairothta/politikh/xoyliarakhs-h-kyvernhsh-exei-
mono-ena-senario-gia-ton-proupologismo 
277 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Για Την Κοινωνική Ένταξη, 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Πρόνοιας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014, διαθέσιμο 
στο https://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf 

http://www.kathimerini.gr/990519/article/epikairothta/politikh/xoyliarakhs-h-kyvernhsh-exei-mono-ena-senario-gia-ton-proupologismo
http://www.kathimerini.gr/990519/article/epikairothta/politikh/xoyliarakhs-h-kyvernhsh-exei-mono-ena-senario-gia-ton-proupologismo
https://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf
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• Μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020 

• Μείωση του αριθμού των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως 

το 2020 

• Ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, που 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες (ιδίως 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης.) 

Ενώ ολόκληρο το πλαίσιο είναι προσανατολισμένο στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, 

ο επιχειρησιακός άξονας 2 είναι εκείνος ο άξονας που απευθύνεται εξ’ ολοκλήρου στα παιδιά 

από 0-17 ετών, οι προτεραιότητες και τα μέτρα του οποίου διαρθρώνονται όπως περιγράφεται 

στον Πίνακα 1 παρακάτω: 

 

Πίνακας 1. Προτεραιότητες και Μέτρα του Επιχειρησιακού Άξονα 2 του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη 

Προτεραιότητα Μέτρο 

Πρόσβαση σε Οικονομικούς 

Πόρους 

2.1.1. Πρόσβαση στο επίδομα απροστάτευτων παιδιών  

2.1.2. Πρόσβαση στο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων  

2.1.3. Πρόσβαση στο επίδομα στήριξης Τρίτεκνων και 

Πολύτεκνων 

Πρόσβαση σε Οικονομικά 

Προσιτές και Ποιοτικές 

Υπηρεσίες 

2.2.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής  

2.2.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, 

ψυχαγωγίας και αναψυχής  

2.2.3. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας  

2.2.4. Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας  

2.2.5. Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και 

επανένταξης  

2.2.6. Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών κλειστής 

φροντίδας  

2.2.7. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες Νομικής Συνδρομής 

Πρόσβαση στην Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση 

2.3.1. Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης  

2.3.2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης  

2.3.3. Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία  

2.3.4. Εκπαιδευτική Ένταξη παιδιών Ρομά  

2.3.5. Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής 
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Πηγή: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Για Την Κοινωνική Ένταξη, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης Και Πρόνοιας, Αθήνα, Δεκέμβριος 2014, διαθέσιμο στο 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf 

Σε κρατικό επίπεδο, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο σχέδιο του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχει ως 

επίκεντρο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Πρωτεύον και βασικό μέτρο συνιστούν 

τα σχολικά γεύματα, καθώς ο υποσιτισμός στις μικρές ηλικίες θεωρείται η πιο απεχθής και 

σκληρή μορφή αποστέρησης. Τα σχολικά γεύματα ξεκίνησαν πιλοτικά σε δήμους της Αττικής 

και σε άλλες περιοχές τη Ελλάδας, και χρόνο με το χρόνο το επωφελούμενο μαθητικό κοινό 

αυξάνεται όλο και περισσότερο, επικεντρώνοντας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι θεωρούνται οι περισσότερο πληγέντες από αυτή τη μορφή παιδικής 

φτώχειας. Εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής νηπίων και βρεφών 

σε παιδικούς σταθμούς, με τους ωφελούμενους επίσης σταδιακά να αυξάνονται και σε βάθος 

χρόνου να δημιουργούνται περισσότεροι σταθμοί για την απασχόληση περισσότερων παιδιών. 

Επιπλέον, γίνονται ενέργειες για ένα πιο προσβάσιμο σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας 

παιδιών, ώστε τα παιδιά και τα βρέφη που μέχρι στιγμής φιλοξενούνται σε στέγες και 

οικοτροφεία να βρουν ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον για να μεγαλώσουν και να 

αναπτυχθούν σε σωστούς ενήλικες. Ακόμη, στα κρατικά μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση 

συμπεριλαμβάνονται διαφόρων μορφών προνοιακά επιδόματα και μέτρα που θα αφορούν 

εκπτώσεις στο νερό και στην ηλεκτροδότηση, για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. 278 

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή των μέτρων αυτών.  

 

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)279 

Στα πλαίσια της δημιουργίας μιας νέας εικόνας για την κοινωνική αλληλεγγύη, υπό το πρίσμα 

της υλοποίησης πολιτικών του σχετικού εθνικού συστήματος, συστάθηκε ο Οργανισμός 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του νέου αυτού συστήματος 

δομών ήταν να διαρθρωθεί ένα σύστημα που θα ανιχνεύει και θα αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις των ανθρώπων με το πέρας της οικονομικής 

κρίσης. Συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες από άλλους φορείς, όπως ο Οργανισμός Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο Ο.Π.Ε.Κ.Α ανέλαβε, μεταξύ άλλων, τα ηνία σε o,τι αφορά τα 

 
278 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, διαθέσιμο στο https://www.ypakp.gr/index.php 
279 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. στο https://opeka.gr/ 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/7695.pdf
https://www.ypakp.gr/index.php
https://opeka.gr/
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οικογενειακά επιδόματα, ενώ βασικός στόχος είναι να αναλάβει σιγά σιγά κάθε αρμοδιότητα 

που αφορά την απονομή προνοιακών επιδομάτων, οικονομικής ενίσχυσης και παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες με περιορισμένους πόρους. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΟΠΕΚΑ αναπτύσσονται πολιτικές 

κοινωνικοοικονομικής στήριξης για τις ευάλωτες ομάδες, ως συνέχεια των δράσεων της 

Πολιτείας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η κατοχύρωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

αποτελούν τα βασικά σημεία εστίασης για την ανάπτυξη των πολιτικών συνοχής, μέσα από 

πρωτοβουλίες όπως το Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, για την εξασφάλιση, 

όσο αυτό είναι δυνατόν, της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ευάλωτων πληθυσμών. Μάλιστα, 

όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, «…ανάπτυξη χωρίς 

αλληλεγγύη και προστασία των ευάλωτων ομάδων, δεν είναι δίκαιη ανάπτυξη. Δεν είναι 

κοινωνικά αποδεκτή ανάπτυξη….». 

Παρακάτω θα δούμε τις δράσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά σε καθεστώς 

φτώχειας, ή καθεστώς κινδύνου φτώχειας, οι οικογένειες των οποίων λαμβάνουν διαφόρων 

ειδών στήριξη από τον συγκεκριμένο φορέα. 

 

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, θεσπισμένο με το ν.4389/2016, Άρθρο 235280 είναι ένα 

προνοιακό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Απαρτίζεται από τρεις επιμέρους 

βασικούς πυλώνες, οι οποίοι είναι οι εξής: (α) εισοδηματική ενίσχυση, (β) διασύνδεση με 

υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, (γ) διασύνδεση με υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά 

εργασίας. Από το 2016 και μετά, από το ΚΕΑ επωφελούνται περίπου 650.000 πολίτες. Οι 

αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε με την προσέλευση των 

ωφελούμενων στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων. Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 760 

εκατ. ευρώ, υποστηρίζει σήμερα περισσότερα από 160.362 παιδιά, με προϋπόθεση την ένταξή 

τους στο σχολικό σύστημα (ΟΠΕΚΑ, 2019). Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης μπορούν 

να το λάβουν κατόπιν αιτήσεως μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Στη δεύτερη 

περίπτωση, που είναι και αυτή που μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, 

συμπεριλαμβάνονται οι οικογένειες με ανήλικα μέλη. Για να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένα 

νοικοκυριό δεν θα πρέπει το εισόδημα των τελευταίων έξι μηνών, πριν την υποβολή της 

 
280 Για το ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016 σχετικά με το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης βλ. Παράρτημα Α.1 
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αίτησης, να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του επιδοτούμενου ποσού για το νοικοκυριό αυτό, όπως 

επίσης και όρια στην ακίνητη και κινητή περιουσία του νοικοκυριού. 

 

Επίδομα Παιδιού 

Το Επίδομα Παιδιού (άρ.214, ν.4512/2018)281 θεσπίστηκε προς αντικατάσταση του Ενιαίου 

Επιδόματος Στήριξης Τριτέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων-Πολυτέκνων, με 

σκοπό την ενιαία στήριξη των ελληνικών οικογενειών με παιδιά. Το 2018 δόθηκαν 

περισσότερα από 950 εκατομμύρια ευρώ, 300 εκατομμύρια περισσότερα από ότι μέχρι το 2017, 

με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά πολύ οι δικαιούχοι. Το 2018 ωφελήθηκαν 926.000 

οικογένειες, 100.000 παραπάνω απ’ ότι μέχρι το 2017 καλύπτοντας 1,6 εκ. παιδιά (ΟΠΕΚΑ, 

2019). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 58% των δικαιούχων οικογενειών έχουν μέσο ετήσιο 

εισόδημα πάνω από 15.000 ευρώ. Η χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος καθορίζεται 

από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών, αλλά και βάσει εισοδηματικού κριτηρίου, ενώ δεν 

φορολογείται και δεν αποτελεί τμήμα του συνολικού πραγματικού ή τεκμαρτού οικογενειακού 

εισοδήματος 282  (για το πώς διαμορφώνονται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού για 

μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με δύο γονείς βλ. Παράρτημα 2). Γενικότερα από τα 

μέχρι στιγμής στοιχεία του οργανισμού, επισημαίνεται ότι η μέση μηνιαία δαπάνη ανά 

οικογένεια παρουσιάζει αύξηση κατά 42,40 %.  

 

Σχολικά Γεύματα 

Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων, οποίος ακολουθείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 

έχει ενταχθεί πλέον σε μεγάλο αριθμό δημοτικών σχολείων της χώρας μας, ο οποίος ολοένα 

και αυξάνεται. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ283 , η φετινή αύξηση ξεπερνά το 20% για τους 

μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (ΟΠΕΚΑ, 2019), πράγμα που δείχνει ότι τα παιδιά, 

οι γονείς και το σχολείο ανταποκρίνονται παραπάνω από θετικά στη συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία. Τα γεύματα των παιδιών παρασκευάζονται με προϊόντα άριστης ποιότητας 

εγχώριας παραγωγής, ενώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής συντέθηκε από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό συμβαίνει για την προαγωγή της μεσογειακής διατροφής ως της 

πλέον διατροφικά υψηλής διατροφής, ενώ στηρίζονται οι τοπικοί παραγωγοί. Το πρόγραμμα 

 
281 Για το ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 σχετικά με το Επίδομα Παιδιού βλ. Παράρτημα Α.2 
282 Για το πώς διαμορφώνονται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες και 
οικογένειες με δύο γονείς βλ. Παράρτημα Β 
283Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σχολικά Γεύματα, ΟΠΕΚΑ, διαθέσιμο στο 
https://opeka.gr/oikogeneies/scholika-gevmata/  

https://opeka.gr/oikogeneies/scholika-gevmata/
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απευθύνεται αυτή τη στιγμή συνολικά σε 153.244 μαθητές, 950 σχολείων, 63 Δήμων όλης τη 

χώρας.284 Επιπλέον, το Νοέμβριο κατατέθηκε πρόταση στη Βουλή για τη διατροφική κάλυψη 

και των μαθητών των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. 

 

Επίδομα στέγασης 

Το Επίδομα Στέγασης285 αφορά τα νοικοκυριά που πληρώνουν ενοίκιο για την κατοικία τους, 

συνεπώς είναι με απλά λόγια ένα πρόγραμμα επιδότησης προνοιακού χαρακτήρα. Πρόκειται 

για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική 

και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα. 

Το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό 300 

εκατομμύρια ευρώ απευθύνεται σε 260.000 νοικοκυριά και 667.000 ανθρώπους (ΟΠΕΚΑ, 

2019). 

 

Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018-2019» 

Στα πλαίσια λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΤΑΑ)286 πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια η δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής Ζωής287 η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενες μητέρες να εξασφαλίζουν 

χώρους και προσωπικό φύλαξης των παιδιών τους ώστε να είναι πιο ευέλικτες στο ωράριο 

εργασίας τους για την κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης. Η συγκεκριμένη δράση 

προσφέρει στις ωφελούμενες μητέρες τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών σε βρεφικούς, 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας και μη, σε Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και σε Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία288. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο ΟΠΕΚΑ καλύπτει τους εξής τύπους δράσεων: 

• Οικονομική ενίσχυση 

• Σίτιση και βελτίωση της διατροφής 

• Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

 

 
284 Για την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υλοποίηση 
Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης» βλ. Παράρτημα Α.3.  
285 Για το ΦΕΚ Β’ 792/06.03.2019 με την ΚΥΑ για το Επίδομα Στέγασης βλ. Παράρτημα Α.4. 
286 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΤΑΑ), 
διαθέσιμο στο https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2018  
287 Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής» βλ. Παράρτημα Α.5 
288 Για πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά του προγράμματος από το 2016 και μετά βλ. Παράρτημα Γ. 

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2018
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Περιφέρεια Αττικής 

Το έργο της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας γενικότερα 

και της παιδικής φτώχειας ειδικότερα, είναι βασισμένο στην Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής 

Ένταξης, για την οποία γίνεται λόγος πιο πάνω. Παρακάτω περιγράφονται οι Δομές 

Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας: 

 

Δομές Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής  

Στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Ένταξης289 που έχει αναπτυχθεί από την Περιφέρεια Αττικής 

με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Αττικής και το ΕΣΠΑ 2014-2020, μπορεί να αναζητήσει κανείς κάθε είδους δομή 

και φορέα με κύριο αντικείμενο την κοινωνική αλληλεγγύη, στήριξη και επανένταξη ατόμων 

σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν την υγιή και αξιοπρεπή διαβίωση. Στην ιστοσελίδα του 

Δικτύου μπορεί κανείς να αναζητήσει δομές στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και την 

περιοχή στην οποία βρίσκεται, με τη βοήθεια ενός διαδραστικού χάρτη. Στο Δίκτυο 

συμμετέχουν οι εξής δομές (ο αριθμός στην παρένθεση αντιστοιχεί στον αριθμό των δομών σε 

όλη την έκταση της Περιφέρειας Αττικής): 

1. Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (4 δομές): Στα ανοιχτά κέντρα ημέρας μπορούν 

να απευθύνονται όλοι οι άστεγοι, ανεξαρτήτου εθνικότητας, ώστε να λάβουν υπηρεσίες 

όπως ψυχοκοινωνική στήριξη από έμπειρο προσωπικό, υγειονομική φροντίδα και 

προσωπική υγιεινή. Ακόμη, μέσω των κέντρων ημέρας υπάρχει η δυνατότητα 

διασύνδεσης ή παραπομπής σε υπηρεσίες στέγασης και φιλοξενίας, υπηρεσίες σίτισης, 

αλλά και συμβουλευτικής για την επανένταξη τους, κοινωνική και επαγγελματική. 

2. Υπνωτήριο (4 δομές): Στα υπνωτήρια μπορούν να απευθύνονται άστεγοι κάθε 

εθνικότητας, Πρόκειται για δομές που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας 

για την παροχή υπηρεσιών όπως, υπηρεσίες διανυκτέρευσης, σίτισης, ψυχολογικής 

υποστήριξης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, και παραπομπής σε άλλες υπηρεσίες 

ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. 

3. Κοινωνικό Παντοπωλείο και Συσσίτιο (13 δομές): Από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία 

και Συσσίτια, τα οποία λειτουργούν σχεδόν σε κάθε δήμο της Περιφέρειας Αττικής 

μπορούν να επωφεληθούν οι κάτοικοι των δήμων, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες 

αλλοδαποί, καθώς και όσοι αιτούνται διεθνή προστασία. Από τα Κοινωνικά 

 
289 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δομές του προγράμματος που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή της Αττικής βλ. στο Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Ένταξης, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αττικής, διαθέσιμο στο http://socialattica.gr/ 

http://socialattica.gr/
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Παντοπωλεία οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη βασικής 

ανάγκης (προϊόντα ατομικής και οικιακής υγιεινής), ρούχα, παπούτσια, βιβλία, 

παιχνίδια, ημερήσια γεύματα κλπ. 

4. Κοινωνικό Παντοπωλείο (51 δομές): Πρόκειται για παρόμοια δομή με τα Κοινωνικά 

παντοπωλεία και Συσσίτια, που έχει όμως περισσότερο το χαρακτήρα του 

καταστήματος. Οι δικαιούχοι είναι οι ίδιοι με παραπάνω, ενώ εδώ δεν παρέχεται η 

δυνατότητα παραλαβής έτοιμων γευμάτων μέσα στη μέρα. 

5. Συσσίτιο (18 δομές): Από τα συσσίτια της περιφέρειας μπορούν να επωφεληθούν 

δικαιούχοι (μεμονωμένα άτομα ή νοικοκυριά) ημεδαπών ή νόμιμων αλλοδαπών, καθώς 

και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας, οι οποίοι μπορούν από εκεί να 

παραλάβουν γεύματα. 

6. Κοινωνικό Φαρμακείο (48 δομές): Τα άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο 

που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα και 

ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας μπορούν να 

λάβουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό. 

7. Κέντρο Κοινότητας (45 δομές): Εδώ οι πολίτες των χαρακτηριστικών που 

προαναφέρονται μπορούν να προσέρχονται προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες 

ενημέρωσης και υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη αλλά και παραπομπής σε άλλες 

υπηρεσίες και δομές ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. 

8. Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά (9 δομές): Οι ωφελούμενοι των κέντρων 

αυτών είναι πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και ανάγκης γενικότερα, 

ανεξαρτήτου εθνικότητας, με την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους στην Ελλάδα είναι 

νόμιμη, για την ενημέρωση ως προς της υπηρεσίες που παρέχει. Το Κέντρο ΡΟΜΑ 

υποστηρίζει τη μειονότητα αυτή στις περιοχές που εφαρμόζεται για τη διευκόλυνση 

τους ως προς υπηρεσίες που αφορούν τη συμβουλευτική, διασύνδεση και παραπομπή 

σε δημόσιες υπηρεσίες, τη στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που ενδεχομένως 

αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τη διευκόλυνση για θέματα 

προνοιακών αιτημάτων που προκύπτει από επικοινωνιακές δυσκολίες (π.χ. 

αναλφαβητισμό), τη διευκόλυνση ως προς νομικές εκκρεμότητες, τη δράση αγωγής 

υγείας και υγειονομικής φροντίδας, αλλά και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση. 

9. Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ (2 δομές): Οι πολίτες που διαμένουν στην 

περιοχή του συγκεκριμένου κέντρου με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται 

παραπάνω μπορούν να επωφεληθούν από τα συγκεκριμένα κέντρα. Η συγκεκριμένη 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 601 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

δομή αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ομαλή ένταξη των 

ανθρώπων αυτών στο ελληνικό περιβάλλον.  

10. Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) (2 δομές): Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 

μπορούν να προσέλθουν στα κέντρα ένταξης μεταναστών για να ενημερωθούν για 

θέματα που αφορούν την ένταξη τους αλλά και να βοηθηθούν ως προς την πρόσβαση 

τους σε δομές που θα κάνουν αυτή την ένταξη πιο εύκολη. 

11. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (8 δομές): Απευθύνεται σε άτομα 

τρίτης ηλικίας που χρήζουν βοήθειας και φροντίδας.  

12. Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (24 δομές): Απευθύνεται σε άτομα με 

αναπηρίες. Εδώ παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής και σίτισης, ενώ μπορεί 

κανείς να επωφεληθεί από προγράμματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Προς 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων αυτών πραγματοποιούνται και 

δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας.  

Ωστόσο, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής υπάρχει εξειδίκευση, ως 

προς τις δομές κοινωνικής προστασίας που αφορούν τα παιδιά και κατ’ επέκταση την 

προάσπιση της ευημερίας τους: 

1. Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

2. Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

3. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

4. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

5. Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας – Ορφανοτροφεία 

Επιπλέον, δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε στις δράσεις της Περιφέρειας 

Αττικής τη ρύθμιση για το ηλεκτρικό ρεύμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»290, βάσει της 

οποίας, στα πλαίσια της συναίσθησης της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στα ευάλωτα 

νοικοκυριά, δόθηκε σε πρώτη φάση η δυνατότητα επανασύνδεσης της ηλεκτροδότησης σε 

νοικοκυριά χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων στα οποία είχε γίνει διακοπή της παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος, και σε δεύτερο χρόνο επιδότηση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών, αλλά και θέσπιση έκπτωσης στο λογαριασμό του ρεύματος (Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο)291  για τα νοικοκυριά αυτά. Βάσει απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η συγκεκριμένη δράση τέθηκε σε λειτουργία από το 2011 

 
290 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Περιφέρεια Αττικής, Ηλεκτρικό Ρεύμα για Όλους, διαθέσιμο στο 
http://www.patt.gov.gr  
291 Για το ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018 σχετικά με την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου βλ. 
Παράρτημα Α.6. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, διαθέσιμο στο 
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/consumers/know_about/kot/file1?p=files&i=0 . 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=13538%3A%C2%AB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82%C2%BB&catid=3&Itemid=31&fbclid=IwAR0uymfp5IY-aLecb4DbVvuNX0aul-h_PchvG7i_yeycY5eDm3NHgVGjZsA
http://www.rae.gr/site/file/categories_new/consumers/know_about/kot/file1?p=files&i=0
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και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Άτομα χαμηλής εισοδηματικής κατάστασης, τρίτεκνοι γονείς, 

μακροχρόνια άνεργοι και άτομα με αναπηρία και ανάγκες μηχανικής υποστήριξης μπορούν να 

επωφεληθούν, ενώ με την τελευταία αναθεώρηση στους δικαιούχους προστέθηκαν και άτομα 

που δεν έχουν εργασία για μικρό χρονικό διάστημα αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν διακοπή της 

παροχής τους λόγω χρεών. 

Από το 2013 και μετά θεσπίστηκε πρόγραμμα εκπτώσεων για τις κοινωνικά ευπαθείς 

ομάδες όσον αφορά την υδροδότηση στα νοικοκυριά αυτά (Noesi, 2013). Η έκπτωση 

απευθύνονταν, μεταξύ άλλων, σε οικογένειες μονογονεϊκές και μη, με τρία παιδιά και πάνω, 

και ανάλογα με τον αριθμό ατόμων του νοικοκυριού κυμαινόταν από 10% μέχρι 60%, ενώ 

χορηγούνταν αυτόματα, μέσω διασταυρώσεων από τα ηλεκτρονικά συστήματα, που σημαίνει 

ότι δεν χρειαζόταν η προσκόμιση δικαιολογητικών. Επιπλέον, από το Φεβρουάριο του 2016 

έχει δοθεί η δυνατότητα έκδοσης του Έκτακτου Κοινωνικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ για 

τη χορήγηση δωρεάν ποσότητας νερού προς κατανάλωση σε μηνιαία βάση. Η ποσότητα αυτή 

συνίσταται σε 6κ.μ. νερού κάθε τρίμηνο σε κάθε οικογένεια δύο μελών με συνολική διάρκεια 

παραμονής στο πρόγραμμα ένα χρόνο, και κατά συνέπεια 12κ.μ. ανά τρίμηνο για το ίδιο 

διάστημα για τις τετραμελείς οικογένειες. Η ποσότητα αυτή θεωρείται ότι καλύπτει τις βασικές 

ανάγκες των οικογενειών ετησίως (καθαριότητα, υγιεινή, μαγείρεμα, πόση), ενώ ο συνολικό 

προϋπολογισμός του προγράμματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δικαιούνται να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι λαμβάνουν Επίδομα Στέγασης, Κοινωνικό Οικιακό 

Τιμολόγιο και Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης. Τέλος, έχει δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης για 

τα χρεωμένα νοικοκυριά, καθώς το ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 

ΕΥΔΑΠ είναι υψηλό.  

Ακόμη, μια σημαντική δράση για τους μαθητές της περιφέρειας Αττικής συνιστά η 

προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στα σχολεία της Αττικής292 για τον εκσυγχρονισμό του 

τεχνολογικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού και την προώθηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

μεθόδων. Στο ίδιο πλαίσιο, προς ενίσχυση των μαθητών έχει θεσπιστεί και κατοχυρωθεί η 

μεταφορά των μαθητών των δημοσίων σχολείων, για τις περιοχές που θεωρούνται δύσβατες, 

βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ψηφίστηκε το 2018293, με ελάχιστη προϋπόθεση την 

απόσταση κατοικίας του κάθε μαθητή από τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτά, πάνω από 

την οποία υπάρχει το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς. Ακόμη, προβλέπεται δωρεάν μεταφορά 

 
292 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Περιφέρεια Αττικής, Δελτίο τύπου για τα σχολικά διαδραστικά 
συστήματα, διαθέσιμο στο http://www.patt.gov.gr 
293 Για την ΚΥΑ που αφορά τη «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», βλ. 
Παράρτημα Α.7. 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=31420:ta-diadrastika-systimata-ekpaidefsis-apo-ergaleio-gia-kapoious-ergaleio-gia-olous-tous-daskalous-kai-tous-mathites-ton-dimotikon-sxoleion-tis-attikis&catid=3&Itemid=31
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για τις δραστηριότητες της κολύμβησης στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος και για τους 

μαθητές των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα. 

Συνεπώς, η Περιφέρεια Αττικής, μέσω των δομών κοινωνικής ένταξης και άλλων 

προγραμμάτων καλύπτει τις εξής δράσεις που αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στην παιδική 

ευημερία: 

• Ψυχοκοινωνική στήριξη 

• Πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα 

• Διασύνδεση με υπηρεσίες στέγασης 

• Παροχή υπηρεσιών και ειδών πρώτης ανάγκης 

• Σίτιση/παροχή γευμάτων 

• Παροχή φαρμακευτικού/παραφαρμακευτικού υλικού 

• Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση 

• Διευκόλυνση νομικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων 

• Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση 

• Δημιουργική απασχόληση 

• Εξασφάλιση ενεργειοδότησης (ηλεκτρικό ρεύμα και νερό) 

• Υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών  

Στα πλαίσια εξέτασης του έργου που πραγματοποιείται στους φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η ερευνητική ομάδα ήρθε σε επαφή με εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής 

περιοχής της Αττικής, την κα Γιαννακοπούλου, κοινωνική λειτουργό από το δήμο 

Αμαρουσίου. 294  Από την επικοινωνία αυτή, παρουσιάστηκαν οι δομές του δήμου που 

απευθύνονται στις ευάλωτες οικογένειες με παιδιά, όπου είδαμε ότι η συγκεκριμένη δημοτική 

αρχή κάνει αξιόλογη προσπάθεια να καλύψει σημαντικό εύρος αναγκών. Στη συνέχεια, έγινε 

αναφορά στη δράση που καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών, ακόμα και 

των ανασφάλιστων, η οποία κρίνεται πολύ σημαντική για τις οικογένειες που ζουν υπό 

αντίξοες οικονομικά συνθήκες, συνεπώς και για τα παιδιά τους. 

Όσον αφορά τη δομή που λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για τον πληθυσμό αυτό, 

η ερωτώμενη μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για δομή που μετρά μικρό διάστημα λειτουργίας, 

ωστόσο με ενθαρρυντικές προοπτικές για το μέλλον. Ένα καίριο ζήτημα που θίχτηκε στη 

συνέντευξη αφορά το θεσμό των παιδικών σταθμών, των οποίων η λειτουργία τίθεται προς 

αμφισβήτηση από αρκετούς, ως προς την ποιότητα της λειτουργίας τους. Στο σημείο αυτό η 

 
294 Για αυτούσια τη συνέντευξη, βλ. Παράρτημα 5.Α 
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ερωτώμενη υπέδειξε τη σημαντικότητα της ύπαρξης ως θεσμού, αφού έτσι εναρμονίζεται η 

επαγγελματική και οικογενειακή ζωή των μητέρων, οι οποίες όταν έχουν που να αφήσουν τα 

παιδιά τους καθίστανται ικανές να εργαστούν. Ωστόσο, ενώ αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν 

προϋποθέσεις για την ποιοτική λειτουργία των παιδικών σταθμών, δεν μας δίνεται η 

πληροφόρηση για το αν τηρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις 

δράσεις που αφορούν την ψυχοκοινωνική στήριξη των παιδιών και των γονέων, αν και στις 

ερωτήσεις για το αν υπάρχουν παιδιά που ωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο, δεν δόθηκε 

συγκεκριμένη απάντηση, καθώς η ερωτώμενη, εκπροσωπώντας τον συγκεκριμένο ΟΤΑ, 

αναφέρει πως ό, τι προσφέρεται στα παιδιά το έχουν ανάγκη, και οι δράσεις καλύπτουν 

διαφορετικών τύπων ανάγκες που δεν μπορούν να ιεραρχηθούν.  

Τέλος, ως προς τα πιθανά κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, έγινε αναφορά στην 

ενίσχυση των ψυχοκοινωνικών δομών για τη στήριξη των παιδιών σε αυτό το συγκεκριμένο 

τόσο βασικό κομμάτι της διαβίωσης τους, τονίζοντας δε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία 

παιδοψυχολόγων στις κοινωνικές μονάδες, καθώς και να ανοίξει ο δρόμος για σχετικά 

ενημερωτικά σεμινάρια εντός των σχολικών μονάδων. Ακόμη, έγινε αναφορά στην ανάγκη για 

περαιτέρω χρηματοδότηση αναφορικά με προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης, καθώς τα 

παιδιά των φτωχών οικογενειών αδυνατούν να συμμετάσχουν σε επί πληρωμή φροντιστηριακή 

υποστήριξη για τα μαθήματα τους. 

 

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 

Προσεγγίζοντας το ζήτημα των δράσεων που ωφελούν τα παιδιά που είναι φτωχά ή βρίσκονται 

σε συνθήκες κινδύνου φτώχειας στην περιοχή της Αττικής, κρίνεται σκόπιμο να εστιάσουμε 

πιο συγκεκριμένα στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στη 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Είναι γεγονός ότι στην Αττική εντοπίζονται τα ίδια 

προβλήματα με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, λόγω της άνισης 

πληθυσμιακής κατανομής εντός του ελληνικού χώρου. Είναι σημαντικό εδώ να 

παρουσιασθούν οι δομές που στηρίζονται από την περιφέρεια ώστε να μπορέσουμε πιο 

εστιασμένα να δούμε τι ανταπόκριση έχουν οι κρατικές δομές στη συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. 
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Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 

Η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών (ΕΠΑΑ) 295  λειτουργεί στην εποπτεία του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης ως ΝΠΔΔ296, και παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να απασχολούνται 

σε αυτή ειδικώς καταρτισμένα άτομα έντονης κοινωνικής ευαισθησίας χωρίς να λαμβάνουν 

χρηματικές απολαβές, οριζόμενα έπειτα από απόφαση του Υπουργείου. Το κύριο μέλημα της 

Εταιρείας είναι η πρόληψη της νεανικής εγκληματικότητας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου 

διαπιστωμένο αίτιο είναι το οικογενειακό περιβάλλον ή οι συνθήκες διαβίωσης. Μεταξύ 

πληθώρας δράσεων, στην Εταιρεία υπάρχει μέριμνα για την παροχή υλικής και κοινωνικής 

στήριξης ανηλίκων που λόγω παραβατικής συμπεριφοράς έχουν εισαχθεί σε αναμορφωτικά 

ιδρύματα κάθε είδους ή έχουν απολυθεί από αυτά. Ακόμη, υπάρχει μέριμνα για όσους 

ανήλικους αντιμετωπίζουν δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ οι δυσχέρειες κοινωνικής 

προσαρμογής, η εκπαίδευση και η καλλιέργεια σε πολιτιστικό επίπεδο, η ποιοτική ψυχαγωγία 

και η παροχή υπηρεσιών στέγης και επαγγελματικής κατάρτισης συγκαταλέγονται στους 

τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία επιχειρεί να φροντίσει τα παιδιά που καταφεύγουν εκεί. 

 

Πρότυπη Στέγη Αρρένων 

Στην Πρότυπη Στέγη Αρρένων παρέχεται στέγη και προσωρινή φιλοξενία 20 αγοριών ηλικίας 

από 8 έως 19 ετών, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δεν έχει τη δυνατότητα να 

αναλάβει την ολοκληρωμένη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση τους, μέχρις ότου κριθεί ότι οι 

συνθήκες στο σπίτι είναι κατάλληλες ώστε οι ανήλικοι να επιστρέψουν. Εκεί καλύπτονται 

βασικές ανάγκες στέγης, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και 

ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, προκειμένου να επιτευχθεί η ποιοτική διαβίωσης τους. 

Στη Στέγη λειτουργούν τα εξής προγράμματα: 

• Πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης ανηλίκων 

• Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης ανηλίκων / οικογένειας 

• Ομάδες γονέων 

• Ενισχυτική διδασκαλία  

• Κοινωνική εργασία  

• Αξιολόγηση αναγκών - παιδοψυχιατρική φροντίδα  

• Συμμετοχή των παιδιών στις παιδικές θερινές κατασκηνώσεις  

 
295 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, διαθέσιμο στο 
http://www.epaa.gr/ 
296 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. 

http://www.epaa.gr/
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• Πρόγραμμα εικαστικής έκφρασης 

• Θεατρικό παιχνίδι  

• Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες 

Συνεπώς, στα πλαίσια της δημιουργίας του τυπολογίου δράσεων που αναφέρεται στην 

εισαγωγή του παρόντος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια τυπολογία δράσεων που καλύπτει η 

ΕΠΑΑ είναι η εξής: 

• Δικαστική αρωγή 

• Υλική και κοινωνική στήριξη 

• Πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων 

• Επαγγελματικός προσανατολισμός 

• Υπηρεσίες πολιτιστικής καλλιέργειας 

• Ψυχαγωγία 

• Φιλοξενία/στέγαση (προσωρινή) 

• Σίτιση/διατροφή 

• Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανηλίκων / οικογένειας 

• Ενισχυτική διδασκαλία 

• Συμβουλευτική υποστήριξη 

• Πολιτισμική εκπαίδευση 

• Ψυχαγωγία 

 

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων 

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)297 απευθύνεται στις 

ευπαθείς ομάδες και εστιάζει στην αντιμετώπιση των αιτιών που δημιουργούν συνθήκες 

φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και απομόνωσης. Η αρχική του ονομασία ήταν «Κέντρο 

Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων», από το 1999 όποτε και συστάθηκε, ενώ έχει εγκριθεί 

ως Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας από το 2005. Από το 2010 λειτουργεί με το όνομα 

«Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων,. 

Το ΚΥΑΔΑ συνιστά το κέντρο κοινωνικής αλληλεγγύης για το δήμο Αθηναίων, με 

πρωτεύουσα αποστολή την υποδοχή ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση σε 

 
297 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, διαθέσιμο στο 
http://www.kyada-athens.gr/ 

http://www.kyada-athens.gr/
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καθημερινή βάση, ενώ συμβάλει σημαντικά στην υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη τους. 

δράση του δομείται σε δύο επιμέρους υπηρεσίες (κοινωνική και ιατρική), ενώ λειτουργούν και 

προγράμματα υποστηρικτικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Απαρτιζόμενη από προσωπικό κοινωνιολόγων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η 

κοινωνική υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ υποδέχεται πολίτες που δηλώνουν ότι έχουν ανάγκη 

υποστήριξης, προσεγγίζει άστεγους στο δρόμο και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την επανένταξη τους. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση για 

την κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (καθοδήγηση για την έκδοση 

επιδομάτων, συντάξεων κ.λπ.). Ένα σημαντικό κομμάτι των δράσεων της κοινωνικής 

υπηρεσίας αφιερώνεται στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών αλλά και στη συνεργασία άλλων 

φορέων και κοινωνικών δομών για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ακόμη, μεριμνά για την κοινωνική αποκατάσταση και την επανένταξη των ωφελούμενων, ενώ 

δημιουργεί μηχανισμούς πρόληψης περαιτέρω φτωχοποίησης τους. Τέλος, εξασφαλίζει 

δωρεάν διανομή ιματισμού και υλική υποστήριξη με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα 

κ.λπ.) (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, 2019). 

 

Ιατρική Υπηρεσία 

Οι ωφελούμενοι από την Ιατρική Υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ μπορούν να εμβολιαστούν, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα παραπομπής και συνοδεία των φιλοξενούμενων σε νοσοκομεία και 

κλινικές μετά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού τους. Ακόμη πραγματοποιούνται καθημερινές 

επισκέψεις και ιατρική επίβλεψη των φιλοξενουμένων στους ξενώνες από τους γιατρούς και 

τους νοσηλευτές που απαρτίζουν το ιατρικό προσωπικό. Επιπλέον, μέσω της Ιατρικής 

Υπηρεσίας διοργανώνεται και συντονίζεται ένα δίκτυο για τη διευκόλυνση των ανασφάλιστων 

πολιτών προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία (ΚΥΑΔΑ, 

2019). 

 

Προγράμματα Στήριξης Δήμου Αθηναίων 

Παρακάτω εμφανίζονται τα προγράμματα στήριξης του Δήμου Αθηναίων αναφορικά με την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και τη συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.  
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1. Ανοιχτό κέντρο σίτισης: Το Ανοιχτό συσσίτιο του ΚΥΑΔΑ παρέχεται κάθε μεσημέρι 

στις 13.00 από το 1999, όλο το χρόνο, χωρίς διακρίσεις και γραφειοκρατία που επιφέρει 

η προσκόμιση δικαιολογητικών. Καθημερινά προσφέρονται συνολικά τουλάχιστον 

700 γεύματα σε συνεργασία με διάφορους ΜΚΟ.  

2. Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών: Από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών οι 

ωφελούμενοι λαμβάνουν τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη καθημερινής χρήσης, ενώ 

εδώ είναι που πραγματοποιείται η διαχείριση των δωρεών σε είδος από τους πολίτες, 

από επιχειρήσεις και συλλόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι δικαιούχοι 

σήμερα ξεπερνούν τις 10.000, στην πραγματικότητα αριθμός υπερδιπλάσιος, αφού σε 

πολλές περιπτώσεις μια αίτηση αντιστοιχεί σε οικογένεια και όχι σε μεμονωμένο 

πρόσωπο. 

3. Κοινωνικό Φαρμακείο: Το Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο στηρίζει τη λειτουργία 

του σε δωρεές, παρέχει δωρεάν βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε χιλιάδες 

ανασφάλιστους κατόπιν συνταγογραφήσεως. Το Κοινωνικό Φαρμακείο συνεργάζεται 

με τα Δημοτικά Ιατρεία, τον Ε.Ο.Φ., τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και 

αναγνωρισμένες Μ.Κ.Ο., ενώ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. 

4. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί στα πλαίσια 

λειτουργίας του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών με σκοπό την κάλυψη πρωτογενών 

αναγκών σε είδη διατροφής και καθημερινής χρήσης. Εξυπηρετούνται 150 δικαιούχοι 

ανά εξάμηνο. Οι αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια, με την 

κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και οι δικαιούχοι προκύπτουν μετά από 

κλήρωση. Κι εδώ οι ωφελούμενοι είναι τελικά πολύ περισσότεροι, αφού μία αίτηση 

μπορεί να αντιπροσωπεύει ολόκληρη οικογένεια και όχι ένα μόνο πρόσωπο. Το 

πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

5. Αλληλεγγύη στην Οικογένεια: Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα λαμβάνουν υποστήριξη υλικού χαρακτήρα, με τρόφιμα, είδη προσωπικής 

υγιεινής και απορρυπαντικών, ανάλογα με τις ανάγκες τους, για διάστημα 6 μηνών. 

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι τα συγκεκριμένα είδη μηνιαίως 

αποτελούν σημαντικό έξοδο για ένα νοικοκυριό. Επιπλέον οι δικαιούχοι του 

προγράμματος μπορούν να λάβουν υπηρεσίες υποστήριξης ψυχοκοινωνικού και 

ιατρικού συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα λειτουργεί στα πλαίσια της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της COSMOTE. 

6. Από το Δρόμο στην Επανένταξη: Το προσωπικό του Κέντρου προσεγγίζει τους 

άστεγους του δήμου Αθηναίων με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα φιλοξενίας, 
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όπου στηρίζονται ιατροφαρμακευτικά και ψυχολογικά. Με την καθημερινή 

χαρτογράφηση των αστέγων ατόμων που διαβιούν στο κέντρο της πόλης το ΚΥΑΔΑ 

τους εμπνέει εμπιστοσύνη και τους ενημερώνει για τα προγράμματα υποδοχής. Με τη 

βοήθεια και άλλον οργανισμών αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 

π.χ. μέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες όπου είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Κέντρου όλο το 24ωρο.  

7. Βραχεία Φιλοξενία: Για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει 

δύο ξενώνες φιλοξενίας, την «Εστία των Αθηνών» με δυνατότητα φιλοξενίας 52 

ατόμων και ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης με δυνατότητα φιλοξενίας 160 

ατόμων. Οι ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος δικαιούνται σίτιση, ψυχολογική 

υποστήριξη καθώς και ιατρική παρακολούθηση, ενώ υπάρχει εστίαση στην 

κοινωνικοποίησή τους μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, την κοινωνική 

δικτύωση με άλλες ομάδες, τη συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων και 

ενδεχομένως την επανασύνδεση με το οικογενειακό τους περιβάλλον (Κέντρο 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, 2019). 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω υπηρεσίες (με εξαίρεση το καθημερινό συσσίτιο 

που είναι ανοιχτό για όλους) προϋποθέτει να κατοικούν στον δήμο Αθηναίων και να μην 

διαβιούν πάνω από το επίσημο όριο της φτώχειας όπως αυτό ορίζεται ετήσια από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. Για να γίνει η εγγραφή απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: 

• Αίτηση (συμπληρώνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 

• Αστυνομική ταυτότητα  

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

• Διαβατήριο και άδειες διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας όταν πρόκειται για μη 

Έλληνες υπηκόους 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για 

όλα τα μέλη της οικογένειας. 

• Κάρτα ανεργίας (εφόσον υπάρχει) 

• Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή 

λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας. 

Οι άστεγοι κατοχυρώνονται νομικά με το άρθρο 29 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ. 

Α΄), και την τροποποίηση του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ. Α΄), όπου περιγράφεται ποιος ορίζεται 

ως άστεγος και γιατί αποτελεί ο συγκεκριμένος πληθυσμός ευπαθή κοινωνική ομάδα που 
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χρήζει υποστήριξης.298 Ωστόσο, δεν γίνεται αναφορά στις ηλικίες των ατόμων που διαβιούν 

σε συνθήκες αστεγίας, πράγμα που ενδεχομένως είναι προβληματικό για τα ασυνόδευτα 

ανήλικα. Έτσι, βλέπουμε ότι το ΚΥΑΔΑ περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την εξής 

τυπολογία: 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Συμβουλευτική υποστήριξη 

• Σίτιση 

• Βραχυπρόθεσμη στέγαση 

 

Σε επίπεδο ΜΚΟ 

Εκτός από τις δράσεις που γίνονται υπό τη μέριμνα της κρατικής μηχανής και της 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης, υπάρχει ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός μη κυβερνητικών 

οργανισμών που δραστηριοποιείται στη στήριξη των παιδιών και στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους με κύριο στόχο τη στήριξη των παιδιών σε ανάγκη οποιουδήποτε είδους. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι φορείς αυτοί και περιγράφεται σύντομα το έργο τους. 

 

«Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού.  

Πρόκειται για φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο 299 , το οποίο παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες σε εγκύους και λεχώνες που αντιμετωπίζουν κάθε είδους προβλήματα κατά τη 

διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη τους, μετά δηλαδή τη γέννηση του παιδιού. Παράλληλα 

ασκεί ενημερωτική δράση σε όλη την ελληνική επικράτεια σχετικά με τα ζητήματα που 

αφορούν την εγκυμοσύνη. Οι ενημερώσεις αυτές γίνονται με τη μορφή σεμιναρίων, ομιλιών, 

ημερίδων και διανομής εντύπων. Τα μέλη του ∆.Σ.300 απαρτίζονται από καθηγητές, γιατρούς 

και άλλες προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής. Στην «Αγκαλιά» μπορεί κανείς να βαφτίσει 

ένα παιδί και να αποκτήσει το ρόλο του νονού, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί 

και την οικογένεια του. Επιπλέον, υπάρχει το πρόγραμμα της Οικονομικής Αναδοχής, από 

όπου επωφελούνται ιδίως οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες εξασφαλίζουν το ποσό των 

 
298 Για τις σημαντικότερες δομές υποστήριξης αστέγων στο δήμο Αθηναίων και Πειραιώς βλ. Παράρτημα Δ. 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Φροντίδα Αστέγων – Θεσμικό Πλαίσιο, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαθέσιμο στο  
http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/sxetika/politiki-tou-ypourgeiou/153-thesmiko-plaisio  
299 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο «Αγκαλιά», Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, διαθέσιμο 
στο https://www.agalia.org.gr/ 

300 Για το καταστατικό της «Αγκαλιάς» βλ. στο https://www.agalia.org.gr 

http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/sxetika/politiki-tou-ypourgeiou/153-thesmiko-plaisio
https://www.agalia.org.gr/
https://www.agalia.org.gr/fileup/2018-12-27_14_43_32_3590.pdf
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100 ευρώ μηνιαίως για την οικονομική ενίσχυση του παιδιού. Επιπλέον, η Αγκαλιά φροντίζει 

για την κάλυψη των οικονομικών εξόδων των προστατευόμενων οικογενειών, όποτε 

χρειάζεται (έξοδα ενοικίου, ρεύμα, νερό, εμβόλια, φάρμακα, κλπ.) (Αγκαλιά, 2019). Συνεπώς, 

οι δράσεις της «ΑΓΚΑΛΙΑΣ» ανήκουν στην εξής τυπολογία: 

• Υποστήριξη και ενημέρωση εγκύων και νέων μητέρων, 

• Οικονομική υποστήριξη. 

«Αρωγή» 

Οι δράσεις της Αρωγής βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στην εθελοντική βοήθεια των πολιτών301, 

για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών, κατ’ επέκταση παιδιών σε ανάγκη. Η μέχρι 

στιγμής, 650 οικογένειες έχουν επωφεληθεί από τη βοήθεια της Αρωγής. Αυτή τη στιγμή 

παρέχεται στήριξη σε 65 οικογένειες, καλύπτοντας έξοδα διαβίωσης και περίθαλψης που τα 

νοικοκυριά αυτά δεν μπορούν να καλύψουν.302 Πολύ σημαντική δράση της Αρωγής συνιστά 

το Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ, όπου φιλοξενούνται σήμερα 55 παιδιά με ειδικές ανάγκες και 

του παρέχεται η δυνατότητα δημιουργικής και αθλητικής απασχόλησης (ΑΡΩΓΗ, 2019). 

Επιπλέον, εκπονείται το σχέδιο δράσης για την κατασκευή του Βαμβακάρειου Ιδρύματος για 

τη φιλοξενία ορφανών και απροστάτευτων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, αν και το 

Ίδρυμα είναι έτοιμο, αναζητείται κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για να τεθεί σε νόμιμη 

λειτουργία. (ΑΡΩΓΗ, 2019). Με μια ματιά λοιπόν, η τυπολογία των δράσεων της 

συγκεκριμένης οργάνωσης διαμορφώνεται ως εξής: 

• Παροχή υπηρεσιών στήριξης για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

• Δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης και άθλησης 

• Εκπόνηση πλάνων στέγασης και επανένταξης 

«Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας» 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας)303 δραστηριοποιούνται παγκοσμίως με 

βασικό τους γνώμονα την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας ότι 

«κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, 

την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική 

πεποίθηση». Με στόχο την πρόσβαση στην υγεία για όλους τους ανθρώπους, οι Γιατροί του 

Κόσμου εκπονούν πλάνα δράσεων και έχουν θεσπίσει προγράμματα για την εξασφάλιση 

 
301 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΑΡΩΓΗ, διαθέσιμο στο http://www.arogi.eu/  
302 Για το καταστατικό της ΑΡΩΓΗΣ, βλ. στο http://www.arogi.eu  
303 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ, διαθέσιμο στο https://mdmgreece.gr/ 

http://www.arogi.eu/
http://www.arogi.eu/
https://mdmgreece.gr/
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υγειονομικής περίθαλψης των ευάλωτων ομάδων. Εντός ελληνικών συνόρων έχει δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, για τα οποία έχουν δημιουργηθεί προγράμματα όπως οι κινητές 

μονάδες «Smile Project» και «Λητώ», οι οποίες είναι οδοντιατρικές και παιδιατρικές κινητές 

μονάδες επανδρωμένες με επαγγελματίες οδοντίατρους και παιδιάτρους για τον επαρκή 

οδοντιατρικό και διαγνωστικό έλεγχο, καθώς και την ενημέρωση και την πρόληψη της 

στοματικής υγιεινής, για τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σε απομακρυσμένες 

περιοχές ή είναι ανασφάλιστα. Ακόμη, τις χρονιές 2013 και 2014, όταν η χώρα βρισκόταν εν 

μέσω κρίσης, το πρόγραμμα «Αδαμαντιάδα» των Γιατρών του Κόσμου πραγματοποίησε 

επισκέψεις-εκστρατείες σε 60 σχολεία των Αθηνών με σκοπό την ενημέρωση για τη στοματική 

υγιεινή, κάνοντας οδοντιατρικό έλεγχο και παρέχοντας οδοντιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά 

οικογενειών που δεν έχουν την ασφάλιση ή την οικονομική δυνατότητα. Μια εξίσου 

σημαντική δράση του συγκεκριμένου οργανισμού είναι η πρωτοβουλία «Στέγη & Εργασία» 

του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη που πραγματοποιήθηκε στο δήμο Περάματος, με 

στόχο την εκπόνηση σχεδίων για την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων 

ομάδων της περιοχής (οικονομικών, υλικών και ψυχολογικών), κυρίως δε των αστέγων και 

όσων απειλούνται να χάσουν τη δυνατότητα να στεγάζονται κάπου και διαβιούν σε 

ακατάλληλες συνθήκες. Συμπερασματικά, οι δράσεις των «Γιατρών του Κόσμου» μπορούν να 

περιγραφούν συνοπτικά με την εξής τυπολογία: 

• Ιατροφαρμακευτική φροντίδα 

• Οδοντιατρική περίθαλψη 

• Εκπόνηση πλάνων στέγασης/επανένταξης 

• Ενημέρωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Οικονομική υποστήριξη 

 

«Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» 

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας 

των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των παιδιών μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες και 

παρεμβάσεις. Το όραμα του σωματείου αυτού ένας κόσμος, όπου «…τα παιδιά θα μεγαλώνουν 

υγιή και ευτυχισμένα, η γνώμη τους θα λαμβάνεται υπόψη και τα δικαιώματά τους θα γίνονται 

σεβαστά…»,304 όπως επισημαίνεται στον σχετικό ιστότοπο. Το Δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα 

παιδιά, ανεξαρτήτου θρησκείας, εθνικότητας, φύλου και γλώσσας, και παρέχει υπηρεσίες 

στήριξης παιδαγωγικού, ψυχοκοινωνικού και νομικού χαρακτήρα (Λεριού et al., 2019). Στις 

 
304 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Δίκτυο Για τα Δικαιώματα του Παιδιού, διαθέσιμο στο  https://ddp.gr/  

https://ddp.gr/
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δράσεις του Δικτύου συμπεριλαμβάνεται το Εργαστήρι Πολιτισμού, το «Κέντρο για το Παιδί», 

το Εφηβικό Δίκτυο και η Πλανόδια Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν σε 

μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των παιδιών, τη δημιουργική απασχόληση και την ποιοτική 

ψυχαγωγία των παιδιών, πάντα στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς στο 

δίκτυο μπορούν να απευθύνονται παιδιά ανεξαρτήτου εθνικότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

δράσεις του δικτύου είναι διαχωρισμένες για τα διαφορετικά ηλικιακά στάδια των παιδιών και 

περιλαμβάνουν ξεχωριστές υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης.  

Το Δίκτυο, λοιπόν, περιλαμβάνει δράσεις της εξής τυπολογίας: 

• Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

• Συμβουλευτική υποστήριξη 

• Μαθησιακή υποστήριξη 

• Ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση 

 

«Θεόφιλος» 

Η δράση του μη κυβερνητικού οργανισμού ΘΕΟΦΙΛΟΣ 305  στοχεύει στην ηθική και 

ψυχολογική στήριξη των άπορων πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται σε 

μειονεκτικές περιοχές, την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού τους, λόγω της 

επικείμενης ανεργίας, η οποία βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, παρέχοντας τους 

πρακτική, συναισθηματική και οικονομική υποστήριξη αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

τη φτώχεια και την κοινωνική απομόνωση σε ολόκληρη τη χώρα. Βασίζεται αποκλειστικά στις 

δωρεές και τον εθελοντισμό, ενώ οι δράσεις του συμπεριλαμβάνουν την Ανταλλακτική 

Οικονομία (όπου οι οικογένειες δημιουργούν είδη δώρων για την έκθεση του Θεόφιλου και σε 

αντάλλαγμα παίρνουν είδη πρώτης ανάγκης), έντυπη ενημέρωση για την αποτροπή των 

εκτρώσεων, και Τράπεζα αίματος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνοπτικά, οι δράσεις αυτές 

αποτελούν δράσεις ενημέρωσης και ηθικής/ψυχολογικής καθώς και υλικής υποστήριξης. 

 

«Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ» 

Το Κέντρο βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»306, παλιότερα ονομαζόμενο Κέντρο Προστασίας Παιδιού 

«Η ΜΗΤΕΡΑ» απευθύνεται στις μονογονεϊκές οικογένειες, τις οικογένειες σε κρίση, σε 

κίνδυνο φτώχειας, καθώς και σε απροστάτευτα παιδιά όλων των ηλικιών. Κύρια επιδίωξη του 

 
305 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ, διαθέσιμο στο https://www.theophilos.gr/  
306 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, διαθέσιμο στο 
 https://kvmhtera.gr/index.php?detail_id=81&pid=8  

https://www.theophilos.gr/
https://kvmhtera.gr/index.php?detail_id=81&pid=8
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ΜΗΤΕΡΑ είναι η διατήρηση της φροντίδας του κάθε παιδιού από τους βιολογικούς γονείς του, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση, σε συνεργασία με κρατικές αρχές αναζητά το κατάλληλο 

οικογενειακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής. Το 2012, «Η 

ΜΗΤΕΡΑ» προστάτευσε συνολικά 645 παιδιά. Τα εξιτήρια ήταν περισσότερα από τις 

εισαγωγές (130 έναντι 108), 53 υιοθεσίες παιδιών, 20 αναδοχές και 32 περιπτώσεις επιστροφής 

στη βιολογική οικογένεια (Λεριού et.al, 2019b). Οι δράσεις εδώ αφορούν υπηρεσίες υιοθεσίας 

και αναδοχής παιδιών που φιλοξενούνται. 

«Κιβωτός του Κόσμου» 

Η «Κιβωτός του Κόσμου»307 έχει κοινό απεύθυνσης τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών και 

μη, τα οποία διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες και στερούνται των βασικών ειδών υγιούς 

διαβίωσης, υλικών και άυλων. Το προσωπικό της Κιβωτού συνεργάζεται με φορείς 

προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ σήμερα διατηρεί τέσσερις στέγες φιλοξενίας 

για το σκοπό αυτό. Κύριο μέλημα της Κιβωτού είναι τα παιδιά να διατηρούν τη σχέση με το 

οικογενειακό τους περιβάλλον μέχρι την ενηλικίωση τους, ενώ είναι πολύ σημαντικό στις 

στέγες να επικρατεί οικογενειακό κλίμα. Παιδιά και γονείς λαμβάνουν βοήθεια από τη Κιβωτό, 

είτε πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες είτε όχι, η οποία περιλαμβάνει ρούχα, φάρμακα 

και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ παρέχεται και ψυχοκοινωνική στήριξη, και συμβουλευτική 

γονέων και παιδιών. Συνεπώς, εδώ έχουμε δράσεις που αφορούν: 

• Φιλοξενία ως την ενηλικίωση 

• Ψυχολογική υποστήριξη 

• Ενημέρωση και υποστήριξη γονέων 

 

«Παιδικά Χωριά SΟS» 

Πρόκειται για σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά αναγνωρισμένο ως 

φιλανθρωπικό. Προστατεύει παιδιά που, για σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, στερούνται 

μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών τους γονιών. Η προστασία και φροντίδα των παιδιών 

προσφέρεται σε μακρόχρονη βάση, από την παιδική ηλικία μέχρι την επαγγελματική, 

οικονομική αποκατάσταση τους. Τα παιδιά μεγαλώνουν με τα αδέλφια τους, σε σπίτι, με μια 

Μητέρα SOS. Στην Ελλάδα λειτουργούν308: τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, Πλαγιαρίου, 

 
307 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κιβωτός του Κόσμου, διαθέσιμο στο  
https://www.kivotostoukosmou.org/el/kivotos-tou-kosmou 
308 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις των παιδικών χωριών βλ. Παιδικά Χωριά SOS, 
διαθέσιμο στο http://www.sos-villages.gr/content/actions 

https://www.kivotostoukosmou.org/el/kivotos-tou-kosmou
http://www.sos-villages.gr/content/actions
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Θράκης, τις Στέγες Νέων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και 

Οικογένειας στην Αθηνά, τον Ξενώνα Εφήβων στο Χαλάνδρι, τον Ξενώνα Βρεφών -SOS, στο 

Μαρούσι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και 

τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Προσφύγων στην Αθήνα. Τα «Παιδικά Χωριά SOS» 

πραγματοποιούν δράσεις που αφορούν ως επί το πλείστον τη φιλοξενία παιδιών ως την 

ενηλικίωση τους, με ό, τι συνεπάγεται αυτό, ήτοι παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

δημιουργική δραστηριότητα, σίτιση, και εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο συγκεκριμένος 

οργανισμός, λόγω της φήμης και του έργου του, αλλά και των διεθνών συνεργασιών του, 

βρέθηκε μεταξύ των οργανισμών από τους οποίους πήραμε συνέντευξη στα πλαίσια της 

ποιοτικής έρευνας. Η γραπτή συνέντευξη που μας παραχώρησαν ο κ. Νώντας Λοράνδος, 

Διευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης και ο κ. Δημήτρης Τζούρας, Υπεύθυνος 

Κοινωνικού Τομέα των Παιδικών Χωριών SOS βρίσκεται στο Παράρτημα 5Ε στη σελίδα 215 

του παρόντος. 

 

«Οι Φίλοι του Παιδιού» 

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης309 αποτελεί η προστασία του 

παιδιού μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία 

αντιμετώπισης προβλημάτων οικονομικής φύσεως. Ανάμεσα στις δράσεις των Φίλων του 

Παιδιού υπάρχει το «Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προαγωγής υγείας για 

τα άπορα παιδιά», το οποίο αφορά τους κατοίκους της Αττικής σε χαμηλή εισοδηματική 

κατάσταση που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παραπέμπονται από 

δημόσιο νοσοκομείο. Καλύπτονται φαρμακευτικές ανάγκες παιδιών με μεσογειακή αναιμία 

και διαβήτη, φυσιοθεραπείες και οδοντιατρικές εργασίες, ορθοπεδικά βοηθήματα, εμβόλια και 

εξετάσεις κάθε τύπου. Ακόμη, υπάρχει το «Πρόγραμμα σίτισης απόρων παιδιών και 

οικογενειών», από το οποίο υποστηρίζονται μηνιαίως 350 οικογένειες (450 παιδιά). Επιπλέον, 

υπάρχει το «Πρόγραμμα υποστήριξης οικογενειακής εστίας», όπου υποστηρίζονται 

οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς και μη κοινωνικές ομάδες, οι οποίες λόγω ανεργίας που 

επέφερε η οικονομική κρίση αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Μια 

ακόμη σημαντική πρωτοβουλία των Φίλων του Παιδιού είναι το «Πρόγραμμα κοινωνικής και 

ψυχολογικής στήριξης γονέων και παιδιών», στο οποίο περιλαμβάνεται συμβουλευτική προς 

τους γονείς για την ορθή αντιμετώπιση του γονικού τους ρόλου. Στα πλαίσια των δράσεων 

ενημέρωσης υπάρχει το «Πρόγραμμα ενημέρωσης παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών», το 

 
309 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, διαθέσιμο στο https://filoitoupediou.gr/ 

https://filoitoupediou.gr/
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οποίο περιλαμβάνει ομιλίες σε σχολεία και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, με τη σύμφωνη 

γνώμη των σχολικών συμβούλων, με θέματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, οι μαθησιακές 

δυσκολίες, ο εθελοντισμός, κλπ. Τέλος, υπάρχει πρόγραμμα σχολικής ενίσχυσης και 

πολιτισμικής επιμόρφωσης, καθώς και προγράμματα κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δράσεις της συγκεκριμένης ΜΚΟ ανήκουν στην 

εξής τυπολογία: 

• Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Σίτιση 

• Οικονομική υποστήριξη 

• Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη 

• Ενημέρωση 

• Σχολική ενίσχυση και πολιτισμική επιμόρφωση 

• Ψυχαγωγία 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Το «Χαμόγελο του Παιδιού»310 είναι ένας παγκοσμίως γνωστός μη κυβερνητικός οργανισμός, 

ο οποίος δραστηριοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και 

μεγάλο αριθμό εθελοντών και δωρητών. Μέχρι και σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

στηρίζει παιδιά-θύματα βίας και εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα υγείας, και παιδιά που 

βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας (Λεριού et.al, 2019). 

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, από το 1996 

«Το Χαμόγελο του παιδιού» παρέχει ηθική, ψυχολογική, οικονομική και υλική υποστήριξη σε 

παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που δεν έχουν τα απαραίτητα για τη διαβίωση τους, 

παιδιά που έχουν υποστεί κάθε μορφής κακοποίηση.311 Μεταξύ άλλων, οι δράσεις που σήμερα 

λειτουργούν από «Το Χαμόγελο του παιδιού»: 

1. Τρία Σπίτια Φιλοξενίας (στη Νίκαια, στο Περιστέρι και στο Πολύδροσο) όπου μετά 

από εισαγγελική εντολή φιλοξενούνται περίπου 50 παιδιά σε κίνδυνο κάτω από τη 

 
310 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Χαμόγελο του Παιδιού, διαθέσιμο στο 
https://www.hamogelo.gr/gr/el/home/  
311 Ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί ηγέτη στο χώρο της κοινωνικής καινοτομίας και της παιδικής 
προστασίας. Εκτός από τη μελέτη περίπτωσης, ο οργανισμός συμμετείχε και στην ποιοτική έρευνα που 
διεξήχθη, παραχωρώντας στην ερευνητική ομάδα γραπτή συνέντευξη που αφορούσε τη λειτουργία του 
οργανισμού αναφορικά με τα θεσμικά πλαίσια, καθώς και τα κενά που εντοπίζουν από την καθημερινή 
εμπειρία τους. Η αυτούσια συνέντευξη βρίσκεται στο Παράρτημα 5Ζ. 

https://www.hamogelo.gr/gr/el/home/
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συνεχή φροντίδα παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, παιδοψυχολόγων και 

εθελοντών,  

2. Τράπεζα ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση άπορων οικογενειών στην Αθήνα, 

στον Πύργο Ηλείας και στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία μας δίνεται η δυνατότητα να 

υποστηρίζουμε ετησίως περίπου 6.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα,  

3. Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας SOS 1056 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον 

Πύργο Ηλείας η οποία δέχεται σε εικοσιτετράωρη βάση καταγγελίες (επώνυμες/ 

ανώνυμες) και κλήσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο, 

4. Έξι κινητές ιατρικές μονάδες και μία μηχανή άμεσης επέμβασης για τη μεταφορά 

παιδιών με προβλήματα υγείας,  

5. Ομάδα εθελοντών αιμοδοτών και 

6. Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για την καθημερινή απασχόληση παιδιών 

που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

Για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών στα φανάρια, έχει δημιουργηθεί 

μία μονάδα στελεχωμένη με ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εθελοντές, στα πλαίσια 

προγράμματος που θα λειτουργήσει με την υποστήριξη του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του παιδιού» δραστηριοποιείται σε θέματα ευαισθητοποίησης των 

πολιτών στα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά στην Ελλάδα και στην αντιμετώπισή τους, 

σε συνεργασία με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

(Χαμόγελο του Παιδιού, 2019). Έτσι, οι δράσεις του Χαμόγελου συνοψίζονται στην εξής 

τυπολογία: 

• Ηθική και ψυχολογική υποστήριξη 

• Φιλοξενία 

• Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 

• Παρέμβαση σε περιπτώσεις κινδύνου 

• Άμεση μεταφορά παιδιών με προβλήματα υγείας 

• Δημιουργική απασχόληση 

• Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών βίας 
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«Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας» 

Το Χατζηκυριάκειο312 είναι ίδρυμα παροχής παιδικής προστασίας με λειτουργία πάνω από 100 

χρόνια στον τομέα της παιδικής μέριμνας. Απευθύνεται σε κορίτσια της περιοχής του Πειραιά 

από 6 ετών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος τα κορίτσια μπορούν να διαμένουν στο 

ίδρυμα και σε αργίες και διακοπές να επισκέπτονται το οικογενειακό τους περιβάλλον 

(Κλειστή Περίθαλψη), ή να περνούν τις ώρες μετά το σχολείο εκεί αλλά να κοιμούνται στο 

σπίτι τους (Ανοιχτή Περίθαλψη). Ακόμη, με την Ημιαυτόνομη διαβίωση, τα κορίτσια που 

έχουν επιστρέψει στο οικογενειακό τους περιβάλλον παρακολουθούνται από τους κοινωνικούς 

λειτουργούς του Ιδρύματος, ενώ στο πρόγραμμα της Αυτόνομης διαβίωσης, τα κορίτσια άνω 

των 18 πλέον, παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης αλλά λόγω σπουδών 

διαμένουν εκτός του οικοτροφείο (Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, 2019). 

Συνεπώς, εδώ μιλάμε για δράσεις που αφορούν: 

• Φιλοξενία ως την ενηλικίωση 

• Κάλυψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης 

• Ψυχαγωγία 

• Ψυχολογική υποστήριξη 

• Κάλυψη μαθησιακών αναγκών 

 

«ActionAid Hellas» 

H ActionAid313 είναι μια διεθνής οργάνωση που δραστηριοποιείται κατά της φτώχειας και της 

αδικίας σε περισσότερες από 45 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το γραφείο στη Ελλάδα ιδρύθηκε 

το 1998 και συμπεριλαμβάνει δράσεις που ανταποκρίνονται στη ελληνική πραγματικότητα της 

κρίσης. Το «Επίκεντρο» είναι το κέντρο στήριξης 314  υπέρ των πληθυσμών που έρχονται 

αντιμέτωποι με οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό. Στους ανθρώπους που 

απευθύνονται στο συγκεκριμένο φορέα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες εύρεσης 

εργασίας και σε ψυχοκοινωνική, νομική και λογιστική στήριξη. Παράλληλα, στο Επίκεντρο 

τα παιδιά και οι έφηβοι αποκτούν χρήσιμες γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες σε τομείς 

όπως η τεχνολογία, οι επιστήμες και οι τέχνες, μέσω της συμμετοχής τους σε καινοτόμα 

 
312 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, διαθέσιμο στο 
http://www.xatzikiriakio.gr/   
313 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ActionAid Hellas, διαθέσιμο στο http://www.actionaid.gr/ 
314 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα , βλ. στο Επίκεντρο, Action Aid, διαθέσιμο 
στο http://epikentro.actionaid.gr/programmata/ 

http://www.actionaid.gr/ti-kanoume/
http://www.xatzikiriakio.gr/
http://www.actionaid.gr/
http://epikentro.actionaid.gr/programmata/
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εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ λειτουργεί το εκπαιδευτικό τμήμα και το Action Finance 

Initiative (AFI), για την καταπολέμηση της ανεργίας. 315  Σε ελληνικό επίπεδο λοιπόν, ο 

οργανισμός αυτός δραστηριοποιείται στις εξής μορφές δράσεων:  

• Καταπολέμηση κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού 

• Αντιμετώπιση της ανεργίας 

• Προώθηση της εκπαίδευσης 

• Δημιουργική απασχόληση 

• Συμβουλευτική υποστήριξη 

• Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

• Νομική υποστήριξη 

• Λογιστική υποστήριξη 

 

«HOPEGENESIS» 

Η HopeGenesis316 είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με τομέα δράσης την υγεία και την 

κοινωνική πρόνοια, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στο ζήτημα της υπογεννητικότητας. Κύριο 

μέλημα της οργάνωσης αυτής είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας 

σε γυναίκες που κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, από την πρώτη μέρα της κύησης μέχρι 

και την ημέρα του τοκετού, οι οποίες βρίσκονται σε ανάγκη, κυρίως σε εκείνες που βρίσκονται 

σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή απομονωμένα νησιά. Η σχέση της δράσης της 

συγκεκριμένης ΜΚΟ με το περιεχόμενου του εν λόγω ερευνητικού έργου συνίσταται στο ότι 

η υπογεννητικότητα αποτελεί αφετηρία για να μιλήσουμε για παιδική ευημερία. Την ίδια 

λογική πορεία ακολουθεί και η UNICEF. Πρώτα δηλαδή εξετάζεται αν γεννιούνται παιδιά, και 

στη συνέχει αν ευημερούν. Επιπλέον, η υπογεννητικότητα συνιστά παράγοντα που σχετίζεται 

με τη διάσταση που αφορά τη δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, για παράδειγμα η 

αδυναμία κάλυψης εξόδων τοκετού αφορά τους γονείς και άμεσα το βρέφος, που μπορεί να 

διατρέξει κίνδυνο (Λεριού et.al, 2019). Συνεπώς, οι δράσεις εδώ αφορούν την περίθαλψη και 

τη φροντίδα εγκύων. 

 

 
315 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Action Finance Initiative (AFI), διαθέσιμο στο 
https://www.afi.org.gr/  
316 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: HopeGenesis, διαθέσιμο στο http://hopegenesis.org/gr/  

https://www.afi.org.gr/
http://hopegenesis.org/gr/
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«Παιδί και Οικογένεια - Kid and Family» 

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» 317  είναι ένας 

οργανισμός που δραστηριοποιείται στα ζητήματα της παιδικής φτώχειας και της στήριξης των 

οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του 

οργανισμού, «ο κύριος σκοπός του οργανισμού είναι ο επαναπροσδιορισμός των κοινωνικών 

θεσμών με τη βοήθεια της κοινωνίας για να εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής 

των ανήλικων παιδιών και των οικογενειών τους, εκτελώντας έργα». Οι τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται το «Παιδί & Οικογένεια-Kid & Family» είναι οι διανομές τροφίμων στα 

νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη, ψυχολογική υποστήριξη, charity shops από όπου οι 

«εύθραυστες οικογένειες» μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα σε χαμηλές τιμές, δίκτυο 

ιατρικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης ψυχολογικής υποστήριξης, art festivals και 

δωρεάν workshops για μαθητές (Λεριού et. al, 2019).  

Οι δράσεις της οργάνωσης αυτής, τυποποιούνται ως εξής: 

• Αναβάθμιση ποιότητας ζωής 

• Άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

• Παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιες υπηρεσίες 

• Σίτιση/εξασφάλιση διατροφής 

• Ψυχολογική υποστήριξη σε βάθος χρόνου 

• Εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης  

• Δυνατότητα αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε χαμηλές τιμές 

Σε συνέντευξη318 που παραχωρήθηκε από την πρόεδρο του οργανισμού, κα. Τερζάκη, 

διαχωρίστηκε η δράση που αφορά τη βελτίωση της διατροφής των παιδιών με το 

χαρακτηρισμό της ως «μέσο καταστολής για τις άμεσες ανάγκες», το οποίο στην ουσία 

συνοδεύει την κινητοποίηση που πραγματοποιείται για την ψυχολογική κάλυψη ή τη 

διαδικασία παραπομπής και θεραπείας, που συνήθως προηγούνται, καταδεικνύοντας τη 

σημασία του Κέντρου Άμεσης Παρέμβασης του οργανισμού. Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει 

μέριμνα για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών ή κοινωνικών καταστροφών, και πώς αυτός 

είναι ο τομέας στον οποίο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο κομμάτι της δράσης, αφού 

πρωταρχικός σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών τη στιγμή που υπάρχουν.  

 
317 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Kid and Family, διαθέσιμο στο http://www.kidsfestival.gr/, 

http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95, https://www.globalgiving.org/projects/relief-distributions-greece/ 

318 Για αυτούσια τη συνέντευξη βλ. Παράρτημα 5.Β. 

http://www.kidsfestival.gr/
http://www.voluntarywork.gr/gr/mko/95
https://www.globalgiving.org/projects/relief-distributions-greece/
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Στη συνέχεια, θίχτηκε το ζήτημα της ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχει 

οργανισμός προς παιδιά και γονείς. Η κα. Τερζάκη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα παιδιά, 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των δυσμενών συνθηκών δεν λαμβάνουν καμία 

ουσιαστική καθοδήγηση, ακόμα και από τους γονείς που ενδιαφέρονται πραγματικά για τα 

παιδιά τους, καταλήγοντας ότι πρόκειται για σημείο των καιρών, αφού οι υποχρεώσεις ης 

καθημερινότητας έχουν απορροφήσει εξ’ ολοκλήρου την αντοχή και το χρόνο του γονέα, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται αυτοκαταστροφικά, και στη συνέχεια ο γονέας να μη 

γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί, και αυτός είναι ο λόγος που ο οργανισμός 

δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη δράση. Επιπλέον, στη συζήτηση που έγινε αναφορικά με 

την κάλυψη των υλικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους αναφέρθηκε ότι 

υπάρχουν σημαντικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν π.χ. σε σχολικά είδη, καθώς όταν ένα 

παιδί πηγαίνει στο σχολείο χωρίς αυτά που έχουν τα άλλα παιδιά στιγματίζεται και 

τραυματίζεται ψυχολογικά. Σημειώθηκε ότι ο οργανισμός λειτουργεί σαν έκτακτη ομάδα 

καταστροφών και απευθύνεται στα σχολεία γιατί εκεί οι καταστροφές αν και μεταφορικές, 

είναι εξίσου μεγάλες λόγω των ψυχώσεων.  

Επιπλέον, η ανάγκη για υλικά προϊόντα είναι μεγάλη, και ιδίως για τα σωστά προϊόντα 

για τα παιδιά, αφού λόγω της κρίσης, υπάρχει μια προτίμηση στο φθηνότερο και όχι στο 

ποιοτικότερο φαγητό. Οι διατροφικές συνήθειες στη Ελλάδα για αυτόν τον λόγο είναι πολύ 

κακές και ο συγκεκριμένος οργανισμός επιδιώκει τη βελτίωση τους με τη διανομή προϊόντων 

σύμφωνα με την εποχικότητα τους. Ακόμη, η κακή διατροφή συνδέεται με πληθώρα 

ψυχολογικών διαταραχών, ως κύριο αίτιο τους, ενώ έγινε αναφορά και σε μη λειτουργικές 

δομές αυτοδιοίκησης. 

Όσον αφορά τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο, σύμφωνα με την 

κα. Τερζάκη, αυτό αφορά τη λειτουργικότητα των δομών αυτών και τη δυνατότητα πρόσβασης 

από τον πομπό στον δέκτη και αντίστροφα. Εδώ εννοείται ότι τα παιδιά που πηγαίνουν σε 

σχολεία που οι διευθυντές δεν ανοίγουν τις πόρτες στους οργανισμούς που έρχονται για να 

βοηθήσουν, δεν μπορούν να επωφεληθούν. Η καινοτομία της δράσης το «Παιδί και 

Οικογένεια» είναι ότι τα παιδιά μπορούν να απευθυνθούν εκεί και από μόνα τους, χωρίς τη 

γραφειοκρατική ανάγκη συνοδείας κηδεμόνα, για να ζητήσουν οτιδήποτε, από χαρτομάντιλα, 

μέχρι φάρμακα ή άμεση περίθαλψη ιατρικής φύσεως, ακόμα και σε περιπτώσεις που τα παιδιά 

δεν θέλουν να το μάθουν οι γονείς. 

Όπως μας ανέφερε η κα. Τερζάκη, η δράση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

των παιδιών είναι η άμεση παρέμβαση, το γεγονός ότι από τη στιγμή που τα περιστατικά 

προσέρχονται στον χώρο του οργανισμού εξετάζονται επισταμένως και καθορίζεται άμεσα η 
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θεραπεία και η αντιμετώπιση. Ακόμη, σημαντικό είναι το ερευνητικό έργο που γίνεται, που 

στοχεύει σε μια έγκυρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ικανή να σταθεί ως 

εργαλείο επιδίωξης αξιώσεων από διεθνής οργανισμούς όπως η ΕΕ, και σημαντικό ρόλο σε 

αυτό θα πρέπει να παίξουν τα πανεπιστήμια. 

Τέλος, τα κενά που διαπιστώθηκαν αφορούν τη μη ορθή λειτουργία των δομών οι 

δράσεις των οποίων σχετίζονται με τα παιδιά, καθώς και την ανικανότητα διαχείρισης κρίσεων. 

Ακόμη, οι παιδο-ψυχιατρικές κλινικές εκλείπουν, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση τα 

παιδιά σε θεραπείες, κι αυτό εντείνεται λόγω της ίδιας της ρίζας του, που είναι η έλλειψη 

πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό την αυτοκτονία και την αυτοκαταστροφή. 

 

«Ενοριακή Εστία Γκύζη» 

Ο τομέας νεότητας της Ενοριακή Νεανική Εστία319 του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη, 

στην προσπάθεια να βοηθήσει τα παιδιά, τους νέους και γενικότερα την ελληνική οικογένεια 

έχει θεσπίσει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ελάφρυνση του οικογενειακού 

προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, από την αρχή της οικονομικής κρίσης έχει παρθεί η 

απόφαση από το συμβούλιο της Ενοριακής Νεανικής Εστίας να δίνονται μαθητικά επιδόματα 

και σε μαθητές ώστε να καλύψουν οικονομικές ανάγκες για γραφική ύλη, αγορά βιβλίων και 

άλλων ειδικών αναγκών καθώς επίσης και πλήρης κάλυψη τροφείων για συμμετοχή στις 

θερινές μαθητικές εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις (Λεριού et. al, 2019). Συνεπώς, οι δράσεις 

εδώ αφορούν την οικονομική ενίσχυση για σχολικά είδη, και τη μαθησιακή υποστήριξη. 

«Συνήγορος του Παιδιού» 

Η ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη320 από το 1997 στοχεύει στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων των πολιτών, υπό τον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων παρέχοντας δωρεάν τις 

υπηρεσίες του. Σημείο ενδιαφέροντος για το Συνηγόρου του Πολίτη είναι ο Κύκλος 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, και για το λόγο αυτό υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα που λειτουργεί 

ως Συνήγορος του Παιδιού321, από τον Ιούλιο του 2003. Στις δράσεις του Συνηγόρου του 

Παιδιού συγκαταλέγεται η γνωστοποίηση των παιδικών δικαιωμάτων στο ευρύ κοινό, η 

νομική παρακολούθηση της παραβίασης τους, αλλά και η εξασφάλιση ότι η φωνή των παιδιών 

«ακούγεται» όταν παρίσταται ανάγκη (Λεριού et. al, 2019). Αν θέλουμε αυτό να το εντάξουμε 

στην τυπολογία δράσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δράσεις του Συνηγόρου 

 
319 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ενοριακή Εστία Γκύζη, http://www.eneagstylianougkyzi.gr/  
320 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Συνήγορος του Πολίτη, διαθέσιμο στο https://www.synigoros.gr/  
321 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Συνήγορος του Παιδιού, διαθέσιμο στο http://www.0-18.gr/  

http://www.eneagstylianougkyzi.gr/
https://www.synigoros.gr/
http://www.0-18.gr/
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περιλαμβάνουν τη νομική παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, υπηρεσίες 

παρέμβασης σε εθνικούς και διεθνείς φορείς για την προάσπιση τους. 

 

«Άρσις»-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

Η «ΑΡΣΙΣ»322 είναι μια κοινωνική οργάνωση που στοχεύει στην υποστήριξη των νέων 15 έως 

21 ετών που λόγω δυσχερών συνθηκών αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την κοινωνική και 

επαγγελματική ανάπτυξη τους. Σκοπός της «ΑΡΣΙΣ» είναι η αντιμετώπιση της 

περιθωριοποίησης και των προβλημάτων που αυτή επιφέρει στην καθημερινή διαβίωση των 

ανθρώπων των ηλικιών αυτών. Η «ΑΡΣΙΣ» συνεργάζεται και με άλλους φορείς στήριξης και 

προσφέρει δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω 

των «Κέντρων Υποστήριξης Νέων», ενώ προωθεί την πολιτιστική εκπαίδευση και την 

προώθηση υγιών καλλιτεχνικών ερεθισμάτων και δημιουργικής απασχόλησης στα πλαίσια 

εκπαιδευτικών και παραγωγικών εργαστηρίων, τα οποία λειτουργούν ως χώροι προετοιμασίας 

των νέων για ένταξη στην εργασία και επανένταξη μετά την αποφυλάκιση. Ακόμη, στο πλαίσιο 

των δράσεων της «ΑΡΣΙΣ» λειτουργούν δομές φιλοξενίας για ανήλικους και οικογένειες, 

δράσεις παιδικής προστασίας από την εργασία και το trafficking, δράσεις παροχής ειδών 

πρώτης ανάγκης. Προστίθεται λοιπόν στην τυπολογία των δράσεων της συγκεκριμένης 

μελέτης και οι δράσεις της «ΑΡΣΙΣ» οι οποίες τυποποιούνται ως εξής: 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Προσωρινή φιλοξενία 

• Υπηρεσίες παραπομπής σε άλλους φορείς 

• Δημιουργική απασχόληση 

• Νομική συμβουλευτική και ενημέρωση 

• Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης 

• Streetwork 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

• Παρεμβάσεις σε σωφρονιστικά ιδρύματα  

• Επαγγελματικός προσανατολισμός 

 

 
322 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΑΡΣΙΣ, διαθέσιμο στο https://www.arsis.gr/pii-imaste/i-arsis/ 

https://www.arsis.gr/pii-imaste/i-arsis/
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«Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση»- Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας 

Η Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση323 εστιάζει στα παιδιά που ανήκουν σε όλων των ειδών 

τις μειονότητες, στα άστεγα παιδιά, και σε εκείνα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά, 

οικογενειακά προβλήματα, ρατσισμού και περιθωριοποίησης. Με το Κέντρο Συμπαράστασης 

Παιδιών και οικογένειας, το οποίο απευθύνεται στα παιδιά από περιοχές τις Αθήνας όπως το 

Μεταξουργείο και ο Κολωνός, η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη εκείνων 

των περιπτώσεων όπου λόγω προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής φύσεως απουσιάζει 

από το ενδοοικογενειακό περιβάλλον η σύγχρονη γονική φροντίδα. Στους χώρους αυτούς 

υπάρχει Κέντρο Ημέρας για τη δημιουργική απασχόλησης και φύλαξη των μικρών παιδιών, 

το Κέντρο Εφήβων και Νέων και το Κέντρο Οικογένειας. Στο Κέντρο Συμπαράστασης 

Παιδιών και Οικογένειας, λοιπόν, οι δράσεις που πραγματοποιούνται ακολουθούν την εξής 

τυπολογία:324 

• Αντιμετώπιση Κοινωνικού Αποκλεισμού 

• Ψυχολογική υποστήριξη 

• Δημιουργική απασχόληση 

• Επανένταξη-αντιμετώπιση του ρατσισμού και της περιθωριοποίησης 

• Καθοδήγηση για την επαγγελματική ένταξη των γονέων 

 

«Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)325 είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που κάνει δωρεές σε 

ΜΚΟ που ασχολούνται με την προώθηση των τεχνών, της παιδείας, του πολιτισμού, του 

αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας, ενώ παρέχει στήριξη χρηματοδοτικής φύσεως σε 

προγράμματα φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της κοινωνικής 

πρόνοιας και αλληλεγγύης (Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 2019). 

Η δράση του ΙΣΝ, η οποία περιλαμβάνει ως επί το πλείστον τη χρηματοδότηση μέσω 

δωρεών, στην Ελλάδα, περιλαμβάνει πρωτοβουλίες δωρεών συνολικού ύψους σχεδόν 380 

εκατομμυρίων δολαρίων (Δωρεές Ενάντια στην Κρίση & Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των 

 
323 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση, Κέντρο Συμπαράστασης 
Παιδιών και Οικογένειας, διαθέσιμο στο http://www.supportcenter.gr/GR/index.php  
324 Στο Παράρτημα 5Γ (σελ. 173). παρατίθεται η συνέντευξη της ιδρύτριας της δομής κας. Μυρτώ Λεμού. 
325 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα βλ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαθέσιμο στο 
https://www.snf.org/el/ 

http://www.supportcenter.gr/GR/index.php
https://www.snf.org/el/
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Νέων326), προς ανακούφιση των άμεσων συνεπειών της οικονομικής κρίσης στον ελληνικό 

πληθυσμό. Από το 2017 και μετά ανακοινωθήκαν επιπλέον δωρεές που εστιάζουν στον τομέα 

της υγείας με προϋπολογισμό που φτάνει τα 348 εκατομμύρια δολάρια, σε συνέχεια των 

χρηματοδοτήσεων προς την υγεία που πραγματοποιεί το ΙΣΝ ήδη από το 1996 (Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος, 2019). Οι δράσεις που αφορούν άμεσα τα παιδιά και την ευημερία τους είναι 

αρχικά το «Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής»327, το οποίο είναι 

πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τους μαθητές των δημοσίων 

σχολείων, περιοχών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σκοπός είναι οι μαθητές των σχολείων να 

έχουν μια επαρκή καθημερινή διατροφή που να αποτελείται από υγιεινά γεύματα, ώστε να 

καλλιεργηθούν υγιείς διατροφικές συνήθειες η οποία σε δεύτερο χρόνο θα μεταφερθούν στο 

σπίτι και την οικογένεια. Επιπλέον, μια καινοτόμος δράση για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της αστεγίας στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, είναι η λειτουργία των 

Ανοικτών Κέντρων Ημέρας (Κοινωνική Κατοικία), για οικογένειες που κινδυνεύουν να 

χάσουν το σπίτι τους 

Συμπερασματικά, οι δράσεις του ΙΣΝ που αφορούν την παιδική ευημερία κατά τη 

διάρκεια της κρίσης μέχρι και σήμερα, αν θέλουμε να τις εντάξουμε σε μια τυπολογία δράσεων, 

διαμορφώνονται ως εξής: 

• Οικονομική στήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινωνικής 

αλληλεγγύης (Δωρεές) 

• Ενίσχυση του τομέα της υγείας 

• Σίτιση και προώθηση της υγιεινής διατροφής 

• Καταπολέμηση της ανεργίας 

• Παροχή προσωρινού καταλύματος/διασφάλιση στέγασης 

 

 
326 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές βλ στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πρωτοβουλίες, 
διαθέσιμο στο https://www.snf.org/el/protoboulies/dorees-enantia-stin-krisi/.  
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Έκθεση Deloitte για το Πρόγραμμα Δωρεές Ενάντια στην Κρίση & 
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαθέσιμο στο 
https://www.snf.org/media/3992826/Deloitte-Executive-Summary-GR.pdf 
327 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Έκθεση Deloitte για το Πρόγραμμα Σίτισης & Προώθησης της Υγιεινής 
Διατροφής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διαθέσιμο στο 
 https://www.snf.org/media/4427555/SNF_Nutrition_Program_Assessment.pdf 

https://www.snf.org/el/protoboulies/dorees-enantia-stin-krisi/
https://www.snf.org/media/3992826/Deloitte-Executive-Summary-GR.pdf
https://www.snf.org/media/4427555/SNF_Nutrition_Program_Assessment.pdf
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Ερυθρός Σταυρός 

Από τους πιο γνωστούς ΜΚΟ της Ελλάδας, ιδρυθείς το 1877, αποτελεί τμήμα Διεθνούς 

Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 328  με αντικείμενο δράσης την 

προώθηση του ανθρωπισμού και της εθελοντικής προσφοράς για την αντιμετώπιση πάντων 

ειδών αναγκών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμών. Το ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού (ΕΣΣ) απευθύνεται στους πολίτες, τις οικογένειες και τις ομάδες ανθρώπων, 

χωρίς να κάνει διακρίσεις. Συνεργάζεται με τους εγχώριους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

όταν παρίσταται ανάγκη, ενώ έχει παρουσία και στο εξωτερικό όποτε υπάρχουν καταστάσεις 

που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης. Ανάμεσα στους Τομείς που διαρθρώνεται το διοικητικό 

κομμάτι του ΕΣΣ, οι τομείς που αφορούν τα παιδιά σε ανάγκη είναι ο Τομέας Κοινωνικής 

Πρόνοιας και η Διεύθυνση Νεότητας, οι δράσεις τις οποίας έχουν περισσότερο πολιτιστικό και 

ενημερωτικό χαρακτήρα. 

Στις υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας συγκαταλέγεται η έρευνα ως προς τις 

υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 

αντιμετώπισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων με αυξημένες απαιτήσεις σε εθνικό 

επίπεδο, ενώ το έργο υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από εθελοντές. Αυτή τη στιγμή 

λειτουργούν προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας υπό μορφή Κοινωνικών παρεμβάσεων που 

σχετίζονται με συμβουλευτική και ψυχολογική-κοινωνική στήριξη κάθε είδους ευάλωτης 

ομάδας, από μακροχρόνια ανέργους μέχρι μονογονεϊκές οικογένειες,329 αλλά και τη εύρυθμη 

λειτουργία κέντρων υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας.330 Στην Περιφέρεια λειτουργούν 

κοινωνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις δομές του ΕΣ για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.  

Αξιοσημείωτη δράση του ΕΣ αποτελεί ο Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων, ο οποίος 

λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από το πρόγραμμα επωφελούνται πολίτες 

ελληνικής υπηκοότητας που διαβιούν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες, άνεργοι από 45 ετών και 

πάνω, μετανάστες και παλιννοστούντες, αλλά και πολυμελείς οικογένειες με παιδιά που 

βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (που είναι και ο λόγος που συμπεριλαμβάνεται η δράση αυτή 

στο review). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες στέγασης, ιατρικής φροντίδας 

 
328 Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του Ερυθρού Σταυρού σε διεθνές και εθνικό επίπεδο βλ. στο 

Ερυθρός Σταυρός, διαθέσιμο στο http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1&la=1 
329 Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ατόμων και Οικογενειών, Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων 
(πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 
330 Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων Βόλου 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=1&la=1
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και σίτισης, καθώς επίσης και συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από κοινωνικούς 

λειτουργούς. Συνεπώς, οι δράσεις του ΕΣ ακολουθούν την εξής τυπολογία: 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Καταπολέμηση της αστεγίας και φιλοξενία 

• Σίτιση 

• Εκπόνηση κοινωνικής έρευνας 

 

Σε διεθνές επίπεδο 

Human Early Learning Partnership 

Ορμώμενοι από τη διεξαγωγή τμήματος της ποιοτικής έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις για ζητήματα που αφορούν την παιδική ευημερία σε αρμόδιους φορείς του 

εξωτερικού, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την αναφορά της δράσης τους σε 

επιστημονικό επίπεδο έρευνας. Για αυτό το λόγο, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν review η 

πρωτοβουλία σε επιστημονικό επίπεδο που λαμβάνεται από το ερευνητικό κέντρο Human 

Early Learning Partnership (HELP)331 το οποίο βρίσκεται στο Βανκούβερ του Καναδά. 

Πρόκειται για ένα συνεργατικό, διεπιστημονικό ερευνητικό δίκτυο, το οποίο εδρεύει 

στο School of Population and Public Health του University of British Columbia. Κορμός της 

επιστημονικής δραστηριότητας του εν λόγω ερευνητικού κέντρου είναι η συγκέντρωση και 

αξιοποίηση των επιστημονικών απόψεων των ερευνητών παγκοσμίου βεληνεκούς ως 

εφαλτήριο για τη αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων ανάπτυξης παιδιών πρώιμης 

παιδικής ηλικίας (Early Child Development). Κατ’ επέκταση, το HELP συνδέει ερευνητές και 

επαγγελματίες από κοινότητες και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, στον Καναδά και σε διεθνές 

επίπεδο. Το ερευνητικό προσωπικό του HELP προσεγγίζει το ζήτημα της παιδικής ευημερίας 

από κάθε του σκοπιά, από την ανάπτυξη δηλαδή του εγκεφάλου των παιδιών μέχρι την 

αλληλεπίδραση τους με το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον και κάθε 

παράγοντα που μπορεί να παρουσιάζει σχέση με τα παιδιά. Βασική αποστολή του αποτελεί «η 

δημιουργία, προώθηση και εφαρμογή νέων γνώσεων για την ευημερία των παιδιών και των 

οικογενειών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα του. Πιο συγκεκριμένα, το 

HELP στοχεύει στη γνωστοποίηση της πεποίθησης ότι για την παιδική ανάπτυξη είναι 

αναγκαίο το ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης για όλα τα παιδιά, κάτι που ξεκινάει από την ίδια 

 
331 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Human Early Learning Partnership (HELP), διαθέσιμο στο 
http://earlylearning.ubc.ca/ 

http://earlylearning.ubc.ca/
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την οικογένεια, με επιμέρους στόχο τη συμβολή σε μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή. Μέσα 

από αυτή την κοινωνική αλλαγή, σκοπός είναι η ισότητα στην ανάπτυξη και στην εκπαίδευση 

και τελικά στην υγεία και την ευημερία των παιδιών. 

Για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω, το κέντρο διενεργεί έρευνες που αφορούν 

τη βιολογία της πρώιμης ανάπτυξης των παιδιών, την παρακολούθηση της παιδικής ανάπτυξης 

σε βάθος χρόνου και την έρευνα σε επίπεδο πολιτικών για την οικογένεια και τα δικαιώματα 

των παιδιών. Συνεπώς, αν θέλουμε να εντάξουμε της δράσεις του HELP σε μια τυπολογία, 

αυτή θα είναι η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας. 

 

Τυπολόγιο Δράσεων 

Μέχρι στιγμής, η ανάλυση έχει περιοριστεί στη συνοπτική παρουσίαση των υπό εξέταση 

φορέων. Βασικό σημείο της μέχρι τώρα ανάλυσης ήταν η αδρή περιγραφή των υπό εξέταση 

φορέων και του πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται. Σε αυτήν την ενότητα της 

ανάλυσης θα γίνει μια απόπειρα να κατηγοριοποιηθούν οι δράσεις που αναφέρθηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια και να παρουσιαστούν με έναν συστηματικό τρόπο ώστε να καταστεί 

εφικτή η ευθυγράμμιση τους με τις Διαστάσεις της παιδικής φτώχειας, όπως διερευνώνται από 

το παρόν ερευνητικό έργο. Επιπροσθέτως, θα γίνει μια απόπειρα συστηματικής αποτίμησης 

των δράσεων ανά διάσταση και τύπο, ώστε να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός πιθανών κενών 

αναφορικά με τους τύπους των δράσεων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

Κατασκευή Τυπολογίου 

Από τη μέχρι τώρα ανάλυση, έχουμε συγκεντρώσει τις δράσεις που διεξάγονται στην 

Περιφέρεια Αττικής σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αφορούν στη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας είτε έμμεσα (άμεσα επωφελούμενοι είναι οι γονείς ή οι ενήλικες), είτε άμεσα 

(άμεσοι επωφελούμενοι είναι τα παιδιά). Σε αυτό το στάδιο γίνεται μια παρουσίαση των 

οργανισμών από την έρευνα τεκμηρίωσης που διεξήχθη παραπάνω. Με τη συλλογή των 

απαραίτητων πηγών συγκεντρωθήκαν οι δράσεις που διεξάγονται από τους διαφορετικούς 

οργανισμούς και κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το τυπολόγιο που δημιουργήθηκε από τους 

ερευνητές.  

Η βασική αρχή του παρόντος Τυπολογίου είναι σε ευθεία συνάρτηση με τις Διαστάσεις 

της Φτώχειας που αποπειράται να μετρήσει και να κατανοήσει το παρόν ερευνητικό 

πρόγραμμα.332 Για αυτόν τον σκοπό, επιλέχθηκε ένα τυπολόγιο που απομακρύνεται σχετικά 

 
332 Για περισσότερες πληροφορίες WP 2 
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από το εθνικό, αλλά ως ένα βαθμό εκκινεί από αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη 

απόπειρα, έχει ως σκοπό να εντοπίσει πιθανά κενά που υπάρχουν στη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας και να προτείνει αργότερα μέτρα που θα συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση των 

πλαισίων που σχετίζονται με την προστασία της παιδικής ευημερίας. Η συγκέντρωση των 

δράσεων και η κατηγοριοποίηση τους οδηγεί σε μερικά συμπεράσματα αναφορικά με τις 

δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Μετά από μια διαδικασία 

συγκρίσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών, καταλήξαμε σε μερικές οι 

οποίες έχουν περισσότερους τύπους δράσεων σε σχέση με κάποιες άλλες, ή έχουν μεγαλύτερο 

αριθμό επωφελουμένων, όπου αυτό ήταν εφαρμόσιμο.  

Σε δεύτερη φάση, έγινε μια προσπάθεια επικαιροποίησης των συλλεγμένων στοιχείων, 

είτε αφορούσαν τις δράσεις, είτε αφορούσαν τα νομικά και θεσμικά πλαίσια. Ο σκοπός στη 

δεύτερη φάση ήταν να έρθουμε σε επαφή με προσωπικό από τους υπό εξέταση οργανισμούς 

ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, να μας 

ενημερώσουν για την εμπειρία τους και να μεταφέρουν πιθανή γνώση που κατέχουν. Το 

κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων οργανισμών ήταν το μέγεθος του οργανισμού, ο 

αριθμός των διαφορετικών προγραμμάτων που υλοποιούν και οπού αυτό ήταν εφαρμόσιμο ο 

αριθμός των επωφελουμένων.  

Αφού συγκεντρωθήκαν οι διαφορετικές Δράσεις και καταρτίστηκε το βασικό 

τυπολόγιο όπως περιγράφεται παρακάτω. Επιπροσθέτως, διαχωρίστηκαν οι τύποι δράσεις 

σύμφωνα με τις Διαστάσεις που έχουμε ήδη ορίσει για τη μέτρηση του δείκτη παιδικής 

ευημερίας στα προηγούμενα working papers. 

 

Οι τύποι δράσεων των φορέων 

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική απεικόνιση σε μορφή πινάκων, ώστε να καταστεί εύκολος ο 

εντοπισμός των διαφορετικών τύπων δράσεων. Κάθε Πίνακας περιγράφει τους Τύπους 

Δράσεων που εξετάστηκαν στην παρούσα Μελέτη Περίπτωσης Καλών Πρακτικών ανά 

επίπεδο διοίκησης (Κρατικό, Περιφερειακό, Αυτοδιοίκητο, ΜΚΟ). Ο Πίνακας 2 περιγράφει 

τους Οργανισμούς που εξετάστηκαν στην παρούσα Μελέτη Πρωτοβουλιών καθώς και η 

τυπολογία των δράσεων τους σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε ένα πρώτο επίπεδο 

ανάλυσης, προκύπτει ότι τόσο σε κρατικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν 

διαφορετικές δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο είτε άμεσα, είτε έμμεσα την προάσπιση της 

παιδικής ευημερίας. Ωστόσο, αναλυτικότερα συμπεράσματα θα προκύψουν στην επόμενη 
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ενότητα της παρούσας μελέτης που θα αφορούν τον αριθμό των δράσεων που γίνονται σε κάθε 

διαφορετικό τύπο δράσης. 

 

Πίνακας 2. Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης της παιδικής 

ευημερίας και η τυπολογία δράσεων τους (κρατικό και περιφερειακό επίπεδο) 

Όνομα Οργανισμού Τύπος Δράσης 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(ΟΠΕΚΑ) 

•Οικονομική υποστήριξη για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού 

•Σίτιση και βελτίωση της διατροφής 

•Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΕΠΑΑ) 

•Δικαστική αρωγή 

•Υλική και κοινωνική 

στήριξη 

•Πρόληψη της 

εγκληματικότητας των ανηλίκων 

•Επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

•Υπηρεσίες πολιτιστικής 

καλλιέργειας 

•Ψυχαγωγία 

•Σίτιση/διατροφή 

•Βασική 

ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη 

•Φιλοξενία/στέγαση 

(προσωρινή) 

•Ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη ανηλίκων 

οικογένειας 

•Ενισχυτική 

διδασκαλία 

•Συμβουλευτική 

υποστήριξη 

•Πολιτισμική 

εκπαίδευση 

•Ψυχαγωγία 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

•Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

•Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

•Συμβουλευτική υποστήριξη 

•Σίτιση 

•Βραχυπρόθεσμη στέγαση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

•Ψυχοκοινωνική στήριξη 

•Πρωτοβάθμια υγειονομική 

φροντίδα 

•Διασύνδεση με υπηρεσίες 

στέγασης 

•Διευκόλυνση 

νομικών και δικαστικών 

εκκρεμοτήτων 
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•Παροχή υπηρεσιών και 

ειδών πρώτης ανάγκης 

•Σίτιση/παροχή γευμάτων 

•Παροχή 

φαρμακευτικού/παραφαρμακευτικού 

υλικού 

•Υπηρεσίες 

προώθησης στην 

απασχόληση 

•Δημιουργική 

απασχόληση 

•Εξασφάλιση 

παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος 

•Εξασφάλιση 

παροχής υδροδότησης 

•Συμβουλευτική 

υποστήριξη και ενημέρωση 

•Υπηρεσίες 

μεταφοράς μαθητών 

Πηγή: Ίδια κατασκευή 

 

Ο Πίνακας 3 απεικονίζει με συνοπτικό τρόπο τις διαφορετικές δράσεις που 

εντοπίστηκαν από την έρευνα αναφορικά με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Αττικής. Από την εποπτεία του Πίνακα 3 φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί και 

διαφορετικοί τύποι δράσεων, οι οποίοι προσπαθούν να καλύψουν διαφορετικές πλευρές της 

παιδικής φτώχειας. Για παράδειγμα εντοπίζονται πολλές δράσεις από διαφορετικές ΜΚΟ που 

αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τη σίτιση, την παροχή υλικών αγαθών κλπ..  

 

Πίνακας 3 Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης της παιδικής 

ευημερίας και η τυπολογία δράσεων τους (MKO). 

ΑΓΚΑΛΙΑ 
•Υποστήριξη και ενημέρωση εγκύων και νέων μητέρων 

•Οικονομική υποστήριξη 

ΑΡΩΓΗ 

•Παροχή υπηρεσιών στήριξης για τη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου 

•Δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης και άθλησης 

•Εκπόνηση πλάνων στέγασης και επανένταξης 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

•Ιατροφαρμακευτική φροντίδα 

•Οδοντιατρική περίθαλψη 

•Εκπόνηση πλάνων στέγασης/επανένταξης 

•Ενημέρωση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

•Οικονομική υποστήριξη 
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ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

•Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

•Συμβουλευτική υποστήριξη 

•Μαθησιακή υποστήριξη 

•Ψυχαγωγία και διαπαιδαγώγηση 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
•Ενημέρωση και ηθική/ψυχολογική υποστήριξη 

•Υλική υποστήριξη 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑ 
•Υπηρεσίες υιοθεσίας και αναδοχής παιδιών 

•Φιλοξενία έως την αναδοχή 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

•Φιλοξενία ως την ενηλικίωση 

•Ψυχολογική υποστήριξη 

•Ενημέρωση και υποστήριξη γονέων 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 

•Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

•Δημιουργική δραστηριότητα  

•Φιλοξενία ως την ενηλικίωση 

•Σίτιση 

•Εκπαιδευτική υποστήριξη 

•Ψυχολογική υποστήριξη 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

•Βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

•Σίτιση 

•Οικονομική υποστήριξη 

•Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη 

•Ενημέρωση 

•Σχολική ενίσχυση και πολιτισμική επιμόρφωση 

•Ψυχαγωγία 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ 

•Ηθική και 

ψυχολογική υποστήριξη 

•Φιλοξενία 

•Παροχή ειδών 

πρώτης ανάγκης 

•Παρέμβαση σε 

περιπτώσεις κινδύνου 

•Άμεση μεταφορά 

παιδιών με προβλήματα υγείας 

•Δημιουργική 

απασχόληση 

•Άμεση αντιμετώπιση 

των περιστατικών βίας 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

•Φιλοξενία ως την ενηλικίωση 

•Κάλυψη βασικών ειδών πρώτης ανάγκης 

•Ψυχαγωγία 

•Ψυχολογική υποστήριξη 

•Κάλυψη μαθησιακών αναγκών 
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ACTION AID HELLAS 

•Καταπολέμηση 

κοινωνικού και οικονομικού 

αποκλεισμού 

•Αντιμετώπιση της 

ανεργίας 

•Προώθηση της 

εκπαίδευσης 

•Δημιουργική 

απασχόληση 

•Συμβουλευτική 

υποστήριξη 

•Ψυχοκοινωνική 

Υποστήριξη  

•Νομική υποστήριξη 

•Λογιστική 

υποστήριξη 

HOPEGENESIS • Περίθαλψη και φροντίδα εγκύων 

KID AND FAMILY – ΠΑΙΔΙ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

•Αναβάθμιση ποιότητας ζωής 

•Άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

•Παραπομπή περιστατικών σε αρμόδιες υπηρεσίες 

•Σίτιση/εξασφάλιση διατροφής 

•Ψυχολογική υποστήριξη σε βάθος χρόνου 

•Εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης  

•Δυνατότητα αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε χαμηλές 

τιμές 

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΚΥΖΗ 
• Οικονομική ενίσχυση για σχολικά είδη  

• Μαθησιακή υποστήριξη 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

•Νομική παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών 

•Υπηρεσίες παρέμβασης σε εθνικούς και διεθνείς φορείς 

για την προάσπιση τους. 

ΑΡΣΙΣ 

•Ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη 

•Προσωρινή 

φιλοξενία 

•Υπηρεσίες 

παραπομπής σε άλλους 

φορείς 

•Δημιουργική 

απασχόληση 

•Νομική 

συμβουλευτική και 

ενημέρωση  

•Παροχή ειδών 

πρώτης ανάγκης 

•Streetwork 

•Εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

•Παρεμβάσεις σε 

σωφρονιστικά ιδρύματα  

•Επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

•Αντιμετώπιση Κοινωνικού Αποκλεισμού 

•Ψυχολογική υποστήριξη 

•Δημιουργική απασχόληση 
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•Επανένταξη – αντιμετώπιση του ρατσισμού και της 

περιθωριοποίησης 

•Καθοδήγηση για την επαγγελματική ένταξη των γονέων 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΝΙΑΡΧΟΣ 

•Οικονομική 

στήριξη φορέων που 

δραστηριοποιούνται σε 

τομείς κοινωνικής 

αλληλεγγύης (Δωρεές) 

•Ενίσχυση του 

τομέα της υγείας 

•Σίτιση και 

προώθηση της υγιεινής 

διατροφής 

•Καταπολέμηση της 

ανεργίας 

•Παροχή προσωρινού 

καταλύματος/διασφάλιση 

στέγασης 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

• Καταπολέμηση της αστεγίας και φιλοξενία 

• Σίτιση 

• Εκπόνηση κοινωνικής έρευνας 

HUMAN EARLY LEARNING 

PARTNERSHIP 

•παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας. 

Πηγή: Ίδια κατασκευή 

 

Εξετάζοντας τη συνολική εικόνα των δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν τα 

παιδιά από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο ελληνικό περιβάλλον, με εστίαση στον 

ιδιάζοντα γεωγραφικό χώρο της Αττικής, θα μπορούσε να πει κανείς ότι γίνεται σημαντική 

προσπάθεια κάλυψης του συνόλου του εύρους των αναγκών, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει 

κάποια δράση για κάθε πιθανή ανάγκη προς στήριξη. Ωστόσο, η απλή απαρίθμηση αυτών δεν 

οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το αν και κατά πόσο, τα παιδιά επωφελούνται 

από αυτές, ποια είναι τα παιδιά που δεν επωφελούνται και αν τελικά, οι δράσεις μπορούν να 

βοηθήσουν με ολιστικό τρόπο την προάσπιση και τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. 

Παρόλα αυτά, τα προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και η απόσταση από ένα υγιές 

περιβάλλον με συνθήκες αξιοπρεπείς και κατάλληλες για τη διαβίωση των παιδιών είναι 

μεγάλη. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει διότι το μέγεθος του πληθυσμού των παιδιών δεν είναι 

εύκολα διαχειρίσιμο, και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις δράσεις αυτές δεν καλύπτει το 

εύρος του πληθυσμού αυτού. Επιπροσθέτως, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν επίσημες 

καταγραφές από το κράτος αναφορικά με την παιδική φτώχεια. Το τελευταίο από μόνο του, 



 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 635 

 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 

είναι αρκετό για να επιβαρύνει τη συνολική κατάσταση. Η μη επαρκώς καθαρή εικόνα από 

πλευράς κράτους αναφορικά με τα ζητήματα της παιδικής φτώχειας και των προβλημάτων, 

οδηγεί σε αποσπασματικές προνοιακές πολιτικές, οι οποίες απομακρύνουν τον κρατικό 

μηχανισμό από τη λήψη κατάλληλων και στοχευμένων πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα. 

 

Παρουσίαση Τυπολογίου 

Εν συνεχεία, καταρτίστηκε ο Πίνακας 4, ο οποίος περιγράφει το Τυπολόγιο των Δράσεων. 

Παρουσιάζονται δηλαδή οι τύποι των δράσεων που υλοποιούνται από όλους τους φορείς στην 

Περιφέρεια Αττικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και οι δράσεις των διαφορετικών οργανισμών 

είναι πολλές και αγγίζουν διαφορετικές πτυχές του υπό εξέταση φαινομένου (παιδική 

φτώχεια), χωρίστηκαν σε κατηγορίες και ανά διάσταση φτώχειας και τύπο δράσεως. Ο 

Πίνακας 4 παρουσιάζει τις δράσεις ανά τύπο: 

 

Πίνακας 4. Τυπολόγιο Δράσεων 

Τύπος Δράσης Περιγραφή 

1 Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας 

2 Καταπολέμηση της ανεργίας και προώθηση της απασχόλησης 

3 Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση των συνθηκών αστεγίας 

4 
Προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής 

5 Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της υγιεινής διατροφής 

6 Οικονομική ενίσχυση 

7 
Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και 

γονέων 

8 Παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

9 Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών 

10 Πολιτισμική/διαπολιτισμική επιμόρφωση 

11 Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων 

12 Παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης 

13 Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού 

14 Συμβουλευτική και ενημέρωση 

15 Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 
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16 Μαθησιακή υποστήριξη και προώθηση της εκπαίδευσης 

17 Εξασφάλιση υδροδότησης 

18 Μεταφορά μαθητών 

19 Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών βίας 

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Στο επόμενο στάδιο, διαχωρίστηκαν αυτοί οι 19 τύποι δράσεων ανά διάσταση φτώχειας. 

Ο διαχωρισμός έγινε με βάση την περιγραφή των διαστάσεων, όπως περιγράφονται στο 

Working Paper 02. Ειδικότερα, ο διαχωρισμός έγινε σε οικονομικούς και μη οικονομικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την παιδική ευημερία. Ως υλικοί ή οικονομικοί παράγοντες 

περιλαμβάνονται όλες οι μεταβλητές των Διαστάσεων 1, 2 και 3, ενώ ως μη οικονομικοί 

παράγοντες ή άυλοι είναι οι μεταβλητές των Διαστάσεων 4, 5 και 6. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει 

τους τύπους Δράσεων ανά διάσταση και ανά κατηγορία Οικονομικοί, μη Οικονομικοί 

παράγοντες. Συγκεντρωτικά μπορεί να παρατεθεί ο παρακάτω Πίνακας 5, ο οποίος περιγράφει 

πολύ συνοπτικά, τις δράσεις των διαφορετικών οργανισμών χωρισμένες σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο ή τις διαστάσεις της παιδικής φτώχειας όπως περιγράφονται στο Working 

Paper 2018-02 (σελ. 157). 

 

 



 

 

 
 
 

Πίνακας 5. Βασική Τυπολογία Δράσεων ανάλογα με τις Διαστάσεις 

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Βέβαια, η διερεύνηση που διεξήχθη κατέδειξε και μια σειρά από τύπους Δράσεων που 

συνεπικουρούν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας, αλλά δεν αποτελούν άμεσο μέτρο. Έτσι 

στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι Τύποι δράσεων που δεν αποτελούν άμεσα μέτρα βελτίωσης 

της παιδικής ευημερίας, άλλα ωστόσο συμβάλλουν στην προάσπιση και στη βελτίωση της. 

Ειδικότερα, άλλοι τύποι δράσεων είναι οι τύποι, 1, 11, 13, 18. Ειδικότερα, ο τύπος δράσης 1, 

αφορά στην παρακολούθηση και μέτρηση της παιδικής ευημερίας. Αν και δεν είναι άμεσο το 

αποτέλεσμα, ωστόσο συμβάλλει στην παρακολούθηση του φαινομένου και μπορεί να 

συμβάλλει θετικά στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση του στο μέλλον. 

Συνολικές Διαστάσεις Παιδικής Ευημερίας 
Διαχωρισμός Τυπολογίου 

ανάλογα με τις Διαστάσεις 

Διάσταση Περιγραφή Διάστασης Περιγραφή Δράσεων 

1η Διάσταση: 

Συνθήκες Κατοικίας 

Ομαλές συνθήκες διαβίωσης στη 
κατοικία, που εξασφαλίζουν 
πρωτίστως την ασφάλεια και 

έπειτα τη διευκόλυνση του 
παιδιού 

Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση 
των συνθηκών αστεγίας (Τύπος Δράσης 

3) Παροχή βασικών ειδών πρώτης 
ανάγκης (Τύπος Δράσης 12) 

Εξασφάλιση Ηλεκτροδότησης (Τύπος 

Δράσης 15). Εξασφάλιση Υδροδότησης 
(Τύπος Δράσης 17) Άμεση 

αντιμετώπιση περιστατικών βίας(Τύπος 

Δράσης 19) 

2η Διάσταση: 

Διατροφή 
Κατάλληλη και ισορροπημένη για 

παιδιά διατροφή 
Σίτιση και προώθηση της υγιεινής 

διατροφής (Τύπος Δράσης 5) 

3η Διάσταση: 

Εισόδημα-Ανεργία 

Ανίχνευση ύπαρξης κάποιου 
εισοδήματος στην οικογένεια ως 

μια αφετηρία για μια 
εισοδηματική εκτίμηση 

Οικονομική ενίσχυση (Τύπος Δράσης 

6) Καταπολέμηση της ανεργίας και 
προώθηση της απασχόλησης (Τύπος 

Δράσης 2) Συμβουλευτική και 
ενημέρωση (Τύπος Δράσης 14) 

4η Διάσταση: 

Δωρεάν υγεία 

Διαρκής δυνατότητα δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης 

ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι 
άνεργοι 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών 
και γονέων (Τύπος Δράσης 7), Παροχή 

βασικής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης (Τύπος Δράσης 8) 

5η Διάσταση: Ηθική 

Παιδεία 
Εκπαίδευση εστιασμένη και στη 
καλλιέργεια αρετών στο άτομο 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 
Παιδιών 

(Τύπος Δράσης 9), 
Πολιτισμική/διαπολιτισμική 

επιμόρφωση (Τύπος Δράσης 10) 
Μαθησιακή υποστήριξη και προώθηση 
της εκπαίδευσης (Τύπος Δράσης 16) 

6η Διάσταση: 

Ελεύθερος χρόνος-

Παιχνίδι 

Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι και 
Χαλάρωση 

Προώθηση της δημιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 
αναψυχής (Τύπος Δράσης 4) 
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Διαδεχόμενα ο Τύπος Δράσης 11 αφορά στην αρωγή και διευκόλυνση των νομικών 

εκκρεμοτήτων που μπορεί να υπάρχουν. Σημαντικό να αναφερθεί πως αυτός ο τύπος δράσης 

δεν δρα άμεσα στο πρόβλημα, αλλά μπορεί να διευκολύνει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα να ανταποκριθούν καλυτέρα στις υποχρεώσεις τους και να διατηρήσουν ένα υγιές 

περιβάλλον για το παιδί. Το ίδιο ισχύει και για τον Τύπο Δράσης 13, που αφορά στη βοήθεια 

εκπόνησης πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού. Μέσα από αυτές τις 

παροχές, οι γονείς μπορούν να βρουν εργασία ή να κάνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βελτιωθούν οι συνθήκες ανατροφής του παιδιού.  

 

Πίνακας 6. Τύποι Δράσεων που συνεπικουρούν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας 

Άλλοι Τύποι Δράσεων που συνεπικουρούν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας 

Τύπος δράσης 1 Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης 11 Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων  

Τύπος Δράσης 13 Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του 

αποκλεισμού  

Τύπος Δράσης 18 Μεταφορά Μαθητών 

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Με βάση το παραπάνω τυπολόγιο γίνεται στη συνέχεια η επιλογή των τεσσάρων 

καλύτερων περιπτώσεων φορέων-δράσεων που αντιμετωπίζουν καλύτερα τα ζητήματα 

παιδικής ευημερίας και φτώχειας που προκύπτουν στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Για 

την πιο εύληπτη απεικόνιση των παραπάνω δημιουργήθηκε ο Πίνακας 7, σε σύνδεση με τις 

διαστάσεις της παιδικής ευημερίας που έχουν οριστεί ήδη σε προηγούμενες δημοσιεύσεις μας. 

(Λεριού et. al 2019a, b): 

 

Πίνακας 7. Τυπολόγιο Δράσεων βάσει των διαστάσεων της παιδικής ευημερίας 

Διάσταση 

παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης Φορείς 

1η 

Διάσταση 

Τύπος Δράσης 3: 

Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση 

των συνθηκών αστεγίας 

Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, Άρσις, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

Παιδικής Προστασίας, Χαμόγελο του 
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Συνθήκες 

Κατοικίας 

Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, Κιβωτός 

του Κόσμου, Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, 

ΚΥΑΔΑ, Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Αθηνών. 

Τύπος Δράσης 12: 

Παροχή βασικών ειδών πρώτης 

ανάγκης 

Χαμόγελο του Παιδιού, Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Kid and 

Family, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Θεόφιλος, Αρωγή. 

Τύπος Δράσης 15: 

Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 17: 

Εξασφάλιση υδροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 19: 

Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών 

βίας 

Χαμόγελο του Παιδιού 

2η 

Διάσταση 

Διατροφή 

Τύπος Δράσης 5: 

Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΟΠΕΚΑ, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του Παιδιού, 

Kid and Family, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, Ερυθρός Σταυρός 

3η 

Διάσταση 

Εισόδημα-

Ανεργία 

Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση της 

ανεργίας και προώθηση της 

απασχόλησης 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, 

Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών 

και Οικογένειας, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, ΟΠΕΚΑ, Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Αθηνών 

Τύπος Δράσης 6: 

Οικονομική ενίσχυση 

ΟΠΕΚΑ, Αγκαλιά, Γιατροί του Κόσμου, 

Φίλοι του Παιδιού, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος 

Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική και 

ενημέρωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, Αγκαλιά, 

ΟΠΕΚΑ, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί 

του Κόσμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, Φίλοι 

του Παιδιού, ActionAid 

Hellas,Hopegenesis 
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4η 

Διάσταση: 

Δωρεάν 

υγεία 

Τύπος Δράσης 7: 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών 

και γονέων 

Χαμόγελο του Παιδιού, Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Kid and 

Family, Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης 

Παιδιών και Οικογένειας, Ερυθρός 

Σταυρός, Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

Γιατροί του Κόσμου, Φίλοι του Παιδιού, 

Θεόφιλος, Κιβωτός του Κόσμου, Παιδικά 

Χωριά SOS 

Τύπος Δράσης 8: 

Παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, Γιατροί 

του Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι 

του Παιδιού, Ερυθρός Σταυρός 

5η 

Διάσταση 

Ηθική 

Παιδεία 

Τύπος Δράσης 9: 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 

Παιδιών 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Συνήγορος του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 10: 

Πολιτισμική/διαπολιτισμική 

επιμόρφωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

Φίλοι του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 16: 

Μαθησιακή υποστήριξη και προώθηση 

της εκπαίδευσης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, Παιδικά Χωριά 

SOS, Φίλοι του Παιδιού, ActionAid 

Hellas, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Άρσις 

6η 

Διάσταση 

Ελεύθερος 

χρόνος-

Παιχνίδι 

Τύπος Δράσης 4: 

Προώθηση της δημιουργικής 

απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, Παιδικά Χωριά 

SOS,Φίλοι του Παιδιού, Χαμόγελο του 

Παιδιού, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

Παιδικής Προστασίας, ActionAid Hellas, 

Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών 

και Οικογένειας, Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός 
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Άλλες 

Δράσεις 

Τύπος δράσης 1: Παρακολούθηση, 

μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας 

Human Early Learning Partnership 

(HELP), Ερυθρός Σταυρός 

Τύπος Δράσης 18: 

Μεταφορά Μαθητών 

Περιφέρεια Αττικής, Χαμόγελο του 

Παιδιού 

Τύπος δράσης 11: 

Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και 

δικαστικών εκκρεμοτήτων 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, 

Άρσις 

Τύπος Δράσης 13: 

Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και 

αντιμετώπισης του αποκλεισμού 

Αρωγή, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός 

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Αφού χωρίστηκαν οι διαφορετικές δράσεις ανά τύπο και καταρτίστηκε το τυπολόγιο 

που περιγράφεται στον Πίνακα 7, δημιουργήθηκε ένας νέος Πίνακας (Πίνακας 8), όπου έγινε 

μια απόπειρα να καταμετρηθούν οι τύποι των δράσεων στους οργανισμούς που έχουμε 

εξετάσει. Σε αυτή τη φάση, η προσπάθεια έγκειται στην απόπειρα ποσοτικοποίησης των τύπων 

δράσεων ώστε να εξαχθούν ως ένα βαθμό ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την 

ευθυγράμμιση της έρευνας μας και των τύπων δράσεων που υπάρχουν. Ο λόγος είναι ότι 

χρειάζεται να εντοπιστούν πιθανά κενά στις δράσεις που υπάρχουν ώστε η μελέτη να προβεί 

σε προτάσεις Σχεδίων Δράσεων που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη μείωση της παιδικής 

φτώχειας.  

Ο Πίνακας 8 παρακάτω, απεικονίζει τα αποτελέσματα που αφορούν στο τυπολόγιο που 

έγινε ανάλογα με τις διαστάσεις τις παιδικής ευημερίας. Μέσα από τον έλεγχο που διεξήχθη 

αναφορικά με τα διαφορετικά προγράμματα που υπήρχαν μέσα στην κρίση για την υποστήριξη 

των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των παιδιών, αποτιμήθηκε ότι υπάρχουν 

αναφορικά με τους Οικονομικούς Παράγοντες, που αντιστοιχούν στις Διαστάσεις 1, 2 και 3, 

συνολικά σε κρατικό, περιφερικό, δημοτικό και επίπεδο πρωτοβουλιών, 13 τύποι δράσεων που 

αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος, 22 τύποι δράσεων που αφορούν στα υλικά αγαθά και 

τις παροχές, 6 τύποι δράσεων για την βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, 17 τύποι δράσεων 

για την καταπολέμηση της αστεγίας και 28 τύποι δράσεων για τη σίτιση. Επιπλέον, γίνονται 

και δράσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της 

απασχόλησης. Οι τελευταίες αριθμούνται σε 5, ενώ δράσεις συμβουλευτικής και ενημέρωσης 

υπάρχουν περίπου 24. Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία εισοδήματος στις 
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οικογένειες και κατά συνέπεια στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών για τα ίδια τα παιδιά. 

Αντίστοιχα, υπάρχουν μόνο 3 δράσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία επίσης συμβάλλουν στην προστασία της παιδικής ευημερίας. 

Φαίνεται ότι αναφορικά με τους οικονομικούς παράγοντες της ευημερίας, οι λιγότερες 

αφορούν την άμεση ενίσχυση του εισοδήματος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

Αντίστοιχο κενό από την πλευρά της προσφοράς υπηρεσιών φαίνεται να υπάρχει και στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. Οπωσδήποτε, αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομικοί παράγοντες 

καλύπτονται από όλα τα διαφορετικά επίπεδα πρωτοβουλιών. Αυτό συμβαίνει γιατί, αυτές οι 

δράσεις έρχονται κυρίως από κρατικούς φορείς και ακόμα και αν είναι λίγες στον αριθμό, 

φτάνουν σε όλους τους πολίτες. Οπωσδήποτε, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί 

κρίσιμο ζήτημα, καθώς δεν φαίνεται να στηρίζεται αρκετά. Ακόμα και το επίδομα θέρμανσης 

ή το επίδομα ενοικίου που χορηγούνται συνολικά στον πληθυσμό, πιθανόν να μην επαρκούν 

για τη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας, αν τα σπίτια είναι παλιά και υποσυντηρημένα. Τα 

τελευταία αποτελούν οριζόντια μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας και συνηγορούν ως ένα 

βαθμό στη βελτίωση της ευημερίας των οικογενειών ή στην αντιμετώπιση των συνθηκών 

διαβίωσης, ωστόσο εντοπίζεται έλλειψη κάθετων μέτρων που να αφορούν σε συγκεκριμένες 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τους Papanastasiou και Papatheodorou (2019), όπου διατυπώνουν ότι η αύξηση της 

ζήτησης στην ελληνική οικονομία μπορεί να προήλθε ως ένα βαθμό από τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις και την αναδιανομή του εισοδήματος.333 Στην πραγματικότητα, τέτοιες πολιτικές 

ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση εάν οι δικαιούχοι είναι οικογένειες που βρίσκονται στα 

χαμηλά και κατώτερα μεσαία επίπεδα της εισοδηματικής κλίμακας. Με βάση αυτή τη λογική, 

η αύξηση των εισοδημάτων ιδιαίτερα των φτωχών οικογενειών με παιδιά μέσω διατάξεων 

πρόνοιας οφείλει να κατέχει σημαντική θέση στην πολιτική ατζέντα σε μια εποχή όπου 

κυριαρχεί ο βαθύς σκεπτικισμός γύρω από τη μελλοντική ευημερία των ανθρώπινων 

κοινωνιών. 

Εξετάζοντας τους μη οικονομικούς παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας, φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες δράσεις σε όλα τα επίπεδα 

πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, φαίνεται ότι υπάρχουν 24 δράσεις για την υγεία, 12 για την υγιεινή, 

28 για την εκπαίδευση και τις αρετές και 25 για τον ελεύθερο χρόνο. Αυτά περιλαμβάνουν, 

φάρμακα, δωρεάν εξετάσεις, προσωπική υγιεινή, δραστηριότητες και ενισχυτική διδασκαλία 

 
333 Papanastasiou, S., & Papatheordorou, C. (2018). The Greek Depression: Poverty Outcomes and Welfare 
Responses. EAST-WEST Journal of Economics and Business, XXI(1–2), 205–222.  
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ή δωρεάν μαθήματα. Σε κρατικό επίπεδο, δεν φαίνεται να υπάρχουν προγράμματα για την 

προσωπική υγιεινή των αστέγων (που αποτελεί και τη βασική δράση σε αυτή τη διάσταση). Το 

ίδιο ισχύει και σε αυτοδιοίκητο επίπεδο. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειωθεί ότι 

δεν παρέχονται παρά ελάχιστες δράσεις (3) για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών 

και είναι όλες σε επίπεδο ΜΚΟ. Αυτό καταδεικνύει ότι σε κανένα επίπεδο κεντρικού, 

περιφερειακού ή αυτοδιοικητικού σχεδιασμού δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την προάσπιση της 

παιδικής ευημερίας. Φυσικά, υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται οριζόντια, αλλά 

θα πρέπει κάνεις να συνυπολογίσει τις σχετικές καθυστερήσεις εξαιτίας γραφειοκρατικών 

κωλυμάτων ή ελλιπούς κεντρικού προνοιακού σχεδιασμού από πλευράς του κράτους. Επίσης, 

οι δράσεις αναφορικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών 

και γονέων φαίνεται να παρουσιάζουν σχετικό έλλειμμα, αριθμούνται μόλις 10 σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης εκτός από το αυτοδιοικητικό. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε όλα τα επίπεδα 

πρωτοβουλιών, παρέχονται δράσεις για τον ελεύθερο χρόνο και την εκπαίδευση, αριθμώντας 

28 και 25 δράσεις αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση από όποιο επίπεδο και να προέρχονται οι 

δράσεις, φαίνεται να καλύπτουν το ευρύ φάσμα του προβλήματος, χωρίς ωστόσο απαραίτητα 

να δίνονται και λύσεις ριζικές. Αυτό σημαίνει, ότι αν και η προσέγγιση για την παιδική 

ευημερία οφείλει να είναι ολιστική, εδώ παρατηρείται μια ιδιαίτερα διογκωμένη παροχή 

δράσεων για εκπαίδευση και ψυχαγωγία, που όμως δεν είναι επαρκής, αν και πολύ σημαντική, 

για την ουσιαστική βελτίωση της παιδικής ευημερίας, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης. Με άλλα λόγια, παρουσιάζονται πολλοί περισσότεροι τύποι δράσεων που αφορούν 

στην εκπαίδευση και τον ελεύθερο χρόνο αντί για περισσότερο οικονομικούς παράγοντες. 

Τέλος, αναφορικά με άλλους παράγοντες που συνεπικουρούν στη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας, φαίνεται ότι σε όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών υπάρχουν κενά. Ειδικότερα, 

δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας 

(Τύπος Δράσης 1) φαίνεται να εφαρμόζονται μόνο από ΜΚΟ επίσης ούτε σε περιφερειακό 

ούτε σε αυτοδιοίκητο επίπεδο, φαίνεται να λαμβάνεται τέτοια μέριμνα. Αντίστοιχα, το ίδιο 

ισχύει και για την «Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού» 

(Τύπος Δράσης 13), όπου διεξάγονται 10 δράσεις με κύριους φορείς ΜΚΟ. Επιπλέον, 

εμφανίζονται μόνο 5 δράσεις Τύπου 11, η οποία είναι «Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και 

δικαστικών εκκρεμοτήτων» σε όλα τα επίπεδα της ανάλυσης. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές, ότι υπάρχουν σημαντικά κενά, τόσο στην 

καταγραφή του φαινομένου όσο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Επομένως, 

ένα από τα πιο σημαντικά κενά, που ανακύπτουν διαρκώς από την πολύπλευρη έρευνα, είτε 

από τις συνεντεύξεις είτε από την έρευνα τεκμηρίωσης, εντοπίζεται στο ίδιο σημείο δηλαδή 
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υπάρχει έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της παιδικής 

ευημερίας. 

Η παραπάνω παρατήρηση, αποτελεί και το εφαλτήριο για το Σχέδιο Δράσης, με το 

οποίο, η ερευνητική ομάδα του έργου, θα αποπειραθεί να απαντήσει στα κενά που εντοπίζονται 

παραπάνω. Η μέτρηση του δείκτη παιδικής ευημερίας, όπως σχεδιάζεται στο παρόν ερευνητικό 

έργο σε συνδυασμό με τη συνεργασία διαφορετικών φορέων, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή 

για την καταγραφή των παιδιών που είναι άστεγα, τα κενά που υπάρχουν στις δομές φιλοξενίας 

και τις ανάγκες που έχουν τα νοσοκομεία που φιλοξενούν άστεγα παιδιά ή και τις εισαγγελικές 

αρχές. Ένα ενοποιημένο σύστημα που θα ενημερώνει τα κενά στις δομές και θα μπορούν να 

το παρακολουθούν ταυτόχρονα, οι εισαγγελικές αρχές, οι δομές και οι εμπλεκόμενοι 

οργανισμοί είναι μόνο μια ιδέα για να συνεργαστούν ιδιωτικές και κρατικές πρωτοβουλίες με 

στόχο τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.  
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Πίνακας 8. Συγκεντρωτικός Πίνακας Δράσεων ανά επίπεδο, Τύπο και Διάσταση 

 

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Συμπεράσματα 

Από το προηγούμενο κεφάλαιο συμπεραίνουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης 

ενός νέου και σύγχρονου πλαισίου πολιτικών για τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Τα παιδιά 

δεν έχουν σε ποιον να στραφούν για να ζητήσουν συμβουλές και υποστήριξη, ενώ οι γονείς 

είναι συνήθως διστακτικοί όσον αφορά την αναζήτηση συμβουλών και επίσης αντιμετωπίζουν 

το πρακτικό πρόβλημα της έλλειψης των κατάλληλων υπεύθυνων και υπηρεσιών. Σε ολόκληρο 

το δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιήσαμε μια παρουσίαση-επισκόπηση των φορέων και των 

δράσεων τους στα διαδοχικά επίπεδα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, από πάνω προς τα κάτω 

σε κρατικό, περιφερειακό και ιδιωτικό επίπεδο. Σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας, ο 

στόχος της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας (θεμέλιο της οποίας πρέπει να είναι 

η πλήρης εξάλειψη της ακραίας ένδειας) μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνεννόησης των 

πολιτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα να συμβάλει στην αποκατάσταση της κοινωνικής 
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συνοχής.334 Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των 

παιδιών αποτελεί πια προτεραιότητα και βασική συνιστώσα της πολιτικής για την κοινωνική 

ενσωμάτωση.  

Σε εθνικό επίπεδο οι δράσεις, που όπως είδαμε έχουν επιλεγεί, αφορούν μία βεντάλια 

επιλογών που σχετίζονται με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, με το Επίδομα Παιδιού 

με σκοπό την ενιαία στήριξη των ελληνικών οικογενειών με παιδιά, τα σχολικά γεύματα με 

σαφή στόχο πολιτικής τη διατροφική κάλυψη και των μαθητών των γυμνασίων και των 

λυκείων της χώρας. Επιπρόσθετα, όψεις αυτών των υποστηρικτικών πολιτικών αποτελούν το 

Επίδομα Στέγασης,335 την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική 

στεγαστική πολιτική και τη Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

2018-2019» η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενες μητέρες να εξασφαλίζουν χώρους 

και προσωπικό φύλαξης των παιδιών τους ώστε να είναι πιο ευέλικτες στο ωράριο εργασίας 

τους για την κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης.  

Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με τη διαχείριση μορφών και εκφράσεων της ακραίας 

φτώχειας σε συνθήκες βαθιάς και εκτεταμένης κρίσης του οικονομικού συστήματος. 

Αποτελούν μια επιλογή που αναβαθμίζει τον ενεργητικό ρόλο του κράτους σε σχέση με την 

ανεμπόδιστη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς. Ένας ρόλος που διαφοροποιείται και 

παρεμβαίνει περισσότερο στους κρίσιμους τομείς της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, της 

διατροφικής υποστήριξης, της υγείας των παιδιών. 

Προσεγγίζοντας τη μεγάλη εικόνα τους ζητήματος, παρατηρεί κανείς ότι στη χώρα μας, 

όπως άλλωστε νωρίτερα σε υπόλοιπη την Ευρώπη, αντικαθίσταται η παραδοσιακή ευρεία 

έννοια του κοινωνικού Κράτους Πρόνοιας, από την έννοια της προστασίας των Ευπαθών 

Κοινωνικών Ομάδων, τμήμα των οποίων αποτελούν τα παιδιά και η συνεπαγόμενη προστασία 

τους. Αυτή η μετατόπιση δεν προκύπτει τυχαία, αλλά αντικατοπτρίζει τη μεταβολή που έχει 

συμβεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε επίπεδο κοινωνικό-πολιτικών συσχετισμών. Η βαθμιαία 

συρρίκνωση των δομών και των θεσμών κοινωνικής προστασίας προκρίθηκε ως οικονομικά η 

πλέον βέλτιστη για τις χώρες, την Ε.Ε. και τους λαούς. Μεγάλο τμήμα αυτών των δομών τις 

αντικατέστησε η ιδιωτική πρωτοβουλία.  

Και ενώ όλα αυτά φαίνεται να λειτουργούν στην περίοδο της οικονομικής ανάπτυξης, 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρατηρείται ένταση και αύξηση των κοινωνικών και των 

 
334 ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Μάνος Ματσαγγάνης, 
Χρύσα Λεβέντη & Ελένη Καναβιτσά & Μαρία Φλεβοτόμου, Ιούνιος 2016 
335 Για το ΦΕΚ Β’ 792/06.03.2019 με την ΚΥΑ για το Επίδομα Στέγασης βλ. Παράρτημα Α.4. 
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οικονομικών ανισοτήτων, μια συνθήκη που επηρεάζει την ευημερία των παιδιών. Οπότε η 

εκπόνηση εθνικών πολιτικών για την προστασία των παιδιών από την παιδική φτώχεια στην 

περίπτωση της χώρας μας πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Είναι πολιτικές 

παρεμβάσεις που προσπαθούν να συμβάλλουν στην ανάκτηση των απωλειών που 

καταγράφουν οι οικογένειες στην Ελλάδα, χτυπημένες βαθιά από τις συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης σε επίπεδο εργασίας και υγείας.  

Σε περιφερειακό επίπεδο αυτό που παρατηρείται είναι μια πρώτη απόπειρα 

εξειδίκευσης των εθνικών πολιτικών για την παιδική φτώχεια και την παιδική ευημερία. Στην 

περίπτωση της γεωγραφικής περιφέρειας Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, η έρευνα μας 

επικεντρώθηκε σε δύο βασικές δομές για την πόλη της Αθήνας, α) η Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Αθηνών (ΕΠΑΑ)336 και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων 

(Κ.Υ.Α.Δ.Α.). 337  Επιπλέον οι βασικές δομές της Περιφέρειας Αττικής, αποτελούν τον 

εξειδικευμένο θεσμικό κορμό για τα ζητήματα παιδικής προστασίας και ευημερίας. Όπως έχει 

επισημανθεί στο κυρίως μέρος του δευτέρου κεφαλαίου, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Αττικής υπάρχει εξειδίκευση, ως προς τις δομές κοινωνικής προστασίας που 

αφορούν τα παιδιά και κατ’ επέκταση την προάσπιση της ευημερίας τους. Ως βασική ομάδα 

στόχου της Περιφερειακής Στρατηγικής επιλέγεται η κατηγορία των παιδιών ηλικίας 0-17 

ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε καταστάσεις αποκλεισμού, με έμφαση στις 

ακόλουθες ομάδες:338 απροστάτευτα παιδιά (παιδιά χωρίς γονείς, παιδιά που ζουν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας λόγω φυσικής ή οικονομικής αδυναμίας των γονέων/ κηδεμόνων), παιδιά 

μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά Ρομά, πρόσωπα προσχολικής ηλικίας που δεν 

εξυπηρετούνται από Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, πρόσωπα που δεν 

εξυπηρετούνται από τοπικά δίκτυα υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης (Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

αναπηρία) και μαθητές με δυσχέρειες πρόσβασης/παραμονής σε υπηρεσίες υποχρεωτικής 

προσχολικής (νηπιαγωγείο).339 Πιο συγκεκριμένα λειτουργούν πέντε τύποι ιδρυμάτων και 

δομών: 

 
336 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, διαθέσιμο στο 
http://www.epaa.gr/ 
337 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, διαθέσιμο 
στο http://www.kyada-athens.gr/ 
338http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2015/06/PESKE_CRETE_EE.pdf  
339 Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τα πορίσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας 
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2013 (Δεκέμβριος 2014), ο κίνδυνος 
φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται το 2013 στο 28,8% και είναι υψηλότερος 

http://www.epaa.gr/
http://www.kyada-athens.gr/
http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2015/06/PESKE_CRETE_EE.pdf
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• Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

• Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

• Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας – Ορφανοτροφεία 

Η εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας δείχνει ότι η λειτουργία και η ανάπτυξη 

ψυχοκοινωνικών δομών για τη στήριξη των παιδιών και τα προγράμματα μαθησιακής 

υποστήριξης χρειάζονται περαιτέρω χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής και από τον 

Δήμο Αθηναίων. Οι δυνατότητες και οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, 

καθορίζονται από την ευρύτερη δημοσιονομική συνθήκη και τον αναπροσανατολισμό των 

υφιστάμενων πόρων σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.  

Επιπλέον ένα κρίσιμο ζήτημα που ενδέχεται να δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη 

και στην εδραίωση των κοινωνικών δομών είναι η διεκδίκηση πόρων και πολυετών 

προγραμμάτων από την Ε.Ε. και από το ΕΣΠΑ. Η βελτίωση του ποσοστού απορρόφησης είναι 

σημαντικό ζήτημα ενίσχυσης των χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης η δημιουργία και η 

εδραίωση δικτύων συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς μεγάλου βεληνεκούς όπως το 

Ίδρυμα Νιάρχος, μπορεί να αποδειχθεί σπουδαία εξαιτίας της μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

πόρων προς την Περιφέρεια Αττικής.    

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αττικής 2014-2020 (ΠΕΠ 2014-2020) και συγκεκριμένα στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 340 : Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών. Οι 

Προτεραιότητες Πολιτικής καθώς και τα αντίστοιχα Μέτρα που περιλαμβάνει ο 2ος Άξονας 

είναι: 

• Προτεραιότητα 2.1. Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες 

• ΜΕΤΡΟ 2.1.1 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής 

• ΜΕΤΡΟ 2.1.2 - Πρόσβαση σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής 

• ΜΕΤΡΟ 2.1.3 - Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας 

• ΜΕΤΡΟ 2.1.4 - Πρόληψη της παραπομπής σε δομές κλειστής φροντίδας  

 
κατά 5,7% από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Αντίθετα, ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα 
ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 15,1%. 

340 Διαθέσιμο στο http://www.pepattikis.gr/wp-
content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE
%9A%CE%97%CE%A3_%CE%93_v1.pdf 
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Οι Άξονες Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης 

• ΜΕΤΡΟ 2.1.5 - Προώθηση της αποϊδρυματοποίησης, αποκατάστασης και επανένταξης. 

• Προτεραιότητα 2.2. Πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

• ΜΕΤΡΟ 2.2.1 –Προώθηση της εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών Ρομά 

• ΜΕΤΡΟ 2.2.2 –Ειδική αγωγή των παιδιών με αναπηρία. 

Στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 

ως επί το πλείστον απλοί πολίτες και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Συγκεκριμένα, οι μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) έχουν παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εστίαση της διεθνούς 

κοινότητας σε θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ΜΚΟ παρακολουθούν 

τις ενέργειες των κυβερνήσεων και τις πιέζουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων.341 

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού, οι 

μελλοντικές συνέργειες μεταξύ της ΕΕ και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των 

παιδιών στις ωφελούμενες χώρες και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαμόρφωση 

των κατάλληλων πολιτικών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Σχεδόν το 20% 

των παιδιών στην ΕΕ διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας ενώ μεταξύ άλλων, κάθε μέρα 

παιδιά πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων ή θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι 

στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την προστασία 

των δικαιωμάτων του παιδιού, είναι οι ακόλουθοι: α) Οι φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες, β) 

η εξάλειψη κάθε μορφής βίας ενάντια στα παιδιά, συμπεριλαμβανόμενης της εμπορίας παιδιών, 

γ) η διασφάλιση της προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και δ) η 

προαγωγή της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης των παιδιών μέσω της διασφάλισης του 

δικαιώματος να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.  

Τα Προγράμματα στήριξης σε ΜΚΟ, προσφέρουν στις χώρες που εφαρμόζονται αφενός 

μια σημαντική ευκαιρία βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και αφετέρου μια μοναδική ευκαιρία ενδυνάμωσης των θεσμών 

προστασίας των παιδιών που θα έχει μακροπρόθεσμο όφελος.342 Περισσότερα από τα μισά 

παιδιά παγκοσμίως κινδυνεύουν από τη φτώχεια, τις συγκρούσεις και τις διακρίσεις εις βάρος 

των κοριτσιών, σύμφωνα με τη βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children. Στην 

 
341 https://gr.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/non-governmental.html 
342http://www.weareallcitizens.gr/articles/ta-dikaiomata-tou-paidiou-sto-epikentro-tou-endiaferontos-ton-
programmaton-stirixis-mko-tou-eoch.html#.XRZYrOgzZPY  

http://www.weareallcitizens.gr/articles/ta-dikaiomata-tou-paidiou-sto-epikentro-tou-endiaferontos-ton-programmaton-stirixis-mko-tou-eoch.html#.XRZYrOgzZPY
http://www.weareallcitizens.gr/articles/ta-dikaiomata-tou-paidiou-sto-epikentro-tou-endiaferontos-ton-programmaton-stirixis-mko-tou-eoch.html#.XRZYrOgzZPY
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έκθεσή της με τίτλο «Τα πολλά πρόσωπα του αποκλεισμού» (The Many Faces of Exclusion) 

η ΜΚΟ αναφέρει ότι περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύριο παιδιά είναι αντιμέτωπα με αυτές 

τις απειλές, ενώ 153 εκατομμύρια κινδυνεύουν και από τις τρεις. 343  Μικρές και μεγάλες, 

γνωστές ή και άγνωστες σε πολλούς ενώ σίγουρα υπάρχουν και πολλές ακόμη ομάδες 

εθελοντών ή και ΜΚΟ που παραμένουν άγνωστες και σε εμάς και η καταγραφή τους κατέστη 

αδύνατη.344 

Ειδικότερα για την περίπτωση της χώρας μας η Μελέτη Πρωτοβουλιών επικεντρώθηκε 

σε είκοσι (20) ΜΚΟ και ιδρύματα και σε έναν (1) φορέα με διεθνή δραστηριότητα σε σχέση 

με την προστασία των παιδιών. Ουσιαστικά με αυτή την επιλογή καλύπτεται ολόκληρο το 

φάσμα των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και είναι επιφορτισμένες με την 

παιδική προστασία.  

Για να διερευνηθεί περαιτέρω η δράση των οργανισμών και οι δράσεις που γίνονται στην 

περιφέρεια Αττικής, έγινε μια καταμέτρηση και διαχωρισμός των δράσεων ανά τύπο. Η βασική 

τυπολογία των δράσεων ανέρχεται σε 19 διαφορετικές ανά διάσταση φτώχειας και με βάση το 

γεγονός αν επηρεάζουν σε οικονομικό ή όχι επίπεδο την παιδική ευημερία. Με άλλα λόγια, οι 

δράσεις διαχωρίστηκαν ανάλογα με το αν παρέχουν υλικούς (εισόδημα, συνθήκες κατοικίας, 

σίτιση, ρουχισμός κλπ.) ή άυλους πόρους (εκπαίδευση, ψυχαγωγία, πολιτισμός, υγεία κλπ.) με 

σκοπό τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Μετά τον διαχωρισμό των δράσεων ανά τύπο 

δράσεις έγινε μια καταμέτρηση των διαφορετικών τύπων που υλοποιούνται στην περιφέρεια 

Αττικής.  

Τα αποτελέσματα της παραπάνω διερεύνησης κατέδειξαν ότι αναφορικά με τους 

οικονομικούς παράγοντες της ευημερίας, οι δράσεις είναι συγκριτικά λιγότερες σε σχέση με 

τις δράσεις που στοχεύουν στους μη οικονομικούς παράγοντες. Ειδικότερα, υπάρχουν 

λιγότερες δράσεις που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος και τις συνθήκες διαβίωσης. 

Οπωσδήποτε, οι δράσεις που αφορούν τις οικονομικές διαστάσεις της ευημερίας καλύπτονται 

από όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών (κρατικό, αυτοδιοικητικό και ΜΚΟ). Βέβαια, οι δράσεις 

που αφορούν τις οικονομικές διαστάσεις έρχονται κυρίως από κρατικούς φορείς και ακόμα και 

αν είναι λίγες στον αριθμό, φτάνουν σε όλους τους πολίτες.  

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να υπάρχουν πολλές δράσεις που αφορούν σε μη 

οικονομικούς παράγοντες που συμβάλουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Μεγάλο 

 
343https://www.naftemporiki.gr/story/1355358/mko-pano-apo-12-dis-paidia-kinduneuoun-apo-ftoxeia-
polemo-kai-diakriseis  
344 https://www.huffingtonpost.gr/2016/07/01/metanasteutiko-mko-ellada_n_10734864.html  

https://www.naftemporiki.gr/story/1355358/mko-pano-apo-12-dis-paidia-kinduneuoun-apo-ftoxeia-polemo-kai-diakriseis
https://www.naftemporiki.gr/story/1355358/mko-pano-apo-12-dis-paidia-kinduneuoun-apo-ftoxeia-polemo-kai-diakriseis
https://www.huffingtonpost.gr/2016/07/01/metanasteutiko-mko-ellada_n_10734864.html
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μειονέκτημα στα παραπάνω είναι η διαπίστωση ότι υπάρχουν ελάχιστες, μόλις τρεις, δράσεις 

που να αφορούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και είναι όλες σε επίπεδο 

ΜΚΟ. Το παραπάνω, αποτελεί ισχυρή ένδειξη, αν όχι απόδειξη, ότι σε επίπεδο κεντρικού 

σχεδιασμού και κάθετων μέτρων προάσπισης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δεν έχει 

ληφθεί επαρκής μέριμνα ή είναι αποσπασματική και επομένως λιγότερο αποτελεσματική. Σε 

ένα επόμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης περιγράφονται περαιτέρω τα κενά που υπάρχουν 

και το πως αυτά επηρεάζουν τη συνολική ευημερία των παιδιών. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται 

να υπάρχει μια αυξημένη παροχή δράσεων που αφορούν στην εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, 

η οποία όμως δεν είναι επαρκής, αν και πολύ σημαντική, για την ουσιαστική βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης.  

Τα σημαντικότερα κενά που προκύπτουν αφορούν κυρίως την καταγραφή του φαινομένου 

της παιδικής φτώχειας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και κατά συνέπεια 

παρατηρούνται μεγάλα ελλείμματα από την πλευρά της συστηματικής παρακολούθησης, 

μέτρησης και αξιολόγησης της παιδικής ευημερίας. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές, η σχεδιαζόμενη πολιτική για την 

αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στερείται συγκεκριμένων κατευθύνσεων στρατηγικής. 

Επιπλέον, δεν προσανατολίζεται στο να εξασφαλίσει μία σωστή ισορροπία μεταξύ καθολικών 

και στοχευμένων μέτρων, ούτε μία ισορροπία μεταξύ των μέτρων στήριξης των οικογενειών 

και των μέτρων που αφορούν τα ίδια τα παιδιά. Στην Ελλάδα, τα εξειδικευμένα στοχευμένα 

μέτρα που απευθύνονται σε παιδιά που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας είναι ελάχιστα 

στον αριθμό, μονοδιάστατα και με περιορισμένη κάλυψη.345   

 

 
345Ζιώμα Δ., Μπούζας Ν. & Σπυροπούλου Ν. (2013), Επενδύοντας στα παιδιά – Σπάζοντας τον κύκλο της 
μειονεξίας, Μελέτη των Εθνικών Πολιτικών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), Ε.Ε. 



 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (CASE STUDIES) 

Εξετάζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται σε επίπεδο 

εθνικό, τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών οργανισμών, και καταρτίζοντας 

ένα τυπολόγιο δράσεων έγινε επιλογή τεσσάρων (4) περιπτώσεων, των βέλτιστων 

σύμφωνα με τα κριτήρια μας, δηλαδή το τυπολόγιο δράσεων και το θεσμικό πλαίσιο 

που συνοδέυει τις δράσεις αυτές, οι οποίες καλύπτουν σε παραπάνω από ικανοποιητικό 

βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν για την ομάδα στόχο των παιδιών. Οι τρείς 

περιπτώσεις αυτές είναι, όπως φαίνεται πιο πάνω, το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Human Early Learning Partnership – HELP, και η 

Περιφέρεια Αττικής. Συνεπώς, έχουν επιλεχθεί ένας δημόσιος φορέας, δυο μη 

κυβερνητικες οργάνωσεις και ένα διεθνές ερευνητικό ινστιτούτο σε θέματα παιδικής 

ευημερίας. 

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός και φορέας του παρόντος ερευνητικού έργου 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιλέχθηκε ως περίπτωση οργανισμού για περαιτέρω 

μελέτη ως προς τις δράσεις του. Σε αυτό οδήγησε η διαπίστωση, η οποία προέκυψε και 

μέσα από τη συνεργασία με το φορέα στα πλαίσια του έργου, ότι πρόκειται για ένα 

φορέα που έχει αφοσιωθεί στην ευημερία των παιδιών, ο οποίος προσπαθεί να 

εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα για τα παιδιά που φιλοξενεί. Ανατρέχοντας 

στην επισκόπηση των δράσεων μπορεί να δει κανείς ότι το Χαμόγελο 

δραστηριοποιείται έντονα ως προς την εξασφάλιση στέγης για τα παιδιά που το 

χρειάζονται, μέσω των σπιτιών φιλοξενίας, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργικής 

απασχόλησης για τα παιδιά αυτά, ενώ στηρίζει ψυχολογικά τα παιδιά και τους γονείς 

που δεν κατάφέρνουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στο ρόλο τους. Πιο συγκεκριμένα, η 

διάρθρωση των δράσεων του Χαμόγελου για 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, το καθιστά οργανισμό που 

επιδιώκει να καλύψει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το φάσμα του παιδικού 

πληθυσμού σε ανάγκη, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Αξίζει να σημειωθεί, όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια, ότι στις δράσεις που πραγματοποιεί το Χαμόγελο απευθύνεται ως 

επί το πλείστον σε παιδιά ελληνικής υπηκοότητας, κάτι που δίνει μια πιο σαφή εικόνα 

για την παρούσα κατάσταση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει 

ποικιλία ως προς το χαρακτήρα των δράσεων, στοχεύοντας παράλληλα στην πρόληψη, 

την παρέμβαση και τη θεραπεία, ακολουθώντας μάλιστα παγκόσμια αποδεκτές και 
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έγκριτες πρακτικές, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει επικαιροποίηση της γνώσης και 

εναρμόνιση με τα διεθνή δρώμενα που αφορούν τα παιδιά σε βάθος χρόνου.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι η επόμενη μελέτη περίπτωσης που θα 

εξεταστεί. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλύπτει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και 

πάντα στα πλαίσια του εφικτού όλες τις Διαστάσεις που εξετάζονται στο ερευνητικό 

έργο. Μέσα από την επισκόπηση των δράσεων των ξεχωριστών φορέων που διεξήχθη 

παραπάνω, προκύπτει ότι ο οργανισμός, καλύπτει τις Συνθήκες Κατοικίας (Διάσταση 

1), τη Διατροφή (Διάσταση 2), το Εισόδημα-Ανεργία (Διάσταση 3), τη Δωρεάν υγεία 

(Διάσταση 4), την Ηθική Παιδεία (Διάσταση 5), τον Ελεύθερο χρόνο-Παιχνίδι 

(Διάσταση 6). Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται και στη 

φιλοξενία ασυνόδευτων ανήλικων – αιτούντων άσυλο. Η εμπειρία του αυτή αποτελεί 

ένα επιπλέον κριτήριο για τη συμμετοχή του στη μελέτη, καθώς αποτελεί έναν από 

τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του 

αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί μέρος 

της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου και είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με 

σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των 

πολιτών. Βασική αποστολή του είναι να παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς 

ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς τον 

συνάνθρωπο.346 

Ο λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι οι πολύπλευρες και 

πολυεπίπεδες δράσεις που υλοποιεί εδώ και χρόνια. Ειδικότερα, στη συνέντευξη που 

μας παρείχαν η κα. Πηνελόπη Μιχαηλίδου και η κα. Αρετή Κεντιστού προέκυψε ότι ο 

Ερυθρός Σταυρός παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες επιτυγχάνοντας μια ολιστική 

προσέγγιση αναφορικά με την παρέμβαση και την ουσιαστική συνεισφορά στις 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 347  Ταυτόχρονα, ο αριθμός των 

επωφελουμένων από τον οργανισμό είναι αρκετά μεγάλος και από την εμπειρία τους 

 
346 http://www.redcross.gr/default.asp?pid=7&la=1 
347 Βλέπε Παράρτημα 5Δ 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=7&la=1
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ιδιαίτερα πολύτιμη. Ταυτόχρονα, η έντονη συμμέτοχή τους σε όλους τους φορείς, που 

ασχολούνται στον κλάδο της κοινωνικής καινοτομίας, τους καθιστά έναν από τους 

ουσιαστικότερους οργανισμούς στην Ελλάδα αναφορικά με το κοινωνικό έργο τους. 

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως φορέας, προς μελέτη περίπτωσης, το Human Early 

Learning Partnership-HELP. Πιο συγκεκριμένα, στο HELP, το αντικείμενο του οποίου 

παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με το επιστημονικό αντικέιμενο που καλύπτει το παρόν 

ερευνητικό έργο. Στο συγκεκριμένο ινστιτούτο γίνεται εκτεταμμένη έρευνα για τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών, συνεπώς την ευημερία τους, 

ενώ υπάρχει ειδίκευση στην κατασκευή δεικτών για την παρακολούθηση της (π.χ. 

MDI), καλύπτεται δηλαδή στο έπακρο ο τύπος δράσης που αφορά την παρακολούθηση, 

τη μέτρηση και την αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας.  

Τέλος, προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται κάθε μορφή φορέα στις μελέτες 

περιπτώσεων, οι δράσεις που πραγματοποιούνται μέσω φορέων του δημοσίου 

εκπροσωπούνται από τον ευρύτερο κύκλο της Περιφέρειας Αττικής, η οποία τα 

τελευταία χρόνια έχει προσανατολίσει τις πορτεραιότητες της στην κοινωνική 

αλληλεγγύη και στην αφιέρωση πόρων για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. 

Για να το πετύχει αυτό, έχει πραγματοποιήσει δράσεις που καλύπτουν τις διαφορετικές 

ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας παιδιών, από τα βρέφη, μέχρι τους μαθητές λυκείου, 

λίγο πριν την ενηλικίωση τους και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή 

την αγορά εργασίας. Πρόκειται, λοιπόν, κι εδώ για έναν φορέα που καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα διαστάσεων της παιδικής ευημερίας έτσι όπως έχουν καθοριστεί και αναλύονται 

στη Δημόσια Έκθεση του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, σημαντικό κριτήριο για την 

επιλογή ως περίπτωση, που χρήζει περαιτέρω μελέτης, είναι ότι ο πληθυσμός στον 

οποίο απευθύνεται είναι ο πληθυσμός στόχος του έργου, δηλαδή τα παιδιά που ζουν 

στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής.  

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Το Χαμόγελο του Παιδιού συνιστά τον πιο σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό στην Ελλάδα, το έργο του οποίου ειδικεύεται στην 
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προστασία των παιδιών και την υποστήριξη των οικογενειών τους όταν παρίσταται 

ανάγκη, από το 1996 και μετά. Η δράση του Χαμόγελου του Παιδιού συστάθηκε εις 

μνήμη του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου και του οράματος του για έναν καλύτερο 

κόσμο όπου τα παιδιά θα ζουν ευτυχισμένα ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα 

ή την οικονομική τους κατάσταση. Πάνω από 1.200.000 παιδιά και οι οικογένειές τους 

στην Ελλάδα έχουν βρει απάντηση στα προβλήματα διαβίωσης τους μέσω των 

δράσεων του Χαμόγελου, οι οποίες βασίζονται στην εθελοντική δραστηριότητα του 

προσωπικού του. Η δράση και οι προϋπολογισμοί του Χαμόγελου ελέγχονται σε ετήσια 

βάση από αναγνωρισμένα γραφεία ελέγχου καθώς και διεθνείς οίκους αξιολόγησης 

όπως η Ernst Young και η PwC.  

Η οικονομική κρίση επέφερε σημαντικές συνέπειες στην ομαλή διαβίωση των 

ελληνικών νοικοκυριών, με πρώτα θύματα της τις ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι 

άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή σε κίνδυνο συνθηκών φτώχειας, ανάμεσα 

στους οποίους μεγάλο ποσοστό καταλαμβάνουν τα παιδιά. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η 

χώρα μας θεωρείται η 7η πιο φτωχή χώρα όσον αφορά τον πληθυσμό των παιδιών348. 

Το Χαμόγελο εστιάζει στην εξατομίκευση των αναγκών των παιδιών που χρειάζονται 

βοήθεια, υλοποιώντας για την πρόληψη, την παρέμβαση και τη θεραπεία των 

περιστατικών. Επιπλέον, συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την 

 
348 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. 
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αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο 

διεθνείς έγκριτες και αναγνωρισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς από φορείς 

που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, εξασφαλίζοντας εμπειρία και τεχνογνωσία 

(Λεριού et.al, 2019b). Στη συνέχεια ακολουθούν στατιστικά στοιχεία των δράσεων σε 

βάθος τετραετίας, για τα οποία ευχαριστούμε θερμά το Χαμόγελο του Παιδιού που μας 

τα παραχώρησε, για την εκπόνηση της μελέτης μας. 

Στατιστικά Στοιχεία του Τμήματος Κοινωνικής Στήριξης του Χαμόγελου του 

Παιδιού 

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία του τμήματος κοινωνικής στήριξης του 

Χαμόγελου του Παιδιού, αναφορικά με τα κέντρα φιλοξενίας, τη Γραμμή SOS, την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την παρέμβαση στις περιπτώσεις παιδιών που 

διατρέχουν ή κινδυνεύουν να διατρέξουν κίνδυνο, για τη χρονική περίοδο 2014-2018, 

πρόκειται δηλαδή για περιστατικά που αφορούν διάφορες μορφές ενδοοικογενειακής 

και μη βίας. Για λόγους εμπιστευτικότητας και ευαισθησίας προσωπικών δεδομένων 

στα διαγράμματα χρησιμοποιήθηκαν μόνο ποσοστά, χωρίς να γίνεται γνωστός ο 

αριθμός των παιδιών που επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του Χαμόγελου του 

Παιδιού κάθε χρονιά, αφού σκοπός είναι να δοθεί έμφαση στις αναλογίες και τις 

μεταβολές από χρονιά σε χρονιά. 

3.1.1.1 Υποστήριξη Παιδιών μέσω Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά 

SOS 1056 – Καταγγελίες 

Στο Διάγραμμα 1 βλέπουμε αρχικά την απεικόνιση των ειδών των καταγγελιών που 

πραγματοποιήθηκαν μέσω της γραμμής, και διαπιστώνουμε ότι στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους πρόκειται για ανώνυμες καταγγελίες. Μπορούμε ακόμη να δούμε ότι 

υπάρχει μικρή διαφορά ως προς το φύλο των παιδιών, με λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό 

των αγοριών για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί καταγγελίες (Διάγραμμα 2). Στη 

συνέχεια, στο Διάγραμμα 3, παρατηρείται ότι οι καταγγελίες αυτές ακολουθούν μια 

κοινή τάση κάθε χρόνο και αφορούν ως επί το πλείστον παιδιά μικρότερων ηλικιών, 

ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες τα περιστατικά μάλλον είναι λιγότερα. Τέλος, όπως 
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φαίνεται στο Διάγραμμα 4 ο κύριος λόγος που γίνονται καταγγελίες για τα παιδιά αυτά, 

είναι, για όλη τη δεδομένη χρονική περίοδο, η παραμέληση και η εγκατάλειψη, σε 

συνδυασμό με τη σωματική κακοποίηση. 

 

Διάγραμμα 1: Είδος τηλεφωνικής καταγγελίας 

 

 

Διάγραμμα 2: Φύλο των παιδιών που αφορούν οι καταγγελίες 
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Διάγραμμα 1. Είδος Καταγγελίας

Ανώνυμη Επώνυμη

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών για τα οποία γίνονται καταγγελίες στο "Χαμόγελο"
κάθε χρόνο (δεν είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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Διάγραμμα 3: Ηλικιακές ομάδες των παιδιών που αφορούν οι καταγγελίες 
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Διάγραμμα 2. Φύλο παιδιών που αφορούν οι καταγγελίες

Αγόρι Κορίτσι Άγνωστο

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών για τα οποία γίνονται καταγγελίες στο "Χαμόγελο" κάθε

χρόνο (δεν είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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Διάγραμμα 4: Είδος κακοποίησης για το οποίο έγινε η καταγγελία 
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Διάγραμμα 3. Ηλικιακές ομάδες παιδιών που αφορούν οι καταγγελίες

0-6 ετών 7-12 ετών 13-18 ετών Άγνωστο

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών για τα οποία γίνονται καταγγελίες στο "Χαμόγελο"
κάθε χρόνο (δεν είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 8 

 
 

 

 

 

3.1.1.2 Συμβουλευτική Υποστήριξη 

Το Χαμόγελο του Παιδιού παρέχει μεταξύ άλλων υπηρεσίες συμβουλευτικής 

υποστήριξης, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καλέσει, να εξηγήσει την περίπτωσή 

του και να λάβει βοήθεια. Στο Διάγραμμα 5 φαίνεται ότι το κοινό που απευθύνθηκε 

στο Χαμόγελο του Παιδιού για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης 

αρκέστηκε σε μεγάλο ποσοστό στην τηλεφωνική υποστήριξη, χωρίς να επιδιώξει 

περαιτέρω συμβουλευτικές διαδικασίες δια ζώσης. Ωστόσο, οι περιπτώσεις που 

προχώρησαν σε προσωπικές συνεδρίες ήταν κυρίως για ατομική και οικογενειακή 

συμβουλευτική (Διάγραμμα 6). Στο Διάγραμμα 7 παρατηρείται ότι οι λόγοι για τους 

οποίους απευθύνεται κανείς στο Χαμόγελο του Παιδιού για τις συμβουλευτικές του 
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Διάγραμμα 4. Είδος κακοποίησης για το οποίο έγινε η καταγγελία

Ψυχολογική/Συναισθηματική κακοποίηση Άλλο Εμπόριο παιδιών

Εξώθηση σε πορνεία Εξώθηση σε επαιτεία Παραμέληση/Εγκατάλειψη

Σεξουαλική Κακοποίηση Σωματική Κακοποίηση

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών για τα οποία γίνονται καταγγελίες στο 
"Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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υπηρεσίες είναι αρκετοί και διαφορετικοί, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει το αρμόδιο 

προσωπικό για να καλύψει κάθε είδους περίπτωση που χρήζει συμβουλευτικής. 

 

Διάγραμμα 5: Στόχος αναζήτησης συμβουλευτικής υποστήριξης 

 

 

Διάγραμμα 6: Λόγοι για τους οποίους επιδιώχθηκε η μέθοδος των συνεδριών 
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Διάγραμμα 5. Στόχος αναζήτησης συμβουλευτικής υποστήριξης

Συνεδρίες Τηλεφωνική υποστήριξη
*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των περιπτώσεων που αναζητούν συμβουλευτική 
υποστήριξη  από το "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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Διάγραμμα 6. Λόγοι για τους οποίους επιδιώχθηκαν συνεδρίες

Ατομική συμβουλευτική Οικογενειακή συμβουλευτική Διάγνωση

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που επωφελούνται από τη συμβουλευτική 
υποστήριξη που παρέχει το "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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Διάγραμμα 7: Είδος προβλήματος προς αντιμετώπιση μέσω της συμβουλευτικής 

υποστήριξης 
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Διάγραμμα 7. Είδος προβλήματος προς αντιμετώπιση μέσω της συμβουλευτικής 
υποστήριξης

Άλλο
Προβλήματα υγείας
Χρήση διαδικτύου
Διαταραχές
Εκφοβισμός
Αυτοκτονικός ιδεασμός
Προβήματα σεξουαλικής/σωματικής/ψυχολογικής κακοποίησης ανηλίκων
Προβλήματα συμπεριφοράς
Σχολική προσαρμογή
Διαχείριση απώλειας
Σχέσεις με συνομήλικους
Σχέσεις στην οικογένεια

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των 
παιδιών που επωφελούνται από τη 
συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει το 
"Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά 
ίδιος αριθμός παιδιών)
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3.1.1.3 Διαμονή στα Σπίτια Φροντίδας 

Πολύ σημαντική δράση του Χαμόγελου συνιστά η παροχή στέγης σε παιδιά που 

βρίσκονται σε ανάγκη γιατί δεν μπορούν να μείνουν στο ίδιο περιβάλλον με την 

οικογένεια τους. Στο Διάγραμμα 8 φαίνονται οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών που 

φιλοξενούνται στα σπίτια του Χαμόγελου, όπου παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά είναι στην προεφηβική και εφηβική περίοδο των παιδιών. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά καταφεύγουν σε 

φιλοξενία στις συγκεκριμένες δομές είναι παρόμοιοι με τους λόγους για τους οποίους 

γίνονται οι περισσότερες καταγγελίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Προκύπτει 

επομένως ότι η παραμέληση/εγκατάλειψη είναι ο πρωταρχικός λόγος που τα παιδιά θα 

διαμείνουν στις δομές του Χαμόγελου (Διάγραμμα 9).  

Επιπλέον, τα παιδιά που φιλοξενούνται είναι κυρίως ελληνικής καταγωγής 

(Διάγραμμα 10), ενώ όπως προκύπτει, μένουν στα Σπίτια Φροντίδας μέχρι να 

ενηλικιωθούν και να αποκατασταθούν επαγγελματικά, ώστε να επιβιώνουν μόνα τους 

(Διάγραμμα 11). Τα παιδιά παραμένουν και φιλοξενούνται στο Χαμόγελο του Παιδιού 

έπειτα από δικαστικές ή εισαγγελικές αποφάσεις (Διάγραμμα 12), η επαφή με το 

οικογενειακό περιβάλλον υπάρχει έως έναν βαθμό (Διάγραμμα 13). Ωστόσο, υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου δεν διατηρείται καμιά σχέση μεταξύ των παιδιών και του στενού 

ή ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Τέλος, στην πλειοψηφία τους, τα 

παιδιά χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης (Διάγραμμα 14) 

 

Διάγραμμα 8: Ηλικιακές ομάδες των παιδιών που φιλοξενούνται 
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Διάγραμμα 9: Λόγοι φιλοξενίας των παιδιών 

23%

26%

22% 22%

18%

38% 37% 38% 37% 36%

29%

26%

34%
36%

39%

10% 11%

6% 5% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2014 2015 2016 2017 2018

Διάγραμμα 8. Ηλικιακές Ομάδες παιδιών που στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού

0-6 ετών 7-12 ετών 13-18 ετών 18 και άνω

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται από το "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν φιλοξενείται κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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Διάγραμμα 9. Λόγοι Φιλοξενίας των παιδιών στα Σπίτια Φροντίδας

Κοινωνικοί λόγοι 

Θύματα Trafficking

Βιολογικά ορφανά

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Παραμέληση/ Εγκατάλειψη 

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού 

Σωματική κακοποίηση παιδιού

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο 
σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται 
από το "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν 
φιλοξενείται κάθε χρονιά ίδιος αριθμός 
παιδιών)
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Διάγραμμα 10: Εθνικότητα φιλοξενούμενων παιδιών 

Διάγραμμα 11 Λόγοι Αποχώρησης Παιδιών  από τα Σπίτια Φροντίδας  
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Διάγραμμα 10. Εθνικότητα φιλοξενούμενων παιδιών

Ελληνική Άλλο 

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται από το "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν φιλοξενείται κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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Διάγραμμα 12 Νομικό Καθεστώς διαμονής των παιδιών 
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Διάγραμμα 11. Λόγοι Αποχώρησης Παιδιών

Ενηλικίωση και αυτόνομη διαβίωση & επαγγελματική 
αποκατάσταση

Επιστροφή στο οικογενειακό τους περιβάλλον

Εναλλακτικές μορφές παιδικής προστασίας - υιοθεσία, 
αναδοχή, συγγενική αναδοχή

Μεταφορά σε άλλο πλαίσιο παιδικής προστασίας

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο 
σύνολο των παιδιών που αποχωρεί 
από το "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν 
αποχωρεί κάθε χρονιά ίδιος αριθμός 
παιδιών)
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Διάγραμμα 12. Νομικό Καθεστώς διαμονής των παιδιών

Εισαγγελική εντολή / διάταξη Δικαστική απόφαση επιμέλειας

Δικαστική απόφαση γονικής μέριμνας Δικαστική απόφαση επιτροπείας

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται από το "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν φιλοξενείται κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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Διάγραμμα 13: Σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον

 

 

Διάγραμμα 14: Ποσοστό παιδιών που χρειάστηκαν θεραπευτική υποστήριξη 
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Διάγραμμα 13. Σχέσεις των παιδιών με τις οικογένειες τους

Προσωπική επαφή μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος

Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος

Ολιγοήμερες φιλοξενίες σε μέλη του στενού ή ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος , 
κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνται από το "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν φιλοξενείται
κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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3.1.1.4 Επιτόπια παρέμβαση για παιδιά σε κίνδυνο 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όταν εντοπίζονται περιπτώσεις 

όπου πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ομαλή διαβίωση των παιδιών, όταν δηλαδή τα 

παιδιά διατρέχουν ή ενδεχομένως θα διατρέξουν οποιαδήποτε μορφή κινδύνου, 

υπάρχει άμεση παρέμβαση. Κύριος λόγος παραπομπής ενός περιστατικού στο 

Χαμόγελο είναι η παραμέληση/εγκατάλειψη, για τα έτη 2014-2017, ενώ το 2018 το 

μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζουν «Άλλοι» λόγοι (Διάγραμμα 15). Τα περιστατικά 

που παραπέμπονται στο Χαμόγελο αφορούν παιδιά σε μικρές ηλικίες (μέχρι 12 ετών), 

πράγμα που δεν φαίνεται να αλλάζει από το 2014 ως το 2018 (Διάγραμμα 16). Στο πιο 

υψηλό ποσοστό των περιστατικών προς παραπομπή βλέπουμε ότι κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ είναι φανερά λιγότερες 
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Διάγραμμα 14. Ποσοστό παιδιών που χρειάστηκαν θεραπευτική υποστήριξη

Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη Λογοθεραπευτική υποστήριξη Εργοθεραπευτική υποστήριξη

Ειδική Αγωγή Αλλό

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που κρίνεται ότι χρήζουν θεραπευτικής υποστήριξης (δεν είναι κάθε 
χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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οι περιπτώσεις όπου χρήζουν συμβουλευτικής ή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

(Διάγραμμα 17). Τέλος, μεταξύ άλλων, ο βασικός φορέας που παραπέμπει τα 

περισσότερα περιστατικά είναι η αστυνομία (Διάγραμμα 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 15: Λόγοι παρέμβασης για παιδιά σε κίνδυνο 
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Διάγραμμα 15. Λόγοι παρέμβασης για παιδιά σε κίνδυνο

Άλλο Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Ασυνόδευτος Ανήλικος Παράνομη διακίνηση

Εξώθηση σε επαιτεία Παραμέληση/Εγκατάλειψη

Σωματική κακοποίηση παιδιού Ψυχολογική κακοποίηση παιδιού

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που παραπέμπονται στο "Χαμόγελο" κάθε χρόνο (δεν  
είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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Διάγραμμα 16: Ηλικιακές ομάδες παιδιών που παραπέμφθηκαν στο Χαμόγελο του 

Παιδιού 

 

Διάγραμμα 17: Τρόποι αντιμετώπισης των περιστατικών που παραπέμπονται στο 

Χαμόγελο του Παιδιού 
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Διάγραμμα 16. Ηλικίες παιδιών που έχουν παραπεμθεί

0-6 ετών 7-12 ετών 13-18 ετών 18 και άνω

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που παραπέμπονται στο "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)
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Διάγραμμα 18: Υπεύθυνοι φορείς για την παραπομπή των παιδιών στο Χαμόγελου 

του Παιδιού 
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Διάγραμμα 17. Τρόποι αντιμετώπισης των παραπεμφθέντων περιστατικών

Ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από την οικογενειακή εστία Ανάγκη υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ανάγκη άλλης εξειδικευμένςη υπηρεσίας

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που παραπέμπονται στο "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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3.1.1.5 Συμπεράσματα 

Από τα στατιστικά που μας παραχώρησε ευγενικά το προσωπικό του Χαμόγελου του 

Παιδιού, για τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρήσαμε τη μέγιστη δυνατή 

εμπιστευτικότητα, ώστε να μην αποτυπώνεται σε καμία περίπτωση πληροφόρηση για 

μεμονωμένες περιοχές όπου απαντώνται τα συγκεκριμένα περιστατικά, 

συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια ομοιομορφία ως προς τον αριθμό των περιστατικών 

που αντιμετωπίζονται κάθε χρόνο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αν και η χώρα 

δέχεται κύμα μεταναστών και αλλοδαπών πληθυσμών, τα περισσότερα παιδιά που 

χρήζουν βοήθειας και απευθύνονται ή παραπέμπονται στο Χαμόγελο είναι παιδιά από 

ελληνικές οικογένειες, και μάλιστα σε μικρές ηλικίες. Αυτό υποδεικνύει ότι τα 

τελευταία χρόνια κάτι επηρεάζει την ελληνική οικογένεια, το οποίο έχει άμεση 

επίδραση στα ίδια τα παιδιά, προκαλώντας μάλιστα την ανάγκη απομάκρυνσης τους 

από το οικογενειακό περιβάλλον. 
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Διάγραμμα 18. Φορείς Παραπομπής περιστατικών

Αστυνομία Εισαγγελία Ανηλίκων/Πρωτοδικών Πολίτες Λιμεναρχείο Νοσοκομείο Άλλο

*Τα ποσοστά αυτά αντιστοιχούν στο σύνολο των παιδιών που παραπέμπονται στο "Χαμόγελο" κάθε 
χρόνο (δεν  είναι κάθε χρονιά ίδιος αριθμός παιδιών)

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: "Χαμόγελο του Παιδιού"
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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877. Βασικός στόχος του 

οργανισμού είναι η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και 

ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με 

οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Επί του 

παρόντος, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς 

ώστε να συμπαραστέκεται σε κάθε άτομο, οικογένεια ή ομάδα που αντιμετωπίζει 

δυσκολίες, μέσα από πλειάδα δράσεων.349 

Ο οργανισμός, έχει έξι διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι επιτελούν διαφορετικά 

έργα και συμβάλλουν στην ανακούφιση των προβλημάτων των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, την εκπαίδευση και την υποστήριξη τους. Ταυτόχρονα, μέσα από τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των τομέων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποπειράται 

να προάγει την προστασία της υγείας και της ζωής, την παροχή βοήθειας σε αυτούς 

που το έχουν ανάγκη και στην προαγωγή του πνεύματος, ιδιαίτερα των νέων ατόμων. 

Οι τομείς του και οι επιμέρους δράσεις είναι: 

• Τομέας Νοσηλευτικής 

o Εκπαίδευση – Επιμόρφωση 

o Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» 

o Υπηρεσίες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) - 

Εκπαιδευτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί 

o Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» 

o Νοσηλευτικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Τμημάτων 

o Εθελοντές Νοσηλευτικής 

• Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών, όπου συμβάλλουν στην 

παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στην παροχή πρώτων 

 
349Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διαθέσιμο στο 
http://www.redcross.gr 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=10&la=1
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βοηθειών σε οδικούς άξονες, στην υποδοχή των μεταναστευτικών ροών, στη 

στελέχωση ναυαγοσωστικών σταθμών και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ναυαγοσωστικής 

• Διεύθυνση Νεότητας 

• Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων 

• Διεύθυνση Αναζητήσεων 

Στην εν λόγω μελέτη θα εστιάσουμε κυρίως στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς αποτελεί το τμήμα του οργανισμού που 

ασχολείται με τις παροχές σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Επειδή τα 

προγράμματα του Ερυθρού Σταυρού ακολουθούν μια ολιστική προσέγγιση κοινωνικής 

παρέμβασης όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στη συνέντευξη τους η κα. Μιχαηλίδου 

και η κα. Κεντιστού.350 

 

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ξεχωριστή αναφορά θα πρέπει να γίνει στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς 

αποτελεί το μέρος του οργανισμού το οποίο ασχολείται με συγκεκριμένες δράσεις και 

προγράμματα που έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του 

πληθυσμού. Όπως ορίζει ο οργανισμός, οι στόχοι των δράσεων του Τομέα Κοινωνικής 

Πρόνοιας είναι συνοπτικά οι εξής:351  

1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 

των προβλημάτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.  

2. Η ανάληψη στοχευμένων δράσεων που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 

απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο. 

3. Η αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρμογή δράσεων 

που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

 
350 Ολόκληρη η συνέντευξη παρατίθεται στο Παράρτημα 5Ε του παρόντος, σελ 151. 
351Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διαθέσιμο στο 
http://www.redcross.gr 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=10&la=1
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Ειδικότερα, τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας αφορούν στην 

ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική των μακροχρόνια ανέργων, των 

μονογονεϊκών οικογενειών και των ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, αφορούν άτομα που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα αστεγίας, μετανάστες και πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό 

λειτουργεί ο Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων. Παράλληλα, προσφέρουν προγράμματα 

που αφορούν τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες όπως είναι το Κέντρο 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ε.Ε.Σ. (Κ.Ά.Π.Η) στο Νέο Ηράκλειο και τα 

Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Εξαρχείων- Κυψέλης- Πατησίων & Κολωνού- 

Βοτανικού- Ακαδημία Πλάτωνος). 

Άλλες δράσεις του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας αφορούν στην παρέμβαση σε 

καταστάσεις μαζικών αφίξεων αιτούντων άσυλο, όπου υπάρχει Κινητή Μονάδα 

Παρέμβασης, Νομική Συνδρομή και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε αιτούντες άσυλο 

εστιάζοντας ιδιαίτερα στους ανήλικους, ειδικά προγράμματα κοινωνικής ένταξης και 

διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά προγράμματα, προώθησης στην απασχόληση, 

διαμεσολάβηση με κρατικές ή άλλες υπηρεσίες.352 

Οπωσδήποτε, αξίζει να τονισθεί ότι ο Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει σε 

ευρύτερα σχήματα διακρατικών συνεργασιών που αφορούν στην ανταλλαγή εμπειριών 

και τεχνογνωσίας ώστε να βελτιώνονται συνεχώς. Το παραπάνω, προκύπτει και από τη 

συνέντευξη της κας. Μιχαηλίδου και της κας. Κεντιστού, οι οποίες διατύπωσαν ότι ένα 

μέρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά, επιλύεται μέσα από αυτή τη 

διαρκή ανταλλαγή εμπειριών με τους υπόλοιπους φορείς.  

 

Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο 

Τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Αιτούντων Άσυλο είναι χώροι 

υποδοχής, φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών σε Ασυνόδευτους Ανήλικους. Οι δομές 

έχουν δυναμικότητα φιλοξενίας 48 αγοριών εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας, τα 

 
352 Μερικές από τις παρεμβάσεις τους είναι Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης και 
Ενσωμάτωσης Προσφύγων, Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου, Κοινοτική Πρωτοβουλία «Equal –
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ακτινεργία». 
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οποία δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, τον επίτροπο ή άλλον ενήλικα, ο οποίος 

να είναι υπεύθυνος για την επιμέλειά τους. Όπως μας ενημέρωσαν η κα. Μιχαηλίδου 

και η κα. Κεντιστού, στη συνέντευξη που μας παραχώρησαν, ο Ερυθρός Σταυρός έχει 

τρία κέντρα φιλοξενίας, στο Βόλο, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους.353 Το κάθε κέντρο έχει δύναμη φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων 

ανηλίκων αγοριών, ηλικίας 15-18 ετών, ενώ δηλώσαν ότι στο κέντρο φιλοξενίας του 

Βόλου δέχονται και αγόρια ηλικίας από 12 ετών. Επίσης, στο πλαίσιο της φιλοξενίας, 

υλοποιούνται δράσεις εκπαιδευτικές, διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές. Η ομάδα του 

κάθε κέντρου φιλοξενίας αποτελείται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 2 ψυχολόγους, 

1 εκπαιδευτικό, 1 νομικό, 6 φροντιστές, 1 διοικητικό υπάλληλο, βοηθητικό προσωπικό, 

3 διερμηνείς και 1 διατροφολόγο, ο οποίος καλύπτει και τα τρία κέντρα. 

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την ασφαλή διαβίωση των ανηλίκων και καλύπτει 

τις ψυχοκοινωνικές του ανάγκες καθώς και την ομαλή ένταξη τους στην ελληνική 

κοινωνία. Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης και 

την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (τροφή, σίτιση, υγεία, εκπαίδευση, δημιουργική 

απασχόληση). Ταυτόχρονα, φροντίζει για τη διατήρηση της υγείας των ανήλικων και 

της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. Παράλληλα, παρέχει και συμβουλευτική στήριξη 

αναφορικά με τα νομικά θέματα που ανακύπτουν σε περιπτώσεις ανήλικων 

προσφυγών.  

 

Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων 

Άλλη μια δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ο Ξενώνας Αστέγων, ο οποίος 

λειτουργεί από το 2007. Η χωρητικότητα του ξενώνα είναι 100 θέσεις και αυτήν την 

περίοδο, φιλοξενούν 80 άτομα (συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με ανήλικα 

παιδιά).354 Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, νοσηλευτική φροντίδα και ασφάλεια σε άστεγους πολίτες και οικογένειες με 

 
353 Η συνέντευξη παρατίθεται στο Παράρτημα 5Ε. 
354Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ το 
κτίριο του Ξενώνα έχει παραχωρηθεί από το ΕΚΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Προγραμματικής 
Σύμβασης (http://www.redcross.gr) 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=123&la=1
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ανήλικα παιδιά, με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στη 

συνέντευξη που μας παραχώρησαν, σημειώνεται ότι ειδικά κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης, αρκετές οικογένειες αναζήτησαν άσυλο στον Ξενώνα Αστέγων. 

Επίσης, σημειώθηκε στη συνέντευξη με το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού 

Σταυρού, ότι το προφίλ των αστέγων την περίοδο της οικονομικής κρίσης άλλαξε ως 

ένα βαθμό, υπό την έννοια ότι αρκετές οικογένειες ή άτομα που είχαν προηγουμένη 

οικονομική άνεση βρέθηκαν στον δρόμο. Προκειμένου να βοηθηθούν περαιτέρω οι 

οικογένειες που φιλοξενούνται στον Ξενώνα Αστέγων, αναπτύσσονται στοχευμένες 

υποστηρικτικές δράσεις από εξειδικευμένο προσωπικό, για την ανάπτυξη μηχανισμών 

πρόληψης, την άρση των εμποδίων και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικά στατιστικά στοιχεία των δράσεων που 

αφορούν στη φιλοξενία ατόμων στον Ξενώνα Αστέγων, για τα οποία ευχαριστούμε 

θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που μας τα παραχώρησε. 

 

Μερικά Στατιστικά Στοιχεία  

Ο Ξενώνας Αστέγων λειτουργεί από το 2007 και όπως αναφέρθηκε έχει χωρητικότητα 

100 ατόμων. Τα άτομα που μπορούν να αιτηθούν μια θέση των Ξενώνα Αστέγων του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι Έλληνες/ Ελληνίδες υπήκοοι που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, άνεργοι άνω των 45, πολυμελείς οικογένειες που βιώνουν 

σε πολλαπλά επίπεδα τον κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικές κατηγορίες γυναικών που 

απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό και παλιννοστούντες-μετανάστες που 

βρίσκονται πολλά έτη στην Ελλάδα και πληρούν βασικές προϋποθέσεις κοινωνικής και 

επαγγελματικής ένταξης (άδεια παραμονής εργασίας). Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο 

κος. Ράνος, οι κατηγορίες ωφελούμενων Κοινωνικού Ξενώνα Αστέγων είναι άτομα και 

οικογένειες (Έλληνες αλλά και αναγνωρισμένους πρόσφυγες και μετανάστες με 

νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής στη χώρα), που χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, όπως: 

• Οικογένειες που βιώνουν σε πολλαπλά επίπεδα τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

αντιμετωπίζουν την απειλή έξωσης (έξωση από μισθωμένες κατοικίες ή 
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ιδιόκτητες κατοικίες που κατάσχονται λόγω αδυναμίας αποπληρωμής 

στεγαστικού δανείου) 

• Μακροχρόνια άνεργοι (άνδρες και γυναίκες) άνω των 45 ετών 

• Παλιννοστούντες και μετανάστες που διαμένουν πολλά έτη στην Ελλάδα και 

πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης 

(έχουν νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας) 

• Άτομα που ζουν στο δρόμο ή σε προσωρινά/ακατάλληλα καταλύματα 

• Άστεγοι-φιλοξενούμενοι σε άλλους ξενώνες 

• Άτομα που ζουν σε επισφαλή κατοικία (προσωρινή φιλοξενία σε συγγενείς, 

φίλους, κα.) 

• Άτομα που αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης λόγω φυσικών καταστροφών 

Τα βασικά δικαιολογητικά για να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα είναι βασικές 

ιατρικές εξετάσεις, η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα 

του τελευταίου Οικονομικού Έτους. Ο λόγος που ζητούνται αυτά τα δικαιολογητικά 

είναι, όπως μας ενημέρωσαν οι κυρίες Μιχαηλίδου και Κεντιστού, αρχικά για να 

διασφαλιστεί η ομαλή διαβίωση στον Ξενώνα σε όρους υγείας και υγιεινής και έπειτα 

για να μπορέσουν οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί, σε συνεργασία με τους 

εξυπηρετούμενους, να σχεδιάσουν ένα κατάλληλο σχέδιο ομαλής αποκατάστασης των 

τελευταίων. Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης, άτομα με προηγουμένη οικονομική άνεση και επιχειρηματίες βρέθηκαν στο 

δρόμο αναζητώντας στέγη και βοήθεια. Ο λόγος που συνέβη αυτών σύμφωνα με την 

κα. Μιχαηλίδου και την κα. Κεντιστού δεν αποτελούν μόνο οι απρόσμενες καταστάσεις 

που δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και κοινωνικά ή/ και 

ψυχολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 

Στα στατιστικά τους στοιχεία, τα οποία αφορούν την αστεγία και τα οποία 

παρατίθενται παρακάτω, προκύπτει ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

υπήρχε μια έξαρση στη ζήτηση για φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων.355 Ο αριθμός των 

 
355 Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική συμβολή του υπεύθυνου του Κοινωνικού 
Ξενώνα Αστέγων του Ε.Ε.Σ., κου. Γιάννη Ράνου, για την ευγενική χορηγία των στατιστικών 
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φιλοξενουμένων στον Ξενώνα αστέγων ήταν στο 2009 130 άτομα και έφτασε το 2011 

στα 143 άτομα, ενώ ο αριθμός των ωφελούμενων των υπηρεσιών του ξενώνα ήταν το 

2009 180 άτομα και το 2014 μειώθηκε στα 172. Φαίνεται ότι κατά την εξαετία 2009-

2014, υπήρχε μια έξαρση στο φαινόμενο της αστεγίας των οικογενειών. Από το 2015 

και έως το 2018 όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι οι φιλοξενούμενοι 

στον Ξενώνα μειώνονται και το 2018 υπάρχουν μόνο 38 φιλοξενούμενοι. 

Αυτό, καταρχήν, καταδεικνύει ότι το φαινόμενο της αστεγίας φαίνεται να έχει 

περιοριστεί. Ωστόσο, επειδή τα στοιχεία αφορούν μόνο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 

γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσμού είναι τουλάχιστον απαγορευτικές. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτό που είναι τουλάχιστον προφανές, είναι το έργο που προσφέρει ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες και οικογένειες. Όπως μας 

ενημέρωσαν η κα. Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού, στον Ξενώνα Αστέγων παρέχονται 

εξειδικευμένες υπηρεσίες ώστε να περιοριστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων 

και να ενδυναμωθούν οι οικογένειες που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να μπορέσουν να 

περάσουν στην επόμενη φάση, βρίσκοντας στέγη και εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, 

διοργανώνουν και άλλες δράσεις που συνεπικουρούν σε αυτήν την κατεύθυνση όπως 

είναι εκπαιδευτικά προγράμματα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Από το Διάγραμμα 

19 προκύπτει ότι οι φιλοξενούμενοι μειώνονται διαρκώς, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός πετυχαίνει το σκοπό του, υποστηρίζοντας με απτό τρόπο τα άτομα που 

χρειάζονται βοήθεια. Επίσης, το φαινόμενο παρουσιάζει σταδιακή μείωση των 

οικογενειών που απευθύνονταν για φιλοξενία στον Κοινωνικό Ξενώνα από το 2017 και 

έπειτα. 

 

 
στοιχείων, αλλά και για τα πολύ καθοριστικά σχόλια του αναφορικά με το φαινόμενο της 
αστεγίας στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 2009-2019. 
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Διάγραμμα 19: Αριθμός Φιλοξενούμενων/Ωφελούμενων στον Ξενώνα Άστεγων, 2009-

2018

 

 

Εξετάζοντας το προφίλ των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Αστέγων, 

αναφορικά με την εθνικότητα τους, φαίνεται ότι το 2009 το 62% των ατόμων που 

έβρισκαν φιλοξενία στον Ξενώνα ήταν Έλληνες και το 38% αλλοδαποί. Έξαρση του 

φαινομένου για τους Έλληνες υπήρχε το 2011, όπου το 71% των ατόμων που 

φιλοξενούνται στον Ξενώνα ήταν Έλληνες και μόλις το 29% αλλοδαποί. Από το 2011 

και ύστερα φαίνεται να υπάρχει μια σταδιακή μείωση για τους Έλληνες 

φιλοξενουμένους και σταδιακή αύξηση για τους αλλοδαπούς που ζητούν βοήθεια στον 

Ξενώνα με το 63% των φιλοξενούμενων να είναι αλλοδαποί το 2018. 

Φαίνεται ότι έχει αλλάξει κάπως η σύνθεση των ατόμων που ζητούν στέγη σε 

αυτήν τη δεκαετία της κρίσης. Σε αυτό συνέβαλλε η μεταναστευτική κρίση που 

ξέσπασε το 2015 στην Ευρώπη. Πράγματι, τα ποσοστά των αλλοδαπών που ζήτησαν 

βοήθεια στον Ερυθρό Σταυρό, αυξάνονται διαρκώς μετά το 2015, όπου ήταν το 45%, 

το 2017 αυξήθηκαν σε 66% και την επόμενη χρονιά (2018) σημείωσαν μικρή μείωση 

στο 63%. Βέβαια, η αύξηση των αλλοδαπών που αναζήτησαν βοήθεια στις δομές του 
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Διάγραμμα 19. Αριθμός Φιλοξενούμενων/Ωφελούμενων στον Ξενώνα 'Αστεγων, 
2009-2018
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Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν οδηγεί αυτόματα ότι έχουν μειωθεί τα κρούσματα 

των αστέγων που είναι Έλληνες.  

 

Διάγραμμα 20: Εθνικότητα Φιλοξενουμένων

 

Στο Διάγραμμα 21, παρουσιάζεται η ηλικία των φιλοξενούμενων στον Ξενώνα 

Αστέγων. Φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση έως και το 2015 σε άτομα ηλικίας κάτω των 

18 ετών που αγγίζει το 49%. Μετά το 2015, το ποσοστό αρχίζει να σημειώνει μείωση 

και το 2018, έφτασε στο 41% αναφορικά με τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Επίσης, αυξημένα ποσοστά αστεγίας εμφανίζονται και στις ηλικίες 18-45. Το 2009, το 
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Διάγραμμα 20. Εθνικότητα Φιλοξενουμένων
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31% των φιλοξενουμένων στον Ξενώνα Αστέγων ήταν 31% για τις ηλικίες 18-45 και 

μειώθηκε το 2017 σε 22%, την επόμενη χρονιά σημείωσε μικρή αύξηση στο 25%.  

Διάγραμμα 21: Ηλικιακό εύρος των Φιλοξενουμένων

 

 

Το Διάγραμμα 22, απεικονίζει το ποσοστό των φιλοξενούμενων οικογενειών 

με ανήλικα τέκνα που φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα αστέγων κατά την περίοδο 2010-

2018. Το 2010 το ποσοστό φιλοξενουμένων οικογενειών με ανήλικα τέκνα ήταν το 

50% του συνόλου (Διάγραμμα 22). Σταδιακά παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού ως 

και 90% το 2015. Τα ποσοστά φιλοξενίας οικογενειών με ανήλικα τέκνα στον ξενώνα 

φαίνεται να παραμένουν υψηλά πάνω από 80% τα έτη μετά το 2015 και έως το 2018.  
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Διάγραμμα 21. Ηλικία Φιλοξενούμενων
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Φαίνεται, όπως σημειώνει και ο κος. Ράνος (υπεύθυνος Ξενώνα Αστέγων 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού) ότι από το 2009 μέχρι το 2018 παρουσιάστηκε αύξηση 

στον αριθμό των οικογενειών με ανήλικα τέκνα που αντιμετώπισαν το πρόβλημα της 

αστεγίας και απευθύνθηκαν στον Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων. Ο κύριος λόγος που 

συνέβη αυτή η δραματική αύξηση, σύμφωνα με τον κο. Ράνο είναι ότι τα τελευταία 

δέκα έτη άλλαξε το προφίλ των ατόμων και των οικογενειών που παρέμειναν άστεγοι 

και αιτήθηκαν φιλοξενία στον Κοινωνικό Ξενώνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αιτούντων αφορά κυρίως οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεδομένου ότι δεν μπορούν να καταβάλλουν το 

αντίτιμο για την ενοικιαζόμενη κατοικία τους, υφίστανται έξωση.  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Ποσοστό Φιλοξενούμενων Οικογενειών με Ανήλικα 
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Όπως καταδεικνύεται από την κάτωθι «Ευρωπαϊκή Τυπολογία για την έλλειψη 

στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία» (ETHOS-Feantsa) που περιλαμβάνει 

στοιχεία των τελευταίων ετών, το ποσοστό της κατηγορίας των ατόμων που έχουν 

υποστεί αναγκαστική έξωση με δικαστική εντολή από ενοικιαζόμενη οικία αυξάνεται 

διαρκώς και αγγίζει το 2018 το 60%. Το ίδιο ισχύει και για γυναίκες ή μητέρες που 

διαμένουν σε καταφύγια γυναικών ή οικογενειακά καταφύγια (Καταφύγιο για γυναίκες, 

θύματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας κλπ.), με το ποσοστό να εκτινάσσεται 

από το 5% το 2011, στο 18% το 2018. 

Αντίθετη πορεία παρουσιάζει η κατηγορία «Άνθρωποι που ζουν στο δρόμο» 

(Διαμονή σε δημόσιους χώρους ή εξωτερικούς χώρους), η οποία από 35% το 2009 

μειώθηκε σε 8% το 2018. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί ως ένα βαθμό η αστεγία που 

προέρχεται όχι μόνο από οικονομικούς παράγοντες και εντός της περιόδου της 
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Διάγραμμα 22. Ποσοστό Φιλοξενούμενων Οικογενειών με Ανήλικα
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οικονομικής κρίσης, έχει διογκωθεί η αστεγία που συνδέεται άμεσα με την οικονομική 

ικανότητα του ατόμου να συντηρήσει μια κατοικία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 23. Κατηγορίες αστέγων, 2009-2018 
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Στο Διάγραμμα 24 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων που 

φιλοξενούνται στον Ξενώνα Αστέγων. Προκύπτει ότι το μορφωτικό επίπεδο των 

φιλοξενούμενων του Κοινωνικού Ξενώνα δεν έχει διαφοροποιηθεί. Όπως γίνεται 

φανερό από τα αντίστοιχα στατιστικά του έτους 2018, που ενδεικτικά παρατίθενται, το 

μορφωτικό επίπεδο του μεγαλύτερου ποσοστού των φιλοξενούμενων του Κοινωνικού 

Ξενώνα Αστέγων είναι Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ατόμων 36% είναι μαθητές.  
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Διάγραμμα 24: Μορφωτικό επίπεδο ατόμων που φιλοξενούνται στον ξενώνα  
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Διάγραμμα 24. Μορφωτικό επίπεδο ατόμων που φιλοξενούνται στον ξενώνα 
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Τα παραπάνω στοιχεία, αποτελούν μόνο ενδείξεις και δεν μπορεί να 

αποτελέσουν γενίκευση για τον πληθυσμό, υπό την έννοια ότι αφορούν στοιχεία ενός 

και μόνο οργανισμού. Δεν υπάρχουν καταγραφές σε κρατικό επίπεδο για την αστεγία 

των παιδιών ή των οικογενειών και για αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα που να αφορούν το γενικό σύνολο του πληθυσμού. Αξίζει να 

σημειωθεί, ωστόσο, ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες από το κράτος, όπως είναι η 

πιλοτική καταγραφή των αστέγων που έγινε σε 7 Δήμους της χώρας. Από την εν λόγω 

καταγραφή προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9 

παρακάτω. Φαίνεται, ότι στην Αθήνα, υπάρχει περισσότερο έντονο πρόβλημα 

αναφορικά με την αστεγία. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιούνται απόπειρες 

καταγραφής των αστέγων σε εθνικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 9. Πιλοτική καταγραφή αστέγων, 2018 

 Δρόμος 
Παρατήρηση 

Δρόμος 

Υποσύνολο 

Δρόμου 
Δομές 

Υποστηριζόμενα 

Διαμερίσματα 
Σύνολο 

Σύνολο 317 374 691 516 438 1645 

Αθήνα 106 247 353 233 207 793 

Θεσσαλονίκη 100 71 171 126 83 380 

Πειραιάς 63 33 96 118 51 265 

Ηράκλειο 30 13 43 21 55 119 

Ιωάννινα 12 9 21 9 - 30 

Τρίκαλα 2 - 2 5 28 35 

Νέα Ιωνία 4 1 5 4 14 23 

Πηγή: http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Οι αυξητικές τάσεις που παρατηρούνται από τα στοιχεία που μας παραχώρησε 

ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στην ουσία περιγράφουν τη λειτουργία του οργανισμού 

και την εκφρασμένη ζήτηση για συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτού. Αυτό καταδεικνύει 

http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/
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καταρχήν, την επιτυχία του οργανισμού να διεξάγει και να υλοποιεί επιτυχημένες 

δράσεις, εν δευτέροις μπορεί να αποκαλύπτει την αναγνωρισημότητα του οργανισμού 

και οπωσδήποτε αποκαλύπτει την καλή συνεργασία του οργανισμού με τους 

μηχανισμούς του ευρύτερου δικτύου των πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός φαίνεται να 

έχει έναν πολύ καλό μηχανισμό ανταπόκρισης και υποστήριξης στα προβλήματα των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων προκρίνοντας τον ανάμεσα στους οργανισμούς που 

εφαρμόζουν καλές πρακτικές. 

Human Early Learning Partnership (HELP) 

Τo διεπιστημονικό ερευνητικό δίκτυο HELP356 (Human Early Learning Partnership), 

που εδρεύει στο School of Population and Public Health του University of British 

Columbia, έχει ως βασικό αντικείμενο μελέτης τα περίπλοκα ζητήματα που αφορούν 

την πρώιμη παιδική ανάπτυξη (Early Child Development-ECD). Μέσω των 

διαφορετικών επιστημονικών απόψεων και πρακτικών που εφαρμόζονται, το έργο του 

συνεργατικού αυτού δικτύου, το οποίο αποτελείται τόσο από ερευνητές όσο και από 

επαγγελματίες από τον Καναδά και διεθνώς, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που 

εγείρονται γύρω από την έννοια της παιδικής ευημερίας κατανοώντας τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του ατόμου ως τα σημαντικότερα και κρισιμότερα για τη δια βίου υγεία και 

ευημερία του. Το έργο του HELP προσανατολίζεται γύρω από τρεις ερευνητικούς 

άξονες ανάλυσης της παιδικής ανάπτυξης. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι εξής: 

• Νευρογενετική και Επιγενετική, η κατανόηση της βιολογίας της ανάπτυξης 

(Neurogenomics and Epigenetics)   

• Τροχιές ανάπτυξης (Developmental Trajectories), βάσεις δεδομένων παιδικής 

ανάπτυξης 

• Παρακολούθηση πολιτικής και προγραμμάτων (Policy and program 

monitoring) δημιουργία προτάσεων προγραμμάτων και πολιτικής που 

 
356 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Human Early Learning Partnership (HELP), διαθέσιμο στο 
http://earlylearning.ubc.ca/ 

http://earlylearning.ubc.ca/
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βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και είναι συνεπή με την κατανόηση της 

επιστήμης της πρώιμης ανάπτυξης. 

Στόχος του HELP είναι η δημιουργία και η προώθηση νέων πρακτικών και 

γνώσεων οι οποίες θα βοηθήσουν παιδιά και οικογένειες να ευδοκιμήσουν, η 

επισήμανση της ισότητας στην παιδική ανάπτυξη και εκπαίδευση, η βαρύτητα της 

ύπαρξης ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος και η ενεργή συμβολή στην 

κοινωνική αλλαγή που βελτιώνει την παιδική ευημερία και υγεία.  

Η έρευνα που διεξάγεται στο HELP εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα 

διαφορετικά περιβάλλοντα και εμπειρίες επιφέρουν αλλαγές και κοινωνικές 

ανισότητες στην παιδική ανάπτυξη και ευημερία. Η ομάδα του HELP δημιούργησε ένα 

εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρώιμης ανάπτυξης, το οποίο 

αποτυπώνει τις αλληλοεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις των διαφορετικών ζωνών 

επιρροής στη ζωή ενός παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η οικογένεια 

και οι εθνικές πολιτικές. Η υγεία και η ευημερία των παιδιών είναι ο ακρογωνιαίος 

λίθος μιας ακμάζουσας κοινωνίας. Οι πρώιμες εμπειρίες καθορίζουν την ανάπτυξη του 

ατόμου, βιολογικά και κοινωνικά. Η επένδυση στην παιδική ευημερία κρύβει τεράστια 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, κατορθώνει να μετατρέψει τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και προγράμματα υγείας ενηλίκων με λιγότερο κόστος και περισσότερο 

αποτελεσματικά. 

Η έρευνα του HELP παρουσιάζει καινοτομίες στους τομείς συνεργασίας, στον 

τρόπο με τον οποίο κατανοείται η παιδική ευημερία και ανάπτυξη και οι παράγοντες 

που τις επηρεάζουν. Εργάζεται δίπλα σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις, κοινότητες και 

κυβερνήσεις με σκοπό τη διεύρυνση των πηγών και των μεθόδων ανάλυσης της 

παιδικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση της κοινωνικής αλλαγής προς τη δημιουργία 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά. 

Τo δίκτυο HELP αναγνωρίζεται ως ένα ηγετικό ερευνητικό ινστιτούτο στον 

Καναδά όσον αφορά την πρώιμη παιδική ανάπτυξη. Ο αντίκτυπος της έρευνας 

εντοπίζεται στη χρήση των αποτελεσμάτων και των δεδομένων που προκύπτουν από 

αυτή σε κυβερνητικές στρατηγικές, σε περισσότερες από 500 κοινωνικές 
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πρωτοβουλίες ενώ το επιχειρηματικό συμβούλιο της British Columbia εξέδωσε έκθεση 

με τίτλο ''15 by 15: a comprehensive policy framework for early human capital 

investment in British Columbia'' η οποία πραγματεύεται τη σημασία που έχει για την 

οικονομία η μείωση της παιδικής ευπάθειας.  

Στα πλαίσια του επιστημονικού έργου του εν λόγω ερευνητικού ινστιτούτου 

κατασκευάστηκε ένα εργαλείο, ο MDI (Middle Years Development Instrument) το 

οποίο είναι σχεδιασμένο με σκοπό τη μέτρηση μεταβλητών που αφορούν την παιδική 

ευημερία σε δειγματοληπτικά μεγάλους δημογραφικούς πληθυσμούς:  

• Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη 

• Αίσθημα σύνδεσης με συνομηλίκους, ενήλικες στο σχολείο, στο σπίτι και στη 

γειτονιά 

• Σωματική υγεία και ευημερία/ευεξία 

• Παραγωγική χρήση του χρόνου μετά το σχολείο 

Το εργαλείο αυτό αποτελεί έναν πρωτοπόρο δείκτη συγκέντρωσης σχετικών 

δεδομένων με γνώμονα την παιδική ευημερία. Ο ΜDI357 και η σχολική έρευνα που 

διενεργείται με τη χρήση του, είναι το πιο κοντινό εργαλείο σε παγκόσμια κλίμακα, με 

τον δικό μας δείκτη και τη δική μας έρευνα, για αυτό και το HELP έχει επιλεχθεί ως 

μελέτη περίπτωσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε επιστημονικά στον 

Καναδά όπου και εφαρμόζεται με επιτυχία δίνοντας σε εκπαιδευτικούς και αρμοδίους 

κυβερνητικούς φορείς αναγκαία στοιχεία για τη διαμόρφωση της παιδικής ευημερίας 

προσφέροντας κυρίως δύο άξονες: 

1. την κατοχύρωση μετρήσιμων τιμών όσον αφορά την παιδική ευημερία 

βάσει παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη στη μέση παιδική 

ηλικία συγκεντρώνοντας εμπειρικά δεδομένα  

2. τη συστηματοποίηση των δεδομένων αυτών με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση 

της συνένωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. 

 
357 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Working with the MDI and the BC Personal & Social Core 
Competencies, περισσότερες πληροφορίες στο http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/ 
& MDI School District & Community Reports, περισσότερες πληροφορίες 
στοhttp://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/  

http://www.discovermdi.ca/intro-core-competencies/
http://earlylearning.ubc.ca/maps/mdi/nh/
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Μέσω της σύμπραξης επιστημόνων στα αντίστοιχα πεδία κατέστη εφικτό να 

οριστούν μεταβλητές, οι οποίες μέσω ερωτηματολογίων απευθυνόμενων σε ανηλίκους 

της εξεταζόμενης ηλικίας παρήγαγαν αποτελέσματα αξιοποιήσιμα για τον χώρο στον 

οποίο αναφέρονται. Λόγω του αρχικού ποιοτικού ελέγχου και του συνδυασμού 

ανοιχτών συνεντεύξεων τα ερωτηματολόγια αναπροσαρμόστηκαν για την καλύτερη 

κάλυψη του δείγματος και τη βελτίωση της συλλογής των εμπειρικών δεδομένων, 

πράγμα που προσιδιάζει και στη μεθοδολογία του παρόντος ερευνητικού έργου 

(Kimberley et. al, 2012). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως ο ΜDI, ή αλλιώς το ΠΕΕΑ 

(Ποσοτικό Εργαλείο Εξέτασης Ανάπτυξης) φαίνεται να είναι ένα αξιόλογο εργαλείο 

ποσοτικής μέτρησης το οποίο καταφέρνει εν τέλει να προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό: 

τον ορισμό της παιδικής ευημερίας μέσω της στάθμισης των παραγόντων της. Βεβαίως 

δεν πρέπει να λησμονηθεί το γεγονός πως ο ΜDI έχει χαρακτηριστικά κοινωνικής 

στατιστικής (Λεριού et. al, 2019a, 2019b). Επιπλέον, ο συγκεκριμένος δείκτης έχει 

αναπτυχθεί στον Καναδά όπου η έννοια της κοινότητας (community) έχει πολύπλευρες 

σημασίες και δύναται να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό λόγω εθνοτικών, θρησκευτικών, 

τοπικών, γλωσσικών, πολιτισμικών και άλλων κριτηρίων. Η συγκεκριμένη δράση για 

την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, δηλαδή τον 

Τύπο Δράσης 1, από το τυπολόγιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα μελέτη 

συμπεριλαμβάνεται εδώ, αν και πραγματοποιείται στο εξωτερικό, αποτελεί ένα 

σημαντικό πρότυπο ερευνητικής δράσης για την παιδική ευημερία, που, με εξαίρεση 

το παρόν ερευνητικό έργο C.W.-SMILE, δεν συναντούμε σε τόσο ολοκληρωμένη 

μορφή στη χώρα μας. 

 

Περιφέρεια Αττικής  

Τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας που καταγράφονται στην Περιφέρεια 

Αττικής είναι ένα γεγονός σχεδόν επιτάσσει τη χάραξη ολοκληρωμένης Περιφερειακής 

Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και τη Φτώχεια, με σκοπό την παραγωγή 

δράσεων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων με κέντρο τον άνθρωπο και τη αξιοπρεπή 
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διαβίωση του. Για αυτόν τον λόγο, η Περιφέρεια Αττικής, ως θεσμός, ακολουθεί ένα 

σύστημα κοινωνικής προστασίας όπου προωθεί το σχεδιασμό ενός συνεκτικού 

συστήματος κοινωνικής προστασίας, το οποίο εστιάζει στις ανάγκες των πολιτών. 

Κύριο μέλημα είναι να ανασχεθεί άμεσα η ανθρωπιστική κρίση, μέσω της οικονομικής 

ανάκαμψης, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και προωθώντας την κοινωνική 

αλληλεγγύη. Επομένως, αναγνωρίζοντας τη σημασία των κοινωνικών δομών ένταξης 

που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Αττικής έχει 

επιλεγεί ως μελέτη περίπτωσης ανάμεσα στους φορείς που πραγματοποιούν δράσεις 

για την παιδική ευημερία. 

Η περιφέρεια Αττικής είναι μια περιφέρεια που έχει πληγεί ιδιαίτερα, με τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης να είναι παραπάνω από εμφανείς. Ενδεικτικά, όπως 

αναφέρεται στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας (2015)358, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν αρνητική 

επίδραση στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινωνιών, αυξάνοντας στη 

συνέχεια τα επίπεδα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην ίδια στρατηγική 

αναφέρεται ότι οι κοινωνικοί δείκτες και κυρίως η φτώχεια, η παιδική φτώχεια, η 

ανεργία και η νεανική ανεργία επιδεινώθηκαν δραματικά, με εξαιρετικά ψηλά ποσοστά 

ανεργίας, νεανικής ανεργίας, φτώχειας και παιδικής φτώχειας, εντείνοντας τις 

κοινωνικές ανισότητες και τελικά τις χωρικές διαφορές, πράγμα που οδήγησε σε 

clustering των δήμων της περιφέρειας για τη διεξαγωγή της σχολικής έρευνας του 

παρόντος ερευνητικού έργου. 

Αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής για τα ζητήματα φτώχειας και 

αλληλεγγύης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Μέριμνας περιλαμβάνει τα Τμήματα: Κοινωνικής Αρωγής, Κοινωνικών Υπηρεσιών-

Κοινωνικής Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γραμματειακής υποστήριξης.  

 
358 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και 
την Καταπολέμηση της Φτώχειας, (2015), Συστημική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – 
Οριοθέτηση στρατηγικών επιλογών στα πεδία της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας Έκδοση 1.3, Αθήνα, διαθέσιμο στο http://www.pepattikis.gr 

http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf?fbclid=IwAR0GnbXaQhGH-9yxgjpwjAkVSZ6uOFDaVfmrAaKX87tdE6qhQSIL5Nq1mJ8
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Σύμφωνα με το ΠΕΠ Αττικής: «Η κοινωνική συνοχή της Αττικής διαταράσσεται 

από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις σε κοινωνικό 

επίπεδο. Η ταχύτητα αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας και της φτώχειας, αναδεικνύει 

την περιφέρεια, ως υποκείμενη σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και αύξησης των φαινομένων 

κοινωνικού διαχωρισμού. Επιπρόσθετα, ο μεγάλος αριθμός μεταναστών δημιουργεί 

προβλήματα αύξησης της αδήλωτης εργασίας, κινδύνους στη δημόσια υγεία και ευνοεί 

την εμφάνιση θυλάκων αστικής υποβάθμισης. Οι κοινωνικές ανισότητες με βάση την 

κατανομή των εισοδημάτων είναι σημαντικές: 540.841 νοικοκυριά το 2010 είχαν ετήσιο 

εισόδημα μέχρι 6.000€ (25,6% της Περιφέρειας). Το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 23,4% το 

2011 και σε 25,1% το 2012 ,παραμένει δε σε επίπεδα άνω των 530.000 νοικοκυριών... 

Ο συνδυασμός της αύξησης του αριθμού των ανέργων και των αστέγων 

(συμπεριλαμβανομένων και των «νεοαστέγων») και η υποβάθμιση των συστημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης δημιουργούν αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις και 

έντονα φαινόμενα ρήξης της κοινωνικής συνοχής…»359 .  

Η Περιφέρεια προκειμένου να καταγράψει χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, με σκοπό την τεκμηρίωση πολιτικών, 

συνέταξε την «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη & την 

καταπολέμηση της Φτώχειας»360, όπου περιλαμβάνεται αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης και οι ενέργειες κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. 

Συνεπώς, αποτελεί βασικό κείμενο-input για το σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών 

και δράσεων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Οι κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής είναι (Στρατηγικό Σχέδιο 

της Περιφέρειας Αττικής 2014-2019, Απόφ. 137/2016 Π.Σ) :  

• Κάτοχοι προσφυγικών ακινήτων, δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής  

 
359 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020. 
360 Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, (2015), 
Συστημική καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – Οριοθέτηση στρατηγικών επιλογών στα πεδία της 
κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Έκδοση 1.3, Αθήνα, 
http://www.pepattikis.gr 

http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%95_%CE%91%CE%A4%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3_v1.3.pdf?fbclid=IwAR0GnbXaQhGH-9yxgjpwjAkVSZ6uOFDaVfmrAaKX87tdE6qhQSIL5Nq1mJ8
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• Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων ή ιδιώτες που 

παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες όπως: Μονάδες φροντίδας 

παιδιών προσχολικής αγωγής, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ξενώνες, Στέγες υποστηριζόμενης 

διαβίωσης, Θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, κ.ά. κυρίως για άδεια ίδρυσης, 

λειτουργίας και εποπτεία  

• Ιδρύματα-Σωματεία κοινωνικού σκοπού για πιστοποίηση και κατανομή 

επιχορήγησης  

• Κοινωνικοί λειτουργοί για αγγελία άσκησης επαγγέλματος-απαγόρευση 

άσκησης επαγγέλματος  

• Υποψήφιοι και θετοί/ανάδοχοι γονείς, θετά παιδιά κυρίως για διεξαγωγή 

κοινωνικής έρευνας, παρακολούθηση προσαρμογής, αναζήτηση βιολογικών 

γονέων  

• Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού παιδιά, ηλικιωμένοι, άποροι, άτομα με αναπηρία 

κλπ κυρίως για συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.  

• Ομάδες που χρήζουν επισιτιστικής και υλικής βοήθειας (συσσίτια, διανομή 

προϊόντων κλπ)  

Στις Δομές Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται 65 

ΟΤΑ, 45 Φορείς και 228 Δομές. Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται στοιχεία 

που αφορούν το δίκτυο δομών και τους αριθμούς των ωφελούμενων στη γεωγραφική 

περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. 
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Εικόνα 1. Αριθμός Δομών ανά είδος και Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας 

Αττικής  

 

Πηγή: Δομές Κοινωνικής Ένταξης, http://www.socialattica.gr/ 

 

Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 1, στον κεντρικό τομέα της Αττικής και στον 

Πειραιά υπάρχουν όλες οι δομές σε σχεδόν ίση αναλογία, ενδεχομένως γιατί εκεί 

εντοπίζονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση οι ευπαθείς πληθυσμοί. Σημαντική είναι η 

κάλυψη που παρατηρείται στα Κέντρα Κοινότητας κάθε είδους, στα Κοινωνικά 

Παντοπωλεία και τα Κοινωνικά Φαρμακεία. Τα συσσίτια καλύπτουν κυρίως τις 

περιοχές του Πειραιά, του Κεντρικού και του Δυτικού τομέα. 

http://www.socialattica.gr/


 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 49 

 
 

 

 

Στις Εικόνες 2 και 3, παρουσιάζεται ο μέσος όρος ωφελούμενων ανά ημέρα και 

ανά υπηρεσία, από όπου προκύπτει ότι οι περισσότεροι που εξυπηρετούνται ημερησίως 

είναι οι ωφελούμενοι των συσσιτίων, πράγμα που σημαίνει ότι πρώτον, επιβεβαιώνεται 

η διαπιστωμένη ανάγκη για σίτιση και δεύτερον, ότι η δομή έχει σημαντική 

ανταπόκριση από το κοινό, άρα όντως επωφελούνται άνθρωποι που βρίσκονται σε 

καθεστώς ανάγκης. 

 

Εικόνα 2. Μέσος Όρος ωφελούμενων των Δομών Κοινωνικής Στήριξης ανά ημέρα 

 

Πηγή: Δομές Κοινωνικής Ένταξης, http://www.socialattica.gr/ 

Εικόνα 3. Μέσος Όρος ωφελούμενων των Δομών Κοινωνικής Στήριξης ανά υπηρεσία 

http://www.socialattica.gr/
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Πηγή: Δομές Κοινωνικής Ένταξης, http://www.socialattica.gr/ 

 

Εικόνα 4. Αριθμός ωφελούμενων των Δομών Κοινωνικής Στήριξης ανά μήνα, με 

διαχωρισμό φύλου (άνδρες-γυναίκες) 

http://www.socialattica.gr/
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Πηγή: Δομές Κοινωνικής Ένταξης, http://www.socialattica.gr/ 

 

Στην Εικόνα 4, όπου παρουσιάζεται ο αριθμός των ωφελούμενων των δομών 

στήριξης από τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, είναι ενδιαφέρον να 

αναφερθεί ότι μέχρι το Μάρτιο του 2018 οι ωφελούμενοι ολοένα και αυξάνονται, και 

σε όλες τις περιπτώσεις των μηνών, οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες και για τις δύο χρονιές ο αριθμός 

των ωφελούμενων μειώνεται, ενώ από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο 2019 

η πορεία του αριθμού είναι σταθερά καθοδική.  

 

Συμπεράσματα 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάσαμε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται σε επίπεδο εθνικό, τοπικής αυτοδιοίκησης και μη κυβερνητικών 

οργανισμών, μέσα από μία συνθετική επιλογή τεσσάρων διαφορετικών περιπτώσεων, 

http://www.socialattica.gr/
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οργανισμών που παρεμβαίνουν ενάντια στην παιδική φτώχεια ενισχύοντας την παιδική 

ευημερία. Οι τέσσερις περιπτώσεις αυτές είναι, όπως φαίνεται πιο πάνω, είναι το 

Χαμόγελο του Παιδιού, το Human Early Learning Partnership-HELP, ο Ερυθρός 

Σταυρός και η Περιφέρεια Αττικής. Συνεπώς, έχουν επιλεχθεί ένας δημόσιος φορέας, 

δύο μη κυβερνητικές οργάνωσεις και ένα διεθνές ερευνητικό ινστιτούτο σε θέματα 

παιδικής ευημερίας.  

Οι παραπάνω φορείς ιστορικά διακρίνονται για την εδραίωση και τη μεταφορά-

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (best practices exchange) σε διάφορα πεδία και 

τομείς της προστασίας των παιδιών από τη φτώχεια και την υποστήριξη της παιδικής 

ευημερίας. Με το έργο τους οι φορείς αυτοί αναπτύσσουν καλές πρακτικές για την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο σύνολο 

του κεφαλαίου, παραθέσαμε ορισμένα ενδιαφέροντα παραδείγματα καλών πρακτικών 

που αφορούν άμεσα την υποστήριξη της οικογένειας και του παιδιού με στόχο κυρίως 

την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, των όρων εκπαίδευσης, υγείας και γενικότερα 

τον περιορισμό της ανεργίας, της κοινωνικής απομόνωσης, της παιδικής φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιλέχθηκε ως μια 

από τις βέλτιστες περιπτώσεις οργανισμών διότι πρόκειται για ένα φορέα που έχει 

αφοσιωθεί στην ευημερία των παιδιών, ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το 

δυνατόν περισσότερα για τα παιδιά που φιλοξενεί. Η καλή πρακτική που διατηρεί 

και επεκτείνει το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετίζεται την εξασφάλιση στέγης 

για τα παιδιά, μέσω των σπιτιών φιλοξενίας, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργικής 

απασχόλησης για τα παιδιά αυτά, ενώ στηρίζει ψυχολογικά τα παιδιά και τους γονείς 

που δεν κατάφέρνουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στο ρόλο τους.  

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως φορέας προς μελέτη περίπτωσης το ινστιτούτο 

Human Early Learning Partnership – HELP. Πιο συγκεκριμένα, στο HELP, το 

αντικείμενο του οποίου παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με το επιστημονικό 

αντικέιμενο που καλύπτει το παρόν ερευνητικό έργο. Στο συγκεκριμένο ινστιτούτο 

γίνεται εκτεταμμένη έρευνα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των 
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παιδιών, συνεπώς την ευημερία τους, ενώ υπάρχει ειδίκευση στην κατασκευή δεικτών 

για την παρακολούθηση της (π.χ. MDI), καλύπτεται δηλαδή στο έπακρο ο τύπος 

δράσης που αφορά την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας. Η καλή πρακτική που διατηρεί και επεκτείνει το Human Early 

Learning Partnership – HELP σχετίζεται με την εκτεταμμένη έρευνα για τους 

πράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών και την ευημερία τους. 

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως φορέας προς μελέτη η Περιφέρεια Αττικής και το 

ευρύτερο δίκτυο των δομών που ανήκουν σε αυτη. Η καλή πρακτική που διατηρεί 

και επεκτείνει η Περιφέρεια Αττικής σχετίζεται με το γεγονός ότι καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα διαστάσεων της παιδικής ευημερίας με εξαιρετική θεσμική ευελιξία και 

με πολύ υψηλή γεωγραφική κάλυψη.  

Τέλος επιλέχθηκε ως φορέας προς μελέτη περίπτωσης ο Ερυθρός Σταυρός. Η 

καλή πρακτική που διατηρεί και επεκτείνει ο Ερυθρός Σταυρός σχετίζεται με το 

γεγονός ότι λειτουργεί τον Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε μία αρκετά ευρεία τυπολογία, συμβάλλοντας με 

τρόπο ουσιαστικό και συγκεκριμένο στην προστασία της παιδικής ευημερίας και την 

καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ–ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μέχρι στιγμής ανάλυση περιλαμβάνει την περιγραφή των οργανισμών και των 

δράσεων στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη 

βελτίωση της ευημερίας τους. Ένα κομμάτι αποτελεί και το ζήτημα της φιλοξενίας των 

παιδιών. Μέχρι τώρα, έχει εξεταστεί πλήθος οργανισμών αναφορικά με την τυπολογία 

τους και έχουν αναλυθεί 4 εξ αυτών, οι οποίοι προσφέρουν ξεχωριστές υπηρεσίες, οι 

οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται 

μια προσπάθεια να παρουσιαστούν συνολικά τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα 

ανάλυσης. Ειδικότερα, συνοψίζονται τα αποτελέσματα μέσα από τις συνεντεύξεις που 

διεξήχθησαν στα πλαίσια της σύνταξης της παρούσας μελέτης, ώστε να καταλήξουμε, 
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αν και κατά πόσο υπάρχουν παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που 

επωφελούνται λιγότερο, τα κενά που εντοπίζονται από τους ειδικούς επαγγελματίες 

του χώρου της κοινωνικής καινοτομίας και τις λύσεις που προκύπτουν ώστε να 

δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια. 

Τα τελευταία χρόνια προκύπτει ότι τα δημογραφικά στοιχεία της έλλειψης 

στέγης και της φτώχειας έχουν εξελιχθεί. Ειδικότερα, κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης του Ερυθρού Σταυρού προκύπτει 

ότι στην κατηγορία των αστέγων, έχει προστεθεί μια ακόμα κατηγορία ατόμων που 

είχαν οικονομική άνεση και ήταν μορφωμένοι, οι οποίοι βρέθηκαν στον δρόμο με τις 

οικογένειες τους, εξαιτίας συνθηκών όπως ένα κόκκινο δάνειο ή η χρεωκοπία μιας 

επιχείρησης. Η μειονεξία που σχετίζεται με την έλλειψη στέγης επηρεάζεται από 

κοινωνικο-πολιτιστικούς, οικολογικούς και πολιτικούς παράγοντες.361 Ωστόσο, παρά 

την κατά τα άλλα ευημερούσα οικονομία και την κατά επίφαση πληθώρα ευκαιριών 

απασχόλησης, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να επιβιώσουν 

στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας (Graffy, McKinnon, Lee, & Remington, 2019). Η 

έλλειψη στέγης επεκτάθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα, γεγονός που ως ένα βαθμό αντιμετώπισαν και αρκετές οικογένειες με παιδιά. 

Tο παραπάνω φαινόμενο είναι σχετικά συχνό, ενώ συναντάται η πρακτική ότι 

κατά τη διάρκεια της αστεγίας των γονέων, τα παιδιά διαχωρίζονται από την 

οικογένεια. Όπως σημειώνουν οι Shinn et al. (2015) οι κύριοι λόγοι που τα παιδιά 

διαχωρίζονται από τους γονείς στην έρευνά τους για τις ΗΠΑ είναι το μειωμένο 

εισόδημα των κηδεμόνων και η έλλειψη στέγης, η φυλάκιση των κηδεμόνων για 

κάποιο χρονικό διάστημα και το προβληματικό υποστηρικτικό περιβάλλον (Shinn et 

al., 2015).362 Φαίνεται από την έρευνά μας, ότι και στην περίπτωση της Ελλάδας, 

κυριαρχούν οι ίδιοι λόγοι απομάκρυνσης-αποχωρισμού του παιδιού από την 

οικογένεια. Επίσης, προκύπτει, ότι το χαμηλό εισόδημα αποτελεί τον κυρίαρχο 

 
361 Graffy, P., McKinnon, S., Lee, G., & Remington, P. (2019). Life Outside: A Narrative Ethnographic 
Inquiry into the Determinants of Homelessness. Journal of Poverty, 23(3), 202–228.  
362 Shinn, M., Gibbons-Benton, J., & Brown, S. R. (2015). Poverty, Homelessness, and Family Break-Up. 
Child Welfare, 94(1), 105–122.  
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παράγοντα για αυτήν την προβληματική κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις ο 

αποχωρισμός του παιδιού από την οικογένεια συνδέεται με συναισθήματα ενοχής, 

σταδιακό κοινωνικό αποκλεισμό και αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών τόσο 

από τους γονείς όσο και από τα παιδιά (Lambert, O’callaghan, & Jump, 2018).363 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, περιγράφεται ότι η παιδική φτώχεια και η 

κακοποίηση σχετίζονται στενά με την έλλειψη στέγης μεταξύ της νέας γενιάς των 

άστεγων και αντιπροσωπεύει το επίκεντρο όλων των προαναφερθέντων θεμάτων 

(Graffy et al., 2019). Επιπλέον, άλλες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι δυσάρεστες 

εμπειρίες κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας συνδέονται στενά με μια πληθώρα 

αρνητικών αποτελεσμάτων αργότερα στη ζωή (Goldstein, Topitzes, Birstler, & 

Brown, 2019; Graffy et al., 2019; McGuinness & Waldrop, 2015; Ramiro, Madrid, & 

Brown, 2010).364 

Εκτός από τα προβλήματα του χωρισμού των παιδιών από τις οικογένειες τους, 

το οποίο δημιουργεί προβλήματα κοινωνικής και αναπτυξιακής μορφής στα παιδιά, 

άλλες έρευνες αναδεικνύουν ένα ακόμα πρόβλημα, την εκδήλωση ψυχιατρικών νόσων. 

Για παράδειγμα, η έρευνα των Nilsson et al. (2017) για τη Δανία είχε ως βασικό στόχο 

να καταδείξει αν και κατά πόσο εντοπίζεται συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης στέγης 

των γονέων και του κινδύνου των παιδιών να εκδηλώσουν ψυχιατρικές διαταραχές. Η 

έρευνα έγινε σε 882 παιδιά ηλικίας 0-16 ετών, των οποίων οι γονείς ήταν άστεγοι. Τα 

 
363 Lambert, S., O’callaghan, D., & Jump, O. (2018). Young Families in the Homeless Crisis: Challenges 
and Solutions. Dublin, Ireland.  
364 McGuinness, T. M., & Waldrop, J. R. (2015). Adverse childhood experiences and the mental health 
of veterans. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 53(6), 23–26. 
Ramiro, L. S., Madrid, B. J., & Brown, D. W. (2010). Adverse childhood experiences (ACE) and health-
risk behaviors among adults in a developing country setting. Child Abuse & Neglect, 34(11), 842–855. 
Goldstein, E., Topitzes, J., Birstler, J., & Brown, R. L. (2019). Addressing adverse childhood experiences 
and health risk behaviors among low-income, Black primary care patients: Testing feasibility of a 
motivation-based intervention. General Hospital Psychiatry, 56, 1–8. 
Graffy, P., McKinnon, S., Lee, G., & Remington, P. (2019). Life Outside: A Narrative Ethnographic 
Inquiry into the Determinants of Homelessness. Journal of Poverty, 23(3), 202–228.  
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αποτελέσματα της ανάλυσης κατέδειξαν ότι η έλλειψη στέγης συνδέεται με αυξημένο 

κίνδυνο ψυχιατρικών διαταραχών στα παιδιά.365 

Οπωσδήποτε, οι οικογένειες που είναι άστεγες αντιμετωπίζουν και προβλήματα 

που σχετίζονται με την υγεία. Χαρακτηριστικά, η έρευνα των Annor & Oudshoorn 

(2019) καταδεικνύει μερικά μόνο αποτελέσματα. Μέσα από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση παρατήρησαν ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι άστεγες 

οικογένειες είναι ξεχωριστά για τους γονείς και τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι, θα πρέπει 

να σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα προστασίας των άστεγων οικογενειών που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των γονέων όσο και των παιδιών.366 

Σύμφωνα με το National Center on Family Homelessness 367  τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όταν ζουν στο δρόμο μόνα τους ή με τις 

οικογένειές τους είναι πρωτίστως το έντονο άγχος και οι τραυματικές εμπειρίες (π.χ. 

περιστατικά βίας), τα οποία έχουν τραγικές συνέπειες στην ομαλή ανάπτυξη τους και 

στη γνωστική τους ικανότητα. Αναφορικά με τη φυσική τους υγεία τα παιδιά 

αρρωσταίνουν συχνότερα παρουσιάζοντας λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 

μολύνσεις των αφτιών, γαστρεντερικά προβλήματα και άσθμα (το οποίο σχετίζεται με 

τις συνθήκες διαβίωσης). Επίσης, εντοπίζονται διατροφικές ανεπάρκειες, οι οποίες 

οδηγούν σε υψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων. 

Ωστόσο, εκτός των φυσικών συνεπειών στην υγεία, εντοπίζονται και πρόβλημα 

στην πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών που ζουν στον δρόμο. Ειδικότερα, τα 

παιδιά αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης παρουσιάζουν συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές διαταραχές, όπως είναι η σοβαρή επιθετικότητα. Άλλες 

συναισθηματικές διαταραχές είναι το άγχος, η κατάθλιψη και η παραβατική 

συμπεριφορά. Επιπλέον, εντοπίζονται και ζητήματα σχολικών επιδόσεων και 

αναπτυξιακών θεμάτων. Με άλλα λόγια, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης 

 
365 Nilsson, S. F., Laursen, T. M., Hjorthøj, C., Thorup, A., & Nordentoft, M. (2017). Risk of psychiatric 
disorders in offspring of parents with a history of homelessness during childhood and adolescence in 
Denmark: a nationwide, register-based, cohort study. The Lancet Public Health, 2(12), e541–e550.  
366 Annor, B. O. H., & Oudshoorn, A. (2019). The health challenges of families experiencing 
homelessness. Housing, Care and Support, 22(2), 93–105. 
367 https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness 

https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness
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είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους με μεγαλύτερη 

πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο κάποια στιγμή (Biggar, 2001; Cutuli & 

Wilard, 2019; Zima, Bussing, Forness, & Benjamin, 1997). Οπωσδήποτε, στο κομμάτι 

της έρευνας για την εκπαίδευση των λιγότερο επωφελουμένων παιδιών μερικές έρευνες 

εστιάζουν και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση 

προκειμένου να διδάσκουν τέτοια παιδιά, προτείνοντας να παρακολουθούν 

συγκεκριμένα σεμινάρια (Tobin, Bower, Andermann, & Moulton, 2018).368 

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων της παιδικής μειονεξίας 

στο ζήτημα της στέγης αλλά και της συνολικής προσέγγισης για τη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας, μας οδήγησε στην ανάλυση των δράσεων των οργανισμών, αλλά 

και στη διεξαγωγή κάποιων συνεντεύξεων από ειδικευμένους επαγγελματίες που 

απασχολούνται στο χώρο. Η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη είχε ως βασικό στόχο την 

εις βάθος προσέγγιση του ζητήματος της στέγης αλλά και όλων των διαστάσεων της 

παιδικής ευημερίας. Τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την επιτέλεση του έργου τους καθώς και τα 

νομικά ή θεσμικά κενά που επηρεάζονται. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, καθώς και τα 

κενά που προκύπτουν.  

 

Ελλείψεις από την Τυπολογία 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, η κατάρτιση μιας συγκεκριμένης τυπολογίας 

κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν ποιοι είναι οι τύποι δράσεις που 

υλοποιούνται πιο συχνά σε ευθυγράμμιση με τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι υπάρχουν ελλείψεις τόσο στις οικονομικές όσο και 

στις μη οικονομικές διαστάσεις της φτώχειας. Οπωσδήποτε, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

συνολική ανάλυση κατέδειξε ότι υπάρχει περισσότερη μέριμνα που σχετίζεται με τους 

οικονομικούς παράγοντες της φτώχειας, κυρίως λόγο της αναγκαιότητας των δράσεων 

 
368 Διαθέσιμο στο https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535499.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535499.pdf
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που σχετίζονται με την επιβίωση και την απτή ελάφρυνση των οικονομικών 

προβλημάτων των ατόμων, είτε είναι παιδιά, είτε οικογένειες, είτε ενήλικες.  

Οι δράσεις που αφορούν στις οικονομικές διαστάσεις υλοποιούνται και στα 

τρία επίπεδα διακυβέρνησης (κρατικό, περιφερικό, δημοτικό) αλλά και σε επίπεδο 

πρωτοβουλιών (ΜΚΟ). Οι τύποι δράσεων που υπερτερούν σε κρατικό επίπεδο είναι 

κυρίως οριζόντιες πολιτικές που αφορούν στην ενίσχυση του εισοδήματος ή στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, 

φαρμακείων κλπ., αποτελεί επίσης μέρος της κρατικής παρέμβασης ώστε να βοηθήσει 

τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν και τα μέτρα αυτά δεν αφορούν συγκεκριμένες 

κατηγορίες κοινωνικών ομάδων (π.χ. παιδιά), ωστόσο συμβάλλουν θετικά στην 

παιδική ευημερία μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος και την υποστήριξη της 

οικογένειας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, είναι τα 

παιδιά που μεγαλώνουν μαζί με τις οικογένειες τους ή έχουν κηδεμόνα. Αντίθετα, 

παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα (ζουν σε νοσοκομεία κλπ.) δεν φαίνεται να 

επωφελούνται το ίδιο από αυτά τα προγράμματα. Βέβαια, τα τελευταία, 

προστατεύονται μερικώς από άλλα προγράμματα που αφορούν περισσότερο αυτές τις 

περιπτώσεις. 

Κενά αναφορικά με τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

παιδική ευημερία είναι τα εξής: 

1. Λίγες δράσεις αναφορικά με την ενίσχυση του εισοδήματος: Τα μέτρα 

ενίσχυσης του εισοδήματος αφορούν κρατικά βοηθήματα (π.χ. επιδότηση 

ενοικίου, θέρμανσης κλπ.).  

Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων εμφανίζονται ως ένα βαθμό στο 

Διάγραμμα 25, όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόμων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας (at risk of poverty) πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.369 

Παρατηρείται ότι από το 2007 και έπειτα υπάρχει μια αύξηση των ατόμων ηλικίας 

κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές 

 
369Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα SILC της Eurostat. Στις κοινωνικές μεταβιβάσεις δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι πληρωμές των συντάξεων. 
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μεταβιβάσεις, η οποία κορυφώθηκε το 2013 και άγγιξε το 35,2%, ενώ μετά τις 

κοινωνικές πληρωμές το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 28,8% των ατόμων ηλικίας κάτω 

των 18 ετών. Τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2018 το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερά 

πάνω από 30% για τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Φαίνεται ότι μετά τις 

κοινωνικές πληρωμές το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

μειώνεται στο 22%. Η μείωση που παρατηρείται είναι της τάξεως του 15% περίπου. Η 

μείωση αυτή υποδηλώνει ότι μόνο ένα 10%-15% του πληθυσμού επωφελείται από 

αυτά τα μέτρα. Οπωσδήποτε, αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του κίνδυνου της 

φτώχειας για τα έτη 2016 έως και 2018 ήταν πολύ μεγαλύτερη και άγγιζε το 25% 

περίπου της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας (κάτω των 18 ετών). Σε κάθε περίπτωση, 

προκύπτει ότι παρόλο που τα μέτρα του κράτους πρόνοιας είναι απαραίτητα, δεν αρκεί 

για την επίλυση του προβλήματος στη «ρίζα» του, παραμένοντας ένα 20% των παιδιών 

σε κίνδυνο φτώχειας από το 2007-2018. 370 

Οι δράσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης είναι λίγες. Αυτές οι δράσεις 

υποστηρίζονται λιγότερο από τον κρατικό μηχανισμό και περισσότερο από τις ΜΚΟ. 

Σε αυτό το σημείο, επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν 

καινούριο σπίτι ή την οικονομική άνεση να πληρώνουν ενοίκιο. Τα παιδιά που είναι 

αναγκασμένα να μένουν σε παλιά σπίτια, χωρίς θέρμανση κλπ. επωφελούνται από τις 

ήδη υπάρχουσες δράσεις, ωστόσο δεν είναι αρκετές για να καλύψουν όλη τη ζήτηση. 

Σε κάθε περίπτωση, το εισοδηματικό κριτήριο αποτελεί βασικό παράγοντα 

αποκλεισμού κάποιων παιδιών από τις ομαλές συνθήκες διαβίωσης στην κατοικία. 

Ειδικότερα, μπορεί το σπίτι των κηδεμόνων να είναι ιδιόκτητο και επομένως να 

εμφανίζεται ως κάποιου είδους τεκμήριο, δεν εξετάζεται όμως η κατάσταση του 

σπιτιού και το αν είναι ή όχι υποσυντηρημένο. 

 

 
370 Η παραπάνω εικόνα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες του OECD, όπως είναι η 
Κορέα (Thévenon, 2018). Κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του OECD, η αποτελεσματικότητα των 
συγκεκριμένων μέτρων είναι 10%. 
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Διάγραμμα 25: Κίνδυνος φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κάτω 

των 18 ετών, 2007 - 2018

 

 

Ειδικότερα, στο Διάγραμμα 26 παρουσιάζεται το ποσοστό των παιδιών στην 

Ελλάδα κάτω των 17 ετών που κατοικούν σε σπίτια με προβλήματα άγγιξε το 2016 το 

17,7% ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28 χώρες) είναι 13,7%. Ομοίως, η 

ίδια κατανομή επαναλαμβάνεται και σε όλα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης με μέσο 

όρο περίπου στο 17%, από το 2010 έως το 2016. Αντιθέτως, το 2017, φαίνεται αυτό το 

ποσοστό να μειώνεται και να αγγίζει το 14,7% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (28) μειώνεται περαιτέρω στο 11,8%. Αν και φαίνεται να υπάρχει κάποια 

σχετική βελτίωση στο ποσοστό στη χώρα, αυτό παραμένει σχετικά υψηλότερο με τον 

Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 

Διάγραμμα 26: Ποσοστό παιδιών (ηλικίας 0 έως 17 ετών) που ζουν σε κατοικία με 

διαρροή στέγης, υγρασία, σαπισμένα δάπεδα, κουφώματα ή θεμέλια 
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Διάγραμμα 25. Κίνδυνος φτώχειας πρίν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κάτω 
των 18 ετών, 2007 - 2018

πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις % Μεταβολή
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2. Ελάχιστες δράσεις που αφορούν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η αποστέρηση, η φτώχεια και οι κακές 

συνθήκες διαβίωσης πυροδοτούν μια σειρά περιστατικών ενδοοικογενειακής 

βίας και παραμέλησης των παιδιών, ενώ ακόμα και μια μικρή μείωση του μέσου 

μισθού, φαίνεται να μειώνει τα περιστατικά βίας (τουλάχιστον στην περίπτωση 

της Αγγλίας) (Morris et al., 2018). Η σχέση μεταξύ υλικών συνθηκών των 

παιδιών και της κακοποίησης ή αμέλειας των παιδιών εγείρει μια σειρά 

ερωτήσεων για το θεσμικό πλαίσιο, την ολιστική αντιμετώπιση του 

προβλήματος και την άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να μειώνονται τα 

περιστατικά βίας που συνδέονται με αυτόν τον παράγοντα, ενώ ταυτόχρονα θα 
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Διάγραμμα 26. Ποσοστό παιδιών (ηλικίας 0 έως 17 ετών) που ζουν σε κατοικία με 
διαρροή στέγης, υγρασία, σαπισμενα δάπεδα, κουφωματα ή θεμελια.
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βελτιώνονται και οι συνθήκες διαβίωσης, εξασφαλίζοντας ένα κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών. 

 

Αναφορικά με τους τύπους δράσεων που απαντούν σε μη οικονομικούς 

παράγοντες, όπως είναι η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία, εντοπίζονται περισσότερες 

δράσεις σε όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών, ενώ ακολουθούν οι δράσεις για την υγεία. 

Κενά που εντοπίζονται αναφορικά με την παροχή βοήθειας με μη οικονομικούς 

παράγοντες είναι: 

1. Ελάχιστες δράσεις αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

παιδιών. Οι τύποι δράσεων για αυτόν τον παράγοντα παρέχονται όλες σε 

επίπεδο ΜΚΟ και είναι ολιγάριθμες. Στο παραπάνω, αν συμπεριληφθούν 

καθυστερήσεις εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυμάτων ή τα ελλείμματα 

επαρκούς κεντρικού προνοιακού σχεδιασμού από τη μεριά του κράτους, τότε 

το περιβάλλον γίνεται ιδιαίτερα ασφυκτικό ώστε να μπορέσουν να δράσουν 

αποτελεσματικά, τόσο οι θεσμοί όσο και οι ΜΚΟ. 

2. Έλλειμμα στην προσβασιμότητα σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης παιδιών και γονέων. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχουν 

αρκετές ΜΚΟ που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, σε επίπεδο κρατικό όμως, 

δεν φαίνεται να υπάρχουν οι απαραίτητες δομές. Έτσι, τα παιδιά που ζουν σε 

περιοχές μακριά από τους γεωγραφικούς τόπους δράσεων των 

συγκεκριμένων ΜΚΟ, επωφελούνται λιγότερο, σε σχέση με τα παιδιά που 

κατοικούν σε περιοχές όπου υπάρχουν ΜΚΟ που παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες.  

 

Τέλος, αναφορικά με άλλους παράγοντες που συνεπικουρούν στη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας, φαίνεται ότι σε όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών υπάρχουν κενά, 

όπως: 

1. Έλλειμμα στις δράσεις που αφορούν την παρακολούθηση, μέτρηση και 

αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας. Το συγκεκριμένο κενό, καλύπτεται 
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μόνο σε επίπεδο ΜΚΟ γεγονός που καθιστά τη συνολική λειτουργία 

προβληματική. Το κράτος, δεν έχει εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα 

καταγραφής, παρακολούθησης και μέτρησης της παιδικής ευημερίας. 

Επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς δεν έχει πλήρη εικόνα του προβλήματος. 

Ακόμα και αν οι ΜΚΟ καταγράφουν τα δικά τους περιστατικά και έχουν ένα 

αρχείο των εξυπηρετούμενων τους, αυτό δεν είναι αρκετό, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ολοκληρωτικά. Εδώ, το σύνολο των παιδιών δεν 

επωφελείται, καθώς, υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με τον προσδιορισμό 

του ζητήματος από το κράτος. 

2. Έλλειμμα στην παροχή εκπόνησης πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης 

του αποκλεισμού. Και σε αυτόν τον τύπο δράσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

προσφέρονται κατά κύριο λόγο, αν όχι ολοκληρωτικά από ΜΚΟ. Παιδιά, των 

οποίων οι γονείς ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθής ομάδες, επωφελούνται 

λιγότερο, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη κρατική στήριξη με καθολική 

γεωγραφική κάλυψη. Για παράδειγμα, οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

σε αυτόν τον τομέα μπορεί να μην καλύπτουν όλη την περιφέρεια Αττικής 

ή όλη τη χώρα. 

3. Ελλείμματα στην αρωγή και διευκόλυνση νομικών και δικαστικών 

εκκρεμοτήτων. Δεν υπάρχει επαρκής βοήθεια ώστε να μπορούν τόσο οι γονείς 

όσο και τα παιδιά που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, να μπορέσουν να 

βοηθηθούν και να ξεπεράσουν πιθανά προβλήματα που έχουν. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από τη συνέντευξη της κας. Λεμού 

αναφορικά με τα παιδιά ή τους γονείς που είναι Ρομά και συχνά έχουν νομικές 

εκκρεμότητες. Τα δικαστικά έξοδα είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να τα 

καλύψουν οι ίδιοι, οπωσδήποτε, οι ΜΚΟ δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε 

όλες τις περιπτώσεις, λόγο χρηματοδοτικών ελλείψεων. Σε αυτήν την 

περίπτωση, τα παιδιά που έχουν νομικές ή δικαστικές εκκρεμότητες 

(περισσότερο είναι παιδιά, Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες κλπ.) 
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φαίνεται να επωφελούνται λιγότερο, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές 

προσφερόμενες υπηρεσίες σε αυτήν την τυπολογία. 

Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές, ότι υπάρχουν σημαντικά κενά, τόσο στην 

καταγραφή του φαινομένου όσο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά κενά, που ανακύπτουν διαρκώς από την 

πολύπλευρη έρευνα, είτε από τις συνεντεύξεις είτε από την έρευνα τεκμηρίωσης, το 

κενό εντοπίζεται στο ίδιο σημείο, υπάρχει έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, 

μέτρησης και αξιολόγησης της παιδικής ευημερίας. 

Η παραπάνω παρατήρηση, αποτελεί και το εφαλτήριο για το Σχέδιο Δράσης, 

με το οποίο, η ερευνητική ομάδα του έργου, θα αποπειραθεί να απαντήσει στα κενά 

που εντοπίζονται παραπάνω. Η μέτρηση του δείκτη παιδικής ευημερίας όπως 

σχεδιάζεται στο παρόν ερευνητικό έργο σε συνδυασμό με τη συνεργασία διαφορετικών 

φορέων, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την καταγραφή των παιδιών που είναι 

άστεγα, τα κενά που υπάρχουν στις δομές φιλοξενίας και τις ανάγκες που έχουν τα 

νοσοκομεία που φιλοξενούν άστεγα παιδιά ή και τις εισαγγελικές αρχές. Ένα 

ενοποιημένο σύστημα που θα ενημερώνει τα κενά στις δομές και θα μπορούν να το 

παρακολουθούν ταυτόχρονα, οι εισαγγελικές αρχές, οι δομές και οι εμπλεκόμενοι 

οργανισμοί είναι μόνο μια ιδέα για να συνεργαστούν ιδιωτικές και κρατικές 

πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.  

 

Αποτελέσματα Συνεντεύξεων 

Δράσεις και Προσεγγίσεις 

Ο πρώτος πυλώνας των συνεντεύξεων αφορούσε κυρίως τις δράσεις των οργανισμών 

και τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα σε αυτόν τον πυλώνα εξεταζόταν και η προσέγγιση 

των οργανισμών αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριμένων δράσεων, 

αλλά και τη στάση τους σχετικά με τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.  

Προκύπτει ότι η πλειοψηφία των οργανισμών ακολουθεί μια ολιστική 

προσέγγιση αναφορικά με την παιδική ευημερία, όπου δεν προκύπτει ότι προτιμούν 

κάποιες δράσεις έναντι κάποιων άλλων, ή να γίνουν συγκρίσεις σχετικά με τη 
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σημαντικότητα ενός παράγοντα π.χ. εισοδήματος έναντι κάποιου άλλου π.χ. δικαίωμα 

στην εκπαίδευση. Υπό αυτήν την έννοια ο διαχωρισμός των δράσεων σε περισσότερο 

και λιγότερο επωφελείς δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος, καθώς τα παιδιά θα πρέπει να 

λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα σε όρους τόσο οικονομικούς όσο και 

πνευματικούς. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της κυρίας Γιαννοπούλου «….εάν 

και που, ωφελούνται τα παιδιά, περισσότερο ή λιγότερο από τις δημοτικές δομές 

υποστήριξης. Οτιδήποτε προσφέρεται στα παιδιά, το έχουν ανάγκη και η απουσία του 

δημιουργεί ζητήματα διαφορετικής βαρύτητας. Είναι τουλάχιστον άστοχο να βάλουμε στη 

ζυγαριά π.χ. το φαγητό με την ψυχολογική στήριξη, ή το κοινωνικό φροντιστήριο με τη 

συμμετοχή τους στα δρώμενα της πόλης, διότι το σύνολο τους, συνθέτει την ομαλή ψυχο-

κοινωνική τους ανάπτυξη, την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και τελικά τη χωρίς 

περιορισμούς και αποκλίσεις ζωή τους». Στο ίδιο πνεύμα είναι και τα σχόλια της κας. 

Κεντιστού από τον Ερυθρό Σταυρό «…αυτό που λέμε εμείς είναι ολιστική προσέγγιση 

της οικογένειας. Η οικογένεια που φέρνει τα παιδιά, όταν θα υπάρχει το πρόβλημα της 

στέγης θα υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης 

κλπ.. Γιατί σαφώς η οικογένεια λόγω των οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων δεν 

μπορεί να υποστηρίξει το παιδί της. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια ολιστική προσέγγιση και 

για να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα καλό είναι να μην το ξεχωρίζομε. Το κομμάτι 

των ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι ένα άλλο κομμάτι που εκεί υπάρχει συνολική μέριμνα, 

γιατί στην ουσία δεν υπάρχει η οικογένεια των παιδιών». Αντίστοιχα, οι κύριοι Λοράνδος 

και Τζούρας από τα Παιδικά χωριά ΣΟΣ, διατυπώνουν «… ότι το Σωματείο 

αντιμετωπίζει το ζήτημα της παιδικής ευημερίας ολιστικά και παρέχει τόσο προγράμματα 

φιλοξενίας όσο και προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Φυσικά, η ενδυνάμωση 

της οικογένειας ως σύστημα αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της ολόπλευρης αντιμετώπισης 

της παιδικής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παιδικής φτώχειας απαντώντας τόσο στις οικονομικές όσο 

και στις μη οικονομικές διαστάσεις της παιδικής ευημερίας». Στην ίδια κατεύθυνση είναι 

και το «Χαμόγελο του Παιδιού»: «Τα Σπίτια αποτελούν πρωτίστως χώρους ασφαλούς 

διαμονής και φροντίδας παιδιών θυμάτων παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης και 
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έχουν ως σκοπό να προσφέρουν στα παιδιά ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο 

θα απολαμβάνουν όλα τα απαραίτητα για την υγιή σωματική, ψυχολογική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους». 

Μια λίγο διαφορετική άποψη έρχεται από την κύρια Ρουμπίνη Τερζάκη, η 

οποία διατυπώνει ότι «…όταν το σχολείο είναι κλειστό το παιδί δεν επωφελείται, όταν η 

οικογένεια είναι αμόρφωτη το παιδί δεν επωφελείται. Αλλά όταν το παιδί μπορεί να μπει 

σ ένα μαγαζί και να δεχτεί τη βοήθεια του γιατρού γιατί το μαγαζί αυτό είναι 

πιστοποιημένο σαν κέντρο υγείας. ….. Η Ελλάδα δεν έχει καμία δομή για να κάνει αυτό 

που κάνουμε. Η Ελλάδα δεν έχει δομή για να αντιμετωπίσει άμεσες και έκτακτες ανάγκες, 

ούτε σε παιδί, ούτε σε ενήλικα». 

Η κα. Γεώργαρου αναφορικά με τις δράσεις του Δικτύου Αναδόχων Γονέων 

και Εθελοντών για την εξωιδρυματική προστασία των ανήλικων «Δικαίωμα στην 

Οικογένεια», δηλώνει ότι «….Στοχεύουμε να δώσουμε διέξοδο μιας εξωιδρυματικής 

φροντίδας για τα παιδιά, γιατί στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για κοινωνική φροντίδα, 

αυτόματα το μυαλό μας πηγαίνει στα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτό 

λοιπόν που επιδιώκουμε, είναι να κάνουμε μια σειρά διαβημάτων, στο κράτος, στην 

εκάστοτε κυβέρνηση, στις υπηρεσίες δικαιοσύνης και στις υπηρεσίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, δήμους κλπ., ώστε να δώσουν μια έμφαση επιτελούς στο 

θέμα της ανάγκης τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα».371 Σε 

αυτήν την περίπτωση, υπάρχει μια στοχευμένη δράση που αφορά στην παρέμβαση για 

τη δημιουργία κατάλληλων θεσμικών πλαισίων, αλλά και δράσεις μέσα από την 

εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις της παιδικής ευημερίας και τη σημαντικότητα τους 

οι συμμετέχοντες στην ποιοτική έρευνα απάντησαν σε παραπλήσιες ερωτήσεις 

διαπιστώνοντας σχεδόν όλοι, ότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μεταξύ των 

διαφορετικών διαστάσεων της παιδικής ευημερίας και ότι η σημαντικότητα όλων είναι 

εξίσου μεγάλη. Ειδικότερα, η προϊσταμένη της ΚΥΑΔΑ κ. Τριανταφύλλου Ελένη 

δήλωσε ότι «….η παιδική ευημερία εξαρτάται όντως από πολλαπλούς παράγοντες 

 
371 Ολόκληρη η συνέντευξη βρίσκεται στο Παράρτημα 5Ζ. 

https://www.facebook.com/fosterparentsnetwork/?__tn__=kC-R&eid=ARDU31K7Edjt860-9RLRBPV_VhJDSOdQFgSIM1siSg3zFJQr5y8q2l5XKODt44XIpItG9QTDFaZD9-xB&hc_ref=ARQm1zOR-OQfFlkDkxkMd4lzAYHadUZOMskwMscbf3gNoZ2fd2Aivb4Y0-8SgyjbLjk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAbwl5KKfmcm1tf_m6abuLkcYMGtoBFaIt7VrANrufUD_F8dYEe1ndCSPukm2PTENVa74Ra4m7B4veZQYhxmgZsSYSrY-mrkFW9buU0hUkO9MZyWhBwMPZRo2jxNr51Su16NCurrRI4If_XtaJxAN741DiUlhk8UNMKno8aR2PfU5OasGpXBm0Lm_hwhWdJDtobRJx-vSGnaKGlpEXvhS8p9AlhprYIKocX2E_4v4miCIvs6uFBTD1m9Vhf7ZH1vmpyQk0Zf4yTfgVocRWfEvxbI_0t2T6bbadBjdYs0X_c9hfuS1Xd7fydiLaQrF42nhxirGMR3NAqWWkmSbKzMdA
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πιστεύω εγώ γιατί όταν υπάρχει μια οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια, όταν υπάρχει 

ανεργία επιφέρει ψυχολογικά προβλήματα στους γονείς με αποτέλεσμα αυτά να βγαίνουν 

προς τα παιδιά. Επιπλέον, δεν υπάρχει η δυνατότητα των παιδιών στην επιλογή, ως προς 

το τι θα μπορέσουν κάνουν γιατί υπάρχει πάντα ο περιορισμός της έλλειψης χρημάτων 

και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος, διότι είναι κατανοητό ότι 

τόσο η ποιότητα ζωής των παιδιών, όσο και η ποιότητα ζωής των οικογενειών 

επιδεινώνεται όταν απουσιάζει κατά κύριο η οικονομική ευημερία. Επομένως, ένας 

βασικός παράγοντας που αφορά στην οικονομική ευημερία, η οποία έχει πολλαπλά 

βήματα, τα οποία είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί 

πόροι, δεν μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για 

την οικογένεια και τα μέλη, οπότε εμφανίζονται φαινόμενα βίας λόγω εκνευρισμού, αλλά 

και πιο σύνθετα φαινόμενα, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα, όπως η κατάχρηση 

αλκοολούχων ποτών και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες…..». Η κα. Γεωργάρου 

διατυπώνει αναφορικά με τη διάσταση της στέγης «…είναι βασικότατη διάσταση, 

βεβαίως όταν μιλάμε για στέγη, ….εννοούμε τη στέγη που θα έχει η οικογένεια και το 

παιδιά, ώστε να μπορεί να ζει με κανονικές και ευνοϊκές συνθήκες ανατροφής του. Στην 

περίπτωση όμως που μιλάμε για την ειδική κατηγορία των παιδιών, δηλαδή, 

κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα παιδιά, θύματα εμπορίας, βίας και τα 

παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, τότε η στέγη παίρνει μια άλλη διάσταση. Δεν μιλούμε τότε 

μόνο για στέγη, αλλά για κατοικία, για οικογενειακή στέγη, για μια οικία που θα 

περιλαμβάνει μέσα και μια οικογένεια φροντίδας του παιδιού. … Άρα, θα λέγαμε, ότι 

στην περίπτωση που εξετάζουμε, η στέγη θα πρέπει να πηγαίνει μαζί με το περιεχόμενο 

της, δηλαδή με οικογένεια που θα φροντίζει ένα παιδί που έχει στερηθεί τη δική του 

οικογένεια». 

 

Κενά και Δυσκολίες 

Ο επόμενος πυλώνας που αναπτυχθήκαν οι συνεντεύξεις είναι τα προβλήματα και οι 

δυσκολίες που προκύπτουν κατά την επιτέλεση των δράσεων τους. Οι διαφορετικοί 

οργανισμοί και δομές, μπορεί να έχουν προβλήματα που να άπτονται της λειτουργίας 
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τους και είναι εξειδικευμένα πάνω στην πρακτική μαρτυρία της δουλείας τους. Όμως 

υπάρχουν και δυσκολίες που οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν και είναι εξωγενώς 

ορισμένοι ως ένα βαθμό. Ως προς αυτήν κατεύθυνση, εντοπίστηκαν τα εξής: 

Γραφειοκρατία: συχνά είναι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

καθυστερούν ή δυσκολεύουν την παροχή των ανάλογων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον 

Ερυθρό Σταυρό και τη γραφειοκρατία: «Η γραφειοκρατική διαδικασία που ενώ η 

δουλειά μας είναι πάρα πολλή συγκεκριμένη (να παρέχουμε φιλοξενία, φροντίδα 

προστασία παιδιών) μπαίνουμε σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών που μας 

τρώνε τον περισσότερο χρόνο. Είτε είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν 

διαδικασίες της δομής είτε του χρηματοδότη» 

Οι κύριοι Λοράνδος και Τζούρας από τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης 

αναφέρουν «Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για τη παιδική προστασία, Απουσία κρατικής 

μέριμνας και υποστήριξης στο έργο μας, Ελλιπείς ή/και ανύπαρκτες διαδικασίες 

πιστοποίησης αντίστοιχων φορέων, Διαδικαστικές χρονοκαθυστερήσεις λόγω 

ανεπάρκειας των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων (κυρίως, λόγω υποστελέχωσης ή μη 

ύπαρξης συντονιστικού οργάνου ανάμεσα στις υπηρεσίες)». Ενώ το «Χαμόγελο του 

Παιδιού» σημειώνει επίσης: «Οι δυσκολίες που κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει ο 

Σύλλογος ως προς την επιτέλεση του έργου αφορούν τόσο σε ζητήματα γραφειοκρατίας, 

σε ζητήματα ελλιπούς νομοθεσίας ως προς την επίλυση θεμάτων που αφορούν στα 

παιδιά αλλά και στη γενικότερη λειτουργία του Συλλόγου . 

Ειδικότερα στο πεδίο της φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι δεχόμαστε πληθώρα αιτημάτων για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η φιλοξενία όλων των παιδιών στα Σπίτια του 

Συλλόγου τα οποία είναι διαρκώς πλήρη ως προς τη δυναμικότητα τους». 

Η κα. Λεμού προσθέτει μια ακόμα διάσταση στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας, 

αναφερόμενη κυρίως σε οικογένειες Ρομά «…..Τα νοσοκομεία όταν γεννιέται ένα παιδί 

από ανήλικη μητέρα (συνήθως τσιγγάνα), δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουν τον έλεγχο 

που πρέπει σχετικά με τα στοιχεία της μητέρας. Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο, την 

άλλη μέρα, οι συγγενείς να το δηλώνουν με άλλο όνομα. Τότε το παιδί δεν μπορεί να 
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πάρει ΑΜΚΑ, δεν μπορεί να κάνει εμβόλια, δεν μπορεί να βγάλει πιστοποιητικό γέννησης. 

Υπάρχουν παιδιά που έχουν γίνει ενήλικοι και δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα. 

Επίσης το σχολείο δεν μπορούσε να κάνει το εμβόλιο, εξαιτίας των αναγραμματισμών».  

Ενώ η κα. Τερζάκη διατύπωσε επίσης μια διαφορετική προσέγγιση, τα παιδιά 

απευθύνονται μόνα τους στη δομή, χωρίς γονική συγκατάθεση, αναφέροντας «…η 

καινοτομία της δράσης το «Παιδί και Οικογένεια» είναι ότι τα παιδιά μπορούν να 

απευθυνθούν εκεί και από μόνα τους, χωρίς τη γραφειοκρατικής ανάγκης συνοδείας 

κηδεμόνα, για να ζητήσουν οτιδήποτε, από χαρτομάντιλα, μέχρι φάρμακα ή άμεση 

περίθαλψη ιατρικής φύσεως, ακόμα και σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν θέλουν να το 

μάθουν οι γονείς». 

Άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα εμφανίζονται και κατά τη διαδικασία 

αναδοχής και υιοθεσίας, τα οποία καθυστερούν την προώθηση των παιδιών σε 

οικογένειες και επομένως δημιουργούν ασφυκτικές πληρότητες στις δομές και μείωση 

των κενών θέσεων για να μπουν νέα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, 

αναφέρουν τόσο ο Ερυθρός Σταυρός «…., είναι ένα χρονοβόρο σύστημα όχι μόνο της 

αναδοχής άλλα και της υιοθεσίας, αντίστοιχα έχεις τις διεθνείς υιοθεσίες που γίνονται 

ταχύτατα, …σίγουρα ο νομοθέτης θα πρέπει να διασφαλίζει που θα φιλοξενηθεί το παιδί 

είτε με τη μορφή της αναδοχής ή με τη μορφή της υιοθεσίας. Απλώς αν είχες περισσότερο 

προσωπικό και πόρους αυτό θα πήγαινε πολύ πιο γρήγορα», όσο και η κα. Γεώργαρου 

«….η διαδικασία της αναδοχής δεν είναι καθόλου δύσκολη, αν μπει σε μια σειρά. 

Υπάρχει μια μεθοδολογία που προέβλεπε νομοθετικά, αν εργαλειοποιηθούν κάποιες 

μέθοδοι ώστε η αναδοχή να γίνεται με ασφάλεια κυρίως για το παιδί, εκείνο που λείπει 

όμως, όλη η αναγκαία δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρούνται 

οι όροι ασφαλείας του ανηλίκου. Δεν είναι τόσο η γραφειοκρατία, που έχει να κάνει με 

αυτό το κομμάτι, όσο η νοοτροπία». 

Άλλο κενό που ανακύπτει είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης: τα 

περισσότερα προγράμματα είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γεγονός που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Αυτό οδηγεί στην 
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αποσπασματική παροχή υπηρεσιών με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Ειδικότερα, 

οι χρηματοδοτήσεις παροδικά μόνο ελαφρύνουν το πρόβλημα αλλά δεν το επιλύουν, 

εφόσον δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση των σχετικών χρηματοδοτήσεων. Οπωσδήποτε, 

αξίζει να σημειωθεί, ότι οι χρηματοδοτήσεις δεν αφορούν όλες τις διαφορετικές 

δράσεις, αλλά μόνο συγκεκριμένες. Σε αυτό το ζήτημα οι οργανισμοί σχολιάζουν τα 

εξής: 

Η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό αναφέρουν 

«Ξέρετε, αυτά τα θέματα, είτε οι δομές φιλοξενίας, είτε οι επίτροποι θα έπρεπε να είναι 

προγράμματα παροχών του κράτους. Όμως επειδή είναι πολυδάπανα, μπαίνουν σε 

ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και αυτό είναι το πρόβλημα των χρηματοδοτήσεων, ότι 

έχουν ημερομηνία λήξης» και συνεχίζουν «όποια παρέμβαση γίνεται είναι μικρής 

διάρκειας και για συγκεκριμένο λόγο ή αποτέλεσμα». Επίσης σχολιάζουν το είδος των 

χρηματοδοτήσεων, διατυπώνοντας ταυτόχρονα και ανησυχίες αναφορικά με τη 

συρρίκνωση του προνοιακού κράτους κατά την περίοδο των τελευταίων ετών. 

«…θεωρώ ότι για τους ασυνόδευτους υπάρχει η φροντίδα και η μέριμνα, διότι είναι 

ξεκάθαρο το πρόβλημα και η ανάγκη και υπάρχουν και οι χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς, 

οι χρηματοδοτήσεις μένουν σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων, όχι ότι δεν έχουν 

προβλήματα, άλλα έχει δοθεί όντως μεγάλη έμφαση στο κομμάτι το προσφυγικό και έχει 

μείνει πίσω το προνοιακό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν φορείς που να μπορέσουν 

να φιλοξενήσουν και να φροντίσουν αυτά τα παιδιά», ενώ διατυπώνουν ότι η μη 

επάρκεια των φορέων θα μπορούσε να διορθωθεί με την αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνικής καινοτομίας «Στην ουσία 

δεν επαρκούν οι φορείς, εν προκείμενου, κάποιοι φορείς να μην έχουν χωρητικότητά, 

οπότε να περιμένουν να αδειάσει μια θέση για να πάρουν ένα παιδί που παραμένει στο 

νοσοκομείο, ενώ δεν θα έπρεπε». 

Η κα. Γεώργαρου, διατυπώνει, ότι οι χρηματοδοτήσεις αφορούν κυρίως 

ιδρύματα που δεν ακολουθούν διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας ή καθυστερούν 

πάρα πολύ τις διαδικασίες. Διατυπώνει, ότι οι αποϊδρυματικές πολιτικές θα βοηθούσαν 

περισσότερο στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας από την αύξηση των δομών 
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φιλοξενίας. Αναφορικά με το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων τονίζει «…έχει αποδειχθεί, 

από τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει σε ανάδοχη 

οικογένεια μπορεί να κοστίζει 300-350 ευρώ το μήνα, ενώ σε ένα ίδρυμα κοστίζει 1300 

ευρώ το μήνα. Αυτή η παράμετρος δεν είναι αμελητέα. Δηλαδή χρειάζεται να διατεθούν 

πόροι για ένα παιδί που δεν μεγαλώνει καλά και στοιχίζει αν όχι στο κράτος, γιατί τα 

ιδιωτικά ιδρύματα παίρνουν χρηματοδοτήσεις από funds, χρηματοδοτικούς φορείς και 

μεγάλα ιδρύματα. Τα οποία δεν σας κρύβω, γιατί οι χρηματοδότες επιλέγουν να 

χρηματοδοτήσουν ιδρύματα που παραβιάζουν το νόμο, που δεν αποϊδρυματοποιούν τα 

παιδιά, που παίρνουν χρήματα για να χτίσουν νέες ιδρυματικές δομές και δεν δίνουν 

χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν στους θεσμούς αποϊδρυματοποίησης. Αυτά ξέρετε 

είναι μεγάλοι χρηματοδοτικοί φορείς ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έπρεπε 

να επιβάλλει να χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Δεν επιτρέπετε τα χρήματα να 

πηγαίνουν σε λειτουργικά έξοδα και να μην πηγαίνουν στα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι μια 

παράμετρος που πρέπει να ερευνηθεί».  

Στην περίπτωση της κα. Λεμού τα προβλήματα μειωμένων χρηματοδοτήσεων 

αποτελούν εμπόδιο στο έργο της δομής, γιατί το παιδί δεν μπορεί να γραφτεί στο 

σχολείο, ενώ η νομική διαδικασία για τη διόρθωση των ονομάτων χρειάζεται αρκετά 

χρήματα. Συχνά δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση για να καταστεί εφικτή η 

επίλυση όλων των παρόμοιων περιπτώσεων 

Άλλα ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάλυση των συνεντεύξεων είναι το 

ασαφές και ελλειμματικό κρατικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι σαφές και 

οι διαδικασίες όχι αυστηρά καθορισμένες. Αυτό οδηγεί σε έναν κυκεώνα 

γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε καθυστερήσεις αντιδράσεις των δημοσίων 

υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το έργο των οργανισμών που έχουν 

αναλάβει να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι επαγγελματίες έρχονται 

συχνά αντιμέτωποι με περίπλοκες γραφειοκρατικές και νομικές διαδικασίες σε 

δημόσια νοσοκομεία αλλά και προνοιακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις είναι «…Συχνά, οι επιμελητές μας καλούν για 

παιδιά που έχουν κάνει κάποιο παράπτωμα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη το δικαστήριο. 
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Γιατί μέχρι να γίνει το δικαστήριο, το παιδί δεν έχει που να τοποθετηθεί και έτσι και οι 

ίδιοι προσπαθούν να βρουν δομή να φιλοξενηθεί ο έφηβος που έχει κάνει παράβαση 

μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Σε περίπτωση που δεν μπορούν άμεσα να βρουν στέγη, τον 

κρατούν στο αστυνομικό τμήμα», ενώ η κα. Γιαννακοπούλου από τον Δήμο 

Αμαρουσίου σημειώνει ότι «…η συμβουλευτική στα σχολεία θα ήταν επίσης μια 

σημαντική επένδυση. Σήμερα, ο Δήμος δεν έχει άδεια να κάνει σεμινάρια στα σχολεία, 

κάτι που προτείνουμε να αλλάξει…». Η κα. Ρουμπίνη Τερζάκη μεταξύ άλλων σημειώνει 

και τα εξής: «…στην έλλειψη νόμων και στην έλλειψη συνέπειας της λειτουργίας των 

δημοτικών δομών. Οι δημοτικές δομές κατεβάζουν προγράμματα που δεν τα κάνουν. 

Κατεβάζουν προγράμματα που δε γίνονται. ….Η έκτακτη ομάδα παρέμβασης έπρεπε να 

υπάρχει από το δήμο επειδή δεν έχουν ψυχολόγους τα σχολεία. Έπρεπε να έχει ο δήμος 

ένα μίνι βαν που να πηγαίνει στα σχολεία με προϊόντα από τις εταιρείες, αυτό που 

κάνουμε εμείς, και έχει και την άδεια ήδη να μπει. Τα σχολικά γεύματα δεν καλύπτουν 

για παράδειγμα τις ανάγκες όλων των παιδιών αφού τα σχολεία είναι λίγα. Άρα το κράτος 

δημιουργεί από μόνο του την ερώτηση που μου θέσατε, και πολύ σωστά τη θέτετε: Πάει 

η βοήθεια στα παιδιά; Το κράτος δεν εξασφαλίζει ότι πηγαίνει, απεναντίας, κατεβάζει 

προγράμματα που απευθύνεται σε ελάχιστα παιδιά και δημιουργεί εντυπώσεις. 

Ουσιαστικές μονάδες πρόληψης και αντιμετώπισης δεν έχει…». Οι κυρίες Κεντιστού και 

Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό «[…] το πλαίσιο του κράτους που ουσιαστικά δεν 

υπάρχει. Δηλαδή, σε πάρα πολλά θέματα το ίδιο το κράτος μπορεί να χρηματοδοτεί ή που 

έχει τελικά την ευθύνη αυτών των παιδιών, δεν υπάρχει, είναι απών. Πρέπει ο 

επαγγελματίας να τα βάλει με νομικές διαδικασίες, με νοσοκομεία, με τις προνοιακές 

υπηρεσίες. Επειδή δεν υπάρχει και ξεκάθαρο πλαίσιο για τις συγκεκριμένες ομάδες, 

δυσκολεύει και αυτό την καθημερινή δουλειά μας». 

Σε αυτήν την κατεύθυνση της έλλειψης ενιαίου κρατικού πλαισίου και των 

ασαφειών που ανακύπτουν, αναφέρθηκε και η κα. Γεώργαρου αλλά από την πλευρά 

των ελέγχων των ιδρυμάτων και της εκπαίδευσης του προσωπικού που απασχολείται 

σε αυτά. Ειδικότερα, αναφέρει ότι δεν υπάρχει από πλευράς πολιτείας επαρκής έλεγχος 

των ιδρυμάτων και δομών φιλοξενίας, σε όρους εκπαίδευσης του προσωπικού και σε 
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όρους λειτουργίας του ιδρύματος. Αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού η 

κα. Γεώργαρου αναφέρει « Για πάρα πολλά χρόνια, […] τα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας, είχαν ένα προσωπικό πολύ χαμηλού, ας πούμε, μορφωτικού επιπέδου και 

δεξιοτήτων. Συνήθως, ήταν άνθρωποι που είχαν απόλυτη ανάγκη από δουλειά, δεν είχαν 

κατάλληλη μόρφωση, βεβαίως δεν είχαν καμία εκπαίδευση. [….] Όταν δεν μπορείς να 

χειριστείς το αντικείμενο της δουλειάς σου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

ζήσεις μέσα σε αυτό. Βέβαια, αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι πολλά ιδρύματα δεν 

είχαν άδειες λειτουργίας, το κράτος δεν έχει θεσπίσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης, 

λειτουργίας και κατάλληλου ενιαίου τρόπου λειτουργίας, δεν προέβλεπε προσωπικό 

συγκεκριμένων προσόντων και δεξιοτήτων. […] Πάρα πολλά ιδρύματα, πριν μια 

δεκαετία, δεν είχαν στοιχειωδώς κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, δηλαδή εξειδικευμένο 

προσωπικό, το οποίο θα έπρεπε θα υπάρχει είτε μέσα στο ίδρυμα, είτε έξω από αυτό. 

[….] Δεν υπήρχε λοιπόν, το εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι θα αναλάμβαναν να 

επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα αυτών των παιδιών και επίσης, να υποστηρίξουν 

το προσωπικό φροντίδας, το διοικητικό προσωπικό. [….] Ο φορέας κοινωνικής 

πρόνοιας θέλει ειδική γνώση και ειδική εκπαίδευση και δεξιότητα, οπότε θα λέγαμε ότι 

ακόμα και σήμερα, υστερούν οι δομές αυτές σε κατάλληλο προσωπικό, αφού λάβουμε υπ’ 

όψιν, ότι είναι εν πολλοίς άγνωστα ακόμα και στις εποπτεύουσες αρχές, πόσοι άνθρωποι 

δουλεύουν, τι πτυχία έχουν, τι εμπειρία έχουν, πως αξιολογούνται, αν αξιολογούνται, πως 

συμπεριφέρονται στα παιδιά, είναι ζητήματα που προσπαθούμε να εισχωρήσουμε σε αυτά 

για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας».  

Σε σχέση με τις ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο των δομών και 

τον κανονισμό λειτουργίας αυτών, η κα. Γεώργαρου αναφέρει ότι «Υπάρχει 

σοβαρότατο έλλειμμα ελέγχου στις δομές. Να σας πω ότι σύμφωνα με το νόμο 2345/95 

προβλέφθηκε αρχικά, ο θεσμός του κοινωνικού συμβούλου στις νομαρχίες. Δηλαδή, κάθε 

νομαρχία όφειλε να ορίσει έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος ακριβώς θα ασκούσε το 

ρόλο της εποπτείας του κάθε ιδρύματος, στα όρια του νομού. Αυτό ας πούμε ότι γινόταν, 

εκείνο όμως που εμπόδιζε στην πραγματικότητα να γίνει μια σωστή εποπτεία, η οποία 

δεν γινόταν κατά κανέναν τρόπο, ήταν το γεγονός ότι εξέλειπε η ψήφιση της υπουργικής 
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απόφασης εκείνης που θα προέβλεπε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των 

δομών κοινωνικής φροντίδας. Όταν ένας εποπτικός οργανισμός δεν έχει τα κριτήρια 

εκείνα που πρέπει να ελέγξει αν τηρούνται, ώστε να θεωρήσει ότι ένας φορέας λειτουργεί 

σωστά ή λάθος, είναι προφανές ότι θα λειτουργήσει με έναν υποκείμενο και επιφανειακό 

τρόπο….», ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «…Υπάρχουν επίσης ιδρύματα, τα οποία 

τα λειτουργεί η Εκκλησία της Ελλάδος, ή οι ενορίες, όπου εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει το 

μεγάλο ταμπού, ειλικρινά δεν γνωρίζω, αν ποτέ κάποιος από την υπηρεσία εποπτείας έχει 

μπει στα ιδρύματα της εκκλησίας. Μπορεί και να έχει μπει. Γνωρίζω επίσης, ότι είναι 

πολύ περιορισμένη η δυνατότητα του κράτους να κάνει παρεμβάσεις στα εκκλησιαστικά 

ιδρύματα. Δεν ξέρουμε καθόλου πως λειτουργούν αυτές οι δομές, αν θέλετε έχουμε 

εμπειρικά κάποιες εντυπώσεις. Δεν θα λέγαμε βέβαια ότι τιμούν τον κοινωνικό μας 

πολιτισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η προστασία της παιδικής ηλικίας, 

συνταγματικά υπάγεται στο κράτος..». Επιπλέον, προσθέτει ότι αρκετές φορές 

παραβιάζεται η νομοθεσία χρησιμοποίησε το παράδειγμα για την απογραφή των 

αστέγων παιδιών και των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα «…η νομοθεσία παραβιάζεται 

συστηματικά και παραβιάζεται κυρίως από την ίδια την πολιτεία που την έχει θεσπίσει, 

καθώς από το 1992 υπάρχει ο νόμος 2082, ο οποίος προβλέπει για τις ανάδοχες 

οικογένειες. Από το 1993 υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 337/93 που επιβάλλει σε όλες 

τις προνοιακές και ιδρυματικές δομές να απογράψουν τους ανήλικους.[ … ] αυτό υπάρχει 

από το 1993, όταν επίσης έγινε για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο Υιοθεσίας, που 

έπρεπε να οργανώσει όλον αυτόν τον τομέα, όπως υπήρχε το άρθρο 14 του Προεδρικού 

Διατάγματος 337, που υποχρέωνε όλα τα ιδρύματα παιδικής προστασίας να απογράψουν 

[….] τα παιδιά και να τα εντάξουν σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης μέσω της 

αναδοχής και της υιοθεσίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα ίσχυσε 

μέχρι το 2009, οπότε και βγήκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα 86/09. Μέχρι το 2009, όλα 

τα ιδρύματα ήταν υποχρεωμένα, αφενός να απογράψουν τα παιδιά, να ξέρουμε επιτέλους 

πόσα παιδιά υπάρχουν σε ιδρύματα, αφετέρου να προχωρήσουν σε αποϊδρυματικές 

πολιτικές. Δεν το έκανε κανείς!» Η ίδια εικόνα, ότι υπάρχει πρόβλημα με την καταγραφή 

των παιδιών που έχουν προβλήματα έρχεται από όλες σχεδόν τις δομές. Στην ερώτηση 
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αν υπάρχουν άστεγα παιδιά στην Περιφέρεια Αττικής όλες σχεδόν οι δομές απάντησαν 

τα εξής: Παιδικά χωριά ΣΟΣ «Εμπειρικά και μόνο, μέσω της λειτουργίας των δομών FS 

ανά τη χώρα αλλά και στην Αττική (βλ. παραπάνω), κάποιες οικογένειες εκ των 

εξυπηρετούμενων, πέραν των υπολοίπων, έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν και τέτοιου 

είδους προβλήματα. Δεν έχουμε διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία για το συγκεκριμένο 

ζήτημα (αστεγία)». Η κα. Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό «..Όχι, [….], η κα. 

Κεντιστού «Αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά συνολική καταγραφή δεν 

υπάρχει», η κα. Τριανταφύλλου Ελένη, « Δεν έχω κάποια εικόνα δυστυχώς, διότι η 

υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα επ’ αυτού του ζητήματος. Γνωρίζω όμως ότι επίσημη 

καταγραφή των αστέγων παιδιών δεν υπάρχει μέχρι στιγμής». 

Ακόμα ένα κενό που προέκυψε από τις συνεντεύξεις είναι η ελλιπής μέριμνα 

για τους ανήλικους μόλις ενηλικιωθούν: δεν έχει υπάρξει μέριμνα και επαρκής 

σχεδιασμός, ώστε τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν να έχουν μια ομαλή μετάβαση στην 

επόμενη φάση εκτός Κέντρων Φιλοξενίας. Ακόμα και αν οι οργανισμοί λαμβάνουν 

αρκούντως αρκετά μέτρα ώστε να προετοιμάσουν το παιδί, πολλές φορές αυτό δεν 

μπορεί να συμβεί, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη και υποστηρικτικό πλαίσιο, αφού τα 

παιδιά αποχωρήσουν από τις δομές. Το παραπάνω συμπληρώνεται από τις ελλείψεις 

στο νομικό πλαίσιο και το γεγονός ότι οι περισσότερες τέτοιες πολιτικές είναι 

χρηματοδοτούμενες. Η κα. Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό διατυπώνει «Υπάρχει 

έλλειψη. Υπάρχουν προστατευόμενα διαμερίσματα αλλά είναι λίγα. Δεν υπάρχει πλαίσιο 

για μετά τα 18. Δηλαδή, για ένα παιδί που μέχρι τα 17 του θεωρείται ανήλικος και έχει 

όλες τις παροχές, και δέκα μέρες μετά που γράφεται 18 δεν υπάρχει τίποτα…», το ίδιο 

διαπιστώνει και η κα. Γεωργάρου ως ένα βαθμό «…τα παιδιά αυτά ως ένα βαθμό έχουν 

πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Στα 18 του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος 

δεν είναι καθόλου εύκολο να βγει στην κοινωνία και να ενταχθεί σε αυτή. Ναι, πολλές 

δομές τα παιδιά τα στηρίζουν και μετά τα 18 έτη, όταν σπουδάζουν ή όταν πάνε στον 

στρατό. Υπάρχουν παιδιά που στέκονται στα πόδια τους, αλλά αρκετά χρόνια μετά και 

αφού κάνουν λάθη, υποστούν ταλαιπωρίες, πολεμήσουν το κενό που νιώθουν μέσα τους».  
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Ελλείψεις προσωπικού στους δημόσιους φορείς για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί 

μειώσεις προσωπικού ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την επιτέλεση 

του έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την όλη 

διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς. Η υποστελέχωση των 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας είναι ένα διαρκές εμπόδιο. Τα σχόλια των ειδικών 

επαγγελματιών είναι τα εξής: Παιδικά Χωριά ΣΟΣ Βάρης «Διαδικαστικές 

χρονοκαθυστερήσεις λόγω ανεπάρκειας των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων (κυρίως, 

λόγω υποστελέχωσης ή μη ύπαρξης συντονιστικού οργάνου ανάμεσα στις υπηρεσίες)», η 

κα. Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό «Εδώ έχει να κάνει και με την έλλειψη 

προσωπικού. Δηλαδή, αν μια κοινωνική υπηρεσία που έπρεπε να έχει 10 κοινωνικούς 

λειτουργούς έχει 2, πόσο να προχωρήσει τις διαδικασίες! […] Αυτό με την υποστελέχωση 

των κοινωνικών υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό γιατί τα τελευταία χρόνια και στο 

δημόσιο, καθένας που έφευγε δεν γινόταν αναπλήρωση των θέσεων. Πράγματι, το 

βλέπουμε και εμείς στην επαφή μας με τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι υπάρχει τεράστια 

έλλειψη.», η κα. Γεώργαρου, «Οι κοινωνικοί λειτουργοί των δήμων είναι συνήθως 

ελάχιστοι, υπάρχουν δήμοι, που δεν έχουν καν κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν μόνο 

δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα ή έχουν το λεγόμενο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι». Μέχρι πρότινος, οι κοινωνικοί λειτουργοί του «Βοήθεια στο Σπίτι» 

αρνούνταν να διεξάγουν κοινωνικές εκθέσεις για παιδιά, διότι θεωρούσαν ότι δεν ήταν 

στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους. Ας πούμε όμως και την καλή περίπτωση που οι 

Δήμοι έχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Στοιβάζονται, οι εισαγγελικές παραγγελίες στα 

γραφεία των κοινωνικών λειτουργών, διότι οι δήμοι έχουν ελάχιστο προσωπικό στις 

κοινωνικές υπηρεσίες και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν με όλα τα κοινωνικά 

προγράμματα του Δήμου. Επομένως, πόσος χρόνος να μείνει σε μια κοινωνική υπηρεσία 

να διεξάγει τις εντολές του εισαγγελέα, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Συνεπώς, μπορεί μια 

κοινωνική έρευνα να κάνει και 3 και 4 μήνες να διενεργηθεί. Λάβετε υπόψη σας, ότι αυτό 

το διάστημα το παιδί θα παραμείνει στο κακοποιητικό περιβάλλον». 
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Τέλος, από τους περισσοτέρους φορείς προκύπτει η εικόνα ότι δεν υπάρχουν 

πολλές δομές ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περισσότερα παιδιά σε ανάγκη. 

«Μια ακόμα δυσκολία, που δυστυχώς συναντάμε συχνά τα τελευταία χρόνια αφορά στα 

παιδιά τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, χρήζουν 

εξειδικευμένης φροντίδας σε χώρους στελεχωμένους με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι 

οποίοι είναι ελάχιστοι και δεν επαρκούν να καλύψουν τον αριθμό των παιδιών που 

χρήζουν τις υπηρεσίες τους. Ακόμα και η μετάβαση νέων (18 ετών) - που μεγάλωσαν στα 

Σπίτια του Συλλόγου, εκδήλωσαν σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, παρέμειναν στα Σπίτια 

του συλλόγου λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα - σε δομές 

ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη με 

αμφίβολο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Σύλλογος με τη σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας εισαγγελικής αρχής έχει προβεί στη μετάβαση αυτών των παιδιών και νέων σε 

διαμερίσματα του Συλλόγου τα οποία έχει στελεχώσει με ειδικούς ψυχικής υγείας 

προκειμένου τα παιδιά /νέοι να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Παρόμοια 

εικόνα έρχεται και από τον Ερυθρό Σταυρό «Σίγουρα υπάρχουν κενά. Η κάλυψη δεν 

είναι 100%, κάθε μέρα προκύπτουν καινούριες ανάγκες. Ένα ποσοστό καλύπτεται, 

σίγουρα μένει ακάλυπτο ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό. Αν αυτό γίνεται στην Αθήνα 

μπορούμε να σκεφτούμε αντίστοιχα τι γίνεται στις άλλες πόλεις».  

Στον παρακάτω Πίνακα 9 περιγράφονται με συστηματικό τρόπο τα κενά που 

διατυπώνουν οι επαγγελματίες των δομών και των οργανισμών, οι οποίοι μας 

παραχώρησαν συνέντευξη.372 

 

Πίνακας 10. Ελλείψεις και κενά όπως προκύπτουν από τις συνεντεύξεις 
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372 Όλες οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5 του παρόντος. 
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Ερυθρός Σταυρός Ολιστική προσέγγιση  Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ  

Δήμος Αμαρουσίου Ολιστική προσέγγιση           Χ 

Kid and Family 
Ολιστική προσέγγιση, 

Άμεση Παρέμβαση 
Χ Χ    Χ      

Κέντρο Συμπαράστασης 

Παιδιών και Οικογένειας 

(Κοινωνική & Εκπαιδευτική 

ΔΡΑΣΗ) 

Ολιστική προσέγγιση Χ Χ Χ Χ Χ  Χ  Χ   

Παιδικό Χωριό ΣΟΣ Βάρης Ολιστική προσέγγιση Χ Χ Χ Χ Χ     Χ Χ 

Χαμόγελο του Παιδιού Ολιστική προσέγγιση Χ Χ Χ  Χ Χ   Χ   

Δικαίωμα στην Οικογένεια Νομική παρέμβαση  Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Πηγή: Ιδία κατασκευή 

 

Τέλος, από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι τα παιδιά για να φιλοξενηθούν σε 

μια δομή, θα πρέπει να εισαχθούν στα νοσοκομεία για ιατρική και ψυχιατρική 

αξιολόγηση, προκειμένου να διαφυλαχθεί η υγεία και η υγιεινή των παιδιών που ήδη 

φιλοξενούνται εκεί. Επομένως, με την εισαγγελική εντολή, το παιδί θα εισέλθει στο 

νοσοκομείο και πιθανώς και θα παραμένει εκεί, σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης 

μέχρι να βρεθεί κενό σε δομή για να φιλοξενηθεί. Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του 

Παιδιού «Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, εφόσον ένα 

παιδί διατρέχει κίνδυνο μπορεί άμεσα να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας ή το 

Αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου βρίσκεται το παιδί που διατρέχει κίνδυνο (στο 

παρόν ερώτημα παιδί σε αστεγία). Στις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ο εισαγγελέας 

ανηλίκων /ή πρωτοδικών, αφού αναζητηθεί και δεν βρεθεί το οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού ή αυτό κριθεί ακατάλληλο για τη φροντίδα του, διατάσσει την εισαγωγή του 

παιδιού σε Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη μέχρι να αναζητηθεί και να 

βρεθεί ο κατάλληλος για την περίπτωση του ανηλίκου χώρος φιλοξενίας». Και η κα. 

Γεώργαρου σημειώνει επίσης «Αυτό που λέτε είναι ένα δράμα, και είναι ένα δράμα από 

τα τελείως σκοτεινά και αφανή. [….]Μπορεί να το πάρει κανένας αστυνομικός στο σπίτι 

του, να το βάλουν στο κρατητήριο και να φροντίσουν οι αστυνομικοί να του 

εξασφαλίσουν «καλές συνθήκες διαβίωσης» για να το προστατεύσουν, μπορεί να 

παρακαλέσει ο εισαγγελέας και να το δεχθούν επειγόντως σε ένα ίδρυμα. Πολλές φορές 
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δεν δέχονται τα ιδρύματα γιατί δεν έχουν θέσεις. [….]. Αλλά πριν γίνει αυτό, το παιδί 

πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, άρα τα νοσοκομεία είναι οι ξενώνες προσωρινής 

φιλοξενίας των ανήλικων». 

Παρόλο που αυτή η διαδικασία συχνά καθυστερεί, εξαιτίας της υποστελέχωσης 

των κοινωνικών υπηρεσιών και της εν μέρει κακής επικοινωνίας των δομών με τις 

εισαγγελίες και τα νοσοκομεία (έχει αναφερθεί διεξοδικά αυτό το κομμάτι αλλού μέσα 

στο κείμενο) παραμένουν ζητήματα που χαίρουν περαιτέρω διερεύνησης. Για 

παράδειγμα αρκετά παιδιά λιμνάζουν στα Νοσοκομεία Παίδων, είτε είναι βρέφη, είτε 

είναι μεγαλύτερα παιδιά σε ηλικία. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει και μια σκοτεινή 

πλευρά, η οποία θα πρέπει να επισημανθεί, αναφορικά με τους όρους διαβίωσης στα 

νοσοκομεία αλλά και τα αίτια τους φαινομένου, κυρίως για τα βρέφη που 

εγκαταλείπονται εκεί. Η κα. Γεώργαρου περιέγραψε τα παρακάτω: «Από δημοσιεύματα 

θα σας πω, γιατί στοιχεία συγκεκριμένα δεν υπάρχουν. Ξέρουμε ότι παιδιά 

εγκαταλείπονται στα νοσοκομεία για διάφορους λόγους (κοινωνικούς ή υγείας). Αυτά τα 

παιδιά παραμένουν στα μαιευτικά τμήματα, μερικές φορές και για αρκετό καιρό δηλαδή 

μπορεί να μείνουν και ένα 6μηνο. Αυτά είναι παιδιά που εισάγονται στα νοσοκομεία για 

εξετάσεις για κοινωνικούς λόγους μετά δεν υπάρχει δομή να τα φιλοξενήσει και μένουν 

στα νοσοκομεία. Αλλά και τα βρέφη που εγκαταλείπονται, είναι αδιανόητο να 

παραμένουν στα νοσοκομεία πάνω από 1 μήνα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι παραμένουν, 

είναι ότι αυτά τα παιδιά μένουν στην κούνια ακίνητα. Αυτά τα παιδιά μόνο οι 

φυσικοθεραπεύτριες και καμία νοσηλεύτρια τα παίρνει μια αγκαλιά. Τα ταΐζουν με το 

κεφαλάκι τους στο πλάι και τα παιδιά παθαίνουν αγκύλωση τρώγοντας σε αυτήν τη στάση. 

Είναι συγκλονιστικά και αυτά που μας λένε κάποιοι υπάλληλοι νοσοκομείων, ότι ένα 

παιδί 6 μηνών μπορεί να μην έχει δει ποτέ το φως του ήλιου, να είναι μέσα στη βρεφοδόχο 

και να μην έχει βγει ποτέ από το νοσοκομείο και να έχει πάντα μια λάμπα πάνω από το 

κεφάλι του. Δεν είναι υπερβολές αυτά που λένε, είναι απολύτως αληθινά και τα έχουν 

καταθέσει και κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι αδιανόητο αυτό, και συμβαίνει διότι το 

νοσοκομείο περιμένει να αδειάσει θέση σε βρεφοκομείο, ώστε να μεταφερθεί το παιδί 

εκεί. Εμείς λέμε, μα γιατί; Υπάρχουν νοσοκομεία, νομίζω, ο κος. Βεζυράκης είναι 
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διοικητής εκεί (ο κος Βεζυράκης είναι πλέον Διοικητής του Κέντρου Προστασίας του 

Παιδιού Αττικής-«Η ΜΗΤΕΡΑ») που έκανε μια κίνηση τα παιδιά να δίνονται σε αναδοχή 

απευθείας από το νοσοκομείο. Εκεί βέβαια μπαίνουν αλλά ζητήματα, ετοιμότητας, 

εκπαίδευσης, διαφάνειας. Το σωστό όμως είναι τα παιδία είναι να δίνονται για αναδοχή, 

από τη στιγμή που διαπιστώνεται η εγκατάλειψη και μάλιστα αν θέλετε όχι με δικαστική 

απόφαση. […]  

Τα παιδιά μένουν στα νοσοκομεία, διότι, οι κοινωνικές υπηρεσίες των 

νοσοκομείων δεν είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν αναδοχές. Ακόμα και αν είναι 

εκπαιδευμένοι, δεν έχει στηθεί το Μητρώο Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων, το οποίο 

προβλέπετε με τον 4535/18, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ενώ θα ήταν πολύ απλό, η κάθε 

περιφέρεια να βγάλει μια ανακοίνωση να καλέσει ενδιαφερομένους αναδόχους να κάνει 

όλη τη διαδικασία που ο νόμος προβλέπει και να έχει στο μητρώο της όλους τους 

υποψήφιους αναδόχους γονείς, μια λίστα ανθρώπων και τι παιδί μπορεί να φροντίζουν 

(έφηβο, βρέφος κλπ.). Θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να καλούν απευθείας τις 

περιφέρειες και σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές το παιδί να φεύγει κατευθείαν 

σε ανάδοχη οικογένεια.[….]».  

 

Προτεινόμενες Λύσεις και Καλές Πρακτικές 

Από τις συνεντεύξεις προέκυψαν μερικές προτεινόμενες λύσεις για την επίλυση των 

ζητημάτων που αναφέρθηκαν στην παραπάνω υπό-ενότητα καθώς και μια σειρά από 

καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι δομές ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

επιτυχώς στο έργο τους. Έτσι λοιπόν, με τον τέταρτο πυλώνα των συνεντεύξεων, 

αναπτύχθηκαν επιχειρήματα αναφορικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να 

βελτιωθεί η παιδική ευημερία.  

Οι οργανισμοί στα πλαίσια της εφαρμογής καλών πρακτικών ώστε να 

βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, διατυπώνουν τη συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα 

συνεργατών, στη συμμετοχή σε θεσμικά όργανα χάραξης πολιτικής κλπ.. Ειδικότερα, 

τα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης διατυπώνουν στο πλαίσιο των καλών πρακτικών τα εξής 

παρακάτω: «(1) Συμμετέχουμε σταθερά σε όλα τα θεσμικά όργανα που χαράσσουν ή/και 
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αποφασίζουν τις πολιτικές παιδικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο (advocacy), (2) 

Συνεχή προσπάθεια για ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαδικασιών με άλλους 

ομόλογους φορείς με στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, (3) 

Συνδράμουμε με δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό στην ταχεία και ποιοτική 

ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο με ιδιωτικούς όσο και με φορείς του Δημοσίου, (4) 

Διατηρούμε υπηρεσίες διασυνδετικής με φορείς παραπομπών, διαθέτουμε δομές σε ένα 

εύρος υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης (FS 

Programs), σε πλαίσια μακροχρόνιας φροντίδας (FBC Programs), σε υπηρεσίες αμιγώς 

θεραπευτικού χαρακτήρα όπως των Ξενώνα Βρεφών (SOS) όπως και υπηρεσίες 

έκτακτης ανταπόκρισης σε ανθρώπινες ανάγκες (ERP Programs), (5) Δίνουμε έμφαση 

στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μας καθώς και στη στελέχωση με 

εξειδικευμένους επιστήμονες, τόσο μόνιμους όσο και εξωτερικούς συνεργάτες, (6) 

Είμαστε ένα Σωματείο που υπάρχει επί 44 συναπτά έτη στην Ελληνική επικράτεια και 

λειτουργεί με αμεροληψία και διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες και τους σκοπούς του, 

ως εκ τούτου έχουν εδραιωθεί ισχυρές σχέσεις με φυσικά πρόσωπα, φορείς, οργανισμούς 

ανά την υφήλιο που υποστηρίζουν το έργο μας». Αντίστοιχα, ο Ερυθρός Σταυρός 

«…Εμείς είμαστε μέρος ενός δικτύου και άλλων διαφόρων οργανώσεων που έχουν 

αντίστοιχα προγράμματα. Άρα εμείς συμμετέχουμε στα δίκτυα μέσα από συντονιστικές 

επιτροπές, γίνονται εκθέσεις, αξιολογήσεις, παρεμβάσεις στην πολιτεία και στα αρμόδια 

όργανα κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που αφορούν στις δομές, στην 

προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα. Δεν πετυχαίνουμε πάντα, γίνονται όμως 

προσπάθειες. Και εμείς εξελισσόμαστε μέσα από την εμπειρία μας λειτουργώντας τέτοιες 

δομές και οι συνάδελφοι από την εμπειρία τους στην καθημερινότητα τους μέσα στο πεδίο. 

Όλο αυτό το σύστημα συμβάλλει κατά την περίοδο των αξιολογήσεων των επιδοτήσεων 

για την επόμενη χρόνια να υπάρχουν πιο βελτιωμένες προτάσεις». 

Στην ίδια κατεύθυνση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» διατύπωσε στην ερευνητική 

ομάδα του έργου τη δική τους εμπειρία αναφορικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: « «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε πολλές 

περιπτώσεις και προκειμένου να στηρίξει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ξεπερνά 
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τις δυνατότητες του και προχωρά, όπως έχει αναφερθεί ακόμα και στην αυτόνομη και 

εξατομικευμένη φροντίδα παιδιών με ίδια μέσα παιδιών π.χ. λειτουργία διαμερισμάτων 

διαμονής παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή παιδιών με σοβαρά προβλήματα 

ψυχικής υγείας. […] Το Χαμόγελο εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας που 

αφορούν στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, παιδιών θυμάτων κακοποίησης – 

παραμέλησης μέσω προτάσεων που καταθέτει στα σχετικά Υπουργεία και παρεμβάσεων 

σε Επιτροπές της Βουλής. Επιπλέον καταθέτει εκθέσεις γνωστοποίησης των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει στη λειτουργία και έχει προχωρήσει και στην υπογραφή πρωτοκόλλων 

συνεργασίας με Υπουργεία και φορείς προκειμένου να οριστεί το ακριβές πλαίσιο 

συνεργασίας, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες στη διαχείριση διαφόρων θεμάτων παιδικής 

προστασίας. Επιπλέον, έχει αναλάβει και διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο για 

αστυνομικούς, όσο και για δικαστές σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους συνεργάτες του, 

έχει εισάγει την τεχνογνωσία και καλές πρακτικές άλλων χωρών στο πεδίο της 

υποστήριξης των παιδιών (π.χ. AMBER ALERT - Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα 

έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής 

ανηλίκων, Υλοποίηση δράσης προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα 

Ιατρικά Κέντρα, τους Ιατρικούς - Οδοντιατρικούς Συλλόγους, Υλοποίηση Προληπτικών 

διαδραστικών βιωματικών δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες, 

στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κηδεμόνες με στόχο την ενημέρωση των παιδιών 

για τα δικαιώματα τους και την ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι σε 

κινδύνους (κακοποίηση, ενδοσχολική βία και εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, 

εξαφανίσεις) που πιθανά να αντιμετωπίσει ένα παιδί».   

Αναφορικά με τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, οι οργανισμοί 

υποστηρίζουν μια σειρά από λύσεις που θεωρούν ότι θα συμβάλλουν θετικά στα 

ζητήματα που δραστηριοποιείται ο κάθε ξεχωριστός οργανισμός. Για παράδειγμα, η 

κα. Γεώργαρου για το ζήτημα της αναδοχής και υιοθεσίας διατυπώνει τα εξής: «[…] 

εμείς έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο, ένα μεθοδολογικό εργαλείο για το πως μπορεί να 

υλοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής. [….] θα ήταν πολύ χρήσιμο, ένα περιφερειακό 
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συμβούλιο για την αναδοχή και την υιοθεσία. Δηλαδή η περιφέρειά που είναι και αρμόδια 

για τα μητρώα των ανηλίκων και των υποψηφίων ανάδοχων να έχει ένα συμβούλιο, το 

οποίο θα απαρτίζεται από τον εισαγγελέα ανήλικων, από εκπροσώπους των δήμων και 

των ιδρυμάτων που θα χαράζει την πολιτική σε κάθε περιφέρεια.[…..] Συνεπώς, θα ήταν 

πιο εύκολο να συντονιστούν 13 περιφερειακά συμβούλια, πολύ πιο εύκολο να δικτυωθούν 

και να δράσουν, πάρα από ένα εθνικό συμβούλιο που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κατά 

τη γνώμη μας, θα πρέπει να πρέπει να παραμείνει ως συντονισμός φορέας για την 

πανελλαδική πολιτική [….]. Γιατί το μυστικό της αποϊδρυματοποίησης και της 

εξωιδρυματικής προστασίας είναι η δικτύωση και η συνεργασία των υπηρεσιών.[….]».  

Οι κυρίες Κεντιστού και Μιχαηλίδου από τον Ερυθρό Σταυρό «[…] Δεν είναι 

υποχρέωση του κάθε φορέα, της κάθε κοινωνικής υπηρεσίας να υποκαθιστά το κράτος. 

Πρέπει να υπάρξει λοιπόν κυβερνητική πολιτική που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. 

Να υπάρξει πολιτική με αρχή μέση και τέλος, όχι αποσπασματικά. Αυτού του είδους οι 

πολιτικές χρηματοδοτούνται και κατά συνέπεια έχουν ημερομηνία λήξης. Οπότε, όποια 

παρέμβαση γίνεται είναι μικρής διάρκειας και για συγκεκριμένο λόγο ή αποτέλεσμα. 

Θέλει πολιτική σταθερή που να χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος. Να καλύψει όλους του 

παράγοντες. Από εκεί και πέρα να έρθει ο Ερυθρός Σταυρός ή μια ΜΚΟ και να 

συμπληρώσει, όχι να υποκαθιστά το κράτος. […]».  

Ενώ το Χαμόγελο του παιδιού προσθέτει και τα εξής: «Ανάπτυξη ενός επαρκούς 

συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και εποπτείας των δεικτών 

παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε όλη τη χώρα. Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη τη χώρα. 

Διασύνδεση και συστηματική συνεργασία των υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται 

με τα παιδιά. Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας. Θεσμοθέτηση και 

εφαρμογή πρωτοκόλλων ενεργειών, διαδικασιών, καταλλήλων επιστημονικών εργαλείων 

και συστημάτων αναφοράς περιστατικών βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. 

Θεσμοθέτηση της ενημέρωση των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 

σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων για το σύνολο των δικαιωμάτων τους και τους 
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τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας – κακοποίησης και εκμετάλλευσης. 

Σύσταση εισαγγελιών ανηλίκων και οικογενειακών δικαστηρίων σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας. Εφαρμογή των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά-θύματα, η 

οποία επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης σε φιλικό προς το παιδί περιβάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με 

τη χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών μεθόδων και διασφάλιση 

του απορρήτου και της δηκτικότητας του παιδιού». 

 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  

Ποια παιδιά ωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο;  

Προσπαθώντας να εντοπιστούν ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο από τις 

δράσεις που υλοποιούνται στην περιφέρεια Αττικής έγινε αρχικά μια προσπάθεια να 

μετρηθούν και να αποτυπωθούν οι δράσεις που αφορούν στα παιδιά ή στις οικογένειες 

τους. Τα κενά από το συγκεκριμένο επίπεδο αφαίρεσης αναφέρονται παραπάνω και 

έχουν προκύψει από την τυπολογία που καταρτίστηκε ειδικά για το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόγραμμα. Πέραν αυτού, διεξήχθη και μια ποιοτική έρευνα προκειμένου 

να εντοπιστούν σε βάθος τα κενά και οι ελλείψεις, καθώς και να ανιχνευθεί ποια είναι 

τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο από αυτές τις δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, 

δεν κρίνεται το έργο των δομών που υλοποιούν τα προγράμματα, αντίθετα, γίνεται μια 

προσπάθεια ενδυνάμωσης των δράσεων τους. Για αυτόν τον σκοπό, διεξήχθησαν μια 

σειρά από συνεντεύξεις, ώστε να καταστεί εφικτή η ανίχνευση των παιδιών που 

επωφελούνται περισσότερο. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά του εισοδήματος (Οικονομική Διάσταση 3): 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση χρηματική, δηλαδή αντιμετωπίζουν 

παιδική φτώχεια ως προς το εισόδημα, επωφελούνται από δράσεις παροχής 

επιδομάτων, στο βαθμό που τα επιδόματα συνδέονται με όρους, προστασίας 
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της παιδικής ευημερίας. Ωστόσο θα μπορούσαν να επωφελούνται ακόμα 

περισσότερο αν οι δράσεις της παροχής επιδομάτων σε γονείς, συνδεόταν και 

με τον όρο υποχρεωτικών, τακτικών επισκέψεων από κοινωνική λειτουργό και 

έλεγχο ορθολογικής κατανομής των χρημάτων με προτεραιότητα διοχέτευσης 

τους στις ανάγκες (όλες) των παιδιών, υλικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, 

ελεύθερου χρόνου, κ.ά. 

• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν 

έχουν ΑΜΚΑ ή χαρτιά (λόγω της κατάστασης αστεγίας τους, π.χ. πρόσφυγες, 

μετανάστες, Ρομά). Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και 

εγκαταλελειμμένα αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις 

κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της στέγης (Οικονομική Διάσταση 1): 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διότι 

υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτήσεις ώστε να μπορέσουν οι δομές να 

υλοποιήσουν τα προγράμματα και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.  

• Τα άστεγα παιδιά ή οι οικογένειές τους που φτάνουν στις δομές φιλοξενίας πριν 

τη λήξη του ωραρίου (συνήθως 10μμ για τους ξενώνες και 3μμ για τις 

κοινωνικές υπηρεσίες) επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά που φτάνουν 

μετά το ωράριο λειτουργίας των δομών, τα οποία δεν είναι ότι επωφελούνται 

λιγότερο, αλλά δεν επωφελούνται ουσιαστικά καθόλου. 

• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν 

έχουν ΑΜΚΑ ή χαρτιά (λόγω της κατάστασης αστεγίας τους) για να 

απευθυνθούν στο νοσοκομείο για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, οι 

οποίες είναι προϋπόθεση για να φιλοξενηθούν σε δομή. Στην περίπτωση δε που 

τα παιδιά είναι και εγκαταλελειμμένα αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό 

τους από όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. Το παραπάνω 

αν συνδυαστεί με τη λειτουργία των δομών σε συγκεκριμένες ώρες μπορεί να 
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δημιουργήσει καθυστερήσεις αναφορικά με την άμεση εξυπηρέτηση των 

παιδιών. Παρακάτω θα αναλυθεί το σχετικό κενό στο υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο. 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη στέγη ή ως προς την 

ακατάλληλη γονική επιμέλεια, ή ως προς μια μάνα που κακοποιείται από τον 

σύντροφο της, επωφελούνται πολύ λιγότερο, από τα προηγούμενα παιδιά, διότι 

οι δράσεις φιλοξενίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά γραφειοκρατικά ζητήματα. 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο φαίνεται να είναι τα αγόρια, 

διατυπώνεται συχνά ότι τουλάχιστον για την περίπτωση των ασυνόδευτων, οι 

περισσότεροι οργανισμοί φιλοξενούν αγόρια. Μόνο ένας οργανισμός φιλοξενεί 

κορίτσια. Αυτό αν και έχει μια εξήγηση, η ζήτηση για φιλοξενία των αγοριών 

είναι μεγαλύτερη, ωστόσο, δημιουργεί μια σχετική ανισορροπία σε όρους 

ωφελείας.  

• Τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται σε κάποιον ξενώνα και δεν έχουν ενηλικιωθεί 

ή δεν είναι κοντά στην ενηλικίωση επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά 

που είναι πιο κοντά στην ενηλικίωση. Συχνά με την ενηλικίωση τα παιδιά θα 

πρέπει να αποχωρήσουν από τους ξενώνες, ωστόσο δεν υπάρχει επαρκές 

κρατικό υποστηρικτικό πλαίσιο για αυτά τα νεαρά άτομα. Επομένως, μπορεί 

αυτά τα παιδιά να μην είναι έτοιμα να βρουν εργασία ή να ικανοποιήσουν τις 

μηνιαίες ανάγκες διαβίωσης τους. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε 

παραβατικότητα, κοινωνικό αποκλεισμό κλπ., επεκτείνοντας τον φαύλο κύκλο 

της μειονεξίας. Ακόμα και αν οι προσπάθειες των δομών είναι να 

προετοιμάσουν τα παιδιά για την επόμενη φάση τους, το ελλιπές κρατικό 

πλαίσιο δεν βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2): 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά 
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παντοπωλεία που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και 

της οικογένειάς του. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια 

Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν 

σχολείο, μπορούν να τρέφονται στο σχολείο.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της υγείας (Μη Οικονομική Διάσταση 4): 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, υπάρχουν αρκετές δομές που 

προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στα παιδιά και τις οικογένειες τους. Επομένως, 

τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα και μπορεί να τα συνοδεύσει και να βρει την 

κατάλληλη δομή επωφελούνται περισσότερο. 

• Δεν επωφελούνται παιδιά που έχουν προβλήματα με το ΑΜΚΑ τους ή δεν είναι 

εγγεγραμμένα κάπου, καθώς δεν μπορούν χωρίς ΑΜΚΑ να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας. 

• Δεν επωφελούνται τα παιδιά αναφορικά με την ψυχική υγεία καθώς 

απαιτούμενες υπηρεσίες,  δεν παρέχονται και μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Αν και είναι αρκετές οι δομές που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, δεν 

υπάρχει αρκετή ενημέρωση από την πλευρά της ζήτησης ώστε να διοχετευτούν 

οι ανάγκες προς τις δομές. 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της εκπαίδευσης και του ελευθέρου χρόνου (Μη 

Οικονομικές Διαστάσεις 5,6): 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη σχολική ένταξη, δηλαδή 

αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, 

επωφελούνται περισσότερο από τις υπάρχουσες και προαναφερόμενες 

δραστηριότητες, σε σχέση με τα παιδιά που στερούνται για παράδειγμα τη 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 88 

 
 

 

 

στέγη. Επομένως η δράση της σχολικής ένταξης είναι περισσότερο 

αποτελεσματική. Επομένως για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στέρηση 

υπάρχει μια δυνατότητα βελτίωσης της ευημερίας των από πρωτοβουλίες 

σχολικής ένταξης των παιδιών.  

• Τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα μπορεί να μην έχουν αρκετή προσωπική 

παρακολούθηση από μέρους του προσωπικού, ώστε να τα καταφέρουν προς 

την κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Αρκετά παιδιά που φιλοξενούνται στα 

ιδρύματα παρατούν το σχολείο ή έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις. 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, είναι τα παιδιά που ήδη 

παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα σε μια δομή αναφορικά με την εκπαίδευση 

και έτσι μπορούν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις 

του οργανισμού. Παιδιά που δεν είναι ήδη εξυπηρετούμενα σε κάποιο 

πρόγραμμα μπορεί να μην συμμετέχουν καθόλου σε πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, αν το εισόδημα των γονιών δεν επαρκεί.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας: 

• Δεν επωφελούνται παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσμορφίες ή 

σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, κατά τη διαδικασία αναδοχής και 

υιοθεσίας προωθούνται περισσότερο παιδιά που είναι υγιή έναντι των παιδιών 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

• Επωφελούνται λιγότερο τα παιδιά που λιμνάζουν σε δομές και νοσοκομεία και 

αναμένουν να μπουν ή έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα αναδοχής ή υιοθεσίας, 

εξαιτίας των αργών διαδικασιών σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή. 

Οπωσδήποτε βέβαια αυτά τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο, έναντι των 

παιδιών που είναι άστεγα ή εγκαταλελειμμένα.  

• Δεν επωφελούνται παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή προέρχονται από 

την κοινότητα τον Ρομά ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Επίσης το ίδιο συμβαίνει 

και για παιδιά που είναι ανιθαγενή. 
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• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που μπαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες ή 

υιοθετούνται έναντι των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα ή δομές.  

Μέσα από τη συνολική ανάλυση και την επεξεργασία των στοιχείων των 

συνεντεύξεων προκύπτουν μερικά ακόμα κενά αναφορικά με τα παιδιά που 

επωφελούνται περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τις διαστάσεις της συνολικής 

ευημερίας. Σε όλη αυτήν την ανάλυση, η οποία έχει περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη 

(Περιφέρεια Αττικής) εντοπίζονται τα κενά τα οποία όμως δεν αφορούν μόνο τη 

συγκεκριμένη περιφέρεια, αλλά στο σύνολο της χώρας.  

Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, τα παιδιά που επωφελούνται 

περισσότερο είναι αυτά που διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα ή κοντά σε αυτά. 

Δηλαδή, φαίνεται πως υπάρχει μια χωρική συγκέντρωση δομών και ιδρυμάτων που 

προστατευτούν την παιδική ευημερία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, είναι 

μάλλον ευκολότερο να φτάσει ένα παιδιά ή μια οικογένεια που είναι σε ανάγκη και 

μένει σε μια μεγάλη πόλη σε μια δομή να ζητήσει βοήθεια, από μια οικογένεια που 

μένει σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας. Οπωσδήποτε, θα έχει πρόσβαση, η 

οικογένεια σε υπηρεσίες που αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος και είναι 

οριζόντιες σε όλους τους πολίτες του ελληνικού κράτους, αλλά δεν θα μπορεί να 

αντιμετωπίσει προβλήματα αποστέρησης που συνδέονται με τις μη οικονομικές 

διαστάσεις της ευημερίας, όπως είναι η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία ή υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας κλπ..  

Η χωρική διάσταση αναφορικά με τη χωρική συγκέντρωση των υπηρεσιών 

μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες διαστάσεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν αρκετά 

βρεφοκομεία ή δομές που θα φιλοξενήσουν παιδιά ανά περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι 

πολλές φορές τα παιδιά πρέπει να μετακινούνται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, 

ώστε να μπουν σε μια δομή φιλοξενίας (αν και οπότε βρεθεί κενό).  

Εκτός από τη χωρική διάσταση, προκύπτει ότι από τις διαδικασίες εισόδου των 

παιδιών σε δομές φιλοξενίας, είναι απαραίτητη η εισαγγελική παρέμβαση. Από αυτό 

προκύπτει ότι τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο είναι τα παιδιά που έχουν 

προβλήματα οικονομικής ή κακοποιητικής φύσεως στις οικογένειες τους. Αν τα παιδιά 
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δεν φτάσουν ποτέ στον εισαγγελέα ή σε κάποια κοινωνική υπηρεσία θα παραμένουν 

σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Τα ζητήματα αυτά συνδέονται οπωσδήποτε και με 

την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του εισαγγελέα είναι 

απαραίτητος τόσο θεσμικά όσο και νομικά. 

Τέλος, όλα τα παιδιά δεν επωφελούνται από το κενό ως προς την αποτύπωση 

της υφιστάμενης κατάστασης, αφού δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένη εικόνα 

σε εθνικό επίπεδο για τα παιδιά σε συνθήκες φτώχειας και κινδύνου φτώχειας, και πιο 

συγκεκριμένα για τα παιδιά που είναι άστεγα, τη στιγμή που οι ενήλικες άστεγοι είναι 

καταγεγραμμένοι και τα δεδομένα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε 

να είναι επικαιροποιημένα. 

 

Κενά και προβλήματα 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής σημεία εστίασης αναφορικά με τα παιδιά που 

εμφανίζουν επιδείνωση της ευημερίας των, επειδή στερούνται τη στέγη και το πώς 

αυτά επωφελούνται από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας, από την πλευρά της στέγης, επίσης καταλήγουμε σε κάποια κενά στο 

υφιστάμενο πλαίσιο και παρατίθενται προτεινόμενες λύσεις: 

Δυσκολίες και κενά που εντοπίζεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης: 

1. Γραφειοκρατία: Εντοπίζονται κενά και καθυστερήσεις σχετικά με τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Ειδικότερα, εντοπίζονται 

γραφειοκρατικές δυσκολίες σχετικά με: 

I. Ο Νομοθέτης δεν προβλέπει την υποχρεωτική διανυκτέρευση και 

λειτουργία προς το κοινό, υπηρεσιών φιλοξενίας αστέγων παιδιών ή 

οικογενειών τους. Πολλά άστεγα παιδιά όμως αποφασίζουν να 

αναζητήσουν στέγη τη νύχτα, διότι η νύχτα «βγαίνει» πιο δύσκολα στον 

δρόμο, ειδικά τον χειμώνα με παγετό. 

II. Καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας. 
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III. Τα άτομα θα πρέπει να καταθέσουν και ιατρικές εξετάσεις ενώ είναι 

άστεγα.  

IV. Παρέμβαση του εισαγγελέα για κάθε κίνηση των ανήλικων, είτε 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, είτε για οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση παιδιών. 

V. Γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων. 

Το ζήτημα της γραφειοκρατίας εμπεδώνεται και περιγράφεται και μέσα από 

άλλες επιστημονικές μελέτες όπως χαρακτηριστικά είναι αυτή των Gibson, Samuels, 

& Pryce (2018) οι οποίοι διεξήγαγαν μια ποιοτική ανάλυση σε 28 επαγγελματικές 

κοινωνικούς λειτουργούς στον τομέα της παιδικής ευημερίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, 

τα αποτελέσματα τους κατέδειξαν ότι ο τρόπος που διεξάγονται οι κρατικοί έλεγχοι, οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι μορφές λογοδοσίας που εφαρμόζονται συχνά 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην αποτελεσματική πρακτική καλής διαβίωσης των 

παιδιών, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να επιλέγουν μεταξύ της διατήρησης 

αξιών κοινωνικής εργασίας και της συμμόρφωσης με τις θεσμικές απαιτήσεις για να 

τεκμηριώνεται η τήρηση των εντολών. Στην ίδια μελέτη, προτείνονται τρόποι με τους 

οποίους οι γραφειοκρατικές εργασίες θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν ως 

εφαλτήριο για την προώθηση της παιδικής ευημερίας. Ειδικότερα, προτείνεται η 

λειτουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

παιδιών και της οικογένειας, την αύξηση της δυναμικότητας των επαγγελματιών που 

απασχολούνται σε αυτές τις δομές και την ενδυνάμωση της συνεργίας των 

επωφελουμένων μέσω της ένταξης. Επιπρόσθετα, τονίζεται η αναγκαιότητα, ενός 

ενιαίου συστήματος καταγραφής του προφίλ των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια ώστε 

να διευκολύνονται οι διαδικασίες και να είναι περισσότερο αποτελεσματική η βοήθεια 

αυτών. Αυτά αποτελούν και λύσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις και 

παρουσιάζονται στην επόμενη υπό-ενότητα. 

2. Χρηματοδότηση: Αποσπασματική χρηματοδότηση για διαφορετικά 

προγράμματα με ημερομηνία λήξης. Μικρές Χρηματοδοτήσεις που δεν 
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αφορούν το σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά μόνο 

συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. ασυνόδευτοι ανήλικοι). Οι 

χρηματοδοτήσεις, παροδικά μόνο ελαφρύνουν το πρόβλημα άλλα δεν το 

επιλύουν.  

3. Έλλειψη σταθερής προνοιακής πολιτικής: Η δημιουργία μιας ενιαίας και 

σταθερής πολιτικής αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Εντοπίζεται μια μεταβίβαση της 

υλοποίησης των δράσεων σε επίπεδο οργανισμών, χωρίς το κράτος να έχει ένα 

σταθερό και ενιαίο πλαίσιο.  

4. Ασαφές και ελλειμματικό πλαίσιο: Τα θεσμικά πλαίσια δεν είναι σαφή και οι 

διαδικασίες όχι αυστηρά καθορισμένες. Αυτό οδηγεί σε έναν κυκεώνα 

γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε καθυστερήσεις αντίδρασης των 

δημοσίων υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το έργο των οργανισμών 

που έχουν αναλάβει να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

5. Ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού στις δομές: Αν και αρκετές 

δομές έχουν δράσεις ενδυνάμωσης του προσωπικού τους ώστε να γίνεται 

καλύτερη φύλαξη των παιδιών, προκύπτει ότι δεν εφαρμόζεται από όλες. Η 

πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευση του, 

κρίνονται απαραίτητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των 

παιδιών. Εκτός από τους ειδικούς επαγγελματικές στην προστασία των παιδιών, 

θα πρέπει να υπάρχουν και ψυχολόγοι και ψυχίατροι ώστε να υποστηρίζονται 

επαρκώς και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά.  

6. Ελλιπής μέριμνα για τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν: Δεν έχει υπάρξει 

μέριμνα και επαρκής σχεδιασμός, ώστε τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν να έχουν 

μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση. Σε αυτό το κομμάτι, είναι πιο έντονο 

το φαινόμενο, των παιδιών που έχουν ψυχιατρικές νόσους, νοητικές στερήσεις 

ή βαριές αναπηρίες κλπ.. Ακόμα και η ύπαρξη των λίγων διαμερισμάτων 

προστατευτικής φύλαξης δεν επαρκεί για την επίλυση του προβλήματος.  
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7. Ελλείψεις προσωπικού στους δημόσιους φορείς για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί 

μειώσεις προσωπικού, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την επιτέλεση 

του έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την 

όλη διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

8. Έλλειψη επίσημης καταγραφής  της παιδικής αστεγίας. Αυτό οδηγεί σε 

υποεκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και διαδεχόμενα στην 

ελλειμματική προνοιακή πολιτική. 

9. Το προηγούμενο συνδέεται και με τη δυσκολία να καταρτιστεί ένα πλήρες 

θεσμικό πλαίσιο για την παιδική προστασία. Από τη στιγμή που το πρόβλημα 

δεν είναι καταγεγραμμένο και επομένως όχι επαρκώς ορισμένο, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα συμπαγές και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που 

θα μπορέσει να ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα, 

ακόμα και τα οριζόντια μέτρα (διαφορά επιδόματα και βοηθήματα) δεν 

επαρκούν, καθώς υπολείπονται καθετοποιημένες πολιτικές που θα αφορούν 

όλες τις ξεχωριστές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μια εκ των οποίων είναι και 

τα παιδιά. 

10. Η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δομών και των δημοσίων 

φορέων αποτελεί ακόμα ένα σημείο εστίασης. Το τελευταίο επανέρχεται συχνά 

στις συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα ζήτημα 

μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που θα συντονίζει 

τις δομές και τους φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας. 

11. Αδυναμία ενδυνάμωσης του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας: Η 

έλλειψη ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για την αναδοχή και την υιοθεσία καθώς 

και η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου δημιουργεί καθυστερήσεις σε αυτές 
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τις διαδικασίες με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν για περισσότερο καιρό 

τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε δομές.  

12. Ελλιπής καταγραφή των ανήλικων στις δομές: Το Προεδρικό Διάταγμα 

337/93 και το νέο 86/09 για την καταγραφή των ανηλίκων στις δομές, δεν έχει 

εφαρμοστεί πλήρως μέχρι και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εικόνα, 

τόσο των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, αλλά και των παιδιών στα νοσοκομεία. 

Ο νέος νόμος 4538/18 αναφέρει πια ρητά, ότι πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής 

προστασίας, από το Μάιο του 2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται 

για να δημιουργηθεί το Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από 

το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία συγκεντρωτικά κάπου και επομένως, η 

διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας δυσκολεύει πάρα πολύ.  

13. Ελλειμματικό Πλαίσιο για ελέγχους λειτουργίας: Ο έλεγχος από πλευράς της 

Κεντρικής Διοίκησης της υλοποίησης των δράσεων ή της λειτουργίας τους από 

τους οργανισμούς φαίνεται να μην υπάρχει. Ο νόμος 2345/95 προβλέπει το 

θεσμό της εποπτείας μέσω του κοινωνικού συμβούλου στα ιδρύματα, από τις 

νομαρχίες (πλέον περιφερικές ενότητες). Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί 

εξέλειπε η ψήφιση της υπουργικής απόφασης εκείνης που θα προέβλεπε τις 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας. 

Μέχρι και σήμερα δεν έχουν μπει σε εφαρμογή αυτοί οι νόμοι.  

14. Μειωμένη προθυμία από κάποια ιδρύματα να προωθήσουν 

εξωιδρυματικές πολιτικές: Υπάρχει μια τάση να χρηματοδοτούνται κυρίως 

δομές φιλοξενίας παιδιών, αλλά δεν υπάρχει μέριμνα χρηματοδότησης για 

θεσμούς που προωθούν ένα εναλλακτικό μοντέλο προστασίας της παιδικής 

ηλικίας.  

15. Μη εξειδικευμένο προσωπικό στις δομές: Εξαιτίας των ελλείπων θεσμικών 

πλαισίων αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου 

ενιαίου τρόπου λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη 

αναφορικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού συγκεκριμένων προσόντων 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 95 

 
 

 

 

και δεξιοτήτων σε αυτά τα ιδρύματα. Επομένως, πολλές φορές φαίνεται να μην 

είναι εξειδικευμένο το προσωπικό, ούτε να εκπαιδεύεται επαρκώς για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δουλειάς. Σε αρκετά ιδρύματα, 

επειδή δεν γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε 

ποιοι απασχολούνται σε αυτά αναφορικά με τη μόρφωση και τις δεξιότητες 

τους. Αυτό ισχύει και για το διοικητικό προσωπικό αρκετών ιδρυμάτων, που 

δεν είναι συχνά εξειδικευμένo στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας.  

16. Ελλιπής δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να 

πληρούνται οι όροι ασφαλείας του ανηλίκου: Δεν υπάρχει συντονιστικό 

όργανο ικανό να προωθήσει τις διαδικασίες αναδοχής με έναν γρήγορο και 

ασφαλή τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο και η εμπειρία από τους ειδικούς 

επαγγελματίες του χώρου και η θέληση να προωθήσουν το θεσμό, καθώς 

αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του.  

17. Ελλιπές υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση των νέων στην 

ενηλικίωση και ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. 

Παρατηρείται ένα κενό αναφορικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές 

αλλά εκδήλωσαν σοβαρή ψυχιατρική πάθηση. Οι δομές δεν ξέρουν που να 

προωθήσουν αυτά τα παιδιά, λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά 

προβλήματα - σε δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία 

χρονοβόρα και δύσκολή με αμφίβολο αποτέλεσμα.  

18. Τέλος, διαπιστώνεται η ανάγκη για περαιτέρω επιστημονικό έργο σε 

συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, για την προώθηση των 

συγκεκριμένων ζητημάτων σε διεθνείς φορείς.  

Επίσης, παρατηρήθηκε από τις συνεντεύξεις με τους φορείς που 

επιλαμβάνονται θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων το εξής πρόβλημα: Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν συνθήκες που συνάδουν με τα εδάφια του άρθρου 

1532 ΑΚ, ιδιαιτέρως όσον αφορά τον άμεσο κίνδυνο σχετικά με την ψυχική ή και 

σωματική υγεία του ανηλίκου εντός του οικογενειακού του περιβάλλοντος και 
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συγκεκριμένα σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η εκτέλεση εισαγγελικής 

διαταγής καθίσταται λόγω δικονομικού κενού αδύνατη να εφαρμοσθεί. Παρά το 

γεγονός πως ο νομοθέτης έχει προβλέψει την επέμβαση του εισαγγελικού λειτουργού 

για τη διαφύλαξη του καλού του παιδιού, τόσο στο πνεύμα της εθνικής νομοθεσίας όσο 

και εντός των πλαισίων των διεθνών συμβάσεων και παρά το γεγονός πως στο άρθρο 

950 ΚΠολΔικ γίνεται ειδική μνεία περί επιβαλλόμενων δικαστικών μέτρων σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης με σχετική απόφαση περί απόδοσης τέκνου η νομοθετική 

ρύθμιση κωλύεται σε επίπεδο εφαρμογής. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη μη 

περίληψη του άρθρου 1532 παρ. 4 στο αντίστοιχο δικονομικό πλαίσιο. 

Λόγω της αστικής φύσης που ευλόγως διέπει το οικογενειακό δίκαιο, της 

εφαρμογής αποφάσεων και διαταγών δικαστηρίων και εν προκειμένω εισαγγελικών 

Αρχών επιλαμβάνονται συνήθως δικαστικοί επιμελητές ή οποίοι βεβαίως δύναται να 

ζητήσουν και τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών εάν τούτο κριθεί αναγκαίο (άρθρο 

24 ΚΔικΕπιμ). Δεν πρέπει δε να λησμονείται η ιδιαίτερη εξουσία εκτέλεσης με την 

οποία ενδύεται ο δικαστικός επιμελητής στην Ελλάδα εν γένει. 

Ως εκ τούτου προκύπτει τόσο από το άρθρο 950 παρ. 1 ΚΠολΔικ όσο και από 

τον γενικότερο νομικό χαρακτήρα της απόδοσης του τέκνου σε τρίτους κατά 1532 εδ. 

3 ΑΚ πως παρά τη μη ρύθμιση expressis verbis στο κείμενο του νόμου σχετικά με την 

εκτέλεση της εισαγγελικής διαταγής περί της άμεσης απομάκρυνσης του ανηλίκου 

κατά το εδ. 4 leg cit η εμπλοκή δικαστικού επιμελητή με ότι τούτο συνεπάγεται γίνεται 

να εφαρμοστεί per analogiam σύμφωνα με τα άρθρα 905 παρ. 1 σε συνδυασμό με 904 

παρ. 1 εδ. ζ ΚΠολΔικ.373 Το πρόβλημα όμως παραμένει καθώς ο νόμος δεν δίνει 

ξεκάθαρα τη δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό να προβεί στις 

αναγκαίες κινήσεις ιδιαίτερα εάν το ανήλικο τέκνο δεν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο (π.χ. 

νοσηλευτικό ίδρυμα) αλλά σε άλλο χώρο προστατευόμενο από τις συνταγματικές 

διατάξεις του άρθρου 9 του Συντάγματος. 

 

 
373 Χατζημηνά Ε., Η αφαίρεση της Επιμέλειας λόγω κακής άσκησης κατ’ άρθρο 1532 ΑΚ, ΑΠΘ, 2015 
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Προς τη Δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης 

Στην τελευταία υποενότητα του συγκεκριμένου κεφαλαίου και αφού έχουν 

παρουσιαστεί τα κενά και οι δυσκολίες που εντοπίζονται κατά τη προσφορά των 

υπηρεσιών από τους οργανισμούς, γίνεται μια πρώτη απόπειρα να δοθούν μερικές 

αρχικές ιδέες ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας. Τα παρακάτω, αποτελούν πρωτόλειες ιδέες και απόψεις που έχουν 

προκύψει τόσο από τις συνεντεύξεις από τους οργανισμούς όσο και από τη συνολική 

ενασχόλησή μας με το παρόν έργο. Η προσπάθεια σε αυτό το σημείο είναι να 

αποτυπωθούν κάποια σημεία συμφωνίας των δομών και των ερευνητών, ώστε να 

προωθηθούν κάποια από αυτά αν όχι όλα στην επόμενη φάση που θα αφορά τη 

δημιουργία ενός σχεδίου δράσης που θα έχει ως σκοπό να απαντήσει ως ένα βαθμό τα 

προβλήματα που μέχρι τώρα περιγράφησαν. Παρακάτω αποτυπώνονται αυτά τα 

αρχικά βήματα.  

• Χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής πολιτικής. Η 

αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και μόνο μέσω 

χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός σχεδιαστής, δεν 

βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν 

ημερομηνία λήξης. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν είναι συγκεκριμένο, ενώ συχνά 

δεν γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. 

• Συνεπικουρικός ρόλος των οργανισμών. Το κράτος ίσως θα πρέπει να 

αναδειχθεί ως ο μόνος παροχέας προνοιακών υπηρεσιών με συγκεκριμένη 

πολιτική. Ο ρόλος των οργανισμών θα πρέπει να είναι συνεπικουρικός της 

λειτουργίας του κράτους και όχι ο κανόνας. 

• Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, 

των δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων: Θα πρέπει να κινηθούμε προς 

μια ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπασματικά να εφαρμόζονται πολιτικές 

παροδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων προς το σύνολο του πληθυσμού 

και όχι ξεχωριστών ομάδων. Εντός αυτού του πλαισίου, το σύστημα 
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ενημέρωσης του ΕΚΚΑ θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλη μορφή για το 

σύνολο των παιδιών που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αστεγίας. 

• Η λειτουργία ενός Οικογενειακό Δικαστηρίου: Αυτό θα μπορούσε να 

λειτουργήσει αν πραγματικά καθιστούσε τις διαδικασίες περισσότερο γρήγορες. 

Ειδικότερα, η δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου ενδεχομένως να 

ξεμπλόκαρε τη γραφειοκρατία και τη συσσώρευση του όγκου δουλείας που 

υπάρχει στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και τις εισαγγελίες. Αυτό θα 

καθιστούσε περισσότερο ευέλικτο το σύστημα γραφειοκρατικών διαδικασιών 

και θα μείωνε το χρόνο αναμονής και παραμονής των παιδιών σε δομές 

φιλοξενίας. 

• Αύξηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα 

προγράμματα βελτίωσης της παιδικής ευημερίας: Παρατηρείται, έλλειμμα 

στον αριθμό των δομών που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε άστεγα παιδιά 

ή αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην ανατροφή τους. Αν 

χορηγηθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να ανοίξουν περισσότερες δομές, 

αυτό θα διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν θα αποτελούσε μια 

επαρκώς υγιή λύση για τα παιδιά.  

• Αύξηση των χρηματοδοτήσεων: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε φορείς 

που αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές (Χαμόγελο του Παιδιού, 

Ερυθρός Σταυρός, Παιδικά Χωριά SOS), οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία 

να εφαρμόσουν νέες κοινωνικές καινοτομίες και να βοηθήσουν περισσότερο 

κόσμο, κρίνεται απαραίτητη. Αυτό θα μπορούσε συμπεριλαμβάνει, τη 

λειτουργία των δομών σε 24ωρη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν οι 

αιτούντες φιλοξενία να εξυπηρετηθούν ανά πασά ώρα φτάνουν στη δομή. 

• Μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες της υιοθεσίας και 

της αναδοχής: Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου 

για την υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να 

προωθήσουν τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο 
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προκύπτει ότι είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή των 

παιδιών.  

• Παροχή κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης από τις υπηρεσίες που 

ζητούν ιατρικές εξετάσεις για να φιλοξενηθούν οι άστεγοι: Η δημιουργία 

κινητών ιατρικών μονάδων θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα και να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες φιλοξενίας στις δομές. Η αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσε να επιλύσει το 

πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τα άτομα αιτούντα 

φιλοξενίας. 

• Αναφορικά με την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής, μπορεί να δημιουργηθούν προγράμματα όπου θα φροντίζουν τα παιδιά 

βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Στην Ελλάδα εξαιτίας και της οικονομικής 

κρίσης, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι παιδικοί σταθμοί, γεγονός που καθιστά 

δύσκολο την εργασία και των δυο γονέων, σε αρκετές περιπτώσεις. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή να χρηματοδοτηθούν 

δομές που θα φιλοξενούν τα παιδιά ενόσω οι δυο γονείς θα εργάζονται. 

Φαίνεται ότι οι δομές δεν επαρκούν. Η δημιουργία νέων δημοσίων παιδικών 

σταθμών, θα επέτρεπε την εργασία και στους δυο γονείς, εξασφαλίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο ένα υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το παιδί θα 

πρέπει να περνάει αρκετό χρόνο στους παιδικούς σταθμός ακόμα και όταν οι 

δυο γονείς είναι άνεργοι, ώστε να εξασφαλίζεται αρκετός χρόνος να μπορέσουν 

να βρουν εργασία. 

• Δημιουργία ενημερωτικών δράσεων σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο για την αξία της πολιτιστικής εκπαίδευσης. Έτσι, θα ενθαρυνθούν 

οι οικογένειες και τα παιδια να συμμετέχουν στις δράσεις των οργανισμών 

αναφορικά με την εκπαιδεύση και την ψυχαγωγία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την 

αντίληψη ότι παράγοντες όπως η πολιτιστική εκπαίδευση είναι εξίσου 

σημαντική για την ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.  
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• Παραλληλα, σε αυτό το σημειο θα μπορουσαν να θεσμοθετηθουν και 

ενημερωσεις των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω σταθερών 

μαθημάτων-προγραμμάτων για το σύνολο των δικαιωμάτων τους και τους 

τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας-κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης. 

• Εκπαιδευση και υποστηριξη του προσωπικου των δομών: Η δια βίου 

εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές τις δομές κρίνεται απαραίτητη, καθώς η 

παιδική ηλικία χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση, χειρισμό και στόχευση. Εκτός 

αυτού, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές 

είναι αρκετές. Επομένως, χρειάζονται υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις. 

• Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, 

παρέμβασης και εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής 

ευημερίας στην Ελλάδα: Έχει ήδη αναφερθεί σε πολλά σημεία του παρόντος 

κειμένου, ότι ένα σταθερό και μόνιμο σύστημα καταγραφής και 

παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να 

γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σε σχέση με την παιδική ευημερία και να 

μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολιτικές ενδυνάμωσης της 

συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε 

όλη τη χώρα: Η χωρική διάσταση είναι επίσης σημαντική. Η έλλειψη δομών 

κοινωνικής πρόνοιας είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό, δημιουργεί αποσπασματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος και ανισότητα μεταξύ των περιφερειών που 

έχουν κάνει βήματα κοινωνικής καινοτομίας έναντι άλλων. Αυτό δύναται να 

οδηγήσει ανισότητες εντός της χώρας, γεγονός που πρέπει να τεθεί υπό 

διερεύνηση 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη την χώρα. Όπως αναφέρθηκε από τους 

ειδικούς επαγγελματίες φαίνεται να μην υποστηρίζεται αρκετά  η προστασία 
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των παιδιών από την πλευρά της ψυχικής υγείας. Η λειτουργία περισσοτέρων 

δομών που θα μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά με προβλήματα τέτοιας 

φύσεως κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθούν 

και όλες οι πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και εξωιδρυματικής προστασίας των 

παιδιών.  

• Εφαρμογή των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά –θύματα, η 

οποία επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή 

της συνέντευξης σε φιλικό προς το παιδί περιβάλλον και κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο, με τη χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων 

τεχνικών μεθόδων και διασφάλιση του απορρήτου και της δηκτικότητας του 

παιδιού. 

Τέλος, σχετικά με την άμεση επέμβαση του εισαγγελέα σε περιπτώσεις άμεσης 

επέμβασης μπορούν να προταθούν τα εξής: 

Η επίλυση του νομοθετικού κενού η οποία θα έχει και αποτέλεσμα την 

ισχυρότερη και ταχύτερη προστασία του καλού του παιδιού, όπως άλλωστε ορίζει και 

ο νόμος μπορεί μεν να προκαλεί μια δυστοκία σε επίπεδο νομικής μεθόδου είναι όμως 

καθ’ όλα εφικτή ιδιαιτέρως εάν λάβουμε υπόψη και την κείμενη κατάσταση σε άλλες 

χώρες ηπειρωτικού δικαίου όπως η Δημοκρατία της Αυστρίας.  

Η απευθείας εμπλοκή της δημόσιας αρχής και δη οργάνων της εκτελεστικής 

εξουσίας δύναται να συμβεί τόσο κατόπιν αυτεπαγγέλτου ενέργειας του αρμόδιου 

δικαστηρίου υποθέσεων Επιμέλειας όσο και κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή και του 

κατά τόπους αρμοδίου φορέα Νεανικής και Παιδικής Μέριμνας του εκάστοτε 

ομόσπονδου Κρατιδίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρ. 162 εδ. 1 

αυστριακού ΑΚ όπου ο δικαιούχος γονέας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί απευθείας τη 

συνδρομή των αστυνομικών αρχών για την παράδοση/ επιστροφή του ανηλίκου τέκνου 

του.  

Η εμπλοκή των αστυνομικών αρχών προβλέπεται και στην παρ. 110 εδ. 4 του 

Νόμου περί εκούσιας Δικαστικής Δικαιοδοσίας, όπου μόνο όργανα του δικαστηρίου 

έχουν τη δυνατότητα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο να ασκούν άμεση βία για την 
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επιβολή δικαστικής απόφασης σε θέματα κηδεμονίας, ενώ για τον λόγο αυτό μπορούν 

να ζητούν και τη συνδρομή της αστυνομίας. Ως όργανο του δικαστηρίου δεν νοείται 

μόνο ο δικαστικός επιμελητής, το πεδίο ενέργειας και δικαιοδοσίας του οποίου 

περιορίζεται κατόπιν τελολογικής ερμηνείας του εδ. 2 leg cit όπου απαγορεύεται ρητώς 

η εκτέλεση σχετικών αποφάσεων κατά τον Κώδικα Αναγκαστικής Εκτέλεσης, αλλά 

ιδιαιτέρως τα μέλη της Υπηρεσίας Δικαστικής Υποστήριξης σε Θέματα Οικογενειακού 

Δικαίου (Familiengerichtshilfe κατά παρ. 110a του Νόμου περί εκούσιας Δικαστικής 

Δικαιοδοσίας).  

Ως εκ τούτου βλέπουμε πως ο νομοθέτης περικλείει μέτρα άμεσης επέμβασης 

της αρχής στις διατάξεις με σκοπό τη γρήγορη αντίδραση της δικαιοσύνης 

συνεπικουρούμενης από την εκτελεστική εξουσία. Στην αυστριακή περίπτωση η 

«γέφυρα» μεταξύ των δύο γίνεται ξεκάθαρα και χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, 

καθώς το συμφέρον του ανηλίκου διαφυλάσσεται με την αυτεπάγγελτη και άμεση 

παρέμβαση της οικείας δικαστικής Αρχής.  

Για την ελληνική περίπτωση δύναται να προταθούν δύο λύσεις ισάξιας 

βαρύτητας: 

α) η πρόσθεση της δυνατότητας αυτεπάγγελτης παρέμβασης του δικαστηρίου 

στο εδ. 4 του αρ. 1532 ΑΚ κατόπιν γνωστοποίησης των συνθηκών, όπως αυτές 

προβλέπονται στο άρθρο 1532 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα μπορεί να 

επιφορτίζει τον εισαγγελέα ανηλίκων με την εκτέλεση της απόφασης, όπου ο ίδιος 

λόγω και της θέσης της εισαγγελίας θα παραγγέλλει και την αντίστοιχη αστυνομική 

ενέργεια. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί και η αντίστοιχη νομοθετική 

ρύθμιση για τη δικονομική προσαρμογή του άρθρου 950 ΚΠολΔικ 

β) η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των κατά τόπους αρμοδίων Επιμελητών 

Ανηλίκων (κατά αρ. 19 ΠΔ 96/2017) μέσω της πρόσθεσης της δυνατότητας 

αυτεπάγγελτης παρέμβασης στην περίπτωση που γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τμήμα 

Επιμελητών Ανηλίκων από τον οποιονδήποτε λόγοι που συνάδουν με το άρθρο 1532 

παρ. 4. Λόγω και της εποπτείας η οποία ασκείται από τους Προϊσταμένους 

Εισαγγελιών Πρωτοδικών καθίσταται δυνατή και συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών 
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με αποτέλεσμα την εναρμόνιση της ενέργειας του εν λόγω τμήματος και με τη 

συνταγματική επιταγή του άρθρου 9 λόγω της άμεσης διευκόλυνσης της εισαγγελικής 

σύμπραξης. Κατά αυτόν τον τρόπο η συνδρομή της αστυνομίας και η είσοδος σε 

κατοικίες διευκολύνεται χωρίς να παρεμβάλλονται συνταγματικά κωλύματα, ενώ 

δίνεται η δυνατότητα σε μια νεοσυσταθείσα εξειδικευμένη δημόσια Υπηρεσία να 

συνδράμει στην ορθή προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων. Η εποπτεία και ο 

έλεγχος νομιμότητας διαφυλάσσεται μέσω της de jure προϊστάμενης εισαγγελικής 

Αρχής. Η αλλαγή αυτή θα συνεισφέρει δικαιοπολιτικά στην προώθηση της ασφάλειας 

δικαίου και της ταχύτερης παρέμβασης της Αρχής σε ένα πεδίο που μέχρι και σήμερα 

δεν έχει ρυθμιστεί ξεκάθαρα από τον νομοθέτη. Εξάλλου η εμπλοκή ενός δικαστικού 

επιμελητή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράταιρη καθώς δεν συνάδει με τη γενικότερη 

φύση των καθηκόντων του. Όπως ορθά αναφέρει και η νομολογία του αυστριακού 

Ανωτάτου Δικαστηρίου σε παρόμοια περίπτωση, η εφαρμογή διατάξεων φύσεως 

αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να συνυπάρξει με βασικές δικονομικές αρχές, 

καθώς τα ανήλικα τέκνα θεωρούνται υποκείμενα και όχι αντικείμενα δικαίου. Το να 

συμπεριλαμβάνονται τούτα σε διαταγές απόδοσης αντίκειται ως εκ τούτου στις 

γενικότερες αρχές της αναγκαστικής εκτέλεσης καθαυτές.374 

 

Συμπεράσματα  

Όπως αναφέρεται στη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE,375 «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.ά.), κ.ά.. Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η 

εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του πώς πρέπει να είμαστε ως άνθρωποι, 

 
374 OGH 4Ob2288/96s 
375 Για ολόκληρη την έκθεση βλ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Μέτρηση της Παιδικής Αποστέρησης στη 

Περιφέρεια της Αττικής: Ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο», C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
διαθέσιμο στο http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-
smile_public_report-2019.pdf  

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report-2019.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report-2019.pdf
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κ.ά..» (Δημόσια Έκθεση C.W.-SMILE, 2019). Είδαμε, λοιπόν, ότι η παιδική ευημερία 

αποτελείται από επιμέρους διαστάσεις, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε από την 

ποιοτική έρευνα. Από την άλλη πλευρά, όπως επίσης ορίζεται στην ίδια Δημόσια 

Έκθεση, «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.ά.), κ.ά.. Μη οικονομικοί παράγοντες 

είναι πάλι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να 

είναι ως άνθρωποι, κ.ά.» (Δημόσια Έκθεση C.W.- SMILE, 2019). 

Έπειτα από την επισκόπηση των πραγματοποιούμενων δράσεων στην περιοχή 

της Αττικής και την εξέταση της λειτουργίας των υπεύθυνων φορέων ως προς τις 

δράσεις αυτές, παρατηρούμε ότι υπάρχει συμφωνία ως προς το γεγονός ότι για να 

διασφαλιστεί η ευημερία των παιδιών πρέπει να ληφθούν υπόψιν πολλοί διαφορετικοί 

παράγοντες. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, εκτός από μεμονομένες 

περιπτώσεις φορέων που εξειδικεύονται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα (π.χ. στην 

προστασία των εγκύων), οι φορείς, δημόσιοι και μη, δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερους από έναν τομείς αναγνωρίζοντας επί της ουσίας την πολλαπλότητα και 

πολυδιάστατη υπόσταση της έννοιας ενδιαφέροντος ήτοι της παιδικής ευημερίας. 

Επιπλέον, όπως ακριβώς είχε διαπιστωθεί και κατά την ποιοτική έρευνα, παρατηρείται, 

σε μεγαλύτερη εμβέλεια τώρα, εφόσον η επισκόπηση αφορά περισσότερους φορείς 

από εκείνους που συμμετείχαν στις συναντήσεις, ότι δίνεται κάθε φορά έμφαση στη 

διάσταση εκείνη που θεωρεί ο κάθε φορέας σημαντικότερη και γι αυτό 

δραστηριοποιείται για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης. Με πιο απλά λόγια, 

τόσο το κρατικό σχέδιο δράσης όσο και οι ιδιωτικοί φορείς και οι μη κυβερνητικού 

χαρακτήρα-μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί εστιάζουν τη δραστηριοποίηση τους σε 

εκείνες τις δράσεις, σε εκείνους του τομείς που θεωρούν ότι είναι σημαντικότερο να 

αφιερώσουν χρόνο και πόρους επειδή θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο τελικό 
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αποτέλεσμα, δηλαδή στη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών. Αυτό φαίνεται 

ευκρινώς αν εξετάσει κανείς το τυπολόγιο, όπου θα δει ότι σημειωνονται δεκαεννέα 

τύποι επιμέρους δράσεων που αποσκοπούν όλες στο ίδιο πράγμα. 

Έτσι λοιπόν, αυτό δίνει ένα θετικό πρόσημο σε όσα έχουν διαπιστωθεί μέχρι 

στιγμής από τη βιβλιογραφική και την ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε σε 

προηγούμενο χρόνο, και θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει συμφωνία ως 

προς τον ορισμό και ενδεχομένως ως προς τις βαρύτητες που έχουν δοθεί σε κάθε 

διάσταση, πράγμα που φαίνεται και από το review από το οποίο καταλήξαμε στο 

τυπολόγιο των δράσεων. Αξίζει ακόμη να παρατηρηθεί ότι σε εθνικό επίπεδο, η 

παιδική ευημερία ορίζεται σχεδόν «δια της ατόπου απαγωγής», υπό την έννοια ότι 

λόγω των συνεπειών που επέφερε η οικονομική κρίση, οι προσπάθειες εστιάζονται 

στην καταπολέμηση του αντίθετου της, ήτοι της παιδικής φτώχειας, ορίζοντας την 

τελικά μέσα από αυτή. Με την επισκόπηση των δράσεων που αφορούν την παιδική 

προστασία και την προώθηση της παιδικής ευημερίας δημιουργήθηκε μια μεγάλη 

εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής. Αυτό 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του τυπολογίου που συντάχθηκε, το οποίο εκφράζει 

τα  στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την ευημερία των παιδιών και τα οποία λαμβάνουν 

περισσότερη προσοχή και ποια λιγότερη ή καθόλου. Αυτό έχει ως σκοπό τον άμεσο 

αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, αφού αυτό εντείνει την 

αβεβαιότητα που διέπει τα ίδια και τους γονείς τους ως προς τη λήψη παροχών που θα 

βελτιώσουν ως ένα βαθμό τις υφιστάμενες μη ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης τους. 

Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, δεν καλύπτονται τα πάντα επαρκώς, καθώς αν ήταν έτσι, 

θα είχε εξαλειφθεί το πρόβλημα. Στα ιδρύματα εντοπίζονται ζητήματα ελέγχου και 

πιστοποίησης, τα οποία έχει αναδείξει και ο Συνήγορος του Παιδιού στο παρελθόν, στο 

πλαίσιο της δικής του δράσης.  

Στις ΜΚΟ, λόγω της έντονης διαφοροποίησης τους, τόσο ανάλογα με τη δράση 

τους, όσο και με βάση τον φορέα χρηματοδότησης, συχνά ανακύπτουν ζητήματα 

πιστοποίησης αλλά και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δεν υπάρχει η 

ανάλογη εποπτεία και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι φορείς και οι 
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υπηρεσίες του δημοσίου, όπως είναι φυσικό, διέπονται από το πλαίσιο λειτουργίας του 

δημοσίου (προδιαγραφές λειτουργίας, πειθαρχικό δίκαιο, δημοσιοϋπαλληλικός 

κώδικας κλπ.) διέπονται από τους κανόνες λειτουργίας του δημοσίου και 

αντιμετωπίζουν ιδίως άλλου είδους κενά, π.χ. υποστελέχωση, ασάφεια στην περιγραφή 

καθηκόντων, ανάθεση πολλαπλών καθηκόντων πέραν του προνοιακού για παιδιά.  

Μέσα από την ανάλυση που έγινε τόσο από την τυπολογία όσο και από τις 

συνεντεύξεις προκύπτουν συγκεκριμενά ζητήματα αναφορικά με τα παιδιά που 

επωφελούνται περισσότερο και τα παιδιά που επωφελούνται λιγότερο. Η έρευνα 

κατέληξε στα εξής: 

Οι δράσεις του εισοδήματος είναι κυρίως σε εθνικό επίπεδο και ενώ αφορά 

όλους τους πολίτες πολλές φορές δεν είναι εφικτό να επωληθούν όλοι. Ειδικότερα, τα 

παιδιά που αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια ως προς το εισόδημα, επωφελούνται από 

δράσεις παροχής επιδομάτων, στον βαθμό που τα επιδόματα συνδέονται με όρους, 

προστασίας της παιδικής ευημερίας. Ωστόσο θα μπορούσαν να επωφελούνται ακόμα 

περισσότερο αν οι δράσεις της παροχής επιδομάτων σε γονείς, συνδεόταν και με τον 

όρο υποχρεωτικών, τακτικών επισκέψεων από κοινωνική λειτουργό και έλεγχο 

ορθολογικής κατανομής των χρημάτων με προτεραιότητα διοχέτευσης τους στις 

ανάγκες (όλες) των παιδιών, υλικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ελεύθερου χρόνου, 

κ.ά. Επίσης δεν επωφελούνται τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν έχουν 

ΑΜΚΑ ή χαρτιά (λόγω της κατάστασης αστεγίας τους, π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, 

Ρομά). Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και εγκαταλελειμμένα αυτό μπορεί να 

οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν 

βοήθεια. 

Επίσης, από την πλευρά της στέγης φαίνεται ότι τα παιδιά που επωφελούνται 

περισσότερο είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διότι υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτήσεις 

ώστε να μπορέσουν οι δομές να υλοποιήσουν τα προγράμματα και να προσφέρουν 

καλύτερες υπηρεσίες. Ακόμη τα ωράρια λειτουργίας των δομών είναι περιορισμένα και 

αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πρόσβαση των υπηρεσιών και κάποια παιδιά 

φτάνοντας αργά σε μια δομή για να αναζητήσουν βοήθεια να μην μπορούν να κάνουν 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 107 

 
 

 

 

χρήση των υπηρεσιών της. Οπωσδήποτε, οι διαδικασίες για τη φιλοξενία των παιδιών 

μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην άμεση εξυπηρέτηση τους (εξετάσεις και 

κοινωνική έρευνα και παρέμβαση εισαγγελέα). Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι 

και εγκαταλελειμμένα αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις 

κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. Τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται σε 

κάποιον ξενώνα και δεν έχουν ενηλικιωθεί ή δεν είναι κοντά στην ενηλικίωση 

επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά που είναι πιο κοντά στην ενηλικίωση.  

Αναφορικά με τη διάσταση της σίτισης, φαίνεται να επωφελούνται 

περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα, ώστε να μπορέσει να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες για να συμμετάσχει στα συσσίτια και στα κοινωνικά 

παντοπωλεία. Επιπλέον, φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που 

πηγαίνουν σχολείο, καθώς έχει υπάρξει μέριμνα για σχολικά συσσίτια.  

Από την πλευρά των μη οικονομικών διαστάσεων της παιδικής ευημερίας, 

προκύπτουν τα εξής: σχετικά με την εκπαίδευση και τον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά, τα 

οποία αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, 

επωφελούνται περισσότερο από τις υπάρχουσες δραστηριότητες, σε σχέση με τα παιδιά 

που στερούνται για παράδειγμα τη στέγη. Τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα μπορεί 

να μην έχουν αρκετή προσωπική παρακολούθηση από μέρους του προσωπικού, ώστε 

να τα καταφέρουν προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Επίσης, στο πλαίσιο της 

ολιστικής προσέγγισης των οργανισμών, υπάρχουν πολλές δράσεις σχετικά με την 

ψυχαγωγία και την εκπαίδευση. Φαίνεται ότι τα παιδιά που ήδη παρακολουθούν 

κάποιο πρόγραμμα σε μια δομή αναφορικά με την εκπαίδευση επωφελούνται 

περισσότερο καθώς μπορούν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν και σε άλλες 

δράσεις του οργανισμού.  

Αναφορικά με τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, προκύπτει ότι δεν 

επωφελούνται παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσμορφίες ή σοβαρά 

προβλήματα υγείας, είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες όπως 

Ρομά ή προσφυγές. Παράλληλα, δεν επωφελούνται παιδιά που λιμνάζουν σε δομές και 

νοσοκομεία και αναμένουν να μπουν ή έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα αναδοχής ή 
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υιοθεσίας, εξαιτίας των αργών διαδικασιών σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή. 

Οπωσδήποτε βέβαια αυτά τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο, έναντι των παιδιών 

που είναι άστεγα ή εγκαταλελειμμένα.  

Αναφορικά με τις άλλες διαστάσεις της παιδικής ευημερίας, προκύπτει ότι όλα 

τα παιδιά δεν επωφελούνται από το κενό ως προς την αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης και αφορούν την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής 

ευημερίας αφού δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένη εικόνα σε εθνικό επίπεδο 

για τα παιδιά σε συνθήκες φτώχειας και κινδύνου φτώχειας. Επομένως, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

καθώς δεν έχει πλήρη εικόνα του προβλήματος.  Επιπλέον, εξαιτίας των ελλειμμάτων 

αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, φαίνεται ότι όλα τα 

παιδιά δεν επωφελούνται συνολικά. Ενώ αναφορικά με το έλλειμμα στην 

προσβασιμότητα σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και γονέων, 

προκύπτει μια χωρική διάσταση, οπότε τα παιδιά που ζουν σε περιοχές μακριά από 

τους γεωγραφικούς τόπους δράσεις συγκεκριμένων ΜΚΟ, επωφελούνται λιγότερο, σε 

σχέση με τα παιδιά που κατοικούν σε περιοχές όπου υπάρχουν ΜΚΟ που παρέχουν 

τέτοιες υπηρεσίες.  

Εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα παιδιά ως έμμεσα 

ωφελούμενους και δικαιούχους των δράσεων και των πρωτοβουλιών που εξετάστηκαν 

στην επισκόπηση του πρώτου μέρους της παρούσας μελέτης, διαπιστώνονται τα εξής: 

Όσον αφορά στο επίδομα παιδιού και το επίδομα στέγασης, οι δικαιούχοι 

υποχρεούνται να είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας το 

λιγότερο μια πενταετία. Αυτό αυτόματα εξαιρεί από τη διαδικασία παιδιά που 

διαμένουν στον ελληνικό και τον αττικό χώρο για μικρότερο διάστημα. Αυτό σημαίνει 

ότι ενώ τα παιδιά των ελληνικών οικογενειών ενδεχομένως δεν αντιμετωπίζουν αυτό 

το πρόβλημα, νόμιμοι μετανάστες που διαμένουν στη χώρα χωρίς πρόβλημα δεν 

μπορούν να λάβουν αυτού του είδους τη βοήθεια. Το εισοδηματικό κριτήριο είναι ο 

πρωτεύων και βασικός παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η πρόσβαση στα 

προνοιακά βοηθήματα, απορρίπτοντας τους ποιοτικούς παράγοντες που μπορεί να 
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θέτουν ένα νοικοκυριό και κατ’ επέκταση ένα παιδί σε συνθήκες απουσίας ευημερίας. 

Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένα αξιόπιστο συστημα που να 

αξιολογείτις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην Ελλάδα, πόσο δε μάλλον στην 

Αττική, ένα κενό που επιχειρεί να καλύψει το ίδιο το ερευνητικό έργο. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει μέριμνα για τα ασυνόδευτα ανήλικα σε συνθήκες 

αστεγίας, τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φορείς στέγασης ή 

σίτισης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους. Αν και αποτελεί ζήτημα που 

αφορά ως επί το πλείστον τα παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες- παράτυποι μετανάστες, τα 

ασυνόδευτα ανήλικα αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ο εκτιμώμενος αριθμός 

των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα ήταν 3.741 παιδιά, στην πλειοψηφία τους 

αγόρια (93,8%), τη στιγμή που οι θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας (δομές, 

διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης κλπ.) είναι μόλις 1.064, ενώ οι θέσεις 

προσωρινής φιλοξενίας μόλις 895. Το σύνολο των παιδιών διαμοιράζεται ως εξής, 

σύμφωνα με την καταγραφή από το ΕΚΚΑ: 
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Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επικαιροποιημένη κατάσταση Α.Α. στην 

Ελλάδα (31.12.2018)376 

Βλέπουμε, από το Διαγραμμα 27 ότι παραμένουν σε συνθήκες αστεγίας 552 

παιδιά σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως από τη Συρία, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, 

ενώ σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν εκείνα τα παιδιά που δε γμωρίζουμε από ποια 

χώρα πορέρχονται. Στην Αττική μόνο, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου Κέντρου, οι 

διαθέσιμες θέσεις για κάθε είδους φιλοξενία είναι 739, οι οποίες αφορούν δομές 

φιλοξενίας, διαμερίσματα, ασφαλείς ζώνες και ξενοδοχεία. Σημαντικό ζήτημα για να 

φτάσει κανείς στη φιλοξενία είναι να αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια διαδικασία 

αλλλεπάλληλων παραπομπών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και δομές 

προστατευτικής φύλαξης. Τα ασυνόδευτα ανήλικα, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία (άρθρο 18 περ.θ Ν.3907/2011) αναφέρονται. Όταν εντοπίζεται κάποιο παιδί, 

ακολουθεί ενημέρωση της εισαγγελίας ανηλίκων ή πρωτοδικών, ο οποίος αναλαμβάνει 

τη θέση του επιτρόπου προσωρινά για την έναρξη της διαδικασία προστασίας 

(Ναυτεμπορική, 2018). Τα ζητήματα που προκύπτουν κατά τη συγκεκριμένη 

διαδικασία αφορούν ως επί το πλείστον παραβάσεις που αφορούν την κακή 

μεταχείριση των ανηλίκων στα πλαίσια της παρατεταμμένης κράτησης τους στα 

κέντρα υποδοχής, ενώ το θέματα του διορισμού μόνιμου επιτρόπου, ενός για κάθε έναν 

ασυνόδευτο ανήλικο είναι ένα μέτρο πρακτικώς ανέφικτο, το οποίο δεν εφαρμόζεται, 

επομένως η πολιτεία πρέπει να στραφεί σε διαφορετική οδό. 

Σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη για όλες τις μορφές υπηρεσιών και 

φορέων είναι οι γενικοί κανόνες δικαίου που διέπουν τη λειτουργία και τις πράξεις 

όλων των ενεργοποιούμενων στη χώρα φορέων ή προσώπων (Αστικός Κώδικας, 

Ποινικός Κώδικας, υγειονομικές διατάξεις κ.λπ.) και φυσικά η υπερνομοθετικής 

ισχύος Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992). 

 
376 Διαθέσιμο στο  
http://www.ekka.org.gr/images/PDF_ARXEIA/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%95%CE%9C%CE%92%CE
%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D/GR%20EKKA%2031-12-2018.pdf 
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Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν τα κενά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

οργανισμοί. Συνοπτικά, τα κενά εντοπίστηκαν όπως παρακάτω: 

Γραφειοκρατία: έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου οι επιχορηγήσεις προς 

τους φορείς, δημόσιους και μη, καθυστερούν πέραν του κανονικού, με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι και πολλές φορές οι δομές είτε να εξυπηρετούν 

λιγότερα άτομα (πράγμα που εγείρει ερωτήματα ως προς τη σειρά προτεραιότητας 

παροχής των υπηρεσιών τους, δηλαδή από όλους αυτούς που αιτούνται, ποιοι θα είναι 

εκείνοι που τελικά θα επωφεληθούν από τα προγράμματα) ή στη χειρότερη των 

περιπτώσεων να διακόπτουν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα οι ωφελούμενοι να 

επιστρέφουν στις συνθήκες που βρισκόντουσαν πριν να απευθυνθούν κάπου για αρωγή. 

Όσον αφορά τη γραφειοκρατία που διέπει τις διαδικασίες των κρατικών φορέων και 

των φορέων αυτοιοίκησης για την επίδοση προνοιακών επιδομάτων, το θέμα της 

προτεραιότητας λύνεται από τη στιγμή που υπάρχουν σαφή κριτήρια που πρέπει να 

πληροί το κάθε νοικοκυριό, αφού και τα χρηματικά ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με 

τον αριθμό των μελών της οικογένειας, κατ’ επέκταση των αριθμό των παιδιών. Ακόμη, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία δομών της αυτοδιοίκησης, που ενισχύουν ή 

εμποδίζουν κατασταλτικά τη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για να έχουν 

πρόσβαση τα παιδιά στη υπηρεσίες αλληλεγγύης τη στιγμή που χρειάζεται δεν είναι 

άρτια, κι αυτό εντείνει το κενό. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως 

για τους νόμιμους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι τύποι δράσεων που 

αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τη στέγη είναι καταλυτικής σημασίας για τη 

διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικογενειακών υποχρεώσεων ως προς το 

οικονομικό κομμάτι.  

Αστεγία και Δομές Φιλοξενίας: είναι μεγάλος ο αριθμός των φορέων που 

δραστηριοποιούνται ως στέγες φιλοξενίας παιδιών κάθε ηλικίας σε δημόσιο αλλά και 

σε ιδιωτικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχουν φορείς που εξυπηρετούν μόνο κορίτσια ή μόνο αγόρια, πράγμα 

που ενδεχομένως να εμποδίζει σε ένα βαθμό την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την 

εξοικείωση τους με άτομα του άλλου φύλου. Βέβαια, αυτό αποτελεί ένα μικρό μόνο 
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πρόβλημα, καθώς ανακύπτουν ζητήματα με τα παιδιά που δεν μπορούν να 

φιλοξενηθούν λόγω απουσίας κηδεμόνα. Άλλα ζητήματα που εξετάστηκαν, είναι το 

ωράριο λειτουργίας των δομών φιλοξενείας, το καταστατικά λειτουργίας τους, η 

εκπαίδευση του προσωπικού τους, τα κριτήρια επιλογής.  

Δικαστική αρωγή: όπως έχουμε δει τα ποσοστά της νεανικής 

εγκληματικότητας είνα αρκετά υψηλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ανάγκη 

για νομική υποστήριξη και διευκόλυνση ως προς τις δικαστικές εκκρεμότητες 

ανηλίκων που έχουν υποπέσει σε παραβατικές δραστηριότητες και συμπεριφορές. 

Είναι αρκετές οι υπηρεσίες που λειτουργούν βοηθητικά για τα παιδιά αυτά ως προς τις 

παραπομπές από τη μια υπηρεσία στην άλλη, αλλά και εδώ εγείρονται ζητήματα ως 

προς την ασφάλεια και την εποπτεία των παιδιών κατά τη διάρκεια των μεταφορών 

τους αλλά και της παραμονής του στα σωφρονιστικά ιδρύματα ανηλίκων, κάτι που 

ενδεχομένως αποτελεί αντικείμενο έρευνας από μόνο του. 

Ενημέρωση και πολιτιστική εκπαίδευση: τα άτομα που καταφεύγουν σε 

δομές κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης, οι ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες δηλαδή, 

είναι συνήθως χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, και για το λόγο αυτό δεν 

αντιλαμβάνονται τη σημασία όλων των δράσεων πέρα από όσες στοχεύουν στην 

οικονομική και υλική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι οι ενημερώτικες δράσεις θα 

πρέπει να προσεγγίσουν τους ανθρώπους αυτούς με τέτοιο τρόπο ώστε να τους 

ενισχύσουν την αντίληψη ότι παράγοντες όπως η πολιτιστική εκπαίδευση είναι εξίσου 

σημαντική για την ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.  

Ψυχολογική στήριξη: όπως έχουμε δει, ο τύπος δράσης που αφορά την 

κάλυψη της ανάγκης για ψυχοκοινωνική στήριξη γονέων και παιδιών σε κλινικό ή μη 

επίπεδο, ενώ δείχνει να καλύπτεται επαρκώς αφού κάθε δομή περιλαμβάνει ψυχιατρικά 

προγράμματα, εν τούτοις, βάσει των πληροφοριών που προέκυψαν, μάλλον συμβαίνει 

το αντίθετο. Το κενό ξεκινά από την ανάγκη παρουσίας ψυχολόγων στις σχολικές 

δομές, κάτι που δεν συμβαίνει, όχι τουλάχιστον στα δημόσια σχολεία, όπου σύμφωνα 

με τις πηγές μας, τα περιστατικά που χρήζουν αυτού του είδους τη στήριηξη είναι πάρα 

πολλά. Το συγκεκριμένο κενό εντείνεται και από τη διαπίστωση της απουσίας 
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παιδοψυχολόγων στις κοινωνικές δομές, αφού η εξειδίκευση στη συγκεκριμένη ομάδα 

στόχο είναι απαραίτητη. Επιπλέον, η σχολική ενημέρωση για τα συγκεκριμένα θέματα 

εντός των σχολικών μονάδων συνιστά σημαντικό είδος πληροφόρησης για τη σημασία 

της διασφάλισης της καλης ψυχικής υγείας των παιδών, πληροφόρηση η οποία πρέπει 

να φτάνει στο σπίτι, για να μπορέσει σιγά σιγά να αποτελέσει μέρος των 

πορτεραιοτήτων της ευάλωτης οικογένειας, που αυτή τη στιγμή δίνει όλο το βάρος της 

στην κάλυψη των οικονομικών αναγκών. 

Επιστημονική κάλυψη: διαπιστώνεται κενό ως προς την αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης, αφού, έπειτα από πληροφόρηση από προϊσταμένη του 

ΚΥΑΔΑ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ολοκληρωμένη εικόνα για τα παιδιά σε συνθήκες 

φτώχειας και κινδύνου φτώχειας, και πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά που είναι άστεγα, 

τη στιγμή που οι ενήλικες άστεγοι είναι καταγεγραμμένοι και τα δεδομένα 

ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι επικαιροποιημένα. 

Συνεπώς, η παραγωγή αξιόλογου ερευνητικού έργου στο αντικείμενο της κοινωνικής 

ένταξης, παραμένει μέχρι στιγμής ένα σημαντικό κενό συστηματικής αξιοποίησης της 

από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτό φαίνεται εμφανώς στο τυπολόγιο μας, 

αφού ο τύπος δράσης που αφορά την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της 

παιδικής ευημερίας πραγματοποιείται από μικρό αριθμό φορέων, ένας εκ των οποίων 

μάλιστα εκτός των ελληνικών συνόρων. 

Τέλος, το κεφάλαιο ολοκληρώνεται μέσα από την «υπόσχεση» και ταυτόχρονα 

απαρχή ενός σχεδίου δράσης που θα αφορά στις πολιτικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν ώστε να βελτιωθεί η παιδική ευημερία. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

εντοπίστηκαν μερικά μέτρα ή ιδέες που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 

απαρχή ενός δημοσίου διαλόγου αναφορικά με το ζήτημα της παιδικής ευημερίας και 

τη βελτίωση της. Εντός αυτού του πλαισίου παρουσιάστηκαν συνοπτικά μερικές ιδέες 

inter alias, όπως είναι η χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής 

πολιτικής, η δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης 

μεταξύ της εισαγγελίας, των δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων, η ενδεχόμενη 

λειτουργία ενός Οικογενειακού Δικαστηρίου. Επίσης, συζητήθηκαν συνοπτικά τα 
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ενδεχόμενα αύξησης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα 

προγράμματα βελτίωσης της παιδικής ευημερίας αλλά και η αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων στους φορείς που αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές. 

Άλλα μέτρα, θα μπορούσαν να είναι οι ενημερωτικές δράσεις και τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τα δικαιώματα των παιδιών και τα προγράμματα των οργανισμών.  

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι είναι μακρύς και με πολλές δυσκολίες ο 

δρόμος για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Δεν απαιτείται μόνο εξαιρετική 

προσπάθεια από όλους τους φορείς και το κράτος, αλλά και αγαστή συνεργασία. 

Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι λαμβάνονται κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι όμως 

περιορισμένης εμβέλειας και αποσπασματικές. Το γεγονός αυτό καθιστά το έργο 

ακόμα πιο δύσκολο αλλά σε καμία περίπτωση ακατόρθωτο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα μελέτη πρωτοβουλιών εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου που 

αφορά την κατανόηση, μέτρηση και παρακολούθηση της ευημερίας των παιδιών. 

Παρουσιάστηκαν στο σύνολο τους, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, σε κρατικό και 

περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο μη κυβερνητικών οργανισμών, για την 

εξεύρεση βιώσιμων λύσεων προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που έφερε η κρίση. 

Έγινε αναφορά στην Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με την οποία 

τα παιδιά που απειλούνται ή έχουν εγκλωβισθεί σε συνθήκες αποκλεισμού αποτελούν 

βασική ομάδα στόχο των μέτρων καταπολέμησης της φτώχειας και της προώθησης 

μέτρων επανένταξης.  

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση (review) των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών που αφορούν την παιδική ευημερία, άμεσα και έμμεσα, σε κρατικό 

επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικό επίπεδο (ΜΚΟ). 

Προσεγγίστηκαν και εξετάστηκαν δομές όπως ο Οργανισμός Προνοιακών και 

Κοινωνικών Επιδομάτων, η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, το Κέντρο 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης Αθηνών, καθώς και οι δομές που δραστηριοποιούνται στο 

πλαίσιο της Περιφέρειας Αττικής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δράσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών όπως ο Σύλλογος Αγέννητου 

Παιδιού «Αγκαλιά», η Αρωγή, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, το Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, ο Θεόφιλος, το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», η Κιβωτός του 

Κόσμου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα Παιδικά Χωριά SOS, οι Φίλοι του Παιδιού, 

το Χαμόγελο του Παιδιού, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, η Action 

Aid Hellas, η Hopegenesis, το Kid and Family, η Ενοριακή εστία Γκύζη, ο Ερυθρός 

Σταυρός, ο Συνήγορος του Παιδιού, η Άρσις, η Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση-

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας καθώς και το Human Early Learning 

Partnership (HELP).  

Ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου review, δημιουργήθηκε ένα τυπολόγιο 

δράσεων, που πραγματοποιούνται με στόχο την ευημερία των παιδιών. Συγκεκριμένα, 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 116 

 
 

 

 

καταλήξαμε σε 19 τύπους δράσεων (Τύπος δράσης 1: Παρακολούθηση, μέτρηση και 

αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση της ανεργίας και 

προώθηση της απασχόλησης, Τύπος Δράσης 3: Εξασφάλιση στέγης και αντιμετώπιση 

των συνθηκών αστεγίας, Τύπος Δράσης 4: Προώθηση της δημιουργικής απασχόλησης, 

ψυχαγωγίας και αναψυχής. Τύπος Δράσης 5: Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής, Τύπος Δράσης 6: Οικονομική ενίσχυση, Τύπος Δράσης 7: 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και γονέων, Τύπος 

Δράσης 8: Παροχή βασικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, Τύπος Δράσης 9: 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, Τύπος Δράσης 10: 

Πολιτισμική/διαπολιτισμική επιμόρφωση, Τύπος δράσης 11: Αρωγή και διευκόλυνση 

νομικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων, Τύπος Δράσης 12: Παροχή βασικών ειδών 

πρώτης ανάγκης, Τύπος Δράσης 13: Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και 

αντιμετώπισης του αποκλεισμού, Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική και ενημέρωση, 

Τύπος Δράσης 15: Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης, Τύπος Δράσης 16: Μαθησιακή 

υποστήριξη και προώθηση της εκπαίδευσης, Τύπος Δράσης 17: Εξασφάλιση 

υδροδότησης, Τύπος δράσης 18: Μεταφορά μαθητών, Τύπος Δράσης 19: Άμεση 

αντιμετώπιση περιστατικών βίας). 

Με το πέρας της σύνθεσης του review και της δημιουργίας του τυπολογίου 

δράσεων ήταν εφικτό να διαπιστωθούν οι τέσσερις (4) εκείνοι οργανισμοί όπου 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά, που είναι πιο 

άρτια σχεδιασμένες από τις υπόλοιπες, και κατά συνέπεια δρουν πιο αποτελεσματικά: 

Tο Χαμόγελο του Παιδιού, Ο Ερυθρός Σταυρός, το Human Early Learning Partnership-

HELP και η Περιφέρεια Αττικής, είναι εκείνες οι περιπτώσεις φορέων που 

πραγματοποιούν τις δράσεις που περιγράφονται στο τυπολόγιο με τον πιο άρτιο τρόπο.  

Μέσω της παρούσας μελέτης καταλήξαμε σε συμπεράσματα ως προς το ποια 

παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο, ανάλογα με το είδος επιδείνωσης 

της παιδικής ευημερίας που αντιμετωπίζουν και την αποτελεσματικότητα της 

επίδρασης των υπαρχουσών πρωτοβουλιών στις προκλήσεις των συγκεκριμένων ειδών, 

ανάλογα με τα κενά ή όχι που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβουλίες στο υφιστάμενο 
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θεσμικό πλαίσιο. Αναλύθηκαν τα κενά που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο, τα οποία 

εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των υπαρχουσών πρωτοβουλιών 

στις προκλήσεις της παιδικής φτώχειας. Ενώ επίσης προτάθηκαν λύσεις αντιμετώπισης 

ως τα πρώτα βήματα ενός μελλοντικού σχεδίου δράσης.  

Υπάρχουν ζητήματα που παρακωλύουν τις δράσεις και αποτελούν εμπόδιο στο 

να επωφελείται ο μέγιστος δυνατός αριθμών παιδιών, τα οποία αφορούν θέματα 

γραφειοκρατίας για τις περιπτώσεις των αιτήσεων προνοιακών επιδομάτων, θέματα 

που αφορούν τις δυνατότητες φιλοξενίας για την καταπολέμηση της αστεγίας, 

ζητήματα ενημέρωσης τόσο των παιδιών όσο και των γονέων για πληθώρα θεμάτων 

που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στη ανατροφή των παιδιών, αλλά και για θέματα 

επιστημονικής φύσεως που αφορούν την κοινωνική έρευνα ώστε να υπάρχει πλήρης 

εικόνα της επικρατούσας κατάστασης για τις ευάλωτες αυτές ομάδες που εξετάζονται. 

Ακόμη, κρίνεται παραπάνω από σημαντική η ποιοτική κάλυψη της ανάγκης για 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς είναι ένα κομμάτι που ενώ φαίνεται ότι καλύπτεται 

ικανοποιητικά, εν τούτοις διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη 

παιδοψυχολογική προσέγγιση.  

Είναι γεγονός ότι, αν και τα παιδιά αποτελούν το στυλοβάτη της δημογραφικής 

αναζωογόνησης για την ελληνική κοινωνία, παραμένουν μια ευάλωτη ομάδα 

πληθυσμού που χρήζει ειδικής μέριμνας και αντιμετώπισης. Δεν μπορούμε να 

παραλείψουμε το γεγονός ότι παιδιά που διαβιούν σε μη ικανοποιητικές συνθήκες 

αξιοπρεπούς διαβίωσης, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να είναι καλοί μαθητές στο 

σχολείο και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες τους μεγαλώνοντας, σε 

σύγκριση με παιδιά που ζουν σε συνθήκες ευημερίας, και αυτό δεν είναι κάτι που 

μπορεί να μείνει στην τύχη. Τέλος, θεωρούμε ότι με την έγκαιρη πρόληψη από τη 

βρεφική ή περισσότερο από την εμβρυϊκή ηλικία (αφού συνήθως τα προβλήματα για 

τα νοικοκυριά με παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν βρίσκονται σε αυτή 

την κατάσταση πριν έρθουν τα παιδιά στον κόσμο), η ανάγκη αντιμετώπισης ήδη 

δημιουργηθέντων συνθηκών, τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο 

επανόρθωσης ελαχιστοποιείται.  
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Παραρτήματα 

ΦΕΚ και Εγκύκλιοι 

Α.1. Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016 (ν.4389/2016: Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις): 

Άρθρο 235:Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης -Μεταβατικές διατάξεις για το 

ΕΚΑΣ 
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1. Τίθεται σε βαθμιαία εθνική εφαρμογή Πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης» (εφεξής Πρόγραμμα) εντός του Ιουλίου 2016 σε τριάντα 

(30) μικρούς και μεσαίους Δήμους, οι οποίοι θα οριστούν, βάσει πληθυσμιακών 

κριτηρίων και δεικτών φτώχειας και ανεργίας, με την κοινή υπουργική απόφαση 

της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη φάση του ως άνω 

Προγράμματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Το Πρόγραμμα είναι αμιγώς 

προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας και λειτουργεί κατά τρόπο συμπληρωματικό στο πλαίσιο 

εφαρμογής δημοσίων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) πυλώνες: ήτοι (α) 

εισοδηματική ενίσχυση, (β) πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές 

κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, κατά περίπτωση και αναλόγως των αναγκών 

των δικαιούχων, και (γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και προώθησης των δικαιούχων 

του Προγράμματος σε δράσεις, όπως κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας, 

συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και 

επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:  

• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο (άγαμος/η, χήρος/α, 

διαζευγμένος/η ή σε διάσταση), που υποβάλλει ατομική φορολογική 

δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που 

φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές, σε σχολεία ή ινστιτούτα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  

• Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: περιλαμβάνει όλα τα άτομα, που διαμένουν 

κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζεται από ένα άτομο και ένα ή 

περισσότερα τέκνα ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι, το οποίο έχει συνάψει 

σύμφωνο συμβίωσης με ή χωρίς τέκνα, καθώς και από φιλοξενούμενα 

άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια.  

Ως Ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ (18) 

ετών.  Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την 
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προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της 

πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας 

Αστέγων που λειτουργούν στους Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να είναι 

ωφελούμενοι του προγράμματος. Ως Εισοδηματική Ενίσχυση ορίζεται η διαφορά 

μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού και του εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους 

σκοπούς της επιλεξιμότητας, διαιρούμενου δια του αριθμού των μηνών που αυτό 

αφορά, δηλαδή δια του έξι (6). Ως Εγγυημένο Ποσό νοείται το ποσό, που 

καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές και προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό και 

την ηλικία των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Ως Κατώφλι Εισοδήματος 

ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο Πρόγραμμα και ισούται με το 

Εγγυημένο Ποσό. Ως Δηλούμενο Εισόδημα ορίζεται το δηλούμενο από τους 

αιτούντες συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής 

προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική 

ασφάλιση που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας τους τελευταίους 

έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο 

Πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Στο συνολικό δηλωθέν 

εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων 

ενισχύσεων, καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα ή το φορολογούμενο με 

ειδικό τρόπο εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως διαλαμβάνονται στο παρακάτω 

εδάφιο. Στο δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα αναδοχής της 

διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158), το επίδομα των απροστάτευτων 

τέκνων, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται 

από το κράτος. 

Ως μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:  

• Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα με τη γνωμάτευση της 

Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». 

Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 121 

 
 

 

 

αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική 

υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την 

Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.  

• Φοιτητές πλήρους απασχόλησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών 

σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στο πλαίσιο επαγγελματικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.  

• Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις. 

Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών, 

που δεν υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες, όπως διαλαμβάνονται στο 

προηγούμενο εδάφιο. 

3. Αρμόδια όργανα για την υλοποίηση του Προγράμματος του Κοινωνικού 

Εισοδήματος Αλληλεγγύης είναι τα εξής: το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), 

υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, της οποίας η συγκρότηση, σύνθεση 

και λειτουργία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ), η Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΔΕ), η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α΄ Βαθμού (Δήμοι), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΕΙΕΑΔ) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Η διαχείριση των δαπανών, που θα διατεθούν για την Τεχνική Συνδρομή 

της πρώτης φάσης υλοποίησης του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης», δύναται να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε φορέα/εις υλοποίησης, κατόπιν 

σύναψης προγραμματικής/ών σύμβασης/εων. 

4. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα 

χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή 

προνοιακού χαρακτήρα. 

Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, εξαιρούνται 

από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία 

προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή Ε1. 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ο καθορισμός των δικαιούχων, βάσει κριτηρίων 

εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού, καθώς 

και το ύψος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για κάθε ωφελούμενη 

μονάδα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

για την υλοποίηση του Προγράμματος, οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, 

οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της 

εισοδηματικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία 

ένταξης στο Πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις αναστολής και διακοπής της καταβολής 

του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και οι επιπτώσεις αυτών, η επιλογή 

των Δήμων εφαρμογής του Προγράμματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις της 

διοικητικής διαδικασίας επίλυσης των σχετικών διαφορών, όπως η φύση της 

προσβαλλόμενης πράξης, οι προθεσμίες κατάθεσης και απόφανσης επί της 

ένστασης και το αρμόδιο όργανο εξέτασης, η συγκρότηση του οποίου θα γίνει με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα λεπτομερειακού ή τεχνικού 

χαρακτήρα του παρόντος άρθρου. 
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6. Στο άρθρο 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά την παράγραφο 7, προστίθενται δύο 

νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 

«8. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138) όπως ισχύει, 

εφαρμόζεται και σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Ά.Σ. σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την οριστική κατάργησή του. 

9. Η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος τμήματος ή συνόλου 

Ε.Κ.Ά.Σ. γίνεται με συμψηφιστικό επανυπολογισμό της σύνταξης του δικαιούχου 

σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας δόσης 

υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται 

συμψηφιζόμενο με τη σύνταξη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι το Δεκέμβριο 

του 2018.» 

Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε 10 και 11 αντίστοιχα. 

Α.2. Για το Επίδομα Παιδιού 

ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 (ν.4512/2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 

και άλλες διατάξεις) 

Άρθρο 214 

1. Θεσπίζεται επίδομα παιδιού, το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα με την 

παράγραφο 15 επιδόματα. 

2. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 

εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία 

ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. 

3. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή 

τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ 

φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, 

εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο 

εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα 

ισοδυναμίας. 
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4. Η κλίμακα ισοδυναμίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκύπτει 

από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την 

ακόλουθη στάθμιση: 

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1, 

β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2, 

γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4. 

Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο 

έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4. 

5. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις 

κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: 

α) πρώτη κατηγορία: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, 

β) δεύτερη κατηγορία: από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

γ) τρίτη κατηγορία: από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως 

δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ. 

6. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και 

την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως 

εξής: 

Για την πρώτη κατηγορία: 

α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο 

τέκνο, 

γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε 

εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 

Για τη δεύτερη κατηγορία: 

α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο 

εξαρτώμενο τέκνο, 
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γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε 

εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 

Για την τρίτη κατηγορία: 

α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 

β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο 

τέκνο, 

γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε 

εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η υποβολή 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος. Για τον υπολογισμό της 

κατηγορίας ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το 

εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό του τρέχοντος οικονομικού έτους. 

8. Ως εξαρτώμενα τέκνα για την καταβολή του επιδόματος παιδιού νοούνται τα 

τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι 

άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος, αν 

φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη 

ή ανώτατη εκπαίδευση, στο «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια φοίτησής τους 

και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα, για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του 

επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, 

καθώς και το ορφανό τέκνο ή τα ορφανά τέκνα, που αποτελούν ιδία οικογένεια 

όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων. 

9. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των 

τέκνων του και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης ή διαζυγίου, το επίδομα 

καταβάλλεται σε όποιον έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η άσκηση της 

επιμέλειας των τέκνων, προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, σε όποιον έχει την 

κύρια ευθύνη διατροφής. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης επιμέλειας, 
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το επίδομα χορηγείται στο γονέα που έχει την κύρια ευθύνη διατροφής, όπως 

αυτό προκύπτει από κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων. 

10. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

κατόπιν αίτησης και το δικαίωμα αναγνωρίζεται: 

α) από την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης, για τέκνα 

γεννημένα μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υποβολής της 

αίτησης, 

β) από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της γέννησής τους για τέκνα 

γεννημένα εντός του έτους υποβολής της αίτησης, 

γ) από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εγγραφής τους σε σχολή 

της παραγράφου 8 του παρόντος, για φοιτητές ή σπουδαστές. Για τη διακοπή 

του επιδόματος, λόγω συμπλήρωσης των οριζομένων στην παράγραφο 8, κατά 

περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 

τους έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η 

λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους. 

11. Το επίδομα παιδιού χορηγείται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εφόσον 

διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) 

έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την 

υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή 

των γονέων τους (εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης) και 

τα εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα: 

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και 

διαθέτουν δελτίο ομογενούς, 

γ) πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν 

μόνιμα στην Ελλάδα, 

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν 

μόνιμα στην Ελλάδα, 
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ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, 

των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις 

της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄ 

201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για 

το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄ 125), 

στ) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα 

διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των 

Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α΄ 176), 

ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, 

η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην 

Ελλάδα. 

12. Το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση 

υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και δεν προσμετράται 

στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα παρά μόνον εάν 

ρητά προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων 

κοινωνικής προστασίας. 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας 

χορήγησης και καταβολής του επιδόματος, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. 

14. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και για το 

σκοπό αυτόν επιχορηγείται ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. 

15. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 

(Α΄222) και το άρθρο 40 του ν. 4141/2013 (Α΄81) παύουν να ισχύουν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, όσον αφορά στη χορήγηση και καταβολή των 

προϋφιστάμενων επιδομάτων. Οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω 

υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η 
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καταβολή των επιδομάτων που αντικαθίστανται με το επίδομα παιδιού του 

παρόντος, καταργούνται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 13. 

16. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται από την 1.1.2018. 

Α.3. Για τα Σχολικά Γεύματα 

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 

«Υλοποίηση Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες Α’Βάθμιας 

Εκπαίδευσης», Αριθ. Πρωτ. Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1 

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» σε σχολικές μονάδες 

Α/θμιας Εκπ/σης  

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 

3508Β’/21-8-2018), η Υπηρεσία μας προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του 

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω 

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σταδιακά εντός του διδακτικού έτους 2018-2019 για όλους 

τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Πίνακα 1 και 2 (συν. 1). Η ημερομηνία 

έναρξης του προγράμματος θα ανακοινώνεται σε κάθε σχολική μονάδα εγκαίρως από 

το Ανάδοχο.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων 

σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (συν. 2, υπόδειγμα 

υπεύθυνων δηλώσεων).  

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της 

εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, 

για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στo πλαίσιο της υγιεινής 

μεσογειακής διατροφής.  

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου 

Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως 

ακολούθως:  



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 129 

 
 

 

 

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν 

στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες. Ο χρόνος υλοποίησης του 

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν 

παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για 

τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα 

«Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του 

Ολοημέρου, στις 14.00. 

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο 

ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, 

αποφασίζουν α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση 

κρίνονται αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος β) τις ειδικότερες 

λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και 

γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής 

μονάδας. 

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 

3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του 

Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του 

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα διατροφής των σχολικών γευμάτων και 

υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. α3, του άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. 

Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018), οι Διευθυντές των 

συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων οφείλουν να συγκεντρώσουν τις Υπ. Δηλώσεις 

συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα (συν. 2 ), όπου θα αναφέρονται τυχόν 

αλλεργίες - δυσανεξίες αυτών και να τις αποστείλουν στο/στους Συντονιστή/ές του 

προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε. μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. 

Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για να μοιράζονται στην/στις 

αίθουσα/ες ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς 
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θερμοκρασίες συντήρησης. Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις η κατανάλωση του γεύματος 

δε γίνεται εντός του σχολείου και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών (π.χ. έκτακτη 

πρόωρη αποχώρηση μαθητή από το σχολείο), εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των 

όρων που θέτει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  

Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία 

τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα. Σε αυτή την 

περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, 

αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.  

Σε κάθε περίπτωση, ουδεμία ευθύνη προκύπτει για τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς του προγράμματος και το σχολείο η κατανάλωση των γευμάτων εκτός 

σχολικού πλαισίου.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  
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Το κάθε προσφερόμενο γεύμα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό 

φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), 

που κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές κατά τη μεταφορά και 

να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί είναι 

συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.  

Κάθε συσκευασία συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά 

πιρούνια ή κουτάλια - κατά περίπτωση - καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και 

ανωμαλίες) μιας χρήσεως.  

Σε κάθε συσκευασία αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά 

του γεύματος (π.χ. σαλάτα εποχής και κυρίως ζεστό πιάτο).  

Τα γεύματα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς 

τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο τρόπο. Οι σαλάτες μεταφέρονται σε ψυκτικούς 

θαλάμους.  

Τα γεύματα παραδίδονται στα σχολεία εντός του χρονικού διαστήματος 10:00 

-13.00. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε 

θερμοθαλάμους και τις σαλάτες σε ψυκτικούς θαλάμους, τους οποίους παραλαμβάνει 

την επόμενη σχολική ημέρα. 

Α. Σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά 

Γεύματα», είναι απαραίτητη η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των 

γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις με αρ. πρωτ. 

Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-

2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018) και Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-

8-2018) Υ.Α. Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της 

σχολικής μονάδας, ενώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαμβάνουν ο Υποδιευθυντής της 

σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης και ένας εκπαιδευτικός. Ο 

ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Π.Ε.  

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε 

σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του 
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προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των 

μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.  

Β. Το έργο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται στο άρθρο 

1 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/42448/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β’/21-3-2018) και στο 

άρθρο 1β της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) 

Υ.Α.  

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς 

ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες 

και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και 

των συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης 

(μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση.  

Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, 

μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς η Επιτροπή 

Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό 

παραλαβής, καθώς και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα 
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αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στον/στους Συντονιστή/ές του 

προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.  

Υπενθυμίζεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις (τοπικές αργίες, απεργίες, 

εκλογές κλπ) όπου η σχολική μονάδα δεν λειτουργεί, η Επιτροπή Παραλαβής 

ενημερώνει αμμελητί εγγράφως τον/τους Συντονιστή/ές της οικείας Δ/νσης Π.Ε. 

τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως και ο Ανάδοχος 

και να μην δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ»  

Το έργο και τα καθήκοντα των Συντονιστών του προγράμματος «Σχολικά 

Γεύματα» ορίζονται στην παρ.α2, του άρθρου 1, της με αρ. πρωτ. 

Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/8-8-2018 (ΦΕΚ 3508Β’/21-8-2018) Υ.Α. Εφεξής, κάθε Δ/νση 

Α/θμιας Εκπ/σης δύναται να ορίζει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητους, 

για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.  

Ο/οι Συντονιστής/ές συγκεντρώνει/ουν όλες τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής των 

μαθητών στο πρόγραμμα από όλα τα σχολεία περιοχής ευθύνης του/τους και τις 

αποστέλλει/ουν μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 στην αρμόδια υπηρεσία του 

ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής 

Στήριξης Οικογενειών, υπόψη κας Βρακατσέλη Θωμαής (e-mail: th.dagli@oga.gr) και 

κας Παππά Αλεξίας (e-mail: a.pappa@oga.gr), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519 265 

και 213 1519 266]. 5  

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στο λεπτομερή έλεγχο των πρακτικών παραλαβής 

που αποστέλλονται εντός του πρώτου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα από τις 

Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους καθώς και των 

λοιπών παραστατικών (δελτία αποστολής κλπ). Μετά τον έλεγχο, οι Συντονιστές 

διαβιβάζουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ [Διεύθυνση Οικογενειακών 

Επιδομάτων, Τμήμα Παροχών Κοινωνικής Στήριξης Οικογενειών, υπόψη κας 

Βρακατσέλη Θωμαής (e-mail: th.dagli@oga.gr) και κας Παππά Αλεξίας (e-mail: 

a.pappa@oga.gr), τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1519 265 και 213 1519 266] εντός του 
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δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα 

λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής, κλπ.) του προηγούμενου μήνα υλοποίησης για 

όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά 

φύλλα (excel), στα οποία αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που 

παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, 

ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή 

στήλη, αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα 

εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής (συν. 3 συνοδευτική φόρμα σε excel). 

Ενημερωτικό σημείωμα (για τους γονείς και τα παιδιά, προκειμένου να 

μπορέσουν αν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα) 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων υλοποιεί το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» σε Δημοτικά Σχολεία 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

……………………………………………….  

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών 

προεπιλεγμένων σχολείων. Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός δωρεάν, 

υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της 

αποδοτικότητας των μαθητών.  

Το μενού του προγράμματος αφορά και τις πέντε εκπαιδευτικές ημέρες της 

εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της 

Αθήνας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών στα πλαίσια της 

υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από 

επιλεγμένο προμηθευτή που διαθέτει τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και 

σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουμε ορίσει.  
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Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», 

ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας την οποία θα επιστρέψετε στο Σχολείο.  

……………………………………………………………………………………………

………………………………................................  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 

……………..…………..………………………….. δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι το 

παιδί μου ………………………………………………………………….……, 

μαθητής/τρια της …. Τάξης, του …… Δημ. Σχολείου………………………, να 

συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Δηλώνω επίσης, ότι το παιδί μου δεν έχει / έχει (υπογραμμίστε κατάλληλα) 

αλλεργία, δυσανεξία σε συγκεκριμένες τροφές.  

Σε περίπτωση που έχει κάποια αλλεργία-δυσανεξία, γράψτε, εφόσον γνωρίζετε 

τις τροφές που την προκαλούν:………………………………………………….  

….. , …./… /2018  

Υπογραφή  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 

……………..…………..………………………….. δηλώνω υπεύθυνα ότι δέχομαι το 

παιδί μου ………………………………………………………………….……, 

μαθητής/τρια της …. Τάξης, του …… Δημ. Σχολείου………………………, να 

παραμένει στο Σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (13.15-

13.45) και να συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», που υλοποιεί το 
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Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Δηλώνω επίσης, ότι το παιδί μου δεν έχει / έχει (υπογραμμίστε κατάλληλα) 

αλλεργία, δυσανεξία σε συγκεκριμένες τροφές.  

Σε περίπτωση που έχει κάποια αλλεργία-δυσανεξία, γράψτε, εφόσον γνωρίζετε 

τις τροφές που την προκαλούν:………………………………………………….  

….. , …./… /2018  

Υπογραφή 

 

Α.4. Για το Επίδομα Στέγασης 

ΦΕΚ Β’ 792/06.03.2019 (ΚΥΑ Αριθμ. Δ13οικ.10747/256 : Καθορισμός όρων και 

προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης, Άρθρα 1, 

2, 3, 4, 6, 7) 

1. Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα 

νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.  

2. Ορισμοί για την εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης  

Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:  

Α) Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε 

κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε 

πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

Β) Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. 

Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:  

α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η 

φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος,  
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β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία 

ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου 

διαμονής τους,  

γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας 

κατοικίας του νοικοκυριού.  

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για 

λογαριασμό του νοικοκυριού σύμφωνα με την περ. 1 της παρ. 1. του άρ. 5 της 

παρούσης, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Ά.  

Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών. Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας 

μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα 

σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 

σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων 

ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να 

απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον 

γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να 

είναι ανήλικο. 

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από 

τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, 

λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά 

τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού. 

Συνολικό εισόδημα: το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης 

- προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που 

εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό προκύπτει από τις 

τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Στο συνολικό εισόδημα 

συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και 
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το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με την 

εξαίρεση του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) των μη 

ανταποδοτικών αναπηρικών επιδομάτων και του επιδόματος αναδοχής. 

3. Ποσό Επιδόματος Στέγασης - Διάρκεια χορήγησης  

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του 

άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:  

- Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα 

- Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα  

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα. Στα 

νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ 

το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.  

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, 

ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

 

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω 

ορίων, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού.  

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρ. 5 της παρούσης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.  
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Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται 

αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.  

Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης 

και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του 

μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του 

και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο 

χορήγησης.  

Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος 

δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. 

4. Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα  

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη 

κατοικία, δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του άρθρου 14 της παρούσης 

και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια:  

1)Εισοδηματικά κριτήρια  

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της 

ένταξης στο πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο 

νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη 

μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο 

ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται 

επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό 

εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της 

σύνθεσης του νοικοκυριού. Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
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2) Περιουσιακά κριτήρια  

α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του 

νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον 

υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 

287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο 

νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 

του ποσού των 180.000 ευρώ.  

β. Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η 

τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ., όπως προκύπτουν από την τελευταία 

εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια 

του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 21.000 ευρώ. 

Συγκεκριμένα: 
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γ. Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του 

νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν 

δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν 

μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό 

τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο 

καταθετικό επιτόκιο /100 Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου 

ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας 

εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: 

 - εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, - δηλώνουν δαπάνες 

για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, 

 - δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε 

ιδιωτικά σχολεία, - δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, 

δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους 

κωδικούς του εντύπου Ε1. 

3. Κριτήρια διαμονής 

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο 

δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για 

παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης 

του ΑΦΜ. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα 

και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. 

6. Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη από τις 

οικίες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου 

συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος. 

2. Η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει 

να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. Η προϋπόθεση του 

προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1/1/2020. Μέχρι την 31/12/2019 η σύμβαση 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τη μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να 

μεταφερθεί στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού. 

3. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους ή τα 

Κέντρα Κοινότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης είναι: 

i. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που 

εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η 

προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. 

πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κλπ.) 

ii. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, 

απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος 

ανανέωσής της. 

7. Υποχρεώσεις δικαιούχων 

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού: 

α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. 

β) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στο σύνολο 

των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Ά. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των 

στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων των 

φιλοξενούμενων. 
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γ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το 

σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. 

δ) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από 

αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του 

νοικοκυριού. 

ε) Ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για 

ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου. 

στ) Συμπεριλαμβάνουν στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλες τις 

αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. 

 

Α.5. Για την Πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 

Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου 

Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014 – 202 377 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. 

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 

2018-2019 και έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίησης του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 

12 του άρθ. 58.  

 
377 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2018-2019, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, διαθέσιμη στο 
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf  

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklisis_enarmonisi.pdf
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2. Τη με Αρ. 61054 Απόφαση (ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄2128/8.6.2018) «Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής 

της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, 

συχγρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 

Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020».  

3. Το άρθρο 16 του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30/Α) «Καταβολή της σύνταξης των 

δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της 

χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες 

διατάξεις».  

4. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 

1241/Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε./1985). 

5. Τον Ν.4368/2016ΦΕΚ 21/Τεύχος Α΄/21-2-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  

6. Τη με αριθμό 560/13.6.2018 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την 

έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του έτους 2018-2019 για τους 

Ωφελούμενους.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

8. Το άρθρο 54Α του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265), όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 14, παρ. 10 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α 125/07.07.2016).  

9. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
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τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4521/2-3-2018 (ΦΕΚ 38/Α) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,  

10. Την Κ.Υ.Α. 66981Δ1/27-4-2018 (ΦΕΚ 1586/Β’/8.5.2018 «Ορισμός δήμων 

εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» 

Προσκαλεί  

• Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και  

• Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία  

• Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική 

απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών  

• Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία  

οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής 

φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να 

διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες.  

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή 

«ωφελούμενοι ή ωφελούμενους» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες – πατέρες ή 

ωφελούμενοι.  

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι 

αυτοαπασχολούμενες/νοι ή  

β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 

(αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της 

κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη 

χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.  

Στις ανωτέρω ωφελούμενες/νους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης» 

(Voucher), που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, 
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σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αφορά στην 

έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016. Συγκεκριμένα, 

κάθε ωφελούμενη/νος κατανέμεται :  

(α) στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι 

μεγαλύτερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας  

(β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή 

μικρότερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας. Το όριο φτώχειας, 

όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.500€ 

ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :  

- 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών. 

- 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών  

Εξαιρούνται από την παρούσα Πρόσκληση oι τακτικοί και αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου 

υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Σημειώνεται 

ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι 

έχουν προνήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα 

υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, ανεξαρτήτως του ύψους του 

οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης 

και οικογενειακής κατάστασης, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με 

αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης 

Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και 

άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠΜΕΑ). Η δράση 

υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο 

σχολικό έτος 2018- 2019 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιουλίου 2019), 

όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους 

ωφελούμενους, που θα επιλεγούν. 
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Α.6. Για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 

ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018: Τροποποίηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 

απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403) όπως ισχύει. (Άρθρα 2 

και 3 αναφορικά με τους δικαιούχους και τη διαδικασία ένταξης) 

2. Δικαιούχοι  

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3, η ένταξη στο Κ.Ο.Τ. γίνεται για ένα 

ολόκληρο έτος, δηλαδή για όλους τους λογαριασμούς που εκδίδονται το έτος αυτό και 

για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης 

που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου στο παρόν άρθρο. Ειδικά για τους 

δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή μέλη του νοικοκυριού τους χρήζουν 

μηχανικής υποστήριξης, η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. μέχρι τα όρια της τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης που προβλέπεται στον πίνακα της παραγράφου 3, γίνεται ανεξαρτήτως 

υπέρβασης κατανάλωσης.  

2. Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις για κάθε μια κατηγορία:  
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α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α: Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α 

πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 

235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και της κατ' 

εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού 

εκδοθείσας αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 

(Β' 128) απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 

εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. 

Β: Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β 

πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: αα) 

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού 

τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης 

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, 

αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή 

τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες 

δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η 

οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο 

προθεσμία υποβολής, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα→:  

  

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με 

αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια 

αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.  
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Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που 

έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία 

παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά 

όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.  

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για 

κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 

31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο 

του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση 

του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και 

άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών 

συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.  

ββ) Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς 

τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων 

και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική 

φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, 

έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη 

κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.  
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γγ) Τα μέλη του νοικοκυριού 

τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις 

του φόρου πολυτελείας και να μην 

δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για 

αμοιβές πληρωμάτων σκαφών 

αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά 

σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, 

οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και 

λοιπό προσωπικό, με βάση τις 

τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις 

φόρου εισοδήματος των μελών του 

νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η 

οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή 

η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο 

προθεσμία υποβολής. 3. Τα όρια 

τετραμηνιαίας (120 ημερών) 

κατανάλωσης για τιμολόγηση με 

Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω: 

  

 

Διαδικασία ένταξης στο Κ.Ο.Τ.  

1. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του 

έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση 

των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατ' 

εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) για τον καθορισμό της 
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διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την 

ένταξη τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή το/τη σύζυγο 

του/της υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με 

την πρόσθετη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία αιτείται την 

έκπτωση να είναι στο όνομα του/της ή του/της συζύγου του/της. Σε περίπτωση που η 

παροχή δεν αντιστοιχεί στον/στην αιτούντα/αιτούσα ή το/τη σύζυγο του/της, πρέπει 

πριν από την υποβολή της αίτησης για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. να ολοκληρωθούν οι 

απαιτούμενες κάθε φορά διαδικασίες, ώστε ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομα 

του/της ή του/της συζύγου του/της και να αναγράφει τη διεύθυνση της κύριας 

κατοικίας του.  

Με την αίτηση ο αιτών παρέχει εξουσιοδότηση για αναζήτηση από τους 

αρμόδιους φορείς για όλα τα μέλη του νοικοκυριού των στοιχείων που δηλώνονται και 

πιστοποιούν την ένταξη σε κατηγορία δικαιούχου.  

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Ά.). και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την 

οποία αιτείται την έκπτωση. Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο 

αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν. Η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία εξήντα επτά 

τοις εκατό (67%) και άνω προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  

Ειδικά, για νοικοκυριά που στη σύνθεση τους περιλαμβάνουν και άτομο ή 

άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης πρέπει επιπλέον να δηλώνεται ο 

αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο 

ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής 

υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς ή ο αριθμός πρωτοκόλλου 

βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο, στην περίπτωση που ο 

ασθενής είναι ανασφάλιστος. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της 
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σχετικής βεβαίωσης και όλων των λοιπών σχετικών εγγράφων για όσο διάστημα είναι 

ενταγμένοι στο KOT και να τα προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η 

ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των 

δηλούμενων στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η 

αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το 

σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία 

της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών 

τους TAXISnet για αναζήτηση των στοιχείων που δηλώνονται από τους αρμόδιους 

φορείς. Η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλα τα μέλη του 

νοικοκυριού που έχουν τέτοια υποχρέωση και η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων 

ενηλίκων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της υποβολής της 

αίτησης.  

Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν 

προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος 

των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση.  

2. Αφού εξεταστούν τα σχετικά στοιχεία, ο αιτών εντάσσεται στο Κ.Ο.Τ. από 

την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αποστολής στον 

Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε.) από τους αρμόδιους φορείς των στοιχείων του δικαιούχου και ενημέρωσης για 

το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που δικαιούται 

αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού περιλαμβάνεται άτομο που έχει 

ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Εάν έχει προκύψει από τον έλεγχο ότι δεν πληροί τα 

κριτήρια τότε ο αιτών ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης του. Κάθε 

νοικοκυριό λαμβάνει το Κ.Ο.Τ. για μια μόνο παροχή.  

3. Κατά την έκδοση του πρώτου, μετά την αρχική ένταξη δικαιούχου, 

εκκαθαριστικού λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταμετρηθείσες 
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kWh διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών κατανάλωσης και η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. 

εφαρμόζεται στις kWh που υπολογίζονται σύμφωνα με το γινόμενο της μέσης 

ημερήσιας κατανάλωσης κατά τα παραπάνω επί τον αριθμό των ημερών ένταξης. Ο 

ίδιος επιμερισμός τιμολόγησης εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις απένταξης ή 

μετάβασης δικαιούχου από την κατηγορία Κ.Ο.Τ. Α στην κατηγορία Κ.Ο.Τ. Β και 

αντίστροφα. 

4. Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση 

εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της 

παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των 

προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει 

αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης 

σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την 

επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Υποβολή 

τροποποιητικής αίτησης για μετάβαση σε ευνοϊκότερο καθεστώς τιμολόγησης λόγω 

μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός 

του έτους.  

5. Σε κάθε περίπτωση ένταξης, μετάβασης σε άλλη κατηγορία ή αλλαγής 

προμηθευτή δικαιούχου Κ.Ο.Τ. η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ενημερώνει το αργότερο εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών τον προμηθευτή που εκπροσωπεί τον δικαιούχο για την 

ημερομηνία της ένταξης, το ύψος της έκπτωσης, τα μέγιστα όρια τετραμηνιαίας 

κατανάλωσης που δικαιούται αυτός και για το εάν στη σύνθεση του νοικοκυριού 

περιλαμβάνεται άτομο που έχει ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Σχετική ενημέρωση 

αποστέλλεται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών στον προμηθευτή και σε 

περίπτωση απένταξης δικαιούχου. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. τηρεί Μητρώο των πελατών 

που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ., προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απολογιστικού 

ελέγχου των στοιχείων, καθώς και δυνατότητα αυτοματοποίησης του ελέγχου» 
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Α.7. Για τη Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες 

ΦΕΚ 4217/Β/26.09.2108, ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για τη «Μεταφορά μαθητών 

δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», Άρθρα 1 και 2 

Άρθρο 1 

Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν 

μεταφοράς 

1. Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές Πρωτοβάθμιας (α΄ και β΄ 

προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων 

σχολείων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως κάτωθι: 

Η ελάχιστη απόσταση της κατοικίας του μαθητή από τη σχολική μονάδα, πάνω από 

την οποία ο μαθητής δικαιούται δωρεάν μεταφορά, προσδιορίζεται ως εξής: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια 

μέσα των Περιφερειών και 

των Δήμων 

α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, 

γ. 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β. Για μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 

α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον μέχρι τη Β΄ 

τάξη του Δημοτικού, 

β. 3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, 

γ. 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ. 

Οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των 

αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει των διατάξεων του π.δ. 

79/2017 και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 120), 

όπως ισχύουν. 

Αποκλειστικά σε περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η 

μεταφορά μαθητή σε σχολείο εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, 
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σύμφωνα με την αριθμ. 95030/ΓΔ4/15.06.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση: 

α) Του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης όταν πρόκειται για μεταφορά 

μαθητή από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της 

ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του μαθητή μέχρι το σχολείο 

υποδοχής. 

2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της περιφερειακής ή 

δημοτικής ενότητας. 

β) Του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται 

η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για 

μεταφορά μαθητή μεταξύ δύο όμορων Περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του μαθητή μέχρι το σχολείο 

υποδοχής. 

2) Άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας και 

3) Τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του τόπου 

κατοικίας του/των μαθητή/των εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής. 

Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής 

προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέσω του αρμοδίου Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχει έδρα το σχολείο υποδοχής των 

μαθητών. 

Για τη μεταφορά μαθητή εκτός χωροταξικής κατανομής εντός της ίδιας Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης για εξαιρετικά σοβαρούς εκπαιδευτικούς λόγους, η μεταφορά 

καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον 

τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ 
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δικαιούνται μεταφοράς για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που 

διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους. 

Εάν η μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δημοσίων σχολείων δεν είναι εφικτή με δημόσια συγκοινωνία ή με ίδια μέσα των 

Περιφερειών και των Δήμων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου 

του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 63 

του ν. 4415/2016, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, 

στην οποία μετέχει από ένας εκπρόσωπος της οικείας περιφερειακής ενότητας, της 

πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας υπό 

την Προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, 

η υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθεται στην εν λόγω κοινή υπουργική 

απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μεταφοράς μαθητών της 

οικείας περιφερειακής ενότητας, δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περσινής σχολικής 

χρονιάς. 

Μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

εγγράφονται εκ νέου σε οποιοδήποτε σχολείο, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς, 

εκτός των μαθητών που εγγράφονται και φοιτούν για την απόκτηση 2ης και μόνο 

ειδικότητας στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια - Λύκεια. 

Μαθητές οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθεσία σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε 

ολιγοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν μεταφοράς. 

2. Οι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου δικαιούμενοι μεταφοράς 

μαθητές, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, μεταφέρονται με τα οριζόμενα 

στο κεφ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση η οποία 

περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και 

την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια 

που θέτει η παρ. 1 περ. Α του παρόντος άρθρου. 

3. Η μεταφορά των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο 

συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγματοποιείται χωρίς 
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τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι ανωτέρω 

μαθητές μεταφέρονται με τα ίδια μέσα των Δήμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται 

οικονομικά ασύμφορο από πλευράς κόστους, τότε μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου άρθρου. 

4. Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και 

ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο 

συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να 

πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή 

αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Για τους μαθητές των μουσικών σχολείων που δεν μεταφέρουν βαριά και ογκώδη 

μουσικά όργανα, η δωρεάν μεταφορά από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και 

αντίστροφα, ισχύει υπό τον χιλιομετρικό περιορισμό των 1.500 μέτρων και άνω και 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 (παρ. 1). Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών μουσικών οργάνων. 

5. Η μεταφορά των μαθητών για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, στο 

πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τις 

σχολικές μονάδες προς τα κολυμβητήρια και αντίστροφα, αφορά στους μαθητές της Γ΄ 

τάξης δημοτικού και πραγματοποιείται μόνο όταν η ελάχιστη απόσταση της μεταφοράς 

αυτής είναι 1.200 μέτρα και η μέγιστη 25.000 μέτρα. Με αιτιολογημένη απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται 

υπέρβαση του προγραμματισμένου κόστους, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν 

μεταφορά των εν λόγω μαθητών για αποστάσεις από 600-1.200 μέτρα, σε ειδικές 

περιπτώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια της μετακίνησης και την προστασία της 

υγείας των μαθητών. Οι ανωτέρω μαθητές μεταφέρονται είτε με τα ίδια μέσα των 

Δήμων είτε των Περιφερειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β του άρθρου 2 της 

παρούσας είτε, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορο από 
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πλευράς κόστους, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με το κεφ. Γ του ιδίου 

άρθρου. 

Άρθρο 2 

Διαδικασία μεταφοράς μαθητών 

1. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται με τους παρακάτω 

οριζόμενους κατά σειρά προτεραιότητας τρόπους (κεφ. Α, Β, Γ). Η σειρά 

προτεραιότητας δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν λόγοι 

οικονομικότητας, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τεκμηρίωσης της παρέκκλισης 

αυτής και της υποχρέωσης προσκόμισης των βεβαιώσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 

7. Η μεταφορά των μαθητών μπορεί να οργανώνεται και με συνδυασμό των παρακάτω 

οριζόμενων τρόπων (κεφ. Α, Β, Γ). Για τους μαθητές οι οποίοι δεν δύναται 

αιτιολογημένα να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται 

η διαδικασία του άρθρου 3. 

2. Η διαδικασία μεταφοράς μαθητών οργανώνεται με βάση τα στοιχεία των μαθητών 

του τρέχοντος έτους καθώς και τις αναμενόμενες αποχωρήσεις και νέες εγγραφές. 

3. Η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών μπορεί να οργανώνεται και ανά περιφερειακή 

ενότητα. 

4. Για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών 

προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους, θεωρείται ότι 

υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο 

των εξήντα (60) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο. 

5. Αρμόδια περιφέρεια για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας 

και του τρόπου μεταφοράς τους (κεφ. Α, Β, Γ) θεωρείται η περιφέρεια εντός των ορίων 

της οποίας βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές μεταφέρονται. 

Διαμόρφωση ποσών του Επιδόματος Παιδιού 

Πίνακας 11. Επίδομα Παιδιού για Οικογένειες με 2 γονείς (2017) 
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Ετήσιο 

Οικογενειακό 

Εισόδημα ΑΠΟ (€) 

Ετήσιο 

Οικογενειακό 

Εισόδημα ΕΩΣ 

(€) 

Τέκνα 
Μηνιαίο 

Επίδομα (€) 

Ετήσιο 

Επίδομα (€) 

0 10.500 1 70 840 

10.501 17.500 1 42 504 

17.501 26.250 1 28 336 

0 12.000 2 140 1.680 

12.001 20.000 2 84 1.008 

20.001 30.000 2 56 672 

0 13.500 3 280 3.360 

13.501 22.500 3 168 2.016 

22.501 33.750 3 112 1.344 

0 15.000 4 420 5.040 

15.001 25.000 4 252 3.024 

25.001 37.500 4 168 2.016 

0 16.500 5 560 6.720 

16.501 27.500 5 336 4.032 

27.501 41.250 5 224 2.688 

0 18.000 6 700 8.400 

18.001 30.000 6 420 5.040 

30.001 45.000 6 280 3.360 

0 19.500 7 840 10.080 

19.501 32.500 7 504 6.048 

32.501 48.750 7 336 4.032 

0 21.000 8 980 11.760 

21.001 35.000 8 588 7.056 

35.001 52.500 8 392 4.704 

0 22.500 9 1.120 13.440 

22.501 37.500 9 672 8.064 

37.501 56.250 9 448 5.376 
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0 24.000 10 1.260 15.120 

24.001 40.000 10 756 9.072 

40.001 60.000 10 504 6.048 

0 25.500 11 1.400 16.800 

25.501 42.500 11 840 10.080 

42.501 63.750 11 560 6.720 

0 27.000 12 1.540 18.480 

27.001 45.000 12 924 11.088 

45.001 67.500 12 616 7.392 

0 28.500 13 1.680 20.160 

28.501 47.500 13 1.008 12.096 

47.501 71.250 13 672 8.064 

 

Πίνακας 12. Επίδομα Παιδιού για Μονογονεϊκές Οικογένειες (2017) 

Ετήσιο 

Οικογενειακό 

Εισόδημα ΑΠΟ 

(€) 

Ετήσιο 

Οικογενειακό 

Εισόδημα ΕΩΣ (€) 

Τέκνα Μηνιαίο 

Επίδομα 

(€) 

Ετήσιο 

Επίδομα (€) 

0 9.000 1 70 840 

9.001 15.000 1 42 504 

15.001 22.500 1 28 336 

0 10.500 2 140 1.680 

10.501 17.500 2 84 1.008 

17.501 26.250 2 56 672 

0 12.000 3 280 3.360 

12.001 20.000 3 168 2.016 

20.001 30.000 3 112 1.344 

0 13.500 4 420 5.040 

13.501 22.500 4 252 3.024 

22.501 33.750 4 168 2.016 
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0 15.000 5 560 6.720 

15.001 25.000 5 336 4.032 

25.001 37.500 5 224 2.688 

0 16.500 6 700 8.400 

16.501 27.500 6 420 5.040 

27.501 41.250 6 280 3.360 

0 18.000 7 840 10.080 

18.001 30.000 7 504 6.048 

30.001 45.000 7 336 4.032 

0 19.500 8 980 11.760 

19.501 32.500 8 588 7.056 

32.501 48.750 8 392 4.704 

0 21.000 9 1.120 13.440 

21.001 35.000 9 672 8.064 

35.001 52.500 9 448 5.376 

0 22.500 10 1.260 15.120 

22.501 37.500 10 756 9.072 

37.501 56.250 10 504 6.048 

0 24.000 11 1.400 16.800 

24.001 40.000 11 840 10.080 

40.001 60.000 11 560 6.720 

0 25.500 12 1.540 18.480 

25.501 42.500 12 924 11.088 

42.501 63.750 12 616 7.392 

0 27.000 13 1.680 20.160 

27.001 45.000 13 1.008 12.096 

45.001 67.500 13 672 8.064 

Πηγή: ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Παιδιού: Πίνακες και Παραδείγματα, διαθέσιμο στο 

https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/pinakes-paradeigmata/  

https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/pinakes-paradeigmata/
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Στατιστικά στοιχεία 

Γ.1. Από τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής ζωής» 

Εικόνα 5. Συγκεντρωτικά στοιχεία αιτήσεων ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα

 

 

Εικόνα 6. Αιτήσεις ενδιαφερομένων ανά κατηγορία εισοδήματος 

 

 

Εικόνα 7. Αιτήσεις ενδιαφερομένων ανά περιφέρεια 
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Εικόνα 8. Αιτήσεις παιδιών ανά περιφέρεια 
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Εικόνα 9. Συγκεντρωτικά στοιχεία αιτήσεων ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα 
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Εικόνα 10. Αιτήσεις ενδιαφερομένων ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης 

 

Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία Αιτήσεων ενδιαφερομένων, (2018), Δράση «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014 – 2020, 

διαθέσιμο στο 

 https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/stats/StatAithseis2018.pdf  

 

Εικόνα 11. Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ωφελούμενων προγράμματος 

 

 

 

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/stats/StatAithseis2018.pdf


 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 166 

 
 

 

 

Εικόνα 12. Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία ωφελούμενων προγράμματος 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Ωφελούμενες μητέρες ανά περιφέρεια 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 167 

 
 

 

 

 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 168 

 
 

 

 

Εικόνα 14. Παιδιά που λαμβάνουν Voucher ανά περιφέρεια

 

Εικόνα 15. Ωφελούμενες μητέρες ανά κατηγορία εισοδήματος 
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Εικόνα 16. Ωφελούμενες ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης 

 

Πηγή: Στατιστικά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος, (2018), Δράση «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014 – 2020, 

διαθέσιμο στο 

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/stats/StatOfeloymenoi2018.pdf  

 

Εικόνα 17. Δομές Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων 

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/stats/StatOfeloymenoi2018.pdf
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Εικόνα 18. Δομές αστέγων στο Δήμο Πειραιώς 
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Πηγή: Φροντίδα Αστέγων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, διαθέσιμο στο http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/gia-polites/domes-

ypiresies 

 

Συνεντεύξεις 

5.Α. Δήμος Αμαρουσίου 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Ξεκινώντας, πείτε μας λίγα πράγματα για τις δημοτικές δράσεις από τις οποίες 

επωφελούνται ευάλωτες οι οικογένειες και κυρίως τα παιδιά που ανήκουν σε 

αυτές. 

Ελένη Γιαννακοπούλου: Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει χτίσει ένα δίχτυ αλληλεγγύης 

στην κοινότητα ώστε να καλύπτονται οι πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες των 

οικογενειών, ειδικά εκείνων που έχουν παιδιά. Αναφέρουμε τις πιο σημαντικές δομές 

που λειτουργούν:  

• Δημοτικό Πολυϊατρείο: 25 ειδικότητες εθελοντών ιατρών, 6.000 άποροι και 

ανασφάλιστοι πολίτες εξετάζονται ετησίως, κατόπιν ραντεβού.  

• Κοινωνικό Φαρμακείο: ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 και σήμερα πάνω 

από 300 άτομα λαμβάνουν εντελώς δωρεάν τη φαρμακευτική τους αγωγή, 

http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/gia-polites/domes-ypiresies
http://www.astegoi.gov.gr/index.php/en/gia-polites/domes-ypiresies
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επιδεικνύοντας την κάρτα «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» και πρόσφατη ιατρική 

συνταγή.  

• Γραφείο κοινωνικής στήριξης: Για κάθε θέμα προνοιακού χαρακτήρα που 

απασχολεί τους πολίτες, προσωπικό ή οικογενειακό, παραπέμπουν-δικτυώνουν 

και υλοποιούν επιμέρους πολιτικές (κοινωνικό φροντιστήριο, εισαγγελικές 

έρευνες κ.ά.) 

• Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης: Ολοκληρωμένη κοινοτική δομή που 

στοχεύει στην πρόληψη και προαγωγή ψυχικής υγείας.  

• ΚΔΑΠ-ΜΕΑ: Δομή δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με νοητική στέρηση 

και αυτισμό σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

ΑμεΑ.  

• Γεύμα Αγάπης –Κοινωνικό Παντοπωλείο: Καθημερινή στήριξη σε επίπεδο 

σίτισης και παροχής τροφίμων μακράς διάρκειας, κυρίως σε οικογένειες με 

ανήλικα παιδιά. 

• Δημοτικοί Λαχανόκηποι: Δύο δημοτικοί λαχανόκηποι όπου δικαιούχοι 

καλλιεργητές είναι ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά οικογένειες.  

• Αθλητισμός- Πολιτισμός: Σειρά παροχών δωρεάν συμμετοχών ή μειωμένου 

αντίτιμου σε όλο το φάσμα των αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων του 

Δήμου.  

2. Απ’ ότι έχουμε δει, στο Δήμο Αμαρουσίου λειτουργεί το Δημοτικό Κοινωνικό 

Πολυϊατρείο, συνεπώς ο δήμος δραστηριοποιείται ως προς την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι έχει επιλεχθεί αυτή 

η δράση έναντι άλλων; 

Ε.Γ.: Το Δημοτικό Πολυϊατρείο Λειτουργεί περί τα 12 χρόνια στο Μαρούσι και είναι 

μια από τις πιο σημαντικές δομές, διότι αφορά την υγεία των ευάλωτων και άπορων 

συμπολιτών μας. 25 διαφορετικές ειδικότητες ιατρών, εξετάζουν δωρεάν τους 

ανασφάλιστους συμπολίτες μας, δίνοντας και σχετικές βεβαιώσεις ή παραπεμπτικά. 

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κλείνεται ραντεβού ακόμη και μεσημεριανές-

απογευματινές ώρες και έτσι αποφεύγεται η ταλαιπωρία της μετακίνησης προς τα 
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δημόσια νοσοκομεία των ασθενών. Παράλληλα, σε συνδυασμό με το κοινωνικό 

φαρμακείο που λειτουργεί στο ίδιο κτίριο, οι εξεταζόμενοι , λαμβάνουν με την ιατρική 

συνταγή και τα φάρμακά τους άμεσα. Πάνω από 6.000 πολίτες εξετάζονται ετησίως 

από το Πολυϊατρείο.  

3. Γνωρίζουμε ότι σε κάθε δήμο λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας για ενημέρωση 

και συμβουλευτική στήριξη των οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε 

ανάγκη, ως προς τα προγράμματα πρόνοιας από τα οποία μπορούν να 

επωφεληθούν. Θεωρείτε ότι είναι καλά σχεδιασμένη ή υπάρχουν δυνατότητες 

βελτίωσης της δράσης αυτής; 

Ε.Γ.: Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί μικρό χρονικό διάστημα στον Δήμο μας 

(λιγότερο από 1 έτος) και δεν είναι ασφαλής η αξιολόγηση. Τα δείγματα είναι πολύ 

ενθαρρυντικά, καθώς έχουν αναλάβει ένα μεγάλο προνοιακό κομμάτι του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των επισιτιστικών 

προγραμμάτων, των προνοιακών επιδομάτων και της συμβουλευτικής υποστήριξης 

οικογενειών και παιδιών. Πιθανές διορθωτικές προτάσεις θα γίνουν ύστερα από 

εύλογο χρονικό διάστημα και έχοντας υπόψη τις πρώτες ετήσιες απολογιστικές 

εκθέσεις.   

4. Μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για τη στήριξη της φτωχής οικογένειας 

είναι οι Παιδικοί Σταθμοί. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ήταν αναγκαία η 

θέσπιση της πρωτοβουλίας αυτής, και είναι τελικά αποτελεσματική, ή καταλήγει 

να λειτουργεί μόνο ως χώρος φύλαξης των παιδιών τις ώρες που οι γονείς 

εργάζονται; 

Ε.Γ.: Σε αυτό το εδάφιο αντιμετωπίζουμε δύο θέματα: εάν είναι χρήσιμος ο θεσμός 

λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και η ποιότητα της δουλειάς που γίνεται σε 

αυτούς.  

α) Κατ’ αρχάς, ασφαλώς και είναι απολύτως απαραίτητη η λειτουργία των παιδικών 

σταθμών διότι πετυχαίνεται η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

των μητέρων. Άλλωστε, οι γυναίκες είναι επιβαρυμένες με την ανατροφή των παιδιών 
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χωρίς εναλλακτική επιλογή για ένταξη στην αγορά εργασίας, και παράλληλα, τα οφέλη 

από την κοινωνικοποίηση των νηπίων είναι πολλαπλά.   

β)Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι δραστηριότητες, η διατροφή και συνολικά η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την εκάστοτε διεύθυνση των Παιδικών 

Σταθμών που λειτουργούν με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ. Αυτονόητο είναι ότι η πρέπει 

να λειτουργεί σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιασμένο στην ανάπτυξη των 

ψυχο-κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων και όχι να λειτουργεί ως χώρος φύλαξης.  

5. Μιλήστε μας για τη Γωνιά Προσφοράς και Αλληλεγγύης του Δήμου 

Αμαρουσίου. Θεωρείτε πως καλύπτονται οι ανάγκες των οικογενειών με παιδιά 

της περιοχής, αρά είναι η δράση αποτελεσματική; 

Ε.Γ.: Μια δομή που εγκαινιάστηκε τα τελευταία χρόνια στο Μαρούσι, είναι η Γωνιά 

Προσφοράς και Αλληλεγγύης. Σε αυτό τον χώρο μπορούν όλοι, απλοί πολίτες, 

σύλλογοι, εταιρίες, ΜΚΟ και άλλοι να προσφέρουν ό,τι δεν χρειάζονται πλέον, σε 

καλή κατάσταση και έτοιμα για χρήση: ρούχα, υποδήματα, λευκά είδη-κουβέρτες, 

παιχνίδια, παιδικά-βρεφικά-εφηβικά είδη, βιβλία, είδη οικιακής χρήσης, 

μικροσυσκευές, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, χαλιά, ποδήλατα και πολλά άλλα που 

είναι αδύνατον να αναφερθούν. Στη συνέχεια, εκπαιδευμένοι εθελοντές κάνουν 

διαλογή, κατηγοριοποίηση και τοποθέτηση στους ειδικούς χώρους των προϊόντων. Η 

κοινωνική υπηρεσία παράλληλα, τηρεί ειδικό αρχείο με καταγεγραμμένες τις ανάγκες 

των ωφελούμενων και άμεσα παραλαμβάνουν τα πράγματα που χρειάζονται. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά αποτελεσματική δράση που καλύπτει άμεσα πρακτικές 

ανάγκες των ευάλωτων οικογενειών, εξοικονομώντας σημαντικά χρηματικά ποσά. 

Ταυτόχρονα η τοπική κοινότητα εκπαιδεύεται στο πνεύμα στης προσφοράς και της 

αλληλεγγύης και λαμβάνουν την ικανοποίηση της βοήθειας στον συνάνθρωπο. 

6. Συναισθηματικά υγιείς γονείς ανταπεξέρχονται καλύτερα στο γονικό τους 

ρόλο, χωρίς να βγάζουν το άγχος και την αβεβαιότητα της καθημερινότητας με 

μη αποδεκτή συμπεριφορά (π.χ. περιστατικά βίας και αυτοκτονιών). Για αυτόν 

τον λόγο έχει δοθεί έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μέσω 
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του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Αμαρουσίου. Πώς 

κρίνετε ότι ανταπεξέρχεται η λειτουργία του Κέντρου στις ανάγκες της 

περιοχής; 

Ε.Γ.: Το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι ένα κέντρο πρόληψης και 

βραχείας υποστήριξης που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε κατοίκους και δημότες 

Αμαρουσίου, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:  

1. Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηματικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και 

ενηλίκων.  

2. Συμβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους και οικογένειας.  

3. Συμβουλευτική γονέων. 

4. Αξιολόγηση δυσκολιών στη μάθηση και ψυχομετρική αξιολόγηση παιδιών και 

εφήβων 

5. Φορέας Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου. 

Από το κέντρο δέχονται υπηρεσίες 820 άτομα, ζευγάρια και οικογένειες ετησίως με 

αυξητική τάση ως προς τη ζήτηση στήριξης εφήβων. 

7. Πιστεύετε ότι μέσα από όλες αυτές τις δράσεις του δήμου Αμαρουσίου 

υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν σε κάποια δράση και κερδίζουν 

περισσότερο από ότι αν συμμετείχαν σε κάποια άλλη; Που πιστεύετε ότι 

οφείλεται αυτό; 

8. Αντίστοιχα, πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά που επωφελούνται λιγότερο; Που 

πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; 

9. Ποια θεωρείτε ότι είναι η δράση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

των παιδιών; Για ποιο λόγο;  

Ε.Γ.: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις αυτού του τύπου, εάν και που, 

ωφελούνται τα παιδιά, περισσότερο ή λιγότερο από τις δημοτικές δομές υποστήριξης. 

Οτιδήποτε προσφέρεται στα παιδιά, το έχουν ανάγκη και η απουσία του δημιουργεί 

ζητήματα διαφορετικής βαρύτητας. Είναι τουλάχιστον άστοχο να βάλουμε στη ζυγαριά 

π.χ. το φαγητό με την ψυχολογική στήριξη, ή το κοινωνικό φροντιστήριο με τη 
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συμμετοχή τους στα δρώμενα της πόλης, διότι το σύνολο τους, συνθέτει την ομαλή 

ψυχο-κοινωνική τους ανάπτυξη, την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και τελικά τη χωρίς 

περιορισμούς και αποκλίσεις ζωή τους.  

10. Τέλος, από την εμπειρία σας, σε ποια σημεία διαπιστώνετε ότι ίσως υπάρχει κενό, 

ότι ίσως δηλαδή παρουσιάζονται προβλήματα που εμποδίζουν τα παιδιά να 

αξιοποιήσουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια μέσα από αυτές τις δράσεις; 

Ε.Γ.: Είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσουμε στην ψυχική υγεία των παιδιών 

και ειδικά των εφήβων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος στις 

κοινοτικές δομές. Η συμβουλευτική στα σχολεία θα ήταν επίσης μια σημαντική 

επένδυση. Σήμερα, ο Δήμος δεν έχει άδεια να κάνει σεμινάρια στα σχολεία, κάτι που 

προτείνουμε να αλλάξει. Τέλος η ροή των χρηματοδοτήσεων θα μπορούσε να 

υποστηρίξει τα λεγόμενα «κοινωνικά φροντιστήρια», διότι η πλειοψηφία των γονιών 

αδυνατούν να πληρώσουν αυτού του τύπου υποστηρικτική διδασκαλία των παιδιών 

τους.  

 

5.Β. Kid and Family 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

1. Ερευνήτρια: Έχουμε δει ότι δραστηριοποιείστε έντονα ως προς τη βελτίωση της 

διατροφής των ευάλωτων οικογενειών με παιδιά. Γιατί θεωρείται την κάλυψη της 

συγκεκριμένης ανάγκης μέσω αυτής της δράσης πιο σημαντική από άλλες; 

 Ρουμπίνη Τερζάκη: Δεν είναι πιο σημαντική από τις άλλες, είναι σαν μέτρο 

καταστολής για τις άμεσες ανάγκες (φυσικές καταστροφές φωτιές πλημμύρες κλπ.) όταν 

αυτές προκύπτουν. Το πρώτο είναι να πάμε εκεί με γιατρούς να αντιμετωπίσουμε την 

υποστήριξη ανθρώπων που έχασαν ανθρώπους γιατί μπορεί να αυτοκτονήσουν. Πρώτα 

χρειάζεται να ζήσουν και μετά να φάνε. Άρα πρώτα χρειάζεται το κέντρο παραπομπής 

και θεραπείας και ταυτόχρονα πάμε και με προϊόντα γιατί αισθανόμαστε ότι είναι γελοίο 

να πάμε χωρίς να προσφέρουμε κάτι τη στιγμή που δεν έχουν τίποτα. Κι εκεί χρειάζονται 

και συγκεκριμένα πράγματα, που έχουμε αποκτήσει την εμπειρία και ξέρουμε τι είναι, γι’ 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 177 

 
 

 

 

αυτό και έχουμε διαμορφώσει έτοιμα πακέτα για καταστροφές φυσικές ή κοινωνικές, π.χ. 

μια διαδήλωση. Εκεί υπάρχουν πολλά θύματα που τα νοσοκομεία δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν, γίνεται χαμός. Εμείς μπορούμε. Και ακόμα σε έκτακτες περιπτώσεις 

μεταφέρουμε ανθρώπους στο χώρο μας για να προσφέρουμε προϊόντα τη στιγμή που 

χρειάζονται. Από φάρμακα μέχρι είδη γυναικείας υγιεινής, ζήτημα πολύ σημαντικό, αφού 

καλούμαστε να πρέπει να πληρώσουμε που είμαστε γυναίκες, ή επειδή κάναμε παιδί. 

Δίπλα στο charity shop υπάρχουν όλα τα είδη βρεφικής φροντίδας, από πάνες μέχρι 

καρότσια, κρέμες, τσάι. Μόνο γάλα σε σκόνη δε δίνουμε γιατί είμαστε υπέρ του θηλασμού. 

Ότι χρειάζεται ένα μωρό, ένα παιδί, μια μαμά. Άρα πιάνουμε και τον ενήλικα και το 

παιδί στις έκτακτες ανάγκες, τα οποία είναι διαφορετικά ανά περίπτωση. Όμως, μετά 

από 11 χρόνια εμπειρίας ξέρουμε τι ανάγκη υπάρχει στην πλημμύρα , τι στη φωτιά, ή σ 

ένα σχολείο που έχει αντιμετωπίσει μια αυτοκτονία, ή μια φοιτητική εστία που έχει να 

αντιμετωπίσει μια αυτοκτονία. Ειδικά στις εστίες δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η φοιτητική 

εστία στην Πατησίων, που είχε 48 άτομα προσωπικό έχει πλέον 7, και αντί να έχει 300 

τρόφιμους έχει 500. Έχουμε κάνει έρευνα για το τι συμβαίνει στις εστίες και στο 

πανεπιστήμιο. Έχουμε στοιχεία ακράδαντα για το τι συμβαίνει στο πανεπιστήμιο ψυχικά, 

τι ψυχιατρικές ανάγκες έχουν οι φοιτητές και τι ανάγκες σε υλικά αγαθά το έχουμε σε 

λίστες, που καλύπτουν το 50 %, και θα θέλαμε να ξέραμε τι γίνεται ακριβώς. Τώρα που 

κλείνουν τα σχολεία οι ανάγκες είναι αυξημένες, γιατί δεν υπάρχει στάνταρ πρόγραμμα 

και οι ψυχώσεις ανθούν λόγω έλλειψης ρουτίνας 

2. Ερευνήτρια: Συναισθηματικά υγιείς γονείς ανταπεξέρχονται καλύτερα στο γονικό 

τους ρόλο, χωρίς να βγάζουν το άγχος και την αβεβαιότητα της καθημερινότητας 

με μη αποδεκτή συμπεριφορά (π.χ. περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας). 

Γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιείστε ως προς την ψυχολογική υποστήριξη των 

παιδιών. Ποιοι είναι οι λόγοι που θεωρείτε ότι είναι πιο αναγκαία αυτή η μορφή 

δράσης έναντι άλλων δράσεων; 

 Ρ.Τ.: Γιατί διαπιστώσαμε βάσει των ερευνών, των workshops και της ενημέρωσης 

που κάνουμε στα σχολεία για τις συνέπειες που έχει το να μην πηγαίνει σε θεραπεία π.χ. 

ένα παιδί που αντιμετωπίζει κρίσεις πανικού, ότι τα παιδιά δεν έχουν καμία απολύτως 
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κατεύθυνση από κανέναν, ακόμα κι από τον ισορροπημένο γονιό, από τον πολύ καλό 

και ισορροπημένο γονιό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι πού να πάνε το παιδί τους. 

Οικονομικά περνάνε πολύ δύσκολα και υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε άσχετα ιατρεία 

για να ανακαλύψουν ποιος γιατρός πάει στο παιδί. Δεν γίνεται έτσι. Μας ενδιαφέρει αν 

ο γιατρός γνωρίζει τη θεραπεία για το παιδί και μάλιστα τη διαχείριση της 

αυτοκαταστροφής στο παιδί. Κι επειδή σίγουρα, απαντώ και σε αυτό, ο γονιός πλέον, 

λόγω της οικονομικής κρίσης έχει χάσει το παιδί από τα χέρια του, γιατί η κοινωνία 

ασθενεί, και ο γονιός δέχεται οικονομικό bullying και πιέσεις οικονομικές που σε άλλες 

περιπτώσεις θα τον άφηναν ήσυχο να είναι ένα συναισθηματικά νορμάλ διαχειρίσιμο 

άτομο. Αυτή τη στιγμή καλείται να είναι απολύτως λειτουργικός ως γονέας, χωρίς να 

προλαβαίνει να διαχειριστεί τις υποθέσεις του. Γι αυτό νοσεί η κοινωνία και δεν έχουμε 

ποσοστά υψηλά σε ενήλικες που μπορούν να διαχειριστούν το εαυτό τους. Αντίθετα, 

έχουμε υψηλά ποσοστά σε ενήλικες που δεν μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους, 

γι’ αυτό για εμάς αυτή η δράση είναι σημαντική. Προτιμώ να πεθάνω από έλλειψη 

φαγητού παρά να πεθάνω τρελός και να μην έχω αντίληψη του τι συμβαίνει γύρω μου. 

Θέλω πρωτίστως να έχω επαφή με την πραγματικότητα και μετά τις σωστές συνθήκες 

διαβίωσης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κοινωνία νοσηρή που έχει σοβαρά 

διαταραχτεί φυσικά, δεν έχει απλώς μια καταθλιψούλα κα μια νευρωσούλα, έχει 

ψυχωσικές διαταραχές και τα παιδιά με διαταραχές συναισθημάτων, στην πλειοψηφία 

τους. 

3. Ερευνήτρια: Εκτός από τη διατροφική και την πνευματική/ψυχολογική 

υποστήριξη που παρέχει ο οργανισμός σας, γνωρίζουμε ότι δραστηριοποιείστε και 

ως προς την κάλυψη υλικών αναγκών των παιδιών, δηλαδή την κάλυψη ειδών 

πρώτης ανάγκης, σχολικών ειδών, ιματισμού κλπ. Πιστεύετε ότι έχει ανταπόκριση 

από τα παιδιά που μπορούν να επωφεληθούν; 

 Ρ.Τ.: Όπου οι βασικές κρατικές δομές, δηλαδή η δημοτική αρχή δεν έχει βάλει 

λουκέτο, ή το Hotspot που έχει δημιουργηθεί δεν έχει βάλει λουκέτο, εμείς συνεχίζουμε 

να κάνουμε τις διανομές. Είμαστε έκτακτες μονάδες αποκατάστασης καταστροφών και 
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έχουμε εξαπλωθεί στα σχολεία, γιατί η καταστροφή στα σχολεία λόγω υψηλών 

ψυχωσικών φαινομένων είναι μεγάλη. Πηγαίνουμε σταθερά στο δεύτερο έργο μας, που 

είναι η άμεση μονάδα παρέμβασης. Εκεί φτάνουμε με γιατρούς και προϊόντα, γιατί εκεί 

είναι απολύτως απαραίτητος και ο τομέας της ψυχιατρικής κάλυψης, λόγω απώλειας 

ανθρώπων και ο τομέας της υλικής κάλυψης, λόγω απώλειας όλων των υλικών αγαθών 

των σπιτιών, οπότε εκεί ανεξάρτητα από το βαθμό ψυχωσικής ή ψυχικής ανάγκης 

κάλυψης, είναι το ίδιο μεγάλη η ανάγκη για τα προϊόντα. Ακριβώς το ίδιο. Στις 

περιπτώσεις των σχολείων φυσικά και στις περιπτώσεις των οικογενειών που είναι 

άπορες με ανήλικα παιδιά διαφέρει η ανάγκη, όχι τόσο από το ποσοστό διαβίωσης, γιατί 

η διατροφική συνήθεια είναι οικτρή στην Ελλάδα, λόγω της φτώχειας (κανείς προτιμά 

να αγοράζει φθηνά προϊόντα για να διατρέφει τα παιδιά του, που δεν έχουν θρεπτικές 

ουσίες αλλά λιπαρά, καταπονούν το συκώτι, το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

αιματολογική και ορμονική διαχείριση των οργάνων και δεν είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει σα φίλτρο 24 ώρες το 24ωρο, αν το άτομο καταναλώνει μόνο φθηνή έτοιμη 

τροφή, δηλαδή σουβλάκια, ντόνατς κλπ.). Το παιδί θέλει φρέσκια τροφή, θέλει 

οπωσδήποτε γάλα, μαγνήσιο και συστατικά που εμείς δίνουμε. Πίσω θα δείτε ότι έχουμε 

κούτες με μαγνήσιο που δίνουμε γιατί το καλοκαίρι αυτό έχει ανάγκη ο οργανισμός. Το 

φθινόπωρο δίνουμε εμβόλια γιατί είναι η εποχή για τα εμβόλια. Αυτό δε βοηθάει 

διατροφικά το εμβόλιο, βοηθάει σαν αντίσωμα. Αλλά εμείς, τον ψυχιατρικό κόσμο ενός 

παιδιού και τη διατροφική του υγεία τη θεωρούμε όπως και οι αρχαίοι Έλληνες άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους γιατί πολλές διατροφικές αλλοιώσεις προκαλούν ψυχικές 

νόσους. Η κακή λειτουργία του θυρεοειδούς πολλές φορές μπορεί να είναι η μόνη 

υπεύθυνη για ψυχική νόσο. Η κακή λειτουργία του συκωτιού επίσης. Ο μεταβολισμός, 

το πώς μεταβολίζει ένα άτομο και αν έχει θρεπτικά συστατικά στη διατροφή του είναι 

πολύ σημαντικός, γι’ αυτό δε δίνουμε κονσέρβες. Μόνο στους ενήλικες και στους 

πρόσφυγες έχουμε δώσει κονσέρβες, αλλά στους ενήλικες, όχι στα παιδιά, και μάλιστα 

τρόφιμα που δεν έχουν κίνδυνο αλλοίωσης λόγω ντομάτας, δηλαδή είναι πάρα πολύ 

στοχευμένες οι διανομές που κάνουμε σε προϊόντα. Επίσης, ο σχολικός εξοπλισμός είναι 

απαραίτητος, ένα παιδί που πάει στο σχολείο στιγματίζεται αν δεν έχει, οπότε του 
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δημιουργούμε το ψυχικό τραύμα. Ο στιγματισμός και η περιθωριοποίηση είναι η μισή 

καταστολή αν γίνει σωστά σε συνεργασία με τους πολίτες (που δε συνεργάζονται) και με 

το κράτος, που βάζει λουκέτα εύκολα. Άρα, εμείς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και 

όταν το κράτος παραλύει, κι αυτό κάνουμε. Τώρα έχει μπει λουκέτο στο Δήμο στο Μάτι, 

εμείς συνεχίζουμε τις διανομές παρότι ο δήμος δεν μπορεί να μας σφραγίσει το νόμιμο 

δελτίο αποστολής που εκδίδουμε. Είναι κλειστή και η δομή αλληλεγγύης και η 

κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα που φιλοξενούσε οικογένειες, οπότε δεν υπάρχει χώρος 

συγκεντρωμένος για διανομή στους ανθρώπους. Ωστόσο η διανομή γίνεται σε έναν-έναν, 

αφού έχουμε τα στοιχεία τους (κινητά και e-mails) καθώς και καταγεγραμμένες λίστες 

με τις ανάγκες του καθενός. Αυτό δημιουργεί αντίξοες συνθήκες στην οργάνωση, και 

έχουμε απευθυνθεί ήδη στο νέο περιφερειάρχη για τα προβλήματα που ενδεχομένως θα 

προκύψουν μέσα στο καλοκαίρι, καθώς δεν ξέρουμε σε ποια δομή να απευθυνθούμε, 

αφού η παλιά αρχή έχει φύγει και η καινούρια δεν έχει αναλάβει ακόμα, η δομή είναι 

κλειδωμένη και οι υπάλληλοι δεν είναι στη θέση τους. Η βοήθεια χρειάζεται στο να 

λειτουργεί το κράτος. 

4. Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά που επωφελούνται περισσότερο από 

κάποια από τις δράσεις σας σε σχέση με τις υπόλοιπες; Που πιστεύετε ότι 

οφείλεται η διάκριση; 

 Ρ.Τ.: Στο ό, τι ακριβώς όπως σας είπα, μόνο όπου δε λειτουργούν οι κρατικές 

δομές, εκεί έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ας πούμε, στον Ελαιώνα, τα παιδιά δεν μπορούν 

να έχουν πρόσβαση στα workshops γιατί ο Ελαιώνας δεν λειτουργεί πια σαν δομή που 

δέχεται προϊόντα και workshops, σταμάτησε. Στα σχολεία τα ελληνικά, εκεί που ο 

διευθυντής δεν θέλει να ανοίξει την πόρτα, δεν μπορούμε υποχρεωτικά να μπούμε μέσα 

και να εξυπηρετήσουμε παιδιά, ούτε το Υπουργείο μπορεί να του το επιβάλει, οπότε μόνο 

τέτοια πράγματα σταματάνε τα παιδιά από το να έχουν πρόσβαση σε εμάς. Γι αυτό και 

μόνο το λόγο έχουμε ανοίξει τα δύο charity shops ούτως ώστε σε μόνιμη βάση 12 ώρες 

την ημέρα, βιτρίνα να είναι τα προϊόντα και πίσω να μπορούν να παίρνουν δωρεάν, και 

να μπορούμε όλο αυτό το 12ωρο να έχουν πρόσβαση σε γιατρούς: παθολόγο, 

εντατικολόγο, παιδίατρο, χειρούργο, ψυχίατρο, όλων των ειδών τους γιατρούς, 
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οδοντίατρο, και έχουμε εδώ σε καθημερινή βάση τους χώρους που βλέπετε, μπροστά 

είναι τα προϊόντα και πίσω είναι η δομή ψυχικής υγείας, σωματικής υγείας και διανομών, 

γι’ αυτό και είναι το μίνι βαν απ’ έξω. Οπότε, τα σχολεία που δεν μπορούν να 

συνεργαστούν για αυτούς τους λόγους, είμαστε η μόνη δομή που έχει τρόπο απλώς να 

έρχονται μόνα τους εδώ όποτε θέλουν, με ή χωρίς την άδεια του γονιού. Αν δεν το κάνουν 

όλες οι δομές της Αθήνας, της Ελλάδας, της Ευρώπης, να βάλουν charity shops για την 

προσέγγιση της ευάλωτης ομάδας, ποτέ η ευάλωτη ομάδα δε θα μπορεί να προσεγγίσει 

τα παιδιά γιατί πάντα υπάρχουν εμπόδια, και τα εμπόδια αυτά είναι κατά του παιδιού. 

Όταν το σχολείο είναι κλειστό το παιδί δεν επωφελείται, όταν η οικογένεια είναι 

αμόρφωτη ο παιδί δεν επωφελείται. Αλλά όταν το παιδί μπορεί να μπει σ ένα μαγαζί και 

να δεχτεί τη βοήθεια του γιατρού γιατί το μαγαζί αυτό είναι πιστοποιημένο σαν κέντρο 

υγείας. Εδώ αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα προβλήματα, ας πούμε η ιδιοκτήτρια μας 

κάνει έξωση διότι εμείς της είπαμε ότι θα κάνουμε ψυχική και σωματική υγεία και βλέπει 

προϊόντα και μας θεωρεί απατεώνες και τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε 

ελέφαντες. Η Ελλάδα δεν έχει καμία δομή για να κάνει αυτό που κάνουμε. Η Ελλάδα δεν 

έχει δομή για να αντιμετωπίσει άμεσες και έκτακτες ανάγκες, ούτε σε παιδί, ούτε σε 

ενήλικα. Δηλαδή, τώρα, μια απόπειρα αυτοκτονίας σε σχολείο πώς θα την αντιμετώπιζε; 

Δεν έχει βρει τρόπο, όπως και για μια φωτιά δεν έχει βρει τρόπο. Οπότε δεν έχει λάβει 

κανένα μέτρο πρόληψης και για αυτό οι μονάδες σαν τις δικές μας που είναι έκτακτης 

ανάγκης με πολύ καλά σχεδιασμένη την προσέγγιση του πλαισίου που δεν συνεργάζεται 

(ο γονιός που δεν συνεργάζεται, ο μαθητής που δε συνεργάζεται, που δημιουργεί βία σε 

όλο το σχολείο, που χτυπάει τα παιδιά, εδώ θα έρθει για να ψωνίσει. Ή ένας εύπορος 

γονιός θα έρθει να πάρει προϊόντα σε πολύ φθηνή τιμή, να τα αποθηκεύσουμε να τα 

δώσουμε δωρεάν στις διανομές. Και άρα, όταν τα ψώνια που θα ψώνιζε 40 ευρώ θα τα 

πάρει με μια κάρτα των 5 και μια κάρτα των 10, εμείς δίνουμε πάρα πολλά προϊόντα 

στον άνθρωπο με ανάγκη, κι ο άλλος έχει πληρώσει πολύ μικρό ποσό. Γι αυτό έχουμε 

κάνει αλυσίδα τέτοια, και γι’ αυτό στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε, απλώς 

επωφελούνται. Τα πανεπιστήμια έπρεπε να έχουν καταλάβει τι γίνεται και να το 

επωφελούνται με έρευνες, να μας δίνουν έρευνες τους, τα παιδιά που περνάνε που 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 182 

 
 

 

 

έρχονται να κάνουν όλες τις έρευνες. Και είναι φανταστικό αυτό δείγμα, γιατί είναι από 

όλα τα παιδιά. Αν θέλουμε να εστιάσουμε στα ελληνόπουλα μπορούμε, αν θέλουμε να 

εστιάσουμε μόνο στα παιδιά από τους τουρίστες μπορούμε, γι’ αυτό είμαστε δίπλα στο 

μουσείο της Ακρόπολης. Μπορούμε να διαπιστώσουμε στον τόπο μας τα στοιχεία που 

ζει άλλη χώρα και ποια χώρα και τα στοιχεία που ζούμε εμείς. Η προσέλευση είναι 

τεράστια. Μόνο το μεσημέρι που κάνει πολύ ζέστη, οι μεν τουρίστες και τα δε παιδιά 

είναι στα σπίτια και τρώνε, γι’ αυτό κάνουμε ραντεβού μεσημέρι. Το απόγευμα μετά τις 

6 εδώ γίνεται πανικός. Πανικός από αιτήματα, πανικός από ραψίματα. Γιατί ράβουμε 

πάρα πολλά παιδιά, κι εννοώ από αυτοτραυματισμό, ψυχώσεις και νευρώσεις. Και τα 

σχολεία που έχουμε δίπλα μας είναι 70, σε μικρή ακτίνα και σε όλο το φάσμα ηλικιών 

και μας έχουν μάθει και μας έχουνε μπιστοσύνη ότι δεν μιλάμε. 11 χρόνια μας ξέρουν 

εδώ. Οπότε ξέρει το παιδί ότι όταν θα έρθει εδώ θα βρει και παρέα, και δε θα μιλήσει 

κανείς, και γιατρούς, και προϊόντα για να μη χρειαστεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο 

σπίτι. Μπορεί να έχει το παιδί ένα χαρτζιλίκι 5 ευρώ και να ντρέπεται να πάρει ένα τεστ 

εγκυμοσύνης ή να ντρέπεται να πάει να πάρει… να μην έχει λεφτά να πάει να πάρει 

μαγνήσιο, μπορεί να έρθει εδώ και να το πάρει. Απλώς θα το πάρει. Έχουμε ανοίξει τη 

γκάμα των προϊόντων πάρα πολύ για να μπορεί να επωφεληθεί από οτιδήποτε. Και γι’ 

αυτό μπορείτε να έρθετε να ψωνίσετε εσείς και να πάρετε δωρεά για κάποιον άλλο, για 

τη στο σουπερμάρκετ θα τα ψωνίστε ας πούμε 40 ευρώ και τα δικά σας και του άλλου 

εδώ θα τα ψωνίσετε 10. 

5. Ερευνήτρια: Ποια θεωρείτε ότι είναι η δράση του οργανισμού σας που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών; Για ποιο λόγο; 

 Ρ.Τ.: Στο ότι μαθαίνουμε τον κόσμο, στα πλαίσια της κοινωνικής θεραπείας που 

κάνουμε, που αυτό δεν το έχει κάνει κανείς. Μόνο από την τηλεόραση και τα social 

media  μπορεί κανείς να στείλει μηνύματα, αλλά θεραπεία δε μπορεί να κάνει. Εδώ 

οποιοσδήποτε έρχεται κάθε εβδομάδα απ’ έξω έχουμε «Ζωντανές κούκλες», workshops 

διαχείρισης θυμού, στα αγγλικά και στα ελληνικά, και βάζουμε του ς τουρίστες που 

ξέρουνε τι κάνουμε να συμμετέχουν κιόλας. Αλλά θέλει πραγματικά ολιστική 

αντιμετώπιση. Η αμεσότητα είναι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Σε μια εβδομάδα, 
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έχουν ολοκληρώσει όλο το πρόγραμμα θεραπείας τους, ξέρουν από την επιστημονικής 

μας ομάδα, σαν κέντρο παραπομπής που είμαστε, σε τι θεραπεία θα πάνε, 

προσωποκεντρική, γνωσιακή, συστημική, ψυχαναλυτική, ψυχιατρική, σε τι είδους 

ψυχίατρο, σε ποιον ψυχίατρο μπορούν να βρουν καλή τιμή. Παραπέμπουμε συνέχεια 

περιπτώσεις. Χρειάζονται ράψιμο, το έχουν αμέσως, δεν πάνε στο νοσοκομείο να 

περιμένουν στην ουρά, εδώ επιτόπου, την ώρα που θα έρθουνε και χωρίς ραντεβού. 

Επίσης, χρειάζονται βοήθεια γιατί τους βιάζει ο πατέρας, η μάνα, γιατί ζουν σεξουαλική 

βία μέσα στο σπίτι, εμείς δεν πρόκειται να το πούμε. Θα κάνουμε όλες τις νόμιμες 

διαδικασίες με τη εισαγγελία από εμάς, να τα βάλει ο γονιός με εμάς, όχι με το παιδί. Το 

πιο σημαντικό είναι η Άμεση παρέμβαση και το Κέντρο Παραπομπής. Στην Ελλάδα 

κανένας δεν ξέρει σε τι θεραπεία θα πάει το παιδί του. Ο θεσμός του generalist τώρα 

καταφέραμε να θεσμοθετηθεί με πολύ σπρώξιμο και επιτέλους θα υπάρξει στην Ελλάδα. 

Ξεκινήσαμε από αυτό φτιάχνοντας τη βάσης για όλες τις δομές και όλες τις οικογένειες. 

Αλλάξαμε νόμο, αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλα και τώρα πάμε για δεύτερο 

νόμο: ποινικοποίηση του γονιού που δεν ασκεί την επιμέλεια. Έχει όλα τα μέτρα 

αντισύλληψης αλλά από τη στιγμή που έκανε παιδί, θέλει δε θέλει θα ασχοληθεί. Αν δεν 

ασχοληθεί να είναι μη εξαγοράσιμο ποινικό αδίκημα. Χρειαζόμαστε και ελληνικά 

πανεπιστήμια δίπλα μας σε αυτό, πέρα από τα 17 ευρωπαϊκά που ήδη μας στηρίζουν 

γιατί στο εξωτερικό αυτό είναι ήδη ποινικό αδίκημα. Εδώ είναι νόμιμο δικαίωμα του 

γονιού να ασκήσει επιμέλεια. Που ακούστηκε αυτό. Άρα αυτό είναι το πιο σημαντικό 

έργο που κάνουμε, και ακόμα σοβαρότερο είναι ότι το υλοποιήσαμε. Έχουμε την 

προσέγγιση πλαισίου 11 χρόνια και κάνουμε τις έρευνες και κάνουμε και το έργο, 

θεραπεύουμε δηλαδή την πείνα και την κοινωνική απαξίωση και το στιγματισμό και την 

ψυχική υγεία. Αυτό θέλουμε ακριβώς και αυτό είναι το σημαντικό από όλα αυτά, ότι 

είναι έργο του κινήματος που δημιουργήσαμε που λέγεται Hug For Youth. Επειδή το 

κίνημα δεν είναι κάτι που έχει ΑΦΜ, ούτε έχει νομικές συνέπειες, αλλά μπορεί να έχει 

επιδιώξεις. Το κίνημα θέλουμε να είναι επιστημονικό και μόνο, είτε αφορά καλλιτέχνες, 

είτε αφορά γιατρούς, είτε αφορά πανεπιστήμια, κι αυτό είναι το πλαίσιο του κινήματος. 

Το ανοίξαμε σε 17 χώρες, στη χώρα μας δεν έχουμε προλάβει να ζητήσουμε πολλές 
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συμμετοχές. Θα θέλαμε και το Πάντειο να μπει στη Hug for Youth, να υποστηρίζει τα 

παιδιά σαν πανεπιστήμιο, όπως και τους νόμους που θέλουμε να αλλάξουμε και να 

ζητάει κι αυτό, να συνυπογράφει στη αλλαγή κάποιων νόμων σαν αίτημα. 

6. Ερευνήτρια: Τέλος, από την εμπειρία σας, που διαπιστώνετε ότι ίσως 

εντοπίζονται κενά, ότι δηλαδή ίσως παρουσιάζονται προβλήματα που εμποδίζουν 

τα παιδιά να αξιοποιήσουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια μέσα από τις δράσεις σας; 

 Ρ.Τ.: Στην έλλειψη νόμων και στην έλλειψη συνέπειας της λειτουργίας των δημοτικών 

δομών. Οι δημοτικές δομές κατεβάζουν προγράμματα που δεν τα κάνουν. Κατεβάζουν 

προγράμματα που δε γίνονται. Απευθυνθήκαμε στα Ανοιχτά σχολεία της αρχής του 

Δήμου Αθηναίων. Εκεί λοιπόν, παίζουν τα παιδάκια, χωρίς να υπάρχει ένα δομημένο 

πρόγραμμα σωματικής και ψυχικής υγείας. Η έκτακτη ομάδα παρέμβασης έπρεπε να 

υπάρχει από το δήμο επειδή δεν έχουν ψυχολόγους τα σχολεία. Έπρεπε να έχει ο δήμος 

ένα μίνι βαν που να πηγαίνει στα σχολεία με προϊόντα από τις εταιρείες, αυτό που 

κάνουμε εμείς, και έχει και την άδεια ήδη να μπει. Τα σχολικά γεύματα δεν καλύπτουν 

για παράδειγμα τις ανάγκες όλων των παιδιών αφού τα σχολεία είναι λίγα. Άρα το 

κράτος δημιουργεί από μόνο του την ερώτηση που μου θέσατε, και πολύ σωστά τη θέτετε: 

Πάει η βοήθεια στα παιδιά; Το κράτος δεν εξασφαλίζει ότι πηγαίνει, απεναντίας, 

κατεβάζει προγράμματα που απευθύνεται σε ελάχιστα παιδιά και δημιουργεί εντυπώσεις. 

Ουσιαστικές μονάδες πρόληψης και αντιμετώπισης δεν έχει. Και ψυχιατρικές δομές δεν 

έχει για παιδιά. Οι κλινικές που διαθέτουν είναι μονάχα δύο: το Σισμανόγλειο και το 

Παίδων, όπου υπολειτουργούν. Δεν υπάρχουν τμήματα αυτοκαταστροφής και 

αυτοκτονικών συμπεριφορών πουθενά και δεν υπάρχει και σε κανέναν ελληνικό 

πανεπιστήμιο τέτοιο τμήμα. Για εμάς το βασικό είναι στο Κέντρο Παραπομπής να 

συμμετέχει όλος ο επιστημονικός κόσμος, γιατί είναι το μοναδικό που υπάρχει στην 

Ελλάδα, με επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 12 επιστημονικές ειδικότητες και 

θέλουμε στις επιδιώξεις αυτού του κέντρου να συμμετέχουν τα πανεπιστήμια με τις 

έρευνες, δηλαδή, την έρευνα που έχουμε να την κάνουν διασπορά με την απαραίτητη 

γραφειοκρατία, και γιατί όχι να κατεβάζουν και χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη 
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συγκεκριμένη έρευνα, την οποία θα τους διαθέτουμε δωρεάν, γιατί και τα πανεπιστήμια 

έχουν ανάγκη χρηματοδότησης, αρκεί να έχουν αξιόπιστες πηγές.  

 

5.Γ. Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας (Κοινωνική & 

Εκπαιδευτική ΔΡΑΣΗ) 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ιδρύτρια του Κέντρου Συμπαράστασης 

Παιδιών και Οικογένειας (Κοινωνική & Εκπαιδευτική ΔΡΑΣΗ) κα. Μυρτώ Λεμού, 

στη δομή της, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, 17:30 μμ. 

Αρχικά η ερευνήτρια ρώτησε σχετικά με την ύπαρξη πιθανών δράσεων τους 

για τις άστεγες οικογένειες ή τους ανήλικους. Η ιδρύτρια της δομής, τόνισε ότι, 

προσπαθούν να βοηθήσουν παρέχοντας νομικές συμβουλές και υποστήριξη σε 

άστεγες οικογένειες τσιγγάνων, ενώ παράλληλα προσπαθούν να εντάξουν τα ανήλικα 

παιδιά στο σχολείο, παρέχοντας προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Η ιδρύτρια 

της δομής, τόνισε ότι ο βασικός σκοπός τους είναι η σχολική ένταξη των παιδιών, ως 

μέρος της ομαλής ένταξης τους και στη βελτίωση της ευημερίας τους.  

Έπειτα, η ερευνήτρια αναζήτησε διευκρινήσεις αναφορικά με τη σχολική 

ένταξη και αν αφορά μόνο τα παιδιά. Σε αυτή τη διευκρίνηση, η κα. Λεμού, τόνισε 

ότι η δράση τους εστιάζει περισσότερο στα παιδιά γιατί είναι λίγοι οι ενήλικοι που 

θεωρούν σημαντική τη δική τους εκπαίδευση. Επίσης, τόνισε, ότι στη προσπάθειά της 

να γράψει τα παιδιά στο σχολείο, συναντά δυσκολίες, καθώς τα παιδιά αυτά, συχνά 

δεν έχουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ την εγγραφή 

τους στο σχολείο.  

Η ερευνήτρια σε επόμενη ερώτηση της προσπάθησε να εντοπίσει αν υπάρχει 

η πληροφορία ύπαρξης άστεγων παιδιών στο Δήμο Αθηναίων. Η ιδρύτρια της δομής 

δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι άστεγα και φιλοξενούνται στα 

Νοσοκομεία Παίδων (60-80 παιδιά που δεν έχουν βρει δομές).  

Επιπροσθέτως, η ίδια εντοπίζει ότι ειδικά στις οικογένειες των τσιγγάνων, 

παρατηρούνται γραφειοκρατικά προβλήματα όταν υπάρχει ένα νεογέννητο παιδί. Πιο 

αναλυτικά, τόνισε, ότι συχνά γράφονται λάθος τα ονόματα (εξαιτίας, ως ένα βαθμό, 
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και της ανεπαρκούς γνώσης γραφής και ανάγνωσης των τσιγγάνων) γεγονός που 

δημιουργεί προβλήματα στην αναγνώριση του παιδιού, καθώς το παιδί δεν μπορεί να 

λάβει ΑΜΚΑ, δεν μπορεί να κάνει εμβόλια, δεν μπορεί να πάρει πιστοποιητικό 

γέννησης. Χαρακτηριστικά τονίζει ότι υπάρχουν άτομα που έχουν ενηλικιωθεί και 

δεν μπορούν να βγάλουν ταυτότητα. Αυτό, αποτελεί εμπόδιο στο έργο της δομής, 

γιατί το παιδί δεν μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, ενώ η νομική διαδικασία για τη 

διόρθωση των ονομάτων χρειάζεται αρκετά χρήματα. Συχνά δεν υπάρχει η 

απαραίτητη χρηματοδότηση για να καταστεί εφικτή η επίλυση όλων των παρόμοιων 

περιπτώσεων. Άλλο στοιχείο που πρόσθεσε αναφορικά με τα προβλήματα που 

συναντά είναι ότι κάποιοι έφηβοι που έχουν φύγει από το σπίτι εμφανίζουν 

παραβατική συμπεριφορά. Αν συλληφθούν και μέχρι να γίνει το δικαστήριο, το παιδί 

επίσης δεν έχει που να πάει, οι αρχές είναι συχνά αναγκασμένες να κρατούν το παιδί 

στα αστυνομικά τμήματα, γεγονός που ενδεχομένως να έχει αρνητικές συνέπειες στην 

ανάπτυξη του παιδιού. Αν και οι επιμελητές των δικαστηρίων προσπαθούν να βρουν 

δομές για να φιλοξενηθεί ο έφηβος, αυτό το έργο δεν είναι πάντα εύκολο.  

Η ερευνήτρια προσπάθησε επίσης να διευκρινίσει τη νομική διαδικασία για 

τα ανήλικα που είναι άστεγα. Η κα. Λεμού σημείωσε ότι σε αυτήν την περίπτωση θα 

πρέπει να υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να ειδοποιήσει 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι υπάλληλοι εκεί θα πρέπει να δώσουν αναφορά, 

μετά από επιτόπια έρευνα, στον εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να αποφανθεί για την 

επιμέλεια του παιδιού. Ωστόσο, τόνισε, ότι αρκετές περιπτώσεις δεν φτάνουν ποτέ 

στον εισαγγελέα.  

Οπωσδήποτε αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την κα. Λεμού, η 

οικονομική στήριξη (π.χ. επιδόματα) θα πρέπει να συνοδεύονται πρώτον από έναν 

όρο να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και δεύτερον να γίνονται έλεγχοι από 

κοινωνικούς λειτουργούς (χωρίς αίτημα) στις οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα. 

Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

επιβεβαιώνεται η ορθή χρήση των επιδομάτων, η οποία έχει ως κύριο στόχο την 

ευημερία των παιδιών.  
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Σε ερώτηση της ερευνήτριας, αναφορικά με το τι μπορεί να γίνει, σχετικά με 

τα παραπάνω ζητήματα, η ιδρύτρια της δομής σχολίασε ότι στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν οικογενειακά δικαστήρια, όπου θα αναλαμβάνουν συνολικά τις 

περιπτώσεις που αφορούν στην οικογένεια. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ολιστική 

υποστήριξη στα παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τα παραπάνω 

που αναφέρθηκαν. 

 

Η συνέντευξη παρατίθεται παρακάτω: 

1. Ποιες είναι οι δράσεις σας αναφορικά με τις άστεγες οικογένειες ή τους 

ανήλικους; 

ΜΛ: Εμείς στις δράσεις μας εξυπηρετούμε και αστέγους και μη αστέγους. Οι 

οικογένειες που συνήθως έχουμε είναι τσιγγάνοι και οι πλειοψηφία των παιδιών που 

έχουμε είναι από το Δροσερό της Ξάνθης. Συχνά, οι οικογένειες των τσιγγάνων μένουν 

άστεγες ή δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Καμία φορά έρχονται σε εμάς να κάνουν 

μπάνιο, να τους βοηθήσουμε γιατί βρίσκονται σε χάλια κατάσταση. Τώρα χορηγούνται 

κάποιες επιδοτήσεις για τα σπίτια που αυτό κάποιες φορές βοηθάει και παραμένουν στο 

σπίτι λόγω της επιδότησης, αλλά καμία φορά δεν πληρώνουν τον σπιτονοικοκύρη και 

αυτό επιδεινώνει την κατάσταση.Oι άστεγες οικογένειες δεν είναι κάτι σταθερό.  

 

2. Οπότε σε σχέση με τα άστεγα παιδιά, εσείς έρχεστε σε επαφή μαζί τους, όταν 

οι γονείς είναι άστεγοι Τσιγγάνοι; 

ΜΛ: Ναι γιατί εμάς ο σκοπός μας είναι η σχολική ένταξη των παιδιών. Μέσα στο όλο 

πρόβλημα, άλλες οικογένειες είναι περισσότερο οργανωμένες και άλλες λιγότερο 

οργανωμένες, διότι αρκετοί παντρεύονται σε σχετικά μικρή ηλικία. Αυτό το θέμα, όταν 

παντρεύεται ένα παιδί σε μικρή ηλικία και μέχρι να μπορέσουν να κάνουν ένα σταθερό 

σπιτικό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Αν κάνουν και παιδιά, αυτό επιβαρύνει 

την κατάσταση και συχνά αναγκάζονται να μένουν σε αυτοκίνητο, μέχρι να μπορέσουν 

να τα βγάλουν πέρα.  
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3. Εσείς, όταν μιλάτε για σχολική ένταξη μιλάτε και για αυτούς που έχουν ήδη 

παντρευτεί αλλά είναι σε ηλικία πού θα μπορούσαν να πάνε σχολείο; 

ΜΛ: Όχι, πιο πολύ για τα παιδιά τους, αν και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι πρέπει 

να συνεχίσουν και ίδιοι την εκπαίδευση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πολλοί λίγοι έχουν 

πάει σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ή λίγοι καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό το 

σχολείο. Εμείς, αυτήν την εποχή τρέχαμε να βρούμε όλα τα παιδιά που είναι 5 με 6 ετών 

να γραφτούν στο σχολείο το Μάιο, να κλείσουμε για εμβόλια και το χαρτί του γιατρού, 

να βρούμε τρόπο να έχουν συμβόλαιο σπιτιού (μόνιμη κατοικία).  

 

4. Αν ένα παιδί είναι άστεγο και δεν είναι παιδί τσιγγάνων ή φιλοξενείται σε 

κάποιο ίδρυμα, τι συνήθως συμβαίνει, ποια είναι εμπειρία σας ή η πιθανή 

πληροφόρηση σας; 

ΜΛ: Πάρα πολλά παιδιά είναι άστεγα και φιλοξενούνται στα Νοσοκομεία Παίδων, αν 

πάτε εκεί, είναι περίπου 60-80 παιδιά που δεν έχουν βρει δομές. Από βιωματική 

εμπειρία μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά γυρίζουν όλη την Αθηνά, παίρνουν τα 

λεωφορεία και τις συγκοινωνίες και δεν το ξέρουν στο νοσοκομείο. Λοιπόν είναι ένα 

θέμα και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πολλές δομές για τσιγγάνους 

και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα, ιδιαίτερα αν είναι αγόρια σε εφηβική ηλικία. Εγώ 

καταλαβαίνω, ότι ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα συμπεριφοράς, αλλά δεν μπορώ 

να μην το βοηθήσω. Τα παιδιά, τα οποία έχουν προβλήματα με την οικογένεια, δεν πάνε 

κάθε μέρα σχολείο κλπ.. Κάνουμε ότι μπορούμε αλλά δεν έχουμε και αρκετή δύναμη. 

Συχνά, παίρνουν τα επιδόματα αλλά δεν υπάρχει έλεγχος, αναφορικά με τη χρήση του. 

Δεν υπάρχει όρος, ότι πάρε το επίδομα, αλλά το παιδί θα πρέπει να πηγαίνει στο 

σχολείο. 

 

5. Άρα, εσείς προτείνεται να μπει ένας όρος ως προς τα επιδόματα, δηλαδή πάρε 

το επίδομα, αλλά το παιδί σου να πηγαίνει σχολείο; 

ΜΛ: Στη Γερμανία ή σε άλλα μέρη, εκεί είναι υποχρεωτικό και έχει έλεγχο αυτός που 

λαμβάνει το επίδομα. Γιατί έχω και πολλούς επωφελουμένους που έχουν πάει στη 
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Γερμανία να βρουν δουλεία και μου αφηγούνται ότι «κα. Μυρτώ έρχεται η κοινωνική 

λειτουργός και ελέγχει αν το ψυγείο έχει φρούτα, αν είναι καθαρό το σπίτι». Τους 

κάνουν έλεγχο και πρέπει και οι γονείς να πηγαίνουν να εκπαιδευτούν για να βρουν 

δουλειά. Δηλαδή δεν είναι πάρε τα λεφτά έτσι, έχει ένα στόχο. Και τα παιδιά καθημερινά 

σχολείο.  

 

6. Γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτές τις δράσεις αντί άλλων; 

ΜΛ: Εγώ το 1991 δούλευα σε μια ΜΚΟ που κάναμε μαθήματα σε εκπαιδευτικούς για 

το πως θα αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα και έτσι ανακάλυψα γυρνώντας τι 

γίνεται με τα παιδιά αυτά, είδα ποσά παιδιά ήταν στους δρόμους και ζητιάνευαν. Λέω 

αυτά τα παιδιά όταν δεν πάνε σχολείο και είναι στους δρόμους δηλαδή τι θα γίνει; Και 

όλοι μου έλεγαν, οι τσιγγάνοι έτσι είναι, έχουν την κουλτούρα τους. Εγώ όμως 

σκεφτόμουν τα παιδιά στους δρόμους και έτσι αποφάσισα να μπορέσω να βάλω τα 

παιδιά στο σχολείο. Ωστόσο, τότε δεν υπήρχε η διαπολιτισμική εκπαίδευση είχα εμπόδια 

από τους διευθυντές. Κάποιοι ήταν ευγενικοί και έπαιρναν τα παιδιά αυτά, άλλοι όχι. 

Με το πρόγραμμα αυτό, μαζευτήκαν αρκετά παιδιά που ήθελαν να παρακολουθήσουν 

προγράμματα εκπαίδευσης. Αργότερα, έψαξα να βρω ένα χώρο για τα παιδιά, πήγα στο 

Δήμο, τη Νομαρχία και σε άλλους φορείς αλλά κάνεις δεν ήθελε να με βοηθήσει. 

Νοίκιασα ένα χώρο στη Γιατρά, ευτυχώς, κάποιοι άνθρωποι με βοήθησαν οικονομικά 

και μετακόμισα. Όλα τα παιδιά ήρθαν τότε, τώρα είναι γονείς στα παιδιά που εξυπηρετώ 

στη δομή και στις δράσεις της.  

 

7. Από το 1991 έως σήμερα, έχει αλλάξει κάτι ως προς τη σχολική ένταξη των 

τσιγγάνων; 

ΜΛ: Ναι, ευτυχώς. Τώρα οι διευθυντές θέλουν τα παιδιά και μας τηλεφωνούν που είναι 

τα παιδιά. Βέβαια, οι τσιγγάνοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει την ανάγκη της 

εκπαίδευσης. 

 

8. Στη δομή σας ποια παιδιά επωφελούνται; 
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ΜΛ: Οι τσιγγάνοι κυρίως, αλλά έχω και μερικούς από το Πακιστάν, Μπαγκλαντές και 

Αίγυπτο. Θέλω να μάθω τα παιδιά να έχουν επαφή και με άλλα παιδιά.  

 

9. Tα μαθήματα στα παιδιά, τα πραγματοποιείται μονάχα, για να ενταχθούν 

καλυτέρα στο σχολείο; 

ΜΛ: Ναι, συνήθως, οι γονείς είναι αγράμματοι και τα παιδιά δεν μπορούν να τα 

καταφέρουν στο σχολείο. Χρειάζονται βοήθεια για να τα καταφέρουν. Τους κάνουμε 

ιδιαίτερα για να μάθουν να διαβάσουν. Έχουμε παιδιά με δυσλεξία ή παιδιά που δεν 

μπορούν να συγκεντρωθούν. Έρχονται κάθε μέρα και κάνουν το μάθημα τους. Έχουμε 

και κοινωνική υπηρεσία που βοηθάμε τις οικογένειες (δηλαδή να κλείσουμε ραντεβού 

στους γιατρούς) ή ότι θέματα έχουν να τους βοηθήσουμε και να τους παραπέμψουμε. 

Τα παιδιά μετά το σχολείο, έρχονται εδώ είτε με τους γονείς, είτε πάμε εμείς και τα 

παίρνουμε από τα κοντινά σχολεία.  

 

10. Γνωρίζεται αν υπάρχουν ανήλικα στο Δήμο Αθηναίων τα οποία είναι άστεγα; 

ΜΛ: Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχει μόνο ένας γονιός, δηλαδή μονογονεϊκές 

οικογένειες, όπου κάνει ο γονιός αυτός κάποια παράβαση και πάει φυλακή ,π.χ. πάει η 

μάνα φυλακή και τα παιδιά μένουν πίσω. 

 

11. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι όταν το παιδί έχει από αναγραμματισμό άλλο όνομα; 

ΜΛ: Τότε το παιδί δεν μπορεί να πάρει ΑΜΚΑ, δεν μπορεί να κάνει εμβόλια, δεν μπορεί 

να βγάλει πιστοποιητικό γέννησης. Υπάρχουν παιδιά που έχουν γίνει ενήλικοι και δεν 

μπορούν να βγάλουν ταυτότητα. Επίσης το σχολείο δεν μπορούσε να κάνει το εμβόλιο, 

εξαιτίας των αναγραμματισμών. Τα νοσοκομεία όταν γεννιέται ένα παιδί από ανήλικη 

μητέρα (συνήθως τσιγγάνα), δεν είναι πάντα εύκολο να κάνουν τον έλεγχο που πρέπει 

σχετικά με τα στοιχεία της μητέρας. Συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο, την άλλη μέρα, 

οι συγγενείς να το δηλώνουν με άλλο όνομα.  

 

12. Ποια είναι η διαδικασία για να βοηθήσετε έναν ανήλικο; 
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ΜΛ: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, αν χρειάζεται βοήθεια ένα παιδί, 

θα τη δώσουμε. Συνολικά, έχω πολλή δυσκολία. Συχνά, οι επιμελητές μας καλούν για 

παιδιά που έχουν κάνει κάποιο παράπτωμα, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη το δικαστήριο. 

Γιατί μέχρι να γίνει το δικαστήριο, το παιδί δεν έχει που να τοποθετηθεί και έτσι και οι 

ίδιοι προσπαθούν να βρουν δομή να φιλοξενηθεί ο έφηβος που έχει κάνει παράβαση 

μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Σε περίπτωση που δεν μπορούν άμεσα να βρουν στέγη, 

τον κρατούν στο αστυνομικό τμήμα. Πολλές φορές τα παιδιά που κάνουν την παράβαση 

έχουν φύγει πριν από το σπίτι τους. Δεν ελέγχουν ποτέ το περιβάλλον του παιδιού, όταν 

φεύγει από το σπίτι. Οι έφηβοι φεύγουν από τα σπίτι, αλλά κάνεις δεν τους ψάχνει, 

επειδή έχουν προβλήματα, δεν ξέρουμε που ζούνε. Γενικά νομίζω ότι ίσως δεν υπάρχει 

κάποια δομή που να εξειδικεύεται μόνο και αποκλειστικά σε έφηβους, αλλά υπάρχει 

δομή νομίζω στην Καλλιθέα που εξειδικεύεται μόνο και αποκλειστικά σε εξαιρετικά 

μικρής ηλικίας παιδιά. 

 

13. Αν ένα παιδί βρεθεί στο δρόμο, ποια είναι η διαδικασία; 

ΜΛ: Χρειάζεται εισαγγελική απόφαση. Ο εισαγγελέας ειδοποιεί το δήμο, ο δήμος έχει 

μια υπηρεσία για να εξετάζει τα περιστατικά από τον εισαγγελέα μόνο, η οποία ελέγχει 

τα περιστατικά και επιστρέφει την πληροφορία στον εισαγγελέα. Ωστόσο, για να κινηθεί 

αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υπάρχει αίτημα από τον εισαγγελέα, δεν μπορεί κάποιος 

πολίτης να ζητήσει την παρέμβαση τους αναφορικά με την προστασία του ανηλίκου. Αν 

υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειες, θα πρέπει πρώτα να πάνε στον εισαγγελέα και 

μόνο με εντολή του εισαγγελέα, θα πάει ο υπάλληλος του δήμου στο σπίτι να ελέγξει την 

κατάσταση, να στείλει την αναφορά στον εισαγγελέα. Μετά την αναφορά, ο εισαγγελέας 

μπορεί να αποφανθεί αναφορικά με την επιμέλεια του ανήλικου. Αν αφαιρεθεί η 

επιμέλεια, έρχεται η αστυνομία παίρνει το παιδί και το πηγαίνει σε οργανισμό 

φιλοξενίας. Ζήτημα προκύπτει αν ο υπάλληλος του Δήμου, δεν βρει κανέναν στο σπίτι 

για να αξιολογηθεί η κατάσταση και τότε μάλλον κλείνουν τον φάκελο. Βεβαίως ο 

προβληματισμός μου είναι, πώς όταν φύγουν τα παιδιά από την οικογένεια, πού θα πάνε 

στο Παίδων; Από προσωπική μου εμπειρία, είχα ακούσει και δεν γνωρίζω κατά πόσο 
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είναι αλήθεια, ότι παιδιά είχαν καταλήξει στη ΓΑΔΑ, χωρίς να είναι παραβάτες, διότι 

δεν υπήρχαν δομές, να τους πάνε. Ένα άλλο ζήτημα με τις δομές είναι ότι όπως 

ακούγεται γενικά από διάφορους, κάποιες φορές το προσωπικό πού είναι δίπλα στα 

παιδιά, (και όχι οι κοινωνικοί λειτουργοί των δομών, που βρίσκονται στα γραφεία και 

δεν έχουν καθημερινή και πολύωρη επαφή με τα παιδιά) δεν είναι ειδικοί, δεν είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, δεν έχουν τα κατάλληλα πτυχία, καμιά φορά δεν 

έχουν κανένα πτυχίο, αλλά ούτε έχουν και τη δέουσα ευαισθησία απέναντι στα παιδιά, 

δηλαδή καμιά φορά, η πρόσληψη αυτού του προσωπικού δε γίνεται με προσοχή, αλλά 

μπορεί να προσλάβουν τον οποιοδήποτε για να είναι όλη μέρα με τα παιδιά. Το 

αποτέλεσμα είναι κάποια παιδιά να προτιμούν να κοιμούνται στο δρόμο, για να μη τους 

μιλούν άσχημα και ανεπίτρεπτα στις δομές, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ειδικοί, αλλά 

παρόλα αυτά έχουν προσληφθεί να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, πολλές ώρες την 

ημέρα. Επιπρόσθετα ένα άλλο πρόβλημα , είναι τι γίνονται τα παιδιά τα οποία οι 

μητέρες τους κακοποιούνται. Στην Ελλάδα υπάρχουν οργανισμοί που φιλοξενούν αυτές 

τις μάνες, όπως και τα παιδιά τους, μόνο όμως τις ώρες που η μάνα είναι στον 

οργανισμό. Πρέπει να διερευνηθεί όταν η μάνα πρέπει να εργαστεί, αν τις ώρες εργασίας 

της, το παιδί μπορεί να παραμείνει στον οργανισμό αυτό, ή αν υποχρεωτικά πρέπει να 

φύγει, κάτι που θα δυσκολέψει τη μάνα στην εύρεση της εργασίας. Στην Αμερική γίνεται 

το αντίθετο, επειδή η γυναίκα, έχει και τα παιδιά , αφήνουν τη γυναίκα που κακοποιείται 

στο σπίτι της και πάνε τον άντρα που κακοποιεί κι έχει αυτή την απαράδεκτη 

συμπεριφορά, σε οργανισμό (ίδρυμα), όπου εκεί πρέπει να παρακολουθήσει ο άντρας 

υποχρεωτικά ένα πρόγραμμα, για να μάθει να συμπεριφέρεται ορθά στη γυναίκα του 

και αν κρίνουν οι ειδικοί ότι έμαθε από το πρόγραμμα, τότε μόνο μπορεί να γυρίσει 

πίσω στο σπίτι του, στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Ενώ όσο διάστημα είναι στο 

ίδρυμα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει κανονικά για τη διαβίωση της γυναίκας του 

και των παιδιών του. Όλο αυτό στην Αμερική έχει προβλεφθεί για να μη 

ταλαιπωρούνται και τα παιδιά αλλά και η μάνα που έχει τα παιδιά. Στην Ελλάδα τα 

παιδιά αυτά ακολουθούν τη μάνα στον οργανισμό. Ακόμα πολλές φορές οι δομές 

δύσκολα φιλοξενούν παιδιά που είναι Τσιγγάνοι, ακριβώς επειδή έχουν άλλη κουλτούρα 
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και πιο ελεύθερη ιδιοσυγκρασία. Επομένως τα παιδιά που είναι Τσιγγάνοι βρίσκουν 

ακόμα πιο δύσκολα φιλοξενία κάπου. 

 

14. Σε περίπτωση που ένα παιδί δεν έχει κηδεμόνες, ορίζεται κάποιος από τον 

εισαγγελέα; 

ΜΛ: Δεν ξέρω. Συνήθως ψάχνουν κάποιον συγγενή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει 

να φτάσει το αίτημα στον εισαγγελέα. Κάτι πρέπει να γίνει, για να μπορέσει ο 

εισαγγελέας να ορίσει την επιμέλεια του ανήλικου. Πολλά πράγματα δεν φτάνουν στον 

εισαγγελέα.  

 

15. Ποιος είναι ο διαχωρισμός του ρόλου του εισαγγελέα από τον ρόλο του επιμελητή; 

ΜΛ: Έχουν επιμελητές για τους παραβάτες ανήλικους. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

τα παιδιά που είναι άστεγα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούν να βρουν δομές για 

να τα φιλοξενήσουν. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει οικογενειακό δικαστήριο, που 

ασχολείται με θέματα οικογένειας και παιδιών. Στην Ελλάδα μπλοκάρεται, η λειτουργία 

του οικογενειακού δικαστηρίου. Ένα οικογενειακό δικαστήριο, έχει όλους τους ειδικούς 

ώστε να προστατεύετε το παιδί. Πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να λύσουν στην 

εισαγγελία γρήγορα όλες τις περιπτώσεις λόγω εξαιρετικού φόρτου εργασίας. Οι 

εισαγγελίες είναι συχνά υποστελεχωμένες και αυτό επιβαρύνει και δυσχεραίνει το έργο 

τους. 

 

15. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει το έργο σας; 

ΜΛ: Εγώ θέλω αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να προχωρήσουν στο σχολείο. Δεν 

επιβάλλετε στο γονιό με κάποιον τρόπο να προστατεύσει το παιδί. Αποδίδονται τα 

επιδόματα, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος αν τα φροντίζει τα παιδιά ή αν τα κακοποιεί. 

 

16. Αναφορικά με τη διατήρηση της ευημερίας των παιδιών, εσείς προτείνεται τα 

επιδόματα να συνδέονται με έλεγχο, όπως είπατε και πριν, σωστά; Πείτε μας κάτι 

περισσότερο για αυτό. 
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ΜΛ: Πολλές φορές, ο μη επαρκής έλεγχος, όπως σας είπα δημιούργει προβλήματα. 

Επειδή υπάρχει το οικογενειακό άσυλο και πολλές φορές οι κοινωνικοί λειτουργοί δεν 

μπορούν να διεξάγουν ελέγχους, πάρα μόνο αν έχουν συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό 

άλλαξε κάπως με την κυρία Φωτίου. Η κυρία Φωτίου έχει κάνει στο Υπουργείο 

Εργασίας το πρόγραμμα ΚΕΑ. Το Πρόγραμμα ΚΕΑ επιβάλλει τον όρο να πηγαίνουν τα 

παιδιά στο σχολείο, ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η βασική εκπαίδευση, γιατί πριν 

δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Αλλά ωστόσο, μπορεί να παίρνουν το επίδομα πολυτέκνων, 

οπότε το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με αυτό, διότι αρκετοί δεν κάνουν 

αίτηση για το ΚΕΑ για να μην τους επιβληθεί ο όρος για την υποχρεωτική εγγραφή του 

παιδιού. 

 

17.        Υπάρχουν τρόποι να υπερσκελιστούν τα εμπόδια; 

ΜΛ: Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα οικογενειακό δικαστήριο, ώστε να δικάζονται οι 

οικογενειακές υποθέσεις ξεχωριστά και να είναι πιο άμεση η παρέμβαση σε περιπτώσεις 

που κρίνεται αναγκαίο 

. 

18.        Πως καταφέρνετε να αντιμετωπίζεται αυτές τις δυσκολίες; 

ΜΛ: Ότι μπορούμε κάνουμε. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να κάνουμε και πολλά 

πράγματα. Όταν ο γονιός δεν θέλει να πάει το παιδί στο σχολείο ή σε κάποιο θέατρο, 

τότε είναι λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

ΜΛ: Και εγώ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη προκύπτει ταύτιση 

αναφορικά με τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης ως διάσταση της παιδικής 

ευημερίας. Επιπλέον, αναδεικνύονται σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις 

διαδικασίες που αφορούν τα άστεγα παιδιά και πιθανά γραφειοκρατικά ζητήματα που 
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προκύπτουν, αν το παιδί είναι άστεγο και την πρόσβαση του στην εκπαίδευση. 

Δηλαδή, αναφέρονται προβλήματα αναγραμματισμών και κακών πρακτικών σχετικά 

με την αναγνώριση του παιδιού. Αυτό οδηγεί στην προβληματική καταγραφή των 

παιδιών στις οικογενειακές μερίδες, στα οποία δεν μπορεί να αποδοθεί ΑΜΚΑ και να 

ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.  

Επιπροσθέτως, περιγράφεται μερικώς, το πρόβλημα της παιδικής αστεγίας και 

η έκταση του. Παράλληλα, αναδεικνύεται ένα ζήτημα, αναφορικά με το αν οι γονείς 

πάνε φυλακή, τι γίνεται με τα παιδιά. Προκύπτει, ότι μόνο κατόπιν παρέμβασης του 

εισαγγελέα μπορεί να μετακινηθεί ένα παιδί σε μια δομή φιλοξενίας ή να δοθεί η 

επιμέλεια σε συγγενείς. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι να δράσει ο μηχανισμός, τα 

παιδιά μπορούν να φιλοξενηθούν σε νοσοκομεία Παίδων ή/και στα αστυνομικά 

τμήματα σε μερικές περιπτώσεις. Φαίνεται να υπάρχει μια έλλειψη σε δομές βραχείας 

φιλοξενίας, για παιδιά που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Ιδιαίτερο πρόβλημα 

εντοπίζεται στους εφήβους, οι οποίοι μπορεί να παραμένουν σε αστυνομικά τμήματα 

μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους. 

Ένα ακόμα ζήτημα που προκύπτει σύμφωνα με τη συνέντευξη της κας. Λεμού 

είναι η έλλειψη ελέγχων αναφορικά με τη χρήση των επιδομάτων που δίνονται για τη 

φροντίδα των παιδιών. Δήλωσε επίσης, ότι θα πρέπει να δίνονται τα χρήματα αλλά 

ταυτόχρονα, οι οικογένειες θα πρέπει να ελέγχονται από εξειδικευμένο προσωπικό 

(συνηθέστερα κοινωνικούς λειτουργούς) ώστε να επιβεβαιώνεται η χρήστη 

αξιοποίηση των χρημάτων, αναφορικά με τη σίτιση, τις συνθήκες διαβίωσης και την 

εκπαίδευση των ανήλικων μελών. Τόνισε δε, ότι οι γονείς που εισπράττουν τα 

επιδόματα βοήθειας, θα πρέπει να ελέγχονται και ως προς την ανατροφή των παιδιών 

σε ότι αφορά θέματα κακοποίησης και παραμέλησης. Η σύνδεση των οικογενειακών 

επιδομάτων με συγκεκριμένους όρους και ελέγχους, αποτελεί ενδεχομένως μια ιδέα 

πάνω στην οποία θα πρέπει να επενδύσει μελλοντικά το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας ώστε πράγματι να υπάρξει μια εξέλιξη αναφορικά με τη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας. 
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Διαδεχόμενα, η δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου κρίνεται 

απαραίτητη από την κα. Λεμού, καθώς αυτό θα επιτάχυνε την επίλυση τέτοιων 

ζητημάτων. Το εξειδικευμένο προσωπικό πάνω σε θέματα οικογενειακού δίκαιου θα 

αποτελούσε μια καλή αρχή για να μπορέσουν να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 

παιδιών σχετικά με ζητήματα κακοποίησης και παραμέλησης. 

Επιπλέον, επειδή, φαίνεται να υπάρχει μια έλλειψη ενοποιημένου 

συστήματος καταγραφής των κενών στις δομές φιλοξενίας, των άστεγων ή 

παραμελημένων παιδιών, οι διαδικασίες φαίνεται να καθυστερούν, με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν σε νοσοκομεία ή σε αστυνομικά τμήματα. 

Το τελευταίο αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για το οποίο θα αποπειραθούμε να 

προτείνουμε, στο μέλλον, τρόπους επίλυσης, μέσα από την κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσης. 

Συμπερασματικά, προκύπτουν τρία (3) σημεία εστίασης 

1. Υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την καταγραφή 

των παιδιών στις οικογενειακές τους μερίδες με διαδεχόμενα προβλήματα στην 

εγγραφή του παιδιού στο σχολείο και άρα στη μόρφωσή τους. Επιπλέον, πρέπει 

να διερευνηθεί περαιτέρω η γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ Εισαγγελέα και 

Δήμων και να αναζητηθεί κατά πόσο ευσταθεί ότι οι φάκελοι κλείνουν τόσο 

εύκολα κι απλά, αν ο υπάλληλος του Δήμου δεν εντοπίσει κάποιον στο σπίτι για 

να αξιολογήσει τη κατάσταση. Και βέβαια να διερευνηθεί πού καταλήγουν τα 

παιδιά όταν αφαιρεθεί στους γονείς η επιμέλεια ή αποδειχτεί ότι είναι μόνα και 

άστεγα, δηλαδή καταλήγουν σε υψηλούς ποιότητας δομές ή σε νοσοκομεία; 

Επιπρόσθετα πρέπει να διερευνηθεί αν όντως υπάρχει γραφειοκρατικό ζήτημα 

με τους έφηβους άστεγους, λόγω έλλειψης δομών που να εξειδικεύονται μόνο 

πάνω σε έφηβους, όπως και γραφειοκρατικό ζήτημα με παιδιά Τσιγγάνων 

άστεγα. Από το προηγούμενο απορρέει η γενική διερεύνηση επάρκειας του 

αριθμού δομών φιλοξενίας δομών, ή αν είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας 

σημαντικού αριθμού νέων δομών φιλοξενίας άστεγων παιδιών. Σημαντικό 

γραφειοκρατικό πρόβλημα υπάρχει στις μάνες που κακοποιούνται, όταν 
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υποχρεώνονται να φιλοξενούνται εκείνες και τα παιδιά τους σε οργανισμούς, αντί 

οι άντρες τους, που τελούν πράξεις κακοποίησης και βίας, λεκτικής, ψυχολογικής 

ή σωματικής, εναντίον τους. Ένα ακόμα γραφειοκρατικό ζήτημα, που πρέπει να 

διερευνηθεί είναι αν όλο το προσωπικό σε δομές και ειδικά αυτό που 

αναλαμβάνει την καθημερινή και πολύωρη φύλαξη των παιδιών, είναι ψυχολόγοι, 

κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι ή άνθρωποι με ευαισθησίες απέναντι στα 

παιδιά και εκπαιδεύεται σε σταθερή βάση για το πώς να μιλάει και να 

συμπεριφέρεται στα παιδιά. Αυτά είναι σημαντικά γραφειοκρατικά ζητήματα 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης τους αλλά και κατάρτισης προτάσεων 

βελτίωσης τους. 

2. Η δυνατότητα δημιουργίας ενός οικογενειακού δικαστηρίου είναι σημαντική 

καθώς θα επιτρέψει την ταχεία επίλυση ζητημάτων αναφορικά με το παιδί και 

θα συμβάλλει στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Επίσης η δημιουργία ενός 

τέτοιου δικαστηρίου ίσως είναι αποτελεσματική και για τα ζητήματα που 

αναλύθηκαν στο υπ’ αριθμόν ένα, σημείο εστίασης.  

3. Παρατηρείται ένα έλλειμμα διεξαγωγής ελέγχων αναφορικά με την απόδοση των 

επιδομάτων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των οικονομικών βοηθημάτων 

με απώτερο σκοπό την ευημερία των παιδιών. Η πρόσφατη επιβολή του όρου, το 

παιδί να πηγαίνει σχολείο, όταν οι γονείς λαμβάνουν επίδομα, κρίνεται 

σημαντική, καθώς συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η παροχή 

οικογενειακών επιδομάτων είναι εξαιρετική βοήθεια, ωστόσο θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ελέγχους εξειδικευμένων κοινωνικών λειτουργών, χωρίς την 

αναγκαιότητα συγκεκριμένου αιτήματος, ώστε να προστατεύεται το παιδί από 

την πιθανότητα κακοποίησης ή παραμέλησης.  

 

Από την παρούσα συνέντευξη προκύπτουν οι ακόλουθοι τύποι δράσεων, 

πρωτοβουλιών, αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας.  

• Δράση για τα παιδιά που στερούνται τη σχολική εκπαίδευση. Ήτοι δράση 

σχολικής ένταξης. 
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• Δράση για τα παιδιά που στερούνται τη στέγη. Ήτοι δράση φιλοξενίας 

άστεγων παιδιών.  

• Δράση για τα παιδιά που στερούνται την ορθή επιμέλεια από τους γονείς. 

Ήτοι, δράση φιλοξενίας παιδιών με ακατάλληλους γονείς. 

• Δράση για τα παιδιά που η μητέρα κακοποιείται. Ήτοι δράση φιλοξενίας 

παιδιών και των μανάδων τους όπου κακοποιούνται από τον σύντροφο 

τους. 

• Δράση για τα παιδιά που οι γονείς τους λαμβάνουν κάποιο επίδομα. Ήτοι 

δράση σύνδεσης του επιδόματος με όρους υποχρεωτικής σχολικής 

εκπαίδευσης και τακτικού ελέγχου από κοινωνικό λειτουργό για ορθή 

κατανομή του επιδόματος, προς την κάλυψη όλων των αναγκών 

(διατροφικών, κ.ά.) του παιδιού. 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη σχολική ένταξη, 

δηλαδή αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, 

επωφελούνται περισσότερο από τις υπάρχουσες και προαναφερόμενες 

δραστηριότητες, σε σχέση με τα παιδιά που στερούνται για παράδειγμα τη 

στέγη. Επομένως η δράση της σχολικής ένταξης είναι περισσότερο 

αποτελεσματική. Επομένως για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη 

στέρηση υπάρχει μια δυνατότητα βελτίωσης της ευημερίας των από 

πρωτοβουλίες σχολικής ένταξης των παιδιών.  

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση χρηματική, δηλαδή 

αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια ως προς το εισόδημα, επωφελούνται από 

δράσεις παροχής επιδομάτων, στο βαθμό που τα επιδόματα συνδέονται με 

όρους, προστασίας της παιδικής ευημερίας. Σήμερα τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν αυτού τους είδους στέρηση, επωφελούνται περισσότερο από 

δράσεις επιδομάτων καθώς αυτά έχουν συνδεθεί από την κα. Φωτίου, με τον 

όρο της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης, σε σύγκριση με παιδιά που 

αντιμετώπιζαν τη στέρηση αυτή στο παρελθόν, όπου τα επιδόματα δεν 

συνδέονταν με κάποιον όρο προστασίας της παιδικής ευημερίας. Ωστόσο θα 
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μπορούσαν να επωφελούνται ακόμα περισσότερο αν οι δράσεις της παροχής 

επιδομάτων σε γονείς, συνδεόταν και με τον όρο υποχρεωτικών , τακτικών 

επισκέψεων από κοινωνική λειτουργό και έλεγχο ορθολογικής κατανομής 

των χρημάτων με προτεραιότητα διοχέτευσης τους στις ανάγκες (όλες) των 

παιδιών, υλικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ελεύθερου χρόνου, κ.ά.. 

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη στέγη ή ως προς 

την ακατάλληλη γονική επιμέλεια, ή ως προς μια μάνα που κακοποιείται από 

τον σύντροφο της, επωφελούνται πολύ λιγότερο, από τα προηγούμενα παιδιά, 

διότι οι δράσεις φιλοξενίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά γραφειοκρατικά 

ζητήματα τα οποία αναλύθηκαν στο υπ’ αριθμόν ένα σημείο εστίασης. Εδώ 

λοιπόν παρατηρείται ένα κενό (κυρίως γραφειοκρατικό) σε δράσεις που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας από τη διάσταση της 

στέγης. Τα παιδιά λοιπόν που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τη στέρηση 

δεν έχουν τη δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης της ευημερίας των από 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες, διότι οι πρωτοβουλίες αυτές «σκοντάφτουν» σε 

γραφειοκρατικά ζητήματα. Ένα σχέδιο δράσης λοιπόν ενίσχυσης της 

παιδικής ευημερίας, οφείλει να προβλέψει στρατηγικές και πολιτικές, 

αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, οι πολιτικές αυτές μπορούν να 

συμπεριλάβουν και το υπ’ αριθμόν δύο, σημείο εστίασης. 

Από τη παρούσα συνέντευξη λοιπόν εκμαιεύτηκαν οι τύποι δράσεων 

πρωτοβουλιών αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, 

αλλά και ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο, ανάλογα 

με το είδος παιδικής στέρησης που αντιμετωπίζουν και του πλαισίου που 

λειτουργούν οι αντίστοιχοι τύποι δράσεων, ενίσχυσης της παιδικής τους 

ευημερίας. 

 

5Δ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, τη Τέταρτη 26 Ιουνίου 2019, 10:00 π.μ. 
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Αρχικά η ερευνήτρια ρώτησε για τις υπάρχουσες δράσεις και προγράμματα 

που υπάρχουν στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αναφορικά με την αντιμετώπιση της 

παιδικής αστεγίας. Η κα. Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού απάντησαν ότι ο Ερυθρός 

Σταυρός έχει τρία κέντρα φιλοξενίας, στο Βόλο, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα για 

τους ασυνόδευτους ανήλικους. Το κάθε κέντρο έχει δύναμη φιλοξενίας, 30 

ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών, ηλικίας 15-18 ετών, ενώ δηλώσαν ότι στο κέντρο 

φιλοξενίας του Βόλου δέχονται και αγόρια ηλικίας από 12 ετών. Συνολικά και στις 3 

δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, έχουν φιλοξενηθεί έως σήμερα κατά μέσο 

όρο 1500 ανήλικοι. Επίσης, μας πληροφόρησαν ότι στο πλαίσιο της φιλοξενίας, 

υλοποιούνται δράσεις εκπαιδευτικές, διαπολιτισμικές και ψυχαγωγικές. Η ομάδα του 

κάθε κέντρου φιλοξενίας αποτελείται από 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 2 ψυχολόγους, 

1 εκπαιδευτικό, 1 νομικό, 6 φροντιστές, 1 διοικητικό υπάλληλο, βοηθητικό 

προσωπικό, 3 διερμηνείς και 1 διατροφολόγο, ο οποίος καλύπτει και τα τρία κέντρα. 

Επίσης, ο Ξενώνας Αστέγων λειτουργεί από το 2007. Η χωρητικότητα του ξενώνα 

είναι 100 θέσεις και αυτήν την περίοδο, φιλοξενούν 80 άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με ανήλικα παιδιά).  

Η ερευνήτρια στη συνέχεια ρώτησε για τους φροντιστές κέντρων φιλοξενίας, 

αναφορικά με τις δεξιότητες τους και τη δια βίου επιμόρφωση τους. Η κα. 

Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού δήλωσαν ότι οι περισσότεροι φροντιστές των δομών 

είναι απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων, ενώ τόνισαν ότι είναι οι 

άνθρωποι που είναι πιο κοντά στα παιδιά. Αναφορικά με τη δια βίου επιμόρφωση 

τους, δήλωσαν ότι γίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός, 

άλλα παρακολουθούν και προγράμματα επιμόρφωσης εκτός Ερυθρού Σταυρού από 

φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, είτε για την προστασία, είτε για τη φροντίδα των 

παιδιών (όπως Ύπατη Αρμοστεία, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις). Η 

περιοδικότητα των προγραμμάτων δεν είναι σταθερή, ωστόσο μπορεί να γίνονται 3 

με 4 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα το χρόνο. Επίσης, τόνισαν ότι ο 

Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εσωτερικά προγράμματα και συναντήσεις 
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προσωπικού, όπου εκεί μπορούν να συζητηθούν επί μέρους θέματα, ενώ παρέχεται 

όλο το υλικό ανατροφοδότησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν την 

προστασία, το PSS, την επικοινωνία.  

Στη συνέχεια η ερευνήτρια ρώτησε αναφορικά με τα κριτήρια που χρειάζονται 

ώστε να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στις δομές ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και στον 

ξενώνα αστέγων. Επίσης ζήτησε μια διευκρίνηση αναφορικά με τον περιορισμό 

φιλοξενίας στις δομές φιλοξενίας ανήλικων να είναι αγόρια. Η φιλοξενία στον ξενώνα 

αστέγων γίνεται συνήθως με παραπομπή από άλλη κοινωνική υπηρεσία, ενώ επειδή 

φιλοξενείται ολόκληρη η οικογένεια, το παιδί ακολουθεί τους κηδεμόνες του. 

Αναφορικά με τα κέντρα φιλοξενίας, απάντησαν ότι οι δομές λειτουργούν μόνο για 

αγόρια, γιατί τα ασυνόδευτα κορίτσια είναι πολύ λιγότερα, ενώ οι ανάγκες κάλυψης 

για αγόρια είναι πολύ περισσότερες. Επίσης, τόνισαν ότι υπάρχουν μόνο 2 φορείς που 

φιλοξενούν κορίτσια, εκ των οποίων ο ένας είναι η ΜΕΤΑδραση. Έπειτα, εξήγησαν 

τη διαδικασία που ακολουθείται. Ειδικότερα, σημείωσαν ότι τα παιδιά ζητούν άσυλο 

στην Ελλάδα και προκειμένου να μπουν σε δομές φιλοξενίας ή safe zone, οι 

τοποθετήσεις γίνονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA). Πιο 

συγκεκριμένα τόνισαν ότι το ΕΚΚΑ βγάζει ένα δελτίο, ότι ο συγκεκριμένος 

ασυνόδευτος ανήλικος με αυτά τα στοιχεία τοποθετείται εκεί. Για την όποια 

μετακίνηση ασυνόδευτου ανήλικου, υπεύθυνος είναι ο εισαγγελέας της πόλης όπου 

βρίσκεται το παιδί. Αν υπάρχει εισαγγελέας ανηλίκων τότε διορίζεται αυτός, νόμιμος 

επίτροπος, αλλιώς διορίζεται ο γενικός εισαγγελέας της πόλης όπου βρίσκεται το 

παιδί. Βγαίνει απόφαση από την εισαγγελία, η οποία συνοδεύει το δελτίο του ΕΚΚΑ. 

Η ΜΕΤΑδραση αναλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση του παιδιού στη δομή 

φιλοξενίας, μαζί με ότι έγγραφά μπορεί να το συνοδεύουν. Ενημερώνεται ο 

εισαγγελέας της πόλης που βρίσκετε η δομή φιλοξενίας, ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος 

ήρθε στη δομή, και γίνεται η τοποθέτηση του παιδιού. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 

και κατά την αποχώρηση του παιδιού. Πάλι θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας με σειρά 

εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το παιδί έφυγε από τη δομή για να πάει σε 

επανένωση σε κάποια χώρα της Ευρώπης, είτε γιατί το αίτημα του για να βρεθεί σε 
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κάποια άλλη χώρα έχει γίνει δεκτό, είτε για να μπει σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης 

διαβίωσης. Τόνισαν, επίσης ότι από τη στιγμή που είναι στο σύστημα του ΕΚΚΑ 

συμμορφώνονται με τους όρους λειτουργίας του ΕΚΚΑ, ενώ ο εισαγγελέας είναι 

αυτός που αποφασίζει τη μετακίνηση του παιδιού (ακόμα και για ψυχαγωγικούς 

λόγους). Η ερευνήτρια ρώτησε αν ο εισαγγελέας καταφέρνει να ανταποκριθεί στα 

καθήκοντα του, αν σε μια πόλη τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Δήλωσαν ότι, το ζήτημα 

είναι περισσότερο γραφειοκρατικό και σε αυτήν την προσπάθεια συμβάλλουν τα 

μέγιστα και οι γραμματείες στις εισαγγελίες. Επίσης, δήλωσαν ότι ο εισαγγελέας θα 

παρέμβει περισσότερο ενεργά αν το ζητήσουν οι άνθρωποι της δομής. 

Διαδεχόμενα, η ερευνήτρια αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με την 

εξαιρετική περίπτωση όπου ένας ασυνόδευτος ανήλικος δεν έχει ανιχνευτεί στα 

σύνορα της χώρας και φτάσει στον Ερυθρό Σταυρό να ζητήσει βοήθεια. Η κα. 

Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού, τόνισαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Η τακτική σε 

αυτές τις περιπτώσεις είναι να ενημερώνεται άμεσα το ΕΚΚΑ, το οποίο θα εκδώσει 

προσωρινή εντολή. Την επόμενη μέρα, θα ακολουθηθεί η τυπική και νομική 

διαδικασία καταγραφής των παιδιών από την Υπηρεσία Ασύλου. Ωστόσο, δήλωσαν, 

ότι αυτή η άμεση αντίδραση, συμβαίνει μόνο όταν, ο αιτών άσυλο φτάνει σε ώρα της 

ημέρας, όπου υπάρχει κάποιος στη δομή. Αντίστοιχα, η ερευνήτρια απηύθυνε την ίδια 

ερώτηση για την περίπτωση που έφτανε ένας ανήλικος Ρομά ή Έλληνας για να μείνει 

το βράδυ. Η κα. Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού, απάντησαν ότι δεν μπορούν να το 

φιλοξενήσουν, αλλά θα καταγραφεί από την κοινωνική τους υπηρεσία και θα 

ληφθούν μέτρα για να γίνει η κατάλληλη παραπομπή σε δομή που μπορεί να 

φιλοξενήσει τον ανήλικο με το συγκεκριμένο προφίλ. Επίσης, σημείωσαν, ότι οι 

παραπομπές σε άλλες δομές φιλοξενίας είναι συνήθως πολύ γρήγορες γιατί πρόκειται 

για παιδιά. Πολύ συνοπτικά περίγραψαν ότι η κοινωνική υπηρεσία θα ενημερώσει 

τον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει την τοποθέτηση του παιδιού. Επεσήμαναν 

επίσης, ότι καθοριστικό ρόλο παίζει και το προφίλ του παιδιού, με βάση το προφίλ 

του παιδιού και τις δυνατότητες φιλοξενίας των δομών θα γίνει η παραπομπή του.  
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Η ερευνήτρια ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση ένας άστεγος έφηβος να μένει σε 

άλλη δομή κάθε μέρα. Απλώς δηλαδή να χρησιμοποιεί τις δομές ως υπνωτήρια. Η κα. 

Μιχαηλίδου και η κα. Κεντιστού, δήλωσαν ότι όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο 

είναι καταγεγραμμένοι εφόσον γίνεται η τοποθέτηση τους σε κάποια δομή, 

παραμένουν εκεί. Στην περίπτωση που είναι πρόσφυγας ωστόσο, δήλωσαν ότι από τη 

στιγμή που θα μπουν σε μια δομή φιλοξενίας θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες 

της δομής. Σε κάθε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα (π.χ. ο έφηβος φύγει 

από τη δομή και δεν επιστρέψει) ενημερώνεται και παρεμβαίνει ο εισαγγελέας ώστε 

να υπάρχει μέριμνα από πλευράς κρατικών υπηρεσιών. Αναφορικά με το παιδί που 

φιλοξενείται με την οικογένεια, την επιμέλεια την έχουν οι γονείς. 

Αργότερα, η ερευνήτρια ζήτησε να ενημερωθεί για το αν χρειάζονται 

συγκεκριμένα δικαιολογητικά για να φιλοξενηθεί μια οικογένεια στον ξενώνα 

αστέγων. Σε αυτό το σημείο η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου τόνισαν ότι 

χρειάζονται ιατρικές πιστοποιήσεις (παθολογικός, δερματολογικός έλεγχος και 

βεβαίωση από ψυχίατρο ότι δεν υπάρχει ψυχιατρική νόσος) φιλοξενίας των μελών 

και δυνατότητα φιλοξενίας από πλευράς χωρητικότητας του ξενώνα. Επιπροσθέτως, 

διεξάγεται κοινωνική έρευνα που αποδεικνύει ότι είναι οικογένεια με υψηλό ποσοστό 

ευαλωτότητας, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Τόνισαν 

επίσης, ότι συνήθως, ο άστεγος είναι και ανασφάλιστος και πολλές φορές δεν μπορεί 

να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, επεσήμαναν, ότι στα δημόσια νοσοκομεία 

λαμβάνεται μέριμνα για αυτές τις περιπτώσεις και διεξάγονται οι κατάλληλες 

εξετάσεις. Η κοινωνική υπηρεσία της δομής ενημερώνει τους ανθρώπους που 

αναζητούν στέγη για τις μέρες και τις ώρες που μπορούν να επισκεφτούν τα δημόσια 

νοσοκομεία και να κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι δεν 

είναι υποχρεωμένος ο Ερυθρός Σταυρός να διατηρεί κινητή μονάδα ιατρικής κάλυψης 

ή κάποιον γιατρό στη δομή, διότι ως ξενώνας παρέχουν αποκλειστικά φιλοξενία. Από 

τη στιγμή που καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες από το δημόσιο νοσοκομείο, μια 

τέτοια υπηρεσία δεν κρίνεται αναγκαία.  
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Αναφορικά με την εισοδηματική κατάσταση των αιτούντων φιλοξενίας, η κα. 

Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου, απάντησαν ότι αυτό τεκμηριώνεται κυρίως μέσα 

από την κοινωνική έρευνα που διεξάγουν οι κοινωνικοί λειτουργοί στον Ξενώνα 

Αστέγων, ενώ μερικές φορές ζητούνται και τα τεκμήρια του χαμηλού εισοδήματος. 

Με άλλα λόγια, ο κοινωνικός λειτουργός θα πάρει το ιστορικό θα κάνει τις 

απαραίτητες επαφές για να δει τις ανάγκες τις οικογένειας. Δηλαδή, η/ο κοινωνική/ος 

λειτουργός που είναι εξειδικευμένη/ος θα έχει επαφή με το δίκτυο που έχει έρθει σε 

επαφή ο άνθρωπος αυτός (συνήθως έχουν περάσει και από άλλες δομές) έχουν δώσει 

το ιστορικό τους, θα λαμβάνουν κάποιο επίδομα (γιατί εφόσον άστεγοι θα δικαιούνται 

κάποια επιδόματα πρόνοιας), οπότε και εξετάζεται με αυτόν τον τρόπο η προϋπόθεση 

του μηδενικού εισοδήματος.  

Στην ερώτηση της ερευνήτριας για το αν υπάρχει επίσημη καταγραφή των 

αστέγων, η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου πρόσθεσαν ότι δεν υπάρχει επίσημη 

καταγραφή των αστέγων. Ωστόσο, από πλευράς Ερυθρού Σταυρού, καταγράφονται 

τα περιστατικά που φτάνουν σε αυτόν. Ειδικότερα, σημείωσαν ότι τα άτομα αυτά, δεν 

έχουν βρεθεί ξαφνικά στο δρόμο. Έχουν αναζητήσει στο παρελθόν βοήθεια, οπότε το 

δίκτυο των ΜΚΟ και των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων έχει κάποιο ιστορικό. 

Αυτό συμβαίνει, διότι δεν είναι άνθρωποι που ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι, είναι 

άνθρωποι που το πάλευαν και ζητούσαν βοήθεια. Αναφορικά με την καταγραφή των 

αστέγων παιδιών δεν προκύπτει η ύπαρξη επίσημης καταγραφής. Αναφορικά με τους 

ασυνόδευτους ανήλικους, τόνισαν ότι η καταγραφή γίνεται από άλλους φορείς. 

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί, ότι εξαιτίας της δραματικής αύξησης των ασυνόδευτων 

ανήλικων και των ελλείψεων χώρου στις δομές φιλοξενίας, πλέον παρατηρείται το 

φαινόμενο να υπάρχουν άστεγοι ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

Στην επόμενη ερώτηση, η ερευνήτρια ζήτησε να μάθει για τον ρόλο του 

επιτρόπου στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανήλικων. Η κα. Κεντιστού και η κα. 

Μιχαηλίδου, απάντησαν ότι ο κεντρικός επίτροπος είναι ο εισαγγελέας. Για κάθε 

ασυνόδευτο ανήλικο επίτροπος υπεύθυνος είναι ο εισαγγελέας. Ο ρόλος του είναι 

θεσμικός και τυπικός, αν και θα μπορούσε να είναι και περισσότερο ουσιαστικός. 
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Είναι ο άνθρωπος που θα εγκρίνει την όποια μετακίνηση και τοποθέτηση του 

ανήλικου σε χώρους φιλοξενίας. Σημείωσαν επίσης ότι έχουν γίνει προσπάθειες από 

τη ΜΕΤΑδραση να οριστούν επίτροποι για τους ασυνόδευτους, οι οποίοι είναι 

επαγγελματίες με κεντρικό ρόλο να καλύπτουν στις άμεσες ανάγκες των 

ασυνόδευτων (ιματισμός, έξοδα νοσηλείας, ιατρικές εξετάσεις τα νομικά έγγραφά 

τους κλπ.). Ωστόσο, επεσήμαναν ότι ο ρόλος του επίτροπου δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αντικαταστήσει αυτόν του εισαγγελέα, αλλά αποτελεί μια επιπλέον 

υπηρεσία, η οποία είναι πιο ουσιαστική στην καθημερινότητα του ανήλικου. Βέβαια, 

επειδή και αυτό το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο, κάποιος θα πρέπει να 

σκεφτεί τι θα γίνει μόλις λήξει το πρόγραμμα. Αλώστε, ο αριθμός των επίτροπων 

είναι σχετικά μικρός και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες χρηματοδότησης μάλλον 

είναι σχετικά περιορισμένος. Σημείωσαν δε, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι 

εξαιρετικά χρήσιμες και συμβάλλουν θετικά στην προστασία της ευημερίας των 

παιδιών ωστόσο, δεν είναι προγράμματα του κράτους επειδή είναι πολυδάπανα. Αυτό 

δημιουργεί αναγκαστικά τον περιορισμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που 

έχουν όμως ημερομηνία λήξης.  

Η επόμενη ερώτηση της ερευνήτριας αφορούσε αν και κατά πόσο υπάρχουν 

πολλά παιδιά που ψάχνουν να βρουν στέγη στο Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια 

Αττικής). Όπως σημείωσαν, οι άστεγοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, 

ακόμα και από την αρχή της κρίσης, ωστόσο δεν μπορούν να παρέχουν ασφαλή 

στοιχεία γιατί δεν υπάρχει καταγραφή. 

Η επόμενη ερώτηση, αφορούσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά σχετικά με τη λειτουργία τους. Η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου 

απάντησαν ότι σε σχέση με το κομμάτι των ασυνόδευτων ανήλικων παρατηρούνται 

δυσκολίες. Αρχικά, εντοπίζονται γραφειοκρατικά ζητήματα και ζητήματα 

χρηματοδότησης. Δηλαδή, χρειάζονται να γίνουν πολλές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που να αφορούν είτε την επικοινωνία κράτους με τους φορείς υλοποίησης, 

είτε τις διαδικασίες χρηματοδότησης. Σε δεύτερο επίπεδο, μια άλλη δυσκολία είναι η 

ίδια η διαχείριση των ανηλίκων. Τα παιδιά αυτά είναι ευάλωτα, με ψυχιατρικά, 
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νομικά και κοινωνικά ζητήματα, είναι παιδιά που δεν έχουν κηδεμόνα για πολύ καιρό 

και αυτό τα καθιστά θύματα βίας και κακοποίησης.  

Επεσήμαναν επίσης, ότι δεν υπάρχει σαφές κρατικό πλαίσιο. Σε πάρα πολλά 

θέματα το ίδιο το κράτος μπορεί να χρηματοδοτεί ή έχει τελικά την ευθύνη αυτών 

των παιδιών κρίνεται με μη έντονη παρουσία. Πρέπει ο επαγγελματίας να τα βάλει με 

νομικές διαδικασίες, με νοσοκομεία, με προνοιακές υπηρεσίες. Ένα επιπλέον 

έλλειμμα που εντοπίζουν η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου είναι ότι δεν υπάρχει 

πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα 

σε μια δομή μέχρι τα 18 τους. Ο νόμος προβλέπει ότι τα παιδιά με την ενηλικίωσή 

τους θα πρέπει να αποχωρήσουν από τους ξενώνες. Στην περίπτωση που το παιδί δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις ανάγκες τους δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο 

προστασίας του.  

Επίσης τόνισαν, ότι την ίδια τακτική ακολουθούν και για τον ξενώνα αστέγων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο, οι οικογένειες φιλοξενούνται περίπου ένα εξάμηνο, παρολ’ 

αυτά, αν η οικογένεια δεν έχει καταφέρει να πετύχει να ορθοποδήσει, δεν φεύγουν 

από το ξενώνα. Η ερευνήτρια σε αυτό το σημείο ζήτησε να μάθει, αν υπάρχει ο 

κίνδυνος κάποιος να παραμείνει στη δομή και να ιδρυματοποιήθει. Η κα. Κεντιστού 

και η κα. Μιχαηλίδου, δήλωσαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, οι επαγγελματίες 

που είναι σε καθημερινή επαφή με τις οικογένειες, προσπαθούν να κινητοποιήσουν 

και να διευκολύνουν τις οικογένειες, ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση.  

Αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες, δήλωσαν 

ότι είναι μέρος ενός δικτύου οργανισμών με αντίστοιχα προγράμματα. Μέσα από τη 

συμμετοχή σε συντονιστικές επιτροπές, στη συγγραφή εκθέσεων, στις αξιολογήσεις, 

στις παρεμβάσεις στην πολιτεία και στα αρμόδια όργανα κατά τη διαμόρφωση των 

προγραμμάτων που αφορούν στις δομές, γίνονται προσπάθειες να επιλυθούν τα 

προβλήματα. Οπωσδήποτε, σημείωσαν ότι η καθημερινή εμπειρία συμβάλει στη 

βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. Επιπροσθέτως, σημείωσαν ότι σχετικά με 

τα γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία είναι καθημερινός αγώνας, έχουν να 

αντιμετωπίσουν και ένα επιπλέον πρόβλημα, που είναι ο ρατσισμός έναντι στις 
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κοινωνικές υπηρεσίες που στοχεύουν να βοηθήσουν άτομα που είναι μετανάστες, 

προσφυγές ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επισημαίνουν, ότι σε αυτόν τον αγώνα, οι 

επωφελούμενοι δεν μένουν αμέτοχοι, αλλά συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Η ερευνήτρια αργότερα διερεύνησε αν και κατά πόσο αυξήθηκαν τα 

κρούσματα οικογενειών (όχι προσφυγών) που αναζήτησαν άσυλο στον ξενώνα μετά 

την οικονομική κρίση. Η απάντηση ήταν ότι αυξήθηκαν κατά πολύ. Ειδικότερα, 

σημείωσαν ότι κατά τη διάρκεια των streetwork παρατήρησαν αύξηση στις αιτήσεις 

φιλοξενίας του ξενώνα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι από μέρα σε μέρα 

συναντούσαν περισσότερα άτομα στη γεωγραφική ακτίνα ευθύνης τους, 

υποστηρίζοντας ότι την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της κρίσης και των προσφυγών, 

έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός των αστέγων. Σημείωσαν δε, ότι παλαιοτέρα 

αυτοί οι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο προφίλ, υπήρχε παθολογία, άνθρωποι του 

περιθωρίου, ιδρυματοποιημένοι κλπ. Τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση 

αυτό έχει αλλάξει εντελώς. Απρόσμενοι παράγοντες έχουν οδηγήσει οικογένειες, 

κυριολεκτικά στο δρόμο, που κατάφεραν βέβαια, επειδή υπάρχουν οι μηχανισμοί 

εσωτερικής κινητοποίησης τους, να δεχθούν τις υπηρεσίες των ξενώνων και να βγουν 

πιο γρήγορα πάλι σε αναζήτηση στέγης. Είναι δηλαδή, άνθρωποι με μόρφωση και 

οικονομική άνεση που ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο. Επιπροσθέτως, σημείωσαν ότι 

εκτός από τα οικονομικά αίτια συχνά υπάρχουν και κοινωνικά ή και ψυχολογικά αίτια, 

όπως για παράδειγμα η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός 

λειτουργίας αυτών των οικογενειών είναι ότι δέχονται αυτές τις υπηρεσίες με 

περισσότερη δυσκολία. Είναι πιο εύκολο για αυτούς να γίνονται αποδέκτες 

κοινωνικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας πρόνοιας και σίτισης και να προσπαθήσουν 

να βρουν κάπου να μένουν (συνήθως, το τελευταίο που χάνεται είναι η στέγη) ή να 

δεχθούν ένα βοήθημα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Επίσης, 

σημείωσαν ότι το θέμα τις αστεγίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που είναι η 

ηλικία, η μόρφωση και η πρωθύστερη επαγγελματική εμπειρία τους. Συνήθως, 

τόνισαν, ότι οι άνθρωποι που είναι σχετικά νέοι και έχουν μόρφωση είναι 

περισσότερο κινητοποιημένοι και είναι πιο εύκολο να αξιοποιήσουν τις πήγες που 
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υπάρχουν ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Βέβαια, φαίνεται ότι το φαινόμενο 

της αστεγίας σε άτομα με προσόντα και σχετική προηγουμένη οικονομική άνεση έχει 

περιοριστεί. 

Στην επόμενη ερώτηση της ερευνήτριας διατυπώθηκε αρχικά η άποψη ότι η 

ευημερία μπορεί να χωριστεί σε κάποιες διαστάσεις, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση, 

ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ρώτησε, στη συνέχεια αν υπάρχουν κάποια παιδιά 

που επωφελούνται περισσότερο από κάποια άλλα παιδιά αναφορικά με τις υπηρεσίες 

που παρέχονται ανά διάσταση ευημερίας. Η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου, 

απάντησαν ότι για να επιτύχει το σκοπό της μια υπηρεσία πρέπει να παρέχεται 

ολιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων, και ότι αυτό θεωρούν ως επιτυχημένο 

μοντέλο μιας κοινωνικής παρέμβασης κάλυψης αναγκών σε μια οικογένεια. Δηλαδή, 

μέσα από την κινητοποίηση του παιδιού που παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας ή εκπαίδευσης του Ερυθρού Σταυρού, ταυτόχρονα να συμμετέχει και 

στις δράσεις του πολιτισμού με την οικογένεια του. Επίσης, τόνισαν ότι η συμμετοχή 

σε κάποιο πρόγραμμα φέρνει συνήθως και τη συμμετοχή σε κάποιο άλλο. Η 

οικογένεια που φέρνει τα παιδιά, όταν θα υπάρχει το πρόβλημα της στέγης θα 

υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης κλπ.. 

Γιατί σαφώς η οικογένεια λόγω των οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων δεν 

μπορεί να υποστηρίξει το παιδί της.  

Η επόμενη ερώτηση της ερευνήτριας αφορούσε αν και κατά πόσο θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πρακτικές και μέτρα ώστε να βελτιωθεί 

η παιδική ευημερία. Αναφέρθηκαν κυρίως, στην έλλειψη συγκεκριμένης κρατικής 

πολιτικής. Δήλωσαν ότι δεν είναι υποχρέωση του κάθε φορέα, της κάθε κοινωνικής 

υπηρεσίας να υποκαθιστά το κράτος. Πρέπει να υπάρξει κυβερνητική πολιτική που 

να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Η αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κυρίως 

μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων είναι συνήθως μικρής διάρκειας και δεν 

έχει για αυτόν τον λόγο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επομένως, τόνισαν ότι θα πρέπει 

να υπάρχει σταθερή πολιτική για αυτά τα ζητήματα, ενώ ο ρόλος των οργανισμών θα 

πρέπει να είναι συνεπικουρικός της λειτουργίας του κράτους. 
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Αργότερα, η ερευνήτρια ρώτησε αν θα τους έβρισκε συμφώνους η ιδέα ενός 

ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων, προκειμένου να είναι πιο γρήγορες οι 

διαδικασίες φιλοξενίας των παιδιών. Απάντησαν ότι αυτό γίνεται μόνο για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους και όχι για τους Έλληνες. Δεν υπάρχει τέτοια μέριμνα για 

τα παιδιά που γεννιούνται στο Έλενα, για παράδειγμα, και παραμένουν εκεί. 

Δήλωσαν επίσης, ότι υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανήλικους, 

κυρίως επειδή το πρόβλημα είναι περισσότερο ορατό και υπάρχουν και οι αντίστοιχες 

χρηματοδοτήσεις. Τόνισαν, βέβαια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μόνο το 

κομμάτι των προσφυγών και δεν λαμβάνει μέριμνα για τις άλλες ευάλωτες ομάδες 

του ελληνικού πληθυσμού. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο κομμάτι το προσφυγικό 

και έχει μείνει πίσω το προνοιακό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν φορείς που να 

μπορέσουν να φιλοξενήσουν και να φροντίσουν αυτά τα παιδιά, ενώ παρατηρείται 

και έλλειμμα στον αριθμό των φορέων που μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά που 

είναι άστεγα ή αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα.  

Ταυτόχρονα, επικεντρωθήκαν και σε άλλο ένα στοιχείο, που είναι οι 

δυσκολίες στο νομικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, εντοπίζονται καθυστερήσεις στους 

θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής των παιδιών, όπου η επιμέλεια τους ανήκει 

στα ιδρύματα. Ειδικότερα, σημείωσαν ότι παρότι έχει καταρτιστεί το νομικό πλαίσιο, 

έχει μείνει πολύ πίσω ο θεσμός της αναδοχής. Για παράδειγμα, παρότι προβλέπεται 

επίδομα για την αναδοχή (ειδικά για παιδιά με αναπηρίες), καθυστερούν πάρα πολύ 

οι κρατικές υπηρεσίες να προχωρήσουν τα παιδιά αυτά από το ΜΗΤΕΡΑ, όπου 

βρίσκονται, στο θεσμό της αναδοχής ή της υιοθεσίας. Τόνισαν βέβαια, ότι οι 

καθυστερήσεις αυτές, οφείλονται και στην έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται 

στις κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. 

Διαδεχόμενα, η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου ρωτήθηκαν αν γίνονται 

οι κατάλληλοι έλεγχοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και ποια είναι η 

διαδικασία, αν ένα παιδί βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Απάντησαν ότι γίνονται οι 

έλεγχοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Συνήθως, ενημερώνεται η κοινωνική υπηρεσία 
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του δήμου και από εκεί πάλι ο εισαγγελέας. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου είναι 

υπεύθυνη για τέτοιες περιπτώσεις. Συνήθως, κάνει την έρευνα, παρεμβαίνει και 

ενημερώνει τον εισαγγελέα. Η παρέμβαση είναι άμεση. Ωστόσο, τόνισαν ότι πιθανές 

καθυστερήσεις μπορεί να συμβαίνουν, γιατί αυτές οι υπηρεσίες είναι συνήθως 

υποστελεχωμένες.  

Αναφορικά με τις συνολικά παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας στην Ελλάδα, 

η κα. Κεντιστού και η κα. Μιχαηλίδου, σημείωσαν ότι υπάρχουν κενά. Τόνισαν 

επίσης, ότι η γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ εισαγγελέα και Δήμων επιδέχεται 

βελτίωσης, καθώς αυτές οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο συμβαίνει και 

με τις εισαγγελίες. Επίσης, απάντησαν ότι αναφορικά με τη δημιουργία ενός 

οικογενειακού δικαστηρίου ενδεχομένως να ξεμπλόκαρε τη γραφειοκρατία και τη 

συσσώρευση του όγκου δουλειάς που υπάρχει σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες.  

Τέλος, οι δυο κυρίες έδωσαν κάποιες πληροφορίες αναφορικά με τη 

διαδικασία που ακολουθείται όταν ένα παιδί είναι άστεγο ή έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια 

από τους γονείς. Απάντησαν, ότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε 

νοσοκομεία (εκεί φιλοξενούνται παιδιά που έχουν γεννηθεί στο νοσοκομείο. Αν το 

παιδί βρεθεί να μην έχει που να μείνει και μέχρι να βρεθεί κάποια δομή φιλοξενίας, 

δύναται να φιλοξενηθεί 2-3 μέρες στο νοσοκομείο αν και κάτι τέτοιο δεν το προβλέπει 

η νομοθεσία. Επίσης, σημείωσαν ότι μπορεί να συμβεί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

ασυνόδευτων ανήλικων, τα παιδιά να φιλοξενηθούν σε αστυνομικά τμήματα ή στη 

ΓΑΔΑ. Το καθεστώς αυτό ονομάζεται «προστατευτική φύλαξη» και εφαρμόζεται 

προκειμένου το παιδί να μην μείνει στο δρόμο. Τέλος, σημείωσαν, ότι από τη στιγμή 

που ζητηθεί η παρέμβαση, όλες οι διαδικασίες είναι πολύ γρήγορες προκειμένου το 

παιδί να μην μείνει στο δρόμο. 

 

 

 

Η συνέντευξη παρατίθεται παρακάτω: 
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1. ΕΡ. Γνωρίζουμε ότι έχετε δυο προγράμματα φιλοξενίας, εκ των οποίων το ένα 

αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους. Θα μπορούσατε να μας πείτε μερικά 

λόγια για αυτές τις δράσεις σας; 

AΚ Έχουμε τρια κέντρα φιλοξενίας, ασυνόδευτων ανηλίκων, στο Βόλο, στην 

Αθήνα και στα Καλάβρυτα. Στο Βόλο είναι το πιο παλιό, λειτουργεί από το 2008, τα 

άλλα δυο ξεκίνησαν από το Μάϊο 2017. Έχουν δύναμη φιλοξενίας, το κάθε ένα, 30 

ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών, ηλικίας 15-18 ετών. Στο Βόλο είναι και πιο 

μικρότερα από 12 ετών. 

ΠΜ Συνολικά στις 3 δομές φιλοξενίας από τη στιγμή της ίδρυσης τους έως 

σήμερα έχουν περάσει 1560-1600 φιλοξενούμενοι, αγόρια τέτοιας ηλικίας. Αυτήν την 

στιγμή είναι καθαρά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρηματοδοτούνται από το 

ΑΝΗΘ μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η χρηματοδότηση τους 

λήγει 31/12/2019. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, υλοποιούνται δράσεις εκπαιδευτικές, 

διαπολιτισμικές, ψυχαγωγικές, υπάρχει ομάδα επαγγελματιών που καθημερινά (24 

ώρες το 24ωρο) βρίσκονται στο χώρο των κέντρων φιλοξενίας. Η ομάδα αποτελείται 

από 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 2 ψυχολόγους, 1 εκπαιδευτικό, 1 νομικό, 6 

φροντιστές, διοικητικό υπάλληλο, βοηθητικό προσωπικό, 3 διερμηνείς για να 

καλύπτουμε τις βασικές γλώσσες των φιλοξενουμένων μας και διατροφολόγο που 

καλύπτει και τα τρία κέντρα.   

2. ΕΡ. Οι φροντιστές, είναι άνθρωποι που έχουν κάποιο πτυχίο; 

ΠΜ. Ναι, έχουμε φροντίσει, αν και δεν είναι απαραίτητο, να έχουν ένα 

επίπεδο εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστήμων. Είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στα παιδιά, σε 

βάρδιες βέβαια και τις 7 ημέρες της εβδομάδας. 

3. ΕΡ. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στα παιδιά όλη την ημέρα, λαμβάνουν κάποια 

διαρκή εκπαίδευση (επιμόρφωση), ώστε να πιστοποιούνται διαρκώς ότι είναι 

κατάλληλοι για να είναι κοντά στα παιδιά; 

ΠΜ. Δεν είναι με τη μορφή πιστοποίησης είναι με τη μορφή της ενημέρωσης 

και της επικαιροποίησης των γνώσεών τους, στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων που 
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κάνει ο Ερυθρός Σταυρός, αλλά και εκπαιδεύσεων εκτός Ερυθρού Σταυρού. 

Συμμετέχουμε σε όλες τις ομάδες των φορέων που είναι υπεύθυνοι, είτε για την 

προστασία, είτε για τη φροντίδα των παιδιών. Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι η 

Ύπατη Αρμοστεία, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις. Οι επαγγελματίες και των 

τριών κέντρων θα συμμετέχουν σε εκπαίδευση που θα βοηθήσει τα παιδιά για την 

προετοιμασία τους στη ζωή εκτός του κέντρου.  

4. ΕΡ. Αυτό αφορά και τους φροντιστές; 

ΠΜ. Όλους  

5. ΕΡ. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα είναι κάτι σταθερό; Γίνονται κάθε 

χρόνο; 

ΠΜ. Δεν είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή να πούμε μια φορά το 

μήνα.  

ΑΚ. Υπάρχει περιοδικότητα εκπαιδεύσεων με διαφορετικούς θεματικούς 

χαρακτήρες. Μπορώ να πω 3 και 4 φορές τον χρόνο ανά κέντρο. Υπάρχουν 

συναντήσεις προσωπικού που συζητάμε εξειδικευμένα θέματα και της ομάδας κάθε 

κέντρου αλλά και με το γραφείο συντονισμού. Οπότε και εκεί μπορούμε να 

συζητήσουμε επί μέρους θέματα και ταυτόχρονα αυτό που σας είπε η συνάδελφος, 

υλικό ανατροφοδότησης και εκπαιδευτικό υλικό, που υπάρχει από τον Ερυθρό 

Σταυρό, προωθείται ως τέτοιο στα κέντρα. Θέματα που αφορούν την προστασία, το 

PSS, την επικοινωνία 

6. ΕΡ. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ. εισοδηματικό) προκειμένου 

να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί ή μαζί με την οικογένεια του στη δομή σας;  

ΑΚ. Να αναφέρουμε των Ξενώνα Αστέγων, υπάρχει από το 2007. Ξεκίνησε 

παρέχοντας υπηρεσίες σε ελληνικές οικογένειες (στην ουσία ήταν ο πρώτος ξενώνας 

στην Αθήνα), τώρα φιλοξενεί και μετανάστες ή πρόσφυγες, που όμως κρίνεται ότι 

είναι σε μεγάλο ποσοστό ευάλωτες οικογένειες με παιδιά.  

ΠΜ. Η χωρητικότητα του ξενώνα είναι 100 θέσεις, αυτήν την στιγμή 

φιλοξενούμε γύρω στα 80 άτομα οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Γίνονται 
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παραπομπές κυρίως από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και φιλοξενούνται όσο 

διάστημα χρειαστεί να σταθούν στα ποδιά τους, είτε πρόκειται για ανεργία, είτε για 

σοβαρά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας των γονέων. Για 

τα κέντρα φιλοξενίας υπάρχει άλλη τακτική, όπου γίνονται οι παραπομπές των 

παιδιών. Τα παιδιά που φιλοξενούμε στις δομές φιλοξενίας, έρχονται από τα σημεία 

εισόδου της χώρας, είναι παιδιά που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και προκειμένου να 

μπουν σε δομές φιλοξενίας ή αντίστοιχα σε άλλες δομές (υπάρχουν και τα safe zone 

που είναι ένα βήμα πίσω από τις δομές φιλοξενίας), οι τοποθετήσεις γίνονται από το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Δεν γίνονται με παραπομπές, 

μπαίνουν στο σύστημα δηλαδή. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι 

εθνικός φορέας που έχει την ευθύνη διαχείρισης όλων των κενών θέσεων σε δομές 

φιλοξενίας και safe zone για ανηλίκους που αιτούνται άσυλο. Οπότε τα παιδιά που 

έρχονται σε εμάς και σε όλες τις δομές είναι παιδιά που παραπέμπει το ΕΚΚΑ.  

7. ΕΡ. Άρα για να διευκρινίσω, υπάρχουν οι δομές ανήλικων που φιλοξενούν 

ασυνόδευτους ανήλικους (κυρίως αγόρια) και ο ξενώνας, ο οποίος φιλοξενεί 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Να σας ρωτήσω όμως, γιατί μόνο αγόρια; 

ΠΜ. Τα ασυνόδευτα κορίτσια είναι πολύ λιγότερα, οι ανάγκες κάλυψης για 

αγόρια είναι πολύ περισσότερες. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν μόνο 2 φορείς που 

φιλοξενούν κορίτσια. 

8. ΕΡ. Ποιοι είναι; 

ΠΜ. Δεν μπορώ να το πω σίγουρα. Η ΜΕΤΑδραση είναι σίγουρα ο ένας. 

9. ΕΡ. Ποια είναι η διαδικασία για να φιλοξενηθεί ένας ασυνόδευτος ανήλικος στο 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο. 

ΠΜ. Η διαδικασία δεν αφορά μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά όλους τους 

φορείς που έχουν δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Γίνεται η παραπομπή 

από το ΕΚΚΑ, όπου βγάζει ένα δελτίο, ότι ο συγκεκριμένος ασυνόδευτος ανήλικος με 

αυτά τα στοιχεία τοποθετείται εκεί. Για την όποια μετακίνηση ασυνόδευτου ανήλικου, 

υπεύθυνος είναι ο εισαγγελέας της πόλης όπου βρίσκεται το παιδί, είναι ο νόμιμος 

επίτροπος. Αν υπάρχει εισαγγελέας ανηλίκων τότε διορίζεται αυτός, νόμιμος 
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επίτροπος, αλλιώς διορίζεται ο γενικός εισαγγελέας της πόλης όπου βρίσκεται το 

παιδί. Βγαίνει απόφαση από την εισαγγελία, η οποία συνοδεύει το δελτίο του ΕΚΚΑ. 

Η ΜΕΤΑδραση αναλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση του παιδιού στη δομή 

φιλοξενίας, μαζί με ότι έγγραφα μπορεί να το συνοδεύουν, είτε είναι ιατρικά, που 

πρέπει να είναι ενήμερη η δομή για τις ανάγκες του παιδιού. Ενημερώνεται ο 

εισαγγελέας της πόλης που βρίσκεται η δομή φιλοξενίας, ότι ο «τάδε» ασυνόδευτος 

ήρθε στη δομή, και γίνεται η τοποθέτηση του παιδιού. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 

και για την αποχώρηση του παιδιού. Πάλι θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας με σειρά 

εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το παιδί έφυγε από τη δομή για να πάει σε 

επανένωση σε κάποια χώρα της Ευρώπης, είτε γιατί το αίτημα του για να βρεθεί σε 

κάποια άλλη χώρα έχει γίνει δεκτό, είτε για να μπει σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης 

διαβίωσης. Πάντα υπάρχει μια σειρά εγγράφων που συνοδεύουν το παιδί κατά την 

είσοδο και την έξοδο του από τη δομή. 

10. ΕΡ. Εδώ φαίνεται για εμένα να υπάρχει ένα κενό. Όταν ένα παιδί και είναι 

ασυνόδευτος, υπάρχει κάποιος συναγερμός που εντοπίζει αυτό το παιδί.  

ΠΜ.. Βέβαια, στο σημείο εισόδου. Το παιδί καταγράφεται και ενημερώνεται 

ο εισαγγελέας. Το παιδί μπαίνει στο σύστημα για να βρεθεί χώρος να το φιλοξενήσει.  

11. ΕΡ. Υπάρχει δηλαδή ένα ενοποιημένο σύστημα που καταγράφεται το όνομα 

του παιδιού και βγάζει ότι η τάδε δομή έχει κενό, ώστε να φιλοξενηθεί το παιδί.  

ΑΡ. Θα μείνει βέβαια το παιδί ένα ικανό διάστημα στο σημείο εισόδου, ώστε 

να τοποθετηθεί στο σύστημα και να πάρει τη σειρά του στη τοποθέτηση. 

12. ΕΡ. Ο εισαγγελέας είναι αυτός που θα έρθει εδώ μαζί με το παιδί να υπογράψει 

ότι το παιδί θα μείνει στον Ερυθρό Σταυρό; 

ΑΚ. Όχι, ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί και θα βγάλει την εντολή αποδοχής 

της τοποθέτησης. Είναι καθαρά τυπικό, είναι μέσα στο σύστημα Είναι εγκεκριμένες 

δομές από τα υπουργεία οικονομίας και υγείας. Εφόσον είμαστε δομή φιλοξενίας που 

έχει εγκριθεί για επιδότηση ακολουθούμε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που βάζει 

ο χρηματοδότης για να λειτουργήσουμε. Οπότε είμαστε δομή αναγνωρισμένη που 
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παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δεν μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία να 

αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε στο σύστημα του ΕΚΚΑ.  

13. ΕΡ: Άρα δεν χρειάζεται η υπογραφή κάποιου ενήλικα, όταν έρχεται στη δομή 

σας κάποιος ανήλικος; 

ΑΚ. Είναι ο εισαγγελέας που βγάζει την απόφαση  

ΕΡ: Αυτή η εντολή θεωρείται υπογραφή στην ουσία 

ΑΚ. Ναι. Από εκεί και πέρα για όποια μετακίνηση του παιδιού, είτε αφορά 

εκδρομή ή ψυχαγωγική δραστηριότητα ή μετακίνηση για ιατρικούς λόγους εκτός της 

πόλης που φιλοξενείται, θα ενημερωθεί και πάλι ο εισαγγελέας. Ότι ξέρετε, το παιδί 

θα φύγει από τα Καλάβρυτα για να πάει στην Πάτρα όπου θα κάνει εισαγωγή στο 

νοσοκομείο, ή θα κάνει ιατρικές εξετάσεις. Θα βγει από το όριο της πόλης, γιατί 

μπορεί να γίνει ένα ατύχημα στο δρόμο. Ο εισαγγελέας θα πρέπει να είναι ενήμερος, 

ότι για αυτό το σκοπό μετακινήθηκε και πήγε εκεί. 

14. ΕΡ: Εάν τα παιδιά είναι πολλά σε μια πόλη και υπάρχει ένας εισαγγελέας, 

καταφέρνει ένας εισαγγελέας να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες; Δεδομένου 

ότι ο εισαγγελέας έχει και άλλες αρμοδιότητες. 

ΠΜ. Μην φανταστείτε ότι κάνει τεράστια διαδικασία. Είναι γραφειοκρατικό 

θέμα, στο οποίο βοηθούν και οι γραμματείες στις εισαγγελίες. Εφόσον είμαστε 

αναγνωρισμένος φορέας παροχής φιλοξενίας, δεν έχει αντίρρηση στο να υπογράψει 

να πάει το παιδί για ιατρικές εξετάσεις ή θέατρο. 

ΑΡ. Δεν κάνει δηλαδή συνέντευξη με το παιδί ή με τους επαγγελματίες της 

δομής ώστε να χάνεται χρόνος. 

ΠΜ. Εκτός αν υπάρξει κάτι πολύ σοβαρό, όπου ζητάμε εμείς την παρέμβαση 

του εισαγγελέα για κάποιο λόγο. 

15. ΕΡ: Εάν ένα παιδί δεν έχει ανιχνευτεί στα σύνορα της χώρας και έρθει μόνο του 

εδώ και ζητήσει βοήθεια από εσάς, τι γίνεται; 

ΠΜ. Μας έχει συμβεί, δυο αδέρφια, ήταν χειμώνας και ζητούσαν στέγη. 

Εμείς δεν αρνούμαστε βοήθεια σε κανέναν, πόσο μάλλον σε 2 ανήλικα παιδιά. 

Ενημερώθηκε το ΕΚΚΑ, ότι αυτά τα δυο παιδιά, τα οποία ζητούν φιλοξενία, βγήκε 
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προσωρινή εντολή τοποθέτησης από το ΕΚΚΑ. Την άλλη μέρα, ακολουθήθηκε η 

τυπική διαδικασία καταγραφής των παιδιών από την Υπηρεσία Ασύλου και όλη η 

νομική οδός που πρέπει να ακολουθηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν αρνούμαστε 

βοήθεια σε καμία στιγμή της ημέρας, πόσο μάλλον σε 2 μικρά παιδιά. 

16. ΕΡ: Έστω αν έφταναν σε εσάς βραδύ, μέχρι να ενημερωθεί το ΕΚΚΑ, μπορεί 

το παιδί να έρθει και να μπει μέσα, αυτή η διαδικασία γίνεται αμέσως; 

ΠΜ. Βράδυ ήρθαν. Στο ΕΚΚΑ σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνούμε σε 

κινητό τηλέφωνο, οπότε έχουμε πρόσβαση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα παιδιά 

ήρθαν 7-8 το βράδυ, το κεντρικό κτίριο εδώ ήταν ανοικτό και μπορέσαμε να 

δράσουμε. Τώρα αν έρχονταν 10 το βράδυ, το κτίριο εδώ θα ήταν κλειστό και δεν θα 

μπορούσαμε να τους καλύψουμε.  

17. ΕΡ: Έχει να κάνει με την ώρα; 

ΠΜ. Όχι, αν τα παιδιά πήγαιναν στη Δομή Φιλοξενίας της Αθήνας, θα 

ακολουθούσαν οι συνάδελφοι εκεί την ίδια διαδικασία, δεν θα έκλειναν την πόρτα. 

18. ΕΡ: Έστω αν ερχόταν ένας ανήλικος Ρομά ή Έλληνας για να μείνει το βράδυ 

σε εσάς θα χρειαζόταν κάποια διαδικασία; 

ΠΜ. Δεν μπορεί να μείνει σε εμάς. 

ΑΚ. Οι δομές αυτές έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για επιχορήγηση από το 

υπουργείο και την εποπτεύουσα αρχή, για να εξυπηρετούν ασυνόδευτους ανήλικους 

αιτούντες άσυλο. 

19. ΕΡ: Στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών; 

ΠΜ. Είναι για οικογένειες, δεν είναι για εφήβους. 

ΑΚ. Για το παιδί αυτό, θα καταγραφεί από την κοινωνική μας υπηρεσία και 

θα γίνει η αντίστοιχη παραπομπή. Εμείς ενημερώνουμε, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχη 

δομή. 

20. ΕΡ: Έστω ότι εγώ είμαι άστεγη και έφηβη. Έρχομαι σε εσάς 10 το βράδυ και 

είμαι σε δραματική κατάσταση και ζητώ φιλοξενία, τι γίνεται; 

ΠΜ. Εδώ που βρισκόμαστε είναι η Κεντρική Υπηρεσία. Όμως έχουμε την 

Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών, αυτή βρίσκεται στο 
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κτίριο της Γ Σεπτέμβριου 21, η όποια όμως λειτουργεί έως τις 3 το μεσημέρι. Οπότε 

αν φτάσει εκεί κάποια άστεγη έφηβη έως τις 3 η ώρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία 

που σας αναφέραμε. Μετά τις 3 είναι κλειστά, δεν είναι 24ωρη η βάρδια της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

21. ΕΡ: Πόσο γρήγορη είναι αυτή η διαδικασία; Ποια είναι αυτή η διαδικασία; 

ΑΚ. Εφόσον μιλάμε για ανήλικο, η διαδικασία είναι άμεση. Θα ενημερωθεί 

ο εισαγγελέας, ότι υπάρχει ένα άστεγο παιδί 17 χρονών. Οπότε εκεί η παρέμβαση 

είναι άμεση. Τώρα αν πρόκειται για ενήλικες, εκεί ακολουθείται άλλη διαδικασία. 

22. ΕΡ. Η διαδικασία, ποια είναι; Έρχεται ο εισαγγελέας; 

ΠΜ. Ενημερώνεται ο εισαγγελέας, από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας θα 

αποφασίσει την τοποθέτηση του παιδιού. Είναι αλλού είδους διαδικασία που 

ακολουθείται για αυτές τις περιπτώσεις. 

ΑΡ. Έχει να κάνει και με το προφίλ του παιδιού. Αν το παιδί έχει εξαρτήσεις 

ή όχι, με το ψυχικό προφίλ, ψυχικά ασθενής ή όχι, με μεταδοτικές ασθένειες ή όχι. 

Υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα φιλοξενίας, που εστιάζουν κάθε φορά σε 

διαφορετικές ανάγκες. Οπότε με βάση το προφίλ του παιδιού και τις δυνατότητες 

φιλοξενίας των δομών θα γίνει άμεσα η παραπομπή του.  

23. ΕΡ. Αυτό που μου είπατε με τις δέκα το βράδυ; 

ΠΜ. Σας είπαμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τις 

ενέργειες που απαιτούνται λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες. Δεν παρέχουμε άλλους 

είδους υπηρεσία. Οπότε ότι αίτημα μπορεί να φτάσει μέχρι την ώρα που λειτουργεί η 

υπηρεσία, θα καλυφθεί πολύ γρηγορότερα.  

24. ΕΡ. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άστεγος έφηβος να μένει λίγο εδώ και λίγο 

εκεί; Να κάνει αιτήματα κάθε βράδυ σε άλλη δομή. 

ΠΜ. Οι αιτούντες άσυλο είναι καταγεγραμμένοι εφόσον γίνεται η τοποθέτηση 

τους σε κάποια δομή, παραμένουν εκεί. 

25. ΕΡ. Εφόσον δεν είναι πρόσφυγας τι γίνεται: 

ΠΜ. Δυστυχώς, δεν ξέρω τι γίνεται. 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 218 

 
 

 

 

ΑΚ. Εφόσον μπαίνουν σε μια δομή φιλοξενία, ακολουθούν τους κανόνες της 

δομής. Εν προκειμένω σε εμάς, υπογράφουν ότι μένουν εκεί, τηρούν τους 

κανονισμούς.. Αν φύγει από τη δική μας δομή κάποιο παιδί, μπορεί να βγει έξω να 

πάει σε μια δραστηριότητα (π.χ. σχολείο) και να μην γυρίσει. Αφού περάσει το 24ωρο 

που ορίζεται βάση του νόμου, γίνεται η δήλωση εξαφάνισης του παιδιού, ότι δεν 

επέστρεψε στη δομή ενημερώνεται ο εισαγγελέας, οπότε από εκεί και έπειτα το παιδί 

βρίσκεται εκτός δομής, έτσι ώστε να υπάρχει μέριμνα από πλευράς κρατικών 

υπηρεσιών. 

26. ΕΡ. Αυτό αφορά τον ασυνόδευτο ανήλικο ή τον Έλληνα; 

ΑΚ. Ακριβώς, αφορά τον ασυνόδευτο ανήλικο. 

ΠΜ. Για το παιδί που φιλοξενείται με την οικογένεια, την επιμέλεια την έχουν 

οι γονείς. 

27. ΕΡ Αναφορικά με ενδεχόμενο ότι μια οικογένεια αναζητά φιλοξενία στη δομή 

σας, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή διαδικασίες που πρέπει να 

γίνουν; 

ΑΚ. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται ιατρικές πιστοποιήσεις φιλοξενίας των 

μελών και δυνατότητα φιλοξενίας από πλευράς χωρητικότητας του ξενώνα 

ΠΜ. Δεν δεχόμαστε οικογένειες με ψυχιατρικές νόσους και μεταδοτικές 

ασθένειες.  

ΑΚ. Άρα χρειάζεται παθολογικός, δερματολογικός έλεγχος και βεβαίωση 

από ψυχίατρο ότι δεν υπάρχει ψυχιατρική νόσος. 

ΠΜ. Και κοινωνική έρευνα που θα αποδεικνύει ότι είναι οικογένεια με 

υψηλό ποσοστό ευαλωτότητας. Προέχουν οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

28. ΕΡ Είπατε ότι χρειάζονται ιατρικές πιστοποιήσεις. Σκέφτομαι, ότι αν εγώ ήμουν 

άστεγη, ερχόμουν να φιλοξενηθώ και μου ζητούσαν ιατρική πιστοποίηση, αυτό 

πόσο εύκολο είναι να το κάνει ένας άστεγος; 

ΑΚ. Είναι ανασφάλιστος καταρχήν ο άστεγος, είναι δεδομένο αυτό. Παρολ’ 

αυτά στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των ανασφάλιστων, εν 

προκειμένω αστέγων, και μπορούν να τα λάβουν αυτά τα χαρτιά. Γιατί δεν μπορείς 
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να αυξήσεις την επικινδυνότητα και των υπολοίπων που φιλοξενούνται σε έναν 

ξενώνα. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το προφίλ του ατόμου που ζητάει φιλοξενία, 

συνάδει με το προφίλ των ανθρώπων που φιλοξενούνται ήδη εκεί. 

29. ΕΡ Άρα αυτό είναι ευθύνη του ατόμου που ζητάει φιλοξενία; 

ΑΚ. Υπάρχει δυνατότητα να διευκολύνουμε. 

ΠΜ. Θα δοθούν κατευθύνσεις από την κοινωνική υπηρεσία που μπορεί να 

πάει να το κάνει, ποιες ώρες μπορεί να πάει. Υπάρχουν συνεργασίες της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας με τα νοσοκομεία, οπότε θα του δοθούν οδηγίες. 

30. ΕΡ. Δίνονται λοιπόν κατευθύνσεις αλλά δεν υπάρχει κάποια μέριμνα από 

πλευράς κάποιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, ότι οι δομές όταν ζητάνε 

ιατρικές πιστοποιήσεις, πρέπει να έχουν τον γιατρό εκεί ή μια κινητή μονάδα; 

ΠΜ. Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί παρέχουμε αποκλειστικά 

φιλοξενία. Και δεδομένου ότι είμαστε σε μεγάλη πόλη, μπορούν να καλυφθούν οι 

ιατρικές ανάγκες. 

31. ΕΡ Να ρωτήσω κάτι άλλο, θα πρέπει λοιπόν να αποδειχθεί ότι οι οικογένειες 

δεν έχουν κάποιο ψυχιατρικό νόσημα ή παθήσεις μεταδοτικές, εφόσον πάνε να 

κάνουν τις εξετάσεις του και όλα τα σχετικά. Πρέπει να αποδειχθεί όμως ότι 

είναι και άστεγες. Πως γίνεται αυτό, μέσα από το ΑΜΚΑ φαντάζομαι κλπ.: 

ΠΜ. Αυτά ζητούνται, αλλά γίνεται κοινωνική έρευνα. Δηλαδή, ο κοινωνικός 

λειτουργός θα πάρει το ιστορικό θα κάνει τις απαραίτητες επαφές για να δει τις 

ανάγκες τις οικογένειας.  

32. ΕΡ Ναι, αλλά μια οικογένεια αν είναι άστεγη, τι καταγραφές μπορεί να έχουν 

γίνει. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καν χαρτιά επάνω τους; 

ΠΜ. Έχουν χαρτιά. Έχουν φιλοξενηθεί οικογένειες που δεν ήταν άστεγες 

πάντα. Βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση 

ΑΚ. Μπορεί να έχουν ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, που να μην μπορούν να 

ανταποκριθούν στην καθημερινότητα τους.  

33. ΕΡ Σας έχει τύχει ποτέ να έρθει κάποιος άστεγος και να σας πει, εγώ δεν έχω 

αυτά τα χαρτιά; 
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ΑΚ. Αυτό μετά θα συνδυαστεί με την κοινωνική έρευνα. Δηλαδή, ο/η 

κοινωνικός/η λειτουργός που είναι εξειδικευμένος/η θα έχει επαφή με το δίκτυο που 

έχει έρθει σε επαφή ο άνθρωπος αυτός (συνήθως έχουν περάσει και από άλλες δομές) 

έχουν δώσει το ιστορικό τους, θα λαμβάνουν κάποιο επίδομα (γιατί εφόσον άστεγοι 

θα δικαιούνται κάποια επιδόματα πρόνοιας). Θα πρέπει να εξεταστεί το μηδενικό 

εισόδημα στη δήλωση φόρου εισοδήματος.  

34. ΕΡ Μου μιλάτε για την κοινωνική έρευνα. Υπάρχει κάποια κεντρική υπηρεσία, 

η όποια καταγραφεί τους αστέγους;  

ΑΚ. Όχι μέσα στον ξενώνα, υπάρχει η δική μας κοινωνική υπηρεσία, η όποια 

λειτουργεί σε βάρδιες και μπορούν να καταγράψουν και να πιστοποιήσουν το 

ιστορικό.  

35. ΕΡ Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί έχοντας ασχοληθεί με το ζήτημα, έχουμε 

καταλήξει ότι οι άνθρωποι που είναι άστεγοι, πηγαίνουν σε συσσίτια των 

Δήμων και εκεί δεν γίνεται εφικτή η καταγραφή τους. 

ΠΜ. Όχι, στα συσσίτια δεν γίνεται καταγραφή, αλλά επειδή είναι άνθρωποι 

που δεν βρέθηκαν ξαφνικά άστεγοι, έχουν περάσει από μια φάση που έχουν ζητήσει 

βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες (η επικοινωνία μεταξύ του δικτύου κοινωνικών 

υπηρεσιών είναι έντονη). Οπότε, είναι άνθρωποι που είναι σχετικά γνωστοί. Οπότε, 

η κοινωνική υπηρεσία η δική μας, θα έρθει σε επαφή με την κοινωνική υπηρεσία του 

Δήμου, που θα ξέρει την οικογένεια και θα πάρει πληροφορίες από εκεί που θα 

συνθέσουν το προφίλ της οικογένειας ή του ατόμου. Δεν είναι άνθρωποι που ξαφνικά 

βρέθηκαν χωρίς σπίτι, είναι άνθρωποι που το πάλευαν και ζητούσαν βοήθεια, που 

είχαν πισωγυρίσματα, που είχαν σταθερή κοινωνική υπηρεσία τους παρακολουθούσε 

και τους βοηθούσε. Οπότε έχουν μπει στο δίκτυο. 

36. ΕΡ Καταγραφή αστέγων υπάρχει από κάποια υπηρεσία; 

ΠΜ. Όχι 

ΑΚ. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες και απόπειρες, αλλά όχι σε 

σταθερή βάση 

37. ΕΡ Άρα να μην ρωτήσω αν γίνεται καταγραφή άστεγων παιδιών 
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ΑΚ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσετε σε άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

όπως είναι η ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΠΜ. Σε ότι αφορά του ασυνόδευτους ανήλικους, υπάρχει καταγραφή, από 

άλλους φορείς.  

ΑΚ. Μάλιστα, υπάρχει έντονη συζήτηση των τελευταίο καιρό, μια κατηγορία 

των ασυνόδευτων που είναι σε αστεγία. Δεν υπήρχε παλιότερα κάτι τέτοιο γιατί τα 

παιδιά ήταν λιγότερα, επίσης πλέον βρίσκουν παράνομους τρόπους και έρχονται από 

τα νησιά ή τα σύνορα στην Αθήνα ή στις μεγάλες πόλεις. Οπότε υπάρχουν παιδιά 

άστεγα (ασυνόδευτα) 

38. ΕΡ Αν δεν είναι όμως πρόσφυγες, δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα, μέσα 

από τους Δήμους να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσα άστεγα 

ΠΜ. Καταγεγραμμένο δεν νομίζω  

ΑΚ. Αν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά συνολική 

καταγραφή δεν υπάρχει 

39. ΕΡ Θα μπορούσατε να μας πείτε, αν γνωρίζετε, το ρόλο του επιτρόπου για την 

περίπτωση των ασυνόδευτων ανήλικων; 

ΠΜ. Είναι καθαρά τυπικός ο ρόλος του και είναι ο εισαγγελέας. Για κάθε 

ασυνόδευτο ανήλικο επίτροπος υπεύθυνος είναι ο εισαγγελέας. Ο ρόλος του λοιπόν 

είναι θεσμικός, θα μπορούσε να είναι και ουσιαστικός, αλλά θεωρώ είναι 

περισσότερο τυπικός. Είναι ο άνθρωπος που θα εγκρίνει την όποια μετακίνηση και 

τοποθέτηση του ανήλικου σε χώρους φιλοξενίας. Μπορεί να πάρει αποφάσεις αν 

προκύψουν σοβαρά θέματα, εγκληματικές πράξεις, χρήση ουσιών … 

ΑΚ. Δυστυχώς, έχουν γίνει προσπάθειες αποκλειστικά από τη ΜΕΤΑδραση 

να οριστούν επίτροποι για τους ασυνόδευτους, οι οποίοι είναι επαγγελματίες και 

περνούν από κάποια εκπαίδευση. Μπαίνουν στο Δίκτυο της Επιτροπείας και 

αναλαμβάνουν ανήλικους που φιλοξενούνται σε δομές ή σε safe zones για να 

καλύψουν άμεσες ανάγκες τους. Αυτές μπορεί να είναι ρουχισμός, ιματισμός, έξοδα 

νοσηλείας, ιατρικές εξετάσεις τα νομικά έγγραφά τους. 

40. ΕΡ Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει; 
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ΠΜ. Έχει γίνει. Λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και είναι χρηματοδοτούμενο, 

διευκολύνει πάρα πολύ τις δομές και τα safe zones όπου υπάρχει επίτροπος. Σε καμία 

περίπτωση δεν αντικαθιστά τον εισαγγελέα. 

ΑΚ. Είναι μια επιπλέον υπηρεσία, η οποία είναι πιο ουσιαστική στην 

καθημερινότητα του ανήλικου. Διευκολύνει τις δομές γιατί είναι το πρόσωπο 

αναφοράς του ανήλικου. Αλλά ως εκεί. 

ΠΜ. Νομίζω ότι κάθε επίτροπος χρεώνεται 7 παιδιά. 

ΑΚ. Ναι, τα οποία τα επισκέπτεται καλύπτει τις άμεσες ανάγκες τους, αλλά 

και πάλι έχουμε πέσει στο ότι το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο και θα λήξει. 

Ωστόσο, ο όγκος των ασυνόδευτων που μένουν στις δομές έχει αυξηθεί. Για 

παράδειγμα εμείς φιλοξενούμε από 30 παιδιά σε κάθε δομή. Δεν μπορούμε να έχουμε 

30 επίτροπους γιατί δεν επαρκεί το νούμερο. Οπότε καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό.  

ΠΜ. Αλλά ο θεσμός διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί είναι άνθρωποι 

εξειδικευμένοι που μπαίνουν στην καθημερινότητα του παιδιού και προσφέρουν 

ουσιαστικό έργο. Από το θεσμικό κομμάτι, η ομπρέλα κάλυψης του ανήλικου, νομικά 

πάντα πρέπει να υπάρχει και υπάρχει, είναι ο εισαγγελέας. 

41. ΕΡ. Άρα ο επίτροπος είναι καταρχήν ο εισαγγελέας που είναι το τυπικό κομμάτι, 

από εκεί και πέρα τελευταία υπάρχουν εξτρά επίτροποι (ενώ υπάρχει ο 

κεντρικός επίτροπος που είναι ο εισαγγελέας). Ο ρόλος των επίτροπων είναι να 

απαντούν στα καθημερινά προβλήματα των παιδιών και έχει περίπου 7-8 παιδιά.  

ΠΜ. Ακριβώς, αλλά είναι μικρός ο αριθμός των επίτροπων. 

42. ΕΡ. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί 

ΠΜ. Είναι καθαρά χρηματοδοτούμενο, οπότε εξαρτάται από τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης. 

ΑΚ. Ξέρετε, αυτά τα θέματα, είτε οι δομές φιλοξενίας, είτε οι επίτροποι θα 

έπρεπε να είναι προγράμματα παροχών του κράτους. Όμως επειδή είναι πολυδάπανα, 

μπαίνουν σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και αυτό είναι το πρόβλημα των 

χρηματοδοτήσεων, ότι έχουν ημερομηνία λήξης.    

43. ΕΡ. Η ΜΕΤΑδραση είναι πρόγραμμα του Κράτους ή ΜΚΟ 
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ΠΜ. Είναι ΜΚΟ που έχει έντονη δραστηριότητα. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί 

τους στις συνοδείες. Αναλαμβάνουν συνοδείες παιδιών σε όλη την Ελλάδα, έχουν 

τους επίτροπους και κέντρα φιλοξενίας. 

44. ΕΡ. Έχουν κέντρα φιλοξενίας;  

ΠΜ. Ναι έχουν. Συνήθως φιλοξενούν μικρότερους ανήλικους και κορίτσια.  

45. ΕΡ. Μπορεί η ΜΕΤΑδραση να έρθει σε επαφή μαζί σας και να ζητήσει 

φιλοξενία, επειδή κάποια παιδιά δεν χωρούν στις δομές της; 

ΑΚ. Δεν γίνεται από τη μια δομή στην άλλη. Υπάρχει το συντονιστικό όργανο 

(ΕΚΚΑ), το οποίο λαμβάνει καθημερινή ενημέρωση για τον αριθμό των 

φιλοξενουμένων σε κάθε δομή. 

ΠΜ. Είναι υποχρεωμένη η κάθε δομή να δίνει τα πλήρη στοιχεία ενημέρωσης 

στο ΕΚΚΑ 

46. ΕΡ. Ο θεσμός του επίτροπου βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος ή στην 

ταχύτερη αντιμετώπιση του; 

ΠΜ. Είναι βοηθητικός παράγοντας ναι. Βοηθάει σε πολλά. Βέβαια η ευθύνη 

των θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους ασυνόδευτους, βαραίνει τους 

επαγγελματίες που δουλεύουν στην εκάστοτε δομή. Όμως χρησιμοποιείται κάθε 

βοήθεια, κάθε πρόσωπο που μπορεί να αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί προς όφελος του 

ανήλικου. 

47. ΕΡ. Να διευκρινίσω κάτι. Κάθε δομή έχει φροντιστές, όμως έχει και επίτροπους. 

Οι επίτροποι όταν μπαίνουν στα καθημερινά ζητήματα του παιδιού δεν είναι 

σαν να είναι φροντιστές, δεν είναι όλη μέρα μαζί τους; 

ΠΜ. Όχι δεν είναι κάθε μέρα μαζί τους. Οι φροντιστές της δομής καλύπτουν 

τα θέματα των παιδιών σε ότι αφορά τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, την ατομική 

τους καθαριότητα, να κινητοποιούν τα παιδιά, να τα ξυπνήσουν, να πάνε στο σχολείο 

τους, να φάνε.  

48. ΕΡ. Σαν γονείς; 

ΠΜ. Δεν θα το έλεγα γονείς. Τα όρια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Είναι οι 

άνθρωποι που είναι λίγο πιο κοντά στα παιδιά, από ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες.  
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49. ΕΡ. Οι επίτροποι τι κάνουν; 

ΑΚ. Η διαφορά για να είναι κατανοητό είναι ότι οι φροντιστές βρίσκονται 

μέσα στο χώρο, οπότε ότι δράση κάνουν σχετίζεται με τα παιδιά μέσα στο χώρο της 

δομής. Εξαίρεση αποτελεί η συνοδεία σε νοσοκομεία, ή τακτοποίησης εγγράφων, ενώ 

οι επίτροποι παίρνουν το παιδί από το χώρο και κάνουν τις δράσεις εκτός δομής. 

ΠΜ. Μπορούν να πάρουν το παιδί να το πάνε για ιατρικές εξετάσεις, στο 

οδοντιατρείο, στην υπηρεσία ασύλου, να πάνε να ψωνίσουν κλπ.. Είναι μια 

υποστηρικτική υπηρεσία.  

50. ΕΡ. Από την εμπειρία σας, υπάρχουν πολλά παιδιά που ψάχνουν να βρουν 

στέγη στο Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια Αττικής); 

ΠΜ. Οι άστεγοι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ακόμα και 

από την αρχή της κρίσης.  

ΑΚ. Δεν μπορούμε να δώσουμε ασφαλή στοιχεία γιατί δεν υπάρχει 

καταγραφή. Αυτό που μπορούμε να πούμε, επειδή υπάρχει καταγραφή για τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους είναι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός. Αυτό εντοπίζεται και από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων, των ΜΚΟ και των δομών φιλοξενίας, οπότε 

σίγουρα έχει αυξηθεί. Τώρα ευρύτερα, επειδή δεν υπάρχουν στατιστικά, δεν μπορούμε 

να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. 

51. ΕΡ Φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίζετε καθημερινά αρκετές δυσκολίες κατά τη 

λειτουργία σας. Θα θέλατε να μας πείτε μερικές; 

ΠΜ. Αυτό που μπορώ να πω εγώ στο κομμάτι των ασυνόδευτων υπάρχουν 

σίγουρα πολλές δυσκολίες. Η χρηματοδότηση έχει πάντα ημερομηνία λήξης. Η 

γραφειοκρατική διαδικασία που ενώ η δουλειά μας είναι πάρα πολλή συγκεκριμένη 

(να παρέχουμε φιλοξενία, φροντίδα, προστασία παιδιών) μπαίνουμε σε έναν κυκεώνα 

γραφειοκρατικών διαδικασιών που μας τρώνε τον περισσότερο χρόνο. Είτε είναι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν διαδικασίες της δομής είτε του 

χρηματοδότη. 

Η ίδια η διαχείριση των ανηλίκων, μιλάμε για παιδιά ευάλωτα, παιδιά με 

θέματα, εφήβους, παιδιά με θέματα ψυχιατρικά, νομικά. Είναι παιδιά αφρόντιστα για 
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πάρα πολύ καιρό, χωρίς κάποιον ενήλικα ή το γονιό, οπότε έχουν πέσει θύματα βίας, 

κακοποίησης. Μπορεί να είναι θύματα διακίνησης, χρήστες. Οπότε όλα αυτά σε 

συνδυασμό και μέσα σε ένα περιβάλλον μιας δομής φιλοξενίας με άλλους 29 

ανηλίκους κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Η διαχείριση των παιδιών είναι δύσκολη.  

Το πλαίσιο του κράτους που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε πάρα πολλά 

θέματα το ίδιο το κράτος μπορεί να χρηματοδοτεί ή που έχει τελικά την ευθύνη αυτών 

των παιδιών, δεν υπάρχει, είναι απών. Πρέπει ο επαγγελματίας να τα βάλει με 

νομικές διαδικασίες, με νοσοκομεία, με τις προνοιακές υπηρεσίες. Επειδή δεν 

υπάρχει και ξεκάθαρο πλαίσιο για τις συγκεκριμένες ομάδες, δυσκολεύει και αυτό την 

καθημερινή δουλειά μας.    

ΑΚ. Και μέσα στις δομές γίνεται και το στάδιο της προετοιμασίας των 

παιδιών για την ένταξη τους όταν ενηλικιωθούν, από την άλλη όμως υπάρχει το 

έλλειμμα, στο τι θα γίνει με τα παιδιά αυτά μόλις φτάσουν 18 ετών. Δεν είμαστε πάντα 

έτοιμοι, ενώ υπάρχει πάντα το πλαίσιο της δομής, ότι το παιδί φιλοξενείται, εφόσον 

δεν υπάρχει κάποια άλλη δομή ή πρόγραμμα που μπορεί να ακολουθήσει το παιδί 

μετά την ενηλικίωση του. Πολλές φορές αυτό καθυστερεί και επομένως καθυστερεί 

και η εισαγωγή νέων παιδιών στη δομή και δημιουργεί προβλήματα. 

52. ΕΡ. Αρά λοιπόν για να καταλάβω, εσάς σας βάζουν να προετοιμάσετε το παιδί 

για όταν γίνει 18 ετών αλλά από εκεί και πέρα…. 

ΑΚ. Εμείς είμαστε για να φιλοξενήσουμε το παιδί με ότι αυτό συνεπάγεται 

μια ασφαλή φιλοξενία και να του παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αλλά 

ταυτόχρονα να προετοιμαστεί και το παιδί μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

από το σχολείο, να τακτοποιηθούν τα έγγραφά του και λοιπά για να περάσει στην 

ενηλικίωση του εκτός δομής για τα επόμενα στάδια  

53. ΕΡ Δεν υπάρχει κάτι για τα επόμενα στάδια: 

ΠΜ. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν προστατευόμενα διαμερίσματα άλλα είναι 

λίγα. Δεν υπάρχει πλαίσιο για μετά τα 18. Δηλαδή, για ένα παιδί που μέχρι τα 17 του 

θεωρείται ανήλικος και έχει όλες τις παροχές, και δέκα μέρες μετά που γράφεται 18 

δεν υπάρχει τίποτα… 
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54. ΕΡ. Δηλαδή στα 18 του πρέπει να βγει από τη δομή. 

ΑΚ. Ακριβώς. 

ΠΜ. Εμείς βέβαια δεν θα το βγάλουμε, παρότι ο κανονισμός λέει μέχρι 18. 

Το παιδί δεν θα βγει από τη δομή αν δεν μπορεί να σταθεί στα ποδιά του. Το ίδιο 

γίνεται και στις οικογένειες του Ξενώνα Αστέγων. Το πλαίσιο λέει ότι οι οικογένειες 

φιλοξενούνται περίπου ένα εξάμηνο, παρολ’ αυτά, παρότι έχει δουλευτεί η οικογένεια 

στο να υπάρχει κινητοποίηση για εύρεση εργασίας, στο να υπάρχουν μορφές που να 

μπορεί να σταθεί στα ποδιά της και να βρεθεί ένα διαμέρισμα. Αν η οικογένεια δεν 

έχει καταφέρει να πετύχει σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν φεύγουν από το ξενώνα για 

να γίνουν πάλι αποδέκτες βοήθειας σε κάποιον άλλο ξενώνα ή να επανέλθει στον 

ξενώνα 

55. ΕΡ. Αυτό βοηθάει πολύ την οικογένεια. Υπάρχει ο κίνδυνος, να βρει ένα 

παραθυράκι, κάποιος να πει ότι μια χαρά είμαι και εδώ, δεν βρίσκω δουλειά …. 

ΠΜ. Φυσικά! Εκεί έχει να κάνει με τους κοινωνικούς λειτουργούς που είναι 

σε καθημερινή επαφή με τις οικογένειες, που οφείλουν να έχουν κάποια βήματα 

εξέλιξης για την οικογένεια, που σχετίζεται με το να εκπαιδεύεται, να δώσουν 

πληροφορίες που μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί, να φτιάξει ένα βιογραφικό, 

ανάλογα με το προφίλ κάθε οικογένειας και το πως να σταθεί στα ποδιά της. 

Διευκολύνουν μέσω ενός υποστηρικτικού δίκτυο που φτιάχνεται μέσα στο ξενώνα και 

από εθελοντές, ώστε να βρεθεί ένα διαμέρισμα μετά και να περάσει η οικογένεια στην 

επόμενη φάση. 

Πέρα από τις παθολογικές συμπεριφορές οικογενειών, οι οικογένειες που 

βρέθηκαν σε κατάσταση αστεγίας (μια δουλειά δεν πήγε καλά ή έπεσαν έξω ή κόκκινο 

δάνειο) δέχονται αυτές τις υπηρεσίες, εξελίσσονται και βγαίνουν από τον ξενώνα, αν 

όχι σε 6 μήνες άλλα σίγουρα θα βγουν. Οι παθολογικές καταστάσεις, σίγουρα θα 

παραμείνουν πολύ παραπάνω και θέλουν περισσότερη δουλειά. 

56. ΕΡ. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι άστεγοι δεν αναπτύσσουν και διάφορες 

ψυχιατρικές ασθένειες και είναι πιο δύσκολο να βγουν από αυτό; 
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ΠΜ. Ναι, και έχει παρατηρηθεί και από το χρόνο που βρίσκονται άνεργοι. 

Αν το διάστημα είναι μεγάλο τότε η ιδρυματοποίηση είναι σίγουρη. Αν είναι σύντομο 

το διάστημα, αυτό αλλάζει πολύ πιο εύκολα. 

57. ΕΡ. Τις δυσκολίες που αναφέρατε, εσείς πως τις αντιμετωπίζετε;  

ΑΚ. Εμείς είμαστε μέρος ενός δικτύου και άλλων διαφόρων οργανώσεων 

που έχουν αντίστοιχα προγράμματα. Άρα εμείς συμμετέχουμε στα δίκτυα μέσα από 

συντονιστικές επιτροπές, γίνονται εκθέσεις, αξιολογήσεις, παρεμβάσεις στην πολιτεία 

και στα αρμόδια όργανα κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων που αφορούν στις 

δομές, στην προσπάθεια να επιλυθούν τα προβλήματα. Δεν πετυχαίνουμε πάντα, 

γίνονται όμως προσπάθειες. Και εμείς εξελισσόμαστε μέσα από την εμπειρία μας 

λειτουργώντας τέτοιες δομές και οι συνάδελφοι από την εμπειρία τους στην 

καθημερινότητα τους μέσα στο πεδίο. Όλο αυτό το σύστημα συμβάλλει κατά την 

περίοδο των αξιολογήσεων των επιδοτήσεων για την επόμενη χρόνια να υπάρχουν 

πιο βελτιωμένες προτάσεις. 

58. ΕΡ. Όταν εσείς πηγαίνετε και τους λέτε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα, 

τι σας λένε; Σας βοηθούν; 

ΠΜ. Έτσι ακριβώς το λέμε. Είναι κοινό μυστικό, όλοι το ξέρουν. Είναι 

καθημερινός αγώνας τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Κάποιοι είναι πρόθυμοι και 

βοηθούν πολύ, κάποιοι όχι. Και μην ξεχνάτε, όταν είσαι επαγγελματίας και βγαίνεις 

και υποστηρίζεις αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων έχεις να κάνεις και με μια ιδεολογία 

που έχει ο κάθε υπάλληλος στο μυαλό του, έχεις να κάνεις και με τον ρατσισμό που 

φτάνεις να σε αντιμετωπίζουν και εσένα που είσαι επαγγελματίας, ρατσιστικά. Οπότε, 

ο αγώνας της κοινωνικής υπηρεσίας είναι καθημερινός. Θέλω να προσθέσω και σε 

όλα αυτά που είπαμε πριν ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία και την πορεία να βρεθούν 

λύσεις, κινητοποιούνται οι ίδιοι οι άνθρωποι που πρέπει να βοηθηθούν. Δεν είναι 

αμέτοχοι και περιμένουν να τους έρθει η λύση από τον ουρανό. Συμμετέχουν στη 

διαδικασία, και δουλειά του επαγγελματία είναι να φτιάχνει ένα πλάνο δράσης μαζί 

με αυτούς τους ανθρώπους, εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε εξυπηρετούμενου.  
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59. ΕΡ. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αυξήθηκαν τα κρούσματα 

οικογενειών (όχι προσφυγών) που αναζήτησαν άσυλο σε εσάς; 

ΠΜ. Αυξήθηκαν κατά πολύ, άλλα πάλι δεν είναι καταγεγραμμένοι για να σας 

πούμε στα σίγουρα. Ναι στον δικό μας ξενώνα αστέγων έχουν αυξηθεί. 

ΑΚ. Μπορούμε όμως να πούμε, ότι και τους ανθρώπους που έχουμε βρει, στα 

streetwork, που κάναμε, κυρίως τον χειμώνα. Σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα 

(χιονοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού σε 

συνεργασία με επαγγελματίες, κοινωνικούς λειτουργούς, Σαμαρείτες διασώστες και 

εθελοντές νοσηλευτικής κοινωνικής πρόνοιας βρισκόμαστε στο δρόμο σε συνεργασία 

με το Δήμο Αθηναίων, όπου γίνεται χαρτογράφηση και έχουμε συγκεκριμένη 

γεωγραφική ακτίνα της Αθήνας. Μεριμνούμε έτσι ώστε να βρεθούμε κοντά σε κάθε 

άστεγο, να το ενημερώσουμε για τους χώρους υποδοχής για τις συγκεκριμένες μέρες 

που μπορεί να απευθυνθεί παράλληλα να του προσφέρουμε ένα ζεστό ρόφημα και 

κάποιο πακέτο που ετοιμάζεται με βάση τις ανάγκες των αστέγων και να τον 

ενημερώσουμε και για τους ξενώνες φιλοξενίας εφόσον ενδιαφέρετε. Στη συνέχεια, 

θα μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πάει σε κάποιον ξενώνα.  

60. ΕΡ. Κατόπιν, αυτής της δράσης, παρατηρήσατε αύξηση στις αιτήσεις; 

ΑΚ. Ναι, άλλα έχουμε δει αυτό που είπε και η συνάδελφος, ότι μπορεί το 

βράδυ να βγαίναμε και μπορεί να συναντούσαμε 30 αστέγους στη γεωγραφική μας 

ακτίνα, και το επόμενο βράδυ ο αριθμός να έχει διπλασιαστεί. Και είναι λογικό, γιατί 

υπάρχουν και πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο άλλα και πολλές εκπλήξεις, από προφίλ 

εξυπηρετούμενων που δεν τα περιμέναμε, που βρίσκονται στο δρόμο.  

ΠΜ. Την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της κρίσης και των προσφυγών, έχει 

αλλάξει πάρα πολύ ο πληθυσμός των αστέγων. Έχει αυξηθεί. 

61. ΕΡ. Τι εννοείται με αυτό; 

ΠΜ. Από το 2010 και μετά που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 

έχουνε πληγεί άνθρωποι (επιχειρηματίες) που ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο. Έχουμε 

τέτοιους ανθρώπους και έχουμε φιλοξενήσει και φιλοξενούνται στον ξενώνα.  

62.  ΕΡ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά, είναι οικογένειες; 
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ΑΚ. Ναι βεβαίως. Παλαιοτέρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο 

προφίλ, υπήρχε παθολογία, άνθρωποι του περιθωρίου, ιδρυματοποιημένοι κλπ.. Τα 

τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση αυτό έχει αλλάξει εντελώς. Απρόσμενοι 

παράγοντες έχουν οδηγήσει οικογένειες, κυριολεκτικά στο δρόμο, που κατάφεραν 

βέβαια, επειδή υπάρχουν οι μηχανισμοί εσωτερικής κινητοποίησης τους, να δεχθούν 

τις υπηρεσίες των ξενώνων και να βγουν πιο γρήγορα πάλι σε αναζήτηση στέγης. 

ΠΜ. Δηλαδή άνθρωποι με μόρφωση και οικονομική άνεση, ξαφνικά 

βρέθηκαν στον δρόμο. Εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις αλλού είδους δυσκολίες. Το σοκ 

είναι πάρα πολύ μεγάλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ένας άνθρωπος ή οικογένεια 

με παθολογία στη διάρκεια των ετών δέχεται βοήθεια σταδιακά. Σκεφτείτε λοιπόν 

τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν τελείως ξεκρέμαστοι. 

63. ΕΡ. Αυτές οι οικογένειες που έμειναν ξαφνικά στο δρόμο ή ενημερωθήκαν σε 

κάποιο street work ήρθαν μετά σε εσάς να βοηθηθούν ή ντρέπονται; 

ΠΜ. Ντρέπονται, περισσότερο από τις άλλες οικογένειες. 

ΑΚ. Έχουμε και περιπτώσεις επωνύμων, που χρειάστηκαν να παραμείνουν 

στον ξενώνα αστέγων, επιχειρηματίες, που ναι δέχτηκαν τις υπηρεσίες με 

περισσότερη δυσκολία. Οι άνθρωποι αυτοί εξαντλούν πρώτα τους δικούς τους 

μηχανισμούς. Είναι πιο εύκολο για αυτούς να είναι αποδέκτες κοινωνικών 

υπηρεσιών σε θέματα υγείας, πρόνοιας και σίτισης και να προσπαθήσουν να βρουν 

κάπου να μένουν (συνήθως, το τελευταίο που χάνεται είναι η στέγη) ή να δεχθούν και 

ένα βοήθημα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αν όμως χάσουν και τη 

στέγη, ναι, μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και σε δομή φιλοξενίας. 

64. ΕΡ. Γενικά εσείς στο Ξενώνα Αστέγων καταγραφές κάνετε από το 2010 και 

μετά; 

ΠΜ. Βέβαια έχουμε, άλλα δεν έχουμε την πληροφορία πρόχειρη. Μπορούμε 

να σου δώσουμε το τηλέφωνο του συνάδελφου που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. 

65. ΕΡ. Είπατε, ότι έχετε φιλοξενήσει οικογένειες επιχειρηματιών ή και επωνύμων. 

Είναι πιο δύσκολο για αυτούς να βρουν μετά εργασία ή ήταν κάτι πιο σύντομο; 
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ΑΚ. Πάλι είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Σχετίζεται με την ηλικία, με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο και τι δουλείες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πως μπορεί να 

γίνει. 

66. ΕΡ. Επειδή μιλήσατε για ανθρώπους που έχουν μόρφωση είδατε εκεί κάποια 

διαφορά; 

ΠΜ. Ναι είναι πιο κινητοποιημένοι  

ΑΚ. Είναι πιο εύκολο να αξιοποιήσουν τις πήγες που υπάρχουν, αλλά και οι 

ίδιοι να περάσουν σε ένα επόμενο στάδιο. 

67. ΕΡ. Πέρασαν γρήγορα σε ένα επόμενο στάδιο ή όχι; 

ΑΚ. Περίπτωση μια που γνωρίζω εγώ, έχει περάσει στο επόμενο στάδιο 

βέβαια εξάντλησε το εξάμηνο. Ενώ οι περισσότεροι μπορεί να μείνουν και περίπου 

ένα χρόνο ή και σε μερικές περιπτώσεις και παραπάνω. 

68. ΕΡ. Εννοείτε για μη μορφωμένους με οικονομική άνεση πριν ή εννοείτε και για 

μορφωμένους; 

AK. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε αυτό. Μπορείς να έχεις κάποιο 

πτυχίο, αλλά έτσι και αλλιώς θα πρέπει να κάνεις μια άλλη δουλειά, την οποία θα 

μπορεί να κάνει και κάποιος που δεν έχει πτυχίο. Δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται 

οπωσδήποτε. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στον ξενώνα, παρακολούθησαν σεμινάρια και 

εκπαιδεύτηκαν σε κάποια πράγματα, που τους έδωσαν τη δυνατότητα μετά να βρουν 

μια νέα δουλειά και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. 

69. ΕΡ. Άρα από το 2010 και μετά, το προφίλ του αστέγου ήταν κυρίως ήταν ο 

μορφωμένος με πρώην οικονομική άνεση, πάρα άνθρωποι που δεν είχαν πάει 

σχολείο για παράδειγμα;  

ΠΜ. Όχι, δεν ήταν έτσι, απλώς προστέθηκαν και αυτοί. 

ΑΚ. Το μεγάλο ποσοστό παραμένει αυτό που ήταν και πριν. Απλώς υπάρχει 

και η παράμετρος των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που είναι μια νέα 

κατηγορία. Μάλιστα σε πολλές παρουσιάσεις αυτή η κατηγορία ονομαζόταν 

«νεοάστεγοι», που ήταν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στον δρόμο λόγω των συνεπειών 

της οικονομικής κρίσης. 
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70. ΕΡ. Αυτό θα είχε έξαρση το 2010-2013 φαντάζομαι. Σήμερα εξακολουθεί να 

υπάρχει αυτό το φαινόμενο; Συνεχίζει κάποιος μορφωμένος με οικονομική 

άνεση να γίνεται άστεγος ή έχει περιοριστεί; 

ΠΜ. Έχει περιοριστεί  

ΑΚ. Επειδή μάλλον σας ενδιαφέρει το κομμάτι των παιδιών και αστέγων. Θα 

ήταν καλό να αναφέρουμε μιλώντας για τις υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού εκτός 

από τις δομές φιλοξενίας, τον Ξενώνα Αστέγων και την υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης που αποδέκτες μπορούν να είναι και άστεγες οικογένειες με παιδιά, 

υπάρχει και το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφυγών της Αθήνας, που είναι όπως το λέει 

και ο τίτλος, ένα πολυδύναμο κέντρο υπηρεσιών που αφορούν πρόσφυγες και παιδιά 

προσφυγές και αιτούντες άσυλο. Λειτουργεί από το 1997, φιλοξενείται στην 

Καποδιστρίου, στην Πλατεία Κάνιγγος και παρέχει υπηρεσίες και σε παιδιά 

εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων μας, όπως είναι η δημιουργική απασχόληση, 

εκπαίδευση και μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας 

από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 12 γλώσσες και διαλέκτους που δίνουν πληροφορίες. 

Αλλά επειδή εστιάζεται σε παιδιά, υπάρχει και αυτό. Το πρόγραμμα όμως αυτό είναι 

ανοικτό. 

Εμείς, έχουμε και άλλες δράσεις που σας είπαμε στην αρχή, που αφορούν στην 

προστασία της οικογένειας γενικότερα, μέσα από την υπηρεσία ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, δράσεις που με την υποστήριξη των εθελοντών μας και των κοινωνικών 

λειτουργών, αφορούν τους αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας και είναι το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο (Αθήνα και Πειραιά).  

71. ΕΡ. Τι ακριβώς γίνεται στο Κοινωνικό Φροντιστήριο; 

ΑΚ. Υπάρχουν παιδιά, που οι γονείς τους (είναι καταγεγραμμένοι των 

υπηρεσιών μας) δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, μπορούν να 

παρακολουθήσουν φροντιστήρια ή εκμάθηση ξένων γλωσσών ή ενισχυτική 

διδασκαλία. Έτσι λοιπόν, παρακολουθούν το Κοινωνικό Φροντιστήριο που 

διεξάγεται κυρίως από εθελοντές με διδακτική εμπειρία, μπορεί να είναι καθηγητές, 
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φοιτητές, διδάσκουν τα παιδιά αυτά, σε ξένες γλώσσες, στα μαθήματα τους ή 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

72. ΕΡ. Με την κρίση είδατε ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια στο κοινωνικό 

φροντιστήριο; 

ΑΚ. Βεβαίως έχει αυξηθεί κατά πολύ το νούμερο, των οικογενειών που 

χρειάζονται στήριξη. Επίσης άλλη μια δράση είναι η δράση ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ στην Πόλη, 

όπου οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βγάλουν τα παιδιά 

τους έξω, να επισκεφτούν χώρους πολιτισμού, άθλησης κλπ.. Με την υποστήριξη των 

εθελοντών, οργώνονται από την Κοινωνική Υπηρεσία τέτοιες δράσεις και 

(εξυπηρετούμενοι περίπου 50) κάνουμε δράσεις όλο το χρόνο και αφορά παιδιά με 

τους γονείς τους. Αυτό το δίκτυο αφορά όλοι την Ελλάδα, έχουμε σε 13 περιφέρειες 

σε όλη την Ελλάδα διάφορες υπηρεσίες, στελεχωμένες με κοινωνικούς λειτουργούς 

που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα.  

73. ΕΡ. Αν μπορούσαμε να χωρίσουμε την ευημερία θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

κάποιες είναι στέγαση, η σίτιση, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Εσείς 

καλύπτετε, τη στέγαση, την εκπαίδευση και τον ελεύθερο χρόνο. Ποια παιδιά 

πιστεύετε ότι επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο; Δηλαδή τα παιδιά 

που έρχονται να φιλοξενηθούν σε εσάς, επωφελούνται περισσότερο από τα 

παιδιά που λόγο του χαμηλού εισοδήματος των κηδεμόνων στερούνται τον 

πολιτισμό και το ελεύθερο χρόνο;  

AK. Το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό που λέμε εμείς είναι ολιστική προσέγγιση 

της οικογένειας. Η οικογένεια που φέρνει τα παιδιά, όταν θα υπάρχει το πρόβλημα 

της στέγης θα υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, του πολιτισμού, της 

εκπαίδευσης κλπ.. Γιατί σαφώς η οικογένεια λόγω των οικονομικών ή κοινωνικών 

προβλημάτων δεν μπορεί να υποστηρίξει το παιδί της. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια 

ολιστική προσέγγιση και για να βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα καλό είναι να μην 

το ξεχωρίζομε. Το κομμάτι των ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι ένα άλλο κομμάτι που 

εκεί υπάρχει συνολική μέριμνα, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει η οικογένεια των 

παιδιών.  
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74. ΕΡ. Κάποιος που δεν έχει στέγη, θα έρθει να φιλοξενηθεί και θα συμμετέχει και 

στην εκπαίδευση και στις δράσεις ελευθέρου χρόνου. Αν υποθέσουμε ότι ένα 

παιδί συμμετέχει μόνο στο κοινωνικό φροντιστήριο ή κάποιο συμμετέχει μόνο 

σε δράσεις περιηγήσεις, ουσιαστικά θέλω να πω ποιες δράσεις είναι πιο 

επιτυχημένες; 

ΑΚ. Για εμένα μια υπηρεσία έχει πετύχει τον σκοπό της, όταν έχει ολιστική 

προσέγγιση. Δηλαδή όταν έχει καταφέρει να κινητοποιήσει το παιδί που έρχεται με 

αίτημα την εκπαίδευση, ταυτόχρονα να κάνει και τις δράσεις του πολιτισμού και να 

μετέχει με την οικογένεια του εκεί. Να δουλευτεί η οικογένεια να κατανοήσει ότι δεν 

είναι μόνο απαραίτητο στην εκπαίδευση να είναι καλά, άλλα και στις εξωσχολικές 

δραστηριότητες και ταυτόχρονα να συμμετέχει και στις γενικότερες δράσεις, που είναι 

οι ομάδες των εφήβων, οι ομάδες των γονέων κλπ.. Έτσι είναι ο σχεδιασμός των 

υπηρεσιών, αυτό θεωρούμε ως μοντέλο επιτυχημένο μιας κοινωνικής παρέμβασης σε 

μια οικογένεια κάλυψης αναγκών.  

75. ΕΡ. Η ευημερία του παιδιού είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο οπότε δεν 

μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς. 

ΑΚ. Ακριβώς. 

76. ΕΡ. Εκτός από την οικονομική δυσπραγία, υπάρχουν και άλλα αίτια που μια 

οικογένεια μπορεί να μείνει άστεγη ή να αναζητήσει κάθε είδους βοήθεια; 

ΠΜ. Κοινωνικά αίτια και ψυχολογικά. Μια οικογένεια χωρίς υποστηρικτικό 

περιβάλλον. Σε συνδυασμό με προβλήματα υγείας, σε συνδυασμό με ανεργία, μπορεί 

να την οδηγήσει σε αστεγία. Συνθέτουν ένα προφίλ με πολλά κοινωνικά προβλήματα. 

ΑΚ. Μπορεί για παράδειγμα μια κοπέλα 18 ετών να μείνει έγκυος, να κάνει 

το παιδί της, να έχει μεν οικογένεια άλλα να μην έχει τη στήριξη της οικογένειας. 

Οπότε μπαίνουν παράμετροι τέτοιοι, οπότε ξαφνικά μπορεί να βρεθεί χωρίς χρήματα 

και να χάσει τη στέγη της, να μην έχει χρήματα να μην μπορεί να εργαστεί γιατί το 

παιδί είναι βρέφος, οπότε μπαίνουν τέτοια προβλήματα.  

77. ΕΡ. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να 

βελτιωθεί η παιδική ευημερία; 
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ΠΜ. Για εμένα θα πρέπει να υπάρχει κρατική πολιτική. Δεν είναι υποχρέωση 

του κάθε φορέα, της κάθε κοινωνικής υπηρεσίας να υποκαθιστά το κράτος. Πρέπει 

να υπάρξει λοιπόν κυβερνητική πολιτική που να καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Να 

υπάρξει πολιτική με αρχή μέση και τέλος, όχι αποσπασματικά. Αυτού του είδους οι 

πολιτικές χρηματοδοτούνται και κατά συνέπεια έχουν ημερομηνία λήξης. Οπότε, 

όποια παρέμβαση γίνεται είναι μικρής διάρκειας και για συγκεκριμένο λόγο ή 

αποτέλεσμα. Θέλει πολιτική σταθερή που να χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος. Να 

καλύψει όλους του παράγοντες. Από εκεί και πέρα να έρθει ο Ερυθρός Σταυρός ή μια 

ΜΚΟ και να συμπληρώσει, όχι να υποκαθιστά το κράτος. Συγκεκριμένες πολιτικές 

δράσεις και στρατηγικό σχέδιο πολιτικής, που να υλοποιηθεί όμως, όχι να κάνει το 

σχεδιασμό το κράτος και να το πετάει στον κάθε φορέα να το υλοποιήσει.  

78. ΕΡ. Η ιδέα ενός ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της 

εισαγγελίας, των δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων θα σας έβρισκε 

σύμφωνους; Τι προβλήματα θα δημιουργούσε, κατά τη γνώμη σας: 

ΠΜ. Δεν υπάρχει μέριμνα για τα παιδιά που γεννιούνται στο Έλενα, για 

παράδειγμα, και παραμένουν εκεί (επειδή δεν υπάρχει κατάλληλο υποστηρικτικό 

οικογενειακό πλαίσιο για αυτά τα παιδιά). Όχι δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Εγώ 

θεωρώ ότι για τους ασυνόδευτους υπάρχει η φροντίδα και η μέριμνα, διότι είναι 

ξεκάθαρο το πρόβλημα και η ανάγκη και υπάρχουν και οι χρηματοδοτήσεις. 

Δυστυχώς, οι χρηματοδοτήσεις μένουν σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων, όχι ότι 

δεν έχουν προβλήματα, άλλα έχει δοθεί όντως μεγάλη έμφαση στο κομμάτι το 

προσφυγικό και έχει μείνει πίσω το προνοιακό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 

φορείς που να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και να φροντίσουν αυτά τα παιδιά. 

ΑΚ. Στην ουσία δεν επαρκούν οι φορείς, εν προκειμένω, κάποιοι φορείς να 

μην έχουν χωρητικότητα, οπότε να περιμένουν να αδειάσει μια θέση για να πάρουν 

ένα παιδί που παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ δεν θα έπρεπε.  

ΠΜ. Το ενοποιημένο σύστημα δεν είναι το πρόβλημα, η πολιτική είναι. 

Δηλαδή, να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταγράψει και είναι αποδεκτό 

από την Ελλάδα άλλα και την Ευρώπη, ότι υπάρχουν προβλήματα με τους πρόσφυγες. 
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Οπότε τι γίνεται, κονδύλια από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και δίνονται στο ελληνικό 

κράτος. Το ελληνικό κράτος προκηρύσσει πρόσκληση και λέει ότι εγώ σε 

χρηματοδοτώ για να φτιάξεις δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ή για ανηλίκους με 

ψυχιατρικά προβλήματα. Κάτι αντίστοιχο δεν γίνεται για τους Έλληνες. Δεν 

χρηματοδοτεί την κατασκευή δομών για να μπορέσουν να βγουν τα παιδιά από το 

ΕΛΕΝΑ και το ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και να μπουν σε μια δομή που να καλύπτει όλες τις 

ανάγκες τους.  

ΠΜ. Και δεν υπάρχει πολιτική απόφαση. Βέβαια η κατάσταση δυσκολεύει 

και με την έλλειψη χρημάτων και όλα τα υπόλοιπα. 

79. ΕΡ. Άρα η οικονομική κρίση, ήρθε και έπεσε πάνω σε ένα πρόβλημα που ήδη 

υπήρχε, δεν υπήρχε μια μέριμνα για αυτά τα παιδιά και επιδεινώθηκε η 

κατάσταση τους. 

ΠΜ. Και αντίστοιχα όλες οι χρηματοδοτήσεις που βγήκαν από την Ευρώπη 

αφορούσαν το προσφυγικό και όχι τους Έλληνες πολίτες που είχαν πρόβλημα. 

ΑΚ. Επιπλέον, υπάρχουν και δυσκολίες στο νομικό πλαίσιο, πέρα από τις 

δομές φιλοξενίας κατά προγράμματα, τους θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής, 

όπου η επιμέλειά τους ανήκει στα ιδρύματα και όχι στους γονείς τους.  

80. ΕΡ. Αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα; 

ΑΚ. Έχει γίνει μια τροποποίηση του νομικού πλαισίου άλλα έχει μείνει πολύ 

πίσω ο θεσμός της αναδοχής. Παρότι έχουν βάλει και κάποιο επίδομα για την 

αναδοχή (ειδικά για παιδιά με αναπηρίες), καθυστερούν πάρα πολύ οι κρατικές 

υπηρεσίες να προχωρήσουν τα παιδιά αυτά από το ΜΗΤΕΡΑ, όπου βρίσκονται, στο 

θεσμό της αναδοχής ή της υιοθεσίας, ανάλογα με το προφίλ του παιδιού. Θα 

μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα με τον θεσμό της αναδοχής ή της υιοθεσίας με 

πολύ πιο υγιή τρόπο από το να μένουν σε δομές φιλοξενίας. 

ΠΜ. Εδώ έχει να κάνει και με την έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, αν μια 

κοινωνική υπηρεσία που θα έπρεπε να έχει 10 κοινωνικούς λειτουργούς έχει 2, πόσο 

να προχωρήσει τις διαδικασίες! 
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81. ΕΡ. Άρα εσείς θεωρείτε ότι τα παιδιά που παραμένουν στα Νοσοκομεία Παίδων 

(π.χ. ΕΛΕΝΑ, ΜΗΤΕΡΑ) δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις να 

δημιουργηθούν νέες δομές για να πάνε αυτά τα παιδιά κάπου αλλού αλλά φταίει 

και το γραφειοκρατικό ζήτημα της αναδοχής. 

ΑΚ. Ακριβώς, είναι ένα χρονοβόρο σύστημα όχι μόνο της ανάδοχης άλλα και 

τη υιοθεσίας. 

ΠΜ. Αντίστοιχα έχεις τις διεθνείς υιοθεσίες που γίνονται ταχύτατα.  

ΑΚ. Σίγουρα ο νομοθέτης θα πρέπει να διασφαλίζει που θα φιλοξενηθεί το 

παιδί είτε με τη μορφή της αναδοχής ή με τη μορφή της υιοθεσίας. Απλώς αν είχες 

περισσότερο προσωπικό και πόρους αυτό θα πήγαινε πολύ πιο γρήγορα.  

82. ΕΡ. Και να γίνονται έλεγχοι μετά; 

ΑΚ. Έτσι και αλλιώς γίνονται οι έλεγχοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

83. ΕΡ. Το κριτήριο για να προσληφθεί κάποιος ως φροντιστής στη δομή σας, ποιο 

είναι; 

ΠΜ. Το κριτήριο είναι αυτό που προβλέπει η διαδικασία και το πλαίσιο 

χρηματοδότησης καθώς και η λειτουργία των δομών μας. Είναι η αναγγελία 

πρόσληψης, η παραλαβή του φακέλου του υποψήφιου, συνέντευξη, αξιολόγηση και 

ανάρτηση του στην επίσημη ιστοσελίδα.  

84. ΕΡ. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν άστεγα παιδιά στην περιοχή της αττικής πως 

μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, από μόνα τους για να επωφεληθούν 

ΠΜ. Δεν έχουμε την ιδιότητα να παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε 

ανηλίκους. Όχι ότι δεν μπορούμε να το παραπέμψουμε ένα περιστατικό.  

85. ΕΡ. Αν κάποιος σας καλέσει και σας πει ότι υπάρχει ένα παιδί που περιφέρετε 

μόνο του. Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση 

ΠΜ. Θα ενημερωθεί η κοινωνική υπηρεσία του δήμου και από εκεί πάλι ο 

εισαγγελέας. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου είναι υπεύθυνη για τέτοιες 

περιπτώσεις, να παρέμβει και να κάνει τις παραπομπές.  

86. ΕΡ. Η Κοινωνική Υπηρεσία πως παρεμβαίνει 
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ΑΚ. Επί τόπου θα πάει να δει αν συμβαίνει αυτό που αναφέρεται στην 

καταγγελία. Αν δεν βρει κάτι, θα κρατήσει την πληροφορία και θα επανέλθει αργότερα.  

87. ΕΡ. Δεν κλείνει ο φάκελος δηλαδή 

ΠΜ. Όχι βέβαια, όχι. Υπάρχει ευαισθησία και πρόνοια όταν μιλάμε για 

παιδιά. Τον ενήλικα θα τον κινητοποιήσεις με άλλον τρόπο. Αλλά το παιδί που δεν 

ξέρει, θα λάβει φροντίδα.  

88. ΕΡ. Γιατί μας είπαν σε μια άλλη περίπτωση ότι ο εισαγγελέας παρέπεμψε την 

κοινωνική υπηρεσία να κάνει επιτόπια έρευνα. Ο υπάλληλος έφτασε εκεί δεν 

βρήκε κανέναν και έκλεισε τον φάκελο. 

ΠΜ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέφτουμε και στον κάθε επαγγελματία πόσο 

ευσυνείδητος είναι. Εδώ ένας παράγοντας επιπλέον είναι ο επαγγελματισμός και η 

ευαισθητοποίηση. Και για να μην αδικούμε κανένα. Το αίτημα μπορεί να είναι ένα 

μέσα στα δεκάδες που έχει να αντιμετωπίσει κάθε μέρα και να μην έχει το χρόνο να 

το κάνει. Όπως σας είπαμε, οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. 

ΑΚ. Αυτό με την υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών είναι πολύ 

σημαντικό γιατί τα τελευταία χρόνια και στο δημόσιο, καθένας που έφευγε δεν γινόταν 

αναπλήρωση των θέσεων. Πράγματι, το βλέπουμε και εμείς στην επαφή μας με τις 

κοινωνικές υπηρεσίες ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη. 

89. ΕΡ. Πιστεύετε ότι το έργο που γίνεται στη χώρα ή στην περιοχή για να 

επωφεληθούν τα παιδιά είναι αρκετό. Όντως τα παιδιά που αντιμετώπιζαν 

στέρηση από τη πλευρά της στέγασης μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο 

από τις δομές συνολικά; 

ΠΜ. Σίγουρα υπάρχουν κενά. Η κάλυψη δεν είναι 100%, κάθε μέρα 

προκύπτουν καινούριες ανάγκες. Ένα ποσοστό καλύπτεται, σίγουρα μένει ακάλυπτο 

ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό. Αν αυτό γίνεται στην Αθήνα μπορούμε να σκεφτούμε 

αντίστοιχα τι γίνεται στις άλλες πόλεις.  

90. Πιστεύετε ότι η γραφειοκρατική διαδικασία μεταξύ εισαγγελέα και Δήμων 

είναι άριστη ή επιδέχεται βελτίωσης; 
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ΑΚ. Σαφώς επιδέχεται βελτίωσης. Κρατάμε την ευαισθητοποίηση στην ειδική 

ομάδα που αφορά τους ανήλικους, από εκεί και πέρα σαφώς, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, το ίδιο συμβαίνει και με τις 

εισαγγελίες. Κάποια πράγματα μπορεί να παραπέσουν, δίνεται προτεραιότητα όμως 

στο ότι είναι ανήλικοι.  

91. ΕΡ. Πιστεύετε ότι αντί για την κρατική πολιτική ερχόταν η δημιουργία ενός 

οικογενειακού δικαστηρίου, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, θα έλυνε 

κάποια από τα προβλήματα. Μπορεί αυτό να βοηθούσε σε μια πολιτική 

παρέμβαση; 

ΠΜ. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα δούλευε αυτό. Δεν ξέρω το πλαίσιο 

λειτουργίας στη Γερμανία, εκεί είναι διαφορετική η κοινωνία. Αν το έλεγαν 

οικογενειακό δικαστήριο κανέναν πρόβλημα, αρκεί να ξεμπλόκαρε τη γραφειοκρατία 

και τη συσσώρευση του όγκου δουλειάς που υπάρχει σε αυτές τις κοινωνικές 

υπηρεσίες.  

92. ΕΡ. Όταν αποδειχθεί ότι ένα παιδί είναι άστεγο και έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια 

από τους γονείς, που καταλήγει. Θα πάει σε κάποια δομή ή μπορεί να πάει και 

στο Παίδων και στο Έλενα: 

ΠΜ. Όχι, τα παιδιά στα νοσοκομεία, έχουν γεννηθεί εκεί. Μπαίνουν σε 

κέντρα προστασίας ή σε ανάδοχες οικογένειες. 

ΑΚ. Εξαρτάται πάλι από τη χωρητικότητα των δομών και την ηλικία των 

παιδιών. Σε μερικές περιπτώσεις, αν και δεν το προβλέπει η νομοθεσία, μπορεί το 

παιδί να φιλοξενηθεί για 2-3 μέρες στο νοσοκομείο, γιατί δεν είχε θέση στη δομή. 

Αλλά αυτό γίνεται σπάνια, δεν το προβλέπει η νομοθεσία. 

93. ΕΡ. Άλλες φορές μας έχουν πει ότι μπορεί το παιδί να καταλήξει στη ΓΑΔΑ. 

ΠΜ. Ναι έχει συμβεί, στους ασυνόδευτους όπου μπορώ εγώ να σας πω μια 

μορφή φιλοξενίας είναι η «προστατευτική φύλαξη». Ακριβώς για να μην μείνει στο 

δρόμο μπαίνει στο κρατητήριο, λέγεται «προστατευτική φύλαξη». Από εκεί, είναι 

άλλη μια δεξαμενή που το κράτος θα παρέμβει να βγει το παιδί από εκεί και να 
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μετακινηθεί σε κάποια δομή. Στην «προστατευτική φύλαξη» όμως μπορεί να μείνει 

αρκετό καιρό. 

94. ΕΡ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αρκετές δομές στη χώρα που καλύπτουν τις 

ανάγκες των αστέγων. 

ΠΜ. Προφανώς 

95. ΕΡ. Υπάρχει πιθανότητα λόγο γραφειοκρατικών διαδικασιών ένα παιδί που έχει 

ανάγκη στέγη, να μείνει έστω και ένα βράδυ έξω. 

ΠΜ. Όχι, από τη στιγμή που θα ζητήσει βοήθεια, έστω και σε δομή που δεν 

άπτεται (ένα κρατητήριο) πάντα θα υπάρχει μια μέριμνα για το παιδί αυτό. Μπορεί 

να είναι μια έκτακτη λύση για να μην μείνει το παιδί στο δρόμο. 

ΕΡ. Σας ευχαριστώ πολύ  

ΠΜ. ΑΚ. Και εμείς.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη προκύπτει ταύτιση 

αναφορικά με τη σημαντικότητα της στέγασης των παιδιών και της ολιστικής 

αντιμετώπισης της ευημερίας τους. Επιπροσθέτως, η συνέντευξη συνέβαλε θετικά 

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα άστεγα παιδιά ή/και τους 

ασυνόδευτους ανήλικους και πιθανά γραφειοκρατικά ζητήματα που προκύπτουν, αν 

το παιδί είναι άστεγο και την πρόσβαση του σε δομές φιλοξενίας. Δηλαδή 

περιγράφονται μια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήματα που συχνά εμποδίζουν τις 

διαδικασίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται και το πρόβλημα της παροδικής και 

αποσπασματικής αντιμετώπισης του προβλήματος.  

Ειδικότερα, η συνέντευξη αναπτύχθηκε γύρω από τέσσερεις βασικούς 

πυλώνες. Ο πρώτος αφορούσε τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας για τους 

ασυνόδευτους ανήλικους - αιτούντες άσυλο, ο δεύτερος αφορούσε τη λειτουργία του 

Ξενώνα Αστέγων, στον οποίο φιλοξενούνται και οικογένειες με παιδιά, ενώ ο τρίτος 

αφορούσε τα κενά και τις ελλείψεις του θεσμικού συστήματος. Ο τέταρτος αφορά τα 
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μέτρα που μπορούν να ληφθούν αναφορικά με τη βελτίωση της ευημερίας των 

παιδιών. 

Ο πρώτος πυλώνας, αφορούσε τα κέντρα φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Ο οργανισμός διαθέτει τρεις δομές 

φιλοξενίας, στο Βόλο, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα για τους ασυνόδευτους 

ανήλικους, με δυναμικότητα φιλοξενίας 30 ασυνόδευτων ανηλίκων αγοριών, ηλικίας 

15-18 ετών. Ο βασικός λόγος για τη φιλοξενία μόνο αγοριών στους ξενώνες είναι ότι 

τα ασυνόδευτα αγόρια είναι πολύ περισσότερα σε απόλυτους αριθμούς από τα 

κορίτσια. Αναφορικά με την εκπαίδευση και τη δια βίου εκπαίδευση των φροντιστών 

στα κέντρα φιλοξενίας, προκύπτει ότι είναι κυρίως απόφοιτοι ανθρωπιστικών 

επιστήμων, όπου διαρκώς επιμορφώνονται είτε από προγράμματα εντός του 

οργανισμού είτε και εκτός των δομών. Τα τελευταία συνήθως οργώνονται από φορείς, 

οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, είτε για την προστασία, είτε για τη φροντίδα των παιδιών 

(όπως Ύπατη Αρμοστεία, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις). Σημαντικό ρόλο στην 

εκπαίδευση των φροντιστών έχουν και τα εσωτερικά προγράμματα και συναντήσεις 

προσωπικού, όπου εκεί μπορούν να συζητηθούν επιμέρους θέματα, ενώ παρέχεται 

όλο το υλικό ανατροφοδότησης και εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν την 

προστασία, το PSS, την επικοινωνία.  

Σχετικά με τη λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η 

διαδικασία έχει ως ακολούθως: (1) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ανιχνεύονται στο σημείο 

εισόδου. (2) Καταγράφονται στο ενοποιημένο σύστημα του ΕΚΚΑ και περιμένουν 

να μετακινηθούν σε δομή φιλοξενίας ή σε safe zone. (3) Το ΕΚΚΑ βγάζει ένα δελτίο, 

ότι ο συγκεκριμένος ασυνόδευτος ανήλικος με αυτά τα στοιχεία τοποθετείται εκεί. 

(4) Για την όποια μετακίνηση ασυνόδευτου ανήλικου, υπεύθυνος είναι ο εισαγγελέας 

ή αν υπάρχει εισαγγελέας ανηλίκων της πόλης όπου βρίσκεται το παιδί. (5) Η 

εισαγγελία εκδίδει απόφαση μετακίνησης του ανήλικου, η οποία συνοδεύει το δελτίο 

του ΕΚΚΑ και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (ιατρικές εξετάσεις, νομικά έγγραφα 

κλπ.). (6) Η ΜΕΤΑδραση αναλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση του παιδιού 
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στη δομή φιλοξενίας. (7) Ενημερώνεται ο εισαγγελέας της πόλης που βρίσκετε η δομή 

φιλοξενίας, ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος ήρθε στη δομή, και γίνεται η τοποθέτηση του 

παιδιού, (8) το ίδιο συμβαίνει και κατά την αποχώρηση του ανήλικου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας αποφασίζει την όποια μετακίνηση του ανήλικου ακόμα 

και για ψυχαγωγικούς λόγους. Προκύπτει επίσης, ότι ο ρόλος του εισαγγελέα είναι 

θεσμικό και τυπικός. Αποτελεί μέρος μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας στην οποία 

προσπαθούν να συμβάλλουν θετικά μειώνοντας πιθανές καθυστερήσεις και οι 

γραμματείες στις εισαγγελίες. Οπωσδήποτε, ο εισαγγελέας θα παρέμβει περισσότερο 

ενεργά, αν οι άνθρωποι της δομής ζητήσουν βοήθεια σε κάτι. 

Στην ειδική περίπτωση που κάποιος ανήλικος δεν ανιχνευθεί έγκαιρα στο 

σημείο εισόδου, αλλά αποπειραθεί να ζητήσει βοήθεια σε κάποια δομή, τότε ο 

μηχανισμός λειτουργεί επίσης άμεσα, ενημερώνοντας το ΕΚΚΑ, το οποίο θα εκδώσει 

προσωρινή απόφαση φιλοξενίας, μέχρι να ακολουθηθεί η τυπική και νομική 

διαδικασία καταγραφής των παιδιών από την Υπηρεσία Ασύλου. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτός ο ευέλικτος και άμεσος μηχανισμός δεν εφαρμόζεται και στην 

περίπτωση που κάποιος ανήλικος, ο οποίος δεν είναι πρόσφυγας αιτηθεί φιλοξενία σε 

κάποια δομή. Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες των δομών, θα παραπέμψουν το παιδί 

στην κατάλληλη δομή φιλοξενίας, οι οποίες επίσης θα αντιδράσουν σχετικά γρήγορα. 

Σε κάθε περίπτωση, πάλι θα πρέπει να ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος θα 

αποφασίσει την τοποθέτηση του παιδιού. Οπωσδήποτε, το προφίλ του παιδιού παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην τοποθέτηση του, όπως και οι δυνατότητες φιλοξενίας των 

δομών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Αναφορικά με το ρόλο του επίτροπου και τις προσπάθειες της ΜΕΤΑδραση 

προς τον θεσμό της επιτροπείας, το συμπέρασμα είναι ότι παρότι ο θεσμός είναι 

εξαιρετικά βοηθητικός ως προς την κάλυψη των αμέσων αναγκών των ασυνόδευτων, 

κυρίως γιατί αποτελεί μια επιπλέον υπηρεσία, η οποία είναι πιο ουσιαστική στην 

καθημερινότητα του ανήλικου. Το βασικό ζήτημα που ανακύπτει αφορά το γεγονός 

ότι και αυτό είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με συγκεκριμένη ημερομηνία 

λήξης.  
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Οπωσδήποτε, αξίζει να αναφερθεί, ότι εκτός από τους ασυνόδευτους 

ανήλικους αιτούντες άσυλο, υπάρχουν και αρκετά παιδιά (Έλληνες), όπου μπορεί να 

είναι άστεγα ή να έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς. Σε αυτήν την περίπτωση 

τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν σε νοσοκομεία (εκεί φιλοξενούνται 

παιδιά που έχουν γεννηθεί στο νοσοκομείο). Αν το παιδί βρεθεί να μην έχει που να 

μείνει και μέχρι να βρεθεί κάποια δομή φιλοξενίας, δύναται να φιλοξενηθεί 2-3 μέρες 

στο νοσοκομείο αν και κάτι τέτοιο δεν το προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, μπορεί 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανήλικων, τα παιδιά να φιλοξενηθούν σε 

αστυνομικά τμήματα ή στη ΓΑΔΑ. Το καθεστώς αυτό ονομάζεται «προστατευτική 

φύλαξη» και εφαρμόζεται προκειμένου το παιδί να μην μείνει στο δρόμο. Σε κάθε 

περίπτωση, αν ένα παιδί βρεθεί μόνο του στο δρόμο θα πρέπει να ενημερωθούν οι 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες και θα διεξάγουν επιτόπια έρευνα και θα 

ενημερώσουν και τον εισαγγελέα. Η παρέμβαση είναι επίσης πάλι άμεση και πάλι ο 

ρόλος του εισαγγελέα είναι καθοριστικής σημασίας για την τοποθέτηση του παιδιού 

στην κατάλληλη δομή φιλοξενίας. 

Ο δεύτερος πυλώνας, αφορά τη λειτουργία του Ξενώνα Αστέγων, στον οποίο 

δύναται να φιλοξενηθούν οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Ο Ξενώνας Αστέγων 

λειτουργεί από το 2007, έχει συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας 100 θέσεις. Αυτήν 

την περίοδο, φιλοξενεί 80 άτομα (οικογένειες με ανήλικα παιδιά). Αναφορικά με τις 

διαδικασίες και τα δικαιολογητικά προκειμένου να φιλοξενηθεί μια οικογένεια στον 

ξενώνα αστέγων είναι απαραίτητες μια σειρά από ιατρικές πιστοποιήσεις 

(παθολογικός, δερματολογικός έλεγχος και βεβαίωση από ψυχίατρο ότι δεν υπάρχει 

ψυχιατρική νόσος) φιλοξενίας των μελών και δυνατότητα φιλοξενίας από πλευράς 

χωρητικότητας του ξενώνα. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να διεξαχθεί και κοινωνική 

έρευνα που αποδεικνύει ότι είναι οικογένεια με υψηλό ποσοστό ευαλωτότητας. Στην 

περίπτωση, όπου ο άστεγος δεν έχει κάνει ιατρικές εξετάσεις, ο οργανισμός δίνει τις 

απαραίτητες κατευθύνσεις ώστε να επισκεφθεί ο επωφελούμενος κάποιο δημόσιο 

νοσοκομείο προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Επίσης, η 

εισοδηματική κατάσταση των εξυπηρετούμενων τεκμηριώνεται κυρίως μέσα από την 
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κοινωνική έρευνα και κάποια τεκμήρια χαμηλού εισοδήματος. Η κοινωνική έρευνα 

συνίσταται στο ιστορικού του αστέγου ή της οικογένειας και στην επαφή του 

κοινωνικού λειτουργού με το δίκτυο των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ώστε να 

μπορέσει να ανιχνεύσει καλυτέρα τις ανάγκες των αιτούντων βοήθεια και να 

μπορέσει να καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των αστέγων, είτε 

είναι ανήλικοι ή ενήλικοι. Σε κάθε περίπτωση, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κρατά 

αρχείο για τα άτομα που εξυπηρετεί. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα από τη 

συνέντευξη προέκυψε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα οικογενειών που αναζήτησαν 

άσυλο στον ξενώνα μετά την οικονομική κρίση. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι άνθρωποι 

που παλαιότερα ήταν άστεγοι είχαν ένα συγκεκριμένο προφίλ (συγκεκριμένη 

παθολογία, περιθώριο κλπ.), ωστόσο, αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει κατά την περίοδο 

της κρίσης και να έχει προστεθεί μια νέα κατηγορία όπου είναι άνθρωποι με μόρφωση 

και οικονομική άνεση, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά στον δρόμο. Βασικά αίτια σε 

αυτήν τη νέα μορφή αστεγίας δεν αποτελούν μόνο οι απρόσμενες καταστάσεις που 

δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και κοινωνικά ή/ και 

ψυχολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος. 

Σε κάθε περίπτωση, στον Ξενώνα Αστέγων, οι επαγγελματίες σε συνεργασία 

με τους εξυπηρετούμενους προσπαθούν να καταρτίσουν ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα δράσης, ώστε να καταστεί εφικτό για τις οικογένειες να περάσουν στην 

επόμενη φάση. Ο χρόνος παραμονής στον Ξενώνα Αστέγων είναι περίπου 6 μήνες. 

Ωστόσο, αν η οικογένεια δεν έχει καταφέρει να πετύχει προς την κατεύθυνση της 

επομένης φάσης, θα παραμείνει εκεί έως ότου είναι αρκούντως δυνατή να βγει από 

το πρόγραμμα.  

Ο τρίτος πυλώνας της συνέντευξης αφορούσε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν. Τα πρόβλημα που ανακύπτουν είναι τα εξής: 

1. Γραφειοκρατία: συχνά είναι απαραίτητες πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες 

που αφορούν είτε την επικοινωνία κράτους ΜΚΟ, είτε τις διαδικασίες 

χρηματοδότησης. Αυτό καθυστερεί συχνά την όλη διαδικασία. Άλλες 
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γραφειοκρατικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και κατά τη διαδικασία 

αναδοχής και υιοθεσίας.  

2. Ζητήματα χρηματοδότησης: τα περισσότερα προγράμματα είναι 

χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που σημαίνει ότι 

κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Αυτό οδηγεί στην αποσπασματική λειτουργία 

των δομών και καταλήγει να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, οι 

χρηματοδοτήσεις παροδικά μόνο ελαφρύνουν το πρόβλημα άλλα δεν το 

επιλύουν, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί ζήτημα κρατικής πρόνοιας. 

3. Ασαφές και ελλειμματικό κρατικό πλαίσιο: Σε πάρα πολλά θέματα το ίδιο το 

κράτος μπορεί να χρηματοδοτεί ή έχει τελικά την ευθύνη αυτών των παιδιών 

είναι απών. Τα θεσμικά πλαίσια δεν είναι σαφή και οι διαδικασίες όχι αυστηρά 

καθορισμένες. Αυτό οδηγεί σε έναν κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών ή 

και σε καθυστερήσεις αντιδράσεις των δημοσίων υπηρεσιών. Η κατάσταση 

αυτή δυσχεραίνει το έργο των οργανισμών που έχουν αναλάβει να παρέχουν 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι επαγγελματίες έρχονται συχνά 

αντιμέτωποι με περίπλοκες γραφειοκρατικές και νομικές διαδικασίες σε 

δημόσια νοσοκομεία αλλά και προνοιακές υπηρεσίες. 

4. Ελλιπής μέριμνα για τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν: δεν έχει υπάρξει 

μέριμνα και επαρκής σχεδιασμός, ώστε τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν να έχουν 

μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση. Ακόμα και αν οι οργανισμοί 

λαμβάνουν αρκούντως αρκετά μέτρα ώστε να προετοιμάσουν το παιδί, πολλές 

φορές αυτό δεν μπορεί να συμβεί, γιατί το κράτος αποτυγχάνει να επέμβει 

επιτυχώς. Δηλαδή, υπάρχει έλλειμμα στο υποστηρικτικό πλαίσιο, αφού τα 

παιδιά αποχωρήσουν από τις δομές. Το παραπάνω συμπληρώνεται από τις 

ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο και το γεγονός ότι οι περισσότερες τέτοιες 

πολιτικές είναι χρηματοδοτούμενες. 

5. Ελλείψεις προσωπικού στους δημόσιους φορείς για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί 

μειώσεις προσωπικού ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την 
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επιτέλεση του έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα 

επιβραδύνει την όλη διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

Αναφορικά με τον τέταρτο πυλώνα της συνέντευξης, αναπτύχθηκαν 

επιχειρήματα αναφορικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η 

παιδική ευημερία. Τα πορίσματα της συνέντευξης είναι ότι δεν είναι ασφαλές 

συμπέρασμα να χωριστούν οι δράσεις σε περισσότερο και λιγότερο επωφελείς, καθώς 

η παιδική ευημερία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Μια ολιστική αντιμετώπιση 

των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αποτελεί ένα επιτυχημένο μοντέλο 

κοινωνικής παρέμβασης κάλυψης αναγκών. Επομένως, η συνολική αντιμετώπιση όλων 

των Διαστάσεων της παιδική ευημερίας είναι αυτό στο οποίο οφείλει να εστιάζει ο κάθε 

δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ώστε να καταστεί εφικτή η βελτίωση της παιδικής 

ευημερία. 

Ειδικότερα, τα πορίσματα της συνέντευξης καταλήγουν αναφορικά με το αν και 

κατά πόσο υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές και μέτρα που μπορούν να ληφθούν 

ώστε να βελτιωθεί η παιδική ευημερία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Προσπάθεια χάραξης και εφαρμογής συγκεκριμένης κρατικής πολιτικής. Η 

αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και μόνο μέσω 

χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός σχεδιαστής, δεν 

βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν 

ημερομηνία λήξης. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν είναι συγκεκριμένο, ενώ συχνά δεν 

γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. 

2. Συνεπικουρικός ρόλος των οργανισμών. Το κράτος ίσως θα πρέπει να αναδειχθεί 

ως ο μόνος παροχέας προνοιακών υπηρεσιών με συγκεκριμένη πολιτική. Ο ρόλος 

των οργανισμών θα πρέπει να είναι συνεπικουρικός της λειτουργίας του κράτους 

και όχι ο κανόνας. 

3. Η λειτουργία ενός Οικογενειακού Δικαστηρίου: Αυτό θα μπορούσε να 

λειτουργήσει αν πραγματικά καθιστούσε τις διαδικασίες περισσότερο γρήγορες. 

Ειδικότερα, η δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου ενδεχομένως να 
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ξεμπλόκαρε τη γραφειοκρατία και τη συσσώρευση του όγκου δουλείας που 

υπάρχει στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και τις εισαγγελίες. Αυτό θα 

καθιστούσε περισσότερο ευέλικτο το σύστημα γραφειοκρατικών διαδικασιών και 

θα μείωνε τον χρόνο αναμονής και παραμονής των παιδιών σε δομές φιλοξενίας. 

4. Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων: Η έλλειψη μέριμνας για τα παιδιά που 

δεν είναι πρόσφυγες αιτούντες άσυλο είναι προφανής. Θα πρέπει να κινηθεί το 

κράτος προς μια ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπασματικά να εφαρμόζει 

πολιτικές παροδικής αντιμετώπισης των προβλημάτων προς το σύνολο του 

πληθυσμού και όχι ξεχωριστών ομάδων. Εντός αυτού του πλαισίου, το σύστημα 

ενημέρωσης του ΕΚΚΑ θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλη μορφή για το σύνολο 

των παιδιών που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αστεγίας. 

5. Αύξηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα 

προγράμματα βελτίωσης της παιδικής ευημερίας: Παρατηρείται, έλλειμμα στον 

αριθμό των δομών που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε άστεγα παιδιά ή 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην ανατροφή τους. Αν 

χορηγηθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να ανοίξουν περισσότερες δομές, αυτό θα 

διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν θα αποτελούσε μια επαρκώς υγιή λύση 

για τα παιδιά.  

6. Μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες της υιοθεσίας και της 

αναδοχής: Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου για την 

υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να 

προωθήσουν τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο 

προκύπτει ότι είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών.  

Τέλος, συνολικά θα λέγαμε ότι αναδεικνύεται ένα έλλειμμα κρατικής 

υποστήριξης και ολιστικής κρατικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Φαίνεται ότι 

το κράτος μετακυλά την επίλυση και την αντιμετώπιση του προβλήματος στις ΜΚΟ 

(κοινωνία πολιτών), γεγονός που αποδυναμώνει έως ένα βαθμό την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων. Επιπλέον, η αποσπασματική αντιμετώπιση του 
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προβλήματος μόνο κατά την περίοδο της διάρκειας των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτό σημαίνει, ότι τα μέτρα που 

λαμβάνονται είναι για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς να υπάρχει μετέπειτα 

επαρκές θεσμικό πλαίσιο για να υποστηρίξει περαιτέρω τους επωφελουμένους των 

προγραμμάτων. Με αυτήν την πρακτική, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παραμένουν 

«αιχμάλωτες» σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα 

τους. 

 

5Ε. Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 

Η επιστημονική υπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE” με τιμή σας 

παρουσιάζουν τα πρακτικά της γραπτής συνέντευξης που παραχωρήθηκε από τους 

αξιότιμους κυρίους Νώντα Λοράνδο, διευθυντή του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης 

και Δημήτρη Τζούρα από τον Κοινωνικό Τομέα των Παιδικών Χωριών SOS για 

ζητήματα που άπτονται των διαστάσεων της παιδικής φτώχειας με ιδιαίτερη έμφαση 

στην παιδική αστεγία στην περιφέρεια Αττικής. Η ποιοτική έρευνα διεξάγεται στα 

πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η 

παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”».  

Αρχικά, τέθηκε το ερώτημα αναφορικά με τα προγράμματα της δομής σχετικά 

με τις άστεγες οικογένειες ή ανήλικους. Οι δυο κύριοι μας ενημέρωσαν ότι ο 

οργανισμός «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος» αναγνωρίζεται ως Ειδικά Φιλανθρωπικό 

Σωματείο του οποίου οι οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία του, προέρχονται 

αποκλειστικά από, δωρεές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι βασικοί 

άξονες στους οποίους εξελίσσονται οι δράσεις τους είναι τρεις και αφορούν πρώτον 

Προγράμματα μακροχρόνιας φιλοξενίας/φροντίδας (Family Basic Care, FBC) για 

παιδιά που για διάφορους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν με τη 

βιολογική τους οικογένεια. Αυτού του τύπου τα προγράμματα υλοποιούνται στα 

Παιδικά Χωριά (4), στις Στέγες Νέων(2), στον Ξενώνα Βρεφών SOS (1) και στο 

Πρόγραμμα Αναδοχής (σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου). Δεύτερος τύπος 

προγραμμάτων είναι τα προγράμματα ενδυνάμωσης οικογένειας (Family 
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Strengthening, FS. Οι δράσεις σε αυτά τα προγράμματα εστιάζουν στη βάση της 

πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, με σκοπό την πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών 

δυσκολιών, την «ενδυνάμωση» της οικογένειας ως σύστημα και τελικά, την 

αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της και την αποτροπή του 

κινδύνου της ενδεχόμενης διάλυσής της και απομάκρυνσης των παιδιών από το 

πλαίσιό της. Αυτά τα προγράμματα είναι τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 

Οικογένειας (10), τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης (6) και το 

Κέντρο Ημέρας για ΑΜΕΑ (1). Τέλος, ο τρίτος τύπος προγραμμάτων είναι το 

Emergency Response Program (ERP), το οποίο υλοποιείται σε χώρες που έχουν 

υποστεί τις συνέπειες πολέμων ή φυσικών καταστροφών σε πληθυσμιακές ομάδες 

που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη προστασία και φροντίδα, όπως βεβαίως τα 

παιδιά. Σε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας, η δομή υλοποιεί το πρόγραμμα SOS 

Refugee Program, το οποίο αφορά οικογένειες και παιδιά του προσφυγικού 

πληθυσμού και παιδιά περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες 

πυρκαγιές κλπ.. 

H κινητήρια δύναμη για την επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων του 

οργανισμού είναι η κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών των ανθρώπων με άξονα το 

συμφέρον του παιδιού και της οικογένειας. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τα 

κριτήρια προκειμένου να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στη δομή. Ο κος. Λοράνδος και ο 

κος. Τζούρας σημείωσαν ότι προκειμένου να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στις δομές 

φιλοξενίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος θα πρέπει να υπάρχουν νομικές και 

ιατρικές τεκμηριώσεις. Πρόσθεσαν επίσης, ότι η διαδικασία είναι αρχικά κάποιο 

γραπτό αίτημα από αρμόδια δημόσια αρχή (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 

κοινωνικής έρευνας από την εκάστοτε κοινωνική υπηρεσία Δήμου ή Περιφέρειας και 

η ύπαρξη εισαγγελικής εντολής για απομάκρυνση του παιδιού από τη βιολογική 

οικογένεια), αξιολόγηση του αιτήματος από τη διεπιστημονική ομάδα της δομής, 

εισήγηση και απόφαση στην Παιδαγωγική Υπηρεσία και έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου.  
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Η επόμενη ερώτηση αφορούσε αν και κατά πόσο έχουν παρατηρήσει ότι 

υπάρχουν παιδιά στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

αστεγίας. Ο κος. Λοράνδος και ο κος. Τζούρας απάντησαν ότι μόνο εμπειρικά 

μπορούν να απαντήσουν ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες που αντιμετωπίζουν 

τέτοια προβλήματα. Ωστόσο δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές και στοιχεία. 

Σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αυτές συνίστανται πολύ 

συνοπτικά στην έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία, 

απουσία κρατικής μέριμνας, ανύπαρκτες διαδικασίες πιστοποίησης αντίστοιχων 

φορέων, χρονοκαθυστερήσεις λόγω ανεπάρκειας των εμπλεκόμενων δημοσίων 

φορέων (κυρίως, λόγω υποστελέχωσης ή μη ύπαρξης συντονιστικού οργάνου 

ανάμεσα στις υπηρεσίες) και γραφειοκρατικών ζητημάτων, δυσκολίες βιωσιμότητας 

του Σωματείου λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Τέλος, πρόσθεσαν μερικές πρακτικές που εφαρμόζει το Σωματείο ώστε να 

μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Αυτές περιλαμβάνουν τη 

συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανα που χαράσσουν ή/και αποφασίζουν τις 

πολιτικές παιδικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο (advocacy), στη συνεργασία και 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαδικασιών με άλλους ομόλογους φορείς, 

συμμετοχή στην ταχεία και ποιοτική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο με 

ιδιωτικούς όσο και με φορείς του Δημοσίου, στη διατήρηση διασυνδετικών 

υπηρεσιών με φορείς παραπομπών. Ταυτόχρονα, δίνουν εξαιρετική έμφαση και στη 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού καθώς και στη στελέχωση 

με εξειδικευμένους επιστήμονες, τόσο μόνιμους όσο και εξωτερικούς συνεργάτες, 

 

Η συνέντευξη παρατίθεται παρακάτω: 

1. ΕΡ. Ποια είναι τα προγράμματά σας αναφορικά με τις άστεγες οικογένειες ή 

ανηλίκους? 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ως 

μέλος του Διεθνούς Οργανισμού SOS Kinderdorf International στο πεδίο της 

παιδικής προστασίας. Η παιδαγωγική τους προσέγγιση, εδράζεται στην από την 
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ίδρυση ανθρωπιστική φιλοσοφία τους, διέπεται από τις αξίες της κοινωνικής 

αλληλεγγύης των δημοκρατικών κοινωνιών και διασφαλίζει / προάγει στο μέγιστο 

βαθμό τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός υλοποιεί 

προγράμματα σε 135 χώρες του κόσμου για περισσότερα από 3.000.000 παιδιά. Το 

Σωματείο «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος» συστήνεται στα τέλη του 1975 ως 

Σωματείο μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του Ν.Δ. 1111/72, και αναγνωρίζεται 

ως Ειδικά Φιλανθρωπικό με την 2501/75 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι 

οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία των προγραμμάτων μας ανά τη χώρα, 

προέρχονται αποκλειστικά από, δωρεές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων. 

Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS υλοποιούν τις δράσεις τους σε τρείς άξονες.  

1) Προγράμματα μακροχρόνιας φιλοξενίας/φροντίδας (Family Basic Care, 

FBC) για παιδιά που για διάφορους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να 

μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια, στη βάση ενός εναλλακτικού 

οικογενειακού τύπου μοντέλου φροντίδας μοναδικού για τα δεδομένα της χώρας.  

Αυτού του τύπου προγράμματα είναι τα Παιδικά Χωριά(4), οι Στέγες 

Νέων(2), ο Ξενώνας Βρεφών SOS(1) για κακοποιημένα βρέφη/νήπια 0-5 ετών 

καθώς και το Πρόγραμμα Αναδοχής (σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου).  

2) Προγράμματα ενδυνάμωσης οικογένειας (Family Strengthening, FS) 

κοινοτικού χαρακτήρα, στη βάση της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, με 

σκοπό την πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, την «ενδυνάμωση» της 

οικογένειας ως σύστημα και τελικά, την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο 

εσωτερικό της και την αποτροπή του κινδύνου της ενδεχόμενης διάλυσής της και 

απομάκρυνσης των παιδιών από το πλαίσιό της.  

Τέτοιου τύπου προγράμματα, είναι τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 

Οικογένειας(10), τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης(6) και 

το Κέντρο Ημέρας για ΑΜΕΑ(1). 

3) Emergency Response Program (ERP) το πρόγραμμα υλοποιείται σε χώρες που 

έχουν υποστεί τις συνέπειες πολέμων ή φυσικών καταστροφών σε πληθυσμιακές 
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ομάδες που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη προστασία και φροντίδα, όπως 

βεβαίως τα παιδιά.  

Στη χώρα μας, τέτοιου τύπου προγράμματα αφορούν οικογένειες και παιδιά 

του προσφυγικού πληθυσμού (SOS Refugee Program) και παιδιά περιοχών της 

Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (καλοκαίρι 2018). 

2. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε πολύ συνοπτικά γιατί επιλέξατε αυτές τις 

δράσεις έναντι άλλων;  

Το Καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του Σωματείου(έκδοση 2017) 

προβλέπει επακριβώς τους στόχους που εξυπηρετούν οι δράσεις και οι υπηρεσίες 

που παρέχει. Πέραν αυτού, στα πλαίσια της καταγραφής και της ανάλυσης των 

κοινωνικών αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται εξελικτικά καθώς και της 

εξειδικευμένης «τεχνογνωσίας» που συσσωρεύεται εμπειρικά και τεκμηριώνεται 

επιστημονικά ανταποκρινόμαστε σε ουσιαστικές ανάγκες των ανθρώπων με άξονα 

το συμφέρον του παιδιού και της οικογένειας σε πεδία που μπορούμε να είμαστε 

ουσιαστικά χρήσιμοι. 

3. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ. εισοδηματικό) προκειμένου να 

φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στη δομή σας;  

Στις δομές φιλοξενίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (βλ. παραπάνω 

FBC) φιλοξενούνται παιδιά των οποίων οι βιολογικές οικογένειες για διάφορους 

λόγους –μεταξύ των οποίων, κατά μείζονα λόγο, και οικονομικών- αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στη φροντίδα τους. Τα κριτήρια εισαγωγής στις δομές φιλοξενίας του 

Σωματείου είναι, κυρίως, νομικά και ιατρικά και σε συνάρτηση με την οικογενειακού 

τύπου φροντίδα που προσφέρουμε με βάση το παιδαγωγικό μας πλαίσιο και τους 

Ποιοτικούς Κανονισμούς (Quality for children-Q4C) που διέπουν τη συνολική 

λειτουργία των Προγραμμάτων μας. 

4. ΕΡ. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να 

φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στη δομή σας;  

Γραπτό αίτημα από αρμόδια δημόσια αρχή (απαραίτητη προϋπόθεση η 

ύπαρξη κοινωνικής έρευνας από την εκάστοτε κοινωνική υπηρεσία Δήμου ή 
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Περιφέρειας και η ύπαρξη εισαγγελικής εντολής για απομάκρυνση του παιδιού από 

τη βιολογική οικογένεια), αξιολόγηση του αιτήματος από τη διεπιστημονική ομάδα 

της δομής, εισήγηση και απόφαση στην Παιδαγωγική Υπηρεσία και έγκριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

5. ΕΡ. Αν μια οικογένεια δεν μπορεί να αναθρέψει το παιδί, μπορεί να το φέρει σε 

εσάς; Εκεί ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε;  

Η βιολογική οικογένεια μπορεί να υποβάλλει αίτημα. Κατά τα λοιπά 

ακολουθείται πάντα η παραπάνω διαδικασία, όπως άλλωστε προβλέπει η σχετική 

νομοθεσία. 

6. ΕΡ. Υπάρχουν παιδιά στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα αστεγίας;  

Εμπειρικά και μόνο, μέσω της λειτουργίας των δομών FS ανά τη χώρα αλλά 

και στην Αττική (βλ. παραπάνω), κάποιες οικογένειες εκ των εξυπηρετούμενων, 

πέραν των υπολοίπων, έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν και τέτοιου είδους 

προβλήματα. Δεν έχουμε διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία για το συγκεκριμένο ζήτημα 

(αστεγία). 

7. ΕΡ. Είμαστε σίγουροι ότι πιθανά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την 

επιτέλεση του έργου σας. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια αναφορικά με 

τις δυσκολίες που κατά καιρούς έχετε αντιμετωπίσει;  

- Ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για τη παιδική προστασία, 

- Απουσία κρατικής μέριμνας και υποστήριξης στο έργο μας, 

- Ελλιπείς ή/και ανύπαρκτες διαδικασίες πιστοποίησης αντίστοιχων φορέων, 

- Διαδικαστικές χρονοκαθυστερήσεις λόγω ανεπάρκειας των εμπλεκόμενων 

δημοσίων φορέων (κυρίως, λόγω υποστελέχωσης ή μη ύπαρξης συντονιστικού 

οργάνου ανάμεσα στις υπηρεσίες), 

- Ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιπτώσεις παιδιών που για μεγάλο χρονικό διάστημα 

παρέμεναν σε σοβαρά παραμελητικό/κακοποιητικό περιβάλλον, 

- Δυσκολίες βιωσιμότητας του Σωματείου, κυρίως οικονομικής φύσεως κατά την 

περίοδο της Κοινωνικό/οικονομικής κρίσης 
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8. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την πρακτική εμπειρία σας αναφορικά με 

το πως έχουν υπερσκελιστεί κάποιες από αυτές τις δυσκολίες;   

- Συμμετέχουμε σταθερά σε όλα τα θεσμικά όργανα που χαράσσουν ή/και 

αποφασίζουν τις πολιτικές παιδικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο (advocacy), 

- Συνεχή προσπάθεια για ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαδικασιών με άλλους 

ομόλογους φορείς με στόχο την εξέλιξη και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, 

- Συνδράμουμε με δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό στην ταχεία και ποιοτική 

ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο με ιδιωτικούς όσο και με φορείς του 

Δημοσίου, 

- Διατηρούμε υπηρεσίες διασυνδετικής με φορείς παραπομπών, διαθέτουμε δομές 

σε ένα εύρος υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο της πρόληψης και έγκαιρης 

παρέμβασης (FS Programs), σε πλαίσια μακροχρόνιας φροντίδας (FBC 

Programs), σε υπηρεσίες αμιγώς θεραπευτικού χαρακτήρα όπως των Ξενώνα 

Βρεφών (SOS) όπως και υπηρεσίες έκτακτης ανταπόκρισης σε ανθρώπινες 

ανάγκες (ERP Programs), 

- Δίνουμε έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μας 

καθώς και στη στελέχωση με εξειδικευμένους επιστήμονες, τόσο μόνιμους όσο 

και εξωτερικούς συνεργάτες, 

- Είμαστε ένα Σωματείο που υπάρχει επί 44 συναπτά έτη στην Ελληνική επικράτεια 

και λειτουργεί με αμεροληψία και διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες και τους 

σκοπούς του, ως εκ τούτου έχουν εδραιωθεί ισχυρές σχέσεις με φυσικά πρόσωπα, 

φορείς, οργανισμούς ανά την υφήλιο που υποστηρίζουν το έργο μας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη, αναδεικνύονται 

σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες που αφορούν τα άστεγα 

παιδιά ή τα παιδιά που δεν που για διάφορους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να 

μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Επίσης, ανακύπτουν και σε αυτήν τη 

συνέντευξη ζητήματα γραφειοκρατικών καθυστερήσεων αναφορικά με την άμεση 
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επέμβαση σε προβλήματα που αφορούν την παιδική ευημερία και ιδιαίτερα τη στέγη. 

Επιπροσθέτως, περιγράφεται μόνο μερικώς, το πρόβλημα της παιδικής αστεγίας και 

η έκτασή του, καθώς επίσης επιβεβαιώνεται το ζήτημα της έλλειψης καταγραφής του 

φαινομένου της παιδικής αστεγίας.  

Ειδικότερα, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, έχουν Προγράμματα 

μακροχρόνιας φιλοξενίας/φροντίδας (Family Basic Care, FBC) για παιδιά που για 

διάφορους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους 

οικογένεια, στη βάση ενός εναλλακτικού οικογενειακού τύπου μοντέλου φροντίδας 

μοναδικού για τα δεδομένα της χώρας. Ειδικότερα, αυτά τα προγράμματα 

υλοποιούνται μέσα από τη λειτουργία τεσσάρων Παιδικών Χωρίων, 2 Στεγών Νέων, 

ενός Ξενώνας Βρεφών SOS (για κακοποιημένα βρέφη/νήπια 0-5 ετών) καθώς και το 

Πρόγραμμα Αναδοχής (σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου).  

Επίσης, το Σωματείο έχει Προγράμματα ενδυνάμωσης οικογένειας κοινοτικού 

χαρακτήρα, με σκοπό την πρώιμη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, την 

«ενδυνάμωση» της οικογένειας ως σύστημα και τελικά, την αποκατάσταση των 

δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της και την αποτροπή του κινδύνου της ενδεχόμενης 

διάλυσής της και απομάκρυνσης των παιδιών από το πλαίσιό της. Τα προγράμματα 

τους αναφορικά με αυτές τις δράσεις υλοποιούνται μέσα από τη λειτουργία δέκα 

Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, έξι Κέντρων Μαθησιακής και 

Παιδαγωγικής Υποστήριξης και ενός Κέντρου Ημέρας για ΑΜΕΑ. 

Τέλος, το Σωματείο εστιάζει και σε προγράμματα Emergency Response 

Program (ERP). Στη χώρα μας, τέτοιου τύπου προγράμματα αφορούν οικογένειες και 

παιδιά του προσφυγικού πληθυσμού (SOS Refugee Program) και παιδιά περιοχών της 

Αττικής που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές (καλοκαίρι 2018). 

Φαίνεται, από τις δράσεις που υλοποιεί, ότι το Σωματείο αντιμετωπίζει το 

ζήτημα της παιδικής ευημερίας ολιστικά και παρέχει τόσο προγράμματα φιλοξενίας 

όσο και προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Φυσικά, η ενδυνάμωση της 

οικογένειας ως σύστημα αποτελεί ένα ακόμα κομμάτι της ολόπλευρης αντιμετώπισης 

της παιδικής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει ότι προσπαθούν να 
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αντιμετωπίσουν το ζήτημα της παιδικής φτώχειας απαντώντας τόσο στις οικονομικές 

όσο και στις μη οικονομικές διαστάσεις της παιδικής ευημερίας. 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί και από άλλες συνεντεύξεις που διεξήχθησαν σε 

άλλους παρόμοιους φορείς, τα βασικά κριτήρια για να φιλοξενηθεί ένα παιδί στα 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος θα πρέπει οι οικογένειες των παιδιών κατά μείζονα λόγο 

να αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονομικώς στη φροντίδα τους. Τα κριτήρια 

εισαγωγής στις δομές φιλοξενίας του Σωματείου είναι, κυρίως, νομικά και ιατρικά και 

σε συνάρτηση με την οικογενειακού τύπου φροντίδα που προσφέρουμε με βάση το 

παιδαγωγικό μας πλαίσιο και τους Ποιοτικούς Κανονισμούς (Quality for children-

Q4C). 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

• Γραπτό αίτημα από αρμόδια δημόσια αρχή (απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 

κοινωνικής έρευνας από την εκάστοτε κοινωνική υπηρεσία Δήμου ή 

Περιφέρειας). 

• Ύπαρξη εισαγγελικής εντολής για απομάκρυνση του παιδιού από τη βιολογική 

οικογένεια. 

• Αξιολόγηση του αιτήματος από τη διεπιστημονική ομάδα της δομής. 

• Εισήγηση και απόφαση στην Παιδαγωγική Υπηρεσία και έγκριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι μια βιολογική οικογένεια μπορεί 

η ίδια να υποβάλλει αίτημα στο Σωματείο ώστε να φιλοξενηθεί εκεί το παιδί. Στη 

συνέχεια όμως θα ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία. 

Για το πρόβλημα της παιδικής αστεγίας, προέκυψε και από αυτήν τη 

συνέντευξη ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του κράτους και επομένως δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ή μια γενική εικόνα του φαινομένου. 

Ωστόσο, μέσα από την εμπειρική παρατήρηση και την επικοινωνία του Σωματείου 

με τους εξυπηρετούμενους φαίνεται το πρόβλημα να υφίσταται για κάποιες 

οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 
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Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως Σωματείο στην καθημερινή τους 

λειτουργία προέρχονται καταρχήν από την ίδια τη φύση της δουλείας, οπού 

ασχολούνται με ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιπτώσεις παιδιών που για μεγάλο 

χρονικό διάστημα παρέμεναν σε σοβαρά παραμελητικό/ κακοποιητικό περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα, εντοπίζονται και δυσκολίες βιωσιμότητας του Σωματείου, κυρίως 

οικονομικής φύσεως κατά την περίοδο της Κοινωνικό/οικονομικής κρίσης 

Εκτός αυτού όμως, μια σειρά από δυσκολίες σχετίζονται κυρίως με το 

ελλιπές θεσμικό πλαίσιο για τη παιδική προστασία και την απουσία κρατικής 

μέριμνας και υποστήριξης. Επίσης, ελλείψεις παρουσιάζονται και στις διαδικασίες 

πιστοποίησης αντίστοιχων φορέων γεγονός που δημιουργεί και ελλείψεις στον 

αριθμό των δομών ώστε να εξυπηρετήσουν περισσοτέρους ανθρώπους. Επιπλέον, 

φαίνεται για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες, οι 

οποίες πηγάζουν είτε από γραφειοκρατικά ζητήματα, είτε από την υποστελέχωση 

των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων. Βέβαια, τονίζεται ότι η έλλειψη 

συντονιστικού οργάνου ανάμεσα στις υπηρεσίες αποτελεί ακόμα ένα ζήτημα που 

πρέπει να επιλυθεί. 

Τέλος, οι καλές πρακτικές που υποστηρίζουν ότι έχουν ως ένα βαθμό 

αποτελέσματα είναι η συμμετοχή σε όλα τα θεσμικά όργανα που χαράσσουν ή/και 

αποφασίζουν τις πολιτικές παιδικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο (advocacy), μια 

συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους φορείς που 

στοχεύουν στην εξέλιξη και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συμμετοχή 

του προσωπικού στην ποιοτική ολοκλήρωση διαδικασιών τόσο με ιδιωτικούς όσο 

και με φορείς του Δημοσίου. Η διατήρηση υπηρεσιών διασυνδετικής με φορείς 

παραπομπών, επίσης αποτελεί μια καίρια καλή πρακτική. Επιπλέον, η δια βίου 

εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Σωματείου, εξασφαλίζει την 

εξειδίκευση του προσωπικού και την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

ανακύπτουν. Οπωσδήποτε, η πολυετής εμπειρία και η δράση του Σωματείου έχει 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου φυσικών προσώπων, φορέων και 
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οργανισμών, διεθνώς, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο του Σωματείου και 

συμβάλλουν όπου είναι δυνατόν. 

Συμπερασματικά, προκύπτουν πέντε (5) σημεία εστίασης 

4. Υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις διαδικασίες 

του κράτους. Αυτό καθιστά προβληματική την άμεση επέμβαση από πλευράς 

οργανισμών στην άμεση ανακούφιση προβλημάτων στέγης και ανατροφής των 

παιδιών. Ένα άλλο γραφειοκρατικό ζήτημα που ανακύπτει είναι οι ελλείψεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται και στις διαδικασίες πιστοποίησης αντίστοιχων φορέων 

γεγονός, το οποίο δημιουργεί και ελλείψεις στον αριθμό των δομών ώστε να 

εξυπηρετηθούν περισσότεροι. Αυτό οδηγεί συχνά, πολλά παιδιά να βρίσκονται 

σε λίστα αναμονής ή να παραμένουν σε προβληματικά οικογενειακά 

περιβάλλοντα για αρκετό χρόνο. 

5. Υπάρχουν καθυστερήσεις χρονικές στις διαδικασίες, εξαιτίας των 

υποστελεχωμένων δημοσίων εμπλεκομένων φορέων, ως απόρροια της 

οικονομικής κρίσης. Αυτό, οδηγεί στην παραμονή του παιδιού σε προβληματικά 

οικογενειακά περιβάλλοντα για αρκετό καιρό ή σε δομές φιλοξενίας. Ταυτόχρονα 

αυτές οι καθυστερήσεις συνδέονται και με τον θεσμό της αναδοχής και της 

υιοθεσίας που δημιουργεί επίσης να ασφυκτικό περιβάλλον για τα παιδιά. Με 

άλλα λόγια, τα παιδιά μπορεί να παραμένουν στις δομές για περισσότερο χρόνο 

από όσο χρειάζεται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναδοχής.  

6. Έλλειψη επίσημης καταγραφής από πλευράς κράτους του ζητήματος της 

παιδικής αστεγίας και εν γένει της παιδικής φτώχειας. Αυτό οδηγεί σε 

υποεκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και διαδεχόμενα στην ελλειμματική 

προνοιακή πολιτική. 

7. Αυτό συνδέεται και με τη δυσκολία του κράτους να καταρτίσει ένα πλήρες 

θεσμικό πλαίσιο για την παιδική προστασία. Από τη στιγμή που το πρόβλημα 

δεν είναι καταγεγραμμένο και επομένως όχι επαρκώς ορισμένο, το κράτος δεν 

έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα συμπαγές και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο 

που θα μπορέσει να ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα, 
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ακόμα και τα οριζόντια μέτρα (διαφορά επιδόματα και βοηθήματα) που 

λαμβάνει το κράτος δεν επαρκούν, καθώς υπολείπονται καθετοποιημένες 

πολιτικές που θα αφορούν όλες τις ξεχωριστές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μια 

εκ των οποίων είναι και τα παιδιά. 

8. Η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δομών και των κρατικών 

φορέων αποτελεί ακόμα ένα σημείο εστίασης. Το τελευταίο επανέρχεται συχνά 

στις συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα ζήτημα 

μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που θα συντονίζει 

τις δομές και τους φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας. 

 

5Ζ Δικαίωμα στην Οικογένεια 

Η επιστημονική υπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE” με 

τιμή σας παρουσιάζουν τα πρακτικά της συνάντησης της ερευνήτριας του 

ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, Χριστίνας Παρασκευοπούλου με τη Νομικό κα. 

Ελένη Γεώργαρου, Προέδρο του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την 

Εξωιδρυματική Φροντίδα των Ανήλικων, Δικαίωμα στην Οικογένεια, για ζητήματα 

που άπτονται των διαστάσεων της παιδικής φτώχειας και του θεσμικού πλαισίου της 

αναδοχής και της υιοθεσίας. Η ποιοτική έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του 

ερευνητικού έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της 

παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”». Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της κας. Γεώργαρου, στη Θεσσαλονίκη, την Τέταρτη 

7 Αυγούστου, 12:00 μ. 

Η πρώτη ερώτηση της ερευνήτριας αφορούσε τις δράσεις του Δικτύου. Η κα. 

Γεώργαρου απάντησε ότι είναι ένα σωματείο του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να 

δώσουν διέξοδο σε μια εξωιδρυματική φροντίδα για τα παιδιά. Επιδιώκουν μέσω της 

δράσης του σωματείου να κάνουν μια σειρά διαβημάτων, στο κράτος, στην εκάστοτε 

κυβέρνηση, στις υπηρεσίες δικαιοσύνης και στις υπηρεσίες της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, δήμους κλπ., ώστε να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στο 

θέμα της ανάγκης τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα. Εντός 

αυτού του πλαισίου, οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης, στα οποία συμμετέχουν 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν για το 

νέο θεσμικό πλαίσιο (4838/18) της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε αν και κατά πόσο η στέγη και οι ομαλές 

συνθήκες διαβίωσης είναι βασική διάσταση της παιδικής ευημερίας. Η κα. 

Γεώργαρου απάντησε ότι είναι βασικότατη διάσταση. Τόνισε επίσης ότι όταν μιλάμε 

για στέγη στις βιολογικές οικογένειες εννοείται η στέγη που θα έχει η οικογένεια και 

το παιδιά, ώστε να μπορεί να ζει με κανονικές και ευνοϊκές συνθήκες ανατροφής του. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε παιδιά κακοποιημένα, 

εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα παιδιά, θύματα εμπορίας, βίας και τα παιδιά που 

ζουν σε ιδρύματα, τότε η στέγη παίρνει μια άλλη διάσταση. Σε αυτήν τη δεύτερη 

περίπτωση, σύμφωνα με την κα. Γεώργαρου, η στέγη αναφέρεται στην οικία που θα 

περιλαμβάνει μέσα και μια οικογένεια φροντίδας του παιδιού. Στην περίπτωση, που 

τα παιδιά διαβιούν σε ιδρύματα, σύμφωνα με τη κα. Γεώργαρου, αυτή η στέγη είναι 

επίσης σημαντική, ωστόσο δεν είναι η ενδεικνυόμενη μορφή κατοίκησης για ένα 

παιδί που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. 

Με αφορμή το σχόλιο της κας. Γεώργαρου για τα ιδρύματα, η ερευνήτρια 

ρώτησε αν και κατά πόσο, οι εργαζόμενοι σε αυτά έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση 

για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με επιτυχία. Η κα. Γεώργαρου σχολίασε 

ότι για πάρα πολλά χρόνια, τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, είχαν ένα προσωπικό 

πολύ χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και δεξιοτήτων, οι οποίοι δεν είχαν καμία 

εξειδικευμένη γνώση σε αυτόν τον τομέα. Η ίδια τόνισε ότι αυτό οφειλόταν και στο 

γεγονός ότι πολλά ιδρύματα δεν είχαν άδειες λειτουργίας, το κράτος δεν έχει θεσπίσει 

τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου ενιαίου τρόπου λειτουργίας, 

δεν προέβλεπε προσωπικό συγκεκριμένων προσόντων και δεξιοτήτων. Στα 

παραπάνω, προσέθεσε, ότι ούτε το διοικητικό προσωπικό μπορούσε να υποστηρίξει 

αυτούς του ανθρώπους (φροντιστές παιδιών) για τους ίδιους λόγους. Ένα 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 260 

 
 

 

 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο παρελθόν υπήρχε μια τάση να μεταθέτονται 

σωφρονιστικοί υπάλληλοι, από τις φυλακές, στα ιδρύματα για να κάνουν μια πιο 

ελαφριά δουλειά. Η ίδια τονίζει ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν είναι κακοί 

άνθρωποι, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί για αυτήν τη 

δουλειά. Σχολίασε δε, ότι και οι διευθυντές αυτών των ιδρυμάτων δεν είχαν καμία 

εμπειρία και έμαθαν πάνω στη δουλειά, ή είχαν εμπειρία και πτυχίο σε κάτι εντελώς 

άσχετο από αυτό που κλήθηκαν να κάνουν. Οπότε, δεν ήταν και σε θέση να 

διοικήσουν έναν φορέα κοινωνικής πρόνοιας. Διατυπώνει επίσης ότι ακόμα και 

σήμερα, αρκετές δομές υστερούν σε κατάλληλο προσωπικό, αφού λάβουμε υπ’ όψιν, 

ότι είναι εν πολλοίς άγνωστα ακόμα και στις εποπτεύουσες αρχές, πόσοι άνθρωποι 

δουλεύουν, τι πτυχία έχουν, τι εμπειρία έχουν, πως αξιολογούνται, αν αξιολογούνται, 

πως συμπεριφέρονται στα παιδιά, είναι ζητήματα που προσπαθούμε να 

εισχωρήσουμε σε αυτά για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ενώ, 

τονίζει και το ρόλο της πολιτείας σε αυτήν την προσπάθεια καταγραφής των 

δεξιοτήτων.  

Διαδεχόμενα, η ερευνήτρια ρώτησε αν υπάρχουν ελλείμματα σχετικά με τους 

ελέγχους που γίνονται στα ιδρύματα. Προκύπτει ότι υπάρχουν προβλήματα 

αναφορικά με τους ελέγχους στις δομές. Ειδικότερα, αναφέρει ότι σύμφωνα με το 

νόμο 2345/95 προβλέφθηκε αρχικά, ο θεσμός του κοινωνικού συμβούλου στις 

νομαρχίες, ο οποίος θα ασκούσε την εποπτεία των ιδρυμάτων στα όρια των νομών. 

Το πρόβλημα ήταν ότι εξέλειπε η ψήφιση της υπουργικής απόφασης εκείνης που θα 

προέβλεπε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών κοινωνικής 

φροντίδας. Το πρόβλημα αυτό εντάθηκε με τη δημιουργία των περιφερειών, οι οποίες 

έπρεπε να διορίσουν δυο υπάλληλους (κοινωνικό λειτουργό και ενδεχομένως και 

ψυχολόγο), ώστε να κάνουν την εποπτεία των ιδρυμάτων. Ωστόσο, ενώ υπήρχε ο 

2345/95, ο οποίος προέβλεπε τη διαδικασία αδειοδότησης των δομών αυτών 

ουδέποτε εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίζει τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας, η περιφέρεια έκρινε ότι δεν θα έπρεπε καν να ορίσει κοινωνικούς 

συμβούλους. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι αναφορικά με τα ιδρύματα που λειτουργούν 
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υπό την αιγίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αμφιβάλλει αν ποτέ έχουν γίνει έλεγχοι 

σε αυτά τα ιδρύματα. Επίσης, σημείωσε ότι είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα 

του κράτους να κάνει παρεμβάσεις στα εκκλησιαστικά ιδρύματα, επομένως δεν 

υπάρχει η γνώση πως λειτουργούν αυτές οι δομές. Επίσης, τονίζει ότι το κράτος 

πρέπει να επιβάλλει το πλαίσιο λειτουργίας και να εποπτεύει τους οργανισμούς, σε 

όλους τους φορείς κοινωνικής προστασίας, γιατί όλοι αυτοί λειτουργούν κατά 

εκχώρηση του κράτους.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε ότι αν και κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να 

παραβιάζεται η νομοθεσία. Η ίδια τονίζει ότι η νομοθεσία παραβιάζεται συστηματικά 

και παραβιάζεται κυρίως από την ίδια την πολιτεία που την έχει θεσπίσει, καθώς από 

το 1992 υπάρχει ο νόμος 2082, ο οποίος προβλέπει για τις ανάδοχες οικογένειες. 

Ειδικότερα, συμπληρώνει ότι υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 337/93 που επιβάλλει 

σε όλες τις προνοιακές και ιδρυματικές δομές να απογράψουν τους ανήλικους, όπου 

και θεσπίστηκε για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο Υιοθεσίας. Το άρθρο 14 του 

Προεδρικού Διατάγματος 337, υποχρέωνε όλα τα ιδρύματα παιδικής προστασίας να 

απογράψουν τα παιδιά και να τα εντάξουν σε προγράμματα αποϊδρυματοποίησης 

μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ίσχυσε 

μέχρι το 2009, οπότε και βγήκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα 86/09. Μέχρι το 2009, 

όλα τα ιδρύματα ήταν υποχρεωμένα, αφενός να απογράψουν τα παιδιά και αφετέρου 

να προχωρήσουν σε αποϊδρυματικές πολιτικές. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν 

εφαρμοστεί τα παραπάνω. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε ότι αφού υπάρχει ο νόμος για την καταγραφή, 

γιατί δεν εφαρμόζεται. Η κα. Γεώργαρου, σχολίασε ότι έπρεπε να έχει ήδη γίνει. 

Ωστόσο, το νέο Προεδρικό Διάταγμα του 2009 καταργεί το προηγούμενο, χωρίς να 

επαναλαμβάνει το άρθρο για τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων περί της απογράφης των 

ιδρυμάτων και των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και έρχεται ο τελευταίος 

νόμος 4538/18 που το ξαναλέει πια ρητά, πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας, 

από το Μάιο του 2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται για να δημιουργηθεί 

το Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από το Εθνικό Κέντρο 
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα, άρα είναι υποχρεωμένα τα ιδρύματα, εντός 3 

ημερών, κάθε παιδί που τοποθετείται να καταγράφεται μαζί με όλα τα στοιχεία του 

και τα στοιχεία αυτά να μεταφέρονται πλέον ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να γίνει το Ενιαίο Μητρώο Ανήλικων. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους λόγους που μόνο ένα μικρό ποσοστό των 

παιδιών που υπάρχουν σε δομές φιλοξενίας φτάνουν σε ανάδοχη οικογένεια. Ο 

βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αρκετά ιδρύματα δεν έχουν τη λογική της 

αποϊδρυματοποίησης. Τόνισε δε, ότι τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της αναδοχής 

κινούνται περισσότερο τα δημόσια ιδρύματα, ενώ δεν κινούνται καθόλου τα ιδιωτικά 

ή με πολύ περιορισμένες ενέργειες. Επεσήμανε, ότι δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνει 

αυτό, γιατί η διαδικασία της αναδοχής δεν είναι δύσκολη. Υπάρχει συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που μπορεί να εργαλειοποιηθεί σχετικά εύκολα. Αυτό που λείπει είναι 

η αναγκαία δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου 

να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρούνται οι όροι 

ασφαλείας του ανηλίκου. Είναι ιδιαίτερα καλό για ένα παιδί που γεννιέται και 

εγκαταλείπεται, αντί να παραμείνει στο νοσοκομείο για κάποιου μήνες, μετά να 

πηγαίνει στο νοσοκομείο και τελικά να καταλήγει σε κάποιο ίδρυμα, να μπορεί να 

ζήσει σε ανάδοχη οικογένεια, μέχρι να βρεθεί η βιολογική του οικογένεια ή 

οικογένεια να το υιοθετήσει. Σημειώνει, ότι οι επαγγελματίες του χώρου στηρίζουν 

τον θεσμό της αναδοχής, ωστόσο, φαίνεται ότι το κράτος δεν τον έχει ως πρώτη 

προτεραιότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση και συνεπώς καθυστερεί για λόγους καθαρά 

οργανωτικούς ή και πολιτικής βούλησης. 

Αναφορικά με την αναδοχή στους ασυνόδευτους ανήλικους, η κα. Γεώργαρου 

διατύπωσε ότι προβλέπεται η αναδοχή ως μέτρο προστασίας αυτών των παιδιών. 

Ωστόσο, υπάρχουν δυσκολίες καθώς, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι  συνήθως δεν έχουν 

χαρτιά, δεν είναι γνωστή η ηλικία τους, είναι παιδιά που δεν μιλάνε τη γλώσσα, 

συνήθως είναι μεγάλα παιδιά (πάνω από 11- 12 ετών) με πολύ δύσκολα βιώματα. 

Επομένως, η αναδοχή από ελληνικές οικογένειες έχει μεγάλο κίνδυνο να μην 
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προχωρήσει. Ακόμα και με παιδιά από την Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

επιτυχημένη αναδοχή αν δεν αντιμετωπιστεί και το τραύμα του παιδιού.  

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα αναφορικά με το υποστηρικτικό πλαίσιο όταν τα 

παιδιά ενηλικιωθούν. Εκεί η κα. Γεώργαρου, σημείωσε ότι σύμφωνα με την Έκθεση 

του Συνηγόρου του Παιδιού, ο μέσος χρόνος αναμονής ενός παιδιού σε δομή 

φιλοξενίας είναι τα 4 χρόνια. Πρακτικά βέβαια, επειδή όπως είπαμε σε αρκετά 

ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα δεν εφαρμόζεται ο θεσμός της αναδοχής, 

καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί μπορεί να μπει σε ένα ίδρυμα στα 6 του και να παραμείνει 

εκεί μέχρι τα 18 του. Η ίδια υποστηρίζει ότι ακόμα και οι υπάλληλοι στις δομές 

κάνουν το καλύτερο που μπορούν για να λάβει το παιδί εκπαίδευση, το 

προετοιμάσουν για τα επόμενα στάδια, είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουν όλα τα 

παιδιά προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο λόγος είναι, ότι οι δομές είναι συχνά 

υποστελεχωμένες, επομένως, τα παιδιά μπορεί να μην διαβάζουν ή να αντιμετωπίζουν 

ζητήματα στιγματοποίησης στα σχολεία που πηγαίνουν, τα οποία συνολικά 

επιβαρύνουν την κατάσταση των παιδιών και το κίνητρο τους να διαβάσουν και να 

εκπαιδευτούν. Δηλώνει ότι τα παιδιά θέλουν μια συστηματική παρακολούθηση, 

αποκλειστική υποστήριξη, την οποία στο ίδρυμα δεν έχουν. Επιπροσθέτως, 

διατύπωσε, ότι συχνά τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα ή δομές δεν αποκτούν 

πάντα κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η αγάπη στα ζώα, η βοήθεια στον 

συνάνθρωπο κλπ. Αυτό συμβαίνει κυρίως, διότι στην καθημερινή πρακτική, 

υπάρχουν πολλοί λίγοι υπάλληλοι για 30-40 παιδιά, επομένως δεν είναι πάντα εύκολο 

να ασχολούνται επιτυχώς με όλα τα παιδιά. Αυτό οδηγεί σύμφωνα με την ίδια, στη 

δημιουργία κοινωνικά ανάπηρων ατόμων ή και ως ένα βαθμό σε διανοητικά 

ανάπηρων, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος όταν δεν έχει ερεθίσματα δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί. Ταυτόχρονα, τα παιδιά αυτά σε ψυχολογικό επίπεδο έχουν πολύ χαμηλή 

αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Επομένως, κατά την ενηλικίωση τους, τα παιδιά 

αυτά δεν είναι καθόλου εύκολο να βγουν στην κοινωνία και να ενταχθούν σε αυτή. 

Υπάρχουν βέβαια πολλές δομές που στηρίζουν τα παιδιά να σπουδάσουν, τα βάζουν 

σε ελεγχόμενα διαμερίσματα και τελικά καταφέρνουν να σταθούν τα παιδιά στα πόδια 
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τους, αργότερα στο χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναδοχή προκρίνεται ως ένα 

καλύτερο μέτρο, γιατί το παιδί ακόμα και μετά τα 18 έτη δεν θα χάσει το 

υποστηρικτικό του περιβάλλον με κανέναν τρόπο.  

Η συζήτηση επεκτάθηκε στα παιδιά που λιμνάζουν στα Νοσοκομεία Παίδων, 

καθώς και τους λόγους του φαινομένου. Τα παιδιά παραμένουν στα νοσοκομεία, είτε 

γιατί εγκαταλείπονται εκεί ως βρέφη, είτε εισέρχονται εκεί για εξετάσεις κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής και παραμένουν μέχρι να βρεθεί κενό σε δομή να τα 

φιλοξενήσει. Ωστόσο, διατυπώνει ότι είναι απαραίτητο, τα νοσοκομεία να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν άμεσα ένα σύστημα κατευθείαν αναδοχής, αντί να 

πάει το παιδί σε κάποιο ίδρυμα. Τα παιδιά μένουν στα νοσοκομεία, διότι, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων δεν είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν αναδοχές. 

Ακόμα και αν είναι εκπαιδευμένοι, δεν έχει στηθεί το Μητρώο Υποψηφίων 

Ανάδοχων Γονέων, το οποίο προβλέπετε με τον 4535/18. 

Η διάρκεια μιας επιτυχημένης αναδοχής μπορεί να είναι από 6-7 μήνες έως 

ένα χρόνο. Για μια επιτυχημένη αναδοχή είναι σημαντικό αφενός να υπάρχουν 

ανάδοχοι γονείς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, θέλουν, ξέρουν κλπ. Το άλλο κομμάτι 

είναι να μπορεί να δέσει το παιδί με την ανάδοχη οικογένεια. Δεν είναι εύκολο ξέρετε 

ότι όλες οι οικογένειες ταιριάζουν με όλα τα παιδιά. Επομένως ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα 3 μήνες, 6 μήνες σπανιότητα πιο πολύ, οπού υπάρχει μια περίοδος 

προσαρμογής. Άρα εάν ένα πρόγραμμα λειτουργεί σωστά, αν δηλαδή μια οικογένεια 

έχει πιστοποιηθεί από την περιφέρεια (μόνο οι περιφέρειες πιστοποιούν την 

καταλληλότητα των αναδόχων, κανένας άλλος) και ο εισαγγελέας εγκρίνει τη 

διαδικασία της αναδοχής, δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα 6μηνο. Ωστόσο, το 

σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και επομένως υπάρχουν καθυστερήσεις.  

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, η 

κα. Γεώργαρου σημείωσε ότι το προνοιακό σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται 

τον εισαγγελέα ανήλικων, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, την Κοινωνική 

Υπηρεσία της Περιφέρειας και μερικές φορές τις κοινωνικές υπηρεσίες των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όλοι αυτοί θα έπρεπε να αποτελούν στην πραγματικότητα 
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μια ομάδα εργασίας, άμεσα συνεργαζόμενη, προκειμένου να προχωρήσει το πλάνο 

για κάθε παιδί.  

Το αίτημα θα φτάσει στον εισαγγελέα και η κοινωνική υπηρεσία των δήμων 

ή κατά εξαίρεση η υπηρεσία επιμελητών ανήλικων (αυτό έχει αλλάξει τον τελευταίο 

καιρό), κατά ανάθεση του εισαγγελέα θα διεξάγει την κοινωνική έρευνα. Ο 

εισαγγελέας θα λάβει υπ’ όψιν του την κοινωνική έρευνα του ειδικού επαγγελματικά 

και θα γνωμοδοτήσει για την τύχη του παιδιού. Τι γίνεται όμως πρακτικά; Οι 

κοινωνικοί λειτουργοί των δήμων είναι συνήθως ελάχιστοι, υπάρχουν δήμοι, που δεν 

έχουν καν κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν μόνο δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς 

χαρακτήρα. Οπότε συχνά, οι υπάλληλοι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα 

αιτήματα του εισαγγελέα για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Συνεπώς, μπορεί μια 

κοινωνική έρευνα να κάνει και 3 και 4 μήνες να διενεργηθεί, ενώ το παιδί σε αυτό το 

διάστημα θα παραμείνει στο κακοποιητικό περιβάλλον. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να 

αποφασίσει, εκτός και αν είναι κατεπείγουσα περίπτωση, τότε θα πάρει αμέσως ένα 

μέτρο να το προστατεύσει, δηλαδή θα το βάλει στο νοσοκομείο. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση θα πρέπει να περιμένει την έκθεση του κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος 

θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και εκπαιδευμένος κατάλληλα για να κάνει σωστή 

κοινωνική έκθεση, για να προτείνει και στον εισαγγελέα μια λύση. Η λύση μπορεί να 

είναι να πάει το παιδί σε κάποιο ίδρυμα ή αν το σύστημα λειτουργεί κανονικά, η 

επικοινωνία με τις περιφέρειες και τα νοσοκομεία να μπορεί να υποστηρίξει και την 

επιλογή της αναδοχής. Σε αυτά, η κα. Γεώργαρου επισημαίνει το υπάρχει νόμος από 

το 1996 που προβλέπει την ίδρυση των κοινωνικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, 

αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμα, ούτε και ο θεσμός των 

οικογενειακών δικαστηρίων. 

Η επόμενη αφορούσε τι ακριβώς συμβαίνει αν βρεθεί που περιφέρεται μόνο 

του σε μια γειτονιά. Τυπικά θα πρέπει να αναφερθεί στην εισαγγελέα ανήλικων. Ένας 

ιδιώτης είναι πολύ δύσκολο να βρει το τηλέφωνο του εισαγγελέα και να πάρει 

τηλέφωνο και στο μεταξύ τι θα γίνει το παιδί. Υπάρχει μια υπηρεσία από Το 

Χαμόγελο του Παιδιού που μπορεί να πάρει κανείς τηλέφωνο και να αναφέρει το 
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περιστατικό. Είναι αλήθεια ότι Το Χαμόγελο του Παιδιού φροντίζει για αυτό το 

ζήτημα. Εφόσον το παιδί, μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού ή της αστυνομίας 

περιέλθει στον εισαγγελέα, τότε αυτός διατάσσει την κοινωνική έρευνα και αργότερα 

αποφασίζεται η τύχη του.  

Στη διευκρινιστική ερώτηση της ερευνήτριας εκείνο το συγκεκριμένο βραδύ 

που θα μείνει το παιδί, η κα. Γεώργαρου πάτησε ότι επειδή η εισαγγελική παρέμβαση 

είναι αυτόματη και πρέπει το παιδί να πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, το πιο 

πιθανό είναι να μείνει εκείνο το βραδύ στο νοσοκομείο. Καταλήγοντας ότι τα 

νοσοκομεία είναι οι ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας των ανήλικων. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το μοντέλο ενός κατάλληλου μηχανισμού για 

να διευκολυνθούν συνολικά οι διαδικασίες και να μπορούν τα παιδιά να βρουν στέγη 

ευκολότερα, ώστε να βελτιωθεί η ευημερία τους. Η κα. Γεώργαρου, διατύπωσε ότι 

θα πρέπει οι χρηματοδοτήσεις να προσανατολιστούν στην εξωιδρυματική προστασία 

του παιδιού και όχι σε δομές που ιδρυματοποιούν τα παιδιά. Επιπλέον, τόνισε ότι θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό συμβούλιο για την αναδοχή και την 

υιοθεσία. Δηλαδή η περιφέρεια που είναι και αρμόδιά για τα μητρώων των ανηλίκων 

και των υποψηφίων ανάδοχων να έχει ένα συμβούλιο, το όποιο θα απαρτίζεται από 

τον εισαγγελέα ανήλικων, από εκπροσώπους των δήμων και των ιδρυμάτων που θα 

χαράζει την πολιτική σε κάθε περιφέρεια. Συνεπώς, θα ήταν πιο εύκολο να 

συντονιστούν 13 περιφερειακά συμβούλια, πολύ εύκολο να δικτυωθούν και να 

δράσουν. Επίσης, να γίνονται συντομότερες διαδικασίες αναφορικά με την 

εκπαίδευση των υποψήφιων ανάδοχων οικογενειών και να μην καθυστερούν οι 

διαδικασίες πιστοποίησης τους ως ανάδοχοι. Από τη στιγμή που θα καταρτιστεί μια 

λίστα πιστοποιημένων και εκπαιδευμένων ανάδοχων, η διαδικασία αυτή θα πρέπει 

να είναι πολύ σύντομη.  

Αργότερα, συζητήθηκε το ζήτημα της επιτροπείας, ή οποία είναι θεσμός του 

οικογενειακού δίκαιου και συνήθως εφαρμόζεται σε παιδιά που έχουν στερηθεί τους 

γονείς τους από θάνατο, όχι αποκλειστικά όμως. Επιτροπεία σημαίνει ότι ένας τρίτος 

αναλαμβάνει το σύνολο της γονικής του μεριμνάς, δηλαδή είναι αυτός που έχει όλη 
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την ευθύνη για το παιδί. Εκπροσωπεί το παιδί, φροντίζει για τις υποθέσεις του, το 

αντιπροσωπεύει σε δικαστικές υποθέσεις του. Είναι δηλαδή και νομικός παραστάτης 

του παιδιού και ουσιαστικός φροντιστής του παιδιού. Μπορεί κάποιος να είναι 

επίτροπος του παιδιού και το παιδί να μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα. 

Η επόμενη ερώτηση ήταν διευκρινιστική αναφορικά με το αν είναι 

απαραίτητο ότι ο επίτροπος του παιδιού να το φιλοξενεί κιόλας. Η κα. Γεώργαρου 

εξήγησε ότι ο επίτροπος έχει κυρίως νομικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση που αφαιρεθεί από έναν γονέα το σύνολο της γονικής μέριμνας τότε το 

δικαστήριο διορίζει επίτροπο και εποπτικό συμβούλιο του επίτροπου. Ο ρόλος του 

επίτροπου είναι η νομική εκπροσώπηση του παιδιού, ο οποίος αποφασίζει για το 

κάθε θέμα του παιδιού. Σημείωσε δε, ότι σε αυτή τη νομική βάση, έχουν γίνει και οι 

ειδικές επιτροπείες για τους ασυνόδευτους. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε στο ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο 

και ποια λιγότερο από αυτό το πλαίσιο της υιοθεσίας και της αναδοχής. Η κα. 

Γεώργαρου σημείωσε ότι όσο και αν ακούγεται κυνικό κατά τη διαδικασία της 

αναδοχής και της υιοθεσίας υπάρχει ένα παζάρι. Τα παιδιά που είναι υγιή, λευκά, 

μικρά δεν έχουν πρόβλημα να αποκατασταθούν και πάρα πολύ γρήγορα. Στην 

περίπτωση όμως που το παιδί έχει μια αναπηρία ή μια δυσμορφία, ή ένα πρόβλημα 

υγείας ή να είναι μεγαλύτερο, ή να προέρχεται από την κοινότητα τον Ρομά, τότε 

δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για αυτό το παιδί. Ακόμα και τα κίνητρα των 

επιδομάτων για αυτά τα παιδιά (850 ευρώ περίπου) συχνά δεν είναι ικανά για να 

ωθήσουν κάποιους να γίνουν ανάδοχοι ή θετοί γονείς αυτών. Ωστόσο, σημειώνει 

ότι, ακόμα και αν υπάρχουν αρχικοί ενδοιασμοί αναφορικά με αυτά τα παιδιά, η 

κοινωνική εμπειρία έχει αποδείξει ότι αυτοί ξεπερνιούνται μόλις αρχίσουν να 

αναπτύσσονται αισθήματα. Για αυτό το λόγο, η κα. Γεώργαρου προτείνει τη διαρκή 

καλλιέργεια στον κόσμο ότι η αναδοχή είναι ένα έργο που θα δώσει συναισθήματα 

ικανοποίησης σε αυτόν που συμμετέχει. 

Η ερευνήτρια στη συνέχεια ρώτησε αν κατά την περίοδο της κρίσης, το 

προνοιακό κράτος έχει μειωθεί κατά πολύ και αν υπάρχει και μια ενδυνάμωση της 
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μέριμνας προς τη μεταναστευτική κρίση (για παράδειγμα ασυνόδευτοι ανήλικοι και 

χρηματοδοτήσεις προστασίας τους. Η κα. Γεώργαρου απάντησε ότι το προνοιακό 

σύστημα δεν είναι ανεξάρτητο από το οικονομικό προτσές και την οικονομική 

διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που προέκυψε το μεταναστευτικό 

πρόβλημα, η πλειονότητα των διαθέσιμων πόρων έχουν διοχετευτεί εκεί χωρίς να 

υπάρχει επαρκής μέριμνα για τις άλλες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Οπωσδήποτε, 

το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης βοηθάει κάποιους αλλά συνολικά η παιδική 

προστασία είναι πάρα πολύ παραμελημένη. Σημείωσε δε, ότι είναι κρίσιμο να δοθεί 

και ένα επίδομα αναδοχής, ώστε αυτό να επιτρέψει σε κάποιες όχι τόσο οικονομικά 

δυνατές οικογένειες να γίνουν ανάδοχοι γονείς (εάν το επιθυμούν) και με αυτόν τον 

τρόπο να αποφορτιστούν και τα ιδρύματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια συμπλήρωσε 

ότι η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα τα 14 μέτρα για την προστασία της 

οικογένειας και για την ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος. Εντός αυτού του 

πλαισίου η ίδια προσθέτει άλλη μια παράμετρο στο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν 

είναι μόνο ζήτημα η αύξηση των γεννήσεων αλλά και η ανατροφή αυτών των 

παιδιών ώστε να είναι σε θέση να γίνουν ενεργοί πολίτες που θα προσφέρουν στην 

κοινωνία με τη σειρά τους. Από τη στιγμή, που τα παιδιά που γεννιούνται, κάποια 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα ή εγκαταλείπονται ή καταλήγουν σε ψυχιατρικές δομές, 

αυτό δεν αποτελεί λύση του δημογραφικού.  

Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης αναφέρεται στο αν και κατά πόσο 

επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά, όταν αυτά διαμένουν σε περιφέρειες με μεγάλα 

αστικά κέντρα. Η κα. Γεώργαρου, διατύπωσε ότι σε κάποιες αγροτικές ή ημιαστικές 

περιοχές να μην υπάρχουν επαρκείς δομές φιλοξενίας, επομένως πολλά παιδιά είναι 

αναγκασμένα να μετακινούνται σε πόλεις, όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, 

προκειμένου να φιλοξενηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, το παιδί αποκόπτεται 

τελείως από το συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον. Οπωσδήποτε, τόνισε, ότι στην 

περίπτωση της επαρχίας, πολύ πιο δύσκολα καταγγέλλονται περιστατικά 

κακοποίησης, πολύ πιο δύσκολα φτάνουν στους εισαγγελίες, πολύ πιο δύσκολο είναι 
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για τον εισαγγελέα σε μια μικρή περιοχή να πάρει την απόφαση να αφαιρέσει την 

επιμέλεια ενός παιδιού. 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. ΕΡ. Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια για τις δράσεις σας; 

ΕΓ. Καταρχήν να σας πω ότι είμαστε ένα σωματείο και λεγόμαστε Δίκτυο 

Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική προστασία των ανήλικων, 

ο διακριτικός μας τίτλος είναι Δικαίωμα στην Οικογένεια. Θεωρήσαμε απόλυτα 

αναγκαίο να διερευνήσουμε ότι ο σκοπός μας έχει να κάνει με την κοινωνική 

φροντίδα των παιδιών. Όταν λέμε παιδιά, εννοούμε από τη στιγμή που θα γεννηθεί 

μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Στοχεύουμε να δώσουμε διέξοδο μιας εξωιδρυματικής 

φροντίδας για τα παιδιά, γιατί στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για κοινωνική φροντίδα, 

αυτόματα το μυαλό μας πηγαίνει στα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτό 

λοιπόν που επιδιώκουμε, είναι να κάνουμε μια σειρά διαβημάτων, στο κράτος, στην 

εκάστοτε κυβέρνηση, στις υπηρεσίες δικαιοσύνης και στις υπηρεσίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, δήμους κλπ., ώστε να δώσουν μια έμφαση επιτελούς στο 

θέμα της ανάγκης τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα. 

Επίσης, οργανώνουμε σεμινάρια επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας, 

πρόσφατα δυο, ένα στην Κομοτηνή και ένα στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτά συμμετέχει 

κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, οι οποίοι θέλησαν να επιμορφωθούν για το νέο 

θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και της υιοθεσίας στην Ελλάδα. Λέγοντας νέο θεσμικό 

πλαίσιο, εννοούμε στην πραγματικότητα, το προεδρικό διάταγμα 86/2009 που 

υφίσταται και το νόμο 4838/18 που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2018 και επέφερε 

κάποιες αλλαγές στη διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας. Το πρόγραμμα αυτό 

χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Θράκης και 

ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό γιατί μας έδειξε πόσο ανάγκη έχει το προνοιακό 

σύστημα πρώτα να επιμορφωθεί για τους θεσμούς αυτούς και στη συνέχεια βέβαια 

να είναι σε θέση να τους εφαρμόσει. 

https://www.facebook.com/fosterparentsnetwork/?__tn__=kC-R&eid=ARDU31K7Edjt860-9RLRBPV_VhJDSOdQFgSIM1siSg3zFJQr5y8q2l5XKODt44XIpItG9QTDFaZD9-xB&hc_ref=ARQm1zOR-OQfFlkDkxkMd4lzAYHadUZOMskwMscbf3gNoZ2fd2Aivb4Y0-8SgyjbLjk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAbwl5KKfmcm1tf_m6abuLkcYMGtoBFaIt7VrANrufUD_F8dYEe1ndCSPukm2PTENVa74Ra4m7B4veZQYhxmgZsSYSrY-mrkFW9buU0hUkO9MZyWhBwMPZRo2jxNr51Su16NCurrRI4If_XtaJxAN741DiUlhk8UNMKno8aR2PfU5OasGpXBm0Lm_hwhWdJDtobRJx-vSGnaKGlpEXvhS8p9AlhprYIKocX2E_4v4miCIvs6uFBTD1m9Vhf7ZH1vmpyQk0Zf4yTfgVocRWfEvxbI_0t2T6bbadBjdYs0X_c9hfuS1Xd7fydiLaQrF42nhxirGMR3NAqWWkmSbKzMdA
https://www.facebook.com/fosterparentsnetwork/?__tn__=kC-R&eid=ARDU31K7Edjt860-9RLRBPV_VhJDSOdQFgSIM1siSg3zFJQr5y8q2l5XKODt44XIpItG9QTDFaZD9-xB&hc_ref=ARQm1zOR-OQfFlkDkxkMd4lzAYHadUZOMskwMscbf3gNoZ2fd2Aivb4Y0-8SgyjbLjk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAbwl5KKfmcm1tf_m6abuLkcYMGtoBFaIt7VrANrufUD_F8dYEe1ndCSPukm2PTENVa74Ra4m7B4veZQYhxmgZsSYSrY-mrkFW9buU0hUkO9MZyWhBwMPZRo2jxNr51Su16NCurrRI4If_XtaJxAN741DiUlhk8UNMKno8aR2PfU5OasGpXBm0Lm_hwhWdJDtobRJx-vSGnaKGlpEXvhS8p9AlhprYIKocX2E_4v4miCIvs6uFBTD1m9Vhf7ZH1vmpyQk0Zf4yTfgVocRWfEvxbI_0t2T6bbadBjdYs0X_c9hfuS1Xd7fydiLaQrF42nhxirGMR3NAqWWkmSbKzMdA
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2. ΕΡ Θεωρείται ότι η στέγη και οι ομαλές συνθήκες διαβίωσης είναι βασική 

διάσταση της παιδικής ευημερίας; 

ΕΓ. Είναι βασικότατη διάσταση, βεβαίως όταν μιλάμε για στέγη, ας μου 

επιτραπεί η έκφραση, στις κανονικές οικογένειες, εννοούμε τη στέγη που θα έχει η 

οικογένεια και το παιδιά, ώστε να μπορεί να ζει με κανονικές και ευνοϊκές συνθήκες 

ανατροφής του. Στην περίπτωση όμως που μιλάμε για την ειδική κατηγορία των 

παιδιών, δηλαδή, κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα, παραμελημένα παιδιά, θύματα 

εμπορίας, βίας και τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, τότε η στέγη παίρνει μια άλλη 

διάσταση. Δεν μιλούμε τότε μόνο για στέγη, αλλά για κατοικία, για οικογενειακή στέγη, 

για μια οικία που θα περιλαμβάνει μέσα και μια οικογένεια φροντίδας του παιδιού. 

Βεβαίως, κάποιος θα μπορούσε να πει, ότι στα παιδιά αυτά προσφέρουν στέγη και τα 

ιδρύματα, βεβαίως προσφέρουν στέγη και τα ιδρύματα. Μάλιστα υπάρχουν ιδρύματα 

διάφορων κατηγοριών, είναι τα ιδρύματα που προσφέρουν ομαδική διαβίωση (θα 

λέγαμε ότι είναι η πλέον ακατάλληλη μορφή ανατροφής των παιδιών, όπου ένας 

αριθμός παιδιών 15-30 διαβιώνουν κάτω από την ίδια στέγη και διαβιώνουν σε 

κοινούς κοιτώνες κλπ.), υπάρχει και η κατηγορία των ιδρυμάτων που προσφέρει 

κατοικία στα παιδιά ανά μικρές κατοικίες, όπου διαβιώνουν 5-8 παιδιά με έναν 

εργαζόμενο. Αυτή είναι μεν η στέγη, δεν είναι όμως η ενδεικνυόμενη μορφή 

κατοίκησης για ένα παιδί που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Άρα, θα λέγαμε, ότι 

στην περίπτωση που εξετάζουμε, η στέγη θα πρέπει να πηγαίνει μαζί με το 

περιεχόμενο της, δηλαδή με οικογένεια που θα φροντίζει ένα παιδί που έχει στερηθεί 

τη δική του οικογένεια. 

3. ΕΡ Θα ήθελα να μου πείτε για τους εργαζομένους σε αυτές τις στέγες, 

χρειάζεται να έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση. Οι άνθρωποι που εργάζονται 

στις δομές φιλοξενίας έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να ανταποκριθούν 

στα καθήκοντα τους με επιτυχία; 

ΕΓ. Για πάρα πολλά χρόνια, το έχει διατυπώσει και η κα. Γιαννάκου αν 

θυμάμαι καλά, διοικήτρια στον Άγιο Δημήτριο, Θεσσαλονίκης τα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας, είχαν ένα προσωπικό πολύ χαμηλού, ας πούμε, μορφωτικού επιπέδου 
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και δεξιοτήτων. Συνήθως, ήταν άνθρωποι που είχαν απόλυτη ανάγκη από δουλειά, 

δεν είχαν κατάλληλη μόρφωση, βεβαίως δεν είχαν καμία εκπαίδευση. Ήταν αυτοί 

που σήμερα ονομάζουμε φροντιστές των παιδιών και θα λέγαμε ότι κάθε άλλο πάρα 

κατάλληλοι ήταν για να κάνουν αυτήν τη δουλειά. Δεν το λέω μόνο από την πλευρά 

της παρεχόμενης φροντίδας στα παιδιά, αλλά και από την πλευρά των ιδίων των 

εργαζομένων. Όταν δεν μπορείς να χειριστείς το αντικείμενο της δουλείας σου, 

νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζήσεις μέσα σε αυτό. Βέβαια, αυτό οφειλόταν 

και στο γεγονός ότι πολλά ιδρύματα δεν είχαν άδειες λειτουργίας, το κράτος δεν έχει 

θεσπίσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου ενιαίου τρόπου 

λειτουργίας, δεν προέβλεπε προσωπικό συγκεκριμένων προσόντων και δεξιοτήτων. 

Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτό το προσωπικό προερχόταν μέσα από κάποιες 

διαδικασίες ρουσφετολογικών σχέσεων, το διοικητικό συμβούλιο προσλάμβανε 

όποιον ήθελε, χωρίς δημόσιες προκηρύξεις κλπ. Πάρα πολλά ιδρύματα, πριν μια 

δεκαετία, δεν είχαν στοιχειωδώς κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, δηλαδή 

εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα έπρεπε θα υπάρχει είτε μέσα στο ίδρυμα, είτε 

έξω από αυτό. Κατά τη γνώμη μου, κάποιο προσωπικό πρέπει να είναι έξω από το 

ίδρυμα, αν θεωρήσουμε ότι το ίδρυμα είναι το σπίτι των παιδιών, δεν μπορεί μέσα σε 

αυτό να υπάρχει ψυχίατρος ή ψυχολόγος. Θα πρέπει αυτό με κάποιον τρόπο να είναι 

διαχειρίσιμο. Δεν υπήρχε λοιπόν, το εξειδικευμένο προσωπικό, οι οποίοι θα 

αναλάμβαναν να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα αυτών των παιδιών και 

επίσης, να υποστηρίξουν το προσωπικό φροντίδας, το διοικητικό προσωπικό. Πολύ 

σημαντικός είναι ο ρόλος του διευθυντή, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι ή δεν είχαν 

καμία εμπειρία και έμαθαν πάνω στη δουλειά, ή είχαν εμπειρία και πτυχίο σε κάτι 

εντελώς άσχετο από αυτό που κλήθηκαν να κάνουν. Οπότε, δεν ήταν και σε θέση να 

διοικήσουν έναν φορέα κοινωνικής πρόνοιας. Ο φορέας κοινωνικής πρόνοιας θέλει 

ειδική γνώση και ειδική εκπαίδευση και δεξιότητα, οπότε θα λέγαμε ότι ακόμα και 

σήμερα, υστερούν οι δομές αυτές σε κατάλληλο προσωπικό, αφού λάβουμε υπ’ όψιν, 

ότι είναι εν πολλοίς άγνωστα ακόμα και στις εποπτεύουσες αρχές, πόσοι άνθρωποι 

δουλεύουν, τι πτυχία έχουν, τι εμπειρία έχουν, πως αξιολογούνται, αν αξιολογούνται, 
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πως συμπεριφέρονται στα παιδιά, είναι ζητήματα που προσπαθούμε να 

εισχωρήσουμε σε αυτά για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας. 

Επομένως, έχουμε θέμα με το προσωπικό των ιδρυμάτων και πρέπει να το δει η 

πολιτεία, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας των φορέων παιδικής προστασίας.  

4. ΕΡ Σε μερικές συνεντεύξεις που πήραμε στο παρελθόν, ασκείται μια κριτική 

αναφορικά με την έλλειψη ελέγχων σε ιδρύματα και δομές. Τι θα μπορούσατε 

να μας πείτε σε σχέση με αυτό; Ισχύει ότι υπάρχει έλλειμμα ελέγχου στις δομές; 

ΕΓ. Υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα ελέγχου στις δομές. Να σας πω ότι 

σύμφωνα με το νόμο 2345/95 προβλέφθηκε αρχικά, ο θεσμός του κοινωνικού 

συμβούλου στις νομαρχίες. Δηλαδή, κάθε νομαρχία όφειλε να ορίσει έναν κοινωνικό 

λειτουργό, ο οποίος θα ασκούσε το ρόλο της εποπτείας του κάθε ιδρύματος, στα όρια 

του νομού. Αυτό ας πούμε ότι γινόταν, εκείνο όμως που εμπόδιζε στην 

πραγματικότητα να γίνει μια σωστή εποπτεία, η οποία δεν γινόταν κατά κανέναν 

τρόπο, ήταν το γεγονός ότι εξέλειπε η ψήφιση της υπουργικής απόφασης εκείνης που 

θα προέβλεπε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών κοινωνικής 

φροντίδας. Όταν ένας εποπτικός οργανισμός δεν έχει τα κριτήρια εκείνα που πρέπει 

να ελέγξει αν τηρούνται, ώστε να θεωρήσει ότι ένας φορέας λειτουργεί σωστά ή λάθος, 

είναι προφανές ότι θα λειτουργήσει με έναν υποκείμενο και επιφανειακό τρόπο. 

Έχουμε λοιπόν το εξής, το οποίο στην πορεία εξελίχθηκε και με τις περιφέρειες, μετά 

τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, αν θυμάμαι καλά, πρέπει κάθε περιφερειακή 

ενότητα να ορίζει με απόφαση του διευθυντή, δυο υπάλληλους της περιφέρειας με την 

ιδιότητα του κοινωνικού λειτουργού ενδεχομένως και την ιδιότητα του ψυχολόγου, 

ώστε να κάνουν την εποπτεία των ιδρυμάτων. Αν με ρωτάτε αν αυτό γίνεται, 

πρόσφατα διαπίστωσα, ότι μόλις πέρυσι μια περιφέρεια της Ελλάδας δεν είχε ορίσει 

καν κοινωνικούς συμβούλους, διότι ο 2345/95 (επαναλαμβάνω τη χρόνια για να 

καταλάβατε πόσο πίσω στο χρόνο πάει αυτό) προέβλεπε τη διαδικασία αδειοδότησης 

των δομών αυτών και επειδή ουδέποτε εκδόθηκε η υπουργική απόφαση, η οποία θα 

ορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας, η περιφέρεια έκρινε ότι δεν θα έπρεπε καν να 

ορίσει κοινωνικούς συμβούλους. Έτσι μια ολόκληρη περιφέρεια, νομίζω είναι η 
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περιφέρεια Κρήτης, δεν είχε ορίσει κοινωνικούς συμβούλους και κανένα ίδρυμα δεν 

ελεγχόταν από την περιφέρεια για τον τρόπο που προσφέρει υπηρεσίες στα παιδιά. 

Εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί είναι ένα σκοτεινό σημείο, αν μου 

επιτρέπετε την έκφραση. Ιδρύματα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας παλιά, σήμερα Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύματα 

λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δηλαδή εταιρείες 

προστασίας ανήλικων ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να κάνουμε και μια 

σύνδεση με την προηγουμένη ερώτηση, σε κάποιες από αυτές τις δομές, οπού μπορεί 

να φιλοξενούνται παιδιά 3-4 ετών, εργάζονται σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έχουν 

αποσπάσει υπάλληλους από τις φυλακές, για να κάνουν μια πιο ελαφριά δουλειά και 

τους έχουν παραχωρήσει στις εταιρείες προστασίας ανήλικων να είναι το φροντιστικό 

προσωπικό των παιδιών. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω αυτό, καταλαβαίνει 

κανείς όταν θα το ακούσει, δεν λέω ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι είναι κακοί 

άνθρωποι, αλλά οπωσδήποτε δεν έχουν προσληφθεί και εκπαιδευτεί για αυτήν τη 

δουλειά. Υπάρχουν επίσης ιδρύματα, τα οποία τα λειτουργεί η Εκκλησία της Ελλάδος, 

ή οι ενορίες, οπού εκεί θα έλεγα ότι υπάρχει το μεγάλο ταμπού, ειλικρινά δεν γνωρίζω, 

αν ποτέ κάποιος από την υπηρεσία εποπτείας έχει μπει στα ιδρύματα της εκκλησίας. 

Μπορεί και έχει μπει. Γνωρίζω επίσης, ότι είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα του 

κράτους να κάνει παρεμβάσεις στα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Δεν ξέρουμε καθόλου 

πως λειτουργούν αυτές οι δομές, αν θέλετε έχουμε εμπειρικά κάποιες εντυπώσεις. Δεν 

θα λέγαμε βέβαια ότι τιμούν τον κοινωνικό μας πολιτισμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό 

να ξέρουμε ότι η προστασία της παιδικής ηλικίας, συνταγματικά υπάγεται στο κράτος. 

Το κράτος οφείλει να κάνει τα πάντα για την προστασία της παιδικής ηλικίας και αυτό 

προβλέπεται βεβαίως και από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών 

του ΟΗΕ. Συνεπώς, η ευθύνη για το πως μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά που έχουν την 

ατυχία να χάσουν τη φυσική τους οικογένειας, για οποιοδήποτε λόγο, ανήκει στο 

κράτος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, να μην επιβάλλει το κράτος σε όλους τους 

φορείς κοινωνικής προστασίας, γιατί όλοι αυτοί λειτουργούν κατά εκχώρηση του 

κράτους. Επειδή, η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργήσει για παράδειγμα 500 ιδρύματα 
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στην Ελλάδα, αυτό το έχει κάνει ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή σωματεία, ιδρύματα, 

αστικές μη κερδοσκοπικές κλπ. Μέχρι εδώ το δεχόμαστε, όμως με ποιον τρόπο θα 

αναφέρονται αυτά τα παιδιά, θα το εποπτεύει και θα το επιβάλλει η πολιτεία. Δεν 

μπορεί, για παράδειγμα να υπάρχει ίδρυμα που έχουν εσωτερικούς κανονισμούς 

λειτουργίας και ιδρυτικά διατάγματα από το 1974 ή καταστατικά από το 1922 ή 

εσωτερικούς κανονισμούς από το 1968 και να θεωρηθεί το κράτος ότι αυτά τα παιδιά 

μεγαλώνουν σωστά. Κατά τη γνώμη μας είναι εγκληματική παράλειψη, υπάρχει 

απόλυτη ασυδοσία, χωρίς βεβαίως να είμαστε σε θέση να αποδώσουμε κατηγορίες σε 

συγκεκριμένα ιδρύματα, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό πρέπει να μείνει. 

Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα ιδρύματα. 

5. ΕΡ Στην ομιλία σας είχατε αναφέρει ότι παραβιάζεται η νομοθεσία σε αρκετές 

περιπτώσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω για αυτό το ζήτημα; 

ΕΓ. Η νομοθεσία παραβιάζεται συστηματικά και παραβιάζεται κυρίως από 

την ίδια την πολιτεία που την έχει θεσπίσει, καθώς από το 1992 υπάρχει ο νόμος 

2082, ο οποίος προβλέπει για τις ανάδοχες οικογένειες. Από το 1993 υπάρχει το 

προεδρικό διάταγμα 337/93 που επιβάλλει σε όλες τις προνοιακές και ιδρυματικές 

δομές να απογράψουν τους ανήλικους. Δεν είναι κάτι που θεσπίστηκε πρόσφατα, 

όπως άφησε να εννοηθεί η προηγουμένη κυβέρνηση, αυτό υπάρχει από το 1993, όταν 

επίσης έγινε για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο Υιοθεσίας, που έπρεπε να 

οργανώσει όλον αυτόν τον τομέα, όπως υπήρχε το άρθρο 14 του Προεδρικού 

Διατάγματος 337, που υποχρέωνε όλα τα ιδρύματα παιδικής προστασίας να 

απογράψουν τους ανήλικους και ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας αλλά και σε αλλά 

Υπουργεία, να απογράψουν τα παιδιά και να τα εντάξουν σε προγράμματα 

αποϊδρυματοποίησης μέσω της αναδοχής και της υιοθεσίας. Πρέπει να σας πω ότι 

αυτό το Προεδρικό Διάταγμα ίσχυσε μέχρι το 2009, οπότε και βγήκε το νέο 

Προεδρικό Διάταγμα 86/09. Μέχρι το 2009, όλα τα ιδρύματα ήταν υποχρεωμένα, 

αφενός να απογράψουν τα παιδιά, να ξέρουμε επιτέλους πόσα παιδιά υπάρχουν σε 

ιδρύματα, αφετέρου να προχωρήσουν σε αποϊδρυματικές πολιτικές. Δεν το έκανε 

κανείς! 
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6. ΕΡ Φαίνεται από τη μέχρι τώρα έρευνα, ότι αυτό είναι ένα κενό. Δεν υπάρχει 

δηλαδή καταγραφή των παιδιών. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο νόμος από 

το 1993 για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται; 

ΕΓ. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Το 2009 έρχεται το 

νέο Προεδρικό Διάταγμα οπότε καταργεί το προηγούμενο, χωρίς να επαναλαμβάνει 

το άρθρο για τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων περί της απογράφης των ιδρυμάτων και 

των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης και έρχεται ο τελευταίος νόμος 4538/18 

που το ξαναλέει πια ρητά, πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας, από το Μάιο 

του 2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται για να δημιουργηθεί το Εθνικό 

Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στην Αθήνα, άρα είναι υποχρεωμένα τα ιδρύματα, εντός 3 ημερών, αν 

θυμάμαι καλά, κάθε παιδί που τοποθετείται να καταγράφεται μαζί με όλα τα στοιχεία 

του και τα στοιχεία αυτά να μεταφέρονται πλέον ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να γίνει το Ενιαίο Μητρώο Ανήλικων, για να ξέρει αυτή 

η χώρα επιτέλους πόσα παιδιά έχει στα ιδρύματα. Εδώ, θέλω να πω ότι όταν 

παρουσιάστηκε το θέμα αυτό (αυτός ο νόμος θέσπισε και τη δημιουργία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, το οποίο είναι ευνόητο, ζούμε στο 2019) μας είπε η κα. Φωτίου τότε, 

ότι παρακαλέσαμε και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα να συμμετέχουν σε αυτό, όσοι 

ήμασταν από κάτω καταλάβαμε ότι δεν υποχρέωνε τα εκκλησιαστικά ιδρύματα να 

συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν το καταλάβαμε, τι θα πει παρακαλέσαμε; Θα 

έπρεπε να γίνει μια συνεργασία με την εκκλησία και να ήταν υποχρεωτικό, εφόσον η 

πολιτεία τα αναθέτει, καθώς κανένα παιδί δεν μπαίνει σε ίδρυμα χωρίς τη διάταξη 

του εισαγγελέα. Συνεπώς, δεν έχει δικαίωμα καμία εκκλησία και κανένας ιδιώτης να 

κρατάει παιδιά στα κρυφά και να μην τα εισαγάγει στο ενιαίο μητρώο ανήλικων όπως 

πρέπει. Προβλέπεται συνεπώς αυτό και ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. 

7. ΕΡ Έχετε σχολιάσει στο παρελθόν ότι μόνο το 5% των παιδιών που υπάρχουν 

σε δομές φιλοξενίας φτάνουν σε ανάδοχη οικογένεια. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Υπάρχουν γραφειοκρατικά κενά; κακή διαχείριση; 
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ΕΓ. Και τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται, ενέχουν κάποιο βαθμό 

αυθαιρεσίας. Έκανε κάποιες καταγραφές ο συνήγορος του παιδιού στην Έκθεση που 

είχε συντάξει το 2012. Πράγματι ένας πολύς μικρός αριθμός παιδιών καταλήγει σε 

αναδοχή. Σίγουρα, αμέσως μετά από την απομάκρυνση από το φυσικό οικογενειακό 

περιβάλλον, το 99% των παιδιών καταλήγει σε ιδρύματα. Αν τα ιδρύματα αυτά έχουν 

τη λογική της αποϊδρυματοποίησης, τότε κάποια παιδιά μέσα από τα ιδρύματα θα 

οδηγηθούν σε ανάδοχη οικογένεια. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, 

προς τιμήν τους, στο κομμάτι της αναδοχής κινούνται περισσότερο τα δημόσια 

ιδρύματα, ενώ δεν κινούνται καθόλου τα ιδιωτικά ή με πολύ περιορισμένες ενέργειες. 

Η διαδικασία της αναδοχής δεν είναι καθόλου δύσκολη, αν μπει σε μια σειρά. 

Υπάρχει μια μεθοδολογία που προβλέπεται νομοθετικά, αν εργαλειοποιηθούν 

κάποιες μέθοδοι ώστε η αναδοχή να γίνεται με ασφάλεια κυρίως για το παιδί, εκείνο 

που λείπει όμως, είναι όλη η αναγκαία δικτύωση των δικαστικών και των 

κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό 

διάστημα και να πληρούνται οι όροι ασφαλείας του ανηλίκου. Δεν είναι τόσο η 

γραφειοκρατία, που έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, όσο η νοοτροπία. Η νοοτροπία 

κυρίως των διοικούντων, δηλαδή εδώ είναι μια ευκαιρία να πούμε, ότι ενώ οι 

υπάλληλοι των κοινωνικών υπηρεσιών έχουν καταλάβει απολύτως πόση σημασία 

έχει για ένα παιδί, ειδικά για βρέφος, να οδηγείται σε οικογένεια και να μην μπαίνει 

καθόλου σε ίδρυμα, οι ανώτεροι υπάλληλοι, δεν έχουν καταλάβει αυτήν την 

αναγκαιότητα. Μάλιστα ελαφρά την καρδιά το θεωρούν και σαν κάτι το φυσιολογικό. 

Να γεννιέται ένα παιδί, να μένει 3-6 μήνες στο νοσοκομείο, μετά να πηγαίνει στο 

βρεφοκομείο, να μένει και άλλα δυο χρόνια και μετά ενδεχομένως να υιοθετηθεί ή 

στα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο άλλο θέμα να καταλήξουν 

σε ιδρύματα. Ενώ λοιπόν βλέπουμε, ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα 

στηρίζουν αυτόν τον θεσμό, δεν τον έχει ως πρώτη προτεραιότητα το κράτος, η τοπική 

αυτοδιοίκηση και συνεπώς καθυστερεί για λόγους καθαρά οργανωτικούς ή και 

πολιτικής βούλησης. 
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8. ΕΡ Το κομμάτι της αναδοχής και της υιοθεσίας σε σχέση με τους ασυνόδευτους 

προς λειτουργεί; 

ΕΓ. Καταρχήν προβλεπόταν σαν μέτρο προστασίας των ασυνόδευτων 

ανήλικων η αναδοχή. Η αναδοχή πρέπει να πούμε ότι αφορά κάθε παιδί που 

βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί 

έχει να κάνει βέβαια με την ιθαγένεια του παιδιού, που ξέρουν τα δικαστήρια τη 

διαδικασία που πρέπει να εφαρμόσουν. Με τους ασυνόδευτους ανήλικους όμως 

παρόλο που υπάρχει η ΜΕΤΑδραση, που προσπάθησε αυτόν τον θεσμό να τον 

προαγάγει, έχουν άλλες δυσκολίες. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνήθως δεν έχουν 

χαρτιά, δεν είναι γνωστή η ηλικία τους, είναι παιδιά που δεν μιλάνε τη γλώσσα, 

συνήθως είναι μεγάλα παιδιά (πάνω από 11- 12 ετών) με πολύ δύσκολα βιώματα. 

Επομένως, η αναδοχή από ελληνικές οικογένειες έχει μεγάλο κίνδυνο να μην 

προχωρήσει. Ακόμα και με παιδιά από την Ελλάδα, ένα παιδάκι που έχει κακοποιηθεί 

είναι πολύ δύσκολο να γίνει επιτυχημένη αναδοχή αν δεν αντιμετωπιστεί και το 

τραύμα του παιδιού. Αυτό έχει να κάνει με το πως στηρίζουμε την οικογένεια και το 

παιδί, ώστε να ενταχθεί μέσα σε αυτήν την οικογένεια και να οδηγηθεί σωστά η 

αναδοχή μέχρι το τέλος της, αν θεωρήσουμε, ότι υπάρχει ένα τέλος σε αυτήν τη σχέση. 

Οπότε, καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά που έρχονται από 

πόλεμο, από τρομακτικές συνθήκες φτώχειας, εκμετάλλευσης, είναι απροσδιόριστης 

ηλικίας κατά κανόνα είναι και αγόρια, πόσο δυσκολία έχει αυτό για μια οικογένεια 

που δεν είναι και εκπαιδευμένη να το κάνει, να αναλάβει τη φροντίδα αυτών των 

παιδιών. Έχουμε πληροφορίες από εργαζομένους σε δομές ασυνόδευτων ανήλικων, 

ότι συνήθως αναδοχή μέσα σε σπίτια, ονομάζουν αυτό που εθελοντικά προσφέρει μια 

οικογένεια, να φιλοξενήσει ένα παιδί ασυνόδευτο για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι 

να επανενωθεί με την οικογένεια του ή να επιστρέψει στη χώρα του ή να βρεθεί 

κάποια λύση. Αυτό δεν θα λέγαμε ότι είναι αναδοχή, είναι μια παροχή στέγης, είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι διαφορετικό από αυτό που ο νόμος και ο αστικός 

κώδικας ορίζει ως αναδοχή.  
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9. ΕΡ Αρκετές δομές έχουν κανονισμό να φιλοξενήσουν ένα παιδί μέχρι τα 18 έτη 

του. Εικάζω, ότι όσο και να βοηθήσει μια δομή ένα παιδί να σπουδάσει, να βρει 

μια δουλειά κλπ., θα είναι αρκετά δύσκολο μετά αυτό το παιδί να συντηρηθεί 

μόνο του. Το υποστηρικτικό πλαίσιο μετά τα 18 υπάρχει; Ποια είναι η γνώμη 

σας ή η εμπειρία σας; 

ΕΓ. Σύμφωνα με την Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού, πρέπει να πούμε 

ότι ο μέσος χρόνος αναμονής ενός παιδιού σε δομή φιλοξενίας είναι τα 4 χρόνια. 

Πρακτικά βέβαια, επειδή όπως είπαμε σε αρκετά ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα δεν 

εφαρμόζεται ο θεσμός της αναδοχής, καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί μπορεί να μπει σε 

ένα ίδρυμα στα 6 του χρόνια (μέχρι τα έξι τα παιδιά μένουν στα βρεφοκομεία, 

υπάρχουν κάτι τραγικές περιπτώσεις παιδιών που γίνονται μπαλάκια. Δηλαδή ένα 

παιδί που είναι 4-5 ετών δεν είναι ούτε για βρεφοκομείο ούτε για ίδρυμα) μπορεί να 

μείνει μέχρι τα 18. Δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι απλό. Ακόμα και 

αν βοηθήσεις ένα παιδί να πάει σχολείο, ακόμα και αν του κάνει μαθήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας, ακόμα και να κάνεις ότι πιστεύεις ότι είναι σωστό για ένα 

παιδί, αυτό το παιδί δεν μεγαλώνει φυσιολογικά. Ένα παιδί για να υποστηριχθεί 

εκπαιδευτικά χρειάζεται πολλές φορές μια αποκλειστικότητα, μια ιδιαίτερη προσοχή 

κάποιος να ασχοληθεί ατομικά με αυτό το παιδί και για αρκετές ώρες.  

Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά παιδιών και πρέπει εδώ να πούμε, δεν 

έχουμε στατιστικά στοιχεία, από την εμπειρία μου σας το λέω, ότι οι επιδόσεις των 

παιδιών των ιδρυμάτων είναι πολύ χαμηλές. Είναι φυσιολογικό, όταν ξέρουμε η μέση 

ελληνική οικογένεια πόσα χρήματα ξοδεύει σε φροντιστήρια και σε ενισχυτική 

διδασκαλία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, μπορεί να γυρίσουν από το σχολείο, να πετάξουν 

σε μια γωνιά την τσάντα και να μην την ανοίξει κανείς αυτήν την τσάντα. Ακόμα όμως 

και αν την ανοίξει, να ξέρετε ότι αν τα παιδιά μπουν σε ένα ίδρυμα στα 8-9 τους 

χρόνια, δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στις προηγούμενες τάξεις. Έχεις δηλαδή ένα 

παιδί 9 ετών, το οποίο έχει μαθησιακές ανάγκες πρώτης δημοτικού. Αυτά τα παιδιά 

ποιος θα τα βοηθήσει, συνήθως τα ιδρύματα χρησιμοποιούν εθελοντές που 

αναλαμβάνουν να βοηθήσουν (αλλά ένας εθελοντής για κάθε παιδί δεν είναι δυνατόν 
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να βρεθεί, επίσης θα πάει μια φορά, δυο φορές στο ίδρυμα). Τα παιδιά θέλουν μια 

συστηματική παρακολούθηση, αποκλειστική υποστήριξη, την οποία στο ίδρυμα δεν 

έχουν. Ένας δεύτερος παράγοντας για την εκπαιδευτική ανεπάρκεια είναι ο 

στιγματισμός. Είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά των ιδρυμάτων να πηγαίνουν στο 

σχολείο της γειτονίας και να τα λένε όλοι… αα αυτό το παιδί είναι από εκεί. Μην 

έχουμε αυταπάτες ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ρατσιστική. Ξέρουμε όλοι ότι τα 

παιδιά είναι σκληρά, αυτά τα πράγματα συζητιούνται, τα παιδιά στοχοποιούνται, 

είναι πάρα πολύ εύκολο 5 παιδιά από ένα ίδρυμα σε ένα σχολείο να ξέρουν όλοι ότι 

είναι παιδιά ιδρύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να κλείνονται στον 

εαυτό τους, να ξέρουν ότι οι άλλοι δεν έχουν προσδοκίες από αυτά και άρα είναι και 

η αυτοεκπληρούμενη προφητεία αυτά τα παιδιά να μην προσπαθούν. 

Καταρχήν δεν κατανοούν τον λόγο που πρέπει να ασχοληθούν με την 

εκπαίδευση. Να μην ξεχνάμε και τον ψυχολογικό παράγοντα. Ξέρετε τι απελπισία 

υπάρχει σε αυτά τα παιδιά, αφενός γιατί αισθάνονται διαφορετικά, φανταστείτε πως 

αισθάνονται αυτά τα παιδιά στις γιορτές του σχολείου, ή στη γιορτή της μητέρας, όταν 

όλα τα παιδιά θα πρέπει να γράψουν για τη μάνα τους και τα παιδιά των ιδρυμάτων 

το πολύ πολύ να φαντασιωθούν μια μητέρα ή να έχουν ως πρότυπο μια εργαζομένη 

του ιδρύματος.  

Αυτό είναι ένα θέμα που η εκπαίδευση θα πρέπει να το λάβει υπόψη. Συνεπώς, 

η εκπαιδευτική διαδικασία είναι απολύτως ανεπαρκής και ελάχιστα παιδιά τα 

καταφέρνουν. Βέβαια, εμείς βλέπουμε κάποια παιδιά που πετυχαίνουν και το ίδρυμα 

τα βγάζει στην τηλεόραση και καμαρώνει για αυτά. Όμως για ένα τέτοιο παιδί, 

υπάρχουν και 100 παιδιά που σχεδόν δεν τελειώνουν το σχολείο. 

Ένα άλλο θέμα που τα παιδιά δεν αποκτούν στα ιδρύματα είναι οι κοινωνικές 

δεξιότητες. Το παιδί που μεγαλώνει στην οικογένεια και παρακολουθεί τον γονιό του, 

ξέρει τι θα πει να πάω super market, να έχω λογαριασμούς στο σπίτι, να κάνουμε 

οικονομία, μπορεί να μάθει τι σημαίνει προστατεύω το περιβάλλον, αγαπώ τα ζώα, 

διαβάζω ένα βιβλίο τον ελεύθερο χρόνο, βοηθώ τον παππού και τη γιαγιά όταν με 

έχει ανάγκη. Αυτά τα πράγματα ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα ίδρυμα, δεν έχει τη 
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δυνατότητα να τα μάθει. Είναι φυσιολογικό ένα παιδί να μεγαλώνει χωρίς να ξέρει τι 

σημαίνει οικογένεια; Όταν υπάρχουν 3 εργαζόμενοι και 30 παιδιά, ποτέ θα βρει 

χρόνο ο εργαζόμενος να πάει να μιλήσει σε ένα παιδί; Πολύ δε περισσότερο να το 

κάνει μια αγκαλιά. Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς τι σημαίνει να κοιμάται ένα παιδί με 

αλλά 6, να έχει εφιάλτες και αν ποτέ κάποιος θα βρεθεί να το παρηγορήσει; Έχει 

σκεφτεί κανείς ότι τα βράδια στα ιδρύματα μπορεί να γίνουν κακοποιήσεις και ο ένας 

φροντιστής να μην προλάβει να πάει από δωμάτιο σε δωμάτιο και να μην πάρει 

χαμπάρι τι γίνεται;  

Συνεπώς, ένα παιδί σε οποιοδήποτε ίδρυμα, δεν ξεχωρίζω καθόλου τα 

ιδρύματα που μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα στα σπιτάκια με τη λεγομένη μητέρα, πάλι 

ομαδική φροντίδα είναι, πάλι η γυναίκα που τα φροντίζει είναι υπάλληλος, αυτή η 

γυναίκα θα πάρει 100 μέρες άδεια, αυτά τα παιδιά θα έχουν άλλον φροντιστή και πάλι 

στη γιορτή του σχολείου, θα πάει ο υπάλληλος αν προλάβει να πάει και αυτός. Έχουμε 

παιδιά «ανάπηρα κοινωνικά» «ανάπηρα διανοητικά» ως ένα βαθμό. Δηλαδή τα 

παιδιά υστερούν στην πνευματική τους ανάπτυξη και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

έρευνες. Αν θέλετε αυτή η υστέρηση οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, το 

λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Γιατί ένας άνθρωπος όταν δεν έχει ερεθίσματα δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν συζητώ για τα βρέφη, όπου υπάρχουν πραγματικά 

υστερήσεις νοητικές. Επομένως, χωρίς ερεθίσματα, ο άνθρωπος ούτε δεξιότητες 

αποκτά ούτε εκπαιδευτικά εφόδια, ούτε χειραφετείται και πολύ περισσότερο έχει πολύ 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Στα 18 του λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν 

είναι καθόλου εύκολο να βγει στην κοινωνία και να ενταχθεί σε αυτή. Ναι, πολλές 

δομές τα παιδιά τα στηρίζουν και μετά τα 18 έτη, όταν σπουδάζουν ή όταν πάνε στον 

στρατό. Τα προβλήματα ακολουθούν το παιδί. Τι να σας πω; Οι εμπειρίες μας δεν 

είναι καλές. Υπάρχουν παιδιά που στέκονται στα ποδιά τους, αλλά αρκετά χρόνια 

μετά και αφού κάνουν λάθη, υποστούν ταλαιπωρίες, πολεμήσουν το κενό που 

νιώθουν μέσα τους. Λένε πολλές φορές τα ιδρύματα, ότι εμείς στηρίζουμε τα παιδιά 

μας και μετά την ενηλικίωση, πολλά από αυτά, βάζουν χρήματα σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς για την ενηλικίωση του παιδιού. Ερχόμαστε εμείς σαν αντίλογος και 
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λέμε, δηλαδή όταν ένα παιδί σε ηλικία 20 χρονών όταν σε χρειαστεί για οποιονδήποτε 

λόγο, ποιον θα έρθει να βρει; Τον υπάλληλο που έχει αλλάξει 10 φορές, τον διευθυντή, 

τον παιδαγωγό που θα έχει πάει σε άλλη υπηρεσία. Αυτά είναι αστειότητες. Ένας 

άνθρωπος χρειάζεται να νιώθει ότι ο άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθεί τον νιώθει 

σαν δικό του άνθρωπο. Γι’ αυτό εμείς λέμε, η αναδοχή και η υιοθεσία δεν είναι μόνο 

για το ανήλικο παιδί, αλλά είναι και η προετοιμασία ή αν θέλετε η θεραπεία του 

τραύματος του παιδιού, αλλά και η στήριξη για όλη του τη ζωή. Γι’ αυτό παλεύουμε 

κυρίως. 

10. ΕΡ Από την έρευνα που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά 

στα νοσοκομεία Παίδων για κάποιους λόγους. Θέλω λίγο να πείτε γιατί τα 

παιδιά λιμνάζουν εκεί, πόσο εύκολο είναι να περάσουν σε δομή φιλοξενίας ή 

αν συμβαίνει να μπαίνουν κατευθείαν σε πρόγραμμα αναδοχής / υιοθεσίας 

κατευθείαν από το νοσοκομείο. 

ΕΓ. Από δημοσιεύματα θα σας πω, γιατί στοιχεία συγκεκριμένα δεν υπάρχουν. Ξέρουμε 

ότι παιδιά εγκαταλείπονται στα νοσοκομεία για διάφορους λόγους (κοινωνικούς ή 

υγείας). Αυτά τα παιδιά παραμένουν στα μαιευτικά τμήματα, μερικές φορές και για 

αρκετό καιρό δηλαδή μπορεί να μείνουν και ένα 6μηνο. Αυτά είναι παιδιά που 

εισάγονται στα νοσοκομεία για εξετάσεις για κοινωνικούς λόγους μετά δεν υπάρχει 

δομή να τα φιλοξενήσει και μένουν στα νοσοκομεία. Αλλά και τα βρέφη που 

εγκαταλείπονται, είναι αδιανόητο να παραμένουν στα νοσοκομεία πάνω από 1 μήνα. 

Γιατί δεν είναι μόνο ότι παραμένουν, είναι ότι αυτά τα παιδιά μένουν στην κούνια 

ακίνητα. Αυτά τα παιδιά μόνο οι φυσικοθεραπεύτριες και καμία νοσηλεύτρια τα παίρνει 

μια αγκαλιά. Τα ταΐζουν με το κεφαλάκι τους στο πλάι και τα παιδιά παθαίνουν 

αγκύλωση τρώγοντας σε αυτήν τη στάση. Είναι συγκλονιστικά και αυτά που μας λένε 

κάποιοι υπάλληλοι νοσοκομείων, ότι ένα παιδί 6 μηνών μπορεί να μην έχει δει ποτέ το 

φως του ήλιου, να είναι μέσα στη βρεφοδόχο και να μην έχει βγει ποτέ από το 

νοσοκομείο και να έχει πάντα μια λάμπα πάνω από το κεφάλι του. Δεν είναι υπερβολές 

αυτά που λένε, είναι απολύτως αληθινά και τα έχουν καταθέσει και κοινωνικές 

υπηρεσίες. Είναι αδιανόητο αυτό, και συμβαίνει διότι το νοσοκομείο περιμένει να 
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αδειάσει θέση σε βρεφοκομείο, ώστε να μεταφερθεί το παιδί εκεί. Εμείς λέμε, μα γιατί; 

Υπάρχουν νοσοκομεία, νομίζω, ο κος. Βεζυράκης είναι διοικητής εκεί (ο κος Βεζυράκης 

είναι πλέον Διοικητής του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής – «Η ΜΗΤΕΡΑ») 

που έκανε μια κίνηση τα παιδιά να δίνονται σε αναδοχή απευθείας από το νοσοκομείο. 

Εκεί βέβαια μπαίνουν αλλά ζητήματα, ετοιμότητας, εκπαίδευσης, διαφάνειας. Το σωστό 

όμως είναι τα παιδιά είναι να δίνονται για αναδοχή, από την στιγμή που διαπιστώνεται 

η εγκατάλειψη και μάλιστα αν θέλετε, όχι με δικαστική απόφαση. Αν είναι ένα παιδάκι 

που γεννιέται πρέπει να βγει από το νοσοκομείο σε 10 μέρες και δεν το παραλάβει η 

οικογένεια, πρέπει οπωσδήποτε να δίδεται σε ανάδοχη οικογένεια, αν βρεθεί η φυσική 

οικογένεια και τα προβλήματα μπορούν να διευθετηθούν μετά θα πάει στη φυσική του 

οικογένεια.  

Τα παιδιά μένουν στα νοσοκομεία, διότι, οι κοινωνικές υπηρεσίες των 

νοσοκομείων δεν είναι εκπαιδευμένοι να κάνουν αναδοχές. Ακόμα και αν είναι 

εκπαιδευμένοι, δεν έχει στηθεί το Μητρώο Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων, το οποίο 

προβλέπετε με τον 4535/18, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ενώ θα ήταν πολύ απλό, η κάθε 

περιφέρεια να βγάλει μια ανακοίνωση να καλέσει ενδιαφερομένους αναδόχους να 

κάνει όλη τη διαδικασία που ο νόμος προβλέπει και να έχει στο μητρώο της όλους 

τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, μια λίστα ανθρώπων και τι παιδί μπορεί να 

φροντίζουν (έφηβο, βρέφος κλπ.). Θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να καλούν απευθείας 

τις περιφέρειες και σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές το παιδί να φεύγει 

κατευθείαν σε ανάδοχη οικογένεια. Ας το πάρει μετά, η φυσική του οικογένεια, αν 

υπάρχει. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτό συνεχίζεται έως σήμερα. Μάλιστα, 

αντιμετωπίζει και μια αντίδραση από τα βρεφοκομεία, τα οποία θεωρούν ότι αυτοί 

είναι οι ηγέτες στο χώρο της παιδικής φροντίδας και ότι πρέπει τα παιδιά να περάσουν 

από τα βρεφοκομεία. Όχι τα παιδιά δεν πρέπει να περάσουν από τα βρεφοκομεία. Τα 

βρεφοκομεία πρέπει να συνεργαστούν με τα νοσοκομεία, ακόμα να τα στηρίξουν 

προτείνοντας τους ανάδοχες οικογένειες, προκειμένου το παιδί να μην μπει καθόλου 

στο βρεφοκομείο και να πάει κατευθείαν στην ανάδοχη οικογένεια.  
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11. ΕΡ Πόσο καιρό χρειάζεται να περιμένει, αν μπορείτε να το πείτε αυτό, κάποιο 

παιδί σε στέγη φιλοξενίας ώστε να υιοθετηθεί ή να δοθεί σε αναδόχους; 

ΕΓ. Μπορεί να είναι από 6-7 μήνες έως ένα χρόνο. Για μια επιτυχημένη 

αναδοχή είναι σημαντικό αφενός να υπάρχουν ανάδοχοι γονείς, οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί, θέλουν, ξέρουν κλπ.. Το άλλο κομμάτι είναι να μπορεί να δέσει το παιδί 

με την ανάδοχη οικογένεια. Δεν είναι εύκολο ξέρετε ότι όλες οι οικογένειες 

ταιριάζουν με όλα τα παιδιά. Επομένως ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3 μήνες, 6 

μήνες σπανιότητα πιο πολύ, οπού υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής. Τι λέμε 

περίοδο προσαρμογής; Το παιδί θα βγαίνει σιγά σιγά εκτός ιδρύματος, μετά θα 

πηγαίνει για σαββατοκύριακα στο σπίτι τους σε αυτήν την περίοδο θα φανεί αν η 

οικογένεια μπορεί να φροντίσει αυτό το παιδί και αν το παιδί αισθάνεται καλά σε 

αυτήν την οικογένεια. Άρα εάν ένα πρόγραμμα λειτουργεί σωστά, αν δηλαδή μια 

οικογένεια έχει πιστοποιηθεί από την περιφέρεια (μόνο οι περιφέρειες πιστοποιούν 

την καταλληλότητα των αναδόχων, κανένας άλλος) και ο εισαγγελέας εγκρίνει τη 

διαδικασία της αναδοχής, δεν χρειάζεται παραπάνω από ένα 6μηνο, εκτός αν είναι 

πολύ δύσκολη περίπτωση του παιδιού. Παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, δεν 

είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθούν σε οικογένεια, θέλουν και μια ειδική θεραπευτική 

προσέγγιση. Όπως υπάρχουν και παιδιά που ενδεχομένως δεν μπορούν ποτέ να πάνε 

σε οικογένεια, συνήθως μεγαλύτερα παιδιά, και παιδιά πολύ τραυματισμένα. Ωστόσο, 

ένα σύστημα που θα λειτουργούσε όπως έπρεπε, μέσα σε 6 μήνες, αν όχι αμέσως, το 

παιδί μπορεί να πάει σε οικογένεια.  

12. ΕΡ Ο ρόλος του εισαγγελέα είναι απαραίτητος και είναι το κλειδί για όλες αυτές 

τις διαδικασίες καθώς αποφασίζει στην ουσία την τύχη ενός παιδιού. Σε κάποιες 

περιπτώσεις έχει προκύψει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ των 

κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και του εισαγγελέα. Αυτό ισχύει όντως; 

ΕΓ. Βεβαίως ισχύει, είναι ένα πρόβλημα. αν θεωρήσουμε ότι το προνοιακό 

σύστημα για να λειτουργήσει χρειάζεται τον εισαγγελέα ανήλικων, την κοινωνική 

υπηρεσία του Δήμου, την Κοινωνική Υπηρεσία της Περιφέρειας και μερικές φορές τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όλοι αυτοί θα έπρεπε να 
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αποτελούν στην πραγματικότητα μια ομάδα εργασίας, άμεσα συνεργαζόμενη, 

προκειμένου να προχωρήσει το πλάνο για κάθε παιδί. 

Ο εισαγγελέας ανήλικων πράγματι, είναι ο εκπρόσωπος της πολιτείας και 

είναι ο πρώτος στο οποίο φτάνουν τα αιτήματα για τα παιδιά που χρειάζονται 

φροντίδα. Αποφασίζει για το τι θα γίνει με αυτό το παιδί, δηλαδή αν αφαιρεθεί η 

επιμέλεια από τη φυσική του οικογένεια. Ωστόσο, ο εισαγγελέας δεν είναι μονός του, 

δεν είναι ο απολυτός κυρίαρχος αυτού του παιχνιδιού, είναι ένα επίπεδο σύστημα ο 

εισαγγελέας με την κοινωνική υπηρεσία. Το αίτημα θα φτάσει στον εισαγγελέα και η 

κοινωνική υπηρεσία των δήμων ή κατά εξαίρεση η υπηρεσία επιμελητών ανήλικων 

(αυτό έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό), κατά ανάθεση του εισαγγελέα θα διεξάγει 

την κοινωνική έρευνα. Ο εισαγγελέας θα λάβει υπ’ όψιν του την κοινωνική έρευνα 

του ειδικού επαγγελματία και θα γνωμοδοτήσει για την τύχη του παιδιού. Τι γίνεται 

όμως πρακτικά; Οι κοινωνικοί λειτουργοί των δήμων είναι συνήθως ελάχιστοι, 

υπάρχουν δήμοι, που δεν έχουν καν κοινωνικές υπηρεσίες, έχουν μόνο δημοτικές 

επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα ή έχουν το λεγόμενο πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

Σπίτι». Μέχρι πρότινος, οι κοινωνικοί λειτουργοί του «Βοήθεια στο Σπίτι» 

αρνούνταν να διεξάγουν κοινωνικές εκθέσεις για παιδιά, διότι θεωρούσαν ότι δεν 

ήταν στα πλαίσια των υποχρεώσεών τους. Ας πούμε όμως και την καλή περίπτωση 

που οι Δήμοι έχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Στοιβάζονται, οι εισαγγελικές παραγγελίες 

στα γραφεία των κοινωνικών λειτουργών, διότι οι δήμοι έχουν ελάχιστο προσωπικό 

στις κοινωνικές υπηρεσίες και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν με όλα τα 

κοινωνικά προγράμματα του Δήμου. Επομένως, πόσος χρόνος να μείνει σε μια 

κοινωνική υπηρεσία να διεξάγει τις εντολές για κοινωνική έρευνα του εισαγγελέα, 

ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Συνεπώς, μπορεί μια κοινωνική έρευνα να κάνει και 3 

και 4 μήνες να διενεργηθεί. Λάβετε υπόψιν σας, ότι αυτό το διάστημα το παιδί θα 

παραμείνει στο κακοποιητικό περιβάλλον. Αν ο εισαγγελέας είναι σε εγρήγορση, θα 

πει όχι αυτό δεν γίνεται, θα βρει μια άλλη λύση. Θα αναθέσει σε έναν κοινωνικό 

λειτουργό από τους επιμελητές ανήλικων των δικαστηρίων ή θα ζητήσει από την 

περιφέρεια που αν θέλουν το κάνουν, δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες τους. Έτσι 
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κάποια στιγμή θα πάρει την έκθεση. Ο εισαγγελέας δεν μπορεί να αποφασίσει, εκτός 

και αν είναι κατεπείγουσα περίπτωση, τότε θα πάρει αμέσως ένα μέτρο να το 

προστατεύσει, δηλαδή θα το βάλει στο νοσοκομείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα 

πρέπει να περιμένει την έκθεση του κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι ενημερωμένος και εκπαιδευμένος κατάλληλα για να κάνει σωστή κοινωνική 

έκθεση, για να προτείνει και στον εισαγγελέα μια λύση. Που θα πάει αυτό το παιδί 

άμα φύγει από το σπίτι του; πόσο ασφαλές είναι να πάει; Έτσι λοιπόν, εισαγγελέας 

και δημοτική κοινωνική υπηρεσία, είναι αυτοί που αποφασίζουν για την πορεία της 

ζωής ενός παιδιού. Εδώ πρέπει να μπαίνει και η περιφέρεια. Να επικοινωνεί η 

κοινωνική υπηρεσία του δήμου με την περιφέρεια ώστε να τους υποδείξουν μια 

ανάδοχη οικογένεια, την οποία θα προτείνουν στον εισαγγελέα το παιδί να πάει στην 

ανάδοχη οικογένεια και όχι στο ίδρυμα. Δεν γίνεται αυτό.  

Ξέρετε, οι εισαγγελείς, βέβαια παλαιοτέρα έπαιρναν οι ίδιοι τηλέφωνο στα 

ιδρύματα, τώρα το κάνουν οι δήμοι, για μια θέση σε ίδρυμα για να σώσουν ένα παιδί 

από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Μερικές φορές έχει τύχει εισαγγελέας να λέει…αν 

είναι και το ίδρυμα χάλια, είναι σωστό να απομακρύνω το παιδί από την 

κακοποιητική οικογένεια (αλλά παρολ΄ αυτά οικογένεια του) και να το βάλω σε ένα 

κακοποιητικό ίδρυμα. Είναι πολύ δύσκολο και λεπτό θέμα. Συνεπώς, ναι, οι 

εισαγγελείς είναι αυτοί που καθορίζουν το μέλλον ενός παιδιού αλλά είναι πάρα 

πολλή σημαντική η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών. 

Εδώ, πρέπει να πούμε ότι από το 1996 προβλέφθηκε η ίδρυση των 

κοινωνικών υπηρεσιών των δικαστηρίων, δηλαδή σε κάθε πρωτοδικείο να υπάρχει 

κοινωνική υπηρεσία, η οποία θα πλαισιώνει τον εισαγγελέα. Δυστυχώς έχουν περάσει 

τόσα χρόνια και ακόμα κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν γίνει στα δικαστήρια. Αυτό 

είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή βάζει φραγμό στην παιδική προστασία. 

Αναγκάζεται και ο εισαγγελέας να απευθύνεται στον δήμο, που ο δήμος έχει και 1000 

αλλά πράγματα να κάνει και έτσι το σύστημα παιδικής προστασίας δεν λειτουργεί 

σωστά.  
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Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε και η λειτουργία των οικογενειακών 

δικαστηρίων, τα οποία επίσης δεν έγιναν, η Κύπρος ας πούμε έχει οικογενειακά 

δικαστήρια, η Ελλάδα δεν έχει. Έχει μόνο τα οικογενειακά τμήματα των ειδικών 

δικαστηρίων, οπού υποτίθεται έχουν μια σχέση με το αντικείμενο, αλλά δεν είναι 

οικογενειακά δικαστήρια να είναι αποκλειστικά αρμόδια για χειρισμό υποθέσεων 

οικογένειας και παιδιού. Είναι ένα έλλειμμα που η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να 

το δει και να το ρυθμίσει. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι. 

13. ΕΡ Υπάρχει ένα παιδί εγκαταλελειμμένο. Ας πούμε μπορεί να βρεθεί να 

κοιμάται σε ένα παγκάκι ή να περιφέρεται σε μια γειτονιά. Εκεί ποια είναι η 

διαδικασία. Πάλι, θα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας; Θα πάει η αστυνομία 

και θα βάλει το παιδί στο κρατητήριο; 

ΕΓ. Τυπικά θα πρέπει να αναφερθεί στην εισαγγελέα ανήλικων. Ένας ιδιώτης 

είναι πολύ δύσκολο να βρει το τηλέφωνο του εισαγγελέα και να πάρει τηλέφωνο και 

στο μεταξύ τι θα γίνει το παιδί. Υπάρχει μια υπηρεσία από Το Χαμόγελο του Παιδιού 

που μπορεί να πάρει κανείς τηλέφωνο και να αναφέρει το περιστατικό. Είναι αλήθεια 

ότι Το Χαμόγελο του Παιδιού φροντίζει για αυτό το ζήτημα. Βέβαια δεν σημαίνει ότι 

επειδή έχει την υπηρεσία θα πάρει και το παιδί. Θα πάει εκεί που βρίσκεται το παιδί 

Το Χαμόγελο του Παιδιού ή η αστυνομία (το πιο εύκολο για τον πολίτη είναι να 

καλέσει την αστυνομία), η οποία θα πάρει τον εισαγγελέα. Πάλι πρέπει να βρεθεί ένας 

τρόπος αυτό το παιδί να φιλοξενηθεί, μέχρι να διαλευκανθεί το θέμα. Βέβαια, είναι 

πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να μην προσπερνούν ένα παιδί όταν το βρίσκουν σε 

μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, έχει γεμίσει η πόλη με 

παιδιά των φαναριών, με παιδιά που επαιτούν, με ανθρώπους ξαπλωμένους στο 

δρόμο και έχουν και ένα παιδί. Εδώ ξέρουμε από την αστυνομία ότι αυτοί έχουν 

αλλοδαπή ιθαγένεια, οπότε δεν γίνεται και τίποτα. Ωστόσο, εμείς ως πολίτες, 

οφείλουμε να ειδοποιούμε την αστυνομία ή την εισαγγελία. Τις κοινωνικές υπηρεσίες 

και να τις ειδοποιήσουμε δεν θα μας πουν τίποτα. Εφόσον το παιδί, μέσω του 

Χαμόγελου του Παιδιού ή της αστυνομίας περιέλθει στον εισαγγελέα, τότε αυτός 

διατάσσει την κοινωνική έρευνα.  
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14. ΕΡ Το βράδυ εκείνης της ημέρας που θα μείνει το παιδί; To παίρνει η 

αστυνομία και το πάει σε «προστατευτική φύλαξη» στο κρατητήριο και μπορεί 

να μείνει εκεί για μέρες; 

ΕΓ. Αυτό που λέτε είναι ένα δράμα, και είναι ένα δράμα από τα τελείως 

σκοτεινά και αφανή. Μπορεί να το πάρει κανένας αστυνομικός στο σπίτι του, να το 

βάλουν στο κρατητήριο και να φροντίσουν οι αστυνομικοί να του εξασφαλίσουν 

«καλές συνθήκες διαβίωσης» για να το προστατεύσουν, μπορεί να παρακαλέσει ο 

εισαγγελέας και να το δεχθούν επειγόντως σε ένα ίδρυμα. Πολλές φορές δεν δέχονται 

τα ιδρύματα γιατί δεν έχουν θέσεις. Θα σας έλεγα ότι μάλλον αντιμετωπίζεται εκ των 

ενόντων. Αλλά πριν γίνει αυτό, το παιδί πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, άρα τα 

νοσοκομεία είναι οι ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας των ανήλικων. 

15. ΕΡ Ποιος θα ήταν κατά τη γνώμη σας ο κατάλληλος μηχανισμός για να 

διευκολυνθούν συνολικά οι διαδικασίες και να μπορούν τα παιδιά να βρουν 

στέγη ευκολότερα, ώστε να βελτιωθεί η ευημερία τους;  

ΕΓ. Παραλείψαμε τον οικονομικό παράγοντα. Έχει αποδειχθεί, από τις εκθέσεις 

του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει σε ανάδοχη οικογένεια 

μπορεί να κοστίζει 300-350 ευρώ το μήνα, ενώ σε ένα ίδρυμα να κοστίζει 1300 ευρώ 

το μήνα. Αυτή η παράμετρος δεν είναι αμελητέα. Δηλαδή χρειάζεται να διατεθούν πόροι 

για ένα παιδί που δεν μεγαλώνει καλά και στοιχίζει αν όχι στο κράτος, γιατί τα ιδιωτικά 

ιδρύματα παίρνουν χρηματοδοτήσει από κάποια funds χρηματοδοτικούς φορείς, μεγάλα 

ιδρύματα. Τα οποία δεν σας κρύβω, γιατί οι χρηματοδότες επιλέγουν να 

χρηματοδοτήσουν ιδρύματα που παραβιάζουν το νόμο, που δεν αποϊδρυματοποιούν τα 

παιδιά, που παίρνουν χρήματα για να χρίσουν νέες ιδρυματικές δομές και δεν δίνουν 

χρήματα προκειμένου να βοηθήσουν στους θεσμούς αποϊδρυματοποίησης. Αυτά ξέρετε 

είναι μεγάλοι χρηματοδοτικοί φορείς ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα 

έπρεπε να επιβάλλει να χρηματοδοτεί τέτοια προγράμματα. Δεν επιτρέπετε τα χρήματα 

να πηγαίνουν σε λειτουργικά έξοδα και να μην πηγαίνουν στα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι 

μια παράμετρος που πρέπει να ερευνηθεί.  
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Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο, ένα μεθοδολογικό εργαλείο 

για το πως μπορεί να υλοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής. Το Εθνικό Συμβούλιο 

Αναδοχής και Υιοθεσίας είναι ένα άχρηστο όργανο, το οποίο έκαναν. Δεν μπορεί να 

συνδράμει σε τίποτα. Αντίθετα, θα ήταν πολύ χρήσιμο, ένα περιφερειακό συμβούλιο για 

την αναδοχή και την υιοθεσία. Δηλαδή η περιφέρεια που είναι και αρμόδια για τα 

μητρώα των ανηλίκων και των υποψηφίων ανάδοχων να έχει ένα συμβούλιο, το οποίο 

θα απαρτίζεται από τον εισαγγελέα ανήλικων, από εκπροσώπους των δήμων και των 

ιδρυμάτων που θα χαράζει την πολιτική σε κάθε περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια έχει τις 

ιδιαιτερότητες της, είναι πολλή διαφορετική η Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης από 

αυτήν την Αττικής. Συνεπώς, θα ήταν πιο εύκολο να συντονιστούν 13 περιφερειακά 

συμβούλια, πολύ εύκολο να δικτυωθούν και να δράσουν, πάρα από ένα εθνικό 

συμβούλιο που δεν κάνει απολύτως τίποτα. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να 

παραμείνει ως συντονισμός φορέας για την πανελλαδική πολιτική ή και να καταργηθεί, 

κατά την γνώμη μας, δεν θα παίξει κανέναν ρόλο.  

Γιατί το μυστικό της αποϊδρυματοποίησης και της εξωιδρυματικής προστασίας 

είναι η δικτύωση και η συνεργασία των υπηρεσιών. Ξέρουμε ότι στη Θεσσαλονίκη, πήγε 

ο εισαγγελέας στην περιφέρεια και τους είπε δώστε μου ονόματα ανάδοχων. Θα έπρεπε 

ήδη η περιφέρεια να δίνει κάθε χρόνο ή εξάμηνο στην εισαγγελία τις οικογένειες που 

είναι πιστοποιημένες, εκπαιδευμένες με ελεγμένα τα δικαιολογητικά τους. Πολλές 

οικογένειες που έχουν ήδη εμπειρία αναδοχής μπορεί να πάρουν αμέσως ένα παιδί. Αν 

έχω κρατήσει ήδη 10 παιδιά ως ανάδοχος γονέας, δεν χρειάζεται να με ελέγξουν ή να 

με εκπαιδεύσουν πάλι. Μπορώ να πάρω αμέσως ένα παιδί μέχρι το παιδί αυτό είτε να 

ξαναγυρίσει στη φυσική του οικογένεια είτε να κατευθείαν σε υιοθεσία. Γιατί πρέπει να 

πούμε, ότι η αναδοχή είναι μια μεταβατική φάση της ζωής ενός παιδιού. Δεν 

προβλέπεται ένα παιδί να παραμείνει εσαεί σε μια ανάδοχη οικογένεια, εκτός εάν 

διατηρεί δεσμούς με τη φυσική οικογένεια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι 

γονείς έχουν κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα που δεν θέλουν ή δεν πρέπει να αποκοπούν 

από το παιδί τους. Η αναδοχή είναι ένα μέτρο αντί του ιδρύματος και όχι αντί της 

υιοθεσίας. Το διάστημα που ένα παιδί έχει πρόβλημα μένει στην ανάδοχη οικογένεια 
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και μετά μπορεί να υιοθετεί από την ανάδοχη οικογένεια ή όχι. Η ανάδοχη οικογένεια 

μπορεί να φροντίσει ένα παιδί για έναν χρόνο και μετά να συμβάλλει και αυτή να κάνει 

μετάβαση στη θετή οικογένεια. Εφόσον αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της 

οικογένειας (περιπτώσεις γονέων χρηστών κλπ.) βοηθούν να γυρίσει το παιδί και να 

επανενταχθεί στη φυσική του οικογένεια. 

 Η αναδοχή δεν προβλέπεται από τον ίδιο τον νόμο, να είναι ένα μέτρο διαρκείας, 

είναι ένα μέτρο μεταβατικό. Άσχετα στην πράξη τι γίνεται. Ο νόμος επίσης, δίνει τη 

δυνατότητα ρητά, όταν αν ένα παιδί μείνει σε μια οικογένεια ένα χρονικό διάστημα, και 

ενδυναμωθούν οι συναισθηματικοί δεσμοί του παιδιού με την οικογένεια και αντίστοιχα 

εξασθενήσουν οι δεσμοί με τη βιολογική οικογένεια, τότε οι ανάδοχοι γονείς έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσουν να γίνουν επίτροποι του παιδιού. Να αναλάβουν όλη την ευθύνη 

και τη φροντίδα του και φυσικά να το υιοθετήσουν. 

16. ΕΡ Η επιτροπεία είναι όπως εφαρμόζεται στους ασυνόδευτους ανήλικους ή 

είναι τελείως διαφορετικό μέτρο. Εγώ τη συνάντησα μόνο στο κομμάτι των 

ασυνόδευτων ανηλίκων.  

ΕΓ. Όχι, το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Η επιτροπεία είναι θεσμός του 

οικογενειακού μας δίκαιου, συνήθως εφαρμόζεται σε παιδιά που έχουν στερηθεί τους 

γονείς τους από θάνατο, όχι αποκλειστικά όμως. Επιτροπεία σημαίνει ότι ένας τρίτος 

αναλαμβάνει το σύνολο της γονικής του μεριμνάς, δηλαδή είναι αυτός που έχει όλη την 

ευθύνη για το παιδί. Εκπροσωπεί το παιδί, φροντίζει για τις υποθέσεις του, το 

αντιπροσωπεύει σε δικαστικές υποθέσεις του. Είναι δηλαδή και νομικός παραστάτης του 

παιδιού και ουσιαστικός φροντιστής του παιδιού. Μπορεί κάποιος να είναι επίτροπος του 

παιδιού και το παιδί να μεγαλώνει σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα. 

17. ΕΡ Δεν είναι απαραίτητο ότι ο επίτροπος του παιδιού θα φιλοξενεί και το παιδί 

ΕΓ. Όχι, ο επίτροπος έχει κυρίως νομικό χαρακτήρα. Όταν αφαιρεθεί από έναν 

γονέα το σύνολο της γονικής μέριμνας τότε το δικαστήριο διορίζει επίτροπο και 

εποπτικό συμβούλιο του επίτροπου, για να τον ελέγχει. Ο επίτροπος μπορεί να 

αποφασίζει για κάθε θέμα του παιδιού ακόμα και το που θα ζει το παιδί, αν δεν μπορεί 

να το κάνει ο ίδιος. Μπορεί να γίνει και υιοθεσία αν βρεθεί κατάλληλη οικογένεια 
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και να εκφράσει τη γνώμη του ο επίτροπος. Ουσιαστικά ας πούμε ότι αναπληρώνει 

τον φυσικό γονέα, ο οποίος λείπει. Στη βάση αυτού του νομικού θεσμού, έχουν γίνει 

και οι ειδικές επιτροπείες για τους ασυνόδευτους. 

Η ανάδοχη οικογένεια μπορεί να έχει μόνο τη φροντίδα του παιδιού, δηλαδή 

καλύπτω τις καθημερινές ανάγκες, μπορεί να έχει την επιμέλεια του παιδιού δηλαδή 

αποφασίζω και για κάποια θέματα πιο σοβαρά του παιδιού, για παράδειγμα την 

εκπροσώπηση του παιδιού ή μπορεί να υπάρχει και επιτροπεία. Όμως για να αναθέσει 

το δικαστήριο τη φροντίδα ή την επιμέλεια σε κάποιον τρίτο θα πρέπει να έχει την 

έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας. Με τον τελευταίο νόμο, αυτήν την έκθεση την 

κάνουν οι περιφέρειες, δηλαδή τα τμήματα κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων.  

18. ΕΡ Ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο από αυτό το 

πλαίσιο. Υποθέτω, ότι παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες επωφελούνται 

λιγότερο. 

ΕΓ. Έχετε απολυτό δίκιο. Όσο και αν ακούγεται λίγο κυνικό, έχουμε ένα παζάρι 

σε αυτήν την ιστορία. Τα παιδιά που είναι υγιή, τα παιδιά που είναι λευκά, τα παιδιά 

που είναι μικρά είναι αυτά που έχουν την περισσότερη ζήτηση. Αυτά συνήθως, δεν έχουν 

πρόβλημα να αποκατασταθούν και πάρα πολύ γρήγορα. Αν τύχει όμως το παιδί να έχει 

μια αναπηρία ή μια δυσμορφία, ή ένα πρόβλημα υγείας ή να είναι μεγαλύτερο, ή να 

προέρχεται από την κοινότητα τον Ρομά, τότε δεν υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες για 

αυτό το παιδί. Αλλά ξέρετε, αν θέλετε και με μια ανιδιοτέλεια το σύστημα, την αναδοχή 

την ανακίνησε για να δίνει λύσεις σε αυτά τα παιδιά, που δεν ζητούνται από τις 

οικογένειες. Βέβαια, τα παιδιά με αναπηρίες, παίρνουν το ειδικό προνοιακό επίδομα 

και για κάποιους είναι ένα κίνητρο αυτό. Δηλαδή, παιδιά με βαριές αναπηρίες μπορεί 

να παίρνουν επίδομα έως και 850 ευρώ το μήνα, οπότε κάποιοι μπορεί αν θέλετε να το 

κάνουν και για αυτό. Σημασία έχει ότι ένα παιδί θα φροντιστεί.  

Ωστόσο, για τα παιδιά που έχουν δυσμορφίες, ή πάσχουν από ηπατίτιδα κλπ. 

δεν ζητούνται ιδιαίτερα. Όμως, επειδή το έχει αποδείξει η κοινότητα, ξέρετε ότι τα 

παιδιά αγαπιούνται. Ακόμα και αν κάποιος λέει στην αρχή ότι δεν μπορεί να αναλάβει 
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ένα παιδί 11 ετών γιατί είναι πολύ μεγάλο και θα έχει προβλήματα, όταν συνδέετε με το 

παιδί και αναπτύσσονται αισθήματα αυτά ξεπερνιούνται. Αρά τι πρέπει να κάνουμε; 

Πρέπει συνέχεια να καλλιεργούμε συνέχεια στον κόσμο, ότι αυτό είναι ένα έργο που θα 

σου δώσει συναισθήματα και ικανοποίησης και θα δώσεις και εσύ και βέβαια θα έχεις 

βοήθεια. Καταλαβαίνεται ότι αν ένα παιδί πρέπει να κάνει εργοθεραπείες, 

λογοθεραπείες, έχει προβλήματα υγείας, θα πρέπει να υποστηριχθεί από το προνοιακό 

σύστημα και το σύστημα υγείας. Υπάρχουν και άνθρωποι ήρωες που αναλαμβάνουν 

βαριά περιστατικά αναπηρίας, αλλά δεν το αποκλείσουμε, υπάρχουν και τέτοιοι 

άνθρωποι.  

19. ΕΡ Φαίνεται ότι κατά την περίοδο της κρίσης, δεν ξέρω νωρίτερα, το προνοιακό 

κράτος έχει μειωθεί κατά πολύ και ας πούμε ότι υπάρχει και μια ενδυνάμωση 

της μέριμνας προς τη μεταναστευτική κρίση. Φυσικά και πρέπει να βοηθούν 

αυτοί οι άνθρωποι δεν τίθεται θέμα. Τι θα μας λέγατε ως προς αυτό: 

ΕΓ. Είναι απολύτως ωστόσο αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι το προνοιακό σύστημα 

δεν είναι ανεξάρτητο από το οικονομικό προτσές και την οικονομική διαδικασία, 

βλέπουμε ότι το κράτος στρέφετε σε μορφές προνοιακής πολιτικής που έχουν και τους 

πόρους. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που προέκυψε το μεταναστευτικό πρόβλημα, 

που όπως είπατε και εσείς είναι όντως πολύ σοβαρό, έχουν πέσει η μεγάλη πλειονότητα 

των πόρων έχουν πέσει στο μεταναστευτικό και ξαφνικά είναι σαν να έχουν χαθεί τα 

άλλα προβλήματα. Εντάξει υπάρχουν και οι θεσμοί του επιδόματος κοινωνικής 

αλληλεγγύης κλπ., αλλά η παιδική προστασία είναι πάρα πολλή παραμελημένη. Από όσο 

ξέρω, έχουν μειωθεί και οι χρηματοδοτήσεις του κράτους προς τους φορείς που 

χρηματοδοτούσε, αλλά για εμένα έχει κυρίως σημασία, ότι το κράτος δεν θεωρεί 

αναγκαίο να δώσει πόρους σε αυτήν την κατηγορία των παιδιών (εγκαταλελειμμένων, 

παραμελημένων, κακοποιημένων) του ιδρύματος, να δώσει δηλαδή ένα επίδομα 

αναδοχής. Είναι συγκλονιστικό και θα το πω σαν εμπειρία, ακόμα και 

χρηματοδοτούμενα πρόγραμμα από την ευρωπαϊκή ένωση δεν δίνονται για τα παιδιά 

των ιδρυμάτων. Εμείς κάναμε διάφορες προσπάθειες να το παλέψουμε αλλά νομίζω ότι 

έχουν κλείσει οι κάνουλες εντελώς σαν να έχει λυθεί το πρόβλημα των παιδιών αυτών 
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εντελώς. Γιατί υπάρχουν 5-10 μεγάλα ιδρύματα που κάνουν και καλές δημόσιες σχέσεις 

και σαν τα παιδιά από τη στιγμή που μπήκαν στο ίδρυμα έχουν λύσει το πρόβλημα της 

ζωής τους. 

Ήθελα να σας πω, ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα 14 μέτρα για την προστασία 

της οικογένειας και για την ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος, πολύ σωστά. 

Αλλά εγώ θα βάλω και μια άλλη παράμετρο στο δημογραφικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο 

να γεννιούνται παιδιά, αλλά και να μεγαλώνουν σωστά και να είναι σε θέση να γίνουν 

ενεργοί πολίτες που θα προσφέρουν στην κοινωνία με τη σειρά τους. Όταν λοιπόν 

γεννιούνται παιδιά, και κακοποιούνται και ζουν σε άθλιες συνθήκες και μεγαλώνουν σε 

ιδρύματα και αποκτούν συναισθηματικές αναπηρίες και δεν είναι ολοκληρωμένοι 

πολίτες και καταλήγουν σε ψυχιατρικές δομές (ένα ποσοστό από αυτά), αυτό δεν μας 

βοηθάει στο δημογραφικό πρόβλημα. Εμείς έχουμε καθήκον εκτός από τις γεννήσεις 

των παιδιών να ανατρέφονται και σωστά, και δεν είναι μόνο ένα επίδομα 2000 ευρώ 

στον τοκετό ή αν τα παιδιά πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Βεβαίως, αυτά αφορούν 

στον γενικό πληθυσμό και πρέπει να γίνονται αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 3000 

παιδιά και πολλά περισσότερα που δεν τα ξέρουμε (κατά μια γενική καταμέτρηση που 

είχε γίνει από μια έρευνα το 2014 από τις ΡΙΖΕΣ) τα οποία είναι εκτός κοινωνικού 

συστήματος. Αν είναι να μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά σε ιδρύματα και το 1/3 από αυτά 

να καταλήγει στις ψυχιατρικές δομές, λυπάμαι αλλά δεν κάνουμε τίποτα.  

20. ΕΡ Έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, 

όταν αυτά διαμένουν σε περιφέρειες με μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί εκεί 

λειτουργούν περισσότερες δομές φιλοξενίες και ΜΚΟ. Δηλαδή, είναι πιο 

εύκολη η πρόσβαση σε βοήθεια αν το παιδί διαμένει στην Αττική σε αντίθεση 

με ένα παιδί που διαμένει στην Ήπειρο για παράδειγμα.  

ΕΓ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πραγματικά μπορεί να είναι κάποιες 

αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές που να μην έχουν επαρκείς δομές φιλοξενίας. 

Υποτίθεται ότι το σύστημα υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να απομακρύνονται 

πολύ από τον τόπο καταγωγής τους για να μην χάσουν τα παιδιά τους δεσμούς ακόμα 

και από ένα συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
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συμβεί, γιατί πράγματι η επαρχία δεν έχει δομές φιλοξενίας. Μας έτυχαν περιστατικά 

στην Κομοτηνή που η πιο κοντινή δομή ήταν η «Παιδόπολη» Καβάλας, η οποία δεν είχε 

θέση οπότε το παιδί πήγε στην Αθήνα. Αν είναι παιδιά από μικρές επαρχιακές πόλεις ή 

από την ύπαιθρο τα οποία δεν μπορούν να κατευθύνουν σε κοντινές δομές, γιατί 

συνήθως είναι πλήρεις πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα και αποκόπτονται εντελώς από 

το περιβάλλον καταγωγής. Εκεί τώρα είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να σκεφτούμε, 

στις περιοχές αυτές, πολύ πιο δύσκολα καταγγέλλονται περιστατικά κακοποίησης, πολύ 

πιο δύσκολα φτάνουν στους εισαγγελίες, πολύ πιο δύσκολο είναι για τον εισαγγελέα σε 

μια μικρή περιοχή να πάρει την απόφαση να αφαιρέσει την επιμέλεια ενός παιδιού. 

Υπάρχουν και τραγικά φαινόμενα, δηλαδή να πηγαίνει η αστυνομία να πάρει τα παιδιά 

και να βγαίνουν με όπλα να μην τους επιτρέπουν να πάρουν τα παιδιά. Επειδή είναι 

μικρές κοινωνίες, λένε συνήθως, ε ναι ξέρουμε την οικογένεια, τα παιδιά ζουν έτσι, 

μπορεί να τα φροντίζει και λίγο ο κοινωνικός περίγυρος και τα παιδιά να μένουν εκεί ή 

να έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, τα παιδιά να φτάσουν στην εφηβεία και 

θα αρχίσουν να εκδίδονται ή θα τα εκμεταλλεύεται κάποιος, να τα πάρουν στην εφηβεία 

και να τα απομακρύνουν τότε. Βέβαια, τότε δεν θα τα δέχονται τα ιδρύματα.  

Πάντως έχετε απόλυτο δίκιο, στις πόλεις ακριβώς, επειδή λειτουργούν 

οργανώσεις και φορείς. Όχι πάρα πολλοί. Σκεφτείτε ότι ο «Άγιος Στυλιανός» στη 

Θεσσαλονίκη είναι ένα βρεφοκομείο για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, μπορούμε να πούμε ότι 

ο «Άγιος Στυλιανός» καλύπτει τις ανάγκες; δεν τις καλύπτει. Αλλά καταλαβαίνεται πόσο 

πιο δύσκολο είναι, να είσαι στην Αλεξανδρούπολη, να έχεις απροστάτευτο βρέφος και 

να περιμένεις να το πάρει ο «Άγιος Στυλιανός».  

Επίσης, κάνουν καταπληκτική δουλειά στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη, 

στο να προσπαθούν να διοχετεύσουν τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες, πριν 

αναζητήσουν τη λύση της ιδρυματικής φροντίδας. Μπορούμε να διδαχτούμε από τις 

έμπειρες αυτών των ανθρώπων. Στα σεμινάρια που κάναμε καλέσαμε όλους αυτούς 

τους επαγγελματίες, γιατί η εκπαίδευση των επαγγελματιών είναι το άλφα και το ωμέγα 

και πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες και όχι από ακαδημαϊκούς. Ένας ακαδημαϊκός 
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δεν προσφέρει τίποτα στη μεθοδολογία της δουλειάς, αντίθετα προσφέρει αυτός που έχει 

ζήσει το περιστατικό και μπορεί να το μεταφέρει.  

ΕΡ. Σας ευχαριστώ πολύ 

ΕΓ. Ευχαριστώ και εγώ 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη προκύπτει ταύτιση 

αναφορικά με τη σημαντικότητα της στέγασης των παιδιών και της ολιστικής 

αντιμετώπισης της ευημερίας τους. Επιπροσθέτως, η συνέντευξη συνέβαλλε θετικά 

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα άστεγα παιδιά και πιθανά 

γραφειοκρατικά ζητήματα που προκύπτουν, αν το παιδί είναι άστεγο και την 

πρόσβαση του σε δομές φιλοξενίας. Δηλαδή περιγράφονται μια σειρά από 

γραφειοκρατικά προβλήματα που συχνά κολλούν τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα 

αναδεικνύεται και το πρόβλημα της παροδικής και αποσπασματικής αντιμετώπισης 

του προβλήματος. Οπωσδήποτε, αναδεικνύεται το ζήτημα της αναδοχής και τη 

υιοθεσίας ως μια λύση στο πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα προβάλλονται και τα 

κωλύματα που εμφανίζονται σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου. Επιπροσθέτως, 

τονίζονται ζητήματα εκπαίδευσης και καταλληλότητας του προσωπικού των δομών, 

των κρατικών ελέγχων στα ιδρύματα και συνολικής διαφάνειας. 

Ειδικότερα, η κα. Γεώργαρου συμφώνησε ότι η στέγη αποτελεί βασικό 

παράγοντα της παιδικής ευημερίας, τονίζοντας ότι όταν λέμε στέγη εννοούμε την 

οικία που θα περιλαμβάνει μέσα και μια οικογένεια φροντίδας του παιδιού.  

Η κα. Γεώργαρου τόνισε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού 

στα ιδρύματα φιλοξενίας των παιδιών. Υποστήριξε δε, ότι παλαιοτέρα, τα άτομα που 

αποτελούσαν το φροντιστικό προσωπικό δεν ήταν επαρκώς εκπαιδευμένα και 

εξειδικευμένα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν τα παιδιά επαρκώς. 
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Παράλληλα, δεν υπήρχαν ειδικοί επαγγελματίες, όπως κοινωνικοί λειτουργοί και 

ψυχολόγοι θα ενδυνάμωναν τόσο τα παιδιά όσο και τους φροντιστές. Παράλληλα, 

τονίζει ότι ούτε και το διοικητικό προσωπικό ήταν κατάλληλο υπό την έννοια της 

εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, διατύπωσε 

επιφυλάξεις αναφορικά και με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί, καθώς δεν 

υπάρχουν επαρκώς καταγεγραμμένα στοιχεία αναφορικά με το προφίλ των 

εργαζομένων σε αυτά.  

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχθηκε και το έλλειμμα των ελέγχων από πλευράς 

κράτους αυτών των ιδρυμάτων. Ο νόμος 2345/95, ο οποίος καθόριζε την εποπτεία 

των ιδρυμάτων, δεν φαίνεται να εφαρμόστηκε πλήρως από τις περιφέρειες, επειδή δεν 

υπήρχε υπουργική απόφαση που να προβλέπει το πλαίσιο της εποπτεία, ρυθμιστικό 

πλαίσιο και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας. 

Από το παραπάνω μη εφαρμοζόμενο πλαίσιο, φαίνεται ότι τα Εκκλησιαστικά 

ιδρύματα εξαιρούνται, γεγονός που εγείρει ερωτήματα αναφορικά με τη λειτουργία 

τους, τις συνθήκες που επικρατούν και τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούν. 

Ταυτόχρονα διαπιστώνεται και η έλλειψη ικανότητας του κράτους να επιβάλλει τον 

νόμο ακόμα και στο εκκλησιαστικό ίδρυμα, καθώς όλοι οι φορείς λειτουργούν κατά 

εκχώρηση του κράτους. Επιπλέον, διαπιστώνει, ότι παραβιάζεται η νομοθεσία 

αναφορικά με την καταγραφή των ανηλίκων στις δομές. Το προεδρικό διάταγμα 

337/93, το οποίο ίσχυε μέχρι το νέο μέχρι το 2009, οπότε και βγήκε το νέο Προεδρικό 

Διάταγμα 86/09 που επιβάλλει σε όλες τις προνοιακές και ιδρυματικές δομές να 

απογράψουν τους ανήλικους, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα και μέχρι σήμερα, η 

εφαρμογή του νόμου βρίσκεται σε αρχική κατάσταση. Πλέον, είναι υποχρεωτικό να 

καταγράφονται όλοι οι ανήλικοι ώστε να δημιουργηθεί το Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, 

το οποίο θα τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα. 

Οι βασικοί λόγοι που καθυστερούν οι διαδικασίες της αναδοχής και υιοθεσίας 

είναι ότι καταρχήν ότι αρκετά ιδρύματα δεν έχουν τη λογική της αποϊδρυματοποίησης, 

ενώ ταυτόχρονα δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι οι μηχανισμοί και η μεθοδολογία που 

πρέπει να εφαρμοστεί από πλευράς κράτους, ώστε να συντονιστούν όλοι οι 
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εμπλεκόμενοι φορείς. Αυτό οδηγεί και σε αύξηση των χρόνων αναμονής για την 

αναδοχή. 

Σχετικά με το υποστηρικτικό πλαίσιο όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν, προκύπτει 

ότι υπάρχουν προσπάθειες από τις δομές να στηρίξουν τα παιδιά και μετά την 

ενηλικίωση, ωστόσο εντοπίζει, ότι το να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε ένα ίδρυμα 

αυτό είναι περιοριστικό για την ανάπτυξη του τόσο σε κοινωνικούς όσο και σε 

εκπαιδευτικούς όρους. Οπωσδήποτε και γίνονται προσπάθειες από τις δομές να έχουν 

μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη του παιδιού, αλλά δεν αποτελούν και 

ενδεικνυόμενο τρόπο για να μεγαλώνει ένα παιδί. Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται 

και προβλήματα στα νοσοκομεία, όπου φιλοξενούνται και βρέφη και παιδιά που 

βρίσκονται εκεί μέχρι να βρεθεί κενό σε δομή ώστε να φιλοξενηθούν. Αυτό το 

πρόβλημα επιδεινώνεται γιατί δεν προωθούνται γρήγορα οι διαδικασίες αναδοχής και 

υιοθεσίας. Ενώ επίσης, υπολείπεται και η δημιουργία του Μητρώου Υποψηφίων 

Ανάδοχων Γονέων, το οποίο προβλέπετε με τον 4535/18. 

Οπωσδήποτε, εντοπίστηκαν κενά από τις καθυστερήσεις στις 

υποστελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, γεγονός που καθυστερεί και τη 

διαδικασία αναδοχής αλλά και τη μετακίνηση του παιδιού σε δομή φιλοξενίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή ενός παιδιού σε μια δομή είναι η απόφαση 

του εισαγγελέα, η κοινωνική έρευνα που τη συνοδεύει και οι ιατρικές εξετάσεις του 

παιδιού. Προκύπτει, ότι οι κοινωνικές έρευνες που διεξάγονται από τους δήμους 

μπορεί να καθυστερούν πάρα πολύ. 

Ένα κατάλληλος μηχανισμός για να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αναδοχής 

και υιοθεσίας είναι να δημιουργηθούν 13 περιφερειακά συμβούλια (1 ανά περιφέρεια) 

που να είναι αρμόδιά για τα μητρώων των ανηλίκων και των υποψηφίων ανάδοχων 

και να απαρτίζονται από τον εισαγγελέα ανήλικων, από εκπροσώπους των δήμων και 

των ιδρυμάτων . Θα ήταν έτσι πιο εύκολο να συντονιστούν πολύ εύκολο να 

δικτυωθούν και να δράσουν.  

Επίσης, προκύπτει ότι κατά την περίοδο της κρίσης, μειώθηκε το προνοιακό 

κράτος, επομένως οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες καταπιέστηκαν ακόμα 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 297 

 
 

 

 

περισσότερο. Ιδιαίτερα για τα παιδιά, τα οριζόντια μέτρα δεν ήταν επαρκή για να 

επηρεάσουν την παιδική ευημερία.  

Τέλος, αναφέρθηκαν περιορισμοί αναφορικά με τη χωρική διάσταση των 

δομών. Προκύπτει ότι σε αρκετές επαρχιακές περιοχές οι δομές δεν επαρκούν και 

επομένως μπορεί τα παιδιά να μετακινηθούν σε δομές στα μεγάλα αστικά κέντρα, 

γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση. 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής σημεία εστίασης αναφορικά με τα 

παιδιά που εμφανίζουν επιδείνωση της ευημερίας των, επειδή στερούνται τη στέγη 

και το πώς αυτά επωφελούνται από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας, από την πλευρά της στέγης, επίσης καταλήγουμε σε κάποια κενά 

στο υφιστάμενο πλαίσιο και παρατίθενται προτεινόμενες λύσεις: 

1. Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας από την πλευρά των διαδικασιών αναδοχής και 

υιοθεσίας: 

• Δεν επωφελούνται παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσμορφίες ή 

σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, κατά τη διαδικασία αναδοχής και 

υιοθεσίας προωθούνται περισσότερο παιδιά που είναι υγιή έναντι των παιδιών 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

• Επωφελούνται λιγότερο τα παιδιά που λιμνάζουν σε δομές και νοσοκομεία και 

αναμένουν να μπουν ή έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα αναδοχής ή υιοθεσίας, 

εξαιτίας των αργών διαδικασιών σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή. 

Οπωσδήποτε βέβαια αυτά τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο, έναντι των 

παιδιών που είναι άστεγα ή εγκαταλελειμμένα.  
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• Δεν επωφελούνται παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή προέρχονται από 

την κοινότητα τον Ρομά ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Επίσης το ίδιο συμβαίνει 

και για παιδιά που είναι ανιθαγενή. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που μπαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες ή 

υιοθετούνται έναντι των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα ή δομές.  

• Τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται σε κάποιον ξενώνα και δεν έχουν ενηλικιωθεί 

ή δεν είναι κοντά στην ενηλικίωση επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά 

που είναι πιο κοντά στην ενηλικίωση. Συχνά με την ενηλικίωση τα παιδιά θα 

πρέπει να αποχωρήσουν από τους ξενώνες, ωστόσο δεν υπάρχει επαρκές 

κρατικό υποστηρικτικό πλαίσιο για αυτά τα νεαρά άτομα. Επομένως, μπορεί 

αυτά τα παιδιά να μην είναι έτοιμα να βρουν εργασία ή να ικανοποιήσουν τις 

μηνιαίες ανάγκες διαβίωσης τους. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε 

παραβατικότητα, κοινωνικό αποκλεισμό κλπ., επεκτείνοντας τον φαύλο κύκλο 

της μειονεξίας. Ακόμα και αν οι προσπάθειες των δομών είναι να 

προετοιμάσουν τα παιδιά για την επόμενη φάση τους, το ελλιπές κρατικό 

πλαίσιο δεν βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

2. Δυσκολίες και κενά που εντοπίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης, της 

υιοθεσίας και της αναδοχής: 

• Ελλιπής καταγραφή των ανήλικων στις δομές: Το Προεδρικό Διάταγμα 

337/93 και το νέο 86/09 για την καταγραφή των ανηλίκων στις δομές, δεν έχει 

εφαρμοστεί πλήρως μέχρι και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εικόνα, 

τόσο των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, αλλά και των παιδιών στα νοσοκομεία. 

Ο νέος νόμος 4538/18 λέει πια ρητά, ότι πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής 

προστασίας, από το Μάιο του 2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται 

για να δημιουργηθεί το Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από 

το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι 
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δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία συγκεντρωτικά και επομένως, η 

διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας δυσκολεύει πάρα πολύ.  

• Ελλειμματικό Πλαίσιο για ελέγχους λειτουργίας: Ο έλεγχος από πλευράς 

κράτους της υλοποίησης των δράσεων ή της λειτουργίας τους από τους 

οργανισμούς φαίνεται να μην υπάρχει. Ο νόμος 2345/95 προβλέπει το θεσμό 

της εποπτείας μέσω του κοινωνικού συμβούλου στα ιδρύματα, από τις 

νομαρχίες (πλέον περιφερικές ενότητες). Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί 

εξέλειπε η ψήφιση της υπουργικής απόφασης εκείνης που θα προέβλεπε τις 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας. 

Μέχρι και σήμερα δεν έχουν μπει σε εφαρμογή αυτοί οι νόμοι.  

• Περιορισμένη δυνατότητα ελέγχων εποπτείας σε όλα τα ιδρύματα: για 

παράδειγμα, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα αποτελούν δομές, για τις οποίες δεν 

έχουμε καμία γνώση και δεν είναι σαφές αν θα συμμετέχουν στη διαδικασία 

καταγραφής των ανηλίκων όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 86/09. 

• Μειωμένη προθυμία από κάποια ιδρύματα να προωθήσουν 

εξωιδρυματικές πολιτικές: Υπάρχει μια τάση να χρηματοδοτούνται κυρίως 

δομές φιλοξενίας παιδιών, αλλά δεν υπάρχει μέριμνα χρηματοδότησης για 

θεσμούς που προωθούν ένα εναλλακτικό μοντέλο προστασίας της παιδικής 

ηλικίας.  

• Μη εξειδικευμένο προσωπικό στις δομές: Εξαιτίας των ελλιπών θεσμικών 

πλαισίων αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου 

ενιαίου τρόπου λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη 

αναφορικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού συγκεκριμένων προσόντων 

και δεξιοτήτων σε αυτά τα ιδρύματα. Επομένως, πολλές φορές φαίνεται να μην 

είναι εξειδικευμένο το προσωπικό, ούτε να εκπαιδεύεται επαρκώς για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δουλειάς. Σε αρκετά ιδρύματα, 

επειδή δεν γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι είναι αδύνατον να γνωρίζουμε 

ποιοι απασχολούνται σε αυτά αναφορικά με τη μόρφωση και τις δεξιότητες 
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τους. Αυτό ισχύει και για το διοικητικό προσωπικό αρκετών ιδρυμάτων, που 

δεν είναι συχνά εξειδικευμέναo στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας.  

• Ελλιπής δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών 

προκειμένου να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να 

πληρούνται οι όροι ασφαλείας του ανηλίκου: Δεν υπάρχει συντονιστικό 

όργανο που να μπορεί να προωθήσει τις διαδικασίες αναδοχής με έναν γρήγορο 

και ασφαλή τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο και η εμπειρία από τους ειδικούς 

επαγγελματίες του χώρου και η θέληση να προωθήσουν το θεσμό, καθώς 

αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του. Ωστόσο, το κράτος φαίνεται να 

καθυστερεί για λόγους καθαρά οργανωτικούς. 

• Ελλιπής μέριμνα για τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν: δεν έχει υπάρξει 

μέριμνα και επαρκής σχεδιασμός, ώστε τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν να έχουν 

μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση.  

• Ελλείψεις προσωπικού στους δημοσίους φορείς για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί 

μειώσεις προσωπικού ειδικά στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την 

επιτέλεση του έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα 

επιβραδύνει την όλη διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

 

3. Αναφορικά με τα μέτρα/ λύσεις που μπορούν να ληφθούν ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα κενά στο υπάρχον πλαίσιο, αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης, ώστε να καταστούν οι 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες πιο αποτελεσματικές, είναι τα εξής: 

 

• Αύξηση των φορέων που παρέχουν εξωιδρυματικής προτάσεις προστασίας 

της παιδικής ηλικίας: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε φορείς που 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας θα επέτρεπε ενδεχομένως 

την προώθηση των διαδικασιών αυτών, καθώς και τη γρηγορότερη και 
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αποτελεσματικότερη εφαρμογή των θεσμικών και νομικών πλαισίων. Επιπλέον, 

οι ειδικοί επαγγελματίες του χώρου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν καινοτόμες 

μεθοδολογίες αναφορικά με το συγκεκριμένο θεσμό και να καταλήξουν σε νέες 

πιο αποτελεσματικές μεθόδους μέσα από την πρακτική εμπειρία τους. 

• Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, 

των δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων: Σύμφωνα με το νόμο 4535/18 

πρέπει να στηθεί το Μητρώο Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων. Το παρόν 

Μητρώο σε συνδυασμό με το Μητρώο Ανηλίκων που μένουν σε δομές και 

νοσοκομεία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σύστημα στο οποίο άμεσα θα 

μπορούσαν να εντοπίζονται τόσο η ζήτηση και η προσφορά και να επιτρέπονται 

άμεσα οι αναδοχές, ώστε τα παιδιά να μην μένουν στα νοσοκομεία ή στις δομές 

για πάρα πολύ καιρό. Αυτό θα μείωνε και το ρίσκο ιδρυματισμού των παιδιών.  

• Μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες της υιοθεσίας και 

της αναδοχής: Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου 

για την υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να 

προωθήσουν τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο 

προκύπτει ότι είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή των 

παιδιών.  

• Δημιουργία περιφερειακών συμβουλίων για την υιοθεσία και την αναδοχή: 

Η κάθε περιφέρεια που είναι έτσι και αλλιώς είναι αρμόδια για την κατάρτιση 

των μητρώων ανηλίκων και των ανάδοχων γονέων, θα μπορούσε να καταρτίσει 

ένα συμβούλιο, το όποιο θα απαρτίζεται από τον εισαγγελέα ανήλικων, από 

εκπροσώπους των δήμων και των ιδρυμάτων που θα χαράζει την πολιτική σε 

κάθε περιφέρεια. Συνεπώς, θα ήταν πιο εύκολο να συντονιστούν 13 

περιφερειακά συμβούλια, πολύ εύκολο να δικτυωθούν και να δράσουν.  

• Συντομότερες διαδικασίες πιστοποιήσεις των υποψήφιων αναδόχων: Η 

μείωση των χρόνων εκπαίδευσης και πιστοποίησης από τις περιφέρειες των 

αναδόχων θα μπορούσαν να μειώσουν το συνολικό χρόνο αναδοχή. Από την 
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στιγμή που θα καταρτιστεί μια λίστα πιστοποιημένων και εκπαιδευμένων 

αναδόχων, η διαδικασία αυτή θα μπορεί να γίνει πολύ σύντομη.  

• Θεσμοθέτηση, επιδόματος αναδοχής: Αν και υπάρχει ένα επίδομα για τα 

παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες, ένα επίδομα αναδοχής σε όλους τους 

ανάδοχους ενδεχομένως να ήταν ένα κίνητρο να αποφασίσουν την αναδοχή 

περισσότερα άτομα. Αυτό θα διεύρυνε την προσφορά και θα μπορούσαν 

περισσότερα παιδιά να επωφεληθούν από το μέτρο της αναδοχής. 

 

5Η  Χαμόγελο του Παιδιού  

Η επιστημονική υπεύθυνη και η ερευνητική ομάδα του “C.W.-SMILE” με 

τιμή σας παρουσιάζουν τα πρακτικά της γραπτής συνέντευξης της ερευνητικής 

ομάδας του έργου C.W.-SMILE με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για ζητήματα που 

άπτονται των διαστάσεων της παιδικής φτώχειας στην περιφέρεια Αττικής. Το 

«Χαμόγελο του Παιδιού» επιλέχθηκε να αναλυθεί ως ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης 

κάλων πρακτικών, διότι είναι μια από τις παλαιότερες οργανώσεις στην Ελλάδα 

διαθέτοντας τεχνογνωσία σε ζητήματα κοινωνικής καινοτομίας. Υπό αυτό το πρίσμα 

επιλέχθηκε να γίνει μια συνέντευξη, η οποία θα φωτίσει περισσότερο τα προβλήματα 

που υπάρχουν, αλλά θα συμβάλλει θετικά και στη συζήτηση αναφορικά με τις λύσεις 

που μπορούν να δοθούν. Η ποιοτική έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του ερευνητικού 

έργου με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”».  

Στην πρώτη φάση της συνέντευξης η ερευνητική ομάδα ζήτησε να μάθει ποια 

είναι τα προγράμματα της δομής αναφορικά με τις άστεγες οικογένειες ή ανηλίκους. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού απάντησε ότι ως φορέας εξειδικεύεται στην παιδική 

προστασία και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων παιδιών, λαμβάνοντας κάθε 

προληπτικό ή υποστηρικτικό μέτρο και στις περιπτώσεις παιδιών ή οικογενειών με 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο 

γνωστοποιηθούν στον Σύλλογο. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν σε (1) στήριξη 

με υλικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ένδυση, υπόδηση, οικιακές συσκευές, βρεφικά είδη, 
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έπιπλα κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη διαθεσιμότητα των ειδών, (2) 

διασύνδεση του παιδιού και της οικογένειας με άλλες δράσεις του Συλλόγου όπως π.χ. 

με το Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, όταν 

συναντάται πρόβλημα υγείας στο παιδί, (3) υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών 

των παιδιών μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας, της διασύνδεσης με φροντιστήρια 

κλπ., (4) διασύνδεση του παιδιού και της οικογένειας του με υπηρεσίες υγείας - 

πρόνοιας, όταν αυτό είναι απαραίτητο, (5) μέσω συμβουλευτικής -παροχή 

κατευθύνσεων για κοινωνικό-προνοιακά θέματα π.χ. διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων 

απορίας, επιδόματα απορίας, επιδόματα στέγασης κλπ, (6) συμβουλευτική-στήριξη 

των οικογενειών σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών, προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο, μαθησιακά προβλήματα και όπου κρίνεται σκόπιμο 

παραπομπή τους σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εξειδικευμένα κέντρα κλπ., (7) 

κινητοποίηση - υποστήριξη των μελών της οικογένειας ώστε να δραστηριοποιηθούν 

για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, (8) διασύνδεση της 

οικογένειας με εξειδικευμένους, για τυχόν ειδικά ζητήματα, φορείς. 

Αναφορικά με τα κριτήρια φιλοξενίας ενός παιδιού στο Κέντρα Φιλοξενίας 

του Συλλόγου, δήλωσαν ότι τα Σπίτια αποτελούν πρωτίστως χώρους ασφαλούς 

διαμονής και φροντίδας παιδιών θυμάτων παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης. Σε 

αυτή τη γραμμή, βασικός σκοπός των παιδιών είναι η άμεση προστασία των παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο και η παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών (κοινωνική & εκπαιδευτική ένταξη ή επανένταξη, 

ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ιατρική παρακολούθηση κ.ά). 

Οι προϋποθέσεις συνίστανται στη διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης που να 

δηλώνει την απουσία ενεργούς ψυχοπαθολογίας στο παιδί, στη διενέργεια εξετάσεων 

που να πιστοποιούν την απουσία μεταδοτικών νοσημάτων και στην Εισαγγελική 

Εντολή ή /και Διάταξη για τη διαμονή του παιδιού. 

Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να φιλοξενηθεί κάποιο 

παιδί στο ίδρυμα εκκινεί από την έκφραση του αιτήματος φιλοξενίας, η οποία 

απευθύνεται από τον φορέα που χειρίζεται εκείνη τη στιγμή την υπόθεση του παιδιού 
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(Εισαγγελία Ανηλίκων, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας κ.ά.), είτε από την «Εθνική 

Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά – SOS 1056» ή από τα Κέντρα Άμεσης 

Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης που λειτουργεί ο Σύλλογος σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδας. Σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός ή 

ψυχολόγος του Συλλόγου ζητά να αποσταλεί εγγράφως το κοινωνικό ιστορικό του 

/της ανηλίκου ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό σύντομο κοινωνικό ιστορικό, 

παιδοψυχιατρική εκτίμηση που να δηλώνει την απουσία ψυχοπαθολογίας στο παιδί, 

τέτοιας μορφής που να χρήζει εξειδικευμένης φροντίδας και ιατρικές εξετάσεις που 

να πιστοποιούν την απουσία μεταδοτικών νοσημάτων. Μόλις παραληφθούν αυτά, η 

κοινωνική υπηρεσία των Σπιτιών διεύρυνε αναλυτικότερα το αίτημα και τις 

δυνατότητες στήριξης του παιδιού μέσω επικοινωνίας με τις αρμόδιες Κοινωνικές ή 

άλλες Υπηρεσίες που γνωρίζουν την υπόθεση του παιδιού και εφόσον υπάρχει 

διαθεσιμότητα χώρου στα Σπίτια του συλλόγου και δεν προκύπτουν λόγοι σωματικής 

ή ψυχικής υγείας (όπως προαναφέρθηκαν) που να μην επιτρέπουν τη διαμονή του 

παιδιού στα Σπίτια του Συλλόγου, ξεκινά η διαδικασία μετάβασης του παιδιού στο 

Σπίτι του Συλλόγου κατόπιν έκδοσης της σχετικής εισαγγελικής εντολής.  

Στο επόμενο ερώτημα, η ερευνητική ομάδα του έργου, διατύπωσε ερωτήματα 

αναφορικά με την περίπτωση που μια οικογένεια έρχεται σε επαφή με τη δομή για να 

φιλοξενηθεί το παιδί εκεί. Ο οργανισμός δήλωσε ότι αν συμβεί αυτό, τότε θα πρέπει 

να διερευνηθούν οι λόγοι που υπάρχει αυτό το αίτημα και θα ενημερωθούν πάλι οι 

αρμόδιες εισαγγελικές και λοιπές σχετιζόμενες υπηρεσίες και εφόσον πληρούνται και 

οι προϋποθέσεις ψυχικής και σωματικής υγείας του παιδιού, η φιλοξενία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί. Αν οι λόγοι αφορούν σε οικονομικούς παράγοντες και δυσκολίες η 

οικογένεια στηρίζεται μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε αν και κατά πόσο γνωρίζουν αν υπάρχουν 

άστεγα παιδιά στον Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια Αττικής). Ο οργανισμός υποστήριξε 

ότι δεν γνωρίζουν αναφορικά με το θέμα καθώς δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε στο αν και κατά πόσο αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες κατά την επιτέλεση του έργου τους. Ο οργανισμός απάντησε ότι 
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αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν τόσο σε ζητήματα γραφειοκρατίας, σε 

ζητήματα ελλιπούς νομοθεσίας ως προς την επίλυση θεμάτων που αφορούν στα 

παιδιά αλλά και στη γενικότερη λειτουργία του Συλλόγου. Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι 

στο πεδίο της φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο δέχονται πληθώρα αιτημάτων για 

φιλοξενία, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η φιλοξενία όλων των παιδιών στα 

Σπίτια του Συλλόγου. Αυτό αφορά καθολικά τον τομέα της παιδικής προστασίας, ενώ 

υπάρχει η εμπειρία ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παραμένει για πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα στα Νοσοκομεία Παίδων, όπου έχουν εισαχθεί για 

προστατευτικούς λόγους κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Μια επιπλέον δυσκολία που 

ανάφεραν είναι ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών συναντούν παιδιά τα οποία 

παρουσιάζουν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία χρήζουν εξειδικευμένης 

φροντίδας σε χώρους στελεχωμένους με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι 

είναι ελάχιστοι και δεν επαρκούν να καλύψουν τον αριθμό των παιδιών που χρήζουν 

τις υπηρεσίες τους. Επίσης, πρόσθεσαν ότι και κατά τη μετάβαση νέων (18 ετών) - 

που μεγάλωσαν στα Σπίτια του Συλλόγου, εκδήλωσαν σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, 

παρέμειναν στα Σπίτια του συλλόγου λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά 

προβλήματα - σε δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία 

χρονοβόρα και δύσκολή με αμφίβολο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

Σύλλογος με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής έχει προβεί στη 

μετάβαση αυτών των παιδιών και νέων σε διαμερίσματα του Συλλόγου τα οποία έχει 

στελεχώσει με ειδικούς ψυχικής υγείας προκειμένου τα παιδιά /νέοι να λαμβάνουν 

την υποστήριξη που χρειάζονται. 

Διαδεχόμενα, η ερευνητική ομάδα, ζήτησε να μάθει με ποιον τρόπο ξεπερνούν 

τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο οργανισμός ανάφερε ότι προκειμένου 

να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ξεπερνά τις δυνατότητές του και 

προχώρα στην αυτόνομη και εξατομικευμένη φροντίδα παιδιών όπως είναι η 

λειτουργία διαμερισμάτων διαμονής παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας ή 

παιδιών με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Εκτός αυτού, ο οργανισμός 

συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας που αφορούν στην 
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προστασία παιδιών σε κίνδυνο, παιδιών θυμάτων κακοποίησης – παραμέλησης, ενώ 

καταθέτει και προτάσεις νόμων στα σχετικά Υπουργεία και παρεμβάσεων σε 

Επιτροπές της Βουλής. Μια άλλη δράση του αφορά στην κατάρτιση και διάδοση 

εκθέσεων αναφορικά με τις πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν, ενώ έχει 

προχωρήσει και στην υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με Υπουργεία και φορείς 

προκειμένου να οριστεί το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας, οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότητες στη διαχείριση διαφόρων θεμάτων παιδικής προστασίας. Εκτός αυτών, 

διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο για αστυνομικούς, όσο και για δικαστές σε 

συνεργασία με τους Ευρωπαίους συνεργάτες του, έχει εισάγει την τεχνογνωσία και 

καλές πρακτικές άλλων χωρών στο πεδίο της υποστήριξης των παιδιών (π.χ. AMBER 

ALERT - Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των 

πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων, Υλοποίηση δράσης 

προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο 

Παιδείας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα Ιατρικά Κέντρα, 

τους Ιατρικούς - Οδοντιατρικούς Συλλόγους, Υλοποίηση Προληπτικών 

διαδραστικών βιωματικών δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και 

μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κηδεμόνες με στόχο την 

ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και την ανάπτυξη βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι σε κινδύνους (κακοποίηση, ενδοσχολική βία και 

εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, εξαφανίσεις) που πιθανά να αντιμετωπίσει ένα 

παιδί.  

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε αν και κατά πόσο μπορεί να φιλοξενηθεί ένα 

παιδί στη δομή ακόμα για μια νύχτα. Ο οργανισμός, δήλωσε ότι αν υπάρξει αυτό το 

αίτημα και κριθεί αναγκαίο και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου, κάποιο παιδί 

που βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν παρουσιάζει ενεργό ψυχοπαθολογία ή 

παραβατικότητα μπορεί να φιλοξενηθεί ακόμα και για ένα βράδυ ή για όσο διάστημα 

ορίσει ο Εισαγγελέας σε Σπίτι του Συλλόγου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που 

χρειάζονται, ώστε να μην διαταραχτεί η σωματική και ψυχική υγεία των υπολοίπων 
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παιδιών που διαμένουν στο Σπίτι (π.χ. χρήση ατομικής τουαλέτας, στην περίπτωση 

που δεν έχουν διενεργηθεί εξετάσεις για μεταδιδόμενα κλπ.).  

Σχετικά με τη διαδικασία της εντολής του εισαγγελέα ανηλίκων, το ίδρυμα 

δήλωσε ότι η εισαγγελική εντολή αποτελεί προϋπόθεση και χρειάζεται να συνοδεύει 

το παιδί κατά την πρώτη μέρα άφιξης του στο Σπίτι του Συλλόγου. Η συνεργασία με 

τις εισαγγελικές αρχές εκκινεί από τη στιγμή που προκύψει δυνατότητα φιλοξενίας 

του παιδιού σε κάποιο από τα Σπίτια του Συλλόγου. Υστέρα από την επικοινωνία του 

αρμοδίου κοινωνικού λειτουργία του Σπιτιού με τον ομόλογο του από την κοινωνική 

υπηρεσία γίνεται η επικοινωνία με τον εισαγγελέα προκειμένου να εκδοθεί η 

εισαγγελική εντολή. Επίσης διατυπώνουν ότι μέχρι στιγμής, από την εμπειρία τους 

δεν έχει ανακύψει δυσκολία ως προς την έκδοση των σχετικών εντολών για τη 

φιλοξενία παιδιών στον Σύλλογο.  

Σε άλλες συνεντεύξεις προκύπτει ένα κενό γραφειοκρατικής φύσεως μεταξύ 

εισαγγελέα και κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, όταν βρεθεί ένα παιδί άστεγο και 

προκειμένου να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή. Η ερευνητική ομάδα του έργου 

απηύθυνε την ερώτηση και στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ο οργανισμός απάντησε ότι 

από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, εφόσον ένα παιδί 

διατρέχει κίνδυνο μπορεί άμεσα να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας ή το 

Αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου βρίσκετε το παιδί που διατρέχει κίνδυνο. Στις 

περιπτώσεις που γνωρίζουμε ο εισαγγελέας ανηλίκων /ή πρωτοδικών, αφού 

αναζητηθεί και δεν βρεθεί το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ή αυτό κριθεί 

ακατάλληλο για τη φροντίδα του, διατάσσει την εισαγωγή του παιδιού σε 

Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη μέχρι να αναζητηθεί και να βρεθεί ο 

κατάλληλος για την περίπτωση του ανηλίκου χώρος φιλοξενίας. Ενώ, επίσης 

πρόσθεσαν ότι ως προς τη συνεργασία των Δήμων που τίθεται στο ερώτημα με τις 

εισαγγελικές αρχές δεν γνωρίζουν. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε την πιθανή δημιουργία ενός οικογενειακού 

δικαστηρίου και αυτό θα επιτάχυνε την επίλυση ζητημάτων που συμβάλλουν 

αρνητικά στην παιδική ευημερία. Ο οργανισμός απάντησε ότι η ίδρυση του 
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Οικογενειακού Δικαστηρίου αποτελεί ανάγκη και υποχρέωση της πολιτείας 

προκειμένου να επιταχύνεται η εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και να 

μην λιμνάζουν. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη οι δικαστές να εξειδικεύονται στο 

οικογενειακό δίκαιο και το έργο τους να υποστηρίζεται από ομάδα πεπειραμένων 

κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων ψυχιάτρων, παιδαγωγών κ.ά. 

Διαδεχόμενα, η ερευνητική ομάδα θέλησε να μάθει ποια είναι τα πιθανά μέτρα 

που μπορούν να ληφθούν ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. 

Ο οργανισμός μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης ενός επαρκούς 

συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και εποπτείας των δεικτών 

παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, καθώς και τη λειτουργία 

επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ψυχικής υγείας σε όλη την χώρα. 

Επίσης, σημαντική θεωρεί την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας, 

όπως και τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων ενεργειών, διαδικασιών, 

καταλλήλων επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων αναφοράς περιστατικών 

βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.  

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 

ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων, προκειμένου να βελτιωθούν τα μέχρι τώρα 

κακώς κείμενα. Ο οργανισμός απάντησε ότι έχουν γίνει αρκετές και σημαντικές 

πρωτοβουλίες τόσο για μια ενιαία μεθοδολογία σε ζητήματα διαχείρισης 

περιστατικών παιδιών σε κίνδυνο μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και φορέων, 

όσο και για τη δημιουργία και λειτουργία ενός ενοποιημένου συστήματος αυτόματης 

ενημέρωσης μεταξύ των αρμοδίων και εμπλεκομένων φορέων, ωστόσο κανένα από 

αυτά δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και κατά συνέπεια απουσιάζει ακόμα ο 

συντονισμός των φορέων και επαγγελματιών που εμπλέκονται σε περιστατικά 

παιδιών σε κίνδυνο με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταγράφονται επαναλήψεις 

διαδικασιών στη διαχείριση των περιστατικών οι οποίες μπορεί να τραυματίζουν 

δευτερογενώς το παιδί (π.χ. κατά τη διαδικασία διερεύνησης και διάγνωσης 

περιστατικών κακοποίησης παιδιών, όπου τα ανήλικα χρειάζεται να επαναλάβουν 
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πολλές φορές τα βιώματα τους στις διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται κατά 

τη διαχείριση).  

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. ΕΡ. Ποια είναι τα προγράμματά σας αναφορικά με τις άστεγες οικογένειες ή 

ανηλίκους?  

ΧτΠ. Το Χαμόγελο του Παιδιού, ως φορέας που εξειδικεύεται στην παιδική 

προστασία και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων παιδιών, λαμβάνει κάθε προληπτικό 

ή υποστηρικτικό μέτρο και στις περιπτώσεις παιδιών ή οικογενειών με παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο και τα οποία με οπουδήποτε τρόπο γνωστοποιηθούν στον 

Σύλλογο. 

Ως εκ τούτου καταρχήν μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που 

λειτουργεί παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών με 

ανήλικα τέκνα, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης 

(κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν 

σε : 

• στήριξη με υλικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ένδυση, υπόδηση, οικιακές 

συσκευές, βρεφικά είδη, έπιπλα κ.ά., ανάλογα με τις ανάγκες τους και τη 

διαθεσιμότητα των ειδών. 

• διασύνδεση του παιδιού και της οικογένειας με άλλες δράσεις του 

Συλλόγου όπως π.χ. με το Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας & 

Κοινωνικής Φροντίδας, όταν συναντάται πρόβλημα υγείας στο παιδί. 

• υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μέσω της 

ενισχυτικής διδασκαλίας, της διασύνδεσης με φροντιστήρια κλπ. 

• διασύνδεση του παιδιού και της οικογένειας του με υπηρεσίες υγείας - 

πρόνοιας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.  

• μέσω συμβουλευτικής - παροχή κατευθύνσεων για κοινωνικό-προνοιακά 

θέματα π.χ. διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων απορίας, επιδόματα απορίας, 

επιδόματα στέγασης κλπ 
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• συμβουλευτική - στήριξη των οικογενειών σχετικά με τη συμπεριφορά 

των παιδιών, προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, μαθησιακά 

προβλήματα και όπου κρίνεται σκόπιμο παραπομπή τους σε ψυχολόγους, 

ψυχιάτρους, εξειδικευμένα κέντρα κλπ. 

• κινητοποίηση - υποστήριξη των μελών της οικογένειας ώστε να 

δραστηριοποιηθούν για την επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. 

• Διασύνδεση της οικογένειας με εξειδικευμένους, για τυχόν ειδικά 

ζητήματα, φορείς 

Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις ο Σύλλογος έχει συμβάλλει στη φιλοξενία 

παιδιών που έχουν δηλώσει αστεγία στα Σπίτια που λειτουργεί για τη Φροντίδα παιδιών 

σε κίνδυνο, αλλά και οικογενειών με ανήλικα παιδιά κυρίως διασφαλίζοντας τη διαμονή 

και διατροφή τους σε ξενοδοχεία – χορηγούς, τουλάχιστο για το διάστημα που 

χρειάζεται να μεσολαβήσει, ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες του Συλλόγου να συμβάλουν 

στην οριστικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της αστεγίας, συνεργαζόμενη με 

αρμόδιους φορείς. Σε κάποιες εξατομικευμένες περιπτώσεις ο Σύλλογος έχει 

προχωρήσει και στη διάθεση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του, σε άστεγες οικογένειες με 

ανήλικα παιδιά, παρέχοντας στην οικογένεια την υποστήριξη που χρειάζεται, ώστε να 

αποκτήσει ξανά τη λειτουργικότητα της. Είναι ωστόσο σημαντικό να σημειωθεί, ότι 

κάθε περίπτωση εξετάζεται εξατομίκευα και αν οι παρεχόμενες από τον Σύλλογο 

υπηρεσίες δεν είναι οι κατάλληλες να καλύψουν την ανάγκη, τότε συμβάλει πάντα 

διαμεσολαβώντας και συνδέοντας την οικογένεια ή το παιδί με τις κατάλληλες για την 

περίπτωση υπηρεσίας και φορείς.  

 

2. ΕΡ Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ. εισοδηματικό) προκειμένου 

να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στη δομή σας;  

ΧτΠ. Το Χαμόγελο του Παιδιού λειτουργεί από το 1997 Σπίτια για τη διαμονή Παιδιών 

σε κίνδυνο. Τα Σπίτια αποτελούν πρωτίστως χώρους ασφαλούς διαμονής και φροντίδας 

παιδιών θυμάτων παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης και έχουν ως σκοπό να 
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προσφέρουν στα παιδιά ένα νέο οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο θα απολαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα για την υγιή σωματική, ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη τους. Ειδικότερα ο σκοπός των Σπιτιών αφορά στην: 

• άμεση προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, με την παροχή ενός 

σταθερού και ασφαλούς χώρου διαμονής των παιδιών.  

• παροχή εξατομικευμένων για κάθε παιδί και εξειδικευμένων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (κοινωνική & εκπαιδευτική ένταξη ή επανένταξη, ψυχολογική 

υποστήριξη, ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, ιατρική παρακολούθηση κ.ά.) με 

στόχο την κατά περίπτωση αποκατάσταση των παιδιών. 

Στα Σπίτια του Συλλόγου διαμένουν παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων (0-

18 ετών) και των δύο φύλων, ανεξαρτήτου φυλής ή εθνικότητας, τα οποία για λόγους 

κακοποίησης- παραμέλησης ή εξαιτίας σοβαρών κοινωνικών συνθηκών δεν 

επιτρέπεται να παραμείνουν στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον. Προϋποθέσεις για 

την ασφαλή διαμονή των παιδιών στα Σπίτια αποτελούν:  

• Η διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης που να δηλώνει την απουσία ενεργούς 

ψυχοπαθολογίας στο παιδί. Η παιδοψυχιατρική εκτίμηση είναι απαραίτητο να 

υπάρχει για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών και απαιτείται να προέρχεται από 

Κρατικό Παιδοψυχιατρικό Πλαίσιο. 

• Η διενέργεια εξετάσεων που να πιστοποιούν την απουσία μεταδοτικών 

νοσημάτων. Το πιστοποιητικό πρέπει να προέρχεται από Κρατικό Νοσοκομείο ή 

φορέα. 

• Η Εισαγγελική Εντολή ή /και Διάταξη για τη διαμονή του παιδιού. 

 

3. ΕΡ Συνοπτικά ποια είναι η συνήθης διαδικασία που ακολουθείτε προκειμένου 

να φιλοξενηθεί κάποιο παιδί στη δομή σας;  

ΧτΠ. Η φιλοξενία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο στα Σπίτια του Συλλόγου 

ξεκινάει με την έκφραση του αιτήματος, η οποία απευθύνεται από τον φορέα που 

χειρίζεται εκείνη τη στιγμή την υπόθεση του παιδιού (Εισαγγελία Ανηλίκων, Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πρόνοιας κ.ά.), είτε  
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• στην «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά – SOS 1056» ή 

• στα Κέντρα Άμεσης Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης που λειτουργεί ο 

Σύλλογος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. 

Για κάθε αίτημα φιλοξενίας, ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος του 

Συλλόγου ζητά να αποσταλεί εγγράφως το κοινωνικό ιστορικό του /της ανηλίκου ή 

εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό σύντομο κοινωνικό ιστορικό, παιδοψυχιατρική εκτίμηση 

που να δηλώνει την απουσία ψυχοπαθολογίας στο παιδί, τέτοιας μορφής που να χρήζει 

εξειδικευμένης φροντίδας και ιατρικές εξετάσεις που να πιστοποιούν την απουσία 

μεταδοτικών νοσημάτων. Μόλις παραληφθούν αυτά, η κοινωνική υπηρεσία των 

Σπιτιών διεύρυνα αναλυτικότερα το αίτημα και τις δυνατότητες στήριξης του παιδιού 

μέσω επικοινωνίας με τις αρμόδιες Κοινωνικές ή άλλες Υπηρεσίες που γνωρίζουν την 

υπόθεση του παιδιού και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου στα Σπίτια του 

συλλόγου και δεν προκύπτουν λόγοι σωματικής ή ψυχικής υγείας (όπως 

προαναφέρθηκαν) που να μην επιτρέπουν τη διαμονή του παιδιού στα Σπίτια του 

Συλλόγου, ξεκινά η διαδικασία μετάβασης του παιδιού στο Σπίτι του Συλλόγου κατόπιν 

έκδοσης της σχετικής εισαγγελικής εντολής.  

 

4. ΕΡ Στην περίπτωση που μια οικογένεια έρχεται σε επαφή μαζί σας, με αίτημα 

να φιλοξενήσετε το παιδί για ένα χρονικό διάστημα, μπορείτε να αναλάβετε 

κάτι τέτοιο; 

ΧτΠ Τα αιτήματα για τη φιλοξενία παιδιών στα Σπίτια του Συλλόγου, όπως 

προαναφέρθηκε εκφράζονται προς τον Σύλλογο από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

ασχολούνται με την παιδική προστασία (Εισαγγελία Ανηλίκων, Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πρόνοιας κ.ά.). Ωστόσο και σε κάθε περίπτωση που το αίτημα αυτό εκφραστεί 

απευθείας από την οικογένεια προς τον Σύλλογο (την κοινωνική υπηρεσία) 

διερευνώνται οι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην έκφραση αιτήματος απομάκρυνσης 

του παιδιού από την οικογένεια του. Σε κάθε περίπτωση εάν από τη διερεύνηση 

προκύψει η ανάγκη φιλοξενίας του παιδιού σε Σπίτι του Συλλόγου κλπ., 

ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες εισαγγελικές και λοιπές σχετιζόμενες υπηρεσίες και 
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εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις ψυχικής και σωματικής υγείας του παιδιού, 

η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

Εφόσον δεν προκύψουν λόγοι που να θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια, 

ψυχική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού (που μπορεί να επιβάλλει την άμεση 

απομάκρυνση του) αλλά αφορούν σε οικονομικούς παράγοντες και δυσκολίες η 

οικογένεια στηρίζεται μέσω των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που 

προαναφέρθηκε και παραπάνω.  

Επίσης «Τα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών» αποτελούν μια δράση του 

Συλλόγου που απευθύνεται σε οικογένειες με ανήλικα που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα στη λειτουργικότητα τους και τα οποία μπορεί να οφείλονται, είτε σε 

κοινωνικά/ οικονομικά προβλήματα, είτε σε σοβαρά προβλήματα υγείας των γονέων 

με συνέπεια να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες των παιδιών τους, 

που είναι υπεύθυνες για την ψυχοσωματική τους υγεία και την ψυχοκινητική τους 

εξέλιξη. Σκοπός της Ημερήσιας Φροντίδας είναι η ολιστική υποστήριξη των παιδιών 

κατά το διάστημα της ημέρας, με κύριο στόχο την υποστήριξη – ενδυνάμωση της 

οικογένειας τους, τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και των συνθηκών της 

οικογενειακής ζωής. Τα Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας παρέχουν στα παιδιά και τις 

οικογένειες τους τις παρακάτω υπηρεσίες: 

• Παροχή διατροφής στα παιδιά 

• Διασφάλιση της προσωπικής τους υγιεινής 

• Υποστήριξη της ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των παιδιών, σε 

συνεργασία με την οικογένεια 

• Εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε παιδί. 

• Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 

παιδιών με ανάπτυξη ατομικών ή ομαδικών δραστηριοτήτων. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης. 

• Ενίσχυση των διαπροσωπικών & κοινωνικών σχέσεων των παιδιών  

• Συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας.  
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• Παραπομπή & Διασύνδεση της οικογένειας σε φορείς που παρέχουν 

εξειδικευμένες υπηρεσίες 

 

5. ΕΡ Γνωρίζετε αν υπάρχουν παιδιά άστεγα στο Δήμο Αθηναίων (Περιφέρεια 

Αττικής); 

ΧτΠ. Δεν έχει περιέλθει στη γνώση μας κάποια επίσημη καταγραφή ή 

ενημέρωση σχετική με την παρουσία αστέγων παιδιών στον Δήμο Αθηναίων.  

 

6. ΕΡ Έχουμε καταλήξει στο μερικό συμπέρασμα ότι ίσως αντιμετωπίζετε πολλές 

δυσκολίες κατά την επιτέλεση του έργου σας. Θα σας ήταν εφικτό να μας 

παραθέσετε κάποιες από αυτές;  

ΧτΠ. Οι δυσκολίες που κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει ο Σύλλογος ως προς 

την επιτέλεση του έργου αφορούν τόσο σε ζητήματα γραφειοκρατίας, σε ζητήματα 

ελλιπούς νομοθεσίας ως προς την επίλυση θεμάτων που αφορούν στα παιδιά αλλά και 

στη γενικότερη λειτουργία του Συλλόγου. 

Ειδικότερα στο πεδίο της φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι δεχόμαστε πληθώρα αιτημάτων για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο, με 

αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η φιλοξενία όλων των παιδιών στα Σπίτια του 

Συλλόγου τα οποία είναι διαρκώς πλήρη ως προς τη δυναμικότητα τους. 

Ως εκ τούτου και καθώς το γεγονός αυτό αφορά καθολικά τον τομέα της παιδικής 

προστασίας, γνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών παραμένει για πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα στα Νοσοκομεία Παίδων, όπου έχουν εισαχθεί για 

προστατευτικούς λόγους κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 

Μια ακόμα δυσκολία, που δυστυχώς συναντάμε συχνά τα τελευταία χρόνια αφορά 

στα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, χρήζουν 

εξειδικευμένης φροντίδας σε χώρους στελεχωμένους με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 

οι οποίοι είναι ελάχιστοι και δεν επαρκούν να καλύψουν τον αριθμό των παιδιών που 

χρήζουν τις υπηρεσίες τους. Ακόμα και η μετάβαση νέων (18 ετών) - που μεγάλωσαν 

στα Σπίτια του Συλλόγου, εκδήλωσαν σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, παρέμειναν στα 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 315 

 
 

 

 

Σπίτια του συλλόγου λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα - σε 

δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολή με 

αμφίβολο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Σύλλογος με τη σύμφωνη γνώμη της 

αρμόδιας εισαγγελικής αρχής έχει προβεί στη μετάβαση αυτών των παιδιών και νέων 

σε διαμερίσματα του Συλλόγου τα οποία έχει στελεχώσει με ειδικούς ψυχικής υγείας 

προκειμένου τα παιδιά /νέοι να λαμβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται. 

 

7. ΕΡ Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την πρακτική εμπειρία σας αναφορικά 

με το πως έχουν υπερσκελιστεί κάποιες από αυτές τις δυσκολίες;  

ΧτΠ. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε πολλές περιπτώσεις και προκειμένου να 

στηρίξει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο ξεπερνά τις δυνατότητες του και προχώρα, 

όπως έχει αναφερθεί ακόμα στην αυτόνομη και εξατομικευμένη φροντίδα παιδιών με 

ίδια μέσα παιδιών π.χ. λειτουργία διαμερισμάτων διαμονής παιδιών με σοβαρά 

προβλήματα υγείας ή παιδιών με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας.  

Κατά αυτόν τον τρόπο το 2009 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησε ένα 

ξεχωριστό Σπίτι για ένα δίχρονο τότε αγοράκι που μεγάλωνε στο Ογκολογικό Τμήμα 

του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», χωρίς την οικογένειά του, μιας και η μητέρα του το 

εγκατέλειψε λίγους μήνες μετά τη γέννησή του, όταν δηλαδή διαγνώστηκε ότι το παιδί 

πάσχει από μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια. Ο μικρός πάλεψε, αγωνίστηκε και τα 

κατάφερε. Όταν ο μικρός Μαρίνος συνήλθε και οι γιατροί του νοσοκομείου δήλωσαν 

ότι έπρεπε να πάει στο σπίτι του δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό καθώς σπίτι δεν 

υπήρχε». Ο κίνδυνος λοιμώξεων όμως δεν επέτρεπε στον δίχρονο να μείνει με άλλα 

παιδάκια. Τότε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησε ένα αποκλειστικά δικό του 

χώρο, όπου το παιδί μεγάλωσε με ασφάλεια, ιατρική φροντίδα, δημιουργική 

απασχόληση, ψυχαγωγία ενώ μέσω του θεσμού της υιοθεσίας βρέθηκε και στην αγκαλιά 

μιας αληθινής οικογένειας. Από τότε και μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει 

προβεί και σε άλλες αντίστοιχες ενέργειες για να υποστηρίξει παιδιά με προβλήματα 

υγείας. 

http://www.babyspace.com.cy/el/17069-στο-νοσοκομειο
http://www.babyspace.com.cy/el/16243-νοσοκομειο-ανωδυνη-παραμονη
http://www.hamogelo.gr/
http://www.babyspace.com.cy/el/21301-125-παιχνιδια-για-παιδια
http://www.babyspace.com.cy/el/21301-125-παιχνιδια-για-παιδια
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Επίσης Το Χαμόγελο εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της νομοθεσίας που 

αφορούν στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, παιδιών θυμάτων κακοποίησης – 

παραμέλησης μέσω προτάσεων που καταθέτει στα σχετικά Υπουργεία και παρεμβάσεων 

σε Επιτροπές της Βουλής. Επιπλέον καταθέτει εκθέσεις γνωστοποίησης των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει στη λειτουργία και έχει προχωρήσει και στην υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίας με Υπουργεία και φορείς προκειμένου να οριστεί το ακριβές 

πλαίσιο συνεργασίας, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες στη διαχείριση διαφόρων θεμάτων 

παιδικής προστασίας. Επιπλέον, έχει αναλάβει και διοργανώσει εκπαιδευτικά 

σεμινάρια τόσο για αστυνομικούς, όσο και για δικαστές σε συνεργασία με τους 

Ευρωπαίους συνεργάτες του, έχει εισάγει την τεχνογνωσία και καλές πρακτικές άλλων 

χωρών στο πεδίο της υποστήριξης των παιδιών (π.χ. AMBER ALERT - Εθνικό 

Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε 

περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων, Υλοποίηση δράσης προληπτικής 

ιατρικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα Ιατρικά Κέντρα, τους Ιατρικούς - 

Οδοντιατρικούς Συλλόγους, Υλοποίηση Προληπτικών διαδραστικών βιωματικών 

δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και μαθήτριες, στους εκπαιδευτικούς, στους 

γονείς και κηδεμόνες με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και 

την ανάπτυξη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων απέναντι σε κινδύνους (κακοποίηση, 

ενδοσχολική βία και εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, εξαφανίσεις) που πιθανά να 

αντιμετωπίσει ένα παιδί.  

8. ΕΡ. Αν ένα παιδί για κάποιον λόγο βρεθεί μόνο του τη νύχτα, θα μπορείτε εσείς 

να το περιθάλψετε/φιλοξενήσετε ακόμα και για ένα βράδυ;  

ΧτΠ. Κάθε αίτημα φιλοξενίας παιδιού στα Σπίτια του Συλλόγου είναι μοναδικό και 

εξατομικευμένο και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Ως εκ τούτου και σε συνέχεια 

συνεργασίας με τον αρμόδιο εισαγγελέα και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου, 

κάποιο παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν παρουσιάζει ενεργό ψυχοπαθολογία ή 

παραβατικότητα μπορεί να φιλοξενηθεί ακόμα και για ένα βράδυ ή για όσο διάστημα 

ορίσει ο Εισαγγελίας σε Σπίτι του Συλλόγου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που 
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χρειάζονται, ώστε να μην διαταραχτεί η σωματική και ψυχική υγεία των υπολοίπων 

παιδιών που διαμένουν στο Σπίτι (π.χ. χρήση ατομικής τουαλέτας, στην περίπτωση που 

δεν έχουν διενεργηθεί εξετάσεις για μεταδιδόμενα κλπ.).  

Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον ο αρμόδιος Εισαγγελέας διατάξει την 

προστατευτική φύλαξη του παιδιού στο νοσοκομείο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

συμβάλλει κατόπιν σχετικής συνεργασίας με τον Εισαγγελέα στη μεταφορά του παιδιού 

στο Νοσοκομείο, τη διενέργεια της εισαγωγής του και την παροχή φροντίδας προς αυτό 

με την ενεργοποίηση των εθελοντών του Συλλόγου, οι οποίοι καλύπτουν τις 

φροντιστικές ανάγκες του παιδιού για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί. 

 

9. ΕΡ. Γνωρίζουμε ότι για να φιλοξενηθεί ένα παιδί στη δομή θα πρέπει να 

υπάρχει εντολή του εισαγγελέα ανήλικων. Θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια 

για τη διαδικασία που ακολουθείτε συνήθως. 

ΧτΠ. Η έκδοση εισαγγελικής εντολής για τη φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο στα Σπίτια 

του Συλλόγου αποτελεί προϋπόθεση και χρειάζεται να συνοδεύει το παιδί κατά την 

πρώτη μέρα άφιξης του στο Σπίτι του Συλλόγου. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με την 

αρμόδια εισαγγελία ξεκινά από τη στιγμή που θα προκύψει ότι υπάρχει δυνατότητα 

φιλοξενίας του παιδιού σε κάποιο από τα Σπίτια του Συλλόγου. Η/ο κοινωνική 

λειτουργός του Σπιτιού πραγματοποιεί επικοινωνία (γραπτή ή προφορική) με τον 

κοινωνικό λειτουργό του φορέα που έχει εκφράσει το αίτημα ή και με τον αρμόδιο 

εισαγγελέα και ενημερώνει για την αναγκαιότητα έκδοσης της εισαγγελικής εντολής. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει δυσκολία ως προς την έκδοση των σχετικών εντολών 

για τη φιλοξενία παιδιών στον Σύλλογο.  

 

10. ΕΡ Μας έχουν μεταφέρει ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα στη 

διαδικασία μεταξύ εισαγγελέα και Δήμου, όταν βρεθεί ένα παιδί άστεγο και 

προκειμένου να φιλοξενηθεί σε κάποια δομή. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο; Ποιο είναι 

αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; 
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ΧτΠ. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, εφόσον ένα 

παιδί διατρέχει κίνδυνο μπορεί άμεσα να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας ή το 

Αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου βρίσκετε το παιδί που διατρέχει κίνδυνο (στο 

παρόν ερώτημα παιδί σε αστεγία). Στις περιπτώσεις που γνωρίζουμε ο εισαγγελέας 

ανηλίκων /ή πρωτοδικών, αφού αναζητηθεί και δεν βρεθεί το οικογενειακό περιβάλλον 

του παιδιού ή αυτό κριθεί ακατάλληλο για τη φροντίδα του, διατάσσει την εισαγωγή του 

παιδιού σε Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη μέχρι να αναζητηθεί και να 

βρεθεί ο κατάλληλος για την περίπτωση του ανηλίκου χώρος φιλοξενίας.  

Αναφέρουμε δε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει στενή συνεργασία 

τόσο με τις Εισαγγελίες Ανηλίκων, όσο και με την Ελληνική Αστυνομία και κατόπιν 

σχετικών εισαγγελικών εντολών διενεργεί επιτόπιες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις 

παιδιών σε κίνδυνο, ενώ στις περιπτώσεις που ο εισαγγελέας διατάσσει την 

προστατευτική φύλαξη παιδιού σε νοσοκομείο ο σύλλογος συμβάλει στη φροντίδα των 

παιδιών κατά τη διαμονή τους στο νοσοκομείο με τους εθελοντές του.  

Ως προς τη συνεργασία των Δήμων που τίθεται στο ερώτημα με τις εισαγγελικές 

αρχές δεν γνωρίζουμε. 

 

11. ΕΡ Η πιθανή δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου πιστεύετε ότι θα 

επιτάχυνε την επίλυση ζητημάτων που συμβάλλουν αρνητικά στην παιδική 

ευημερία όπως π.χ. στο παραπάνω 10; 

ΧτΠ. Μολονότι η εκδίκαση των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου γίνεται κανονικά 

κατά την πρόβλεψη του νόμου 2447/96 (άρθρο 48) και έχουν ενεργοποιηθεί τα ειδικά 

τμήματα σε επίπεδο καταρχήν των μεγάλων πόλεων, ωστόσο η μη συγκρότηση σε σώμα 

του ανωτέρω δικαστηρίου αποκλειστικής απασχόλησης, σχετικά με υποθέσεις που 

αφορούν την κατάσταση του ανήλικου, παρά τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 48 του 

Ν.2447/1996, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του φόρτου, να εκδικάζονται με πολλές 

καθυστερήσεις οι υποθέσεις αυτές και από δικαστές που δεν έχουν ιδιαίτερη 

εξειδίκευση. 
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Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η ίδρυση του Οικογενειακού Δικαστηρίου αποτελεί 

ανάγκη και υποχρέωση της πολιτείας προκειμένου να επιταχύνεται η εκδίκαση 

υποθέσεων οικογενειακού δικαίου και να μην λιμνάζουν. Σημαντικό θα ήταν δε οι 

δικαστές να εξειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο και το έργο τους να υποστηρίζεται 

από ομάδα πεπειραμένων κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων ψυχιάτρων, 

παιδαγωγών κ.ά. 

 

12. ΕΡ Θα θέλατε να μας πείτε μερικά λόγια αναφορικά με πιθανά μέτρα που 

μπορούν να ληφθούν ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας;  

ΧτΠ. 

• Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και 

εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε όλη την 

χώρα. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη τη χώρα. 

• Διασύνδεση και συστηματική συνεργασία των υπηρεσιών και φορέων που 

ασχολούνται με τα παιδιά. 

• Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας. 

• Θεσμοθέτηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων ενεργειών, διαδικασιών, καταλλήλων 

επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων αναφοράς περιστατικών βίας, 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.  

• Θεσμοθέτηση της ενημέρωση των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 

σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων για το σύνολο των δικαιωμάτων τους και 

τους τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας – κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης. 

• Σύσταση εισαγγελιών ανηλίκων και οικογενειακών δικαστηρίων σε όλες τις 

περιφέρειες της χώρας. 
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• Εφαρμογή των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά –θύματα, η οποία 

επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης σε φιλικό προς το παιδί περιβάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο, με τη χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών μεθόδων 

και διασφάλιση του απορρήτου και της δηκτικότητας του παιδιού. 

 

13. ΕΡ Θα συμφωνούσατε με το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ενοποιημένου 

συστήματος αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των δομών 

φιλοξενίας και των νοσοκομείων, προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα ή 

αυτό είναι που υπάρχει ήδη. 

ΧτΠ. Mολονότι μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί αρκετές και σημαντικές πρωτοβουλίες 

τόσο για μια ενιαία μεθοδολογία σε ζητήματα διαχείρισης περιστατικών παιδιών σε 

κίνδυνο μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και φορέων (π.χ. Πρωτόκολλο 

Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών: 

Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού: Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης και 

Παραμέλησης των Παιδιών ), όσο και για τη δημιουργία και λειτουργία ενός 

ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ των αρμοδίων και 

εμπλεκομένων φορέων (π.χ. E-pronoia για τον Πολίτη: Έργο του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κύριο σκοπό την 

ενδυνάμωση του «Κοινωνικού Δικτύου» της χώρας, τον συντονισμό των φορέων 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας -δημοσίων και ιδιωτικών- και την 

παροχή προηγμένων, προσβάσιμων on-line Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: Ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας (Η.Δ.Δ.Υ.Π.) 

που διαχειρίζεται το Μητρώο των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας - Εθνικό 

Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης 

(Ε.Κ.Ά.Π.) για το παιδί ), ωστόσο κανένα από αυτά δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή 

και κατά συνέπεια απουσιάζει ακόμα ο συντονισμός των φορέων και επαγγελματιών 

που εμπλέκονται σε περιστατικά παιδιών σε κίνδυνο με αποτέλεσμα πολλές φορές να 
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καταγράφονται επαναλήψεις διαδικασιών στη διαχείριση των περιστατικών οι οποίες 

μπορεί να τραυματίζουν δευτερογενώς το παιδί (π.χ. κατά τη διαδικασία διερεύνησης 

και διάγνωσης περιστατικών κακοποίησης παιδιών, όπου τα ανήλικα χρειάζεται να 

επαναλάβουν πολλές φορές τα βιώματα τους στις διαφορετικές ειδικότητες που 

εμπλέκονται κατά τη διαχείριση).  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παραπάνω συνέντευξη προκύπτει ταύτιση 

αναφορικά με τη σημαντικότητα της στέγασης των παιδιών και της ολιστικής 

αντιμετώπισης της ευημερίας τους. Επιπροσθέτως, η συνέντευξη συνέβαλλε θετικά 

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τα άστεγα παιδιά και πιθανά 

γραφειοκρατικά ζητήματα που προκύπτουν, αν το παιδί είναι άστεγο και την 

πρόσβαση του σε δομές φιλοξενίας. Επίσης, περιγράφονται οι δράσεις και τα 

κριτήρια εισαγωγής στις δομές του Συλλόγου. Σημαντική είναι επίσης η παρουσίαση 

των μέτρων που προτείνει ο Σύλλογος προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια και 

δυσκολίες.  

Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας φορέας που εξειδικεύεται στην παιδική 

προστασία και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων παιδιών, λαμβάνοντας κάθε 

προληπτικό ή υποστηρικτικό μέτρο και στις περιπτώσεις παιδιών ή οικογενειών με 

παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο 

γνωστοποιηθούν στον Σύλλογο. Οι υπηρεσίες του αφορούν από τη στήριξη σε υλικά 

αγαθά έως και τη διασύνδεση της οικογένειας με εξειδικευμένους, για τυχόν ειδικά 

ζητήματα, φορείς. Προκύπτει λοιπόν ότι ο οργανισμός ακολουθεί μια ολιστική 

προσέγγιση στο ζήτημα της προστασίας της παιδικής ηλικίας.  Αναφορικά με τα 

κριτήρια φιλοξενίας ενός παιδιού στο Κέντρα Φιλοξενίας του Συλλόγου, θα πρέπει 

τα παιδιά να είναι θύματα παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης. Βασικός σκοπός 

του Συλλόγου είναι η άμεση προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και 

η παροχή εξατομικευμένων και εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι 

προϋποθέσεις συνίστανται στη διενέργεια παιδοψυχιατρικής εκτίμησης που να 
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δηλώνει την απουσία ενεργούς ψυχοπαθολογίας στο παιδί, στη διενέργεια εξετάσεων 

που να πιστοποιούν την απουσία μεταδοτικών νοσημάτων και στην Εισαγγελική 

Εντολή ή /και Διάταξη για τη διαμονή του παιδιού. Προκειμένου να φιλοξενηθεί 

κάποιο παιδί στις δομές του Συλλόγου, θα πρέπει να υπάρξει αίτημα φιλοξενίας είτε 

από την Εισαγγελία Ανηλίκων, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, είτε από την 

«Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά – SOS 1056» ή από τα Κέντρα Άμεσης 

Κοινωνικής & Ιατρικής Επέμβασης. Απαραίτητη σε αυτό το σημείο είναι η κοινωνική 

έρευνα που διενεργεί ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος, η εισαγγελική 

εντολή και οι εξετάσεις που θα συνοδεύουν το παιδί. Αν υπάρχει διαθεσιμότητα στα 

Σπίτια και δεν προκύπτουν άλλοι λόγοι ξεκινά η διαδικασία μετάβασης του παιδιού 

στο Σπίτι του Συλλόγου. 

Αν υπάρχει ανάγκη, κάποιο παιδί να φιλοξενηθεί άμεσα στη δομή, αυτό 

μπορεί να συμβεί αν το παιδί δεν παρουσιάζει ενεργό ψυχοπαθολογία ή 

παραβατικότητα μπορεί να φιλοξενηθεί ακόμα και για ένα βράδυ ή για όσο διάστημα 

ορίσει ο Εισαγγελίας σε Σπίτι του Συλλόγου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που 

χρειάζονται, ώστε να μην διαταραχτεί η σωματική και ψυχική υγεία των υπολοίπων 

παιδιών που διαμένουν στο Σπίτι (π.χ. χρήση ατομικής τουαλέτας, στην περίπτωση 

που δεν έχουν διενεργηθεί εξετάσεις για μεταδιδόμενα κλπ.).  

Σχετικά με τις δυσκολίες που βρίσκουν κατά την πρακτική εμπειρία τους στο 

πεδίο, ο Σύλλογος δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν τόσο σε 

ζητήματα γραφειοκρατίας, σε ζητήματα ελλιπούς νομοθεσίας ως προς την επίλυση 

θεμάτων που αφορούν στα παιδιά αλλά και στη γενικότερη λειτουργία του Συλλόγου. 

Επίσης, ο όγκος των αιτημάτων είναι μεγάλος και δεν είναι πάντα εύκολο να 

ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα. Αυτό ισχύει για  όλες τις δομές φιλοξενίας και 

οδηγεί στην αύξηση των παιδιών που φιλοξενούνται περιστασιακά στα Νοσοκομεία 

Παίδων. Επιπλέον, διατύπωσαν ότι υπάρχει κενά στο υποστηρικτικό πλαίσιο μετά 

την ενηλικίωση για παιδιά που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα, διότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες. 
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Ο Σύλλογος, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία νομοθετικών πλαισίων που 

θα επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών, ενώ παράλληλα συμμετέχει 

και στην κατάρτιση εκθέσεων για τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν. Επίσης, 

προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, ο Σύλλογος, ξεπερνά 

τις δυνατότητες του και προχώρα στην αυτόνομη και εξατομικευμένη φροντίδα 

παιδιών όπως είναι η λειτουργία διαμερισμάτων διαμονής παιδιών με σοβαρά 

προβλήματα υγείας ή παιδιών με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Τέλος, 

διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο για αστυνομικούς, όσο και για δικαστές σε 

συνεργασία με τους Ευρωπαίους συνεργάτες του.  

Στα μέτρα που προτείνει ο Σύλλογος για να βελτιωθεί η παιδική ευημερία 

είναι μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, 

παρέμβασης και εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας 

στην Ελλάδα, καθώς και τη λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και 

ψυχικής υγείας σε όλη την χώρα. Επίσης, σημαντική θεωρεί την ενίσχυση του θεσμού 

της αναδοχής και υιοθεσίας, όπως και τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων 

ενεργειών, διαδικασιών, καταλλήλων επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων 

αναφοράς περιστατικών βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Τέλος, 

προτείνει την ίδρυση Οικογενειακού Δικαστηρίου και τη δημιουργία ενός 

συντονιστικού οργάνου μεταξύ φορέων και επαγγελματιών, καθώς και ενός 

ενοποιημένου συστήματος αυτόματης ενημέρωσης. 

 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής σημεία εστίασης αναφορικά με τα 

παιδιά που εμφανίζουν επιδείνωση της ευημερίας των, επειδή στερούνται τη στέγη 

και το πώς αυτά επωφελούνται από τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας, από την πλευρά της στέγης, επίσης καταλήγουμε σε κάποια κενά 

δημιουργούνται στο υφιστάμενο πλαίσιο και παρατίθενται προτεινόμενες λύσεις: 
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1. Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης: 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο από τις υπηρεσίες που παρέχει το 

Χαμόγελο του Παιδιού είναι τα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο ή εντοπίζονται 

ζητήματα κακοποίησης ή παραμέλησης από τις φυσικές οικογένειες.  

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα 

ώστε να μπορέσει να καταστεί εφικτή η ένταξή τους στη δομή. Σε κάθε 

περίπτωση, τα παιδιά που για κάποιο λόγο βρίσκονται στο δρόμο αβοήθητα δεν 

είναι εύκολο να φτάσουν στις δομές φιλοξενίας.  

2. Δυσκολίες και κενά που εντοπίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης: 

• Υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις 

διαδικασίες του κράτους. Ειδικότερα, εμφανίζονται κενά σε ζητήματα 

νομοθεσιών που αφορούν στα παιδιά αλλά και τη γενικότερη λειτουργία του 

Συλλόγου, γεγονός το οποίο καθιστά προβληματική την άμεση επέμβαση από 

πλευράς οργανισμών στην άμεση ανακούφιση προβλημάτων στέγης και 

ανατροφής των παιδιών.  

• Αύξηση του αριθμού των παιδιών με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Τα 

παιδιά αυτά χρήζουν εξειδικευμένης φροντίδας σε χώρους στελεχωμένους με 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι είναι ελάχιστοι και δεν επαρκούν να 

καλύψουν τον αριθμό των παιδιών. 

• Ελλιπές υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση των νέων στην 

ενηλικίωση και ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. Σε 

συνέχεια του παραπάνω, παιδιά που μεγάλωσαν στα Σπίτια του Συλλόγου, 

εκδήλωσαν σοβαρή ψυχιατρική πάθηση, παρέμειναν στα Σπίτια του συλλόγου 

λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα - σε δομές ψυχικής 

υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολή με 

αμφίβολο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Σύλλογος με τη σύμφωνη 
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γνώμη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής έχει προβεί στη μετάβαση αυτών των 

παιδιών και νέων σε διαμερίσματα του Συλλόγου τα οποία έχει στελεχώσει με 

ειδικούς ψυχικής υγείας προκειμένου τα παιδιά /νέοι να λαμβάνουν την 

υποστήριξη που χρειάζονται. 

• Λίγες δομές, οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα τα παιδιά. 

Υπάρχει πληθώρα αιτημάτων παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, τουλάχιστον 

αναφορικά με το ΧτΠ. Αυτό οδηγεί σε πληρότητα των Σπιτιών του Συλλόγου. 

Αυτό καθιστά αδύνατη τη εξυπηρέτηση όλων των παιδιών. Ως εκ τούτου ένας 

σημαντικός αριθμός παιδιών παραμένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα 

Νοσοκομεία Παίδων, όπου έχουν εισαχθεί για προστατευτικούς λόγους κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής. 

• Έλλειψη επίσημης καταγραφής από πλευράς κράτους του ζητήματος της 

παιδικής αστεγίας και εν γένει της παιδικής φτώχειας. Αυτό οδηγεί σε 

υποεκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και διαδεχόμενα στην 

ελλειμματική προνοιακή πολιτική. 

3. Αναφορικά με τα μέτρα/ λύσεις που μπορούν να ληφθούν ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα κενά στο υπάρχον πλαίσιο, αντιμετώπισης της 

παιδικής φτώχειας από την πλευρά της στέγης, ώστε να καταστούν οι 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες πιο αποτελεσματικές, είναι τα εξής: 

• Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης 

και εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην 

Ελλάδα. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα σε όλη 

τη χώρα. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη τη χώρα. 

• Διασύνδεση και συστηματική συνεργασία των υπηρεσιών και φορέων που 

ασχολούνται με τα παιδιά. 

• Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας. 
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• Θεσμοθέτηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων ενεργειών, διαδικασιών, 

καταλλήλων επιστημονικών εργαλείων και συστημάτων αναφοράς 

περιστατικών βίας, κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών.  

• Θεσμοθέτηση της ενημέρωση των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

μέσω σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων για το σύνολο των δικαιωμάτων 

τους και τους τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας – κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης. 

• Η ίδρυση Οικογενειακού Δικαστηρίου αποτελεί ανάγκη και υποχρέωση της 

πολιτείας προκειμένου να επιταχύνεται η εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού 

δικαίου και να μην λιμνάζουν. Σημαντικό θα ήταν δε οι δικαστές να 

εξειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο και το έργο τους να υποστηρίζεται από 

ομάδα πεπειραμένων κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων ψυχιάτρων, 

παιδαγωγών κ.ά. 
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1. Η Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: νομικός 

αντίκτυπος εντός του συστήματος ποινικής Δικαιοσύνης 

 

1.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε μια σύντομη επισκόπηση της Σύμβασης 

του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον αντίκτυπο που αυτή κατάφερε να 

έχει πρωτίστως σε εθνικά νομικά συστήματα και δευτερευόντως σε διεθνές 

επίπεδο. Καθώς η Σύμβαση δεν προβλέπει την δημιουργία αυτοτελούς 

Δικαστηρίου ή παρόμοιου οργάνου όπως η ΕΣΔΑ, η ερμηνεία και η επιβολή της 

εντοπίζεται εμμέσως κυρίως σε εθνικό επίπεδο μέσω μεταρρυθμίσεων και της 

δημιουργίας προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Μια από τις πιο απτές επιρροές που η 
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Σύμβαση κατάφερε να αποκτήσει βρίσκεται στον τομέα της θέσης των ανηλίκων 

εντός του εθνικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.  

Τόσο όσον αφορά τους ανηλίκους τους ίδιους ως κατηγορούμενους σε ποινικές 

διαδικασίες σε περιπτώσεις νεανικής παραβατικότητας όσο και σχετικά με την 

θέση των παιδιών εγκλείστων σε σωφρονιστικά καταστήματα, η Σύμβαση 

κατάφερε να επηρεάσει τον εθνικό νομοθέτη ακόμα και σε περιπτώσεις που αυτός 

δεν συνάδει απολύτως στο νομοθετικό του έργο με τις επιταγές της. Εξάλλου η 

Σύμβαση καθ’ εαυτή έχει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό άρθρων με άμεση 

εφαρμογή (self-executing stipulations), επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο στα 

Συμβαλλόμενα Κράτη να εφαρμόσουν τη συνθήκη «κατά το δοκούν», 

λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψιν τις βασικές αρχές που αυτή προβλέπει. 

 Εντός του γενικότερου πεδίου των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 

Σύμβαση κατάφερε να προκαλέσει την έμμεση δημιουργία νομοθετημάτων 

επιτυγχάνοντας έτσι την κατασκευή θεμελίων λίθων στον τομέα των δικαιωμάτων 

του παιδιού. Όπως κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, έτσι και η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού ως προϊόν διεθνούς δικαίου στρέφεται τελεολογικά προς 

το κράτος αποσκοπώντας στην ρύθμιση της σχέσης μεταξύ Κράτους και Ατόμου 

με ειδικότερη έμφαση στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ατόμου. Αποτέλεσμα 

τούτου αλλά και της ίδιας της μορφής της Σύμβασης, είναι εν μέρει πως τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη εφαρμόζουν τη Σύμβαση μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας 

με γνώμονα το περιεχόμενο της. 

 Στα σημεία που ακολουθούν θα αναφερθούμε περιεκτικά και εν συντομία στο 

πως η Σύμβαση επηρεάζει το πολύ ευαίσθητο θέμα της θέσης του ανηλίκου εντός 

του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στα εθνικά νομοθετικά πλαίσια της 

Ελλάδας, της Αυστρίας και της Γερμανίας. Ο λόγος για την επιλογή του θέματος 

αυτού βρίσκεται στο γεγονός ότι η θέση και η ευημερία του παιδιού εντός του 

συστήματος ποινικής δικαιοσύνης αποτελεί έναν ιδιαιτέρως λεπτεπίλεπτο τομέα. Η 

Σύμβαση κατάφερε να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων οι οποίες μπορούν 

να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα σχετικά με την κατάσταση των παιδιών σε ένα 
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εν δυνάμει ιδιαίτερα ακραίο περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε να αποβεί και 

ζημιογόνο για την ζωή τους ως παιδιά αλλά και ως μετέπειτα ενήλικες. 

 

1.2.  Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως νομική καινοτομία 

 Η Σύμβαση αποτελεί ένα σχετικά νέο όργανο δημοσίου διεθνούς δικαίου, το 

οποίο υιοθετήθηκε το 1989 από τα Ηνωμένα Έθνη. Από την οπτική γωνία της 

τελεολογικής ερμηνείας η Σύμβαση ήταν είναι και θα παραμείνει ένα εργαλείο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποσκοπεί στην εστίαση των δικαιωμάτων αυτών 

σε μια ειδική κατηγορία μελών της κοινωνίας. Παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα 

τα οποία προτάσσει δεν αποτελούν καθαυτά κάτι το νέο με την έννοια μια 

καινοτομίας, η προσαρμογή αυτών στις ανάγκες του παιδιού είναι σαφώς μια νέα 

οπτική. Βάσει της ειδικής θέσης της οποίας απολαμβάνουν οι ανήλικοι στην 

πλειονότητα των νομικών συστημάτων διεθνώς ήταν απολύτως αναγκαίο να 

διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο που θα αναφέρεται σε αυτή την 

κοινωνική κατηγορία. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί πως τα παιδιά όπως και κάθε 

άλλο άτομο ήδη απολάμβαναν την προστασία των δικαιωμάτων τους από τις ήδη 

υπάρχουσες διεθνείς Συμβάσεις -όπως η ΕΣΔΑ- χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως 

δεν χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.  

 Πρώτο και κύριο μέλημα αλλά και στόχος της συνθήκης ήταν να θέσει 

ελάχιστες προδιαγραφές προς όφελος των παιδιών επιδιώκοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο να εισάγει μια νέα οπτική στην ίδια τη διεθνή κοινότητα.378 Η διαφύλαξη 

των προτύπων αυτών ως το ελάχιστο προαπαιτούμενο θα έθετε τα δικαιώματα των 

ανηλίκων και την αντίληψη του εθνικού νομοθέτη επί τούτου σε μια άλλη και 

καλύτερα εστιασμένη βάση. Η Σύμβαση επιδιώκει την ενσωμάτωση και νομική 

ρύθμιση κάθε πλευράς της ζωής των παιδιών θέτοντας ως πρόταγμα την αποφυγή 

και προστασία των ανηλίκων από παράγοντες οι οποίοι είναι γνωστό πως ασκούν 

αρνητική επιρροή τόσο στην ευημερία τους όσο και στην ανάπτυξή τους.  

 
378  Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français 
de droit international, volume 35, 1989. pp. 433-445; 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 341 

 
 

 

 

 Ως εκ τούτου η Σύμβαση παρουσιάζει μια πολύπλευρη προσέγγιση εκτεινόμενη 

από τον ίδιο τον πυρήνα της ζωής του παιδιού στα πρώτα της στάδια με ειδικότερη 

αναφορά στην προστασία της οικογένειας έως και τις πιο ακραίες καταστάσεις που 

μπορούν σήμερα τα παιδιά να βιώσουν όπως η συμμετοχή τους σε ένοπλες 

συρράξεις, η έκθεσή τους σε συνθήκες εξανδραποδισμού και η εμπλοκή τους σε  

ποινικές διαδικασίες ως κατηγορούμενοι ή τέκνα κατηγορούμενων. Ξεκινώντας με 

την οικογένεια η Σύμβαση προσπαθεί να συνδέσει την έννοια της οικογένειας στην 

παραδοσιακή έκφανσή της με τον προσδιορισμό της ως κοινωνική «θερμοκοιτίδα», 

η οποία θα προετοιμάσει τα παιδιά για την ζωή τους ως ενήλικες.379 

Με άλλα λόγια η Σύμβαση επιδιώκει να συνδυάσει υποκειμενικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του ορισμού της οικογένειας με έναν όρο, ο οποίος θα βασίζεται σε 

αντικειμενικές κοινωνικές έννοιες καλύπτοντας έτσι την εξήγηση της οικογένειας 

βάσει μιας λειτουργικής ερμηνείας. Ο λόγος βρίσκεται στην διαφορετική ερμηνεία που 

προσδίδεται στα νομικά συστήματα διεθνώς, ο οποίος απορρέει από πολιτισμικές 

διαφορές όπως αυτές αντανακλώνται και αποτυπώνονται στην εκάστοτε εγχώρια 

εθνική νομοθεσία σχετικά με τομείς του οικογενειακού δικαίου. Η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού καταφέρνει να γίνει ένα νομικό μέσο αρκετά κατάλληλο ώστε 

να διορθώσει ελλείψεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού.  Μέσω 

της ενίσχυσης ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων, όπως αυτά διασφαλίζονται και 

αναφέρονται σε άλλες παρόμοιες διεθνείς συμβάσεις όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθίσταται δυνατή η παροχή έτοιμων ερμηνειών σε 

ήδη υπάρχουσες διατάξεις, προσαρμοσμένες δε σε περιπτώσεις ανηλίκων, τόσα σε 

εθνικά όσο και σε διεθνή δικαστήρια. Ένα πολύ καλό παράδειγμα επί τούτου 

αποτελούν τα θεμέλια τα οποία θέτει η Σύμβαση σε περιπτώσεις διεθνούς υιοθεσίας: 

Σύμφωνα με το κείμενο και τις επιταγές της Σύμβασης η υιοθεσία ανηλίκων δεν πρέπει 

να εμπορευματοποιείται ενώ παράλληλα το μέλλον του παιδιού και η ευημερία του 

εντός ενός οικογενειακού περιβάλλοντος θα πρέπει να τελούν υπό εγγύηση.380 Αυτή η 

 
379 ibid. 
380 ibid 
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νομική έννοια της αποφυγής της εμπορευματοποίησης κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια 

της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού θέτοντας τα θεμέλια για την 

μεταγενέστερη δημιουργία της Σύμβασης της Χάγης για την προστασία των παιδιών 

και την προστασία σχετικά με την διακρατική υιοθεσία (HCCP). Η Σύμβαση της Χάγης 

αποδείχθηκε με τη σειρά της ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 

στον τομέα εφαρμογής της, καταδεικνύοντας έτσι την έμμεση επιρροή της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

1.3.  Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού εντός του -εθνικού- νομικού 

συστήματος 

 Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψιν πως κάθε όργανο 

δημοσίου διεθνούς δικαίου πρέπει να ερμηνεύεται αυτόνομα και μέσα στα ίδια του 

τα νομικά όρια. Για τον σκοπό της ερμηνείας η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο 

των Συνθηκών μας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία. Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 

32 της Σύμβασης αυτής, τόσο οι ασκούντες το νομικό επάγγελμα όσο και οι 

κοινωνοί της νομικής επιστήμης έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν ένα 

σύστημα εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το οποίο 

απορρέει από την ίδια την Σύμβαση, κατόπιν αυτόνομης ερμηνείας των άρθρων της 

ανεξαρτήτως των εγχώριων και εθνικών κανονιστικών πλαισίων. Κατ’ επέκταση 

και όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, πολλές από τις διατάξεις της Σύμβασης 

δύναται να έχουν άμεση εφαρμογή χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσαρμογής τους 

από τον εθνικό νομοθέτη.381 Τούτο οδηγεί στην αποφυγή επιρροής των όρων της 

Σύμβασης από την εθνική νομική κουλτούρα, ενισχύοντας την δυνατότητα της 

Σύμβασης να προάγει νομικές αντιλήψεις και ερμηνείες ευρέως αποδεκτές και 

εφαρμόσιμες.  Παρ ’όλα αυτά και παρά τις τάσεις διεθνών συμβάσεων να 

δημιουργούν όργανα επιβολής του περιεχομένου τους, όπως για παράδειγμα το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού δεν προβλέπει την ύπαρξη κάποιου παρόμοιου οργάνου.  

 
381 Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine 
Analyse jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014 
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 Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται και στο μέλλον να εισαχθεί κάποια 

μεταρρύθμιση η οποία θα προβλέπει τη σύσταση ενός τέτοιου δικαιοδοτικού 

οργάνου αρμόδιο για τα ζητήματα, την ερμηνεία και επιβολή του περιεχομένου της 

Σύμβασης. Ο λόγος έγκειται μάλλον σε δικαιοπολιτικά ζητήματα καθώς όπως 

προαναφέραμε η ερμηνεία και αντίληψη βασικών όρων όπως το καλό του παιδιού, 

ο ρόλος αλλά και η σύνθεση της οικογένειας εναπόκεινται σε κοινωνικές και 

πολιτισμικές αντιλήψεις οι οποίες είναι καθόλα ανομοιογενείς σε διεθνές επίπεδο. 

Ως εκ τούτου θα ήταν δύσκολη έως και αθέμητη η σύσταση ενός δικαιοδοτικού 

σώματος επιφορτισμένου με την ενοποίηση και την ομοιογενή εφαρμογή εννοιών 

οι οποίες έχουν διαφορετικά εφαλτήρια σημεία ανά την υφήλιο με αποτέλεσμα τον 

κατακερματισμό της νομικής αντίληψης και ερμηνείας.382 

 Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν πως η Σύμβαση είναι μια «τίγρης 

χωρίς δόντια» όσον αφορά το πεδίο της εφαρμογής της. Με την δημιουργία της 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθίσταται δυνατή η έκδοση Γενικών 

Σχολίων (General Comments) και η ετήσια διοργάνωση Ημερών Συζήτησης (Days 

of General Discussion). Με τον τρόπο αυτό η πρόοδος σχετικά με την εφαρμογή 

της Σύμβασης και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων ενισχύεται, ενώ οι νομικές 

επιταγές των Ηνωμένων Εθνών σε αυτό το θέμα επεκτείνονται εμμέσως. Οι 

κυβερνήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών επιδιώκουν να αποσπάσουν θετικές 

αναφορές στα Γενικά Σχόλια τόσο για λόγους εγχώριας πολιτικής κατανάλωσης 

όσο και για λόγους διαφύλαξης του κύρους τους, καταδεικνύοντας έτσι για ακόμη 

μια φορά την έμμεση επιρροή της Σύμβασης, αυτή την φορά ως ένα είδος 

«Σφραγίδας Ποιότητας».383 

 Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταφέρνει βέβαια παρά την 

έμμεση εφαρμογή της να επηρεάσει νομικές απόψεις ακόμη και στα υψηλότερα 

επίπεδα της νομολογίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα πολύ 

 
382 Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of 
Law and the Family 5 (1991), 132-169 
383 Bennouna M., La convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. In: Annuaire français 
de droit international, volume 35, 1989. pp. 433-445; 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 344 

 
 

 

 

χαρακτηριστικό  παράδειγμα παραμένουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίπτωση T. και V εναντίον του 

Η.Β.. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν βασίστηκε εξολοκλήρου 

στις επιταγές της Σύμβασης, δεν παρέβλεψε τις επιταγές της στο ζήτημα της 

εφαρμογής της ποινικής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις ανηλίκων. Επί του θέματος το 

Δικαστήριο απεφάνθει πως ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο ανήλικος δικάζεται 

με διατάξεις που δεν λαμβάνουν υπόψιν την ηλικία του και ως εκ τούτου ως 

ενήλικος, η απονομή δικαιοσύνης κατά την διάρκεια της ποινικής διαδικασίας 

οφείλει να έχει ως γνώμονα τις ικανότητες αντίληψής του βάσει της ηλικίας του. 

Τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης πρέπει για τον λόγο αυτό να μην υποβαθμίζουν 

τον παράγοντα της ηλικίας των ανηλίκων και το κατά πόσον ο/η ανήλικος/η 

κατηγορούμενος/η δύναται να συμμετέχει ενεργά στην ίδια του την υπεράσπιση, 

ανεξάρτητα από την θέση του κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η νύξη 

αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδεικνύει την θέληση του να συμπεριλάβει 

τα νομικά πρότυπα που εισήγαγε η Σύμβαση. 384  Επιπλέον στην απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση Keegan το δικαστήριο 

δημιούργησε έναν απευθείας σύνδεσμο με τη Σύμβαση, ειδικότερα με το άρθρο 7 

της ιδίας, υποστηρίζοντας εκ νέου την θέση και τη νομολογία όπως αυτή προέκυψε 

από την υπόθεση Marckx (1979). Μέσω της δυνατότητας που του παρείχε το άρθρο 

7, τα επιχειρήματα της απόφασης βασίστηκαν σε ένα προϊόν νομικού θετικισμού 

στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού.385 

 Η νομική κανονιστική ισχύς που «παράγει» η Σύμβαση διαφαίνεται εκ νέου και 

μέσω μιας συστηματικής και τελεολογικής ερμηνείας των άρθρων της. Το 

παράδειγμα του άρθρου 18 σύμφωνα με το οποίο οι γονείς έχουν την πρωταρχική 

ευθύνη σχετικά με τη διαφύλαξη των συμφερόντων του παιδιού αφήνει χώρο μέσω 

 
384 Kilkelly U., The Best of Both Worlds for Children's Rights? Interpreting the European Convention on 
Human Rights in the Light of the UN Convention on the Rights of the Child,  Human Rights Quarterly, 
Vol. 23, No. 2 (May, 2001), pp. 308-326 
385 ibid. 
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μιας γραμματικής ερμηνείας στον εθνικό νομοθέτη για ορισμό του κράτους ως εν 

δυνάμει κηδεμόνα. Η ανάληψη της κηδεμονίας αλλά και η κρατική μέριμνα είναι 

επικουρικές περιπτώσεις καθώς το ίδιο το άρθρο αφήνει περιθώρια ερμηνείας μόνο 

για την συνεπικουρία του κράτους εφόσον συντρέχουν λόγοι. Ο εθνικός νομοθέτης 

κατά τον τρόπο αυτό έρχεται να επιφορτίσει το κράτος σε δεύτερη γραμμή, με την 

προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του παιδιού.386 Ακολούθως το άρθρο 

27 επιδιώκει να εισάγει νομικές λύσεις σε περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι σε 

θέση να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για το ανήλικο τέκνο, βάσει των 

δικαιωμάτων που αυτό απολαμβάνει μέσω της Συμβάσεις, προβλέποντας ομοίως 

τη συνδρομή του κράτους. 

 

1.4. Η Σύμβαση ως θεσμός με έμμεσα αποτελέσματα  

 Μέσω της κανονιστικής της ισχύος και λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως 

τόσο τα συμβαλλόμενα μέρη όσο και τα υποκείμενα δικαίου της σύμβασης είναι 

κράτη, είναι λογικό επόμενο πως η Σύμβαση έχει αντίκτυπο στην εγχώρια έννομη 

τάξη. Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των 

Συνθηκών, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρέπει να ενσωματωθεί 

στην εγχώρια έννομη τάξη όσο το δυνατόν καλύτερα ιδιαιτέρως όσον αφορά τις 

διατάξεις της με άμεση εφαρμογή. Βέβαια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός 

πως στις αναπτυσσόμενες χώρες,  η απόλυτη συμμόρφωση με τις επιταγές της 

Σύμβασης αποτελεί ίσως μια ψευδαίσθηση μιας και πολλές από αυτές 

αντιμετωπίζουν βαρύνουσας σημασίας προβλήματα που απειλούν την ίδια τους την 

ύπαρξη και λειτουργία. Ως εκ τούτου ο επικουρικός ρόλος του κράτους δεν είναι 

δυνατόν εκ των πραγμάτων να αντιστοιχεί στο επίπεδο το οποίο ορίζει ως στόχο η 

συνθήκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει επ’ουδενί πως το περιεχόμενο της συνθήκης 

όπως και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μια 

 
386 Mc Goldrick D., The United Nations Convention On The Rights of the Child, International Journal of 
Law and the Family 5 (1991), 132-169 
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«πολυτέλεια» την οποία μόνο η Δύση μπορεί να «απολαμβάνει» λόγω της 

αυξημένης πολιτικής σταθερότητας.  

 Η Σύμβαση καθ’ εαυτή καταφέρνει να προσφέρει ένα πλαίσιο λύσεων μέσω 

νομικών ρυθμίσεων, καθοδηγητικού χαρακτήρα καθώς το περιεχόμενό της 

ενασχολείται μεν με ένα μικρό αριθμό μελών της κοινωνίας, οι αποδέκτες δε και 

το αποσκοπούμενο ρυθμιστικό της πεδίο είναι καθοριστικής σημασίας για το 

μέλλον. Με την αναγωγή βασικών ανθρωπίνων αναγκών όπως πρόσβαση στην 

παιδεία, τροφή και απευθείας αναφορές σε συνθήκες βιοτικών επιπέδων, έρχεται 

να γεμίσει το κανονιστικό κενό που άφησαν διεθνείς συνθήκες καθοριστικής 

σημασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά 

και Πολιτικά Δικαιώματα καταφέρνοντας έτσι να γίνει ένα ορόσημο στην ιστορία 

του δημοσίου διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.387 Πάρα 

ταύτα, όπως κάθε όργανο και συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα έμφυτά της 

ελαττώματα δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο McGoldrick οξυδερκώς παρατηρεί του 

ότι μόλις τα όργανα δικαιοδοτικής ή ερμηνευτικής και εφαρμοστικής φύσεως που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε συνθήκες αλλά και συμβάσεις, εγκαθιδρυθούν 

ξεκινώντας τη λειτουργία τους τείνουν να αποκτούν ένα δικό τους κανονιστικό 

«πνεύμα». Στην περίπτωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού η 

Επιτροπή είναι αυτό το όργανο, το οποίο καταφέρνει μόνο περιστασιακά μέσω των 

Γενικών Σχολίων του να επηρεάσει την εγχώρια αλλά και τη διεθνή νομολογία, 

όπως αναφέραμε συντόμως και παραπάνω. 

 Ένας από τους πλέον σημαντικούς τομείς δικαίου επί του οποίου η Σύμβαση 

καταφέρνει να έχει την πλέον δραστική της επιρροή, είναι το σωφρονιστικό δίκαιο 

αλλά και η διοίκηση καταστημάτων κράτησης εν γένει. Ως εκ τούτου οι 

περιπτώσεις της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας αρχικά θα μας απασχολήσουν 

κυρίως από την οπτική γωνία της εναρμόνισης τους με τις επιταγές της Σύμβασης 

και τις έμμεσες επιρροές που αυτή ασκεί. Ο λόγος της επιλογής αυτής εναπόκειται 

στην αυξημένη κανονιστική ισχύ που ασκεί ο νόμος στη διαμόρφωση της 

 
387 ibid. 
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ανθρώπινης συμπεριφοράς, ιδιαιτέρως σε ένα περίκλειστο και άκρως ελεγχόμενο 

περιβάλλον όπως αυτό των σωφρονιστικών καταστημάτων. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον τόσο οι ενήλικες γονείς όσο και οι ανήλικοι έρχονται αντιμέτωποι με 

έντονες προκλήσεις. Ο εθνικός νομοθέτης έρχεται και αυτός με τη σειρά του 

αντιμέτωπος με την πρόκληση του συμβιβασμού μεταξύ των εθνικών πολιτικών 

και αντιλήψεων περί σωφρονιστικού δικαίου και της εφαρμογής της Σύμβασης, 

μέρη της οποίας είναι και οι δύο χώρες. 

 Επιπλέον στις περιπτώσεις της Γερμανίας, της Αυστρίας αλλά και της Ελλάδας, 

η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατάφερε -έστω και εμμέσως- να 

επηρεάσει τη θέση των ανηλίκων εντός του σωφρονιστικού συστήματος. Ο 

αυστριακός Σωφρονιστικός Κώδικας, όπως και οι περισσότεροι νομοθέτες των 

γερμανικών Κρατιδίων, μιας και η σχετική με τα σωφρονιστικά καταστήματα 

νομοθεσία εμπίπτει στην επιτόπια αρμοδιότητα, προσαρμόζεται στο περιεχόμενο 

της Σύμβασης, ιδιαιτέρως όσον αφορά το άρθρο 9 της ιδίας. Τούτο προκύπτει από 

την παρ. 74 , εδ. 2 του Αυστριακού Σωφρονιστικού Κώδικα, βάσει της οποίας 

γυναίκες κρατούμενοι, οι οποίες εκτίουν την ποινή τους σε σωφρονιστικά 

καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να διαβιούν μαζί με τα παιδιά τους μέχρι και τη 

συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας του τέκνου, εκτός και αν διακινδυνεύεται 

το καλό του τέκνου.388 Εκτός αυτού ο Διευθυντής των φυλακών έχει τη δυνατότητα 

σε περίπτωση αντιστοίχου αιτήματος από την κρατούμενη να επεκτείνει το χρονικό 

διάστημα αυτό μέχρι και το 3ο έτος της ηλικίας, σε περίπτωση που απομένει το 

περισσότερο ένας χρόνος στην κρατούμενη για να ολοκληρώσει την ποινή της. Το 

συμφέρον και το καλό του παιδιού παραμένει βεβαίως για την απόφαση του 

Διευθυντή, ως διοικητικού οργάνου τον αποκλειστικό παράγοντα για την λήψη της. 

Βάσει παρόμοιων προϋποθέσεων, ο/η κρατούμενος/η έχει τη δυνατότητα να εκτίσει 

την ποινή του/της σε συνθήκες κατ’οίκον περιορισμού μέσω ηλεκτρονικής επίβλεψης, 

σύμφωνα με την παρ. 156b, εδ. 2 του ιδίου, σε περίπτωση που αυτός/αυτή έχει 

δικαιώματα κηδεμονίας ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που άπτονται της 

 
388 Strafvollzugsgesetz (StVG) 
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ανατροφής του ανηλίκου. Τόσο η 156b όσο και η 74 μένουν πιστές στο περιεχόμενο 

της Σύμβασης με δύο τρόπους: 

α) παρέχοντας λύσεις δια νόμου σε νέες μητέρες αποφεύγοντας τον διαχωρισμό 

μητέρας-τέκνου αμέσως μετά την γέννα 

β) διαφυλάσσοντας την επαφή με τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς σύμφωνα 

με τα άρθρα 8 και 37 ( c) e contrario. 

 Στην περίπτωση της Γερμανίας το νομικό πλαίσιο είναι παρόμοιο αν όχι 

ταυτόσημο. Καθώς η διοίκηση των καταστημάτων κράτησης και τα νομοθετικά της 

πλαίσια καθορίζονται από τον «τοπικό» νομοθέτη, η Σύμβαση, η οποία είναι 

κομμάτι του εθνικού ομοσπονδιακού δικαίου βρίσκει την εφαρμογή της εμμέσως, 

χωρίς αυτό όμως να σημαίνει πως δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στο 

Αυστριακό παράδειγμα. 389  Στην Ελλάδα η κατάσταση ακολουθεί τις ως άνω 

περιπτώσεις  επιτρέποντας αντιστοίχως την διαβίωση μητέρας-τέκνου intra muros, 

όπως προβλέπεται και στο άρθρο 13, παρ. 3 του Σωφρονιστικού Κώδικα. 390 

Ειδικότερα στην περίπτωση που η γυναίκα κρατούμενη δεν έχει λοιπούς 

πλησιέστερους συγγενείς, ικανούς να αναλάβουν την κηδεμονία, ο νόμος 

προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής του τέκνου εφόσον αυτό δεν είναι άνω των 

3ων ετών, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός του καταστήματος. Με τη 

συμπλήρωση του 3ου έτους το τέκνο τοποθετείται είτε υπό την επιμέλεια αρμόδιας 

αρχής κοινωνικής πρόνοιας είτε άλλου συγγενικού προσώπου, κατόπιν δικαστικής 

αποφάσεως. Η γραμματική ερμηνεία της διάταξης, επιτρέπει την εξαγωγή του εξής 

συμπεράσματος: ανήλικοι μέχρι και το 3ο έτος της ηλικίας τους διαβιούν με την 

μητέρα τους εντός του καταστήματος, ενώ μετά τη συμπλήρωση αυτού το κράτος 

αναλαμβάνει τη κηδεμονία, πάντα βεβαίως με γνώμονα το καλό και το συμφέρον 

του τέκνου. Ως εκ τούτου βλέπουμε εκ νέου την εναρμόνιση μεταξύ της Σύμβασης 

και της εθνικής νομοθεσίας, όπου το κράτος αναλαμβάνει δευτερεύοντα και 

επικουρικό ρόλο. Συγγενικές και γονικές επαφές, οφείλουν να διατηρούνται εκτός 

 
389 Schmahl S., Auswirkungen der UN-Kinderrechtskonvention auf die deutsche Rechtsordnung – Eine 
Analyse jüngster gesetzgeberischer und judikativer Entwicklungen, RdJB 1/2014 
390 Ν. 2776/1999, Σωφρονιστικός Κώδικας 
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και αν συντρέχουν λόγοι που υποδεικνύουν μια άλλη προσέγγιση για το καλό του 

τέκνου. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω φαίνεται πως η Σύμβαση 

καταφέρνει να έχει σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της νομοθεσίας, όχι τόσο 

βάσει μιας ξεκάθαρα άμεσης εφαρμογής αλλά ακόμη περισσότερο λόγω των 

προτύπων που αυτή θέτει. Σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός πως στον τομέα 

του σωφρονιστικού δικαίου, η Σύμβαση συνέβαλλε στον καθορισμό μιας αρχής, η 

οποία ορίζει πως η επαφή μεταξύ γονέα και ανηλίκου πρέπει πρωτίστως να 

διατηρείται. Εάν λάβουμε υπόψιν δε το περιβάλλον της φυλακής, εντός του οποίου 

η ελευθερία του ατόμου περιορίζεται μαζικά με σκοπό την αναμόρφωσή του, η 

επαφή των γυναικών κρατουμένων με τα τέκνα τους θα μπορούσε να θεωρηθεί 

δευτερεύον. Η Σύμβαση όμως κατάφερε να αναγάγει το σημείο αυτό σε δικαίωμα 

το οποίο με τη σειρά του διαμόρφωσε και το αντίστοιχο πρότυπο. 

1.5. Εγκλεισμός ανηλίκων και σωφρονιστικό δίκαιο μέσα από την οπτική της 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 Ένα επιπλέον σημείο ζωτικής σημασίας είναι η εφαρμογή της σύμβασης και η 

ερμηνεία αυτής στις περιπτώσεις, όπου ο ανήλικος καταδικάζεται από το αρμόδιο 

ποινικό δικαστήριο. Η Σύμβαση θέτει και πάλι ελάχιστες προδιαγραφές για την έκτιση 

της ποινής. Μένοντας πιστή στο γενικότερό της πνεύμα οι κατευθύνσεις που παρέχει 

και θέτει προβλέπουν τη διαμόρφωση της ποινής βάσει τις ανάγκες και την ειδικότερη 

κατάσταση του ανηλίκου, σε περιπτώσεις που η ποινική διαδικασία λήξει με 

καταδικαστική απόφαση. Ακόμη λοιπόν και στην περίπτωση της καταδίκης η Σύμβαση 

ορίζει πως“[…]The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity 

with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest 

appropriate period of time […]”391.  Το αποτέλεσμα του άρθρου αυτού δύναται να 

γίνει αντιληπτό και στα τρία εθνικά συστήματα. Μεγαλύτερο παράδειγμα τούτου 

παραμένει ο Γερμανικός Νόμος περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων, ο οποίος 

σύμφωνα με τη παρ. 17, εδ. 2 προβλέπει πως πριν από την επιβολή κάποιας στερητικής 

 
391 Article 37 (b) CRC 
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της ελευθερίας ποινής, ο αρμόδιος δικαστικός πρέπει να λάβει υπόψιν του πειθαρχικά 

ή λοιπά εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέτρα. Ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου η 

φυλάκιση φαίνεται ως η μόνη δυνατή λύση, ο νομοθέτης ορίζει πως οι συνήθεις ποινές 

του Ποινικού Κώδικα όσον αφορά τη χρονική τους διάρκεια δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται. Εν γένει ακόμη και για αξιόποινες πράξεις κακουργηματικού 

χαρακτήρα, το σύνολο της ποινής δεν δύναται να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια. Τούτο δε 

αποτελεί σύμφωνα με μια γραμματική αλλά και τελεολογική ερμηνεία του νόμου την 

εξαίρεση, καθώς δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε κακουργήματα τα οποία επισείουν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΚ ποινές φυλάκισης άνω των δέκα ετών. Μια τέτοια 

ερμηνεία υποστηρίζεται και από τη διάταξη την ίδια, η οποία ορίζει πως ποινές 

φυλάκισης δεν μπορούν γενικότερα να ξεπερνούν τα πέντε έτη. 392 

 Βέβαια η επιρροή της Σύμβασης δεν σταματά εκεί. Σύμφωνα με το άρθρο 37 

(c) ανήλικοι κρατούμενοι πρέπει να εκτίουν την ποινή τους σε ξεχωριστούς χώρους 

από ενήλικες κρατούμενους, εκτός και αν το συμφέρον του παιδιού οδηγεί σε αντίθετα 

συμπεράσματα. Η επίδραση του άρθρου αυτού μπορεί να εντοπιστεί στην περίπτωση 

του Γερμανού νομοθέτη μέσω του καθορισμού ειδικών καταστημάτων αποκλειστικά 

για ανηλίκους,  ως τόπους έκτισης της ποινής.393 Ακολούθως ο νομοθέτης αναθέτει 

στην εκτελεστική αλλά και δικαστική εξουσία την ευθύνη των γονέων για την 

ανατροφή του και για την παροχή παιδείας. Κατά αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με την 

παρ. 90, εδ. 1 του Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων το κράτος 

αναλαμβάνει τον επικουρικό του ρόλο αποσκοπώντας στην προσωρινή αντικατάσταση 

της οικογένειας και την προετοιμασία του παιδιού για τη ζωή του ως ενήλικας. Εν γένει 

το σχετικό Γερμανικό νομοθετικό πλαίσιο αντιλαμβάνεται τον εγκλεισμό ανηλίκων ως 

την τελευταία δυνατή λύση σε υποθέσεις νεανικής παραβατικότητας, επιτρέποντας μας 

μέσω μια συστηματικής ερμηνείας των διατάξεών του να εξάγουμε το συμπέρασμα 

πως μένει πιστός στο περιεχόμενο της Σύμβασης και πως η φυλάκιση οφείλει να 

αποφευχθεί με κάθε τρόπο. 

 
392 §18 dJGG 
393 §90 (2) JGG 
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 Ο Αυστριακός νομοθέτης ακολουθεί ομοίως τον ίδιο δρόμο διατηρώντας τα 

πρότυπα της Σύμβασης. Μέσω του αντίστοιχου  Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων 

Ανηλίκων, οι δικαστικοί λειτουργοί αλλά και οι συνήγοροι ανηλίκων κατηγορουμένων 

έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν τον ανήλικο και να τον βοηθήσουν να αποφύγει 

τη φυλάκιση. Όπως και στη Γερμανική περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται  σε μέτρα 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση εκείνων των 

προβλημάτων του ανήλικου, που το οδήγησαν εν τέλει στο εδώλιο. Ο νόμος προβλέπει 

για το λόγο αυτό πως βάσει κανόνων εθνικού δικαίου, η κατάλληλη υπηρεσία 

αναστολών μπορεί να οργανώσει ένα συμβούλιο κοινωνικού δικτύου.394 Το συμβούλιο 

αυτό έχει την δυνατότητα να οργανώσει ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει ο ανήλικος τον εγκλεισμό λόγω της συμπεριφοράς, 

για την οποία in casu διώκεται ποινικά. Το συμβούλιο αποτελείται από διάφορα 

πρόσωπα στον κύκλο του ανηλίκου και μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ρόλος του είναι ακόμα σημαντικότερος σε 

περιπτώσεις προφυλάκισης, όπου το συμβούλιο μπορεί να προτείνει στον ανακριτή ένα 

μέτρο το οποίο θα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό χωρίς όμως αυτό να συμβαίνει σε 

κατάσταση εγκλεισμού.395 

 Ο αυστριακός νομοθέτης όπως και ο Γερμανός περιλαμβάνει τα λεγόμενα της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την ελαχιστοποίηση του 

χρονικού διαστήματος εγκλεισμού, στο εγχώριο νομικό σύστημα εφαρμόζοντάς τα με 

διττό τρόπο: 

 

α) Η παρ. 5 του Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων λαμβάνει τις 

απαραίτητες προφυλάξεις έναντι των ανηλίκων είτε μέσω προβλέψεων για μικρότερες 

ποινές φυλάκισης σε σύγκριση με τις ποινές του ΠΚ είτε απαγορεύοντας κατά 

περιπτώσεις τον εγκλεισμό καθ’ εαυτό.396 

 

 
394 §29e Bewährungshilfegesetz 
395 §35a JGG 
396 §5 Z. 5 JGG 
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β) Οι παρ. 12 και 13 του Νόμου περί Ποινικών Δικαστηρίων Ανηλίκων δίνουν τη 

δυνατότητα στο δικαστήριο να εκδώσουν καταδικαστική απόφαση χωρίς την επιβολή 

ποινής, διατηρώντας όμως το δικαίωμα της εισαγγελίας να αιτηθεί και να λάβει την 

επιβολή ποινής στο μέλλον. 

Τα παραπάνω δείχνουν πως τόσο η Γερμανία όσο και η Αυστρία, όντας παράλληλα και 

κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, ακολουθούν τις κατευθύνσεις και τις επιταγές 

της στον τομέα της νεανικής παραβατικότητας και της θέσης του ανηλίκου στην 

ποινική διαδικασία και στα μετέπειτα σωφρονιστικά μέτρα.  

 Η Ελληνική νομοθεσία δεν υστερεί στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τον 

Σωφρονιστικό Κώδικα οι ανήλικοι κρατούμενοι πρέπει να διαβιούν και να εκτίουν την 

ποινή τους σε ξεχωριστά καταστήματα και χώρους.397 Κατά την διάρκεια της ποινής 

εντός των καταστημάτων εφαρμόζονται μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα με στόχο την 

αναμόρφωση και εκπαίδευση ανήλικων εγκλείστων. Ο ελληνικός ΠΚ δε ακολουθεί τις 

ίδιες γραμμές με τους ειδικούς νόμους της Γερμανίας και της Αυστρίας. Σύμφωνα με 

τα άρθρα 122-127 η επικρατούσα αρχή της αναμόρφωσης μέσω εκπαιδευτικών, 

παιδαγωγικών, ψυχιατρικών και ψυχολογικών μέτρων παραμένει η ίδια όπως και στα 

άλλα δύο παραδείγματα. Το άρθρο 127 ΠΚ προβλέπει εγκλεισμό μόνο σε περιπτώσεις 

που συντρέχουν λόγοι ειδικής πρόληψης στο άτομο του κατηγορούμενου 

αποσκοπώντας έτσι στην περαιτέρω εστίαση του δικαστηρίου στον χαρακτήρα και στα 

προβλήματα χαρακτήρα του ανηλίκου που τον οδηγούν στην παραβατικότητα. Με 

άλλα λόγια, το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να προσφύγει στην επιβολή ποινής 

εγκλεισμού μόνο εφόσον η παραβατική συμπεριφορά του κατηγορουμένου δεν μπορεί 

να αντιστραφεί με άλλα μέτρα. Βεβαίως ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στην 

αντικειμενική προϋπόθεση πως η φυλάκιση δύναται να επιβληθεί μόνο στη περίπτωση 

που ο ανήλικος έχει φτάσει την εφηβεία.398 Σε αντίθεση με το Αυστριακό δίκαιο, ο 

Έλληνας νομοθέτης δεν δίνει στο δικαστήριο τη δυνατότητα καταδίκης χωρίς την 

επιβολή ποινής, όπως προβλέπει η παρ. 5 του Νόμου περί Δικαστηρίων Ανηλίκων. Στις 

 
397 άρθρο 12, παρ. 1-4 
398 άρθρο 127, παρ. 1 ΠΚ  
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περιπτώσεις στις οποίες η ποινή εγκλεισμού πρέπει να επιβληθεί από το δικαστήριο, το 

άρθρο 54 ΠΚ ορίζει πως η ελάχιστη δυνατή ποινή είναι έξι μήνες, ενώ εάν βάσει των 

άρθρων του ΠΚ η ποινή για την αξιόποινη πράξη αντιστοιχεί σε ισόβιο εγκλεισμό, τότε 

η ποινή μετατρέπεται συνολικά στο ανώτατο δυνατό όριο των δέκα ετών. 

 Αν και η ποινή των δέκα ετών φαίνεται ασύμβατη με το περιεχόμενο της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το γεγονός της παρεμπόδισης της επιβολής 

ισόβιας φυλάκισης ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις επιταγές της Σύμβασης. Αυτό 

όμως δεν σημαίνει πως η Ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει τη δυνατότητα στη 

δικαιοσύνη να απέχει όχι μόνο από την επιβολή σχετικών ποινών αλλά και από την 

άσκηση ποινικής δίωξης εν γένει. Το άρθρο 45Α ΚωδΠοινΔικ αφήνει στη διακριτική 

ευχέρεια του εισαγγελέα σε αξιόποινες πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα και 

εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ειδικής πρόληψης, την απόφαση άσκησης ή μη ποινικής 

δίωξης. Κατά αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα μη εμπλοκής του ανηλίκου μετατοπίζεται 

από την ακροαματική διαδικασία στη προδικασία σε αντίθεση με τη βούληση του 

Αυστριακού νομοθέτη.399 

 Αξίζει όμως να σημειωθεί πως στην αναφορά της Επιτροπής για τα Δικαιώματα 

του παιδιού, επιφορτισμένης όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την επιτήρηση της 

εφαρμογής της Σύμβασης, αναγνωρίζει για τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα σε 

αναφορά της το 2012, πως σχετικά με το άρθρο 37 (b) η θέση των ανηλίκων στο 

σωφρονιστικό και ποινικό σύστημα της χώρας παραμένει προβληματική.400  Ειδική 

μνεία γίνεται στους ανηλίκους της μειονότητας των Ρομά στην Ελλάδα όπου η 

Επιτροπή διαπιστώνει ελλείψεις ειδικά στο καθεστώς δικονομικής τους προστασίας. 

Πέραν τούτου αναφέρεται στην ανάγκη εναρμόνισης του νομικού καθεστώτος στην 

Ελλάδα με τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά παρουσιάζονται σε διάφορους διεθνείς 

κανόνες και σε διεθνείς οδηγίες (π.χ. Riyadh Guidelines, the Havana Rules etc.) αλλά 

 
399 Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να αναφερθεί πως το μέτρο της εκτροπής της διαδικασίας κατά 
τη προδικασία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο και διαδεδομένο στο Εισαγγελικό σώμα ειδικότερα σε 
περιπτώσεις ανηλίκων δραστών. Ο Νόμος περί Δικαστηρίων Ανηλίκων προσαρμόζει στη παρ. 8 το 
μέτρο αυτό στις ανάγκες των ανηλίκων. 
400 UN CRC/C/GRC/CO/2-3, 2012 
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και στη θέσπιση ειδικής νομικής θέσης σχετικά με ανηλίκους 15-18 χρονών. Βεβαίως, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα έργο της Επιτροπής περιορίζεται στην επιτήρηση και 

οι συστάσεις της δεν δύνανται να εφαρμοστούν από κάποιο δικαστικό όργανο σε 

διεθνές επίπεδο. Παραμένουν όμως σημαντικό έργο για την ερμηνεία και την 

εναρμόνιση των Κρατών με τα επίπεδα και πρότυπα που θέτει η Σύμβαση εν γένει.  

 

1.6. Συμπεράσματα-Παρατηρήσεις 

 

 Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι ένα πρωτοπόρο όργανο 

διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σκοπός της είναι να 

βελτιώσει αλλά και να εφαρμόσει απευθείας τα δικαιώματα του παιδιού ως ένα 

εξειδικευμένο κομμάτι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί του παρόντος παρουσιάστηκε 

μια ειδικότερη πτυχή της όσον αφορά τη σχέση των ανηλίκων και την αντιμετώπισή 

τους από την ποινική νομοθεσία. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με την 

ποινική δικαιοσύνη κυρίως σε δύο περιπτώσεις: 

α) είτε ως ανήλικοι κατηγορούμενοι 

β) είτε ως τέκνα ενήλικων κατηγορουμένων και εγκλείστων 

Η Σύμβαση κατάφερε και στις δύο περιπτώσεις να θέσει διεθνή πρότυπα, βάσει 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων «ραμμένων» στα μέτρα των παιδιών, επηρεάζοντας έτσι την 

οπτική της ποινικής δικαιοσύνης αλλά και του σωφρονισμού επί του θέματος. 

 Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά την 

εφαρμογή κανόνων διεθνούς δικαίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

παραμένουν εξαιρετικά μεγάλα και πολυάριθμα, η Σύμβαση κατάφερε να έχει μια 

θετική απήχηση και ένα θετικό αποτέλεσμα σε κάποια μέρη του κόσμου. 

Προτάσσοντας το καλό του παιδιού οι εθνικοί νομοθέτες εκμεταλλεύτηκαν την 

ευκαιρία και βάσει της συμβατικής τους υποχρέωσης προέβησαν στις αντίστοιχες 

μεταρρυθμίσεις. Στις περιπτώσεις που παρουσιάσαμε μπορεί να γίνει αντιληπτός ο 

αντίκτυπος της Σύμβασης ειδικότερα στη νομική προσέγγιση του θέματος αλλά και 

στην επιβολή του νόμου στις περιπτώσεις που τα παιδιά είναι παθητικοί παραλήπτες 
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των αποτελεσμάτων του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Βέβαια, ίσως η 

διαφοροποίηση στον τομέα του σωφρονισμού σε συνθήκες εγκλεισμού σχετικά με τον 

άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο μεταξύ ανηλίκων εγκλείστων και ανηλίκων που διαβιούν 

με εγκλείστους είναι ίσως περιττή μιας και ο ανήλικος παραμένει ο αποδέκτης του 

περιβάλλοντος ενός σωφρονιστικού καταστήματος. 

 Επί του θέματος του εγκλεισμού παραμένει σημαντικό έργο το οποίο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί. Η ολοκληρωτική  κατάργηση ει δυνατόν των ποινών φυλάκισης και 

η διαγραφή τους από τον ποινικό νόμο σε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων θα 

φέρει τα συμβαλλόμενα κράτη πλησιέστερα στο πνεύμα και τις επιταγές της. Εξάλλου 

ο νομοθέτης και στις τρείς περιπτώσεις φαίνεται πως επιδιώκει την αποφυγή της 

επιβολής ποινών φυλάκισης δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά με 

τη σειρά τους ίσως θα πρέπει να λάβουν τη θέση της ποινής εν γένει σε περιπτώσεις 

ανηλίκων μένοντας καθόλα πιστά στην αρχή της ειδικής πρόληψης παρακάμπτοντας 

όμως τον εγκλεισμό. Εν κατακλείδι και λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη θέση που 

έχουν οι ανήλικοι σχεδόν σε κάθε τομέα δικαίου και στα τρία παραδείγματα, ο σκοπός 

της αναμόρφωσης οφείλει τόσο βάσει της Σύμβασης όσο και βάσει της τελεολογικής 

ερμηνείας κάθε στερητικής της ελευθερίας ποινής εν γένει, να αποτελεί το μόνο και 

κύριο μέλημα. 
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v.  ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ 

ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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1.1.Μια ερμηνεία σχετικά με τα αποτελέσματα, υπό το πρίσμα της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 Τα συμπεράσματα του πρώτου γύρου καταγραφής της ευημερίας ξεκάθαρα 

καταδεικνύουν για τη περίοδο της κρίσης, πως η κατάσταση στην περιοχή της Αττικής 

δεν συνάδει με το κείμενο και τους στόχους της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Ιδιαιτέρως εντοπίζεται μια έλλειψη σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις 

των Κρατών-Μελών ως προς την εφαρμογή των στόχων που θέτουν τα άρθρα 3 και 17 

της Σύμβασης. Οι βελτιώσεις σε σύγκριση με τα  αποτελέσματα των πρώτων χρόνων 

της οικονομικής κρίσης  και της σημερινής κατάστασης (2018-2019) είναι μεν πολλά 

υποσχόμενες, απέχουν δε από τα βέλτιστα σε σχέση με το πνεύμα και τους στόχους της 
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Σύμβασης (βλέπε αποτελέσματα της D.5, διάσταση της μη οικονομικής ευημερίας, για 

την ηθική καλλιέργεια του ατόμου). Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψιν τη χρήση του 

άρθρου 3 παρ.1 της Σύμβασης, οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο αξιολόγησης 

νομοθετημάτων, πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζονται σχετικά με ανηλίκους,401 

δύναται να ειπωθεί πως τα συμπεράσματα του άρθρου καταδεικνύουν μια 

ελλειμματικού χαρακτήρα αξιολόγηση. Αντιστοίχως η χρήση της παρ. 2 του ιδίου, ως 

μια «συλλογικού» χαρακτήρα διάταξη έρχεται να γεμίσει κενά σε περίπτωση που η 

ευημερία του ανηλίκου δεν λαμβάνεται υπόψιν είτε μέσω ενεργών πράξεων, είτε μέσω 

παραλείψεων, καθιστώντας τα συμβαλλόμενα Κράτη υπόχρεα, όσον αφορά την λήψη 

μέτρων με σκοπό την προάσπιση της ευημερίας. 402 Βέβαια δεν πρέπει να λησμονηθεί 

το γεγονός, πως σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 3 η υποστήριξη του κράτους δύναται 

να λαμβάνει χώρα συναρτήσει με τις δυνατότητές του και τους διαθέσιμους πόρους 

του. 403  Ως εκ τούτου η ελλιπής υποστήριξη από πλευράς του κράτους μπορεί να 

δικαιολογηθεί σύμφωνα με το γράμμα και την ερμηνεία της Σύμβασης παρέχοντας 

κατ’αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα στην Ελλάδα να παραμείνει εντός των πλαισίων 

των συμβατικών υποχρεώσεών της σε καιρούς βαθιάς δημοσιονομικής λιτότητας εν 

καιρώ κρίσης.  

1.2  Ο πολύπλευρος χαρακτήρας της ευημερίας 

  Πέραν της οικονομικής σκοπιάς το άρθρο καταδεικνύει και την πολύπλευρη 

έννοια της παιδικής ευημερίας, η οποία όμως δεν συναντάται ούτε στη Σύμβαση 

καθ’εαυτή ούτε στον ΑΚ (Αρ. 1511 ΑΚ). Το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου δεν παύει 

όμως να είναι ακρογωνιαίος λίθος κάθε απόφασης τόσο σύμφωνα με το γράμμα της 

Σύμβασης όσο και με την αντίστοιχη διάταξη του ΑΚ. Προς πραγμάτωση του σκοπού 

της Σύμβασης, ιδιαιτέρως του άρ. 3 σε συνδυασμό με το άρ. 12 της ιδίας και στο πνεύμα 

του συμπεράσματος του δημοσιευθέντος άρθρου η ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή 

 
401 Detrick S., A Commentary on The United Nations Convention on the Rights of The Child, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1999, pp. 92-93  
402 ibid. p. 94  
403 ibid. p. 461 
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ανηλίκων σε διοικητικούς θεσμούς, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούσε να 

έχει θετικά αποτελέσματα. Η θεσμοθέτηση και η ουσιαστική και όχι επουσιώδης 

εφαρμογή αντιστοίχων νομοθεσιών ειδικότερα σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς η 

μορφή αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται πολύ πλησιέστερα στην καθημερινή 

πραγματικότητα των ανηλίκων, μπορεί να μετουσιώσει καλύτερα την „ratio legis” της 

Σύμβασης και των αντιστοίχων άρθρων αυτής.404 

 

1.3 Τελικές παρατηρήσεις-Σχόλια 

 Θα πρέπει να αναγνωριστεί παρά  το γεγονός πως τόσο η Σύμβαση όσο και το 

Σύνταγμα αναφέρουν πως το Καλό του Παιδιού- το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου 

κατά την ελληνική νομική ορολογία- είναι υψίστης σημασίας, η εφαρμογή της επιταγής 

αυτής δεν προβλέπεται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων θετικού δικαίου, οι οποίες θα 

αποσκοπούσαν στην άμεση επιβολή.  Η εντολή πολιτικής εφαρμογής είναι μεν 

ακρογωνιαίος λίθος της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αλλά είτε δεν δύναται 

να εφαρμοστεί μέσω της θέσπιση νομικών πλαισίων, είτε η εφαρμογή μέσω της 

θέσπισης τούτων είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Η Σύμβαση από την πλευρά της εσκεμμένα 

δεν προβλέπει όργανα δημοσίου διεθνούς δικαίου για την επιβολή της, παράγοντας 

συγχρόνως γενικότερες νομικές βάσεις για τα Κράτη-Μέλη. Το ίδιο ισχύει και για το 

ως άνω αναφερθέν άρθρο του Συντάγματος το οποίο όμως καταφέρνει να επιβάλλει 

πολιτικές ως αναπόφευκτη προεπιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.  

 Με άλλα λόγια ο νομικός θετικισμός συναντά τα όρια του όταν δεν είναι πλέον 

σε θέσει να ελέγξει τις πολιτικές οι οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν και δη τον τρόπο 

εφαρμογής αυτών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κάτι το παράδοξο καθώς παρά την 

ύπαρξη νομικών πλαισίων η άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή τους είναι νομικά 

αδιανόητη. Ο λόγος έγκειται στα όρια της Σύμβασης αλλά και του Συντάγματος, όσον 

 
404 von Schorlemer S./ Schulte-Herbrüggen E., 1989-2009: 20 Jahre UN-Kinderrechtskonvention, 
Erfahrungen und Perspektíven, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010 pp. 212-
213 
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αφορά το παρόν θέμα μιας και καταφέρνουν να επιβάλλουν μια γενικότερη πολιτική 

εντολή, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα μιας απτής εφαρμογής της.  
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vi.  ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ 

ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ  ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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1.2. Μια ερμηνεία σχετικά με τα αποτελέσματα του 2ου κύματος από τη σκοπιά της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο Working paper τόσο οι 

αναφερθείσες συνταγματικές επιταγές, όσο και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού δεν μπορούν νομοτεχνικά να εξαναγκάσουν τον νομοθέτη και την εκάστοτε 

χώρα, μέλος του OHE, να λάβει απαραίτητα μέτρα. Συνεχίζουν όμως σε κάθε 

περίπτωση να έχουν τον χαρακτήρα προαπαιτούμενης ιδεολογικής θέσης κάθε χώρας 

μέλους του ΟΗΕ, προπάντως λόγω του ενισχυμένου τους χαρακτήρα ως γενικού και 

προαποφασιζμένου εφαλτηρίου σημείου. Ωστόσο, εξαιτίας των αποτελεσμάτων στη 

διάσταση D.5, του μη οικονομικού τμήματος της παιδικής ευημερίας, θα ήταν ίσως 

ωφέλιμο, η εισαγωγή μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το βάρος της 

εκπαίδευσης και της παιδείας από την απόκτηση ικανοτήτων για την αγορά εργασίας, 

σε έναν ανθρωπιστικότερο τομέα. Ένας προτεινόμενος τρόπος, μεταξύ άλλων, θα ήταν 

ίσως η θέσπιση και η εισαγωγή του θεσμού της μαθητείας.  

Όπως αυτός συναντάται για παράδειγμα στη Δημοκρατία της Αυστρίας, κάθε 

ενήλικος αλλά και ανήλικος με την συγκατάθεση του κηδεμόνα του, έχει τη 

δυνατότητα σύμφωνα με την παρ. 1 σε συνδυασμό με την πα. 12 του Νόμου περί 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανάλογα και με τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων, να 

επιλέξει από μια εκτενή λίστα επαγγελμάτων, η οποία καταρτίζεται ετησίως από το 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Οικονομικό και το 

Εργατικό Επιμελητήριο, μια μαθητεία σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η άμεση σύνδεση της αγοράς εργασίας 

με νέους και νέες ούτως ώστε η επαγγελματική αποκατάσταση να ξεκινά από πολύ 

νωρίς. Κατά τον τρόπο αυτό δύναται να αποσυνδεθεί η άμεση ανάγκη κτήσης 

ικανοτήτων στην σχολική περίοδο που αποσκοπούν στην επαγγελματική 

αποκατάσταση και να αφεθεί στην ίδια την αγορά, αφήνοντας έτσι χώρο στο σχολικό 

περιβάλλον ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στην καλλιέργεια του ατόμου.  
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vii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΝΟΜΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΊΑ 

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ 

ΚΎΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
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1.1.Μια νομική σκοπιά σχετικά με τα αποτελέσματα του 3ου κύματος 

 Τα συμπεράσματα των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων (C.W. – 

SMILE,) παρουσιάζουν για ακόμα μια φορά πως ο πολύπλευρος χαρακτήρας 

της ευημερίας όπως δε αυτός παρουσιάζεται εν γένει ειδικότερα στη Σύμβαση 

για τα δικαιώματα του Παιδιού δεν συναντάται στην Αττική. Η έλλειψη 

αντιστοιχίας μεταξύ τόσο των επιταγών του Συντάγματος όσο και του ΑΚ, σε 

εθνικό επίπεδο προδήλως διαπιστώνονται βάσει των ποσοτικών στοιχείων και 

της ποιοτικής ανάλυσης αυτών καθώς η παιδική ευημερία αποτελεί 

συνταγματική επιταγή, όπως τούτη προκύπτει μέσω μιας τελεολογικής 

ερμηνείας των άρθρων 16 παρ. 2 και 21 παρ. 1  Σ. Το γεγονός δε πως τα 

συμπεράσματα της ποιοτικής ανάλυσης συνεχίζουν να  αναφέρουν την έλλειψη 
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στον τομέα της ηθικής καλλιέργειας του ατόμου έρχεται να τονίσει για ακόμη 

μια φορά την απόκλιση μεταξύ πολιτικής πραγματικότητας και της λογικής του 

συνταγματικού νομοθέτη.  

Σχετικά με την Παράμετρο που αφορά την εισοδηματική κατάσταση 

των οικογενειών των ανηλίκων δεν μπορεί να αποφευχθεί επανάληψη της 

σχεδόν κοινότυπης αναφοράς στην υποχρέωση τόσο της νομοθετικής όσο και 

της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τον σχεδιασμό εργασιακής πολιτικής 

έχοντας ως επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας, αν λάβουμε ιδιαίτερα 

υπ’όψιν (ενδεικτικά) το άρ. 22, παρ. 1 Σ.  

Στον τομέα της προβληματικής διατροφής συναρτήσει και των νέων 

συνθηκών που αφορούν την δημόσια υγεία λόγω της πανδημίας θα πρέπει να 

επικεντρωθούμε σε δύο κύρια χαρακτηριστικά: 

α) την επιταγή του συνταγματικού νομοθέτη κατά αρθ. 21, παρ. 1 Σ η 

οποία δεν δύναται να μην συμπεριλαμβάνει και την διατροφή των ανηλίκων 

στην υπό την προστασία του κράτους ευρισκόμενη παιδική ηλικία, καθώς ένα 

τέτοιο κενό δεν προκύπτει επ’ουδενί από την συστηματική ερμηνεία του 

Συντάγματος, επομένως δεν αποτελεί πρόθεση του νομοθέτη  

β) (ενδεικτικά) το άρθρο 24 παρ. 2, εδ. (c) της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα Κράτη 

οφείλουν -μεταξύ άλλων- να παρέχουν θρεπτικά τρόφιμα για τους ανηλίκους 

Τα ως άνω σημεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’οψιν συνδυαστικά και όχι 

αντιθετικά στην μεταξύ τους σχέση μιας και δικαιϊκά απολαμβάνουν ισότιμης 

μεταχείρισης, όπως τούτη ορίζεται από τον ίδιο τον συνταγματικό νομοθέτη 

κατ’ερμηνεία του άρθρου 28, παρ.1 Σ. 

Όσον αφορά την υγεία των ανηλίκων ισχύουν αντιστοίχως τα ως άνω. 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν το άρθρο 23, παρ. της ως άνω Σύμβασης - 

το οποίο δύναται να αναφερθεί έστω και καταχρηστικά λαμβάνοντας υπ΄όψιν 
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την γενικότερη δικαιϊκή φύση της Σύμβασης, ως lex specialis- αλλά και η εν 

γένει συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία της 

δημόσιας υγείας κατά άρθρο 21, παρ. 3 Σ. Ως εκ τούτου η υποχρέωση του 

κράτους περιλαμβάνει προδήλως και τους ανηλίκους ως πολίτες και 

υποκείμενα δικαίου. 

 

1.2.Παρατηρήσεις-Σχόλια 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο Working paper τόσο οι 

ως άνω αναφερθείσες συνταγματικές επιταγές, όσο και η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού δεν μπορούν νομοτεχνικά να εξαναγκάσουν τον 

νομοθέτη και την εκάστοτε Κυβέρνηση να λάβει απαραίτητα μέτρα. Συνεχίζουν 

όμως σε κάθε περίπτωση να έχουν τον χαρακτήρα προαπαιτούμενης πολιτικής 

θέσης κάθε κυβέρνησης, προπάντως λόγω του ενισχυμένου τους χαρακτήρα ως 

γενικού και προαποφασιζομένου εφαλτηρίου σημείου. Πέραν τούτου θα ήταν 

ίσως σώφρον η εισαγωγή μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το 

βάρος της εκπαίδευσης και της παιδείας από την απόκτηση ικανοτήτων για την 

αγορά εργασίας, σε έναν ανθρωπιστικότερο τομέα. Ομοίως μπορεί να 

σημειωθεί και για τους λοιπούς προβληματικούς τομείς όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Σχολικά γεύματα καθορισμένα από επιστήμονες στον χώρο της 

υγείας και της διατροφής, σε συνδυασμό με την εισαγωγή αντιστοίχων 

μαθημάτων μπορούν να διαμορφώσουν μια ουσιαστική διαφορά, με σχεδόν 

αποκλειστική έμφαση σε πρακτικά θέματα καθημερινότητας. 
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viii. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019 &  Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΩΣ ΕΝΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ                                                                                                                           
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα ερευνητική αναφορά παρουσιάζονται και σχολιάζονται στατιστικά 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού για το έτος 2019 γύρω 

από το θέμα της παιδικής κακοποίησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε επιτόπιες 

παρεμβάσεις για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, στην υποστήριξη παιδιών μέσω 

της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 όπου γίνονται και οι 

σχετικές καταγγελίες, καθώς και σε στοιχεία αναφορικά με τη διαμονή των παιδιών σε 

Σπίτια Φροντίδας που συντηρεί και στηρίζει ο Οργανισμός. Τα στοιχεία είχε την ευγενή 

καλοσύνη να διαθέσει το Χαμόγελο του Παιδιού στην ερευνητική ομάδα του έργου 

“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with 

“The Smile”, στο πλαίσιο του οποίο έγινε και η παρακάτω επεξεργασία και 

παρουσίαση τους.  

 

Επιπλέον αναπτύσσεται από την Επιστημονικά Υπεύθυνη, μια προσέγγιση 

συμπερίληψης του παράγοντα της βίας/κακοποίησης, ως ένα «διακόπτη» ή περιορισμό, 

ενός οποιουδήποτε εργαλείου καταγραφής της παιδικής ευημερίας.  
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2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία από το Χαμόγελο του Παιδιού για το 

έτος 2019, το οποία αφορούσαν σε 167 περιστατικά επιτόπιας παρέμβασης όπου το ΧΠ 

ανέλαβε δράση. Να σημειωθεί ότι το ΧΠ μπορεί να αναλάβει δράση κατόπιν αιτήματος 

από διάφορους φορείς, για παράδειγμα Αστυνομικές Αρχές (στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων), Εισαγγελία Πρωτοδικών, Νοσοκομεία κτλ. Όπως φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα τα περιστατικά της επιτόπιας παρέμβασης για το έτος 2019 

αφορούσαν στο σύνολο τους 244 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία εμπίπτουν σε 

διάφορες ηλικιακές κατηγορίες (βλ. διάγραμμα 1). Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες 

παρεμβάσεις αφορούν σε παιδιά ηλικίας 0-6 χρονών και ακολούθως παιδιά ηλικίας 7-

12 χρονών. Σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες οι περισσότερες επιτόπιες παρεμβάσεις 

φαίνεται να γίνονται για αγόρια, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικιακή κατηγορία 

φαίνεται να μεγαλώνει και η αναλογία των αγοριών, έναντι των κοριτσιών, μεταξύ των 

περιπτώσεων για τις οποίες χρειάστηκε το ΧΠ να πραγματοποιήσει μια επιτόπια 

παρέμβαση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1  



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 378 

 
 

 

 

 
Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Επιτόπια 

παρέμβαση για παιδιά σε κίνδυνο. 

 

Αναφορικά με τους λόγους της επιτόπιας παρέμβασης, όπως παρατηρούμε στο 

παρακάτω διάγραμμα, συνηθέστερη μεταξύ των περιπτώσεων, τόσο για τα αγόρια όσο 

και για τα κορίτσια, φαίνεται να είναι η παραμέληση/εγκατάλειψη. Ενώ σημαντικές 

τιμές εμφανίζονται και για τα δύο φύλα σε περιπτώσεις μεταφοράς χωρίς συνοδεία. 

Άλλοι λόγοι στους οποίους καταγράφονται περισσότερα περιστατικά αγοριών είναι η 

Διάγραμμα 1. Επιτόπια παρέμβαση ανά ηλικιακή ομάδα 
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παράνομη διακίνηση, η περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και η 

κατηγορία άλλο που περιλαμβάνει περιπτώσεις φυγής από την εστία, κλοπής κτλ. 

Παρόμοιες τιμές φαίνεται να σημειώνονται και για τα δυο φύλα σε περιπτώσεις 

σωματικής κακοποίησης.  

 

 

 

Διάγραμμα 2  
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Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Επιτόπια 

παρέμβαση για παιδιά σε κίνδυνο. 

 

Αναφορικά με τις εθνικότητες των παιδιών για τα οποία χρειάστηκε το ΧΠ να 

πραγματοποιήσει επιτόπια παρέμβαση, παρατηρούμε (βλ διάγραμμα 3) ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών είναι από την Ελλάδα. Η χώρα που ακολουθεί με 

τις αμέσως επόμενες σε αριθμό περιπτώσεις είναι η Συρία, εύρημα που πιθανότητα 

συνδέεται με το προσφυγικό ζήτημα. Ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά, με πολύ 

Διάγραμμα 2. Λόγοι Παρέμβασης 
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λιγότερες σε αριθμό περιπτώσεις ωστόσο, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και στη συνέχεια η 

Ρουμανία, η Βουλγαρία και το Πακιστάν. Ακολούθως, βλέπουμε λίγες  περιπτώσεις 

παιδιών για τα οποία το ΧΠ χρειάστηκε να παρέμβει τα οποία κατάγονται από την 

Αλβανία και το Ιράν.  

 

 

 

Διάγραμμα 3  
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3. ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1056  

 

 

Διάγραμμα 3. Παρεμβάσεις ανά υπηκοότητα 
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Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση με την υποστήριξη των 

παιδιών μέσω της εθνικής τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης για τα παιδιά SOS 1056 

και τις σχετικές καταγγελίες που έγιναν στη γραμμή κατά το έτος 2019. Συνολικά τα 

περιστατικά σοβαρής παιδικής κακοποίησης για το έτος ανέρχονται στα 825. 

Ειδικότερα, οι καταγγελίες (στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανώνυμες) αφορούσαν 

σε 1622 παιδιά, αγόρια και κορίτσια (δεν γνωρίζουμε φύλο ή/και ηλικία σε 122 

περιπτώσεις παιδιών) και σχετίζονταν, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα με 

διάφορες μορφές κακοποίησης (βλ. διάγραμμα 4).  

Διάγραμμα 4  
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Διάγραμμα 4. Μορφές Κακοποίησης 
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Όπως παρατηρούμε, οι περισσότερες μορφές κακοποίησης που καταγγέλλονται στην 

τηλεφωνική γραμμή 1056 και για τα δυο φύλα αφορούν είτε σε 

παραμέληση/εγκατάλειψη είτε σε σωματική κακοποίηση, ενώ σημειώνονται πολύ 

λιγότερες περιπτώσεις ψυχολογικής/συναισθηματικής κακοποίησης. Σε ακόμη 

λιγότερες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης που καταγγέλθηκαν, σε όλες τις 

περιπτώσεις τα θύματα ήταν κορίτσια. Καταγγέλθηκαν επίσης περισσότερες 

περιπτώσεις παραμέλησης/εγκατάλειψης, συγκριτικά με τις περιπτώσεις σωματικής 

κακοποίησης, μεταξύ των περιπτώσεων όπου δε υπάρχουν αρχικά στοιχεία για το φύλο 

του παιδιού.  

 

Διάγραμμα 5  
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Μια ειδική κατηγορία καταγγελιών κακοποίησης αφορά στην οικονομική 

εκμετάλλευση των παιδιών, η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα (βλ. 

Διάγραμμα 5. Οικονομική Εκμετάλλευση Παιδιών 
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διάγραμμα 5). Όπως παρατηρούμε σε αυτό, η πλειοψηφία των κοριτσιών που 

καταγγέλλεται ότι γίνονται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης εξωθούνται στην 

πορνεία, μορφή κακοποίησης που με βάση τα στοιχεία του 2019 που έχουμε από το 

ΧΠ αφορά σχεδόν αποκλειστικά στα κορίτσια. Από την άλλη, η οικονομική 

εκμετάλλευση των παιδιών που καταγγέλλεται ότι αφορά στην εξώθηση σε επαιτεία 

φαίνεται να αφορά εξίσου και τα δυο φύλα.  

 

Αναφορικά με τις ηλικίες των παιδιών για τα οποία γίνεται καταγγελία ότι 

κακοποιούνται, το 40% των περιπτώσεων αφορά σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, ενώ το 

75% παιδιά ηλικίας έως 12 ετών. Όπως είδαμε και προηγουμένως, οι περισσότερες 

περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρέμβει το ΧΠ αφορούσαν σε αγόρια. Το εύρημα 

αυτό καταγράφεται και για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στην περίπτωση των 

καταγγελιών που δέχτηκε η γραμμή 1056, με εξαίρεση όμως τα μεγαλύτερα παιδιά 13-

18 χρονών, όπου σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία δείχνουν ότι  γίνονται 

περισσότερες καταγγελίες για κακοποίηση κοριτσιών (155 περιπτώσεις έναντι 124 

περιπτώσεων αγοριών). Το στοιχείο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει 

αξία να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό με τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάστηκαν 

με αφορμή το διάγραμμα 5 για τους τύπους οικονομικής εκμετάλλευσης των παιδιών 

που καταγγέλλονται στη γραμμή 1056.  

 

 

Διάγραμμα 6  
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Από τις 825 καταγγελίες που έγιναν το 2019 στη γραμμή 1056 του ΧΠ προκύπτουν τα 

ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τις σχέσεις των θυμάτων με τους θύτες τους. Όπως 

παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα που απεικονίζει τη σχέση θύτη-θύματος (βλ. 

διάγραμμα 6), στις περισσότερες περιπτώσεις θύτης είναι η μητέρα ή και οι δυο γονείς, 

ενώ ακολουθούν σημαντικά λιγότερες καταγγελίες για τον πατέρα και ακόμη πιο λίγες 

για άλλα άτομα ή άτομα του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος. 

 

4. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

 

Διάγραμμα 6. Σχέση θύματος - θύτη 
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Για το 2019 τα αιτήματα που εκφράστηκαν για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο σε 

σπίτια φροντίδας που συντηρεί και στηρίζει το ΧΠ ανέρχονται σε 124 και αφορούσαν 

σε 214 παιδιά και των δυο φύλων, διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Στο παρακάτω 

διάγραμμα (διάγραμμα 7) παρουσιάζονται τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές του 

ΧΠ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εκτός από τα νεοεισερχόμενα και όσα ήδη 

διαβιούσαν εκεί (συνολικός αριθμός για το 2019 301 παιδιά).  

Όπως παρατηρούμε φιλοξενούνται κυρίως παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, τα 

περισσότερα εμπίπτουν στην ηλικιακή ομάδα των 13-18 ετών και των 7-12 ετών. Η 

πλειοψηφία των παιδιών 7-12 ετών είναι αγόρια, ενώ η πλειοψηφία στην ηλικιακή 

κατηγορία 13-18 ετών είναι κορίτσια. Στα σπίτια φροντίδας διαβιούν πολύ λίγα παιδιά 

άνω των 18 ετών, εύρημα που συνδέεται πιθανότητα με αποχωρήσεις παιδιών από τα 

σπίτια λόγω ενηλικίωσης και αυτόνομης διαβίωσης, καθώς και λόγω επαγγελματικής 

αποκατάστασης.   
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Διάγραμμα 7  

 

Πηγή δεδομένων: Χαμόγελο του Παιδιού. Ετήσια πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία 2019 - Διαμονή στα 

σπίτια φροντίδας. 

 

Οι λόγοι φιλοξενίας των παιδιών σε σπίτια φροντίδας παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα (διάγραμμα 8). Όπως παρατηρούμε σε αυτό, ο κύριος λόγος φιλοξενίας και 

για αγόρια και για κορίτσια είναι η παραμέληση και ακολουθεί και για τα δυο φύλα η 

σωματική κακοποίηση και η εγκατάλειψη. Επίσης, στα σπίτια φροντίδας συναντάμε 

Διάγραμμα 7. Φιλοξενία ανά ηλικία 
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περισσότερα διαμένοντα ασυνόδευτα κορίτσια, συγκριτικά με τα αντίστοιχα αγόρια, 

διαμένοντα κορίτσια που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά και άλλα που έχουν πέσει 

θύματα trafficking (δε σημειώνονται αντίστοιχες περιπτώσεις διαμενόντων αγοριών 

που έχουν πέσει θύματα trafficking για το έτος 2019 από τον Φορέα). Παράλληλα, στα 

σπίτια φροντίδας παρατηρούμε ότι διαμένουν για κοινωνικούς λόγους περισσότερα 

αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια και τέλος διαμένουν και αγόρια βιολογικά ορφανά.  

 

Διάγραμμα 8  
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Διάγραμμα 8. Λόγοι Φιλοξενίας 
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5. Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΕΝΑΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

 

Από την προηγούμενη ανάλυση αποκαλύπτεται ότι ένα  μέρος των παιδιών, αυτής της 

ιδιαίτερα ευαίσθητης μερίδας του πληθυσμού, κακοποιείται (ψυχολογικά /σωματικά 

/σεξουαλικά, κ.α.). Το ερευνητικό ερώτημα που απαντάται στην παρούσα προσέγγιση, 

είναι το πώς μπορεί να ενταχθεί ορθά, η βία/κακοποίηση, σε ένα οποιοδήποτε εργαλείο 

καταγραφής της παιδικής ευημερίας.  

 

Ο συλλογισμός που αναπτύσσεται παρακάτω, βασίζεται στον ορισμό της παιδικής 

ευημερίας (Λεριού, 2016:109 • Λεριού et al., 2019-02 :114), που έχει παρατεθεί από 

την Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.-SMILE, σύμφωνα με τον οποίο: «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 
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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.» 

 

 Ένα παιδί που κακοποιείται δε δύναται να οδηγηθεί στην ευημερία, ακόμα κι αν 

είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι παράγοντες που οδηγούν 

στην παιδική ευημερία, διότι η κακοποίηση μπορεί να προσομοιαστεί με έλλειψη 

ελευθερίας. Καθότι ο Αριστοτέλης αντιμετωπίζει την ελευθερία ως την πρώτη 

αρχή, δηλαδή ως την αφετηρία για να οδηγηθούμε στο τελικό αγαθό της 

ευημερίας, μέσω της επιδίωξης άλλων ενδιάμεσων αγαθών (Λεριού 2016: 206 – 

209), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το αντίθετο της ύπαρξης της κακοποίησης 

(δηλαδή η απουσία της κακοποίησης) είναι η αφετηρία για να εκκινήσουμε, να 

οδηγούμαστε στο τελικό αγαθό, μέσω των ενδιάμεσων αγαθών.  

 

Ειδικότερα η κακοποίηση αποτελεί ένα φαινόμενο ανοίκειο, όπου ξεφεύγει από την 

τάξη του πραγματικού, ενώ εισβάλλει και περιορίζει τον υπαρξιακό χώρο του παιδιού, 

καταλύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπον την ελευθερία του. Εκείνος που κακοποιεί το 

παιδί, του ασκεί βίαιη εξουσία, η οποία συνορεύει με την ολοκληρωτική κατάλυση της 

ελευθερίας του, καθώς σημαδεύει την ύπαρξη του. Δε δύναται να θεωρηθεί ένα παιδί 

που κακοποιείται ως ελεύθερος άνθρωπος, διότι είναι σκλαβωμένο στο φόβο του 

ατόμου που του ασκεί βίαιη εξουσία. Οι ενέργειες του και οι σκέψεις του λοιπόν, 

καθορίζονται κι εκκινούν από αυτόν τον φόβο κι όχι ελεύθερα. Παύει να είναι ένας 
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ελεύθερος κι ολοκληρωμένος άνθρωπος, όπου δεν χειραγωγείται, διότι χειραγωγείται 

πλήρως στην βίαιη εξουσία του ατόμου όπου το κακοποιεί.  Η μέχρι πρότινος 

ελευθερία του δίνει τη θέση της στο φόβο και κάθε κατάλυση της ελευθερίας του, 

ακυρώνει οποιαδήποτε επιδίωξη προς την ευημερία του.  

 

Ο παράγοντας της ύπαρξης της βίας/κακοποίησης μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ως ένας 

μη οικονομικός παράγοντας όπου δεν προσδιορίζει απλά την παιδική ευημερία (όπως 

π.χ. ο ελεύθερος χρόνος), αλλά προϋποθέτει την επίτευξη της ευημερίας του παιδιού. 

Μέχρι τώρα έχουμε αναπτύξει κι έχουμε εφαρμόσει στην Αττική ένα εργαλείο 

καταγραφής της παιδικής ευημερίας, στο παρόν θα δείξουμε ότι χωρίς την απουσία της 

βίας/κακοποίησης, δε μπορούμε να προχωρήσουμε σε εφαρμογή αυτού του εργαλείου.  

 

Επομένως ο παράγοντας της απουσίας της βίας/κακοποίησης αποτελεί έναν περιορισμό 

του εργαλείου αυτού. Όταν ο περιορισμός ισχύει τότε μπορούμε να επιτύχουμε την 

ευημερία κι επομένως να εφαρμόσουμε το εργαλείο αυτό. Αν δεν ισχύει ο περιορισμός, 

τότε δε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ευημερία και η ανάλυση ολοκληρώνεται στο 

στάδιο αυτό, δηλαδή δε μπορούμε να συνεχίσουμε και να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε 

εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας. Ο περιορισμός λοιπόν της 

βίας/κακοποίησης θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

(Περιορισμός) ⇒  

Βία/Κακοποίηση=0⇒∌CW  

Βία/Κακοποίηση =1⇒∋CW 

 

 

Η έκφραση αυτή ερμηνεύεται κατά τον τρόπο που ήδη προαναφέρθηκε, δηλαδή η 

ύπαρξη βίας/ κακοποίησης θα συμβολίζεται με το μηδέν και θα συνεπάγεται την 

αδυναμία να υπάρξει ευημερία. Η απουσία της βίας/κακοποίησης θα συμβολίζεται με 
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ένα και θα συνεπάγεται τη δυνατότητα να επιτύχουμε την παιδική ευημερία. Ο 

περιορισμός αυτός αποτελεί τον βασικότερο περιορισμό του εργαλείου μας, καθώς η 

ισχύς του συνδέεται με τη δυνατότητα εφαρμογής του. Σε αντίθεση, άλλοι μελλοντικοί  

περιορισμοί, που μπορεί να παραταθούν, θα μπορούν να συνδέονται με την ορθή 

λειτουργία του εργαλείου καταγραφής της παιδικής ευημερίας και με τη δυνατότητα 

μεγιστοποίησης της παιδικής ευημερίας.  

 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο περιορισμός αυτός μοιάζει με έναν «διακόπτη» του όλου 

συστήματος ανάλυσης και προσδιορισμού της παιδικής ευημερίας. Αν ο διακόπτης 

αυτός είναι «κατεβασμένος», δηλαδή δεν ισχύει ο περιορισμός, τότε δε μπορεί να 

εκκινήσει η λειτουργία του συστήματος, αν είναι ανεβασμένος τότε αρχίζει και η 

εκκίνηση λειτουργίας του συστήματος. Στα πλαίσια αυτά η απουσία της 

βίας/κακοποίησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα αγαθό που διαθέτει την εξίσου 

υψηλή σημασία που προσδίδεται και στην ευημερία. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν λάθος, 

καθώς το ύψιστο αγαθό είναι η ευημερία και η απουσία της βίας/κακοποίησης είναι η 

πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση για να οδηγηθούμε στο τελικό σκοπό ή στο 

ύψιστο αγαθό δηλαδή στην παιδική ευημερία. Επομένως η απουσία της 

βίας/κακοποίησης είναι ένα ενδιάμεσο αγαθό, σημαντικότερο από τα άλλα, αλλά όχι 

το ύψιστο. Η απουσία της βίας/κακοποίησης λοιπόν συμβάλλει στην επίτευξη του 

τελικού σκοπού της παιδικής ευημερίας αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο καθώς η 

παρουσία της κακοποίησης συνεπάγεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καν λόγο για 

αυτή τη προσπάθεια επίτευξης του τελικού σκοπού. Η απουσία της βίας/κακοποίησης, 

αποτελεί λοιπόν την αφετηρία για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ενδιάμεσα αγαθά 

και τελικά στο ύψιστο αγαθό που είναι η παιδική ευημερία. Άρα η ύπαρξη της 

βίας/κακοποίησης δεν ακυρώνει μόνο την παιδική ευημερία αλλά ακυρώνει και όλους 

τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν στον παραπάνω ορισμό, η ύπαρξη ή η απουσία 

των οποίων συμβάλλει στην παιδική ευημερία. Η απουσία της βίας/κακοποίησης 

λοιπόν αποτελεί εκείνο το ενδιάμεσο αγαθό η παρουσία του οποίου προϋποθέτει τη 
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δυνατότητα να προχωρήσουμε στο να αναλύσουμε τα υπόλοιπα ενδιάμεσα αγαθά, για 

να οδηγηθούμε στο τελικό δηλαδή στην ευημερία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9  
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Παρατήρηση: H αρχή του βέλους ξεκινάει από μια αφετηρία. Αυτή είναι η  απουσία της 

βίας/κακοποίησης. Αν υπάρχει βία και κακοποίηση, δεν υπάρχει η αρχή του βέλους που οδηγεί στην 

παιδική ευημερία, δηλαδή αν υπάρχει η βία/κακοποίηση, αυτό το βέλος δε θα σχηματοποιηθεί ή 

δημιουργηθεί. 

 

Βάσει των παραπάνω, αν είναι εφικτό σε μελλοντική έρευνα να μας επιτραπεί και να 

εγκριθεί ως ασφαλές για τα παιδιά, να προστεθεί στο ερωτηματολόγιο μας, ένα μέρος 

Διάγραμμα 9 . H διεργασία επίτευξης της παιδικής ευημερίας από 

την αφετηρία της απουσίας της βίας/κακοποίησης. 
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ερωτήσεων όπου να αφορούν την ανίχνευση της κακοποίησης, τότε θα μπορεί να τεθεί 

ένα κατώφλι, ως το 60% της διαμέσου, του συνόλου των παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, 

μπορεί να τεθεί ένας «διακόπτης», έστω στο 50% των ατόμων, που βρίσκονται στο 

60% της διαμέσου, του συνόλου, των παρατηρήσεων, ή πάνω από αυτό. Ο διακόπτης 

αυτός θα αντιπροσωπεύει τον παραπάνω περιορισμό (Βία/Κακοποίηση=0⇒∌CW). Ο 

περιορισμός όμως είναι η αφετηρία. Επομένως, πρώτα θα ελέγχεται κατά την ανάλυση 

των δεδομένων αν ο διακόπτης αυτός είναι «κατεβασμένος», δηλαδή αν υπάρχει ένα 

50% ή και παραπάνω των παιδιών που θα έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μας, 

που βρίσκονται στο 60% της διαμέσου, του συνόλου των παρατηρήσεων που αφορούν 

τη βία/κακοποίηση, ή πάνω από αυτό και αν αυτό ισχύει δε θα προχωρά περαιτέρω η 

ανάλυση, δηλαδή δεν θα εφαρμόζεται το εργαλείο μέτρησης της παιδικής ευημερίας, 

όπου αφορά ένα σύνολο πολύ-πρισματικών δεικτών καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας. Αυτός ο περιορισμός ωστόσο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε άλλο 

εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας.  

 

Συμπερασματικά, στην ενότητα αυτή, συμπεριλήφθηκε ο παράγοντας της 

βίας/κακοποίησης ως ένας «διακόπτης», ενός συνολικού συστήματος καταγραφής της 

παιδικής ευημερίας, από τον οποίο διακόπτη εξαρτάται η έναρξη της λειτουργίας του 

συστήματος καταγραφής.  
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ix. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010-2018 ΚΑΙ  

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ                                                                                                                      
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλύσει τα δεδομένα του πρώτου κύματος της 

εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε το 2018-2019  σε μαθητές της Αττικής στα 

πλαίσια του έργου «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με “Το Χαμόγελο”» και ειδικότερα τις απαντήσεις των 

μαθητών στις ερωτήσεις εκείνες του ερωτηματολογίου που αφορούσαν στην σχολική 

περίοδο 2010-2018 και οι οποίες απευθύνονταν σε μαθητές της τρίτης τάξης 

Γυμνασίου και αντίστοιχα Λυκείου. Συγκεκριμένα στην παρούσα αναφορά 

εφαρμόζεται η μέθοδος της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών (multiple 

correspondence analysis –MCA) με το στατιστικό πακέτο FactoMiner στo περιβάλλον 

της R (Lê, Josse, & Husson, 2008), για να διερευνηθούν συσχετίσεις ανάμεσα στις 

κατηγορίες των απλών μεταβλητών (απλοί δείκτες ευημερίας) των έξι διαστάσεων του 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 404 

 
 

 

 

γενικού δείκτη παιδικής ευημερίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου C.W.-

SMILE  (βλ. Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1  

 

Οι κατηγορίες των απλών δεικτών παιδικής ευημερίας (απλών μεταβλητών) 

κατασκευάστηκαν με βάση ένα κατώφλι που προσδιορίσαμε στο 60% της διαμέσου 

των τιμών που έλαβαν οι μαθητές με βάση την απάντησή τους στην εκάστοτε σχετική 

ερώτηση του ερωτηματολογίου. Το κατώφλι αυτό προσδιορίζει το εάν ένας μαθητής 

Διάγραμμα 1.  Δομή, διαστάσεις και απλοί δείκτες παιδικής ευημερίας του 
C.W.-SMILE (πρώτο κύμα, σχολική περίοδος 2010-2018) 
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απειλείται ή όχι με αποστέρηση ευημερίας σε κάθε απλό δείκτη παιδικής ευημερίας 

ξεχωριστά. Οι μαθητές που οι τιμές τους ήταν κάτω του 60% της διαμέσου των τιμών 

όλων των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα σε κάποιον από τους απλούς δείκτες 

παιδικής ευημερίας θεωρήθηκε ότι βρίσκονται σε κατάσταση ρίσκου αποστέρησης 

ευημερίας για τον συγκεκριμένο δείκτη παιδικής ευημερίας.  

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Στο παρόν παρουσιάζεται η ερμηνεία των δύο πρώτων αξόνων της ανάλυσης, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα (βλ. Διάγραμμα 2).  

Όπως προκύπτει από το γράφημα, στον πρώτο άξονα έχουμε από την μια πλευρά (τη 

θετική του άξονα) νέφη από κατηγορίες ουσιαστικά αποστέρησης ευημερίας που 

περιλαμβάνουν όλες τις διαστάσεις της, με πιο χαρακτηριστικές τη διάσταση της 

διατροφής, της ηθικής παιδείας και των συνθηκών κατοικίας. Στην άλλη μεριά του 

άξονα απεικονίζονται οι κατηγορίες παιδικής ευημερίας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο 

πρώτος άξονας διακρίνει από την μια πλευρά (την αρνητική στο γράφημα) την παιδική 

ευημερία ως ένα λίγο έως πολύ συνεκτικό σύνολο των διαστάσεων της επαρκούς και 

ισορροπημένης διατροφής, της ηθικής παιδείας και των συγκριτικά καλών συνθηκών 

κατοικίας και από την άλλη την αποστέρηση της παιδικής ευημερίας.  

Ο δεύτερος άξονας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς διακρίνει στην άνω του 

πλευρά αποστέρηση σε επίπεδο διατροφής και συνθηκών κατοικίας, αλλά ευημερία σε 

σχέση με την διάσταση της ηθικής παιδείας. Αντίθετα, στην κάτω πλευρά διακρίνει την 

αποστέρηση ηθικής παιδείας που όμως συνοδεύεται με την επαρκή και ισορροπημένη 

διατροφή. Ουσιαστικά ενώ ο πρώτος άξονας μας απεικονίζει ξεκάθαρα την τομή 

ανάμεσα στην σχετική παιδική ευημερία και στην αποστέρηση υλικών και 

πνευματικών αγαθών ως ένα ρίσκο στέρησης της παιδικής ευημερίας, ο δεύτερος 
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άξονας μας αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη κατάσταση αποστέρησης και ευημερίας. 

Εκεί, από τη μια οι μαθητές μπορεί να απολαμβάνουν ορισμένα υλικά αγαθά που να 

εξασφαλίζουν την σχετική ευημερία τους αλλά να στερούνται ικανοποιητική ηθική 

παιδεία, και από την άλλη μπορεί κάποιοι άλλοι μαθητές να στερούνται αγαθά που 

αφορούν στην οικονομική ευημερία (κυρίως συνθήκες κατοικία και διατροφή) αλλά 

να στερούνται και αγαθά πνευματικής φύσης που αφορούν στην μη υλική τους 

ευημερία.  

Η ταυτόχρονη απεικόνιση των κατηγοριών παιδικής ευημερίας στους άξονες 1 και 2 

αποκαλύπτει 4 διακριτά προφίλ κατηγοριών ευημερίας (και ομάδων μαθητών που 

εμπίπτουν σε αυτά). Το ένα προφίλ (άνω δεξιά) αφορά στην οικονομική αποστέρηση 

που βίωσε μια ομάδα μαθητών την περίοδο πριν του 2018. Το άλλο προφίλ (κάτω 

δεξιά) αφορά στην αποστέρηση ηθικής παιδείας. Το τρίτο προφίλ (άνω αριστερά) την 

απόκτηση ηθικής παιδείας και τέλος το τέταρτο προφίλ την επαρκή και ισορροπημένη 

διατροφή. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2  
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Διάγραμμα 2.  Απεικόνιση των σημείων των συντεταγμένων των 
κατηγοριών απλών δεικτών παιδικής ευημερίας στους 2 πρώτους άξονες 
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x. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019 ΚΑΙ  

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ                                                                                                                      
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλύσει τα δεδομένα του πρώτου κύματος της 

εμπειρικής έρευνας που διενεργήθηκε το 2018-2019 σε 878 μαθητές της Αττικής στα 

πλαίσια του έργου «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής 

ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με «Το Χαμόγελο» και ειδικότερα τις απαντήσεις των 

μαθητών στις ερωτήσεις εκείνες του ερωτηματολογίου που αφορούσαν το σχολικό έτος 

2018-2019 και οι οποίες απευθύνονταν σε μαθητές της έκτης τάξης του Δημοτικού, της 

τρίτης τάξης Γυμνασίου και αντίστοιχα του Λυκείου. Συγκεκριμένα στην παρούσα 

ερευνητική αναφορά εφαρμόζεται η μέθοδος της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών 

(multiple correspondence analysis –MCA) με το στατιστικό πακέτο FactoMiner στo 

περιβάλλον της R (Lê, Josse, & Husson, 2008), για να διερευνηθούν συσχετίσεις 

ανάμεσα στις κατηγορίες των απλών μεταβλητών (απλοί δείκτες ευημερίας) των έξι 

διαστάσεων του γενικού δείκτη παιδικής ευημερίας που εφαρμόστηκε στα πλαίσια του 

έργου C.W.-SMILE (βλ. Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1  
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Οι απλοί δείκτες παιδικής ευημερίας «συμπάθεια» και «κοινωνική αλληλεγγύη» δεν 

μετρήθηκαν για τους μαθητές της έκτης Δημοτικού καθώς δεν περιλαμβάνονταν οι 

αντίστοιχες ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο των μαθητών Δημοτικού, προκειμένου 

να είναι πιο απλό και κατανοητό το ερωτηματολόγιο για τους μικρότερα παιδιά.  

Οι κατηγορίες των απλών δεικτών παιδικής ευημερίας (απλών μεταβλητών) 

κατασκευάστηκαν με βάση ένα κατώφλι που προσδιορίσαμε στο 60% της διαμέσου 

των τιμών που έλαβαν οι μαθητές με βάση την απάντησή τους στην εκάστοτε σχετική 

ερώτηση του ερωτηματολογίου. Το κατώφλι αυτό προσδιορίζει το εάν ένας μαθητής 

Διάγραμμα 1.  Δομή, διαστάσεις και απλοί δείκτες παιδικής ευημερίας του 
C.W.-SMILE (πρώτο κύμα, σχολικό έτος 2018-2019) 
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απειλείται ή όχι με αποστέρηση ευημερίας σε κάθε απλό δείκτη παιδικής ευημερίας 

ξεχωριστά. Οι μαθητές που οι τιμές τους ήταν κάτω του 60% της διαμέσου των τιμών 

όλων των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα σε κάποιον από τους απλούς δείκτες 

παιδικής ευημερίας θεωρήθηκε ότι βρίσκονται σε κατάσταση ρίσκου αποστέρησης 

ευημερίας για τον συγκεκριμένο δείκτη παιδικής ευημερίας.  

Η ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει όλους τους 

απλούς δείκτες παιδικής ευημερίας εκτός από αυτούς της «συμπάθειας» και της 

«κοινωνικής αλληλεγγύης», καθώς όπως αναφέραμε προηγούμενα δεν απαντήθηκαν 

από τους μαθητές Δημοτικού.  

2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Στο παρόν παρουσιάζεται η ερμηνεία των δύο πρώτων αξόνων της ανάλυσης, όπως 

παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα (βλ. Διάγραμμα 2).  

Όπως προκύπτει από το γράφημα, στον πρώτο άξονα έχουμε από την μια πλευρά (τη 

θετική πλευρά του άξονα) νέφη από κατηγορίες αποστέρησης παιδικής ευημερίας που 

περιλαμβάνουν σχεδόν όλες τις διαστάσεις της, με πιο χαρακτηριστικές τη διάσταση 

της διατροφής, της απασχόλησης των γονέων, της πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες 

υγείας, και ορισμένες συνθήκες κατοικίας (κατοικία με υγρασία/κρύο, έλλειψη 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, φιλοξενία για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της κατοικίας 

της οικογένειας, διακοπή ρεύματος μεγαλύτερης της μιας εβδομάδας), και τέλος 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου και διακοπών. Στην άλλη μεριά του άξονα απεικονίζονται 

οι κατηγορίες παιδικής ευημερίας. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο πρώτος άξονας διακρίνει 

από την μια πλευρά (την αρνητική στο γράφημα) την παιδική ευημερία ως ένα λίγο 

έως πολύ συνεκτικό σύνολο των διαστάσεων της επαρκούς και ισορροπημένης 

διατροφής, των συγκριτικά καλών συνθηκών κατοικίας και της δυνατότητας ποιοτικού 
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χρόνου εκτός σχολείου και από την άλλη την αποστέρηση της παιδικής ευημερίας σε 

πολλές από τις διαστάσεις της, εκτός της ηθικής παιδείας.  

Ο δεύτερος άξονας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διακρίνει στην κάτω του 

πλευρά αποστέρηση σε επίπεδο διατροφής και ορισμένων κρίσιμων συνθηκών 

κατοικίας (παρατεταμένη διακοπή ρεύματος και παρατεταμένη φιλοξενία εκτός της 

οικογενειακής στέγης), αλλά ευημερία σε σχέση με τη διάσταση της ηθικής παιδείας 

(όπου απεικονίζονται κυρίαρχα οι μαθητές Δημοτικού). Αντίθετα, στην άνω πλευρά 

διακρίνει την αποστέρηση ηθικής παιδείας που όμως απεικονίζεται με την επαρκή και 

ισορροπημένη διατροφή, αλλά και ταυτόχρονα απεικονίζει αποστερήσεις σε επίπεδο 

συνθηκών κατοικίας, υγείας και κυρίως απασχόλησης των γονέων. Ουσιαστικά, ενώ ο 

πρώτος άξονας απεικονίζει ξεκάθαρα την τομή  

 

Διάγραμμα 2  
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Διάγραμμα 2.  Απεικόνιση των σημείων των συντεταγμένων των 
κατηγοριών απλών δεικτών παιδικής ευημερίας στους 2 πρώτους άξονες 
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ανάμεσα στην σχετική παιδική ευημερία και στην αποστέρηση υλικών και μη 

οικονομικών αγαθών ως μια απειλή για την παιδική ευημερία, ο δεύτερος άξονας μας 

αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη κατάσταση αποστέρησης και ευημερίας. Εκεί, από τη 

μια, απεικονίζονται μαθητές που μπορεί να απολαμβάνουν ισορροπημένη διατροφή 

που να εξασφαλίζει τη σχετική ευημερία τους αλλά να στερούνται αγαθά όπως οι 

διακοπές και ο ελεύθερος χρόνος, ενώ οι γονείς τους μπορεί να είναι και οι δύο άνεργοι 

για κάποιο διάστημα. Από την άλλη, μπορεί άλλοι μαθητές να στερούνται αγαθά που 

αφορούν στην οικονομική ευημερία (κυρίως σημαντικές συνθήκες κατοικίας όπως ο 

ηλεκτρισμός και η διατροφή) αλλά να απολαμβάνουν αγαθά πνευματικής φύσης που 

αφορούν στην ηθική παιδεία τους.  

Η ταυτόχρονη απεικόνιση των κατηγοριών παιδικής ευημερίας στους άξονες 1 και 2 

αποκαλύπτει 4 διακριτά προφίλ κατηγοριών ευημερίας (και ομάδων μαθητών που 

εμπίπτουν σε αυτά). Το ένα προφίλ (κάτω δεξιά) αφορά στην οικονομική αποστέρηση 

κυρίως σε επίπεδο διατροφής που βίωσε μια ομάδα μαθητών το 2018-2019 όταν και 

συμμετείχαν στην έρευνα. Το άλλο προφίλ (άνω δεξιά) αφορά στην αποστέρηση που 

προκύπτει από την ανεργία και των δύο γονέων, την διαμονή σε κατοικία που έχει 

κρύο/υγρασία και δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά και από την αδυναμία 

πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Το τρίτο προφίλ (κάτω αριστερά κοντά στο 

κέντρο βάρους των αξόνων) αφορά στην απόκτηση ηθικής παιδείας και την 

δυνατότητα διακοπών και ελεύθερου χρόνου και παιχνιδιού και τέλος το τέταρτο 

προφίλ (πάνω αριστερά κοντά στο κέντρο βάρους των αξόνων) αφορά στην επαρκή 

και ισορροπημένη διατροφή. Τα δύο προφίλ κατηγοριών παιδικής ευημερίας που 

βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους των αξόνων συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των 

μαθητών (γι’ αυτό και βρίσκονται κοντά στο κέντρο βάρους των αξόνων), ενώ τα δύο 

προφίλ που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο των αξόνων (άνω και κάτω στην δεξιά 

πλευρά του κέντρου των αξόνων) απεικονίζουν μαθητές που είναι μεν μια μειοψηφία 

αλλά σαφώς διακρίνονται από τους υπόλοιπους στην βάση των αποστερήσεων 

παιδικής ευημερίας που βιώνουν. 
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1. Πρόλογος 

 Αναφορικά με το λεκτικό «και η επίδραση των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών» σε όλους τους τίτλους των παραδοτέων που αφορούν τις ποσοτικές 

μετρήσεις, όπως  αναφέρονται στην εγκεκριμένη πρόταση, υπάρχει εκ παραδρομής, 

καθώς το λεκτικό αυτό αφορούσε μονάχα το παραδοτέο οκτώ, στο οποίο 

περιλαμβανόταν σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση μια μελέτη με τίτλο «Η 

Αποτελεσματικότητα της Επίδρασης των Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις 

Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία μελέτη ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε 

μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους που όριζε η εγκεκριμένη πρόταση στο 

Παραδοτέο Οκτώ. Παρόλο που από την εγκεκριμένη πρόταση δεν προβλέπεται κάποια 

αντίστοιχη εργασία, στα επόμενα από το Οκτώ Παραδοτέα, τα επόμενα παραδοτέα εκ 

παραδρομής έλαβαν την ίδια ονομασία με το Παραδοτέο Οκτώ, και για αυτό  σας 

παραθέτω κι ένα Έγγραφο Εργασίας (αναφορικά με την επίδραση των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών) το οποίο φυσικά δεν είναι κύριο σώμα αυτού του παραδοτέου, εφόσον 

δεν προβλέπεται στην πρόταση. Πάραυτα αξίζει να αναφερθεί ότι στο Σχέδιο Δράσης 

που θα παραδοθεί με την ολοκλήρωση το έργου, θα συμπεριληφθεί η επίδραση 

στοχοθετημένων πρωτοβουλιών, καθότι το σχέδιο δράσης βασίζεται και σε αυτήν την 

μελέτη που παραδόθηκε στο Παραδοτέο Οκτώ και το σχέδιο αυτό διαρκώς 

εμπλουτίζεται κι ανανεώνεται ανάλογα με τα νέα ευρήματα κάθε γύρου. 

2. Σύμφωνα με την Μελέτη του 2019 (Επισυναπτόμενο του 

Παραδοτέου Οκτώ)  

Στην Μελέτη 2019, με τίτλο «Η Aποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία 

αποτέλεσε επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ παρατίθενται τα εξής:  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2): 
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• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και 

αν δεν υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά 

παντοπωλεία που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της 

οικογένειάς του. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην 

περιφέρεια Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν 

σχολείο, μπορούν να τρέφονται στο σχολείο.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται 

λιγότερο, εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας από την πλευρά της εκπαίδευσης και του ελευθέρου χρόνου (Μη 

Οικονομικές Διαστάσεις 5,6): 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη σχολική ένταξη, 

δηλαδή αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, 

επωφελούνται περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά που στερούνται για παράδειγμα τη 

στέγη. Επομένως η δράση της σχολικής ένταξης είναι περισσότερο αποτελεσματική. 

• Επομένως για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στέρηση υπάρχει 

μια δυνατότητα βελτίωσης της ευημερίας τους από πρωτοβουλίες σχολικής ένταξης 

των παιδιών.  

• Τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα μπορεί να μην έχουν αρκετή 

προσωπική παρακολούθηση από μέρους του προσωπικού, ώστε να τα καταφέρουν 

προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Αρκετά παιδιά που φιλοξενούνται στα 

ιδρύματα παρατούν το σχολείο ή έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις. 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, είναι τα παιδιά που ήδη 

παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα σε μια δομή αναφορικά με την εκπαίδευση και έτσι 

μπορούν να ενημερώνονται και να συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις του οργανισμού. 

Παιδιά που δεν είναι ήδη εξυπηρετούμενα σε κάποιο πρόγραμμα μπορεί να μην 

συμμετέχουν καθόλου σε πολιτιστικές, πολιτισμικές και άλλες εκδηλώσεις που τους 

καλλιεργούν το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι,  αν το εισόδημα των γονιών δεν 

επαρκεί.  
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3. Για το 4ο Κύμα 

Ως προς την αποτελεσματικότητας της επίδρασης της στοχοθετημένης 

πρωτοβουλίας των σχολικών γευμάτων για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών 

που αντιμετωπίζουν στέρηση από την πλευρά της διατροφής/σίτισης, είχαμε 

παρατηρήσει στο αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ότι επωφελούνταν 

περισσότερο τα παιδιά του Δημοτικού, από ότι τα παιδιά του Γυμνασίου και του 

Λυκείου, εξαιτίας του θεσμικού κενού, μη εφαρμογής των σχολικών γευμάτων σε όλες 

τις σχολικές κατηγορίες. Στο εξάμηνο αυτό όμως παρατηρείται ότι και τα παιδιά του 

Δημοτικού δεν επωφελούνται, εξαιτίας του θεσμικού κενού μη αντικατάστασης της 

πρακτικής των σχολικών γευμάτων, με άλλες παρόμοιες πρακτικές, για όσο διάστημα 

αυτά παραμένουν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. 

Ως προς τις στοχοθετημένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευημερίας των 

παιδιών που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου τους, πριν την πανδημία επωφελούνταν περισσότερο τα παιδιά, που ήδη ήταν 

εξυπηρετούμενα σε σχετικό πρόγραμμα κάποιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού και 

έτσι μπορούσαν να  συμμετέχουν και σε πολιτιστικές, πολιτισμικές και άλλες 

εκδηλώσεις. Η επίδραση αυτών των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών εξασθένησε 

εξαιτίας της πανδημίας, όπως δείχνουν και τα αριθμητικά αποτελέσματα του τέταρτου 

κύματος της έρευνας και για αυτό η συμμετοχή σε διά ζώσης πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

θα πρέπει να αντικατασταθεί, από την ηλεκτρονική συμμετοχή σε αντίστοιχες, για όσο 

καιρό διαρκέσει η πανδημία. 

 

4. Συμπέρασμα – Προς ένα σχέδιο δράσης 

Είναι ευρέως παραδεκτό σε όλους τους επιστημονικούς, οικονομικούς κύκλους 

ότι σχεδόν κάθε κρίση τείνει να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, εξαιτίας της 

αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Δηλαδή, εξαιτίας της αύξησης της 
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ανισότητας. Εδώ λοιπόν διαπιστώνεται μια τέτοια περίπτωση. Ειδικότερα πολλά παιδιά 

του Δημοτικού μέχρι πρότινος θρέφονταν με την υποστήριξη των σχολικών γευμάτων, 

εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας του περιβάλλοντος τους. Το 

καθεστώς όμως των κλειστών σχολείων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, διακόπτει 

αυτή τη σημαντική παροχή προς αυτά τα παιδιά. Επομένως τα παιδιά που ήδη είναι πιο 

ευάλωτα απέναντι στην φτώχεια, επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά ως προς την 

ευημερίας τους, από ότι τα παιδιά που δεν χρειάζονταν τα σχολικά γεύματα για να 

καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Επομένως είναι σημαντικό, να εξευρεθούν 

λύσεις τις περιόδους που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ώστε να μην χάνουν τα πιο 

ευάλωτα ως προς την έλλειψη της ευημερίας  παιδιά, αυτή τη σημαντική παροχή. Ίσως 

θα μπορούσαν να γίνουν κατάλληλες συμφωνίες με τις εταιρίες Catering ώστε τα 

γεύματα να φτάνουν με κάποιο τρόπο καθημερινά στο σπίτι τους, ή εναλλακτικά να 

δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες των παιδιών αυτών, δωρεάν αγοράς ποιοτικού, 

ωμού φαγητού, για μαγείρεμα. Επίσης, καθώς το προαναφερόμενο εύρημα στην 

Διάσταση της διατροφής (Δ.2), υποκρύπτει αύξηση των ανισοτήτων στην ελληνική 

κοινωνία, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, προτείνεται, οι λήπτες 

αποφάσεων,  άσκησης δημοσιοοικονομικής πολιτικής να στοχεύσουν στην άμβλυνση 

των ανισοτήτων διά της άμεσης φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων, κ.α), παρά της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α). Ειδικότερα οι άμεσοι φόροι 

χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικό εργαλείο στον μετριασμό των εισοδηματικών 

ανισοτήτων, ενώ οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν τις εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, 

επιδεινώνοντας τις ανισότητες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, προτείνεται για παράδειγμα, 

η απαλλαγή από Φ.Π.Α όλων των βασικών τροφίμων στην παιδική διατροφή. 

Είναι απαραίτητο επίσης κυρίως στις Συστάδες 3 και 1, οι δραστηριότητες 

αναψυχής να παρέχονται από το κράτος ως αξιολογά αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην 

δημόσια οικονομική, ως αξιόλογα αγαθά, εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα οποία θα 

πρέπει να παρέχονται από το κράτος δωρεάν ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα ζητούν, 

καθώς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους, ως τέτοια αγαθά θεωρούνται η 

όπερα, κ.α. Για τα παιδιά των Συστάδων 3 και 1, τα αξιόλογα αγαθά, θα μπορούσαν να 
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είναι για παράδειγμα η δωρεάν, διαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση σε ποιοτικές θεατρικές 

παραστάσεις, σε μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής, χορού, σε ποίηση, σε λογοτεχνία, 

σε άλλες τέχνες και όταν η πανδημία λήξει, σε δωρεάν διά ζώσης αντίστοιχες 

δραστηριότητες αναψυχής. Η δωρεάν αυτή πρόσβαση θα μπορούσε να εξασφαλιστεί 

από τις υπηρεσίες των Δήμων όπου ανήκουν, ή από την Περιφέρεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 4ου 

ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ                                                                                                            
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1.1.Μια νομική σκοπιά σχετικά με τα αποτελέσματα του 4ου κύματος 

 Τα συμπεράσματα των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων (C.W. – 

SMILE,) παρουσιάζουν για ακόμα μια φορά πως ο πολύπλευρος χαρακτήρας 

της ευημερίας όπως δε αυτός παρουσιάζεται εν γένει ειδικότερα στη Σύμβαση 

για τα δικαιώματα του Παιδιού δεν συναντάται στην Αττική. Η έλλειψη 

αντιστοιχίας μεταξύ τόσο των επιταγών του Συντάγματος όσο και του ΑΚ, σε 

εθνικό επίπεδο προδήλως διαπιστώνονται βάσει των ποσοτικών στοιχείων και 

της ποιοτικής ανάλυσης αυτών καθώς η παιδική ευημερία αποτελεί 

συνταγματική επιταγή, όπως τούτη προκύπτει μέσω μιας τελεολογικής 

ερμηνείας των άρθρων 16 παρ. 2 και 21 παρ. 1  Σ. Το γεγονός δε πως τα 

συμπεράσματα της ποιοτικής ανάλυσης συνεχίζουν να  αναφέρουν την έλλειψη 

στον τομέα της ηθικής καλλιέργειας του ατόμου έρχεται να τονίσει για ακόμη 

μια φορά την απόκλιση μεταξύ πολιτικής πραγματικότητας και της λογικής του 

συνταγματικού νομοθέτη.  

Σχετικά με την Παράμετρο που αφορά την εισοδηματική κατάσταση 

των οικογενειών των ανηλίκων δεν μπορεί να αποφευχθεί επανάληψη της 

σχεδόν κοινότυπης αναφοράς στην υποχρέωση τόσο της νομοθετικής όσο και 

της εκτελεστικής εξουσίας όσον αφορά τον σχεδιασμό εργασιακής πολιτικής 

έχοντας ως επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας, αν λάβουμε ιδιαίτερα 

υπ’όψιν (ενδεικτικά) το άρ. 22, παρ. 1 Σ.  
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Στον τομέα της προβληματικής διατροφής συναρτήσει και των νέων 

συνθηκών που αφορούν την δημόσια υγεία λόγω της πανδημίας θα πρέπει να 

επικεντρωθούμε σε δύο κύρια χαρακτηριστικά: 

α) την επιταγή του συνταγματικού νομοθέτη κατά αρθ. 21, παρ. 1 Σ η 

οποία δεν δύναται να μην συμπεριλαμβάνει και την διατροφή των ανηλίκων 

στην υπό την προστασία του κράτους ευρισκόμενη παιδική ηλικία, καθώς ένα 

τέτοιο κενό δεν προκύπτει επ’ουδενί από την συστηματική ερμηνεία του 

Συντάγματος, επομένως δεν αποτελεί πρόθεση του νομοθέτη  

β) (ενδεικτικά) το άρθρο 24 παρ. 2, εδ. (c) της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα Κράτη 

οφείλουν -μεταξύ άλλων- να παρέχουν θρεπτικά τρόφιμα για τους ανηλίκους 

Τα ως άνω σημεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’οψιν συνδυαστικά και όχι 

αντιθετικά στην μεταξύ τους σχέση μιας και δικαιϊκά απολαμβάνουν ισότιμης 

μεταχείρισης, όπως τούτη ορίζεται από τον ίδιο τον συνταγματικό νομοθέτη 

κατ’ερμηνεία του άρθρου 28, παρ.1 Σ. 

Όσον αφορά την υγεία των ανηλίκων ισχύουν αντιστοίχως τα ως άνω. 

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν το άρθρο 23, παρ. 2 της ως άνω Σύμβασης 

- το οποίο δύναται να αναφερθεί έστω και καταχρηστικά λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

την γενικότερη δικαιϊκή φύση της Σύμβασης, ως lex specialis- αλλά και η εν 

γένει συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία της 

δημόσιας υγείας κατά άρθρο 21, παρ. 3 Σ. Ως εκ τούτου η υποχρέωση του 

κράτους περιλαμβάνει προδήλως και τους ανηλίκους ως πολίτες και 

υποκείμενα δικαίου. 

Ενδεικτικά, ως σύγκριση της βαρύτητας των δικαιωμάτων του παιδιού 

συναρτήσει της ευημερίας αξίζει να αναφερθεί περιληπτικά η νομολογία του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας, όπου ο εθνικός συνταγματικός 

νομοθέτης  έχει θέσει το καλό του παιδιού και την ευημερία του -κατ’εφαρμογή 
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της Σύμβασης- σε βαθμό συνταγματικού νόμου. Ειδικότερα όμως και για την 

συγκριτική περίπτωση της Αυστρίας το Συνταγματικό Δικαστήριο λαμβάνει 

την δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών του παιδιού 

(συμπεριλαμβανομένης και της διατροφής) -όχι βάσει της Σύμβασης αλλά 

κυρίως βάσει του Αρ. 3 ΕΣΔΑ-       ως μέτρο εξέτασης κυρίως των αποφάσεων 

των διοικητικών δικαστηρίων αλλά και Αρχών της χώρας σε περιπτώσεις 

απελάσεων. Συγκεκριμένα το Συνταγματικό Δικαστήριο τονίζει πως το καλό 

του παιδιού και η ευημερία του πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ως κριτήρια σε 

υποθέσεις απέλασης και παροχής ασύλου, λαμβάνοντας υπόψιν κατά 

περίπτωση και τον ως άνω συνταγματικό νόμο ως εφαρμογή της Σύμβασης. 

(βλ.VfGH U 613/10-10, G 164/2019-25, G 171/2019-24, σχετικά με την 

υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη να δίνει βαρύτητα σην κάλυψη των βασικών 

αναγκών του παιδιού) 

1.2.Παρατηρήσεις-Σχόλια 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο Working paper τόσο οι 

ως άνω αναφερθείσες συνταγματικές επιταγές, όσο και η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού δεν μπορούν νομοτεχνικά να εξαναγκάσουν τον 

νομοθέτη και την εκάστοτε Κυβέρνηση να λάβει απαραίτητα μέτρα. Συνεχίζουν 

όμως σε κάθε περίπτωση να έχουν τον χαρακτήρα προαπαιτούμενης πολιτικής 

θέσης κάθε κυβέρνησης, προπάντως λόγω του ενισχυμένου τους χαρακτήρα ως 

γενικού και προαποφασιζμένου εφαλτηρίου σημείου. Το γεγονός όμως πως τα 

ποσοτικά στοιχεία παρουσιάζουν μια συνεχόμενη και σχεδόν απαρέγκλιτη 

συνέπεια όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδική ευημερία 

καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλά και την επικαιρότητα της Σύμβασης. 

Αντιστοίχως οι ανάλογες συνταγματικές επιταγές και οι νομικές βάσεις 

τουλάχιστον στον τομέα του Αστικού δικαίου θα πρέπει να ληφθούν πιο 

σοβαρά από τον εθνικό νομοθέτη, καθώς πέρα από γενικοί στόχοι του Κράτους 

αποτελούν και γνώμονα για τις δικαιοπολιτικές του υποχρεώσεις στον τομέα 

της παιδικής ευημερίας. Ως εκ τούτου η πολιτική συνέπεια, τόσο σχετικά με το 
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γράμμα της Σύμβασης, όσο και ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας 

λόγω αυτής αποτελούν βασικό στόχο ειδικότερα στην χάραξη πολιτικής βάσει 

των νόμων, όπως αυτό οφείλει να συμβαίνει σε ένα Κράτος Δικαίου. 
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xiii. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 5ου 

ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ         
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1. Μια νομική σκοπιά σχετικά με τα αποτελέσματα του 5ου κύματος 

 Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του 5ου κύματος, το μείζον 

πρόβλημα στον τομέα της παιδικής ευημερίας εντοπίζεται στην καλλιέργεια 

του παιδιού ιδιαίτερα όσον αφορά τον χαρακτήρα του. Το αποτέλεσμα αυτό 

δύναται να ερμηνευθεί ως έλλειψη του συστήματος παιδείας της χώρας, πράγμα 

το οποίο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσπαθεί μεταξύ άλλων 

να καταπολεμήσει. Το συστηματικό έλλειμα αυτό θέτει κατ’αυτόν τον λόγο μία 

κατά τρόπον παράβαση των δικαιωμάτων του παιδιού στον τομέα αυτόν.405 Η 

Σύμβαση μπορεί ως εκ τούτου να αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης για την 

ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος παιδείας με ιδιαίτερο βάρος και μνεία 

στην καλλιέργεια του χαρακτήρα του παιδιού και από την σκοπιά της ηθικής.406 

Το παιδί ως φορέας δικαιωμάτων μέσω της Συνθήκης οφείλει να λαμβάνει μια 

ποιοτική παιδεία η οποία θα κρίνεται από το αποτέλεσμα της μαθησιακής 
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επιτυχίας. 407  Η μαθησιακή επιτυχία αυτή μπορεί σε κάθε περίπτωση να 

χαρακτηριστεί ως τέτοια εφόσον το παιδί αναπτύξει τον χαρακτήρα του μέσω 

του συστήματος παιδείας ώστε να λαμβάνει υπόψιν του και βασικά 

χαρακτηριστικά ηθικής. Εξάλλου κατά το Άρθρο 29 της Σύμβασης η παιδεία 

πρέπει μεταξύ άλλων να αποσκοπεί και στην ανάπτυξη του χαρακτήρα. Η 

συμβατική υποχρέωση των χωρών που συμμετέχουν στην Σύμβαση και 

υποχρεούνται με αυτόν τον τρόπο να εκπληρώνουν τους στόχους της είναι 

διαρκής. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να θεωρηθεί πως η πραγματοποίηση των 

στόχων της Σύμβασης σχετικά με το πεδίο της ηθικής παιδείας συνεχίζει να 

αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας, η οποία θα πρέπει να προβεί στην 

υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών και νομικών πλαισίων. 

 Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το δικαίωμα στην παιδεία αποτελεί 

κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο κατά φύση έχει να κάνει με τουλάχιστον βασικές 

αρχές ηθικής και ηθικής παιδείας.408 Η έμφαση στην ηθική παιδεία είναι ένας 

προφανής μονόδρομος βάσει της συμβατικής υποχρέωσης της χώρας η οποία 

θα είναι και αποφασιστικής σημασίας τόσο για την εκπλήρωση των στόχων που 

επιβάλλει η σύμβαση, όσο και για την προστασία του κοινωνικού δικαιώματος 

που ίδια θεμελιώνει.  

  

2. Παρατηρήσεις-Σχόλια 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο Working paper τόσο οι 

ως άνω  επιταγές της Σύμβασης, όσο και προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος 

δεν μπορούν νομοτεχνικά να εξαναγκάσουν τον νομοθέτη και την εκάστοτε 

Κυβέρνηση να λάβει απαραίτητα μέτρα. Οφείλουν όμως να αναγνωριστούν για 

την δικαιοπολιτική τους σημασία συναρτήσει με τα νέα αποτελέσματα της 

έρευνας. Τα τελευταία εντοπίζουν το μείζον πρόβλημα το οποίο ο εθνικός 
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νομοθέτης καλείται ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσει ως μέρος των 

υποχρεώσεων που ο ίδιος έχει λόγω των πλαισίων που τίθενται από την ίδια την 

Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και από το Σύνταγμα όπως είχε 

αναφερθεί σε παρόμοιο σχολιασμό του γράφοντος για τα αποτελέσματα του 4ου 

κύματος της έρευνας. 
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Εισαγωγή 

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

γενικότερης κατηγορίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τελευταία 

είναι θεμέλιο και κύριο συστατικό των σύγχρονων δημοκρατικών 
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κοινωνιών. Πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα εδράζεται το κράτος δικαίου, 

το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, ενώ από αυτά απορρέουν οι δημοκρατικές 

αξίες και οι πολιτικές σταθερές κάθε ευνομούμενης Πολιτείας, στην οποία 

πρωταρχικός σκοπός είναι η ειρηνική και δημιουργική συνύπαρξη και 

συμβίωση των ανθρώπων.409  

Τα παιδιά αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, της οποίας τα 

δικαιώματα συχνά πλήττονται, ενώ πολλές φορές τα δικαιώματά τους είτε 

παραβιάζονται είτε η προάσπισή τους ελλοχεύει διακρίσεις και 

αποκλεισμούς. Για αυτό το σκοπό, η οικογένεια, η πολιτεία και οι φορείς 

οφείλουν να μεριμνούν για τα δικαιώματα του παιδιού. Μέρος των 

δικαιωμάτων των παιδιών είναι:410 

1. Το δικαίωμα στην επιβίωση 

2. Το δικαίωμα στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του 

3. Το δικαίωμα της προστασίας από επιβλαβείς ουσίες, κακοποίηση 

και εκμετάλλευση 

4. Το δικαίωμα της πλήρους συμμετοχής στην οικογενειακή, 

πολιτισμική και κοινωνική ζωή 

Ειδικότερα, πρέπει να διασφαλίζεται η ειδική αναγνώριση αναφορικά 

με τα δικαιώματα των παιδιών, στη βάση των εξειδικευμένων, λόγω 

ηλικίας, αναγκών τους όπως για παράδειγμα το δικαίωμα σε φροντίδα από 

τους γονείς, καθώς τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες στα διαφορετικά 

στάδια της ανάπτυξής τους έως την ενηλικίωση. Για παράδειγμα, το 

 
409 Γεώργιος Σουρλάς et al., “Σχέδιο Δράσης Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού, 2015-2020”, Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, (Αθήνα, 2014). 
410 United Nations General Assembly, “Convention on the Rights of the Child,” United Nations, Treaty 

Series 1577, no. 3 (1989). 
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δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν 

μέσα στην κοινωνία. Ως έφηβοι, αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες και νέες 

ευθύνες. Οι έφηβοι μπορούν, για παράδειγμα, να εκφράζουν την άποψή 

τους σχετικά με αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Η ανέχεια των 

γονέων και ο τυχόν κοινωνικός αποκλεισμός περιορίζει σοβαρά τις 

δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά και τη δυνατότητα πρόσβασης 

στα δικαιώματά τους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της 

κοινωνίας ως συνόλου.411 

Οι δράσεις για την προστασία των παιδιών οφείλουν να εστιάζουν 

στην ανάληψη ειδικών πολιτικών σε όλα τα πεδία εστίασης και εφαρμογής 

με βασικό γνώμονα την ανάδειξη και την προώθηση των δικαιωμάτων 

τους. Μέρος των δικαιωμάτων τους αφορούν και την ευημερία τους εν 

γένει, είτε είναι οικονομική είτε μη οικονομική, όπως αυτή έχει περιγραφεί 

σε άλλες εκθέσεις του ερευνητικού προγράμματος. Σκοπός του Ερευνητικού 

Προγράμματος CW-SMILE είναι η αποτίμηση της παιδικής ευημερίας στην 

Περιφέρεια Αττικής. Στο ερευνητικό έργο γίνεται χρήση ενός πρωτόλειου 

δείκτη καταγραφής της παιδικής ευημερίας. 412 , 413  Ο συγκεκριμένος 

δείκτης εξελίσσεται και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με το πέρας του 

προγράμματος. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα διατυπωθούν 

 
411 Σουρλάς et al., “Σχέδιο Δράσης Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού, 2015-2020.” 
412Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον δείκτη, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στα 

Ειρήνη Λεριού et al., “(2019). «Η Αποτελεσματικότητα Της Επίδρασης Των Στοχοθετημένων 

Πρωτοβουλιών, Στις Προκλήσεις Της Παιδικής Φτώχειας», Μελέτη 2019, C.W.-SMILE” Πάντειο 

Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2019). 
413 Ειρήνη Λεριού, Βασίλειος Κούτρας, and Χρυσούλα Ροδουσάκης, Νικόλαος Τασόπουλος, 

Κωνσταντίνος Τσιριμώκου, “«Κατάρτιση Ενός Νέου Μεθοδολογικού Πλαισίου Καταγραφής Της 

Παιδικής Ευημερίας Και Φτώχειας»,” Working Paper No. 2019-02, C.W.-SMILE, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο (Αθήνα, 2019), 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-

smile_working_paper_2019-02.pdf. 
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συγκεκριμένες προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, 

περιορισμού της παιδικής φτώχειας και ενίσχυσης της ευημερίας των 

παιδιών στην Ελλάδα. Ένας επιμέρους στόχος του συγκεκριμένου 

προγράμματος, εκτός από την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης 

μέσα από την εφαρμογή του δείκτη, είναι η δημιουργία ενός Σχεδίου 

Δράσης, το οποίο προκύπτει από τη μέχρι τώρα ανάλυση και τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης.  

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος CW-SMILE και 

συγκεκριμένα στην ποιοτική έρευνα Μελέτη Πρωτοβουλιών 

παρουσιάστηκαν τα κενά και οι δυσκολίες που εντοπίζονται κατά τη 

προσφορά των υπηρεσιών από οργανισμούς -αρμόδιους για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών-, καθώς και ποια παιδιά 

επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο. Τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής έρευνας της Μελέτης Πρωτοβουλιών καθώς και ως ένα βαθμό 

τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος της ποσοτικής ανάλυσης, που 

συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων, οδήγησαν σε σημαντικά 

αποτελέσματα, τα οποία είναι προς αξιοποίηση από την ερευνητική ομάδα 

του έργου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έχουν 

επίσης καταδείξει συγκεκριμένες τάσεις που εστιάζονται σε διαφορετικές 

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  

Ο συνδυασμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την ποσοτική 

ανάλυση, τις συνεντεύξεις με τους οργανισμούς και από τη συνολική 

ενασχόλησή μας με το παρόν έργο, οδήγησε στην ανάγκη κατάρτισης ενός 

Σχέδιου Δράσης, στο οποίο θα αποτυπώνονται βασικές θέσεις, ιδέες ή/και 

συγκεκριμένες δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής 
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φτώχειας. Η προσπάθεια αυτή αφορά την αποτύπωση των σημείων 

συμφωνίας των δομών, των σχολείων και όλων των φορέων που 

συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο, με απώτερο σκοπό την προώθηση 

καλών πρακτικών και συγκεκριμένων δράσεων.  

 

Σκοπός του Σχέδιου Δράσης  

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ευάλωτων παιδιών, το κράτος 

κρίνεται απαραίτητo να κινητοποιήσει όχι μόνο πόρους αλλά και να 

διευκολύνει τις προσπάθειες των κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων που εμπλέκονται σε αυτήν.414 Ο κρατικός μηχανισμός οφείλει να 

υιοθετήσει αλλά και να επικοινωνήσει σε όλους τους πολίτες το όραμα της 

κοινής ευθύνης για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών που 

αρχίζει με την κρατική παιδική μέριμνα και την προστασία της οικογένειας. 

Με γνώμονα τόσο την ευημερία των παιδιών όσο και την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων, οι διαφορετικοί φορείς έχουν την 

ευκαιρία να συνεργαστούν στρατηγικά για την ασφαλή μείωση του 

αριθμού των οικογενειών που είναι κοινωνικά ευάλωτες. Η πολιτεία 

μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών 

αυξάνοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης και πρόληψης των 

προβλημάτων ασφάλειας των παιδιών που αντιμετωπίζουν πολλές 

οικογένειες. Παράλληλα, τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα 

μπορούν επίσης να επωφεληθούν, καθώς βασικός στόχος της συνεργασίας 

των δημόσιων υπηρεσιών με τους ιδιωτικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει 

 
414 Stephanie Pywell, “Child Practice and Welfare Protection Handbook” (Dublin, Ireland, 2015), 

https://doi.org/10.1093/ojlr/rwv011. 
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στην ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών που θα συμβάλλουν θετικά στην 

προώθηση αυτών των παιδιών σε οικογένειες το συντομότερο δυνατό. 

Βασικός σκοπός του σχεδίου είναι να παράσχει μια σύνθεση των 

στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης και των στοιχείων που αφορούν 

τις προκλήσεις και τις λύσεις στον τομέα της παιδικής ευημερίας. Το εν 

λόγω σχέδιο δράσης στηρίζεται σε μια ποικιλία δεδομένων καθώς και στη 

δημοσιευμένη και αδημοσίευτη έρευνα, που έχει πραγματοποιηθεί έως 

σήμερα. Ο σκοπός του σχεδίου είναι αφενός η κοινοποίηση των στοιχείων 

σχετικά με τη φύση αυτών των προβλημάτων αφετέρου η ανάδειξη των 

λύσεων που φαίνεται να λειτουργούν για όσο το δυνατόν περισσότερα 

παιδιά που βάλλονται από τη φτώχεια. Το γεγονός ότι οι νέες γνώσεις για 

την παιδική ευημερία παράγονται συνεχώς είναι ένας σημαντικός λόγος 

για τον οποίο το Σχέδιο Δράσης πρέπει να ενημερώνεται περιοδικά. 

Προβλέπεται, επομένως, ότι το σχέδιο θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση, 

είτε μέσω πλήρους αναθεώρησης είτε μέσω προσθήκης, υποδεικνύοντας 

τις εκάστοτε αλλαγές.  

Επιπλέον, σκοπός του σχεδίου είναι να καθοδηγήσει προς την 

κατεύθυνση της μείωσης της παιδικής φτώχειας, μέσω της χρήσης 

ποικίλων δοκιμασμένων εννοιών σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων 

στόχων, δεικτών και στόχων. Από πολλές απόψεις, το σχέδιο που 

περιλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο δεν έχει πρόθεση να αντικαταστήσει 

πιθανά εθνικά σχέδια, αλλά προσβλέπει σε μια συνεργασία με αυτά, ώστε 

να απαντηθεί ταχύτερα το ζήτημα της παιδικής φτώχειας ή τουλάχιστον 

κάποιες πλευρές της.  
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Αντίθετα, το σχέδιο αυτό θέτει τους στόχους σε ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον 

οποίο υποστηρίζονται οι διάφορες πρωτοβουλίες του συστήματος. Σε 

κάποιο βαθμό, ο σκοπός αυτού του σχεδίου είναι να φέρει στο προσκήνιο 

αντιφάσεις που υπάρχουν από την υφιστάμενη κατάσταση, ώστε να 

ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω σχέδιο 

δράσης δεν έχει σκοπό να διευκρινίσει λεπτομερώς τι πρέπει να κάνουν οι 

φορείς, αλλά να προτείνει διαφορετικές δράσεις και πολιτικές ώστε να 

καταστεί εφικτή η εφαρμογή τους σε περιφερειακό και αργότερα σε εθνικό 

επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, ένα τέτοιο Σχέδιο Δράσης καθοδήγει ως ένα βαθμό 

τα επόμενα βήματα και τους στόχους των εμπλεκομένων φορέων 

βελτιώνοντας τα αποτελέσματα των δράσεων τόσο για τα παιδιά όσο και 

για τις οικογένειές τους. Ένα σαφώς καθορισμένο Σχέδιο Δράσης έχει έως 

επιπλέον στόχο να βοηθά τα στελέχη και τους επαγγελματίες του χώρου 

να (1) προσδιορίσουν τα αποτελέσματα που ελπίζουν να επιτύχουν, (2) 

αναπτύξουν ένα όραμα και συνεκτική λογική για τις οργανωτικές και 

πολιτικές αποφάσεις τους, (3) αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους. Ταυτόχρονα, αυτή η 

διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και 

στη δημιουργία ενός πιο ποιοτικού συστήματος. Η συνεργασία με 

διαφορετικούς φορείς αλλά και τα παιδιά και τις οικογένειές τους μπορεί 

να συμβάλλει θετικά στην υποστήριξη και τη βιωματική εμπειρία του 

προσωπικού σε αυτούς τους φορείς δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη σε 

όλα τα επίπεδα, τόσο της παρεχόμενης φροντίδας όσο και της περαιτέρω 
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ανάπτυξής της. Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η 

διαρκής τριβή, παρατήρηση, συνεργασία και υποστήριξη με τις 

οικογένειες παρέχει στους εργαζόμενους στον τομέα της κοινωνικής 

πρόνοιας μια σταθερή βάση για τη λήψη αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, οι πάροχοι υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

και η συνεργασία τους με την κοινωνία και τους δημόσιους φορείς 

ενθαρρύνει την κοινότητα, το δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων, τα παιδιά 

και τις οικογένειες να συνεργαστούν με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση 

της αποστολής του, η οποία εστιάζει στη μείωση της παιδικής φτώχειας.  

Τέλος, ένα υπάρχον σχέδιο δράσης δίνει τη δυνατότητα στους 

εμπλεκόμενους φορείς οι μια αποτελεσματική και συνεπή πρακτική μέσα 

από την καθιέρωση νέων συνεργασιών. Επίσης, μέσα από την εκπόνηση 

του Σχεδίου Δράσης, μπορούν να αναδειχθούν νέες πήγες 

χρηματοδότησης, οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν στους 

εμπλεκομένους φορείς τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουν να 

υλοποιήσουν τις δράσεις τους, σε σχέση με τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας αλλά και των οικογενειών τους. Έτσι, το συγκεκριμένο σχέδιο 

παρέχει επίσης καθοδήγηση σε ερευνητές/τριες και αποτελεί ανοικτή 

πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους φορείς να παράσχουν πληροφορίες 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας τελειοποίησής του. 

 

Αρχές για τη σχεδίαση ενός Σχέδιου Δράσης για την Παιδική 

Ευημερία 

Το Σχέδιο Δράσης είναι ένα οργανωμένο πλάνο, το οποίο αναπτύσσεται, 

με στόχο την οργανωμένη προσπάθεια ενός οργανισμού ή φορέα για να 
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επιτύχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η συγκεκριμένη οργανωμένη 

αποτύπωση επιτρέπει στους εμπλεκομένους φορείς να ακολουθήσουν 

σταθερά και εφικτά βήματα με σκοπό την προώθηση και την επίλυση ενός 

συγκεκριμένου ζητήματος, εν προκειμένου τη βελτίωση της παιδικής 

ευημερίας. Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της 

παιδικής φτώχειας είναι ένα πλάνο, το οποίο οργανώνει όλες τις δράσεις 

καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας οι οποίες προγραμματίζονται, 

πάντοτε στη βάση του επίμαχου ζητήματος, μετά τη διερεύνηση της 

υφιστάμενης κατάστασης. 

Το Σχέδιο Δράσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον 

δραστηριότητα την οποία θα πρέπει να αναπτύξουν συνεργατικά 

διαφορετικοί φορείς, αλλά ως ένας τρόπος οργάνωσης αυτών, η οποία 

συμβάλλει στην υλοποίηση μιας εξελικτικής διαδικασίας μάθησης, 

συνεργασίας και συμμετοχικής ευθύνης σε σχέση με τη βελτίωση της 

παιδικής ευημερίας. 

Ως προς αυτήν την κατεύθυνση και σύμφωνα με τον διεθνή διάλογο 

θα μπορούσαν να εντοπιστούν μερικές αρχές που πρέπει να 

ακολουθούνται αναφορικά με τα Σχέδια Δράσης που εστιάζουν στην 

παιδική ευημερία. Ειδικότερα, αυτές οι αρχές συνοψίζονται ως 

εξής:415,416,417 

1. Προσδιορισμός και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

αναφορικά τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.  

 
415 United Nations General Assembly, “Convention on the Rights of the Child” United Nations, Treaty 

Series 1577, no. 3 (1989). 
416 McTaggart, “Guiding Principles for Participatory Action Research.” 
417 World Health Organization, “Global Action Plan for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases 2013-2020.” 
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2. Διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών σε 

μακροχρόνια κλίμακα. 

3. Ενίσχυση της ικανότητας των οικογενειών να φροντίζουν παιδιά. 

4. Άμεση επανασύνδεση του παιδιού με την οικογένεια, όταν για 

κάποια περίοδο το παιδί φιλοξενείται αλλού. 

5. Παροχή άμεσης εναλλακτικής λύσης στην περίπτωση που η 

επανένωση με την οικογένεια είναι αδύνατη (αναδοχή ή υιοθεσία). 

Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να είναι δομημένο έτσι, 

ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια επαναλαμβανομένη διαδικασία 

με ξεκάθαρα βήματα. Ειδικότερα, τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθούνται κάθε φορά είναι τα εξής παρακάτω:418,419  

1. Προσδιορισμός προβλήματος και περιγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης.  

2. Συμμετοχή της οικογένειας σε μια συνεργατική συνεργασία με τους 

εμπλεκομένους φορείς για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

3. Αξιολόγηση της φύσης του προβλήματος και των αιτιών του. 

Προσδιορισμός των δυνάμεων και αδυναμιών των οικογενειών, της 

υφιστάμενης κατάστασης και αποτίμηση των διαθέσιμων πόρων για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

4. Διαμόρφωση τον στόχων και των σκοπών.  

5. Εντοπισμός των καλών πρακτικών για την επίτευξη των στόχων. 

Ανάθεση στον καταλληλότερο οργανισμό για την αντιμετώπιση της 

 
418 Federico De Andreis, “The Principles behind a Strategic Plan,” Open Journal of Applied Sciences 9, 
no. 4 (2019): 240–45. 
419 Paul Bywaters, “Inequalities in Child Welfare: Towards a New Policy, Research and Action Agenda,” 
British Journal of Social Work 45, no. 1 (2013): 6–23. 
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κάθε περίπτωσης. Ανάθεση στα μέλη της οικογένειας ή σε άλλους 

παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Προσδιορισμός ρεαλιστικών 

χρονικών πλαισίων για την ολοκλήρωση των δράσεων. 

6. Επανεξέταση των διαδικασιών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

των ενεργειών ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων. 

 

 

 

Για να είναι επιτυχημένο ένα Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:420 

 
420 Jan Mccarthy, “Developing and Implementing Child Welfare Practice Models”, National Child 

Welfare Resource Center for Organizational Improvement, University of Southern Maine, Muskie 

School of Public Service (Portland, 2012). 

Σχήμα 1 Το σχέδιο δράσης ως επαναλαμβανομένη διαδικασία 
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1. Επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι 

συγκεκριμένοι, σαφείς, ρεαλιστικοί και εφικτοί. 

2. Συγκεκριμένες προς υλοποίηση δράσεις. 

3. Τα άτομα ή τους φορείς που θα είναι υπεύθυνοι για κάθε δράση. 

4. Σχεδιασμός της κάθε δράσης. 

5. Πόροι που χρειάζονται για την υλοποίηση της κάθε δράσης.  

Οι πόροι που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση κάθε δράσης 

είναι διαφορετικοί, ανάλογα με τη φύση της δράσης και το περιεχόμενο 

της. Παράδειγμα πόρων μπορεί είναι το ανθρώπινο δυναμικό 

(εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, δημόσιοι υπάλληλοι, ερευνητές, 

εργαζόμενοι στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, τοπικές αρχές κ.λπ.), ο 

απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων (συναντήσεις 

ομάδων εστίασης και εργασίας, σεμινάρια κ.λπ.), υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός, οικονομικοί πόροι κ.ά. Εκτός αυτών, το Σχέδιο Δράσης θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο παρακολούθησης της πορείας της 

υλοποίησης. Αυτό οπωσδήποτε σε αυτή τη φάση του έργου δεν είναι 

δυνατόν να συμβεί, ωστόσο με το πέρας του έργου και την ολοκλήρωση 

του Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένοι δείκτες 

μέτρησης των αποτελεσμάτων. 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης 

Τα Σχέδια Δράσης οφείλουν να προσανατολίζονται σε ένα 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μερικές μόνο δράσεις που θα 

μπορούσαν να περιγραφούν στο συγκεκριμένο σχέδιο είναι η ενθάρρυνση 

πρωτοβουλιών των μαθητών ιδιαιτέρως προς την κατεύθυνση της 
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δημιουργικότητας και της καινοτομίας αναφορικά με την καταπολέμηση 

της παιδικής ευημερίας. Οπωσδήποτε, στο παραπάνω πλαίσιο, δράσεις 

εξωστρέφειας στο πλαίσιο των μαθημάτων ή των σχολικών 

δραστηριοτήτων επίσης συμβάλλουν θετικά στην ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, οι παρουσιάσεις έργων μαθητών, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεργασίες με πολιτιστικούς και άλλους 

φορείς της τοπικής κοινότητας μπορούν να ενδυναμώσουν την αφύπνιση 

των πολίτων αναφορικά με το ζήτημα της παιδικής φτώχειας, 

ενεργοποιώντας έτσι νέες δράσεις σε επίπεδο γειτονιάς. 

Οπωσδήποτε, οι δράσεις εξοικείωσης (δρώμενα και ενημέρωση) 

είναι απαραίτητες, ώστε η τοπική κοινωνία να επαγρυπνηστεί σχετικά με 

το θέμα της παιδικής ευημερίας και να προσανατολιστούν στη δημιουργία 

νέων δράσεων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για παράδειγμα, σε 

αυτήν την περίπτωση, η ενεργοποίηση διαφόρων καλλιτεχνών 

(σκηνοθετών, ηθοποιών, ζωγράφων κ.λπ.) ή έμπειρων τεχνιτών καθώς και 

η ενεργοποίηση εθελοντών μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πηγή 

επαγρύπνησης ή να προσδώσουν μια διαφορετική λύση στο επικείμενο 

ζήτημα.  

Διαδεχόμενα, μέσα από τις δράσεις τέχνης (έκθεση ζωγραφικής ή 

δράσεις καλλιτεχνών σύγχρονης τέχνης), οι πολίτες και οι φορείς μπορούν 

να έρθουν κοντά και να συζητήσουν για το ζήτημα της παιδικής ευημερίας, 

ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο έναν δίαυλο επικοινωνίας, δημιουργώντας 

πιθανών εστίες συνεργασίας. Οπωσδήποτε, η συμμέτοχη των συλλόγων 

γονέων και κηδεμόνων σε αυτές τις δράσεις κρίνεται αναγκαία. Η 

συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε καλλιτεχνικές δράσεις 
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ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και γεφυρώνει τις διαφορές.421 Όπως 

σημειώνει η Otte, η σύγχρονη τέχνη δύναται να συσχετιστεί με τη 

συνεκτική συμπεριφορά συγκόλλησης μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων 

και της ανάδειξης κατάλληλων μέτρων για την επίλυση των κοινωνικών 

ζητημάτων, όπως είναι η παιδική φτώχεια.422 

Τέλος, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις με 

αντίστοιχους σκοπούς, μπορεί να οδηγήσει στην ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας σχετικά με τα ζητήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες οικογένειες σε διεθνές επίπεδο.  

 

 

 

 

Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 

Σημεία εστίασης από τη Μελέτη Πρωτοβουλιών 

Στη Μελέτη Πρωτοβουλιών έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν με 

συστηματικό τρόπο όλες οι δράσεις που γίνονται στην Περιφέρεια Αττικής 

και αφορούν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. Η συγκεκριμένη 

διερεύνηση κατέληξε σε μια σειρά από κενά στον χώρο της κοινωνικής 

καινοτομίας, ενώ ανέδειξε επίσης ότι η έλλειψη στέγης επεκτάθηκε 

 
421 G Yeliz Kahya and Anlı Ataöv, “Cultural Actors as Agents of Generating Social Co-Presences 

within the Place: Istanbul’s Contemporary Art Scene,” European Planning Studies 27, no. 6 (2019): 

1177–99; Hongyu Qin, “An Investigation of the Current Development of School-Age Children in 

Poverty-Stricken Areas,” in Chinese Research Perspectives on Educational Development, Volume 4 

(Brill, 2018), 162–81. 
422 Hanka Otte, “Bonding or Bridging? On Art Participation and Social Cohesion in a Rural Region of 

the Netherlands,” Poetics, 2019. 
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σημαντικά κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η 

ποιοτική έρευνα που διεξήχθη είχε ως βασικό στόχο την εις βάθος 

προσέγγιση του ζητήματος της στέγης αλλά και όλων των διαστάσεων της 

παιδικής ευημερίας. Τα βασικά ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την επιτέλεση του 

έργου τους καθώς και τα νομικά ή θεσμικά κενά που επηρεάζονται. Με 

άλλα λόγια, σκοπός της μελέτης ήταν να περιγραφεί η υφιστάμενη 

κατάσταση ώστε να προκύψουν μια σειρά από δράσεις που θα 

συμβάλλουν στη βελτίωση της παιδικής ευημερίας Από την έρευνα του 

ζητήματος, προκύπτει ότι η μειονεξία που σχετίζεται με την έλλειψη 

στέγης επηρεάζεται από κοινωνικο-πολιτιστικούς, οικολογικούς και 

πολιτικούς παράγοντες, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που δεν 

μπορούν να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. 423 

Οι κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με το φαινόμενο της παιδικής 

μειονεξίας είναι το μειωμένο εισόδημα των κηδεμόνων και η έλλειψη 

στέγης, η φυλάκιση των κηδεμόνων για κάποιο χρονικό διάστημα και το 

προβληματικό υποστηρικτικό περιβάλλον.424 Παράλληλα, η συγκεκριμένη 

κατάσταση συνδέεται με συναισθήματα ενοχής, σταδιακό κοινωνικό 

αποκλεισμό και αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών τόσο από τους 

γονείς όσο και από τα παιδιά 425 . Επιπλέον, η παιδική φτώχεια και η 

κακοποίηση σχετίζονται στενά με την έλλειψη στέγης μεταξύ της νέας 

 
423 Peter Graffy et al., “Life Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of 

Homelessness,” Journal of Poverty 23, no. 3 (April 16, 2019): 202–28  
424 Shinn, M., Gibbons-Benton, J., & Brown, S. R. (2015). Poverty, Homelessness, and Family Break-

Up. Child Welfare, 94(1), 105–122.  
425 Sharon Lambert, Daniel O’callaghan, and Owen Jump, “Young Families in the Homeless Crisis: 

Challenges and Solutions” (Dublin, Ireland, 2018), 

https://www.researchgate.net/publication/329610164. 
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γενιάς των άστεγων,426 ενώ οι δυσάρεστες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας συνδέονται στενά με μια πληθώρα αρνητικών 

αποτελεσμάτων αργότερα στη ζωή 427 . Όπως είναι για παράδειγμα 

προβλήματα κοινωνικής και αναπτυξιακής μορφής και εκδήλωσης 

ψυχιατρικών νόσων, αλλά και θεμάτων υγείας. 428 , 429 , 430  Τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορεί να είναι το έντονο 

άγχος και οι τραυματικές εμπειρίες (π.χ. περιστατικά βίας), οι 

συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, η κατάθλιψη και η 

παραβατική συμπεριφορά τα οποία έχουν τραγικές συνέπειες στην ομαλή 

ανάπτυξή τους και στη γνωστική τους ικανότητα. Αναφορικά με τη φυσική 

τους υγεία τα παιδιά αρρωσταίνουν συχνότερα παρουσιάζοντας λοιμώξεις 

του αναπνευστικού συστήματος, μολύνσεις των αφτιών, γαστρεντερικά 

προβλήματα και άσθμα. Επίσης, εντοπίζονται διατροφικές ανεπάρκειες, οι 

οποίες οδηγούν σε υψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων 

ενηλίκων. 431  Επίσης, τα παιδιά που ζουν στον δρόμο είναι πιθανό να 

 
426 Graffy et al., “Life Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of 

Homelessness.” 
427 Teena M McGuinness and Jessica R Waldrop, “Adverse Childhood Experiences and the Mental 

Health of Veterans,” Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 53, no. 6 (2015): 

23–26; Laurie S Ramiro, Bernadette J Madrid, and David W Brown, “Adverse Childhood Experiences 

(ACE) and Health-Risk Behaviors among Adults in a Developing Country Setting,” Child Abuse & 

Neglect 34, no. 11 (2010): 842–55; Ellen Goldstein et al., “Addressing Adverse Childhood Experiences 

and Health Risk Behaviors among Low-Income, Black Primary Care Patients: Testing Feasibility of a 

Motivation-Based Intervention,” General Hospital Psychiatry 56 (2019): 1–8; Graffy et al., “Life 

Outside: A Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of Homelessness.” 
428 Nilsson, S. F., Laursen, T. M., Hjorthøj, C., Thorup, A., & Nordentoft, M. (2017). Risk of psychiatric 

disorders in offspring of parents with a history of homelessness during childhood and adolescence in 

Denmark: a nationwide, register-based, cohort study. The Lancet Public Health, 2(12), e541–e550.  
429 Annor & Oudshoorn (2019) 
430  Annor, B. O. H., & Oudshoorn, A. (2019). The health challenges of families experiencing 

homelessness. Housing, Care and Support, 22(2), 93–105. 
431 https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness 

https://www.air.org/center/national-center-family-homelessness
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παρουσιάσουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους με μεγαλύτερη 

πιθανότητα να εγκαταλείψουν το σχολείο κάποια στιγμή432. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που ανέδειξε η Μελέτη 

Πρωτοβουλιών είναι ότι τα μέτρα πολιτικής και οι μέχρι στιγμής δράσεις 

επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση των οικονομικών παραγόντων της 

ευημερίας, κυρίως λόγω της αναγκαιότητας των δράσεων που σχετίζονται 

με την επιβίωση και την απτή ελάφρυνση των οικονομικών προβλημάτων 

των ατόμων, είτε είναι παιδιά, είτε οικογένειες, είτε ενήλικες. Εντοπίζονται 

μόνο λίγες δράσεις αναφορικά με την ενίσχυση του εισοδήματος των 

ευάλωτων οικογενειών, όπως είναι τα κρατικά βοηθήματα (π.χ. επιδότηση 

ενοικίου, θέρμανσης κ.λπ.). Αν και προκυπτει ότι μόνο το 10%-15% του 

πληθυσμού επωφελείται από αυτά τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, 

προκύπτει ότι παρόλο που τα μέτρα του κράτους πρόνοιας είναι 

απαραίτητα, δεν επαρκούν για την επίλυση του προβλήματος στη «ρίζα» 

του, παραμένοντας ένα 20% των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας τη χρονική 

περίοδο 2007-2018. Διαδεχόμενα, οι δράσεις σχετικά με τις συνθήκες 

διαβίωσης είναι λίγες. Αυτές οι δράσεις υποστηρίζονται λιγότερο από τον 

κρατικό μηχανισμό και περισσότερο από τις ΜΚΟ.  

 

 

 

 
432 Bonnie T Zima et al., “Sheltered Homeless Children: Their Eligibility and Unmet Need for Special 

Education Evaluations.,” American Journal of Public Health 87, no. 2 (1997): 236–40; Heather Biggar, 

“Homeless Children and Education: An Evaluation of the Stewart B. McKinney Homeless Assistance 

Act,” Children and Youth Services Review 23, no. 12 (2001): 941–69; J J Cutuli and Joe Wilard, 

“Building Early Links for Learning: Connections to Promote Resilience for Young Children in Family 

Homeless Shelters.,” Zero to Three 39, no. 4 (2019): 43–50. 
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Πίνακας 13 Κενά στις δράσεις αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας 

                      Οικονομική Διάσταση Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές 
Πάρα 

πολλές 

Εισόδημα  ✓    

Στέγαση/ Συνθήκες Διαβίωσης  ✓    

Σίτιση    ✓  

Υγεία   ✓   

Μη Οικονομική Διάσταση Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές 
Πάρα 

πολλές 

Ενδοοικογενειακή βία  ✓    

Προάσπιση δικαιωμάτων παιδιών  ✓    

Εκπαίδευση     ✓ 

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών 

και γονέων 
 ✓    

Ελεύθερος Χρόνος/      ✓ 

Επικουρικές Δράσεις 
Καθόλου Λίγες Μέτρια Πολλές 

Πάρα 

πολλές 

Παρακολούθηση, μέτρηση και 

αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας. 
✓     

Μέτρα επανένταξης και 

αντιμετώπισης του αποκλεισμού. 
 ✓    

Αρωγή και διευκόλυνση νομικών και 

δικαστικών εκκρεμοτήτων 
 ✓    
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Αναφορικά με τις δράσεις αντιμετώπισης των περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας αυτές είναι πολύ λίγες. Ειδικότερα, υπάρχει ο 

εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να παρέμβει αυτεπάγγελτα, ενώ ο μόνος 

οργανισμός που μπορεί να παρέμβει άμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Συνήθως, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας συνδέονται και με περιπτώσεις υλικής αποστέρησης, κακοποίησης ή 

αμέλειας των παιδιών. Διαδεχόμενα, εντοπίστηκαν ελάχιστες δράσεις που 

αφορούν την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Άλλο ένα ζήτημα 

που εντοπίστηκε είναι η έλλειψη επαρκούς ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

των παιδιών και των γονέων. Αυτό το έλλειμα εντοπίζεται κυρίως σε 

απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, καθώς οι υπηρεσίες 

αυτές παρέχονται από ΜΚΟ, οι οποίες συνήθως δραστηριοποιούνται σε 

μεγάλα αστικά κέντρα. 

Σε ό,τι αφορά άλλους παράγοντες που συνεπικουρούν στη βελτίωση 

της παιδικής ευημερίας, φαίνεται ότι σε όλα τα επίπεδα πρωτοβουλιών 

υπάρχουν κενά, όπως είναι τα ελλείμματα στις δράσεις που αφορούν την 

παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας. Άλλο 

ένα ζήτημα ανακύπτει σχετικά με το έλλειμμα στην παροχή εκπόνησης 

πλάνων επανένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού, αλλά και τα 

ελλείμματα στην αρωγή και διευκόλυνση νομικών και δικαστικών 

εκκρεμοτήτων. 433 

 
433 Για περισσότερες πληροφορίες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο Λεριού et al., “(2019). «Η 

Αποτελεσματικότητα Της Επίδρασης Των Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, Στις Προκλήσεις της 

Παιδικής Φτώχειας», Μελέτη 2019, C.W.-SMILE.” 
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Προβλήματα και Δυσκολίες 

Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν διάφορες 

δυσκολίες αναφορικά με την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Από τη 

μέχρι στιγμή έρευνα εντοπίστηκαν κάποια κενά και δυσκολίες στο 

υφιστάμενο πλαίσιο. Σε αυτήν την ενότητα θα περιγραφούν πολύ 

συνοπτικά τα προβλήματα και οι δυσκολίες, ενώ αργότερα, θα ενταχθούν 

στην ανάπτυξη της στρατηγικής και τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης 

αυτών των δυσκολίων. 

Η πρώτη δυσκολία που εντοπίζεται αφορά τη Γραφειοκρατία, 

καθώς εντοπίζονται κενά και καθυστερήσεις σχετικά με διαδικασίες που 

αφορούν στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την υποχρεωτική 

διανυκτέρευση και λειτουργία προς το κοινό, υπηρεσιών φιλοξενίας 

αστέγων παιδιών ή οικογενειών τους. Για να μπορέσει ένα παιδί να 

φιλοξενηθεί σε έναν ξενώνα, πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. 

Παράλληλα, εντοπίζονται καθυστερήσεις και στους ελέγχους που 

διεξάγουν οι υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων. 

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και αναφορικά με τις διαδικασίες 

αναδοχής και υιοθεσίας. Τέλος, γραφειοκρατικές διαδικασίες εντοπίζονται 

και κατά τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά 

πολλές φορές αδύνατη τη λειτουργία κάποιων οργανισμών.  

Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει αποσπασματική χρηματοδότηση για 

διαφορετικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, γεγονός που δυσκολεύει 

τη συνέχεια των προγραμμάτων και της βοήθειας στις κοινωνικά ευάλωτες 

ομάδες. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τον 

χαρακτήρα των χρηματοδοτήσεων. Για παράδειγμα, κάποιες 
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χρηματοδοτήσεις αφορούν μόνο συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες (π.χ. 

ασυνόδευτοι ανήλικοι), γεγονός που καθιστά το περιβάλλον περισσότερο 

ασφυκτικό. Οπωσδήποτε, οι χρηματοδοτήσεις έχουν παροδικό μόνο 

χαρακτήρα και παρότι μπορεί παροδικά να ανακουφίζουν το πρόβλημα, 

ωστόσο δεν το επιλύουν. 

Σε συνδυασμό με το παραπάνω η έλλειψη σταθερής προνοιακής 

πολιτικής δημιουργεί εξίσου ζητήματα. Εντοπίζεται μια μεταβίβαση της 

υλοποίησης των δράσεων σε επίπεδο οργανισμών, χωρίς το κράτος να έχει 

ένα σταθερό και ενιαίο πλαίσιο. Διαδεχόμενα, το ασαφές και ελλειμματικό 

πλαίσιο οδηγεί σε κυκεώνα γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε 

καθυστερήσεις αντίδρασης των δημόσιων υπηρεσιών. 

Άλλα προβλήματα ανακύπτουν και από τη λειτουργία των 

ιδρυμάτων. Για παράδειγμα παρατηρήθηκε ελλιπής μέριμνα για τα παιδιά 

που ενηλικιώνονται. Φαίνεται ότι τα ιδρύματα προσπαθούν με ίδια μέσα 

να βοηθήσουν τα παιδιά μόλις ενηλικιωθούν, ενώ από πλευράς κρατικής 

μέριμνας κάτι τέτοιο δεν έχει σχεδιαστεί επαρκώς, οδηγώντας σε μια 

ενήλικη ζωή των παιδιών αυτών επίσης στέρησης και φτώχειας. Ακόμα, 

συχνά παρατηρείται έλλειψη προσωπικού στους δημόσιους φορείς, 

γεγονός που καθιστά την επιτέλεση του έργου των δημόσιων φορέων 

δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την όλη διαδικασία αλλά και τη 

συνεργασία τους με τους άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα.  

Επιπλέον, εντοπίστηκε αδυναμία ενδυνάμωσης του θεσμού της 

αναδοχής και της υιοθεσίας και η έλλειψη συντονιστικού οργάνου, η οποία 

δημιουργεί καθυστερήσεις στις διαδικασίες με αποτέλεσμα τα παιδιά να 
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παραμένουν για περισσότερο καιρό τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε δομές. 

Οπωσδήποτε, το γεγονός ότι δεν καταγράφονται επαρκώς τα παιδιά που 

διαβιούν σε ιδρύματα, οδηγεί σε μη πλήρη περιγραφή της εικόνας των 

παιδιών που έχουν προβλήματα και επομένως το πρόβλημα υποεκτιμάται, 

ενώ, η διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας δυσκολεύει πάρα πολύ. 

Τέλος, παρατηρήθηκε ελλιπές υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση 

των νέων στην ενηλικίωση και ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά 

προβλήματα. Ειδικότερα, οι δομές δεν ξέρουν που να προωθήσουν αυτά 

τα παιδιά, λόγω έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα - 

σε δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα 

και δύσκολη με αμφίβολο αποτέλεσμα.  

Τα κενά και οι δυσκολίες που περιεγράφηκαν πολύ συνοπτικά 

παραπάνω αποτελούν την απαρχή για τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης 

μαζί με τα σημεία εστίασης που περιγράφονται στην επόμενη υποενότητα. 

Από τα παραπάνω, φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα ότι αναπτύσσονται 

τρεις κεντρικοί πυλώνες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθεί 

το σχέδιο δράσης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης δύναται να αναπτυχθεί 

γύρω από τρεις πυλώνες, σε επίπεδο γειτονιάς ή περιοχής, σε επίπεδο 

Δήμου και φυσικά σε επίπεδο Περιφέρειας. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι 

πολίτες, όσο και οι φορείς θα είναι σε θέση να βρίσκονται σε ανοικτό 

διάλογο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας 

συνολικά. Οπωσδήποτε, σε αυτήν την διαδικασία η συμμετοχή των ΜΚΟ 

και όλων των οργανώσεων με αντίστοιχη δράση κρίνεται απαραίτητη.  
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Σημεία εστίασης από την πρωτογενή έρευνα 

Στο πρώτο κύμα της πρωτογενούς έρευνας έγινε μια πρώτη 

απόπειρα να μετρηθεί η ευημερία των παιδιών στην Περιφέρεια Αττικής. 

Για αυτόν τον λόγο διεξήχθη έρευνα σε όλους τους Δήμους της 

Περιφέρειας Αττικής. Το δείγμα αποτελείτο από 878 μαθητές, οι οποίοι 

φοιτούσαν κατά την περίοδο της συλλογής του ερωτηματολογίου στην ΣΤ’ 

Δημοτικού, την Γ’ Γυμνάσιου και την Γ’ Λυκείου.  

 

 

Πηγή. Leriou et al. (2021),  

 

Σχήμα 2. Χάρτης απεικόνισης των γεωγραφικών clusters. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός των clusters είναι όπως 

περιγράφεται στο Σχήμα 3. Ο διαχωρισμός των Δήμων σε ομάδες δεν έγινε 

τυχαία αλλά ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία και 

περιγράφεται αναλυτικά στους Leriou et al. (2021). 

Αν και δεν αποτελεί βασικό στόχο της συγκεκριμένης έκθεσης, αξίζει 

να σημειωθούν μερικά σχόλια για τα cluster και τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους, ώστε να καταστεί λειτουργική η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής 

συγκεκριμένων δράσεων σε επίπεδο Δήμων ή ομάδων Δήμων.  

Το Cluster 1, το οποίο αποτελείται από 6 Δήμους στα πιο κοντινά 

σύνορα των ευρύτερων μητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας και του 

Πειραιά, κατοικείται κυρίως από φτωχές οικογένειες. Τα νοικοκυριά έχουν 

πολύ λίγους πτυχιούχους πανεπιστημίων ή επαγγελματίες με υψηλό 

προφίλ, ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι τόσο υψηλό ώστε επηρεάζει 

σχεδόν κάθε οικογένεια που ζει εκεί. 

Το Cluster 2, το οποίο αποτελείται από 11 δήμους στο βόρειο και 

νότιο τμήμα της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς, 

είναι πολύ καλύτερο από τα Clusters 4, 3, 5 και 1, αλλά σαφώς δεν είναι 

τόσο καλό όσο τα 6 και 7, τα οποία αποτελούνται κυρίως από μεσαία και 

αστικά νοικοκυριά σε όρους πόρων. Το Cluster 3, που αποτελείται από 24 

Δήμους στη δυτική πλευρά του ποταμού Κηφισού, αντιπροσωπεύει κυρίως 

κατώτερα νοικοκυριά μεσαίας και εργατικής τάξης, με πολύ λίγους 

πτυχιούχους πανεπιστημίων, που ζουν με μέτριο οικογενειακό εισόδημα 

και αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία. 
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Σχήμα 3. Δήμοι ανά Cluster 

Πηγή. Leriou et al. (2021) 

 

Το Cluster 4, αποτελούμενο από 15 δήμους, είναι ένας συνδυασμός 

πυκνοκατοικημένων μητροπολιτικών περιοχών, όπως η πόλη της Αθήνας, 

ο μεγαλύτερος δήμος στην Ελλάδα και τα σχετικά αραιοκατοικημένα 

προάστια στα ανατολικά της Αττικής. Παραμένει σχεδόν ακριβώς στη 

μέση τιμή των μεταβλητών ομαδοποίησης για την Αττική ως σύνολο. Το 

Cluster 5 είναι μια ειδική περίπτωση των παράκτιων και νησιωτικών 

δήμων, κοινωνικοοικονομικά πολύ κοντά στο Cluster 1, αλλά με 

χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν με σαφήνεια στις 

μεταβλητές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση. 

Cluster 1

•Αγίας Βαρβάρας, 
Ασπροπύργου, Μεγαρέων, 
Περάματος, Σαλαμίνας, Φυλής

Cluster 2

•Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, 
Αμαρουσίου, Βριλησσίων, 
Γλυφάδας, Λυκόβρυσης - Πεύκης, 
Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, 
Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, 
Χαλανδρίου

Cluster  3

• Αγίου Δημητρίου,Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, Αγκιστρίου, Αιγάλεω, Αχαρνών, 
Γαλατσίου, Δάφνης - Υμηττού, Ελευσίνας, 
Ιλίου, Καλλιθέας, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, 
Κορυδαλλού, Κρωπίας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, 
Μεταμορφώσεως, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας 
Ιωνίας, Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη, Πειραιώς, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Σπάτων -
Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Φιλαδελφείας -
Χαλκηδόνος, Χαϊδαρίου

Cluster 4

•Αθηναίων, Βύρωνος, Ελληνικού -
Αργυρούπολης, Ζωγράφου, 
Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Καισαριανής, 
Κυθήρων, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, 
Πόρου, Σαρωνικού, Ωρωπού

Cluster 5

•Αίγινας, Λαυρεωτικής, 
Σπετσών, Ύδρας

Cluster  6

•Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, 
Διονύσου, Παπάγου - Χολαργού

Cluster 7

•Κηφισιάς, Φιλοθέης - Ψυχικού
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Το Cluster 6, αντιπροσωπεύει τα εύπορα προάστια της μεσαίας τάξης. 

Αποτελείται από τρεις Δήμους της Αττικής που είναι πλούσιοι αλλά όχι 

τόσο όσο αυτοί του Cluster 7. Πολλά από τα σπίτια στα οποία διαβιούν οι 

κάτοικοι σε αυτό το Cluster είναι μεγάλα αλλά όχι τόσο μεγάλα όσο αυτά 

του Cluster 7. Επίσης, οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές έχουν υψηλότερα 

εισοδήματα και μισθούς σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της ανάλυσης, 

αλλά όχι τόσο υψηλά όσο το εισόδημα και οι μισθοί των κάτοικων στο 

Cluster 7.  

Τέλος, το Cluster 7 αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση πλούτου και 

εξουσίας. Αποτελείται από δύο Δήμους της Αττικής που ξεχωρίζουν ως 

εκείνοι με το υψηλότερο μέσο εισόδημα, το υψηλότερο ποσοστό των 

ατόμων που εργάζονται σε ηγετικές θέσεις και ως επαγγελματίες, το 

χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλά 

μορφωμένων ατόμων, τα μεγαλύτερα σπίτια και το υψηλότερο το μερίδιο 

των ατόμων που εργάζονται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Με 

άλλα λόγια, αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει τα πλουσιότερα μέρη της 

Αττικής. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη χρονική περίοδο 2018-2019 

συνοψίζονται στον Πίνακα 2.434 Για τη χρονική περίοδο 2018-2019 στο 

σύνολο των Clusters αναφορικά με την οικονομική ευημερία, το 7,9% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, ενώ στη μη οικονομική ευημερία 

το 9,8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Φαίνεται ότι, τα 

παιδιά συνολικά έχουν καλύτερη ευημερία σε οικονομικούς όρους, έναντι 

των μη οικονομικών διαστάσεων της παιδικής ευημερίας. Αναφορικά με 

 
434 Τα αποτελέσματα και η αναλυτική συζήτηση τους παρουσιάζεται στο άρθρο Leriou et al. (2021). 
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τη συνολική, γενική ευημερία μόλις το 6,1% του δείγματος (Ν=878) 

φαίνεται να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι της γενικής ευημερίας.  

Πίνακας 14. Αποτελέσματα Ευημερίας ανά cluster, χρονική περίοδος 2018-2019 

 Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Σύνολο 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από 

το κατώφλι 
8,87574 4,22535 9,52381 9,54545 12,06897 2,22222 1,96078 7,94016 

Μη Οικονομική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από 

το κατώφλι 
6,50888 5,63380 11,90476 13,63636 8,62069 9,89011 1,92308 9,75890 

Γενική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από 

το κατώφλι 
2,36686 1,40845 8,09524 10,00000 10,34483 3,29670  - 6,08496 

 

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2018-2019 τα ποσοστά των παιδιών 

που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας φαίνεται 

να είναι υψηλότερα στο Cluster 4 (9,5%), στο Cluster 5 (12,1%) και στα 

Cluster 3 και 1 (με 9,5% και 8,9% αντίστοιχα). Τα Cluster 7, 6 και 2, 

εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά παιδιών που βρίσκονται κάτω από το 

κατώφλι της οικονομικής ευημερίας. Από την άλλη πλευρά, σε όρους μη 

οικονομικής ευημερίας, τα υψηλότερα ποσοστά των παιδιών που 

βρίσκονται κάτω από το κατώφλι εντοπίζονται στα Clusters 4 (13,6%), 6 

(9,9%) και 3 (11,9%). Φαίνεται ότι το Cluster 4 συγκεντρώνει τα 

υψηλότερα ποσοστά παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι τόσο 

της οικονομικής (9,5%) όσο και της μη οικονομικής ευημερίας (13,6%), 

σε αντίθεση με το Cluster 7 που συγκεντρώνει τα χαμηλότερα ποσοστά 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 466 

 
 

 

 

παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της οικονομικής (2%) και 

μη οικονομικής (1,9%) ευημερίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Cluster 4, 6, 

και 3 έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών κάτω από το όριο της μη 

οικονομικής ευημερίας.  

Αναφορικά με το Δημοτικό (Πίνακας 3) δεν φαίνεται να υπάρχει 

οικονομική αποστέρηση (ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι) για τα 

Clusters 1, 2, 6 και 7. Αντίθετα, τα Clusters 4 και 5 παρουσιάζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά παιδιών που είναι κάτω από το κατώφλι της 

οικονομικής ευημερίας, 11,5%και 14,3% αντίστοιχα.  

Πίνακας 15 Μαθητές δημοτικού κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 

 Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
 -  - 6.89655 11.53846 14.28571  -  - 5.53191 

Μη Οικονομική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
 - 9.52381 5.74713 5.76923  - 3.22581 5.26316 5.10638 

Γενική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
 -  - 3.44828 5.76923 14.28571  -  - 2.97872 

 

Αναφορικά με τους μαθητές Γυμνασίου (Πίνακας 4), πάλι και σε 

αυτήν την περίπτωση το Cluster 4 μαζί με το Cluster 3 και 6 παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Ειδικότερα, κάτω 

από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας φαίνεται να είναι το 15,8% 
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των παιδιών από το Cluster 4, στο Cluster 6 το 13,3% κι ακολουθεί το 

Cluster 3 (12,1%). Επίσης, σχετικά υψηλά ποσοστά των παιδιών που 

βρίσκονται κάτω από το όριο της μη οικονομικής ευημερίας σημειώνεται 

στο Cluster 4 (19,7%), στο Cluster 3 (19.0%) και στο Cluster 6 (13,3%). 

Σε ό,τι αφορά τη Γενική Ευημερία επίσης υψηλά ποσοστά των παιδιών 

κάτω από το όριο παρουσιάζονται στο Cluster 4 (19,7%) και στο Cluster 3 

(13,8%). 

 

Πίνακας 16 Μαθητές Γυμνασίου κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 

 Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 10.84337 10.71429 12.06897 15.78947 10.71429 13.33333 4.34783 11.89711 

Μη Οικονομική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 7.22892 7.14286 18.96552 19.73684 3.57143 13.33333  - 11.89711 

Γενική Ευημερία 
 

Cluster 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το κατώφλι 2.40964 3.57143 13.79310 19.73684 7.14286 6.66667  - 9.32476 

 

Αντίστοιχα για το Λύκειο (Πίνακας 5), φαίνεται ότι το ποσοστό των 

παιδιών που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας είναι 

υψηλότερο στο Cluster 5 (13,0%) και ακολουθεί το Cluster 3 (10,8%). 

Αντίστοιχα τα παιδιά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας 

αναφορικά με τη μη οικονομική ευημερία παρουσιάζονται σε υψηλότερα 

ποσοστά στο Cluster 5 (17,4%), στο Cluster 6 (13,3%), στο Cluster 3 

(13,8%) και στο Cluster 4 (13%). Τέλος, σε όρους γενικής ευημερίας τα 
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ποσοστά κάτω από το κατώφλι, είναι υψηλότερα στο Cluster 5 (13,0%) 

και ακολουθεί το Cluster 3 (9,2%). 

 

Πίνακας 17 Μαθητές Λυκείου κάτω από το κατώφλι της φτώχειας 2018-2019 

Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
8.82353  - 10.76923 3.26087 13.04348  -  - 5.88235 

Μη Οικονομική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
7.35294  - 13.84615 13.04348 17.39130 13.33333  - 11.07692 

Γενική Ευημερία 

 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Κάτω από το 

κατώφλι 
2.94118  - 9.23077 4.34783 13.04348 4.44444  - 5.23077 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018-2019 προκύπτει ότι το 

Cluster 4 έχει τα χειροτέρα αποτελέσματα σχετικά με την ευημερία 

(οικονομική, μη οικονομική και συνολική). Ακολουθεί το Cluster 3 και το 

Cluster5. Είναι σχετικά καλύτερα τα υπόλοιπα Cluster, ενώ το Cluster 7 

είναι σχεδόν χωρίς πρόβλημα. Από την ανάλυση των Cluster, φαίνεται ότι 

οι δυτικές περιοχές της Αττικής, όπου διαβιούν οικογένειες μεσαίου 

χαμηλού εισοδήματος και οικογένειες εργατών αντιμετωπίζουν 

προβλήματα. Το Cluster 5 έχει κάποιες ημιαστικές ή επαρχιακές περιοχές, 

σε αυτήν την περίπτωση, φαίνεται ότι το εισόδημα παίζει καθοριστικό 

ρόλο στην ευημερία των παιδιών. Το ίδιο συμβαίνει και με το Cluster 4, 
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όπου αποτελεί και το σημαντικότερο Cluster της ανάλυσης. Επειδή 

περιλαμβάνει και τον Δήμο Αθηναίων, φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι 

εξαιρετικά έντονο, όχι μόνο από την πληθυσμιακή πυκνότητα των 

περιοχών, αλλά ενδεχομένως και από την κατακόρυφη μείωση των 

εισοδημάτων και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά τη δεκαετία 

2010-2017.  

Συγκρίνοντας τις δυο περιόδους, αξίζει να σημειωθούν μερικά 

αποτελέσματα. 435  Η σύγκριση των μεταβολών που υπολογίστηκαν 

απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1, και στον Πίνακα 6, το οποίο αφορά το 

σύνολο των παιδιών ανά Cluster. Ειδικότερα, φαίνεται από την μια 

χρονική περιόδο στην άλλη, να έχει βελτιωθεί τόσο η οικονομική όσο και 

η μη οικονομική ευημερία κατά 3,4% και 0,2% αντίστοιχα. Δηλαδή, 

μειώθηκαν τα ποσοστά των μαθητών που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

οικονομικής και μη οικονομικής ευημερίας. Οι μεγαλύτερες βελτιώσεις 

αναφορικά με την οικονομική ευημερία παρατηρούνται στα Cluster 3 

(5,9%), 6 (4,4%) και 7 (3,8%). Αντίθετα, για τη μη οικονομική ευημερία 

οι μεγαλύτερες βελτιώσεις (μείωση του ποσοστού των μαθητών που 

βρίσκονται κάτω από το όριο) παρατηρούνται στα Cluster 6 (6,4%) και 3 

(1,8%).  

Το Cluster 4 που είχε συνολικά και τα χειρότερα αποτελέσματα 

φαίνεται να χειροτερεύει από την μια περίοδο στην άλλη, σε όρους γενικής 

 
435 Για λόγους συντομίας, τα αποτελέσματα για την προηγούμενη χρονική περίοδο δεν παρουσιάζονται 

εδώ. Ο λόγος είναι, ότι ένα σχέδιο δράσης θα πρέπει να εκκινεί από την υφιστάμενη κατάσταση. Για 

αυτόν τον λόγο η κατάρτισή του θα ξεκινήσει από την περιγραφή της κατάστασης για το έτος 2018-

2019. 
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ευημερίας με το ποσοστό των παιδιών κάτω από το όριο της γενικής 

ευημερίας να παρουσιάζει στην δεύτερη περίοδο, αύξηση κατά 2,8%. 

 

Διάγραμμα 28 Μεταβολές Αποτελέσματα Χρονική Περίοδος, 2018-2019 και πριν το 

2018 

 

 

 

 

 

Πίνακας 18 Μεταβολές ευημερίας μεταξύ των δυο περιόδων, Όλα τα Παιδιά 
    

Αποκλίσεις 
    

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Συνολικά 

Οικονομική 0 -2.9 -5.9 -3.2 -3.4 -4.4 -3.8 -3.4 

Μη 

Οικονομική 
1 -0.5 -1.8 0.9 5.2 -6.4 -0.2 -0.2 

-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%

1

2

3

45

6

7

Οικονομική Μη Οικονομική Γενική
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Γενική 0 -1.4 0.4 2.8 3.4 -1.1 0 0.8 

 

 

 

 

Επιπλέον, όσον αφορά τις έξι Διαστάσεις, συγκεκριμένα την 

περίοδο 2018-2019, όλα τα Clusters παρουσιάζουν ένα μεγαλύτερο 

πρόβλημα στη διάσταση που σχετίζεται με τους μη οικονομικούς 

παράγοντες ευημερίας, ιδιαίτερα τη Διάσταση 5. Αυτό το εύρημα 

δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για την ανάπτυξη της Αττικής, δεδομένου ότι 

μια μελλοντική κρίση είναι πιθανή όταν η εκπαίδευση που παρέχεται δεν 

επικεντρώνεται στην ολόπλευρη καλλιέργεια των ατόμων.  

Όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές της ευημερίας, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα εντοπίζεται στη διάσταση που σχετίζεται με την ανεργία, 

Διάσταση 3. Η ανεργία αποτελεί σημαντική παράμετρο της οικονομικής 

ευημερίας, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις άλλες 

διαστάσεις της παιδικής ευημερίας, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης και 

η διατροφή. Επομένως, με την αντιμετώπιση αυτής της διάστασης, στην 

πραγματικότητα, βελτιώνουμε ταυτόχρονα τις Διαστάσεις 1 και 2. 

Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα σε όλες τις ομάδες, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ευημερία των παιδιών στις Διαστάσεις 3 και 5. 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 472 

 
 

 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου 

δράσης 

Μέχρι τώρα έχει περιγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και έχουν 

εντοπιστεί τα κενά που υπάρχουν ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί 

ολιστικά το ζήτημα της παιδικής φτώχειας στην Περιφέρεια Αττικής. Σε 

αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο θα 

υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης και πως αυτό θα οδηγήσει σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα. Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγραφεί ο τρόπος και η 

μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Ειδικότερα, θα 

περιγραφούν οι προτεραιότητες για δράση αλλά και η διαμόρφωση των 

στόχων. Οπωσδήποτε θα περιγραφούν οι μέθοδοι υλοποίησης ή και θα 

καταγραφούν οι βασικές αρχές εκκίνησης του σχεδίου. Αργότερα θα 

περιγραφούν οι τρόποι παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του 

σχεδίου.  

 

Διατύπωση και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για Δράση 

Το πρώτο βήμα για τη μείωση της παιδικής φτώχειας αποτελεί ο 

σαφής προσδιορισμός από τους εμπλεκομένους φορείς συγκεκριμένων 

στόχων και διαδικασιών κατά τον οποίο θα πρέπει να περιγράφεται η 

διατύπωση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για δράση. 436  Κατά τη 

διαδικασία αυτή, οι φορείς, οι γονείς και οι οργανώσεις που συμμετέχουν 

καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «πού επιθυμούμε να φτάσουμε;», 

προγραμματίζοντας τις συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιήσουν το 

 
436 Cecilia Azorín, Alma Harris, and Michelle Jones, “Taking a Distributed Perspective on Leading 

Professional Learning Networks,” School Leadership & Management, 2019, 1–17. 
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αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η «διατύπωση και η ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων για δράση» που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της 

συστηματικής διερεύνησης αποτελεί διαδικασία η οποία θα συνδέσει 

οργανικά τον σχεδιασμό για την παιδική ευημερία με τις πραγματικές 

αδυναμίες και τις δυνάμεις του υπάρχοντος συστήματος.  

Η διαδικασία αυτή αναπτύσσεται συνήθως μετά την αποτίμηση του 

συνολικού ερευνητικού έργου και πριν το τέλος της αξιολόγησης αυτού. 

Για αυτόν τον λόγο αναμένεται να οργανωθούν focus group ανά Cluster 

ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι 

γονείς ώστε να καταστρωθούν εξατομικευμένες υποδράσεις σε κάθε 

cluster. Στη διαδικασία είναι καλό να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

γονείς, οι δημόσιοι φορείς και οι οργανώσεις των πολίτων, έτσι ώστε οι 

δράσεις που θα προγραμματιστούν να εκφράζουν και να έχουν την 

αποδοχή όλων των παραγόντων της τοπικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να 

ενισχυθεί και η δέσμευση όλων για την υλοποίησή τους.437  

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη φάση, αφού τους παρουσιαστεί η 

υφιστάμενη κατάσταση καλούνται να καταγράψουν τις προτεραιότητες 

για δράση. Σε αυτήν τη φάση μπορούν να γίνουν πολλές και διαφορετικές 

υποδράσεις, όπου η κοινωνία θα συμμετέχει πιο ενεργά. Για παράδειγμα, 

οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας με 

θέμα την παιδική φτώχεια στη γειτονιά τους. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά 

να έλθουν σε περισσότερη επαφή με το ζήτημα και οι γονείς θα εμπλακούν 

 
437 Alma Harris et al., “Leading Turnaround and Improvement in Low-Performing Schools in Malaysia 

and Indonesia,” International Perspectives on Leading Low-Performing Schools, 2018, 267. 
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πιο ενεργά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ο διάλογος 

για την καταγραφή και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.  

Η καταγραφή αποσκοπεί στη μελέτη, στην ιεράρχηση και στην 

τελική επιλογή των δράσεων που θα υλοποιήσουν οι «ομάδες δράσης», 

αλλά και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει αυτές να υλοποιηθούν.438 

Φυσικά, ο αριθμός των δράσεων και το χρονικό διάστημα μπορεί να 

ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής, 

τη φύση της δράσης και τις προτεραιότητες που έχουν βάλει. Σημαντικό 

σε αυτή τη φάση είναι να επιλεγεί ένας σχετικά μικρός αριθμός δράσεων 

και να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φορείς και πολίτες. Η ιδέα 

πίσω από τον μικρο αριθμό δράσεων είναι ότι επιτρέπει την 

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής, καθώς 

και την ουσιαστική εμπλοκή περισσότερων μελών της κοινότητας. 439 

Για την καλύτερη επιλογή των δράσεων και της προτεραιοποίησης 

τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως είναι (1) η 

αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης, (2) η αλληλεπίδραση με διάφορους 

δείκτες, (3) οι ιδιαίτερες απαιτήσεις (σε πόρους, μέσα, φόρτο εργασίας, 

χρόνο κ.λπ.), (4) η προηγούμενη εμπειρία και (5) οι καλές πρακτικές, (6) 

η ύπαρξη ανάλογων ή συμπληρωματικών δράσεων. 

Σε αυτή τη βάση, η ομάδα θα πρέπει να συνεκτιμά και να ιεραρχεί 

τις προτεραιότητες για δράση, απαντώντας σε ερωτήματα, όπως αν επείγει 

 
438 Οι ομάδες δράσεις μπορεί να αποτελούνται από τους φορείς και τις ΜΚΟ που θα συμμετέχουν 

αλλά και τους γονείς και τα ίδια τα παιδιά, όπου θα έχουν ενεργό ρόλο όσο αυτό είναι εφικτό. Σε αυτή 

τη διαδικασία μπορεί να συμμετέχουν και καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αφύπνιση και 

την κινητοποίηση των πολιτών μέσα από δράσεις τέχνης για την κοινωνική αλλαγή. 
439 Asia Sarti et al., “Around the Table with Policymakers: Giving Voice to Children in Contexts of 

Poverty and Deprivation,” Action Research 16, no. 4 (2018): 396–413. 
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η υλοποίηση της δράσης, να ιεραρχηθούν οι δράσεις ανάλογα με την 

αναγκαιότητά τους, αν απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια και 

χρόνος, αν υπάρχει ήδη σχετική δράση από άλλους φορείς, αν υπάρχουν 

συμπληρωματικές προτεραιότητες. Το τελευταίο μπορεί να βοηθήσει στην 

παράλληλη υλοποίηση συγγενών δράσεων εξοικονομώντας χρόνο και 

προσπάθεια. 

 

Σχέδια Δράσης: Διαμόρφωση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση και 

Αξιολόγηση 

Διαδικασία Διαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης 

Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω από τους φορείς και τους 

πολίτες και ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και ληφθούν οι σχετικές 

αποφάσεις, θα πρέπει να χωριστούν τα άτομα σε ομάδες εργασίας 

αναλαμβάνοντας να διαμορφώσουν και να συντάξουν τα λεπτομερή 

σχέδια για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς επίσης και να ορίσουν τις 

αρμοδιότητες που θα αναλάβει το κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων. 

Κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να διαθέτει έναν συντονιστή ώστε 

να παρακολουθεί τις εργασίες των υπολοίπων και να ολοκληρώσει το 

σύνολο της δράσης. Ειδικότερα, η κάθε ομάδα εργασίας αλλά και 

συνολικά οι φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να καταρτίσουν τα 

παρακάτω, όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης συνολικά αλλά και τις 

υποδράσεις αυτού. Για αυτό τον σκοπό θα πρέπει να καταγραφούν: 

1. Κριτήρια επιτυχίας: θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα 

αποτίμησης της επιτυχίας του στόχου και των υποδράσεων. Τα 

κριτήρια μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ανάλογα 
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με τη φύση του στόχου. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο 

αριθμός των συμμετεχόντων σε μια δράση, αριθμός 

επωφελουμένων ή ικανοποίηση των συμμετεχόντων σε μια δράση.  

2. Μεθοδολογία υλοποίησης: καταγραφή των συγκεκριμένων 

μεθόδων και ενεργειών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική 

υλοποίηση του κάθε στόχου, καθώς και τη συγκεκριμένη συμβολή 

του κάθε παράγοντα που θα συμμετέχει σε αυτές.  

3. Χρονοδιάγραμμα: καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για την 

επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.  

4. Πόροι και μέσα: καταγράφονται οι πόροι και τα μέσα που 

απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της δράσης, τα 

οποία και διαφέρουν ανάλογα με τη φύση της κάθε δράσης και 

περιλαμβάνουν: 

 ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, 

σύμβουλοι, καθηγητές, ερευνητές, τοπικές αρχές κ.λπ.) που 

απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης, 

 χρόνος (συναντήσεις ομάδων εργασίας, σεμινάρια 

επιμόρφωσης κ.ά.), 

 υλικοτεχνικός εξοπλισμός (αναλώσιμα υλικά, εποπτικά μέσα, 

αίθουσες, τεχνολογικός εξοπλισμός κ.ά.), 

 οικονομικούς πόρους (κόστος υλικών, επισκέψεων κ.ά.) 

 εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης 

(ημερολόγια, σχέδια παρατήρησης, φόρμες καταγραφής, 

ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.λπ.),  

 πηγές που θα αξιοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων. 
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5. Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης: με την 

περιγραφή του σχεδίου αξιολόγησης που θα ακολουθήσει το 

σχολείο για την εκτίμηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της 

δράσης. 

6. Υπεύθυνος Σχεδίου Δράσης: το πρόσωπο δηλαδή το οποίο θα είναι 

υπεύθυνο για τη συνολική οργάνωση της δράσης, το συντονισμό 

των ενεργειών, την κατανομή των δραστηριοτήτων, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγησή της. 

 

Διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του 

Σχεδίου Δράσης 

Μετά από την κατάρτιση των δράσεων και τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής υλοποίησης θα πρέπει να υλοποιηθούν στην πράξη. Επιπλέον, 

θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης της πρακτικής 

εφαρμογής τους και της συνολικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς 

τους. Για την υλοποίηση των υποδράσεων ή και των δράσεων υπεύθυνη 

είναι η Ομάδα Εργασίας που θα διαμορφωθεί σε κάθε cluster. Έτσι, η 

ομάδα εργασίας έχει την κύρια ευθύνη για την οργάνωση, την υποστήριξη, 

την παρακολούθηση της προόδου του σχεδίου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς του. 

Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα 

καταγραφής των εργασιών που γίνονται, αλλά και των δυσκολίων που 

εντοπίζονται. Για παράδειγμα ένα κοινό ηλεκτρονικό εργαλείο όπως είναι 

το Trello ή το Monday. 440  Σε αυτά τα πλαίσια, τα συγκεκριμένα δυο 

 
440 https://trello.com/, https://monday.com/ 

https://trello.com/
https://monday.com/
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εργαλεία παρέχουν στα μέλη τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας αλλά και 

την καταγραφή της εξέλιξης των δράσεων, τις δραστηριότητες τους και τις 

παρατηρήσεις τους αναφορικά με τις δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν. 

Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του αρχικού σχεδίου, 

αν κάτι δεν λειτουργεί στην πράξη. 

Κατά τη φάση της υλοποίησης των δράσεων, η ομάδα εργασίας 

πρέπει να ελέγχει και την αποτελεσματικότητά της. Για την 

αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να παρακολουθείται 

η πρόοδός τους και να εξετάζονται ζητήματα που άπτονται στα παρακάτω: 

• Συμφωνία πορείας δράσεων με τους αρχικούς στόχους του σχεδίου. 

• Σύνδεση των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων με τα 

καθορισμένα κριτήρια επιτυχίας.  

• Μέτρηση βαθμού προόδου. 

• Ποιότητα ομαδικής εργασίας  

• Επάρκεια πόρων και υλικών.  

Σε αυτήν τη φάση είναι δυνατόν να προκύψουν ανάγκες 

αναπροσαρμογής ή αλλαγές τόσο στο χρόνο όσο και στους πόρους ή τις 

στρατηγικές εφαρμογής ή τις διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση 

σημαντικών αλλαγών και αποκλίσεων από το αρχικό σχέδιο, αυτές 

καταγράφονται από την ομάδα και αιτιολογούνται. Η υλοποίηση του 

σχεδίου δύναται να ολοκληρωθεί με τη συνολική αξιολόγηση της 

εφαρμογής του από την Ομάδα Εργασίας.  

Οι πήγες που δύναται να χρησιμοποιήσει η ομάδα εργασίας 

προκειμένου να αξιολογήσει την επιτυχία του σχεδίου είναι το ημερολόγιο 

της ομάδας αλλά και οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας όπως 
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αυτοί θα καταρτιστούν από τα αρχικά στάδια της υλοποίησης (για 

παράδειγμα αριθμός ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, αριθμός 

συμμετεχόντων στις δράσεις, αριθμός επωφελουμένων, κ.λπ.). 

 

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αποτελεσματική Υλοποίηση των 

Σχεδίων Δράσης 

Συχνά, σε αυτήν τη συνθέτη διαδικασία, όπου πολλοί φορείς 

εμπλέκονται στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης, ανακύπτουν ζητήματα 

και επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες. Αξίζει σε αυτό το 

σημείο της μεθοδολογίας να επισημανθούν οι συγκεκριμένοι παράγοντες 

ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι οι φορείς αναφορικά με την 

αποτελεσματική υλοποίηση του παρόντος σχεδίου. 

 

Συντονισμός διαδικασίας και συμμετοχή φορέων και πολίτων 

Τη γενική ευθύνη για τον συντονισμό της υλοποίησης του Σχεδίου 

Δράσης την έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μαζί με την επιστημονικά 

υπεύθυνη του προγράμματος CW-SMILE, κα. Ειρήνη Λεριού και 

ερευνητές του Προγράμματος (κα. Παρασκευοπούλου, κος Κόλλιας, κα. 

Αρτινοπούλου). Σε αυτό το σημείο, δεν είναι αποτελεσματικό να 

εμπλέκονται πολλοί φορείς ή και πολίτες σε όλες τις λεπτομέρειες 

διαμόρφωσης και υλοποίησης των σχεδίων δράσης.441,442 

 
441 Azorín, Harris, and Jones, “Taking a Distributed Perspective on Leading Professional Learning 

Networks.” 
442 Sarti et al., “Around the Table with Policymakers: Giving Voice to Children in Contexts of Poverty 

and Deprivation.” 
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Ο αριθμός των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις όπως και 

ο αριθμός των πολιτών και των μαθητών μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 

γεωγραφικών περιοχών. Για αυτόν το σκοπό η ενεργός συμμετοχή των 

φορέων, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε κάθε στάδιο θα πρέπει να 

διατρέχεται από τη συλλογικότητα στη ληψη αποφάσεων και στην 

ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία της 

ισότιμης συνεργασίας αναπτύσσεται και ενισχύεται η αποδοχή, η 

εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, αλλά και των 

δράσεων. 

 

Επιλογή ρεαλιστικού και εφικτού αριθμού δράσεων 

Διαδεχόμενα, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό είναι 

και ο προγραμματισμός της υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και εφικτού 

αριθμού δράσεων. Διατυπώνεται συχνά ότι μικρές και εστιασμένες 

δράσεις αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν συμμετέχουν σε 

αυτές αρκετοί πολίτες, μαθητές και εκπαιδευτικοί.443 

Σημαντικός παράγοντας στην υλοποίηση ενός ρεαλιστικού αριθμού 

δράσεων πρέπει να ενέχει και έναν διαχωρισμό αναφορικά με τις 

προτεραιότητες για δράση. Θα πρέπει οι δράσεις να διαχωριστούν σε: 

1. Βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του ενός έτους).  

2. Μακροπρόθεσμες (διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους). 

Αλλά και μεταξύ  

 
443 Qin, “An Investigation of the Current Development of School-Age Children in Poverty-Stricken 

Areas.” 
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1. Θεμελιώδεις δράσεις: είναι αυτές που συνδέονται με δράσεις 

υποδομής.  

2. Δευτερεύουσες δράσεις: είναι αυτές που θα πατήσουν πάνω στις 

θεμελιώδεις δράσεις για να αναπτυχθούν. 

Τέλος, ο προγραμματισμός θα πρέπει να διαχωρίζεται και μεταξύ 

νέων δράσεων αλλά και δράσεων «εδραίωσης» των αποτελεσμάτων.  

 

Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών 

Οι γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής έχουν 

διαφορετικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες, 

όπως έχει ήδη περιγραφεί στα παραπάνω κεφάλαια. Για αυτόν τον λόγο, ο 

σχεδιασμός προκειμένου να αποτελέσει ένα αποδοτικό εργαλείο 

διαχείρισης θα πρέπει να συνδέεται με τις διαφορετικές ανάγκες κάθε 

γεωγραφικής περιοχής ή ομάδων γεωγραφικών περιοχών.  

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

από τους εμπλεκόμενους φορείς ως ένα συνολικό πρόβλημα, λαμβάνοντας 

όμως υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε γεωγραφικής 

περιοχής. Αν και δεν υπάρχει ένας ενιαίος, κοινός ή και μοναδικός τρόπος 

για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας, κάθε ομάδα εργασίας που θα 

δραστηριοποιείται στις ξεχωριστές περιοχές οφείλει να προσεγγίζει και 

υλοποιεί με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν κάθε φορά.444 

 
444 Richard Meegan and Alison Mitchell, “‘It’s Not Community Round Here, It’s Neighbourhood’: 

Neighbourhood Change and Cohesion in Urban Regeneration Policies,” Urban Studies 38, no. 12 

(2001): 2167–94. 
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η βασική μεθοδολογία εφαρμογής 

και υλοποίησης του σχεδίου δράσης μπορεί να περιγραφεί όπως στο Σχήμα 

4 παρακάτω.  

 

Σχήμα 4 Μεθοδολογία υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Δράσης 
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Στρατηγικές και σημεία για την απαρχή του 

σχεδίου δράσης 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια αρχική απαρίθμηση των φορέων 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παιδικής ευημερίας και 

προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και των αποτελεσμάτων της 

έρευνας του προγράμματος CW-SMILE. Επιπλέον, θα γίνει μια πρώτη 

προσπάθεια να καθοριστούν οι φορείς που δύναται να συμμετάσχουν στις 

ομάδες εργασίας και στην κατάρτιση της στρατηγικής σε κάθε 

διαφορετικό Cluster. Επιπροσθέτως θα εντοπιστούν και οι δράσεις στις 

οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα και πως αυτά μπορούν να 

αντιμετωπιστούν σε κάθε Cluster.  
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Δράσεις ανά Cluster 

Σε προηγούμενο Κεφάλαιο  παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 

πρώτου κύματος της έρευνας στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  

Η ένταση των δράσεων προκύπτει περισσότερο έντονη στα Cluster 

3 και 4. Ο Πίνακας 7 μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για το που πρέπει 

να δοθεί σημασία και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές.  

 

Πίνακας 7 Ένταση Δράσεων ανά Cluster, τύπο ευημερίας και ηλικία 

Συνολικά 

  1 2 3 4 5 6 7 

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Δημοτικό  

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Γυμνάσιο 

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Λύκειο 

Οικονομική        

Μη οικονομική        

Γενική         

Διαδεχόμενα, προκύπτει ότι η οικονομική ευημερία επηρεάζεται 

κυρίως από τη Διάσταση 3, η οποία αφορά την ανεργία των κηδεμόνων. Η 

συμβολή των φορέων στην υποστήριξη των ανέργων γονέων μπορεί να 
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συμβάλλει θετικά στη μείωση της παιδικής φτώχειας, αλλά και να 

βελτιώσει άλλες Διαστάσεις αυτής, όπως είναι οι συνθήκες διαβίωσης και 

η διατροφή. Επομένως, με την αντιμετώπιση αυτής της διάστασης, στην 

πραγματικότητα, βελτιώνουμε ταυτόχρονα τις Διαστάσεις 1 και 2.  

Η ομαλή ανάπτυξη των παιδιών συνδέεται και με την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του πνευματικού τους κόσμου που αφορούν μια σειρά από ιδέες 

που σχετίζονται με την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως είναι η αρετή και η ηθική. 

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά να διδαχθούν οι ηθικές αξίες αλλά και να 

καλλιεργηθεί η αγάπη για τη φύση, τα ζώα και τους συνανθρώπους τους. 

Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμβάλλουν ενεργά στη 

δημιουργία μιας θετικής προσωπικότητας.  

 

Φορείς στην Περιφέρεια Αττικής 

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης της Μελέτης Πρωτοβουλιών, 

καταρτίστηκε ένας Πίνακας (Πίνακας 8) όπου συγκεντρώνονται όλοι οι 

φορείς είτε δημόσιοι είτε ΜΚΟ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Ο Πίνακας 8 

παρουσιάζει αυτήν την κατηγοριοποίηση, η οποία και θα βοηθήσει να 

ανιχνευθούν οι κατάλληλοι φορείς, οι οποίοι θα μπορέσουν να 

συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας του Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.  

Όπως προκυπτει υπάρχει μια πλειάδα οργανισμών που μπορούν να 

συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ώστε να 

υλοποιηθούν οι δράσεις σε κάθε cluster. Φυσικά κάποιες δράσεις και 

κάποιες στρατηγικές δεν αφορούν μόνο τα Cluster, αλλά συνολικά την 
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Περιφέρεια και θα πρέπει να εξεταστούν και να καταρτιστούν ξεχωριστά, 

όπως για παράδειγμα η μέτρηση της παιδικής ευημερίας και τα ζητήματα 

γραφειοκρατίας δεν αφορούν αποκλειστικά τους Δήμους αλλά το σύνολο 

της Περιφέρειας και ενδεχομένως την επικράτεια. 

 

Πίνακας 8 Δράσεις και Φορείς 

Διάσταση 

παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης Φορείς 

1η 

Διάσταση 

Συνθήκες 

Κατοικίας 

Τύπος Δράσης 3: 

Εξασφάλιση στέγης και 

αντιμετώπιση των συνθηκών 

αστεγίας 

Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, Άρσις, Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, 

Χαμόγελο του Παιδιού, Παιδικά 

Χωριά SOS, Κιβωτός του Κόσμου, 

Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, 

ΚΥΑΔΑ, Εταιρεία Προστασίας 

Ανηλίκων Αθηνών. 

Τύπος Δράσης 12: 

Παροχή βασικών ειδών πρώτης 

ανάγκης 

Χαμόγελο του Παιδιού, 

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Kid and Family, 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Θεόφιλος, Αρωγή. 

Τύπος Δράσης 15: 

Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 

Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 17: 

Εξασφάλιση υδροδότησης 

Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 19: 

Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών 

βίας 

Χαμόγελο του Παιδιού 
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2η 

Διάσταση 

Διατροφή 

Τύπος Δράσης 5: 

Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, ΟΠΕΚΑ, ΚΥΑΔΑ, 

Περιφέρεια Αττικής, Παιδικά Χωριά 

SOS, Φίλοι του Παιδιού, Kid and 

Family, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

Ερυθρός Σταυρός 

3η 

Διάσταση 

Εισόδημα-

Ανεργία 

Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση 

της ανεργίας και προώθηση της 

απασχόλησης 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid 

Hellas, Άρσις, Κέντρο 

Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, ΟΠΕΚΑ, Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 

Τύπος Δράσης 6: 

Οικονομική ενίσχυση 

ΟΠΕΚΑ, Αγκαλιά, Γιατροί του 

Κόσμου, Φίλοι του Παιδιού, Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος 

Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική 

και ενημέρωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια 

Αττικής, Αγκαλιά, ΟΠΕΚΑ, 

Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του 

Κόσμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου, 

Φίλοι του Παιδιού, ActionAid 

Hellas,Hopegenesis 

4η 

Διάσταση: 

Δωρεάν 

υγεία 

Τύπος Δράσης 7: 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

παιδιών και γονέων 

Χαμόγελο του Παιδιού, 

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Kid and Family, Άρσις, 

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών 

και Οικογένειας, Ερυθρός Σταυρός, 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια 

Αττικής, Γιατροί του Κόσμου, Φίλοι 
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του Παιδιού, Θεόφιλος, Κιβωτός του 

Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS 

Τύπος Δράσης 8: 

Παροχή βασικής 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια 

Αττικής, Γιατροί του Κόσμου, 

Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του 

Παιδιού, Ερυθρός Σταυρός 

5η 

Διάσταση 

Ηθική 

Παιδεία 

Τύπος Δράσης 9: 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων των 

Παιδιών 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Συνήγορος του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 10: 

Πολιτισμική/διαπολιτισμική 

επιμόρφωση 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Δίκτυο για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, Φίλοι του Παιδιού 

Τύπος Δράσης 16: 

Μαθησιακή υποστήριξη και 

προώθηση της εκπαίδευσης 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι 

του Παιδιού, ActionAid Hellas, 

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 

Προστασίας, Άρσις 

6η 

Διάσταση 

Ελεύθερος 

χρόνος-

Παιχνίδι 

Τύπος Δράσης 4: 

Προώθηση της δημιουργικής 

απασχόλησης, ψυχαγωγίας και 

αναψυχής 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, 

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS,Φίλοι 

του Παιδιού, Χαμόγελο του 

Παιδιού, Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

Παιδικής Προστασίας, ActionAid 

Hellas, Άρσις, Κέντρο 

Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας, Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός 
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Άλλες 

Δράσεις 

Τύπος δράσης 1: Παρακολούθηση, 

μέτρηση και αξιολόγηση της 

παιδικής ευημερίας 

Πρόγραμμα CW-SMILE  

Τύπος Δράσης 18: 

Μεταφορά Μαθητών 

Περιφέρεια Αττικής, Χαμόγελο του 

Παιδιού 

Τύπος δράσης 11: 

Αρωγή και διευκόλυνση νομικών 

και δικαστικών εκκρεμοτήτων 

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, 

ActionAid Hellas, Άρσις 

Τύπος Δράσης 13: 

Εκπόνηση πλάνων επανένταξης και 

αντιμετώπισης του αποκλεισμού 

Αρωγή, Γιατροί του Κόσμου, 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 

Δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια να 

καταγράφουν οι Δράσεις που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περιφέρειας 

καθώς αφορούν ζητήματα πολιτικής, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν 

σε επίπεδο Δήμων ή γειτονιών. 

 

Δημιουργία συντονιστικού οργάνου 

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου 

μεταξύ των δομών και των δημοσίων φορέων. Το τελευταίο επανέρχεται 

συχνά στις συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα 

ζήτημα μείζονος σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην 

Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που 

θα συντονίζει τις δομές και τους φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 

της παιδικής ευημερίας. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να δημιουργηθεί ένα 

συντονιστικό όργανο, με τη μορφή ενός οργανισμού, ο οποίος θα αναλάβει 
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να συντονίζει τις δράσεις αναφορικά με την παιδική ευημερία. Ο 

οργανισμός αυτός επίσης θα μπορεί να συμμετέχει και να διεκδικεί 

χρηματοδοτήσεις ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους σκοπούς του, οι 

οποίοι θα αφορούν στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.  

Στο συντονιστικό όργανο θα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιο και ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί 

και γονείς. Ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλες τις 

παρακάτω δράσεις που θα αφορούν σε μακρο επίπεδο, ενώ θα μπορεί να 

παρακολουθεί και να συντονίζει και τις δράσεις στους Δήμους και τις 

γειτονιές. 

 

Δράση για χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής 

πολιτικής. 

Η αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και 

μόνο μέσω χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός 

σχεδιαστής, δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι 

χρηματοδοτήσεις έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν είναι 

συγκεκριμένο, ενώ συχνά δεν γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο 

τρόπο. Για αυτόν τον λόγο οι φορείς αλλά και η Περιφέρεια Αττικής θα 

πρέπει να συζητήσουν για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο 

κρατικής προνοιακής πολιτικής και να καταρτίσουν ένα σχέδιο το οποίο 

θα μπορέσει να εφαρμοστεί ή τουλάχιστον να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. 

Σε αυτήν την Δράση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα 

πανεπιστήμια και οι κρατικές υπηρεσίες όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, 

το ΟΠΕΚΑ και το ΕΠΑΑ. 
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Στόχος της δράσης είναι μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των φορέων, να καταρτιστεί ένα σχέδιο πολιτικής που θα 

ωφελήσει το σύνολο των παιδιών στην Ελλάδα. 

Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της 

εισαγγελίας, των δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων 

Ένα αυτόματο σύστημα ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων θα συνέβαλλε θετικά στη μείωση 

των παιδιών που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αστεγίας. Στόχος είναι η 

μείωση του χρόνου και η αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών 

φιλοξενίας των παιδιών που είναι άστεγα ή που διαμένουν στα νοσοκομεία.  

Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί τη συμμετοχή της Εισαγγελίας, των 

Κοινωνικών Υπηρεσιακών των Νοσοκομείων, αλλά και φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα το Χαμόγελο του Παιδιού και ο 

Ερυθρός Σταυρός, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια δράση. 

 

Μείωση χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες υιοθεσίας και 

ανάδοχης 

Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου για την 

υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να 

προωθήσουν τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο 

προκύπτει ότι είναι το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή 

τους. Σε αυτήν την προσπάθεια θα μπορούσαν να συμμετέχουν φορείς του 

δημοσίου, υπουργεία, αλλά και ο Ερυθρός Σταυρός, το Χαμόγελο του 

Παιδιού και το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την 

Εξωιδρυματική Φροντίδα των Ανήλικων, Δικαίωμα στην Οικογένεια.  
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Μέτρηση και παρακολούθηση δείκτη παιδικής ευημερίας 

Η μέτρηση του δείκτη παιδικής ευημερίας όπως σχεδιάζεται στο 

παρόν ερευνητικό έργο σε συνδυασμό με τη συνεργασία διαφορετικών 

φορέων, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την καταγραφή των παιδιών 

που είναι άστεγα, τα κενά που υπάρχουν στις δομές φιλοξενίας και τις 

ανάγκες που έχουν τα νοσοκομεία που φιλοξενούν άστεγα παιδιά ή και τις 

εισαγγελικές αρχές. Ένα ενοποιημένο σύστημα που θα ενημερώνει τα κενά 

στις δομές και θα μπορούν να το παρακολουθούν ταυτόχρονα, οι 

εισαγγελικές αρχές, οι δομές και οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί είναι μόνο 

μια ιδέα για να συνεργαστούν ιδιωτικές και κρατικές πρωτοβουλίες με 

στόχο τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.  

Σε αυτό την περίπτωση, το υπάρχον ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί 

να μετασχηματιστεί σε ένα οργανισμό απασχολώντας ερευνητές και 

εξελίσσοντας τη μέχρι τώρα ερευνητική του δραστηριότητα σε εθνικό 

επίπεδο. Η δράση του οργανισμού μπορεί να αφορά στη συνεργασία 

περισσοτέρων φορέων για την κατάρτιση στρατηγικών πολιτικής ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα. 

 

Άλλες Δράσεις 

Εκτός των παραπάνω πρωτευόντων δράσεων, μπορούν να 

επισημανθούν και μια σειρά από δευτερεύουσες δράσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται παρακάτω: 

Αύξηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και 

άλλα προγράμματα βελτίωσης της παιδικής ευημερίας: Παρατηρείται, 

έλλειμμα στον αριθμό των δομών που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε 
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άστεγα παιδιά ή αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην 

ανατροφή τους. Αν χορηγηθούν τα καταλληλά κίνητρα ώστε να ανοίξουν 

περισσότερες δομές, αυτό θα διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν 

θα αποτελούσε μια επαρκώς υγιή λύση για τα παιδιά.  

Αύξηση των χρηματοδοτήσεων: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων 

σε φορείς που αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές (Χαμόγελο 

του Παιδιού, Ερυθρός Σταυρός, Παιδικά Χωριά SOS), οι οποίοι κατέχουν 

την τεχνογνωσία να εφαρμόσουν νέες κοινωνικές καινοτομίες και να 

βοηθήσουν περισσότερο κόσμο, κρίνεται απαραίτητη. Αυτό θα μπορούσε 

συμπεριλαμβάνει, τη λειτουργία των δομών σε 24ωρη βάση. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα μπορούν οι αιτούντες φιλοξενία να εξυπηρετηθούν ανά 

πασά ώρα φτάνουν στη δομή. 

Παροχή κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης από τις 

υπηρεσίες που ζητούν ιατρικές εξετάσεις για να φιλοξενηθούν οι 

άστεγοι: Η δημιουργία κινητών ιατρικών μονάδων θα μπορούσε να 

επιλύσει το πρόβλημα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες φιλοξενίας στις 

δομές. Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση θα 

μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι συγκεκριμένοι 

οργανισμοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες που θα 

διευκολύνουν τα άτομα αιτούντα φιλοξενίας. 

Αναφορικά με την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής, μπορεί να δημιουργηθούν προγράμματα όπου θα 

φροντίζουν τα παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Στην Ελλάδα 

εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι παιδικοί 

σταθμοί, γεγονός που καθιστά δύσκολο την εργασία και των δυο γονέων, 
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σε αρκετές περιπτώσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν ή να χρηματοδοτηθούν δομές που θα φιλοξενούν τα παιδιά 

ενώ οι δυο γονείς θα εργάζονται. Είναι πραγματικότητα ότι οι δομές δεν 

επαρκούν. Η δημιουργία νέων δημοσίων παιδικών σταθμών, θα επέτρεπε 

την εργασία και στους δυο γονείς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα 

υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το παιδί θα πρέπει να περνάει 

αρκετό χρόνο στους παιδικούς σταθμός ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι 

άνεργοι, ώστε να εξασφαλίζεται αρκετός χρόνος να μπορέσουν να βρουν 

εργασία. 

Δημιουργία ενημερωτικών δράσεων σε τοπικο, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο για την αξία της πολιτιστικής εκπαίδευσης. 

Επομένως, θα ενθαρυνθούν οι οικογένειες και τα παιδια να συμμετέχουν 

στις δράσεις των οργανισμών αναφορικά με την εκπαιδεύση και τη 

ψυχαγωγία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίληψη ότι παράγοντες όπως η 

πολιτιστική εκπαίδευση είναι εξίσου σημαντική για την ευημερία και την 

υγιή ανάπτυξη των παιδιών.  

Παράλληλα, σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν 

και ενημερώσεις των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω 

σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων για το σύνολο των δικαιωμάτων 

τους και του τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή βίας – κακοποίησης 

και εκμετάλλευσης. 

Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού των δομών: Η δια 

βίου εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές τις δομές κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς η παιδική ηλικία χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση, χειρισμό και 

στόχευση. Εκτός αυτού, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 495 

 
 

 

 

σε αυτές τις δομές είναι αρκετές. Επομένως, χρειάζονται υποστήριξη ώστε 

να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απατήσεις. 

Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, 

παρέμβασης και εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της 

παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα: Έχει ήδη αναφερθεί σε πολλά σημεία 

του παρόντος κειμένου, ότι ένα σταθερό και μόνιμο σύστημα καταγραφής 

και παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας κρίνεται απαραίτητο 

προκειμένου να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σε σχέση με την παιδική 

ευημερία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολίτικες 

ενδυνάμωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στην 

κοινότητα σε όλη την χώρα: Η χωρική διάσταση είναι επίσης σημαντική. 

Η έλλειψη δομών κοινωνικής πρόνοιας είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό, 

δημιουργεί αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος και ανισότητα 

μεταξύ των περιφερειών που έχουν κάνει βήματα κοινωνικής καινοτομίας 

έναντι άλλων. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε ανισότητες εντός της χώρας, 

γεγονός που πρέπει να τεθεί υπό διερεύνηση. 

Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες 

και δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη την χώρα. Όπως αναφέρθηκε 

από τους ειδικούς επαγγελματίες φαίνεται να μην υποστηρίζεται αρκετά η 

προστασία των παιδιών από την πλευρά της ψυχικής υγείας. Η λειτουργία 

περισσότερων δομών που θα μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά με 

προβλήματα τέτοιας φύσεως κρίνεται απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο θα 

πρέπει να ενσωματωθούν και όλες οι πολιτικές αποϊδρυματοποίησης και 

εξωιδρυματικής προστασίας των παιδιών.  
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Δράσεις σε επίπεδο Δήμων 

Σε αυτήν την περίπτωση αναπτύσσονται μερικές Δράσεις σε 

επίπεδο Δήμων ή Cluster. Για λόγους συντομίας αλλά και εξαιτίας των 

διαφορετικών αναγκών των Δήμων, η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο cluster. 

Αργότερα, οι φορείς και τα νέα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και η 

διαδικασία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης θα οδηγήσουν σε 

περισσότερο εξειδικευμένες λύσεις σε επίπεδο Δήμων. 

 

Δράσεις στα Cluster 1 και 2 

Θα πρέπει να εστιάσουν σε δράσεις που αφορούν κυρίωστην 

οικονομική ευημερία. Ειδικότερα, ο Πίνακας 9 445  συνοψίζει τις 

διαφορετικές δράσεις που μπορούν να γίνουν προκείμενου να βελτιωθεί η 

οικονομική ευημερία των παιδιών.  

Αρχικά θα πρέπει να καλεστούν όλοι οι φορείς που μπορούν να 

υλοποιήσουν Δράσεις που αφορούν στην οικονομική ευημερία. Το 

κάλεσμα θα απευθύνεται σε όλους τους φορείς αν και δεν είναι απαραίτητο 

να συμμετέχουν όλοι. Εκτός αυτού, στη διαδικασία θα μπορούν να 

συμμετέχουν και τα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως και οι 

γονείς των παιδιών.  

Με τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα πρέπει να 

ακολουθηθούν τα βήματα που περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια 

του παρόντος. Η ενημέρωση των φορέων θα μπορούσε να γίνει μέσα από 

επίσημα κανάλια ή/και τη δημιουργία μιας ημερίδας/συνεδρίου. 

 
445 Ο Πίνακας  για λόγους συντομίας έχει λιγότερους φορείς, οι οποίοι απαριθμούνται μόνο ενδεικτικά.  
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Αναφορικά με τους πολίτες και τους γονείς θα πρέπει να γίνουν 

ενημερώσεις στα σχολεία αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Πίνακας 9 Τύποι Δράσεις και φορείς 

Διάσταση 

παιδικής 

ευημερίας 

Τύπος Δράσης Φορείς 

1η Διάσταση 

Συνθήκες 

Κατοικίας 

Τύπος Δράσης 3: 

Εξασφάλιση στέγης και 

αντιμετώπιση των συνθηκών 

αστεγίας 

Ερυθρός Σταυρός, Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος, Άρσις, Χαμόγελο του Παιδιού, 

Παιδικά Χωριά SOS, Κιβωτός του 

Κόσμου, ΚΥΑΔΑ. 

Τύπος Δράσης 12: 

Παροχή βασικών ειδών πρώτης 

ανάγκης 

Χαμόγελο του Παιδιού, Εταιρεία 

Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, 

Θεόφιλος, Αρωγή. 

Τύπος Δράσης 15: 

Εξασφάλιση ηλεκτροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 17: 

Εξασφάλιση υδροδότησης 
Περιφέρεια Αττικής 

Τύπος Δράσης 19: 

Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών 

βίας 

Χαμόγελο του Παιδιού 

2η Διάσταση 

Διατροφή 

Τύπος Δράσης 5: 

Σίτιση και προώθηση/βελτίωση της 

υγιεινής διατροφής 

ΟΠΕΚΑ, ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

Παιδικά Χωριά SOS, Φίλοι του Παιδιού, 

Ερυθρός Σταυρός 

3η Διάσταση 

Εισόδημα-

Ανεργία 

Τύπος Δράσης 2: Καταπολέμηση 

της ανεργίας και προώθηση της 

απασχόλησης 

Περιφέρεια Αττικής, ActionAid Hellas, 

Άρσις, Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών 

και Οικογένειας, ΟΠΕΚΑ,  

Τύπος Δράσης 6: 

Οικονομική ενίσχυση 

ΟΠΕΚΑ, Αγκαλιά, Γιατροί του Κόσμου 

Τύπος Δράσης 14: Συμβουλευτική 

και ενημέρωση 

ΚΥΑΔΑ, Περιφέρεια Αττικής, ΟΠΕΚΑ, 

Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του 
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Κόσμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, ActionAid Hellas,Hopegenesis 

 

Δράση Cluster 3 4 και 5 

Τα συγκεκριμένα clusters αποτελούν και τα πλέον προβληματικά 

στο πρώτο κύμα της έρευνας. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα σε 

όλους τους τύπους ευημερίας τόσο συνολικά σε όλες της ηλικίες όσο και 

επιμέρους (παιδιά δημοτικού και γυμνάσιου λυκείου). Εδώ, η ένταση των 

δράσεων πρέπει να είναι περισσότερο έντονη και με μεγαλύτερη διάρκεια, 

ενώ οι φορείς που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι περισσότεροι. 

Οπωσδήποτε, εδώ οι τύποι δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν θα 

αφορούν όλη την τυπολογία αυτών όπως αναφέρεται σε προηγούμενο, 

συνολικό Πίνακα  

Ο συντονιστής των δράσεων σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να 

είναι το Χαμόγελο του Παιδιού. Ο λόγος που επιλέγεται ο συγκεκριμένος 

οργανισμός ως βασικός συντονιστής, είναι η εμπειρία που έχει στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής φτώχειας, αλλά και στη 

διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων. Θα μπορούσε να συνεργαστεί και με 

τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος είναι επίσης ένας οργανισμός με εμπειρία 

και γνώση σε αυτά τα θέματα.  

Σε αυτά τα πλαίσια, θα μπορούσαν να γίνουν αρχικά κάποιες 

ενημερωτικές ημερίδες και μερικές πρωταρχικές συζητήσεις για την 

πιθανή επίλυση των ζητημάτων της παιδικής φτώχειας στις συγκεκριμένες 

γεωγραφικές περιοχές. Στα πλαίσια των ημερίδων, η συμμετοχή των 

καλλιτεχνών κρίνεται επιθυμητή. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να 

καλεστούν street artists, οι οποίοι θα δημιουργούσαν έργα αναφορικά με 
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την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε αυτές τις γεωγραφικές 

περιοχές. Η έκθεση των καλλιτεχνικών δημιουργημάτων και οι απόψεις 

τους τους πάνω στο ζήτημα θα μπορούσε να ανοίξει το διάλογο με τους 

πολίτες και τους μαθητές (Τύπος Δράσης 4). 

Επίσης, workshops που με βάση την καλλιτεχνική δημιουργία θα 

μπορούσαν να ανοίξουν το διάλογο των φορέων με τους πολίτες και τους 

μαθητές (Τύπος Δράσης 9 και 10). Για παράδειγμα workshops 

φωτογραφίας, όπου οι μαθητές θα καλούνται να απεικονίσουν την παιδική 

φτώχεια στην περιοχή τους. Αυτό θα οδηγήσει σε μια συζήτηση και θα 

αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες δράσεις σε επίπεδο Δήμων. Το 

παραπάνω, θα οδηγήσει σε αναγνωρισιμότητα του project και θα 

συσπειρώσει περισσοτέρους φορείς. 

Η χαρτογράφηση των παιδιών με προβλήματα επίσης αποτελεί ένα 

έντονο πρόβλημα, το οποίο δεν έχει επιλυθεί σε κρατικό επίπεδο (Τύπος 

Δράσης 1). Σε αυτήν την περίπτωση, το Χαμόγελο του Παιδιού, μαζί με 

το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την 

Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 

σύστημα χαρτογράφησης των παιδιών με προβλήματα. Η χρηματοδότηση 

για το project θα μπορούσε να προέλθει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

όπου έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν άλλα παρόμοια projects όπως το 

ART HUB ATHENS446. 

Αναφορικά με τη μη οικονομική ευημερία, όπου και εκεί 

εντοπίζονται ζητήματα, θα μπορούσαν να γίνουν ενημερωτικές ημερίδες 

στους δασκάλους και καθηγητές, ώστε να ακολουθήσουν νέες 

 
446 https://www.accmr.gr/el/ 

https://www.accmr.gr/el/


 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 500 

 
 

 

 

εκπαιδευτικές μεθόδους που θα καλλιεργούν στα παιδιά πολιτισμική και 

διαπολιτισμική επιμόρφωση (Τύπος Δράσης 10). Ταυτόχρονα, θα 

μπορούσαν να οργανωθούν δράσεις για την προώθηση της δημιουργικής 

απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής (Τύπος Δράσης 4). Στην 

τελευταία περίπτωση, υπάρχει πλειάδα οργανισμών που παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες. Η συνεργασία των φορέων αυτών, θα μπορούσε να 

δημιουργήσει την απαραίτητη μαγιά για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια 

του πνεύματος των παιδιών.  

Αναφορικά με τους δασκάλους και καθηγητές μπορεί να 

διοργανωθούν σεμινάρια και workshops για την εκμάθηση νέων τροπών 

διδασκαλίας αλλά και την κατάρτιση τους, όταν δουλεύουν με παιδιά που 

διαβιούν σε ιδρύματα και στέγες ή παιδιά που έχουν προβλήματα 

αναφορικά με την ευημερία τους.  

 

Δράσεις Cluster 6 και 7 

Τα Cluster 6 και 7 δεν παρουσιάζουν έντονα προβλήματα 

αναφορικά με την παιδική φτώχεια. Ειδικότερα, το Cluster 7 δεν εμφανίζει 

προβλήματα. Στο Cluster 6 εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη μη 

οικονομική ευημερία. Στο συγκεκριμένο Cluster, θα πρέπει να γίνουν 

κάποιες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν τη μη οικονομική ευημερία.  

Έτσι, οι δράσεις που θα γίνουν σε αυτό το Cluster θα πρέπει να 

εστιάζουν 5η Διάσταση Ηθική Παιδεία (Τύπος Δράσης, 9, 10 και 16) και 

στην 6η Διάσταση Ελεύθερος χρόνος-Παιχνίδι (Τύπος Δράσης 4).  
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Κριτήρια Επιτυχίας  

Εργαλεία Παρακολούθησης Αξιολόγησης  

Ένα επιτυχημένο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και 

μερικά εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

των δράσεων αλλά και της συνολικής ποιότητας της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει μόνο μερικούς δείκτες που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ανά cluster και συνολικά. 

 

Πίνακας 10 Προτεινόμενοι δείκτες 

Δείκτης Περιγραφή Πηγή/ Μεθοδολογία 

Ενημερωτικές 

εκδηλώσεις 
Αριθμός εκδηλώσεων Ad Hoc 

Συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις 

Αριθμός ατόμων που συμμετείχαν 

στην εκδήλωση 
Από τις λίστες συμμετεχόντων 

Δείκτης Φτώχειας Έρευνα ερωτηματολογίου Εργαλείο CW-SMILE 

Απασχόληση Ποσοστό ανεργίας στους δήμους Στατιστική υπηρεσία 
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Το σχέδιο για την παιδική προστασία από 

την κακοποίηση, υπό το πρίσμα ενός 

νομικού πλαισίου, σύμφωνα με την 

Αρτινοπούλου Βασιλική 

 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου ‘Αποκαταστατική 

Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση’, Director of the Institute on Crime & 

Criminal Justice, European Public Law Organization.  

 

 

Ι. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/EE και ο ν. 4478/2017:  Τα 

δικαιώματα των θυμάτων 

1: Το θεσμικό υπόβαθρο διαμόρφωσης της Οδηγίας  

Η διαδικασία νομοθέτησης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι μια 

σύνθετη, μακρά, συστηματική και πολύπλοκη διαδικασία, που έχει 
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παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στηρίζεται σε θεσμικά κείμενα, είναι 

σταδιακή και συστηματική, στοχεύει στην επεξεργασία και ενσωμάτωση 

διαφορετικών πολιτικών, κοινωνικών και νομικών αντιλήψεων των 

κρατών μελών και αντανακλά τη φιλοσοφία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης με άξονες το κράτος δικαίου (rule of law) και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ που αποτελεί το 

πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο για τα κράτη μέλη επιχειρεί να ορίσει 

και να προσδιορίσει όχι μόνο την έννοια του θύματος εγκληματικών 

ενεργειών, αλλά κυρίως να περιγράψει τα ελάχιστα δικαιώματα των 

θυμάτων στο πλαίσιο των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. 

Η προστασία των θυμάτων εγκλημάτων έχει εισαχθεί στην ατζέντα των 

ευρωπαϊκών οργάνων και θεσμικά αποτυπώνεται ήδη από το 1999 στο 

Πρόγραμμα του Tampere, όπου υπάρχει ειδική ενότητα για την ‘Καλύτερη 

πρόσβαση στη Δικαιοσύνη’ και τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να 

τεθούν για την προστασία των θυμάτων ειδικά ως προς την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη, καθώς και το δικαίωμα για αποζημίωση (περιλαμβανομένων 

των νομικών εξόδων). Η Απόφαση- Πλαίσιο του Συμβουλίου 

2001/220/JHA της 15ης Μαρτίου 2001 για τη θέση των θυμάτων στις 

ποινικές διαδικασίες ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το σκοπό της 

προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων και προέβλεπε συγκεκριμένα 

και επιπλέον δικαιώματα πέραν του Προγράμματος του Tampere. Κύριος 

άξονας στην προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων αποτέλεσε η 

παροχή αποζημίωσης από το κράτος προς τα θύματα και ιδιαίτερη 

βαρύτητα δόθηκε στην εφαρμογή του θεσμού της κρατικής αποζημίωσης 

προς τα θύματα βίαιων εγκληματικών διεθνών εγκλημάτων με την έκδοση 
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της Οδηγίας 2004/80/EC. Η αποτελεσματικότητα αυτής της σχετικά 

πρώιμης  ευρωπαϊκής νομοθέτησης ήταν μάλλον περιορισμένη από τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με τις εκθέσεις παρακολούθησης447 . Ωστόσο, το 

αγαθό της ελευθερίας της κίνησης και της Ευρώπης χωρίς σύνορα που 

ενδυναμώθηκε με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας συσχετίσθηκε και με την 

ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου δικαιοσύνης, με 

την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον ευρωπαϊκό χώρο, 

καθώς και την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων448 . 

Σημείο αναφοράς αποτελεί το άρθρο 82(2) (b) της Συνθήκης της 

Λισσαβώνας που προβλέπει τη θέσπιση των ελάχιστων κριτηρίων για τα 

δικαιώματα των θυμάτων στην ποινική διαδικασία. Υποστηρικτικές 

θεσμικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και με σκοπό 

την υποστήριξη της εφαρμογής των δικαιωμάτων των θυμάτων ήταν 

αφενός η έκδοση οδηγιών για συγκεκριμένες κατηγορίες θυμάτων449 και 

αφετέρου το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και ο Οδικός Χάρτης της 

Βουδαπέστης που εξειδικεύουν τα πρακτικά μέτρα για την υποστήριξη των 

θυμάτων και ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν συγκεκριμένα 

 

447  Report from the Commission on the standing of victims in criminal proceedings, COM/2009/0166 
final. 

448 European Commission ensures better protection of crime victims, press release, European 
Commission, 18 May 2011. 

449 Συγκεκριμένα οι Οδηγίες: α. 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and 

protecting its victims, β. Directive 2011/93/EU 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of 
children and child pornography, γ. Directive 2014/42/EU on the freezing and confiscation of instrumentalities and 
proceeds of crime in the European Union.  

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1421924909350&uri=CELEX:52009DC0166
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_585
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μέτρα και πολιτικές υποστήριξης των θυμάτων στο πλαίσιο των ποινικών 

διαδικασιών. 

Σε αυτό το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο όπου τα δικαιώματα των 

θυμάτων αποτελούσαν συγκεκριμένη θεματική ενότητα και αναφέρονταν 

ρητά σε διάφορες μορφές εγκλημάτων, η οριζόντια πλέον καθιέρωση των 

δικαιωμάτων των θυμάτων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και η 

έκδοση της Οδηγίας 2012/29/EU ήταν ώριμη και ουσιαστική. Για πρώτη 

φορά έχουμε ενιαίο ευρωπαϊκό ορισμό του θύματος, συγκεκριμένα 

δικαιώματα στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, καθώς και πρακτικές 

πρωτοβουλίες που οφείλουν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν προκειμένου 

να προστατευθούν τα δικαιώματα αυτά. Πρόκειται για εξαιρετικά 

συγκεκριμένο νομοθέτημα, στοχευμένο με σαφήνεια και οριοθετημένο ως 

προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής και αξιολόγησής του, σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο.  

Ο χρόνος εφαρμογής της Οδηγίας και η αντίστοιχη εναρμόνιση των 

εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών ορίσθηκε αρχικά στα τρία έτη από 

την έκδοση της Οδηγίας, ενώ στη συνέχεια και λόγω των θεσμικών 

απαιτήσεων για την κατοχύρωση και την προστασία των δικαιωμάτων των 

θυμάτων από τα κράτη μέλη, ο χρόνος εφαρμογής επεκτάθηκε κατά δύο 

ακόμα έτη με χρόνο τελικής προθεσμίας για την εναρμόνιση το Νοέμβριο 

2017.  

2. Το περιεχόμενο της Οδηγίας: Σύντομη παρουσίαση  

Αντικείμενο της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ είναι η θέσπιση των ελάχιστων 

απαιτήσεων και εγγυήσεων που πρέπει να εφαρμόζονται για να 
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προστατεύονται τα θύματα εγκλημάτων, καθώς και τα μέλη των 

οικογενειών των θυμάτων από εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το 

Άρθρο 1 της Οδηγίας, «στόχος της παρούσας Οδηγίας είναι να 

εξασφαλίσει ότι τα θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν της δέουσας 

πληροφόρησης, υποστήριξης και προστασίας και είναι ικανά να 

συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία». 

Η Οδηγία περιλαμβάνει νέα αλλά και ενισχυμένα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις  της πολιτείας προς τα θύματα. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 

(Ορισμοί) της Οδηγίας, ως θύμα ορίζεται τόσο το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο υπέστη ζημία (π.χ. σωματικής, συναιθηματικής, οικονομικής φύσης) 

από αξιόποινη πράξη, καθώς και τα μέλη της οικογένειας προσώπου τα 

οποία έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας του θανάτου του εν λόγω προσώπου ο 

οποίος προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη.  “Η ιδιότητα του θύματος θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται σε πρόσωπο ασχέτως του εντοπισμού, της 

σύλληψης, της δίωξης ή της καταδίκης του δράστη και ασχέτως της 

οικογενειακής σχέσης μεταξύ τους” (εισ.παρ.19). 

Συνοπτικά, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ τοποθετεί την αντιμετώπιση και 

φροντίδα των θυμάτων στη βάση της εξατομικευμένης, επαγγελματικής 

και χωρίς διακρίσεις προσέγγισης με σεβασμό και ευαισθησία απέναντι 

στα θύματα. Πρώτα από όλα, τα θύματα έχουν το δικαίωμα την ενημέρωση 

για την υπόθεσή τους, κατά τρόπους που να είναι σαφείς και κατανοητοί 

σε αυτά. Επιπλέον, τα θύματα έχουν δικαίωμα στην προστασία (Άρθρο 18) 

κατά την διάρκεια όλων των διαδικασιών, και για τον λόγο αυτό η Οδηγία 

περιέχει ειδικό άρθρο που αναφέρεται στην ατομική αξιολόγηση των 
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θυμάτων (Άρθρο 22) για τον προσδιορισμό της ευαλωτότητάς τους και την 

ενδεχόμενη ανάγκη για λήψη ειδικών μέτρων προστασίας (Άρθρο 23). 

Επιπλέον, τα θύματα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε κάθε 

στάδιο των διαδικασιών, ήδη από την αρχή της αστυνομικής έρευνας, και 

παροχή βοήθειας για να παρίστανται στη δίκη. Κάθε κράτος-μέλος θα 

πρέπει να διαθέτει υπηρεσία(-ες) υποστήριξης των θυμάτων και το θύμα 

να έχει πρόσβαση σε αυτή(-ές). Τέλος, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να 

μεριμνούν ώστε οι επαγγελματίες να λαμβάνουν γενική και ειδική 

εκπαίδευση με ευαισθησία προς το θύμα (victim-led education), ανάλογα 

με την επαφή που έχουν με θύματα εγκλημάτων. Στο σύνολό τους, τα 

δικαιώματα που θεσπίζονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ ισχύουν για όλα τα 

θύματα χωρίς διακρίσεις, ασχέτως του καθεστώτος διαμονής τους, και σε 

κάθε επαφή των θυμάτων με τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσίες 

υποστήριξης θυμάτων ή τις υπηρεσίες ΕΔ, που ενεργούν στο πλαίσιο της 

ποινικής διαδικασίας. Απώτερος στόχος είναι η αποφυγή της 

δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης κατά την διάρκεια 

των ποινικών διαδικασιών, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

επιτυχία τους και την θετική έκβαση για τους εμπλεκόμενους. 

Τα κύρια και καινοτόμα χαρακτηριστικά της Οδηγίας είναι:  

α. Ο ορισμός του θύματος και μάλιστα διευρυμένος καθότι περιλαμβάνει 

και τους συγγενείς των θυμάτων ως δικαιούχους των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από τη θέση του θύματος, 
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 β. Η γενίκευση της εννοιοδότησης του θύματος ως ‘θύμα εγκλήματος’ 

γενικά σε όλο το φάσμα των μορφών θυματοποίησης και όχι περιοριστικά 

ανά κατηγορία εγκλημάτων, 

 γ. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του θύματος ανεξάρτητα από την 

καταγγελία ή όχι της εγκληματικής πράξης, 

 δ. Η γενική προστασία των δικαιωμάτων του θύματος χωρίς διακρίσεις 

και τοπικούς προσδιορισμούς (ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης και 

το καθεστώς διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ενωση),   

ε. Η εξατομικευμένη μεταχείριση του θύματος τόσο από τους φορείς 

καταγγελίας, όσο και από τους φορείς παραπομπής του, και  

στ. Η υποχρέωση των κρατών μελών να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν 

υπηρεσίες υποστήριξης γενικών θυμάτων (generic victims) και όχι 

αποκλειστικά για συγκεκριμένες μορφές θυματοποίησης.  

3. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία: Ο ν. 4478/2017 

Η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χρονικά χώρες που εναρμόνισαν την 

εθνική τους νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μόλις πέντε μήνες πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας και μετά από μακρόχρονη διαβούλευση της 

Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η χώρα 

υιοθέτησε την Οδηγία για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 

δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 

εγκληματικότητας με το Νόμο 4478/2017.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη μέλη στην 

ορθή εναρμόνιση της Οδηγίας και ιδίως να καταστήσει τα άρθρα της 
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Οδηγίας σαφή και πρακτικά απέστειλε στα κράτη μέλη και δημοσιοποίησε 

ακριβείς οδηγίες450 (guidance document) ήδη από το 2013. Ο στόχος εκτός 

από την ορθή εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ήταν και η 

διευκόλυνση της παρακολούθησης εφαρμογής της Οδηγίας στα κράτη 

μέλη (monitoring) από ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Σε γενικές γραμμές, η εθνική νομοθεσία ακολούθησε τη δομή της Οδηγίας 

και προσδιορίζει την έννοια του του θύματος, τους σκοπούς της Οδηγίας, 

την καθολικότητα των δικαιωμάτων των θυμάτων χωρίς διακρίσεις, 

ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή υπηκοότητας και του καθεστώτος 

διαμονής τους, καθώς και ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα θύματα, ιδίως τα 

παιδιά.  Διακρίνει δε τα δικαιώματα των θυμάτων σε τρεις ευρείς 

κατηγορίες: α.την παροχή πληροφοριών και υποστήριξη, β. Τη συμμετοχή 

των θυμάτων στην ποινική διαδικασία, και γ. Την προστασία των θυμάτων 

με ειδικές ανάγκες προστασίας. 

Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α του ν. 4478/2017 και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 55 (κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 2 της Οδηγίας) 

είναι ενδιαφέροντες και χρήσιμοι. Για πρώτη φορά προσδιορίζεται η 

έννοια του θύματος στην ελληνική έννομη τάξη και μάλιστα στο 

διευρυμένο πλαίσιο της διατύπωσης και της φιλοσοφίας της Οδηγίας. 

Ετσι, ως θύμα νοείται:  

 
450 DG Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of 

the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, 
support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, Ref. 
Ares(2013)3763804 - 19/12/2013  
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αα) το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζημία, συμπεριλαμβανομένης 

της βλάβης του σώματος ή της υγείας ή της τιμής ή της ηθικής βλάβης ή 

της οικονομικής ζημίας, ή της στέρησης της ελευθερίας του, η οποία 

προκλήθηκε αμέσως από αξιόποινη πράξη, 

ββ) οι οικείοι, προσώπου, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε αμέσως από 

αξιόποινη πράξη και οι οποίοι έχουν αξίωση χρηματικής ικανοποίησης 

λόγω ψυχικής οδύνης, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ή τελούσαν σε 

άμεση υλική αλληλεξάρτηση με αυτό. 

β) Ως .οικείοι. νοούνται οι σύζυγοι, το πρόσωπο που συνοικεί με το θύμα 

σε στενή σταθερή και συνεχή σχέση ετερόφυλης ή ομόφυλης δέσμευσης, 

οι μνηστευμένοι, οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία 

γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι αδελφοί και οι σύζυγοι και 

οι μνηστήρες των αδελφών και τα εξαρτώμενα από το θύμα πρόσωπα, 

πέραν των συντηρούμενων τέκνων του. 

Ορίζονται επίσης κι άλλες έννοιες που χρησιμοποιούνται στο νόμο και 

περιλαμβάνονται επίσης στο άρθρο 2 της Οδηγίας, όπως η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη, οι υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας 

θυμάτων.  

Το κεφάλαιο Β  του ν. 4478/2017 αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών και υποστήριξη. Συγκεκριμένα το 

δικαίωμα των θυμάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά (άρθρο 

56)451 , το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επαφή με την 

 
451 Με πολύ σαφείς πλέον υποχρεώσεις της Αστυνομίας ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής κατά την πρώτη επαφή 

με το θύμα να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά το θύμα να κατανοεί και να γίνεται κατανοητό, να 
χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή στην επικοινωνία με το θύμα, προφορικά ή γραπτά, καθώς και την 

ευχέρεια του θύματος να συνοδεύεται από πρόσωπο της επιλογής του.  
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αρμόδια αρχή (άρθρο 57)452 και οι νέες υποχρεώσεις  της Αστυνομίας στην 

ατομική αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων και την παραπομπή των 

θυμάτων σε υπηρεσίες στήριξης και φροντίδας (άρθρο 57, παρ. 1), το 

δικαίωμα κατά την υποβολή καταγγελίας (άρθρο 58)453, την ενημέρωση 

για την υπόθεσή τους (άρθρο 59) 454, το δικαίωμα δωρεάν διερμηνείας και 

μετάφρασης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ακόμα και 

με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών (άρθρο 60), το δικαίωμα 

πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων, ακόμα και 

μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας καθώς και την επέκταση του 

δικαιώματος στους οικείους του θύματος, ανεξάρτητα από τη νομότυπη ή 

μη υποβολή της καταγγελίας (άρθρο 61), και το δικαίωμα στην 

υποστήριξη από τις υπηρεσίες γενικής υποστήριξης και φροντίδας 

θυμάτων  (άρθρο 62)455.  

 

Το κεφάλαιο Γ του ν. 4478/2017 περιλαμβάνει τα δικαιώματα των 

 
452 Στα θύματα, από την πρώτη τους επαφή με την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, παρέχονται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με κάθε δυνατό κάθε φορά μέσο ορισμένες πληροφορίες, όπως το είδος της 
υποστήριξης που μπορούν να λάβουν, καθώς και τον αρμόδιο φορέα παροχής αυτής, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του παραδεκτού της υποβολής έγκλησης, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής μέτρων 
προστασίας, διεκδίκησης αποζημίωσης, του δικαιώματος διερμηνείας και μετάφρασης και άλλα.  Η έκταση και 
η εξειδίκευση των πληροφοριών διαφοροποιείται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες και την προσωπική 
κατάσταση του θύματος, καθώς και με το είδος ή τη φύση της αξιόποινης πράξης. Εξαιρετικά σημαντικό άρθρο 
για τις νέες υποχρεώσεις της Αστυνομίας στην ατομική αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων, καθώς και την 
υποχρέωση της παραπομπής σε υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας θυμάτων, για όλα τα θύματα 
εγκληματικότητας.  
 
453 Τα θύματα λαμβάνουν αντίγραφο της έγκλησης και μπορούν να υποβάλλουν την έγκλησή τους σε γλώσσα 
την οποία κατανοούν ή να λαμβάνουν την αναγκαία γλωσσική βοήθεια.  
 
454 Το θύμα ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του και χωρίς περιττή καθυστέρηση με προσωπική 

ηλεκτρονική επικοινωνία.  

 
455 Περιγράφονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες φροντίδας για τα θύματα και παροχή ενημέρωσης, 

κοινωνικοψυχολογικής στήριξης, συμβουλευτική για την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης κ.α. 
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θυμάτων στη συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 

δικαίωμα διασφαλίσεων στο πλαίσιο υπηρεσιών αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης προκειμένου να προληφθεί η δευτερογενής και 

επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και μόνο ως προς συμφέρον του 

θύματος (άρθρο 63) 456 , και τέλος τα δικαιώματα των θυμάτων που 

κατοικούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που ουσιαστικά διασφαλίζει τη 

διατήρηση των δικαιωμάτων του θύματος ανεξαρτήτως τόπου διαμονής 

(άρθρο 64).  

 

Το κεφάλαιο Δ του ίδιου νόμου περιλαμβάνει την ενότητα της προστασίας 

των θυμάτων και της αναγνώρισης των θυμάτων με ειδικές ανάγκες 

προστασίας. ΕΙδικότερα περιλαμβάνεται το δικαίωμα να αποφεύγεται η 

επαφή μεταξύ θύματος και δράστη και τη λήψη όλων των απαραίτητων 

μέτρων για την προστασία του θύματος και της οικογένειάς του στους 

χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, καθώς και την πρόβλεψη 

διακριτών χώρων αναμονής για τα θύματα (άρθρο 65), το δικαίωμα 

προστασίας των θυμάτων κατά την ποινική έρευνα, ώστε η εξέταση των 

θυμάτων να διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και με τον όσο δυνατό 

περιορισμένο αριθμό καταθέσεων και ιατρικών εξετάσεων (άρθρο 66), το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής του θύματος κατά τη διάρκεια 

της ποινικής διαδικασίας, με περιορισμό της δημοσιότητας της δίκης και 

 
456 Ειδικά για την αποκαταστική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των θυμάτων, βλ. Αρτινοπούλου, Β. & Μιχαήλ, Η. 
(2016) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ και η επανορθωτική δικαιοσύνη: Ένα βήμα μπροστά για την προστασία 
των θυμάτων εγκληματικότητας;, στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ν. Κουράκη, Αθήνα-Κομοτηνή: 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 551 επ., διαθέσιμο επίσης στην ιστοσελίδα http://crime-in-crisis.com/124/  
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με απαγόρευση μετάδοσης από τα μέσα επικοινωνίας, υπό προϋποθέσεις 

(άρθρο 67). Ιδιαίτερη μνεία κάνουμε στο άρθρο 68 του παρόντος νόμου 

για την ατομική αξιολόγηση των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών 

αναγκών προστασίας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

φροντίδας καθώς και την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης. Το 

άρθρο 69 αφιερώνεται στο δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ιδιαίτερες 

ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και τη 

θέσπιση ειδικών μέτρων μετά από την ατομική αξιολόγηση του θύματος 

που αφορούν ειδικούς χώρους εξέτασης, εξειδικευμένο προσωπικό για την 

εξέταση του θύματος του ίδιου φύλου με το θύμα, την καθιέρωση 

Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων, καθώς και 

συγκεκριμένες διατάξεις για κωφά και άλαλα θύματα457. Νέοι θεσμοί και 

διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων θυμάτων 

δημιουργούνται στη χώρα και η εφαρμογή τους περιγράφεται με σαφήνεια 

στα άρθρα 68 και ιδίως 69 του νόμου.  

Το κεφάλαιο Ε του ν. 4478/2017 με τίτλο “Αλλες διατάξεις’ περιλαμβάνει 

την ανάγκη εκπαίδευσης επαγγελματιών του κλάδου (άρθρο 70), τη 

συνεργασία και το συντονισμό των υπηρεσιών (άρθρο 71), τις διαδικασίες 

παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου (άρθρο 73), την αναλυτική 

πρόβλεψη για τη σύσταση της υπηρεσίας με τίτλο ‘Το Σπίτι του Παιδιού’ 

και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής (άρθρα 74, 75 και 76), τις υποχρεώσεις των 

πραγματογνωμόνων (άρθρο 77) με αντίστοιχες διατάξεις τροποποίησης 

του άρθρου 226Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  

 
457 Δυστυχώς όμως όχι για άλλες κατηγορίες θυμάτων με αναπηρίες. 
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Η όποια συγκριτική προσέγγιση μεταξύ των άρθρων της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας και της εθνικής μας νομοθεσίας προφανώς προϋποθέτει 

συστηματική μελέτη και συγκριτική προσέγγιση τόσο στο γράμμα όσο και 

το πνεύμα των δύο νομοθετημάτων και φυσικά αποτελεί αντικείμενο 

άλλης δημοσίευσης. Μια πρώτη αποτίμηση της εναρμόνισης έγινε στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VOCIARE με συντονιστή εταίρο 

το φορέα Victim Support Europe458.  

Ωστόσο, έστω περιληπτικά στο παρόν κείμενο θα επισημάνουμε τις 

σοβαρές αποκλίσεις της ελλληνικής νομοθεσίας από την Οδηγία 

2012/29/ΕΕ σε δύο κυρίως επίπεδα:  

α. Ενώ η βαρύτητα της Οδηγίας σε όλα τα άρθρα δίνεται στα δικαιώματα 

των γενικών θυμάτων εγκληματικότητας (generic victims) και την 

υποχρέωση των κρατών μελών όχι μόνο να προστατεύσουν τα δικαιώματα 

αυτά, αλλά και να παράσχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τα γενικά 

θύματα ανεξαρτήτως της κατηγορίας εγκλημάτων, η ελληνική 

νομοθέτηση διακρίνει τα ευάλωτα θύματα και ιδίως τα ανήλικα θύματα 

στα οποία παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας και προστασίας. 

Αντιθέτως, δεν προβλέπονται σαφώς και λεπτομερώς αντίστοιχες 

υπηρεσίες για τα γενικά θύματα εγκληματικότητας, και  

β. Η εφαρμογή των περισσότερων άρθρων  του ν. 4478/2017 τελεί υπό 

όρους και προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αμφίβολη, 

 
458 Michael, Iro (2019) Vociare, National Report, Greece https://victimsupport.eu/activeapp/wp-
content/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf 
 

https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf
https://victimsupport.eu/activeapp/wp-content/uploads/2019/08/VOCIARE_National_Report_Greece_interactive.pdf
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ανεπαρκής και απροσδιόριστη. Εκτιμούμε ότι τόσο το γράμμα όσο και το 

πνεύμα της εθνικής μας νομοθέτησης καθίστανται αόριστα, δυνητικά, 

ανακόλουθα ως προς την Οδηγία και έωλα, με εξαίρεση ίσως τη 

δημιουργία των Αυτοτελών Γραφείων που ακόμα και δύο χρόνια μετά 

(2019) δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν.  

Η βαρύτητα για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας από τα κράτη μέλη καθώς  

και οι διαρκείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη 

εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα για την αποτελεσματική προστασία των 

δικαιωμάτων των θυμάτων διαπιστώνεται όχι μόνο από τη λειτουργία 

Διαρκούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Οδηγίας στα 

κράτη μέλη (monitoring), αλλά επίσης και από την Εκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής 

εφαρμογής της Οδηγίας με πολυεπίπεδη και συστηματική έρευνα το 

2017459. Με βάση τα πορίσματα της Εκθεσης αυτής, η Ελλάδα υστερεί 

σημαντικά στην υιοθέτηση της εσωτερικής λογικής της Οδηγίας και ιδίως 

στη θέσπιση πρακτικών μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των 

γενικών θυμάτων. Γενικές συστάσεις της Εκθεσης περιλαμβάνουν την 

ανάγκη δημιουργίας επαρκώς υπηρεσιών αρωγής θυμάτων και υπηρεσιών 

παραπομπής των θυμάτων σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών, 

καθώς και τις ανάγκες συστηματικών εκπαιδεύσεων όλων των 

επαγγελματιών (δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων, επιμελητών 

ανηλίκων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κ.α.) προκειμένου τα 

 
459 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf
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δικαιώματα των θυμάτων να οδηγήσουν σε μια θυματοκεντρική 

προσέγγιση του ποινικού συστήματος.  

 

 

ΙΙ. Η εφαρμογή της Οδηγίας και η πρόληψη της θυματοποίησης: 

Εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες και πολιτικές 

 

Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας στο πεδίο της Θυματολογίας460 και της 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης461, το ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον 

μας για την πρόληψη της θυματοποίησης, καθώς και η συμμετοχή μας σε 

πολλαπλές και ad hoc ευρωπαϊκές συσκέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την διαμόρφωση της Οδηγίας αποτέλεσαν τα κύρια κίνητρά μας για 

την προώθηση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας. Η 

συμμετοχή μας ως ειδικών εμπειρογνώμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

και πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας στα 

κράτη μέλη μας έδωσε την ευκαιρία για πρωτογενή έρευνα και συναφείς 

δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών της 

χώρας. Μια σύντομη επισκόπηση των επιστημονικών μας 

δραστηριοτήτων στο πεδίο αυτό περιλαμβάνει: α. Την υλοποίηση πέντε 

 
460 Αρτινοπούλου, Β. & Μαγγανάς, Α. (1996) Θυματολογία και Οψεις Θυματοποίησης, Νομική Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα 
461 Αρτινοπούλου, Β. (2010) Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων462 για τα δικαιώματα θυμάτων στη χώρα μας, 

β. Τα προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στην Ελλάδα τα οποία 

σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού και 

άλλων δημοσιεύσεων, καθώς και τις αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή της Οδηγίας και τα δικαιώματα των 

θυμάτων.  

Α. Οι έρευνες μας για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας στην Ελλάδα 

ξεκίνησαν ήδη από το 2012, τον χρόνο έκδοσης της Οδηγίας. 

Περιλαμβάνουν θεματικές όπως η διερεύνηση των αναγκών των θυμάτων, 

οι στάσεις των επαγγελματιών για τα δικαιώματα των θυμάτων και την 

αποκαταστατική δικαιοσύνη και η εκτίμηση των παρεχομένων υπηρεσιών 

της ποινικής διαμεσολάβησης στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. 

Από την έρευνά μας με συνεντεύξεις σε θύματα εγκλημάτων και με στόχο 

την αποτίμηση της εμπειρίας τους από την εμπλοκή τους με το σύστημα 

απονομής δικαιοσύνης της χώρας μας, προέκυψαν οι εξής προτεραιότητες 

για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων463:  

• Η ουσιαστική αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων, μέσω της 

δυνατότητας έκφρασης  και συμμετοχής τους στις διαδικασίες, της 

 
462 Συγκεκριμένα τα διακρατικά προγράμματα: α. ‘The 3E –RJ-MODEL for a Restorative Justice Strategy in 
Europe’(2011-2013),  β. Restorative Justice in Europe (2012-2014), γ. Restorative Justice in Cases of Domestic 
Violence (2013-2015), δ. Protasis – Police Training Skills (2016-2018), και ε) VAST- Victim analysis and safety tool 
(2016-2018).  
463 Για λεπτομερή περιγραφή της έρευνας, της μεθοδολογίας και των πορισμάτων βλ. Αρτινοπούλου, Β. & 
Μιχαήλ, Η. (2016) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ και η επανορθωτική δικαιοσύνη: Ένα βήμα μπροστά για την 
προστασία των θυμάτων εγκληματικότητας;, στο: Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ν. Κουράκη, Αθήνα-
Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 551 επ., διαθέσιμο επίσης στην ιστοσελίδα http://crime-in-
crisis.com/124/  
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συναίνεσης των εμπλεκομένων, της εξατομικευμένης προσέγγισης, 

της (νομικής, ψυχολογικής) υποστήριξης των θυμάτων, 

• Η  καλύτερη αντιμετώπισή τους από τους φορείς: η ουδέτερη στάση 

των επαγγελματιιών, η ευαισθητοποίηση των φορέων, η βελτίωση 

της συμπεριφοράς (πιο φιλικοί, ευγενικοί, ενδιαφέρον, ευσισθησία, 

σεβασμός προς το θύμα) των επαγγελματιών του συστήματος 

απονομής δικαιοσύνης, η μη έκθεση των θυμάτων. 

• Η προστασία τους και το αίσθημα ασφάλειας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων. 

• Η ενημέρωση των θυμάτων: βελτίωση της ενημέρωσης θυμάτων και 

επαγγελματιών, η ενημέρωσή των φορέων για τον ρόλο τους, η 

ενημέρωση και συμμετοχή του θύματος σε όλα τα στάδια των 

διαδικασιών. 

• Η εφαρμογή των διαδικασιών από εξειδικευμένο προσωπικό και η 

παροχή κατάλληλης και απολεσματικής αρωγής των θυμάτων.  

• Η ταχύτητα και η αμεσότητα των διαδικασιών και την αποφυγή της 

γραφειοκρατίας, μέσω της λιγότερο τραυματικής νόμιμης οδού: 

αποφυγή επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, της ευκαμψίας και 

σαφήνειας των διαδικασιών. 

• Η ικανοποίησή και δικαίωσή τους μέσω της κατανόησης και της 

αποκατάστασης των βλαβών από τον δράστη και η αποζημίωσης 

των θυμάτων, της συμμόρφωσης του δράστη και την αποφυγή 

υποτροπής. 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 519 

 
 

 

 

• Η ύπαρξη ενός θεσμικά οργανωμένου πολιτειακού πλαισίου, 

δομών, και κυρίως η δικτύωσή τους με τις δημόσιες αρχές και τους 

φορείς του συστήματος απονομής δικαιοσύνης: οργάνωση των 

υπηρεσιών, οικονομική στήριξη και βιωσιμότητά τους, η ανάγκη 

εποπτείας των διαδικασιών. 

 

Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στις έρευνές μας είχαν εξαιρετικά 

περιορισμένη γνώση για την Οδηγία και το περιεχόμενό της. Από τις 

έρευνές μας διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή και ενσωμάτωση της Οδηγίας 

στην Ελλάδα αποτελεί την πρωταρχική πρόκληση, ενώ ορισμένοι 

επαγγελματίες υποστήριξαν ότι η ίδια η εφαρμογή της Αποκαταστατικής 

Δικαιοσύνης  είναι επίσης μια πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση 

του ρόλου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών οι οποίες έχουν 

διακριτική ευχέρια αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η ανάγκη ιδεολογικής 

στροφής σε θυματοκεντρικές προσεγγίσεις θεωρήθηκε υψίστης σημασίας. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος, δομών, δικτύων και 

υπηρεσιών, και η οικονομική υποστήριξή τους, προσδιορίστηκαν ως 

οργανωτικές προκλήσεις. Η βιωσιμότητα των δομών και των υπηρεσιών 

θεωρήθηκε απαραίτητη. Σε πρακτικό επίπεδο, ο ακριβής ορισμός του 

θύματος, τα κριτήρια για την παραπομπή σε υπηρεσίες της 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύης, η έλλειψη προσωπικού, η λίστα αναμονής, 

η εξειδικευμένη κατάρτιση των επαγγελματιών, η συγκατάθεση των 

θυμάτων και η εθελοντική ένταξη των παραβατών στις διαδικασίες, τα 

συμφέροντα που εξυπηρετούνται, η εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των 
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θυμάτων και των δραστών, η προστασία των θυμάτων είναι μερικές ακόμα 

προκλήσεις που οι ίδιοι οι επαγγελματίες προσδιόρισαν. Ορισμένοι από 

τους συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση του 

συστήματος απονομής δικαιοσύνης είναι η αλλαγή στη νοοτροπία του, 

προκειμένου να συμπεριλάβει το θύμα ως παράγοντα ίδιας βαρύτητας με 

το δράστη.  

Ειδικά για την εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης όπως 

προβλέπεται στον ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, η 

ερευνητική μας δραστηριότητα επικεντρώθηκε σε συνεντεύξεις με 

γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας και άνδρες δράστες που 

συμμετείχαν σε πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης, καθώς και με 

επαγγελματίες παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης σε θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας 464 . Τα πορίσματά μας δείχνουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης μεταξύ ανδρών 

δραστών και γυναικών θυμάτων και διαφορετικούς λόγους για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία εκατέρωθεν, χαμηλό αίσθημα ασφάλειας 

των θυμάτων κατά τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης μεταξύ 

δράστη-θύματος, έλειψη σαφήνειας και αβεβαιότητα ως προς τους 

στόχους και το περιεχόμενο της διαδικασίας,  μακρά λίστα αναμονής και 

μερική διάψευση των προσδοκιών των θυμάτων από την αρχικά 

προβλεπόμενη διαδικασία, και τέλος συχνή απογοήτευση που βιώνουν τα 

θύματα από τη μακρά διαδικασία της διαμεσολάβησης και το αβέβαιο 

 
464 Για αναλυτική παρουσίαση της έρευνας και των πορισμάτων, βλ. Artinopoulou, V. (2018) Challenging 
restorative justice in intimate partner violence: A comparative research  
perspective in Europe, στο Λαμπροπούλου, Ε., Παπαμιχαήλ, Στ. και Σχίζας, Π. (επιμ.) Σύγχρονες τάσεις 
Αντεγκληματικής Πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση 
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αποτέλεσμα. Ειδικότερα, τα θύματα επισήμαναν την ανασφάλεια που 

βιώνουν τα ίδια και τα παιδιά τους όσο διαρκεί η διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, για το αβέβαιο αποτέλεσμα για την έκβαση της 

υπόθεσης, βιώνοντας την απειλή της ενδοοικογενειακής βίας ως διαρκή 

εκρεμμότητα στη ζωή της οικογένειας. Αντίθετα, οι δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας συχνά συμμετέχουν στην ποινική διαμεσολάβηση 

με μόνο κίνητρο τη διακοπή της ποινικής διαδικασίας. Στις συνεδρίες της 

ποινικής διαμεσολάβησης οι δράστες συμπεριφέρονται λιγότερο βίαια και 

επιθετικά και φαίνονται συνεργάσιμοι, αναγνωρίζοντας την ευθύνη τους 

για τα επεισόδια κακοποίησης. 

Οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν τη σημασία του 

θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης, αναγνώρισαν τα διαφορετικά 

κίνητρα συμμετοχής στη διαδικασία μεταξύ θυμάτων και δραστών, 

επισήμαναν την ανεπαρκή γεωγραφική κάλυψη για την εφαρμογή του 

θεσμού στην επικράτεια της χώρας μας, τα προβλήματα εφαρμογής του 

θεσμού σε αλλοδαπά θύματα και αλλοδαπούς δράστες, την έλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης, τη 

μακρά διάρκεια της διαδικασίας, το αμφίβολο αποτέλεσμα και την έλειψη 

αξιολόγησης του θεσμού, και τέλος την αμφισβήτηση της καταλληλότητας 

του θεσμού για τα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.  

Είναι προφανές ότι τα ερευνητικά μας πορίσματα αιτιολογούν την ανάγκη 

μιας ορθής, κατάλληλης και κυρίως αποτελεσματικής εφαρμογής της 

Οδηγίας και της εθνικής μας νομοθεσίας για την προστασία των 

δικαιωμάτων των θυμάτων.  Τα θεσμικά κενά και οι ανεπάρκειες στην 
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παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των θυμάτων αποτελούν ήδη 

προβληματικές περιοχές στην εφαρμογή της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα 

τα θύματα να παραμένουν στο περιθώριο της ποινικής διαδικασίας και με 

κίνδυνο να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ της ρητορίας του νόμου και της 

πραγματικής εφαρμογής του.  

Β. Οι εκπαιδεύσεις επαγγελματιών και οι δράσεις ενημέρωσης 

Από το χρόνο έκδοσης της Οδηγίας έως σήμερα έχουμε υλοποιήσει αρκετά 

προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών στη χώρα μας. Κυριότερες 

δράσεις εκπαίδευσης αποτέλεσαν: 

 α) η εκπαίδευση 220 αστυνομικών στην αντιμετώπιση των 

θυμάτων (κυρίως ενδοοικογενειακής βίας) και την ανάπτυξη ενός φιλικού-

προς-τα-θύματα πλαισίου κατά την επαφή των θυμάτων με τις 

Αστυνομικές Αρχές, διασφαλίζοντας ότι τα θύματα αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό και ευαισθησία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Protasis, του οποίου είχαμε τη συνολική επιστημονική ευθύνη. Η 

συγγραφή και η έκδοση του εγχειριδίου εκπαίδευσης με τίτλο «Towards a 

victim-centered police response»465 αποτελεί την κυριότερη πρωτοβουλία 

μας.  Αντικείμενο και περιεχόμενο του εγχειριδίου είναι η αποτελεσματική 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των 

δικαιωμάτων των θυμάτων εγκλημάτων από την πλευρά της αστυνομίας. 

Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο στοχεύει:  

 
465 Artinopoulou, V., Koufouli, A. & Michael, I. (2018) Towards a victim-centered police response, EPLO 

publication.  
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 Στην παροχή απαραίτητης πληροφόρησης και θεωρητικού 

υπόβάθρου στους αστυνομικούς για την απόκτηση γνώσεων 

στην υποστήριξη των θυμάτων με συγκεκριμένες ανάγκες, 

ιδιαίτερα σε σχέση με θέματα φύλου και ηλικίας. 

 Στη βελτίωση και ενδυνάμωση των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των αστυνομικών σχετικά με τρόπους 

αλληλεπίδρασης και αντιμετώπισης των θυμάτων με 

συγκεκριμένες ανάγκες,   

 Στη διευκόλυνση του έργου των αστυνομικών ώστε να 

επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά, να αξιολογούν τις 

ανάγκες και να υποστηρίζουν τα θύματα με σεβασμό και 

ευαισθησία, αποτρέποντας τη δευτερογενή θυματοποίηση, 

και  

 Την ανάπτυξη ενός πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών για 

την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας και της 

συνεργασίας με οργανισμούς υποστήριξης θυμάτων για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου παραπομπών 

για την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων.  

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει θέματα έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής 

και σεξουαλικής κακοποίησης, κακοποίησης παιδιών, επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και αξιολόγησης των ατομικών αναγκών των θυμάτων και 

διαρθρώνεται σε 3 βασικούς άξονες :  

-Κατάρτιση: με αναφορές στο περιεχόμενο και την ερμηνεία της Οδηγίας 

για τα θύματα, το ρόλο  και τις υποχρεώσεις των σχετικών φορέων όπως 
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περιγράφονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ, ειδικά ζητήματα έμφυλης, 

ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας και κακοποίησης παιδιών, 

ανάγκες των θυμάτων. 

- Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: επικοινωνιακές δεξιότητες για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των θυμάτων με σεβασμό στα 

συγκεκριμένα ζητήματα και τις ανάγκες τους,  αξιολόγηση των ειδικών 

αναγκών των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας. 

-Δίοδοι Παραπομπής: πληροφορίες και δικτύωση με εξειδικευμένες 

υπηρεσίες παροχής υποστήριξης για την παραπομπή των θυμάτων. 

Παράλληλα με το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού , η επιστημονική 

μας ομάδα διεξήγε εκτενή έρευνα για τη χαρτογράφηση των οργανισμών 

και διαθέσιμων υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων που λειτουργούν σε όλη 

την Ελληνική επικράτεια. Η λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών 

υποστήριξης για θύματα βίας διανεμήθηκε στους εκπαιδευόμενους 

αστυνομικούς με σκοπό τόσο την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων όσο 

και την ανάπτυξη διόδων παραπομπής, ενώ θα είναι διαθέσιμη και 

ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται διαρκώς συναντήσεις 

και επικοινωνία με επαγγελματίες και φορείς που έρχονται σε επαφή με 

θύματα βίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

β) η εκπαίδευση του συνόλου των  Επιμελητών Ανηλίκων της χώρας 

στο θεσμό της συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και θύματος. Η τριμερής 

θεσμική συνεργασία και το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί 

μεταξύ του Εργαστηρίου ‘Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και 
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Διαμεσολάβηση’ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της υπογράφουσας, το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και ο Σύνδεσμος Επιμελητών 

Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδος οδήγησαν  στην εκπαίδευση των 

επαγγελματιών με εβδομαδιαία εκπαίδευση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής του θεσμού της συνδιαλλαγής σε όλη τη χώρα από το 2017 έως 

σήμερα. Επίσης , στο πλαίσιο της θεσμικής αυτής συνεργασίας των τριών 

φορέων λειτούργησε το Καινοτόμο Εργαστήριο Θεωρητικής και 

Βιωματικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή δικαστών, εισαγγελέων και 

σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με 

πρωτοβουλία του Τμήματος  Διεθνών Σχέσεων και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

των Εισαγγελικών Λειτουργών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.  Τόσο 

το ιστορικό και οι λεπτομέρειες της θεσμικής συνεργασίας, όσο και οι 

πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού της ποινικής 

συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και θύματος στους ανηλίκους σε όλα τα 

στάδια της ποινικής διαδικασίας περιγράφονται αναλυτικά στην Εγκύκλιο 

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με τίτλο «Παροχή διευκρινιστικών 

κατευθύνσεων για την προαγωγή της εφαρμογής του αναμορφωτικού 

μέτρου της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και θύματος σύμφωνα με το 

άρθρο 122 ΠΚ» (25-6- 2019) της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κ. 

Ξένης Δημητρίου466. Ειδικότερες αναφορές γίνονται στο ενδιαφέρον για 

την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη στην εσωτερική έννομη τάξη και τη 

 
466 https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/Εγκ.%207-19.pdf 
 

https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/Εγκ.%207-19.pdf
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δικαστηριακή πρακτική, καθώς και στην Οδηγία για τα Δικαιώματα των 

Θυμάτων.  

Για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας έχουμε 

εκπαιδεύσει συνολικά 2000 περίπου επαγγελματίες (όπως εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, αστυνομικοί, δικηγόροι, εγκληματολόγοι, 

επαγγελματίες στους τομείς κοινωνικής ευημερίας και υγείας, κ.ά.) και 

έχουμε διεξάγει πλήθος σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.  Τα 

εκπαιδευτικά μας εργαλεία και το υλικό των εκπαιδεύσεων προσφέρει 

στους επαγγελματίες λεπτομερή ενημέρωση για  την Οδηγία 2012/29/ΕΕ 

από την προοπτική του θύματος και συμβάλλει στην ενδυνάμωση των 

θυμάτων, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των 

θυμάτων, τον ορισμό της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης, οδηγούς και 

εργαλεία για την ατομική αξιολόγηση του θύματος, καθώς και μελέτες 

περιπτώσεων που αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές πρόληψης της 

δευτερογενούς θυματοποίησης.   

 

ΙΙΙ. Προκλήσεις και συστάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της 

Οδηγίας και του νόμου στην Ελλάδα 

Ο Οδηγία 2012/29/ΕΕ αποτελεί το θεσμικό και ουσιαστικό πλαίσιο για την 

προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ποινική διαδικασία. 

Ουσιαστικά, η Οδηγία δίνει νέα φωνή στα θύματα της εγκληματικότητας 

μέσα από ενισχυμένα και νέα δικαιώματα. Από την μία, ενισχύονται οι 

δικλείδες ασφαλείας για την συμμετοχή των θυμάτων στην ποινική 

διαδικασία (ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων θυμάτων) με σκοπό την 
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αποφυγή δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης. Από 

την άλλη, ενισχύονται και οι δικλείδες ασφαλείας για τους επαγγελματίες 

κατά την επικοινωνία και επαφή με τα θύματα μέσω της γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους. Παράλληλα, ενισχύονται και 

προστατεύονται και οι υπηρεσίες παροχής στήριξης στα θύματα με σκοπό 

να προσφέρουν μια αποτελεσματική δίοδο για την διαχείριση των 

επιπτώσεων του εγκλήματος στα θύματα.  

Ο ν. 4478/2017 με τον οποίο η Ελλάδα εναρμονίζει την εθνική της 

νομοθεσία με την ευρωπαϊκή δυστυχώς περιλαμβάνει αρκετές δυνητικές 

διατυπώσεις οι οποίες συχνά αναιρούν ή αμφισβητούν την κύρια 

ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές 

αποκλίσεις από το γράμμα και το πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας και να 

δημιουργούνται προβλήματα στην εφαρμογή του.  

Η εμπειρία μας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και τα πορίσματα 

των ερευνών μας στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, μας 

οδηγούν σε μια σειρά κατευθυντήριων συστάσεων 467  για την ορθή 

εφαρμογή της Οδηγίας και του νόμου, όπως:  

-Τη δημιουργία και τη λειτουργία δομών υποστήριξης γενικών θυμάτων 

σε όλη την επικράτεια για την παροχή ολιστικής στήριξης στα θύματα 

εγκλημάτων, ανεξάρτητα από την καταγγελία ή μη του εγκλήματος 

 
467 Βλ. Επίσης Πανάγος, Κ. (2018) Το ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα και την αρωγή των 
θυμάτων αξιόποινων πράξεων: Προκλήσεις και προοπτικές για την ικανοποιητική εφαρμογή της Οδηγίας 
2012/29/ΕΕ, Εκθεση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SupportVoc,  φορέας υλοποίησης ΚΜΟΠ, προσβάσιμο 
https://www.supportvoc.eu/wp-content/uploads/2019/03/SupportVoC_Greek-Report_GR.pdf 
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-Την συστηματική και με κάθε τρόπο ενημέρωση και πληροφόρηση των 

θυμάτων για τα δικαιώματά τους με ενημερωτικό υλικό (guide), διαθέσιμο 

και σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής 

-Νομοθετικές τροποποιήσεις ή/και πρόβλεψη νέων ρυθμίσεων για την 

ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και ικανοποίησης των αναγκών και 

των δικαιωμάτων των θυμάτων σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας 

με στόχο την πρόληψη της δευτερογενούς θυματοποίησης και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην Οδηγία (αριθμός και τρόπος λήψης μαρτυρικών 

καταθέσεων του θύματος, προστασία της ιδιωτικής ζωής κ.α.) 

-Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών 

(νομικών, αστυνομικών, δικαστών, επαγγελματιών υγείας, επαγγελματιών 

κοινωνικοψυχολογικής στήριξης κ.α.) στη θυματολογία, τα δικαιώματα 

των θυμάτων και το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να υιοθετηθεί 

μια θυματοκεντρική αντίληψη και προσέγγιση στις επαφές τους με τα 

θύματα και να προστατευθούν τα δικαιώματά τους. 

-Θεσμική συνεργασία και συνέργειες μεταξύ των φορέων σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματική παραπομπή των 

θυμάτων σε δομές προστασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.  

-Συστηματική και διαρκής αξιολόγηση του έργου, των μέτρων, των 

πρωτοβουλιών και των παρεχομένων υπηρεσιών στα θύματα (impact 

assessment), καθώς και της εφαρμογής του Νόμου 4478/2017 με την 

ανάπτυξη ειδικού εργαλείου εκτίμησης της επίδρασης στο κοινωνικό 

επίπεδο.  
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-Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρείας πολιτικής πρόληψης της 

θυματοποίησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

-Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αλλαγή στάσεων και 

αντιλήψεων των επαγγελματιών του συστήματος απονομής δικαιοσύνης 

και την μετατόπιση από το δράστη στο θύμα, με εξισορρόπηση και 

αναγνώριση των δικαιωμάτων εκατέρωθεν.  

Συμπερασματικά, η Οδηγία 2012/29/ΕΕ και ο ν. 4478/2017 

διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα τόσο για τα ίδια τα θύματα 

εγκλημάτων μέσα από την καθιέρωση νέων δικαιωμάτων, όσο και για το 

σύστημα απονομής δικαιοσύνης που καλείται πλέον να αναμορφωθεί, να 

εκσυγχρονισθεί και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα. 

Ειδικότερα για την χώρα μας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί από 

μόνο του μια πρόκληση εάν θα τύχει εφαρμογής στην πράξη, εάν θα 

αλλάξει την θέση και το ρόλο του θύματος, εάν θα διαμορφώσει μια νέα 

πραγματικότητα προστατεύοντας τα δικαιώματα των θυμάτων 

αποτελεσματικά στην καθημερινή πράξη –δράση ή εάν θα παραμείνει 

στατικό, θεωρητικό και αποστασιοποιημένο από τις εξελίξεις και τη 

δυναμική της επιστήμης, της έρευνας και των πολιτικών για την πρόληψη 

της θυματοποίησης και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εν 

γένει.  
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Συνάντηση Εργασίας με φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

 Στις 30 Ιουνίου 2021, υλοποιήθηκε μια συνάντηση της 

Επιστημονικά Υπεύθυνης και του Χαμόγελου του Παιδιού, με φορείς των 

Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να συζητηθεί, να 

οριστικοποιηθεί και να επιτευχθεί συναίνεση για το οριστικό Σχέδιο 

Δράσης μας, το οποίο αναπτύσσεται υπό μορφή προτάσεων της 

Επιστημονικά Υπεύθυνης, στην επόμενη ενότητα. Ακολουθούν λινκ 

σχετικά με την εκδήλωση: 

 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-

ανακοινώσεις/ανακοίνωση-των-προτάσεων-που-θα-συζητηθούν-στην-

συνάντηση-εργασίας-με-φορείς-των 

 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-

ανακοινώσεις/φωτογραφικό-υλικό-από-την-συνάντηση-εργασίας-με-τις-

αρχές-της-τοπικής 

 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βίντεο-

από-τον-xαιρετισμό-σε-συνάντηση-εργασίας-με-αρχές-της-τοπικής 

 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-

απο-την-ομιλια-του-αντιπεριφερειαρχη-κεντρικου-τομεα-κ-γιωργου-

δημοπουλου 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/ανακοίνωση-των-προτάσεων-που-θα-συζητηθούν-στην-συνάντηση-εργασίας-με-φορείς-των
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/ανακοίνωση-των-προτάσεων-που-θα-συζητηθούν-στην-συνάντηση-εργασίας-με-φορείς-των
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/ανακοίνωση-των-προτάσεων-που-θα-συζητηθούν-στην-συνάντηση-εργασίας-με-φορείς-των
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/φωτογραφικό-υλικό-από-την-συνάντηση-εργασίας-με-τις-αρχές-της-τοπικής
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/φωτογραφικό-υλικό-από-την-συνάντηση-εργασίας-με-τις-αρχές-της-τοπικής
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/φωτογραφικό-υλικό-από-την-συνάντηση-εργασίας-με-τις-αρχές-της-τοπικής
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βίντεο-από-τον-xαιρετισμό-σε-συνάντηση-εργασίας-με-αρχές-της-τοπικής
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βίντεο-από-τον-xαιρετισμό-σε-συνάντηση-εργασίας-με-αρχές-της-τοπικής
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-του-αντιπεριφερειαρχη-κεντρικου-τομεα-κ-γιωργου-δημοπουλου
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-του-αντιπεριφερειαρχη-κεντρικου-τομεα-κ-γιωργου-δημοπουλου
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-του-αντιπεριφερειαρχη-κεντρικου-τομεα-κ-γιωργου-δημοπουλου
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http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-

απο-την-ομιλια-τησ-επιστημονικα-υπευθυνησ-σε-συναντηση-εργασιασ-

με-τισ 

 

 

 

 

 

Το Οριστικό Σχέδιο Δράσης: Προτεινόμενες 

Προτάσεις βάσει των αποτελεσμάτων 

όλων των κυμάτων της ποσοτικής 

έρευνας 

 

Οι προτάσεις του Σχεδίου Δράσης: 

 

 

Α) Το σημαντικότερο πρόβλημα σε όλους τους γύρους της έρευνας, 

εντοπίζεται στο Μη Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας και αφορά την 

Dimension 5, δηλαδή  την εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στο άτομο 

και πώς πρέπει να είναι ως ωραίος άνθρωπος (π.χ. εν συναίσθηση).  

Παράλληλα η Διάσταση αυτή προκύπτει να είναι η μία από τις δύο πιο 

σημαντικές για την ευημερία των παιδιών σύμφωνα με τις αναλύσεις PCA 

http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-τησ-επιστημονικα-υπευθυνησ-σε-συναντηση-εργασιασ-με-τισ
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-τησ-επιστημονικα-υπευθυνησ-σε-συναντηση-εργασιασ-με-τισ
http://www.childrenwelfaresm.com/el/events-ανακοινώσεις/βιντεο-απο-την-ομιλια-τησ-επιστημονικα-υπευθυνησ-σε-συναντηση-εργασιασ-με-τισ
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και MCA  για όλους τους γύρους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα Clusters  

όπου το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή στα Clusters 6,2 και 3. 

 

Προτάσεις:  

1. H εκπαίδευση αυτή (π.χ. η εν συναίσθηση) να παρέχεται από το 

κράτος ως αξιολογά αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην δημόσια 

οικονομική, ως αξιόλογα αγαθά, εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα 

οποία θα πρέπει να παρέχονται από το κράτος δωρεάν ακόμα κι αν 

τα άτομα δεν τα ζητούν, καθώς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το 

συμφέρον τους, ως τέτοια αγαθά θεωρούνται η όπερα, κ.α. Για τα 

παιδιά των Clusters 6, 2 και 3, τα αξιόλογα αγαθά, θα μπορούσαν 

να είναι για παράδειγμα η δωρεάν, διαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση 

σε ποιοτικά μαθήματα εν συναίσθησής, αγάπης και προστασίας του 

περιβάλλοντος, της φύσης και των ζώων κ.α. και όταν η πανδημία 

λήξει, σε δωρεάν διά ζώσης αντίστοιχες δραστηριότητες. Η δωρεάν 

αυτή πρόσβαση, όπως και η οργάνωση διάφορων τέτοιων 

μαθημάτων, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από τις υπηρεσίες των 

Δήμων όπου ανήκουν, ή από την Περιφέρεια. 

2. Στα Clusters 6, 2 και 3, επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν και 

να διεξαχθούν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων και 

των καθηγητών όλων των σχολικών βαθμίδων. Mέσα από αυτή την 

επιμόρφωση, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, θα πρέπει να είναι σε 

θέση να καλλιεργούν  στα παιδιά το πώς πρέπει να είναι ως ωραίοι 

άνθρωποι, αλλά επίσης να είναι και υποστηρικτικοί μαζί τους, να 

γίνουν δηλαδή οι μέντορες και οι άνθρωποι που τα παιδιά θα 
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θαυμάζουν. Ενδεχομένως, τα σεμινάρια επιμόρφωσης να 

μπορούσαν να οργανωθούν και μέσα στους κόλπους των Δήμων 

ή/και της Περιφέρειας.  

 

 

Β)  Στο Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται στην 

Dimension 2, σε όλους τους γύρους της έρευνας, δηλαδή στην Διατροφή, 

τα οποία εντάθηκαν εξαιτίας της Παγκόσμιας Υγειoνομικής Κρίσης του 

COVID-19. Παράλληλα η Διάσταση αυτή προκύπτει να είναι η μία από 

τις δύο πιο σημαντικές για την ευημερία των παιδιών σύμφωνα με τις 

αναλύσεις PCA και MCA  για όλους τους γύρους. Έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στα Clusters  όπου το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή κυρίως 

στα Clusters 3 και 4, αλλά επιπλέον λόγω και της υγειονομικής κρίσης του 

COVID και στα Clusters 5 και 1. 

 

Προτάσεις: 

1. Αναφορικά με την δομή της οικογένειας μεγαλύτερο ποσοστό 

παιδιών κάτω από το κατώφλι αναφορικά με την διατροφή 

εντοπίζεται σε οικογένειες με μια κηδεμόνα γυναίκα. Επιπλέον το 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που αντιμετωπίζουν ζητήματα με την 

διατροφή, (αναφορικά με τον 4ο γύρο της έρευνας), βρίσκεται στην 

σχολική κατηγορία του Δημοτικού, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός των 

σχολικών γευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές κατηγορίες 

και τις συστάδες, διαπιστώνεται ότι το 43,5% των παιδιών του 

Δημοτικού στο Cluster 3, βρίσκεται σε κίνδυνο έλλειψης της 
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ευημερίας τους αναφορικά με την διατροφή, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για το πρώτο εξάμηνο του 2019-2020 (2ος γύρος της 

έρευνας) ήταν 37,8% κι ακολουθεί η σχολική κατηγορία του 

Δημοτικού στο Cluster 4 με ποσοστό 34,8%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό στο ίδιο εξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς 

διαμορφωνόταν στο 13,1%. Επιπλέον αναφορικά με την διατροφή, 

τα αποτελέσματα στο αντίστοιχο εξάμηνο του περσυνού έτους, 

έδειχναν προβλήματα στην σχολική κατηγορία του Γυμνασίου, 

συγκριτικά λαμβάνοντας υπόψη όλα τα Clusters,  όπου δεν 

συνηθίζεται να εφαρμόζεται ο θεσμός των σχολικών γευμάτων. 

Αυτές οι διαφοροποιήσεις από το αντίστοιχο εξάμηνο της περυσινής 

χρονιάς, αποτελούν απόρροια της τρέχουσας παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Είναι ευρέως παραδεκτό σε 

όλους τους επιστημονικούς, οικονομικούς κύκλους ότι σχεδόν κάθε 

κρίση τείνει να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, εξαιτίας της 

αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Δηλαδή, 

εξαιτίας της αύξησης της ανισότητας. Εδώ λοιπόν διαπιστώνεται 

μια τέτοια περίπτωση. Ειδικότερα πολλά παιδιά του Δημοτικού 

μέχρι πρότινος θρέφονταν με την υποστήριξη των σχολικών 

γευμάτων, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας του 

περιβάλλοντος τους. Το καθεστώς όμως των κλειστών σχολείων, ως 

αποτέλεσμα της πανδημίας, διακόπτει αυτή τη σημαντική παροχή 

προς αυτά τα παιδιά. Επομένως τα παιδιά που ήδη είναι πιο ευάλωτα 

απέναντι στην φτώχεια, επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά ως 

προς την ευημερία τους, από ότι τα παιδιά που δεν χρειάζονταν τα 
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σχολικά γεύματα για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. 

Επομένως είναι σημαντικό, να εξευρεθούν λύσεις τις περιόδους που 

τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ώστε να μην χάνουν τα πιο 

ευάλωτα ως προς την έλλειψη της ευημερίας  παιδιά, αυτή τη 

σημαντική παροχή. Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κατάλληλες 

συμφωνίες, από τους Δήμους ή την Περιφέρεια, με τις εταιρίες 

Catering ώστε τα γεύματα να φτάνουν με κάποιο τρόπο καθημερινά 

στο σπίτι τους, αναφορικά με τα Clusters 3,4,5 και 1, ή εναλλακτικά 

να δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες των παιδιών αυτών, 

δωρεάν αγοράς ποιοτικού, ωμού φαγητού, για μαγείρεμα. 

2. Το εύρημα στην Διάσταση της διατροφής (D.2), υποκρύπτει 

ενδεχομένως αύξηση ίσως των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία, 

εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, προτείνεται 

λοιπόν, οι λήπτες αποφάσεων,  άσκησης δημοσιοοικονομικής 

πολιτικής να στοχεύσουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων διά της 

άμεσης φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, 

κ.α), παρά της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α). Ειδικότερα, σύμφωνα 

με την θεωρία των Δημόσιων Οικονομικών,  οι άμεσοι φόροι (π.χ. 

προοδευτική φορολογία εισοδήματος) χρησιμοποιούνται ως 

αποτελεσματικό εργαλείο στον μετριασμό των εισοδηματικών 

ανισοτήτων, ενώ οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν τις εισοδηματικά 

ασθενέστερες τάξεις, επιδεινώνοντας τις ανισότητες. Στα πλαίσια 

αυτά λοιπόν, προτείνεται για παράδειγμα, η απαλλαγή από Φ.Π.Α 

όλων των βασικών τροφίμων στην παιδική διατροφή, στα Clusters 
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3,4,5 και 1 κατόπιν παρεμβάσεως των Δήμων ή/και της 

Περιφέρειας, αν βεβαίως είναι εφικτό. 

3. Καθότι τα ζητήματα στην Διατροφή, σε όλους τους προηγούμενους 

γύρους πριν τον COVID-19, εντοπίζονταν στις σχολικές κατηγορίες 

του Γυμνασίου και του Λυκείου, είναι σημαντικό  να υπάρξει 

μέριμνα (ενδεχομένως από τους Δήμους ή και από την Περιφέρεια) 

ούτως ώστε τα σχολικά γεύματα να εφαρμόζονται πλήρως σε όλες 

τις σχολικές μονάδες, όλων των σχολικών κατηγοριών κι όλων των 

περιοχών της Αττικής, για όλα τα Clusters. H χρηματοδότηση θα 

μπορούσε να επέλθει κατόπιν συνεργασίας με φορείς που 

διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια και με εφοπλιστές οι οποίοι θα 

μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μέσω δωρεών το θεσμό των 

σχολικών γευμάτων, για την επέκταση της εφαρμογής του, σε όλες 

τις σχολικές βαθμίδες, της περιοχής της Αττικής, συνδυαστικά με 

τυχόν κοινοτικά κονδύλια. Επιπλέον, ένα ενιαίο ψηφιακό, σύστημα 

πληροφόρησης θα μπορούσε να δημιουργηθεί, προκειμένου να 

παρέχει άμεσα πληροφόρηση μεταξύ αυτών των φορέων και να 

συντονίζει τις ενέργειες τους.  Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει 

σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο (βλ. Αρθρ. 18, 24 της  

Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού; Aρθρ. 24 του 

Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση) και 

όπως προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα ( Αρθρ. 21 παρ. 1-3 

Συντ.) η προστασία των παιδιών και κυρίως τα μέτρα για την 

διατροφή και την ομαλή ανάπτυξή τους, αποτελούν στοιχειώδη 

υποχρέωση του κράτους.  Προβλήματα όμως ανακύπτουν πάντοτε 
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σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όταν τα κράτη αδυνατούν να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε συνθήκες ξαφνικής αλλαγής 

της οικονομικής κατάστασης. Η Ελλάδα έχει λάβει  ήδη προ πολλών 

ετών πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικά με την ευημερία 

των παιδιών. Η πρόσφατη, όμως, οικονομική κρίση (2009-2018) 

έχει μειώσει τις δυνατότητες παρέμβασης. Στις δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες προστέθηκαν και τα προβλήματα, τα οποία 

προκύπτουν λόγω της νέας κρίσης της πανδημίας του COVID-19, 

δηλαδή η ανεργία, η οποία πλήττει μεγάλο αριθμό πολιτών, οι 

οποίοι έμειναν χωρίς εργασία. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στην 

ανάγκη υπηρεσιών διατροφής για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Εν 

όψει των ανωτέρω, των συνθηκών δηλαδή ανωτέρας βίας λόγω των 

οικονομικών συνθηκών και της ανάγκης υποστηρίξεων  του 

δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υγιεινή διατροφή και την  

ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, υποστηρίζεται,  ότι θα πρέπει να 

βοηθηθούν τα κράτη και κυρίως η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί 

οικονομική κρίση επί δεκαετία, από Ευρωπαϊκούς  οικονομικούς 

πόρους, ούτως ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωσή της παροχής 

καλής διατροφής στα παιδιά και στου εφήβους. Η σχετική αξίωση 

της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια για την διατροφή των παιδιών 

ερείδεται στις ανωτέρω διατάξεις του κοινοτικού, του διεθνούς και 

του εθνικού δικαίου.  

4. Κατόπιν της συνάντησης εργασίας μας με τους φορείς της Toπικής 

Αυτοδιοίκησης μια επιπλέον πρόταση που προέκυψε ως 

εναλλακτική των σχολικών γευμάτων, είναι να υλοποιηθεί μόνιμη 
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ενίσχυση στην διατροφή όλων των παιδιών, μέσω του κοινωνικού 

συσσιτίου ή μέσω της μόνιμης παροχής του σχολικού δεκατιανού 

από όλους τους Δήμους προς όλους τους μαθητές. Μάλιστα το 

σχολικό δεκατιανό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αποτελέσει 

ένα πλήρη θρεπτικό γεύμα, αντίστοιχο των σχολικών γευμάτων κι 

όχι να περιλαμβάνει μόνο ένα απλό σάντουιτς, όπως συνηθίζεται ως 

τώρα. Ως προς αυτήν τη κατεύθυνση όμως θα πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Παιδείας.  

5. Κατόπιν της συνάντησης εργασίας μας με τους φορείς της Toπικής 

Αυτοδιοίκησης μια επιπλέον πρόταση που προέκυψε είναι να τεθεί 

επανέλεγχος και χρονικό όριο σε άνεργους που λαμβάνουν 

κοινωνική βοήθεια από αρμόδιους φορείς, προκειμένου να υπάρχει 

κίνητρο για αυτούς να αναζητήσουν εργασία και να μην 

επαναπαύονται ζώντας πάντα με επιδόματα και κοινωνική βοήθεια. 

Μέσω αυτού θα εξαλειφθεί το φαινόμενο ότι κάποιοι ζουν 

ηθελημένα με επιδόματα και κοινωνική βοήθεια και δεν 

ενδιαφέρονται να βρουν εργασία. Η εξάλειψη αυτού του 

φαινομένου θα οδηγήσει σε καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των 

πόρων που προορίζονται για κοινωνική βοήθεια, προκειμένου να 

διοχετεύονται σε ανθρώπους που έχουν παιδιά και όπου  βρίσκονται 

σε ανέχεια επειδή πραγματικά δεν μπορούν να βρουν εργασία 

παρόλο που το επιθυμούν να εργαστούν.  

 

Γ) Στο Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται επίσης 

και στην Dimension 3, σε όλους τους γύρους της έρευνας, δηλαδή στην 
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Ανεργία, τα οποία εντάθηκαν εξαιτίας της Παγκόσμιας Υγειoνομικής 

Κρίσης του COVID-19. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα Clusters , όπου 

το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή                                                                                       

κυρίως στα Clusters 3 και 4 . 

 

Προτάσεις: 

1. Για τον περιορισμό της ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει 

να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα περιορισμού της 

ανεργίας σε ενήλικες με παιδιά, εθνικοί και τοπικοί φορείς χάραξης 

κοινωνικής πολιτικής (από τους Δήμους ή/ και την Περιφέρεια), 

εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο 

ανθρώπινο δυναμικό, φορείς που διαχειρίζονται ή διοικούν 

κοινοτικά κονδύλια που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, 

σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες του υπουργείου 

οικονομίας,  οργανισμοί που προστατεύουν την ευημερία των 

παιδιών, οι διευθυντές των σχολείων. Επιπλέον θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης μεταξύ αυτών των 

φορέων. Αν για παράδειγμα υποπέσει στην αντίληψη ενός 

διευθυντή σχολείου, ότι υπάρχει ανεργία στην οικογένεια ενός 

παιδιού, μεταξύ αυτού του συστήματος πληροφόρησης μπορούν να 

ενημερωθούν οι υπόλοιποι φορείς και να βρουν εργασία στον γονέα. 

Ενδεχομένως, η άνω προτεινόμενη διαδικασία θα μπορούσε να 

οργανωθεί και να προωθηθεί και μέσα από τους κόλπους των Δήμων 

ή/και της Περιφέρειας, για τα Clusters 3 και 4 .  
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2. Αναφορικά με την δομή της οικογένειας, για τον 4ο  γύρο της 

έρευνας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άντρες οι 

οποίοι μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους. Ειδικότερα το ποσοστό 

των παιδιών κάτω από το κατώφλι  αναφορικά με την ανεργία των 

κηδεμόνων τους, διαμορφώνεται στο 31,1%  για οικογένειες με έναν 

κηδεμόνα άντρα, ακολουθούν οι οικογένειες με μια γυναίκα 

κηδεμόνα με ποσοστό 19,5% και οι οικογένειες με δύο κηδεμόνες 

με ποσοστό 8,6%. Επομένως παρατηρούμε ότι τα παιδιά που 

ανήκουν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με άντρα κηδεμόνα, είναι πιο 

ευάλωτα στην έλλειψη της ευημερίας τους αναφορικά με την 

ανεργία του κηδεμόνα τους.  Ταυτόχρονα, για τον 4ο  γύρο της 

έρευνας, στην Dimension 1, που αποτελεί τις υλικές συνθήκες 

διαβίωσης (θέρμανση, ρεύμα, ίντερνετ, κ.α) πάλι το υψηλότερο 

ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι εντοπίζεται σε οικογένειες 

με έναν κηδεμόνα άντρα.  Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί και 

ο παράγοντας της ύπαρξης υγρασίας ή κρύου στο σπίτι, της D.1, 

όπου ενώ εμφανίζει την χειρότερη εικόνα ανάμεσα σε όλους τους 

άλλους παράγοντες της D.1, ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό 

των παιδιών κάτω από το κατώφλι έλλειψης της ευημερίας τους υπό 

το πρίσμα αυτού του παράγοντα, εντοπίζεται στις οικογένειες με 

έναν κηδεμόνα, άντρα και διαμορφώνεται στο 46,3%. Η ανεργία 

οδηγεί σε διάβρωση της παροχής κατάλληλων υλικών συνθηκών 

διαβίωσης για τα παιδιά και η ανεπάρκεια διατήρησης ενός σπιτιού 

διαρκώς ζεστού, αποτελεί και απόρροια της ανεργίας. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό άνεργων αντρών που μεγαλώνουν μόνοι τα 
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παιδιά τους, έναντι άνεργων γυναικών που μεγαλώνουν επίσης 

μόνες τα παιδιά τους, ίσως δικαιολογείται από το γεγονός ότι μια 

μερίδα της κοινωνίας πιθανόν να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως 

προς τις μόνες μητέρες, με αποτέλεσμα να υποστηρίζονται 

περισσότερο κατά την διαδικασία εύρεσης εργασίας. Από την άλλη 

πλευρά οι άντρες είναι πιο υπερήφανοι αναφορικά με τον 

επαγγελματικό βίο και δεν ζητούν εύκολα βοήθεια και υποστήριξη 

από το κοινωνικό τους περίγυρο, προκειμένου να μην στιγματιστούν 

ως μη ικανοί να τα καταφέρουν στη ζωή τους, ακόμα και σε μια 

έκτακτη συνθήκη όπως η τρέχουσα πανδημία και οι συνακόλουθες 

συνέπειες της στον εργασιακό στίβο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 

ληφθούν δραστικά μέτρα υποστήριξης άνεργων αντρών που 

μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, ως προς το να βρουν άμεσα μια 

εργασία. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός 

αυτών των μέτρων οι άνεργες μητέρες που μεγαλώνουν επίσης 

μόνες τα παιδιά τους. Ίσως η σύνδεση βιομηχανιών (που δεν 

επηρεάζονται τόσο αρνητικά από τα lock-downs όσο άλλοι κλάδοι 

εργασίας, όπως π.χ ο κλάδος του τουρισμού) με φορείς που 

υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά (ίσως Δήμων ή/και της 

Περιφέρειας), να έδινε την ευκαιρία εύρεσης εργασίας σε άνεργα 

μονογονεϊκά νοικοκυριά με παιδιά. Από μια τέτοια σύνδεση θα 

ωφελούνταν όλα τα μέρη, καθώς οι βιομηχανίες θα είχαν την 

ευκαιρία να απασχολήσουν περισσότερο υπευθύνους κι 

αποδοτικούς εργαζόμενους, καθότι οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν να 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 542 

 
 

 

 

εργαστούν για το καλό των παιδιών τους κι αυτό είναι ένα πολύ 

ισχυρό κίνητρο εργασίας. 

 

Δ) Στο Μη Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται 

επίσης και στoν Simple Indicator 18 της Dimension 6, δηλαδή στον  

«Ελεύθερο Χρόνο σε Δραστηριότητες Αναψυχής», τα οποία εντάθηκαν 

εξαιτίας της Παγκόσμιας Υγειoνομικής Κρίσης του COVID-19. Έμφαση 

θα πρέπει να δοθεί στα Clusters , όπου το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, 

δηλαδή κυρίως στα Clusters 1 και 3. 

 

Προτάσεις:  

1. Το Cluster 3, όπως φαίνεται παραπάνω αντιμετωπίζει σοβαρά 

ζητήματα αναφορικά με το οικονομικό τμήμα της ευημερίας των 

παιδιών. Ωστόσο το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κάτω από το 

κατώφλι στον παράγοντα «Ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες 

αναψυχής», της Dimension 6 της μη οικονομικής ευημερίας, για τον 

4ο γύρο της έρευνας, εντοπίζεται πάλι στo Cluster 3 και 

διαμορφώνεται στο 26,9%. Μεγάλο ποσοστό των παιδιών λοιπόν σε 

αυτό τo Cluster δηλώνει ότι δεν αφιερώνει ελεύθερο χρόνο σε 

ποίηση, ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική, άλλες τέχνες, άθληση ή 

χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, κ.α. Εδώ καταδεικνύεται το γεγονός ότι 

όταν οι άνθρωποι παλεύουν για την βασική τους επιβίωση θεωρούν 

ως μη σημαντικό για την ευημερία τους, τον ελεύθερο χρόνο για 

δραστηριότητες αναψυχής, παρόλο που και αυτός είναι ένας πολύ  

καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ευημερίας 
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τους. Επιπλέον, το πρώτο υψηλότερο ποσοστό κάτω από το κατώφλι 

στον παράγοντα «Ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες 

αναψυχής», της Dimension 6 της μη οικονομικής ευημερίας, για τον 

4ο γύρο της έρευνας, εντοπίζεται  στο Cluster 1 και διαμορφώνεται 

στο 39,0%. Είναι απαραίτητο λοιπόν κυρίως στα Clusters 1 και 3, οι 

δραστηριότητες αναψυχής να παρέχονται από το κράτος ως 

αξιολογά αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην δημόσια οικονομική, 

ως αξιόλογα αγαθά, εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα οποία θα πρέπει 

να παρέχονται από το κράτος δωρεάν ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα 

ζητούν, καθώς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους, ως 

τέτοια αγαθά θεωρούνται η όπερα, κ.α. Για τα παιδιά των Clusters 3 

και 1, τα αξιόλογα αγαθά, θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η 

δωρεάν, διαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση σε ποιοτικές θεατρικές 

παραστάσεις, σε μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής, χορού, σε 

ποίηση, σε λογοτεχνία, σε άλλες τέχνες και όταν η πανδημία λήξει, 

σε δωρεάν διά ζώσης αντίστοιχες δραστηριότητες αναψυχής. Η 

δωρεάν αυτή πρόσβαση θα μπορούσε ίσως  να εξασφαλιστεί από τις 

υπηρεσίες των Δήμων όπου ανήκουν, ή από την Περιφέρεια, όπως 

και η οργάνωση της παροχής αυτών των αξιόλογων αγαθών. 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 544 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 545 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναφορές 

Andreis, Federico De. “The Principles behind a Strategic Plan.” Open Journal of 

Applied Sciences 9, no. 4 (2019): 240–45. 

Annor, Bridget Osei Henewaah, and Abe Oudshoorn. “The Health Challenges of 

Families Experiencing Homelessness.” Housing, Care and Support 22, no. 2 

(2019): 93–105. 

Azorín, Cecilia, Alma Harris, and Michelle Jones. “Taking a Distributed Perspective 

on Leading Professional Learning Networks.” School Leadership & Management, 

2019, 1–17. 

Biggar, Heather. “Homeless Children and Education: An Evaluation of the Stewart B. 

McKinney Homeless Assistance Act.” Children and Youth Services Review 23, no. 

12 (2001): 941–69. 

Bywaters, Paul. “Inequalities in Child Welfare: Towards a New Policy, Research and 

Action Agenda.” British Journal of Social Work 45, no. 1 (2013): 6–23. 

Cutuli, J J, and Joe Wilard. “Building Early Links for Learning: Connections to 

Promote Resilience for Young Children in Family Homeless Shelters.” Zero to 

Three 39, no. 4 (2019): 43–50. 

Gibson, Katherine, Gina Samuels, and Julia Pryce. “Authors of Accountability: 

Paperwork and Social Work in Contemporary Child Welfare Practice.” Children 

and Youth Services Review 85, no. December 2017 (2018): 43–52. 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 546 

 
 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.010. 

Goldstein, Ellen, James Topitzes, Jen Birstler, and Richard L Brown. “Addressing 

Adverse Childhood Experiences and Health Risk Behaviors among Low-Income, 

Black Primary Care Patients: Testing Feasibility of a Motivation-Based 

Intervention.” General Hospital Psychiatry 56 (2019): 1–8. 

Graffy, Peter, Sara McKinnon, Garrett Lee, and Patrick Remington. “Life Outside: A 

Narrative Ethnographic Inquiry into the Determinants of Homelessness.” Journal 

of Poverty 23, no. 3 (April 16, 2019): 202–28. 

https://doi.org/10.1080/10875549.2018.1550133. 

Harris, Alma, Michelle Jones, Nashwa Ismail, Donnie Adams, and Bambang 

Sumintono. “Leading Turnaround and Improvement in Low-Performing Schools 

in Malaysia and Indonesia.” International Perspectives on Leading Low-

Performing Schools, 2018, 267. 

Kahya, G Yeliz, and Anlı Ataöv. “Cultural Actors as Agents of Generating Social Co-

Presences within the Place: Istanbul’s Contemporary Art Scene.” European 

Planning Studies 27, no. 6 (2019): 1177–99. 

Lambert, Sharon, Daniel O’callaghan, and Owen Jump. “Young Families in the 

Homeless Crisis: Challenges and Solutions.” Dublin, Ireland, 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/329610164. 

Mccarthy, Jan. “Developing and Implementing Child Welfare Practice Models.” 

Portland, 2012. 

McGuinness, Teena M, and Jessica R Waldrop. “Adverse Childhood Experiences and 

the Mental Health of Veterans.” Journal of Psychosocial Nursing and Mental 

Health Services 53, no. 6 (2015): 23–26. 

McTaggart, Robin. “Guiding Principles for Participatory Action Research.” 

Participatory Action Research: International Contexts and Consequences, 1997, 

25–43. 

Meegan, Richard, and Alison Mitchell. “‘It’s Not Community Round Here, It’s 

Neighbourhood’: Neighbourhood Change and Cohesion in Urban Regeneration 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 547 

 
 

 

 

Policies.” Urban Studies 38, no. 12 (2001): 2167–94. 

Otte, Hanka. “Bonding or Bridging? On Art Participation and Social Cohesion in a 

Rural Region of the Netherlands.” Poetics, 2019. 

Pywell, Stephanie. “Child Practice and Welfare Protection Handbook.” Dublin, Ireland, 

2015. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwv011. 

Qin, Hongyu. “An Investigation of the Current Development of School-Age Children 

in Poverty-Stricken Areas.” In Chinese Research Perspectives on Educational 

Development, Volume 4, 162–81. Brill, 2018. 

Ramiro, Laurie S, Bernadette J Madrid, and David W Brown. “Adverse Childhood 

Experiences (ACE) and Health-Risk Behaviors among Adults in a Developing 

Country Setting.” Child Abuse & Neglect 34, no. 11 (2010): 842–55. 

Sarti, Asia, Inge Schalkers, Joske F G Bunders, and Christine Dedding. “Around the 

Table with Policymakers: Giving Voice to Children in Contexts of Poverty and 

Deprivation.” Action Research 16, no. 4 (2018): 396–413. 

United Nations General Assembly. “Convention on the Rights of the Child.” United 

Nations, Treaty Series 1577, no. 3 (1989). 

World Health Organization. “Global Action Plan for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases 2013-2020,” 2013. 

Zima, Bonnie T, Regina Bussing, Steven R Forness, and Bernadette Benjamin. 

“Sheltered Homeless Children: Their Eligibility and Unmet Need for Special 

Education Evaluations.” American Journal of Public Health 87, no. 2 (1997): 236–

40. 

Λεριού, Ειρήνη, Αγγελική Καζάνη, Χριστίνα Κόλλιας, Ανδρέας Παρασκευοπούλου, 

Κωνσταντίνος Τασόπουλος, and Χρυσούλα Τσιριμώκου. “(2019). «Η 

Αποτελεσματικότητα Της Επίδρασης Των Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, Στις 

Προκλήσεις Της Παιδικής Φτώχειας», Μελέτη 2019, C.W.-SMILE.” Αθήνα, 

2019. 

Λεριού, Ειρήνη, Βασίλειος Κούτρας, and Χρυσούλα Ροδουσάκης, Νικόλαος 

Τασόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιριμώκου. “«Κατάρτιση Ενός Νέου 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 548 

 
 

 

 

Μεθοδολογικού Πλαισίου Καταγραφής Της Παιδικής Ευημερίας Και Φτώχειας».” 

Working Paper No. 2019-02, C.W.-SMILE. Αθήνα, 2019. 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.

w.-smile_working_paper_2019-02.pdf. 

Σουρλάς, Γεώργιος, Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Ελευθερία Γαλαθιανάκη, 

Καστανάς Ηλίας, Μιχάλης Ρετάλης, and Ελισάβετ Τελαλιάν, Μαρία 

Χατζημιχάλαρου. “Σχέδιο Δράσης Για Τα Δικαιώματα Του Παιδιού, 2015-2020.” 

Αθήνα, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Understanding, measuring and monitoring children’s welfare: An action plan with “The SMILE” 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 549 

 
 

 

 

xv. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΚΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΩΣ 5 ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 



 
 

 
 

 



PUBLIC REPORT .2019  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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.. 

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. 

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.
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Ενώ πραγματοποιείται  ανίχνευση της έντασης στέρησης μέσω καινοτόμου 

τεχνικής και ανάλυση ευαισθησίας σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, σε 

εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, διαπιστώνεται ότι τη 

μεγαλύτερη ένταση στέρησης εμφανίζει ο δείκτης AROPE, o οποίος επιπλέον, 

είναι περισσότερο ευαίσθητος ως προς τον δείκτη της σοβαρής υλικής στέρησης. Παράλληλα 

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. 

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. 

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. 
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Ποιοτική έρευνα και επίτευξη συναίνεσης; 

Ως προς τη πρώτη συνάντηση εργασίας, με αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια διεξαγωγής 

ποιοτικής έρευνας στην Αττική, από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν  και την 

αποδοχή, της τοποθέτησης της Επιστημονικά Υπεύθυνης, στη λήξη της συνάντησης μέσω της 

οποία αναζήτησε συναίνεση, επιβεβαιώνεται συναίνεση ως προς το ότι, εξαιτίας των 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιφέρειας της Αττικής, ο νέος δείκτης μας, θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ως νέες διαστάσεις ή υπό-δείκτες, τη διατροφή, την ενεργή 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις σχολικές κατηγορίες και το πολιτισμικό 

κεφάλαιο για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, προκειμένου να αντληθούν δεδομένα 

για αυτές τις εκφάνσεις της παιδικής φτώχειας, που τώρα δεν υπάρχουν στη Περιφέρεια 

της Αττικής. Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη διατροφή και αυτό να αφορά όλες τις 

σχολικές κατηγορίες. Επιπλέον επιβεβαιώνεται συναίνεση πώς όλα αυτά θα πρέπει να 

αποτυπώνονται στον ορισμό. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας 

επικεντρώνεται σε διαφορετική διάσταση της ευημερίας ή της φτώχειας όπως συναντάται στις 

παιδικές ηλικίες, ανάλογα με την προσέγγιση που κρίνει δόκιμη, δίνοντας προτεραιότητα και 

καλύπτοντας διαφορετικών ειδών ανάγκες σε κάθε περίπτωση. Επομένως ,επιβεβαιώνεται η 

αποκάλυψη της πολλαπλότητας των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής 

ευημερίας και των χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Επίσης 

μέσω του Χαμόγελου του Παιδιού που συμμετείχε στη συνάντηση αυτή, επιβεβαιώνεται πώς 

η κρίση που πέρασε πρόσφατα η χώρα μας, επηρέασε δυσμενώς την ευημερία των παιδιών. 

Ήτοι, στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται η εκρηκτική αύξηση, το 2012, των παιδιών που 

δέχθηκαν υπηρεσίες από τα κέντρα στήριξης οικογενειών, του Χαμόγελου του Παιδιού, για 

πρώτη φορά. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.2 έως 1.2.8)  

Ως προς την ποιοτική έρευνα στον Καναδά, με το πέρας των δύο συναντήσεων με 

τον Ομότιμο Καθηγητή, Alex Michalos, τη συνάντηση με την Διευθύντρια του “MDI”, Lisa 

Pedrini και την παρακολούθηση μέρος του συνεδρίου “2018 HELP FALL EXPO (14 

November)”, επιβεβαιώνεται ότι είναι δόκιμη τόσο η μεθοδολογία της γενικής έρευνας όσο 

και η μεθοδολογία της σχολικής έρευνας του ερευνητικού έργου “C.W.-SMILE”, επίσης 

επιβεβαιώνεται  η συναίνεση ως προς τον ορισμό της ευημερίας, της συμπερίληψης 

συγκεκριμένων διαστάσεων στην αξιολόγηση της παιδικής ευημερίας, λαμβάνοντας 

υπόψη όμως την ηλικία, το φύλλο αλλά και τη σημαντικότητα της κάθε διάστασης μέσω 

της χρήσης διαφορετικών βαρυτήτων. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι είναι εξαιρετικής 

σημασίας η σύνδεση του ορισμού της παιδικής ευημερίας με σχετικές προσεγγίσεις του 

Αριστοτέλη. Ενώ επιπρόσθετα κατά την αναζήτηση παρόμοιων δεικτών,  διερευνήθηκε ο 

“MDI”, ένας δείκτης αρκετά σχετικός με τον δικό μας προτεινόμενο. (Bλέπε C.W.-SMILE 

Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.3 έως 1.3.5) 

Ως προς τη δεύτερη συνάντηση εργασίας στη κατάληξη της συζήτησης 

πραγματοποιήθηκε ανακεφαλαίωση από την επιστημονικά υπεύθυνη, η οποία  

   

 Διάγραμμα 1. 

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος: Στοιχεία που ευγενικά παραχωρήθηκαν από το 

Χαμόγελο του Παιδιού. 
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αναζήτησε συναίνεση ως προς την επικύρωση των συμπερασμάτων από τις συναντήσεις 

που είχαν προκύψει στην Αττική και στον Καναδά και οι οποίες αφορούσαν την 

συμπερίληψη  συγκεκριμένων διαστάσεων ή/και υπό- δεικτών στον συνολικό δείκτη, 

ήτοι, την διατροφή, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας, το παιχνίδι στην ύπαιθρο, τον ελεύθερο χρόνο, το πολιτισμικό 

κεφάλαιο και τις σχετικές βαρύτητες τους ανάλογα με τη σχολική κατηγορία, όπως και 

την άμεση ή έμμεση αποτύπωση τους σε έναν ορισμό για την παιδική ευημερία. Η 

συναίνεση επιτεύχθηκε. Επιπλέον αναζήτησε συναίνεση ως προς τη συμπερίληψη της 

αστεγίας, ως δείκτη ή διάσταση με μεγάλη βαρύτητα για όλες τις σχολικές κατηγορίες 

και επιτεύχθηκε. Επίσης από τη συνάντηση αυτή προκύπτει ότι η υπογεννητικότητα μπορεί 

να συμπεριληφθεί ως ένας περιορισμός (διακόπτης) για την παιδική ευημερία, καθώς οι 

κανονικές (αριθμητικά) γεννήσεις παιδιών, είναι η αφετηρία να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε 

την παιδική ευημερία. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορούμε καν να εξετάζουμε την παιδική 

ευημερία. Επομένως η επίτευξη φυσιολογικών αριθμητικά γεννήσεων παιδιών, είναι ο δρόμος 

που μπορεί υπό-προϋποθέσεις (δηλαδή αν τηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα και οι 

διαστάσεις παιδικής ευημερίας που θα εξετάσουμε) να μας οδηγήσει στην επίτευξη της 

παιδικής ευημερίας και ίσως αυτό να αποτελέσει στο μέλλον μια σχετική εξέλιξη του δείκτη 

μας. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.4 έως 1.4.5) 

Από τη συνάντηση στον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

επιβεβαιώνονται σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό, τα συμπεράσματα των προηγούμενων 

συναντήσεων. Ενώ επιπλέον επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικών συνεπειών της κρίσης 

στην ευημερία παιδιών, στις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. (Bλέπε 

C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.5 και 1.5.1) 

Από τη συνάντηση στο «ΚΥΑΔΑ»,  προκύπτει τόσο συναίνεση σε όλα τα 

προηγούμενα πορίσματα των προηγούμενων συναντήσεων, καθώς και συναίνεση ως προς 

των συνολικών νέων διαστάσεων και νέων υπό-δεικτών του δείκτη μας όπως 

παρατίθενται αναλυτικά στο “Working Paper Νο. 2019-02”. Συναίνεση επίσης προκύπτει 

και ως προς τον οριστικοποιημένο ορισμό της παιδικής ευημερίας, στον οποίο 

αποτυπώνονται οι δυο πλευρές της παιδικής ευημερίας (οικονομική και μη οικονομική). 

Επομένως, με τη συνέντευξη αυτή, επιτυγχάνεται πλήρης συναίνεση ως προς τις 

διαστάσεις, τους υπό-δείκτες, τις βαρύτητες τους, αλλά και τον ορισμό της παιδικής 

ευημερίας. Επιπρόσθετα αποκαλύπτεται πλήρως, σε όλη της την έκταση, η 

πολλαπλότητα των προοπτικών και των προσεγγίσεων της παιδικής ευημερίας και των 

χαρακτηριστικών της, στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής. Ιδιαίτερη σημασία 

προσδίδεται και σε αυτή τη συνάντηση στην ψυχική υγεία των οικογενειών, πράγμα το οποίο 

αντιλαμβανόμαστε μεν ότι είναι σημαντική διάσταση της παιδικής ευημερίας, δεν μπορούμε 

όμως να αντλήσουμε στοιχεία για την ώρα, για αυτή διάσταση και για αυτό δε θα τη 

συμπεριλάβουμε. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να επεκτείνουμε τον δείκτη μας και ως προς 

αυτή τη κατεύθυνση άμεσα ή έμμεσα μέσω δεδομένων για τη βία ή μέσω κάποιας 

συνεργασίας. Ειδικότερα μπορεί μελλοντικά να προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στον 

συνολικό δείκτη 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 bullying στο ερωτηματολόγιο μας, όπως «Έχεις δεχτεί κάποιο είδος bullying 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. Επιπλέον ως προς τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην 

ενίσχυση της παιδικής ευημερίας και στον περιορισμό της παιδικής φτώχειας, διαφαίνεται 

προς το παρόν, ένα κενό, το οποίο, ίσως μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπιστεί. Ήτοι, 

αναφέρθηκε, ότι για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή του αριθμού των άστεγων 

παιδιών. (Bλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-01, Eνότητες 1.6 έως 1.6.2) 

Συμπερασματικά πάνω στα συμπεράσματα και στις συναινέσεις που 

επιδιώχθηκαν, με την ποιοτική έρευνα, βασίστηκε το προτεινόμενο μεθοδολογικό 

πλαίσιο της παρούσης έρευνας, το οποίο παρατίθεται στο “Working Paper No. 2019-02”. 

Eπομένως, τόσο ο νέος ορισμός, όσο και οι νέες διαστάσεις ή/και οι νέοι υπό-δείκτες και 

οι σχετικές βαρύτητες του συνολικού δείκτη, στο “Working Paper No. 2019-02” και τα 

νέα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά και που μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, έχουν 

διερευνηθεί και ως προς τα κοινωνικά–οικονομικά-πολιτιστικά-εκπαιδευτικά, 

χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει επιτευχθεί συναίνεση για αυτά, από 

τους αρμόδιους φορείς. 

Συνοπτικά, ως προς τους νέους υπό-δείκτες ή/και διαστάσεις της παιδικής φτώχειας για 

όλες τις σχολικές κατηγορίες, σε τοπικό επίπεδο και της ανάγκης συλλογής δεδομένων τους, 

που προέκυψαν τόσο από τις συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από την 

συνολική ποιοτική έρευνα, παρατίθενται μόνο οι σημαντικότεροι.  (Bλέπε C.W-SMILE 

Working Paper No. 2019-01, Κεφάλαιο 3) : 

1. Διατροφή 

2. Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, 

3. Πολιτισμικό κεφάλαιο 

4. Ψυχική Υγεία των γονέων 

5. Βία 

6. Αστεγία 

7. Απρόσκοπτη Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

8. Παιχνίδι στην ύπαιθρο 

9. Ελεύθερος Χρόνος 
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Βιβλιογραφική Επισκόπηση υφιστάμενων μεθόδων, διαστάσεων, τεχνικών για 

την καταγραφή της παιδικής ευημερίας/φτώχειας; Καταλληλότητα, χρησιμότητα και 

κάλυψη των υφιστάμενων δεικτών; 

Κατά την επισκόπηση (βλέπε  C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Κεφάλαιο 2) του 

υφιστάμενου  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 κάποιων δεικτών 

της EUROSTAT (EU-SILK), στους οποίους μεταξύ άλλων βασίζεται το εργαλείο “ΕU-

MODA” της UNICEF, 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. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 

2019-02, Eνότητα 2.5.3.2) 

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  

αδυναμίες κι ανεπάρκειες, ήτοι, δείχνουν π.χ. την αδυναμία ανταπόκρισης σε πάγια 

έξοδα, αλλά δεν μπορούν να μας δείξουν τις μη ενεργές παροχές ρεύματος οι οποίες ήταν 

πολλές στο έτος 2013, επηρεάζοντας αρνητικά τη παιδική ευημερία, αλλά ελαχιστοποιήθηκαν 

αργότερα, 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, 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 η Αφρική και 

όχι για περισσότερο αστικές  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 

την Διάσταση «Νερό κι Αποχέτευση», η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική διάσταση 

παιδικής ευημερίας, 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, από δείκτη της EUROSTAT, 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. Αν συγκρίνουμε τη χώρα μας με τον Καναδά, αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό, 

καθώς εκεί υπάρχουν μετρήσεις για την ευημερία των παιδιών υπό το πρίσμα της 

οικονομικής τους κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης τους,  σε τοπικό επίπεδο, 

από εθνικές βάσεις 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. Το είδος αυτό, είναι συγκεκριμένο και επομένως θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί και με συγκεκριμένο τρόπο. Αν όμως δεν είμαστε σε θέση να το 

αποτυπώσουμε ορθά, δε θα είμαστε σε θέση και να το αντιμετωπίσουμε ορθά. 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.  

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 καταλληλόλητα τους και την κάλυψη 

τους. Είναι λοιπόν ορατή η ανάγκη για δημιουργία νέων δεικτών αποτύπωσης του 

συγκεκριμένου φαινομένου της παιδικής φτώχειας που εμφανίστηκε στη χώρα μας. 

(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No.2019-02, Eνότητα 2.6 – Κεφάλαιο 1 & ιδιαίτερα την 

Ενότητα 1.3)  
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Διάγραμμα 2.  

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

 

Το εννοιολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας; 
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  

Διάγραμμα 3.  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος : Eurostat 

(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

 
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 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πηγή Δεδομένων : Eurostat

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
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Πηγή Δεδομένων: Eurostat

Διάγραμμα 3: Συνηθήκες Διαβίωσης στη Κατοικία κι Αδυναμίες 

Ανταπόκρισης σε Έξοδα (2003-2017)

Υγρασία στην οροφή, στους τοίχους, σάπια κουφώματα

Σκοτεινή (χωρίς επαρκή φωτισμό) κατοικία

Συνωστισμός στη Κατοικία

Δεν έχουν μπάνιο στη κατοικία

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.)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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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.). Μη οικονομικοί παράγοντες είναι η υγεία, η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, η 

καλλιέργεια του ποιοι πρέπει να είναι 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..  

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. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 

2019-02, Eνότητες 4.1. έως 4.1.3.2)  

 

 

To μεθοδολογικό πλαίσιο της παρούσης έρευνας; (Η μαθηματική μορφή του 

συνολικού δείκτη; Oι διαστάσεις, οι υπό-δείκτες της κάθε διάστασης και οι βαρύτητες 

τους, λαμβάνοντας υπόψη το γένος και τη σχολική κατηγορία; Το κατώφλι;) 

Aπό τους παραπάνω ορισμούς αναδύεται, ο προτεινόμενος καινοτόμος σύνθετος δείκτης 

καταγραφής της παιδικής ευημερίας της παρούσης έρευνας. Για την μαθηματική μορφή του 

δείκτη ισχύουν τα ακόλουθα: Kάθε 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. . 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 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. Επομένως το κατώφλι είναι το 50%, για τον 

συνολικό δείκτη και τις επιμέρους μεταβλητές του. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper 

No.2019-02, Eνότητα 4.2.4.3) Ο συνολικός δείκτης καταγραφής της παιδικής ευημερίας,  

εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες στην Έκτη Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και 

στη Τρίτη Λυκείου και αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις διαστάσεις και τους υπό-δείκτες της 

κάθε κατηγορίας. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.1) 

Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και επτά, με έβδομη διάσταση 

τη «Βία-Κακοποίηση», ενώ η κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους υπό-δείκτες 

(ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, διατροφή, τρόπος θέρμανσης [ασφαλής;], κ.α.), 

ανάλογα και με τη σχολική κατηγορία:  

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.  
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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 

18. Δυνατότητα διακοπών  

(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No.2019-02, Eνότητες 4.2.4.2.1 έως 4.2.4.2.3 

[και για την ανάλυση ανά σχολική κατηγορία]) 

 Λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, οι  υπό-δείκτες παίρνουν βαρύτητες μέσω της 

AHP,  (βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.2.4) ενώ κάθε υπό-

δείκτης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, (βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 

2019-02, Eνότητα 4.2.4.2.2) στα ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε κατά κύριο 

τα στοιχεία. Η χειρότερη τιμή που μπορεί να λάβει ένας υπό-δείκτης (βλέπε Working Paper 

2019-02, Eνότητα 4.2.4.3) είναι το μηδέν και η καλύτερη το ένα. Μέσω ενός συστήματος 

ασαφούς συλλογιστικής (Βλέπε Working Paper 2019-02, Eνότητα 4.2.4.5) υπολογίζεται ο 

τελικός, σύνθετος δείκτης. Τα ασαφή σύνολα είναι τα ακόλουθα: 

• 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} 

Oι κανόνες του συστήματος είναι πάνω από 1.500. Εδώ παρατίθεται ένας από τους 

168 κανόνες που θα υπήρχαν στο σύστημα, αν το πρόβλημα της ασαφούς συλλογιστικής μας 

εξαρτιόταν, μόνο από δύο Διαστάσεις: 

 

 Κ.137: IF Δ.1. = E.6.  ΑΝD Δ.6 = Φ.5 THEN OUTPUT = ΠΕ.5 

 

 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 ορίζει το στόχο (π.χ. μια πολιτική ) που 

επιδιώκει τη βελτίωση 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, (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, 

Eνότητα 4.2.4.6) 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.  
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Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων; (Εντοπισμός τους ανά διάσταση και 

προσδιορισμός  δεδομένων πού είναι ήδη διαθέσιμα σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο; 

Tι νέα δεδομένα χρειάζεται να συλλεχθούν; Επεξεργασία τους μέσω ανάλυσης 

ευαισθησίας και ανάλυσης έντασης στέρησης;) 

Ο συνολικός σύνθετος 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. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, 

Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.3) 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 δείκτης  

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 

EUROSTAT  

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 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 ετών.  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 εργασίας. 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. 

Επομένως, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο τοπικό για τις 

διαστάσεις και άρα προκύπτει η ανάγκη συλλογής νέων δεδομένων για όλες τις 

διαστάσεις μας και τους υπό-δείκτες μας. Ειδικότερα, από τις υφιστάμενες βάσεις 

δεδομένων παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις για την ευημερία των 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. 

Παρόλα αυτά πραγματοποιείται μια ανίχνευση της έντασης στέρησης και μια 

ανάλυση ευαισθησίας υπαρχουσών δεικτών που αφορούν τη παιδική ευημερία σε εθνικό 
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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 (Λεριού, 2016), 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 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, αυτός 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. (Βλέπε Working Paper 2019-02, 

Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.2) 

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 (διαδεδομένος δείκτης παιδικής φτώχειας) και του 

δείκτη AROPE για τη χρονική περίοδο 2004-2017 (Διαγράμματα 3 & 4). Τα αποτελέσματα 

είναι εντυπωσιακά, (βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7 έως 

4.2.4.7.2) καθώς και με τους δυο δείκτες διαφαίνεται ότι η θέση των κοριτσιών είναι 

χειρότερη 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. (Βλέπε C.W.-SMILE 

Working Paper No. 2019-02, Eνότητα 4.2.4.2.4) 

Ειδικότερα ο Μ.Ο. του δείκτη σε κίνδυνο φτώχειας, 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. Ο Μ.Ο. του δείκτη AROPE, 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%. 

(Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7 έως 4.2.4.7.2) 

 

 

Διάγραμμα  4.  
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Διάγραμμα 5.   

Πηγή δεδομένων κατασκευής διαγράμματος Eurostat : 

(https://ec.europa.eu/eurostat/data/database)          

Σύγκριση του προτεινόμενου δείκτη με άλλους σχετικούς δείκτες από 

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων; 

Από τη σύγκριση των σχετικών δεικτών των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, 

με τον προτεινόμενο σύνθετο δείκτη της παρούσης έρευνας, προκύπτει ότι οι δείκτες στις 

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, αδυνατούν να αποτυπώσουν όλες τις εκφάνσεις της παιδικής 

ευημερίας, λαμβάνοντας υπόψη τους παράλληλα 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 συγκεντρωθούν, του προτεινόμενου 

δείκτη και της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την μεθοδολογία που έχει προταθεί από 

τη EUROSTAT. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Eνότητες 4.2.4.7.2 έως 

4.2.4.7.3) 

 

 

Η σχολική έρευνα; 

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. (Βλέπε C.W.-SMILE Working Paper No. 2019-02, Κεφάλαιο 

5) 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

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 
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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. Σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο μεθοδολογικό 

πλαίσιο στα συνολικά δεδομένα που θα έχουν συλλεχθεί από τον πρώτο γύρο της ποσοτικής 

έρευνας.  

 

 

 

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative 

Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα 

Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)  
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Στην ποσοτική έρευνα μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά 

στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 9 

Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του 

Χαμόγελου του Παιδιού.  Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 παιδιά 

και ειδικότερα: 235 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’ 

Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου.   

Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών για 

το 2018-2019, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών στο 

σύνολο της Αττικής, 6,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. 

Για την οικονομική ευημερία 7,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι, 

ενώ για τη μη οικονομική ευημερία 9,8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από 

το κατώφλι. 

Η πραγματοποίηση της PCA για την χρονική περίοδο 2018-2019, στα σκορ  

των υποκειμένων όλου του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής 

γενικής ευημερίας, επιβεβαίωσε τόσο το θεωρητικό όσο και το  

μεθοδολογικό υπόβαθρο. Ειδικότερα ξεκάθαρα δείχνει, ότι όλες οι 

διαστάσεις που περιλαμβάνονται (και οι έξι) έχουν σημαντική συμβολή, 

ενώ το Scatter Plot καταδεικνύει ότι τη χειρότερη εικόνα της γενικής 

ευημερίας την έχουν τα Clusters 3,5 και 4, ενώ τη καλύτερη τα Clusters 7,2 

και 6. Επομένως επιβεβαιώνεται ως ορθό και το κατώφλι που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς καταλήγουμε μέσω αυτού στα ίδια αποτελέσματα με την PCA 

(χειρότερη εικόνα τα clusters 5, 4 και 3 και την καλύτερη εικόνα τα clusters 7,2 και 6).  
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Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, 

προκύπτει σε επίπεδο διαστάσεων, για το 2018-2019, ότι όλα τα Clusters 

εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε διάσταση που ανήκει στο μη 

οικονομικό τμήμα της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5. Αυτό το εύρημα 

είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη.   

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, βελτίωσης της παιδικής 

ευημερίας, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της D.3 και της D.5. 

Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός 

σχεδίου δράσης, βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, ένα 

σύστημα κανόνων που βασίζεται στην ασαφή συλλογιστική και το οποίο 

περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες, σε ένα αρχείο με έκταση 86.655 σελίδες. 

Μέσω της ποιοτικής έρευνας σε επίπεδο διερεύνησης της 

αποτελεσματικότητας της επίδρασης των υπαρχουσών πρωτοβουλιών 

αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, αποκαλύφθηκε  

ένα μεγάλο κενό του θεσμικού πλαισίου στα παιδιά που αντιμετωπίζουν 

επιδείνωση της ευημερίας τους από τη πλευρά της στέγης. Μεταξύ άλλων 

δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των άστεγων παιδιών, γεγονός που 

δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη κατάσταση.   Ειδικές προτεινόμενες 

λύσεις, βελτίωσης της κατάστασης κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου 

τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό, να είναι σε θέση να επωφελούνται περισσότερο 

από τις στοχοθετημένες πρωτοβουλίες. 
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Ποιος ο σχεδιασμός και ποια η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να 

συλλεχθούν και να αναλυθούν τα δεδομένα στην παιδική ευημερία ανά διάσταση και 

σχολική κατηγορία στην περιφέρεια της Αττικής; 

Υπάρχουν πολλές ερευνητικές προσπάθειες (βλέπε   Paper 2019 , Ενότητα 3)στην 

καταγραφή της παιδικής ευημερίας που βασίζονται στην υποκειμενική ευημερία (Huebner et 

al. 2016, ch.2; Montserrat et al. 2014 a,b;  Llosada-Gistau et al. 2015; Dinisman et al. 2012; 

Vinas et al. 2017; Savahl et al. 2017; Casas et al. 2013; Schonert-Reichl et al. 2012). Σύμφωνα 

με τους Michlalos et al. (2018) κατά την χάραξη πολιτικών θα πρέπει να δίνεται περισσότερη 

έμφαση σε υποκειμενικούς δείκτες παιδικής ευημερίας, από ότι στους αντικειμενικούς. 

Επομένως οι υποκειμενικοί δείκτες είναι περισσότερο χρήσιμοι για τη καταγραφή της 

ποιότητα ζωής των παιδιών. Υπό αυτό το πρίσμα και αποδεχόμενοι τις υποκειμενικές κρίσεις 

στην επιστήμη (Little 1950, p.13-14), οι δείκτες που  χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έρευνα 

είναι υποκειμενικοί και βασίζονται στην προσωπική αντίληψη και στην αίσθηση που έχουν τα 

παιδιά για την ευημερία τους. 

Το εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας, συντίθεται από δείκτες και βασίζεται 

σε συγκεκριμένο ορισμό, ενώ εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες, στην Έκτη 

Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου, διότι τα παιδιά σε αυτές τις τάξεις, 

αντιλαμβάνονται περισσότερα. Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις . Oι τρεις πρώτες διαστάσεις 

(D.1, D.2., D.3), ανήκουν στην οικονομική ευημερία και οι υπόλοιπες τρεις (D.4., D.5, D.6) 

στη μη οικονομική ευημερία. H κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους απλούς, 

υποκειμενικούς δείκτες και κάθε απλός δείκτης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, στα 

ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε τα δεδομένα. Μια ομάδα των δεικτών αυτών 

χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση της παιδικής ευημερίας  και μια άλλη ομάδα για την 

εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια ενός προτεινόμενου σχεδίου δράσεως.  

Τα ερωτηματολόγια μας και οι φόρμες συγκατάθεσης γονέων,  ελέγχθηκαν από 

ειδικούς , εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας ενέκρινε 

δυο άδειες για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας στα σχολεία: μια για τη σχολική 

κατηγορία του Δημοτικού και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του 

Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο μας είναι κοινό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ στο 

ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις, προκειμένου να 

είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά. Τα ερωτήματα διακρίνονται σε δυο 

χρονικές περιόδους 2010 – 2018 και 2018-2019.  

H Αττική είναι μια περιοχή όπου σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για 

το σχολικό έτος 2016 -2017 περιλάμβανε, 900 δημοτικά σχολεία, 421 Γυμνάσια και 379 

Λύκεια. Για την ίδια σχολική χρονιά ο πληθυσμός στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού 

ήταν 98.421 (50.767 αγόρια και 47.654 κορίτσια), της Γ’ Γυμνασίου ήταν 30.768 (15.721 

αγόρια και 15.047 κορίτσια) και της Γ’ Λυκείου ήταν 70.739 (32.457 αγόρια και 38.282 

αγόρια). H δειγματοληψία της έρευνας, είναι κατά συστάδες και βασισμένη σε κοινωνικό 

–οικονομικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των δήμων της περιφέρειας Αττικής όπως 

προέκυψαν από clustering των δήμων της περιφέρειας της Αττικής. Τα clusters είναι 

συνολικά επτά. Από κάθε cluster, καλύφθηκαν τουλάχιστον ένα Δημοτικό, ένα Γυμνάσιο 

κι ένα Λύκειο. Eπομένως, στην ποσοτική έρευνα μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα 

Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 9 

Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του 

Παιδιού.  Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 παιδιά και ειδικότερα: 235 παιδιά 

της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τα 

αγόρια που απάντησαν τα ερωτηματολόγια μας είναι συνολικά 430 και ειδικότερα: 117 

από τη σχολική κατηγορία του δημοτικού, 160 από το γυμνάσιο και 153 από το Λύκειο. 

Τα κορίτσια του δείγματος μας είναι συνολικά 442 και ειδικότερα:115 από τη σχολική 

κατηγορία του Δημοτικού, 152 από τη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και 175 από τη 

σχολική κατηγορία του Λυκείου. Επιπλέον  συνολικά 5 παιδιά δεν δήλωσαν το φύλο τους 

και ειδικότερα: 2 παιδιά από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, 2 από τη σχολική 

κατηγορία του Γυμνασίου και 1 παιδί από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου.  

 

Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της 

παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της έρευνας (βλέπε   Paper 

2019, Ενότητα 4). Αρχικά δίνεται μια γενική εικόνα των δεδομένων από τα 878 παιδιά του 

δείγματος μας, για τις δυο χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής της πρώτης ομάδας δεικτών για το 2018-2019, σε σύνολο παιδιών, στην Αττική 

κι ανά Cluster, όπως και η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων αυτών. Διαδοχικά δίνονται 

αποτελέσματα και για το 2010-2018. Έπειτα για την δυνατότητα της δημιουργίας προτάσεων 

πολιτικής ως μέρος ενός σχεδίου δράσεως, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης 

ομάδας δεικτών. 

Προκειμένου να δοθεί μια γενική εικόνα των δεδομένων, παρατίθεται αρχικά πώς το 

σύνολο των παιδιών από όλες τις σχολικές κατηγορίες και για τις δυο χρονικές περιόδους, 

απάντησε στα ερωτήματα των ερωτηματολογίων μας. Για τη χρονική περίοδο 2010- 2018 

,αναφορικά με την οικονομική ευημερία, μεγάλο ποσοστό των παιδιών αναφέρει υγρασία και 

κρύο στο σπίτι, γεγονός που δείχνει ότι αυτή τη περίοδο υπάρχει πρόβλημα στη D.1, στην 

οποία όμως περιλαμβάνονται και άλλο απλοί δείκτες. Aμέσως μετά μεγάλο ποσοστό των 

παιδιών αναφέρει ανεργία γονέων, γεγονός που δηλώνει ότι τη περίοδο αυτή υπάρχει 

πρόβλημα και στην D.3, η οποία αποτελείται μόνο από αυτόν τον απλό δείκτη. Αναφορικά με 

τη μη οικονομική ευημερία, μεγάλο ποσοστό των παιδιών απαντά πώς δεν αισθάνεται το 

σχολείο να του μαθαίνει τι είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και πώς δεν έχει διαβάσει ποτέ κάτι 

από στον Αριστοτέλη σχετικά με τις ηθικές αξίες ή τις αρετές. Aναφορικά με τη περίοδο 2018-

2019, που αφορά έτος μετά την οικονομική κρίση, περιορίζεται το ποσοστό των παιδιών που 

δηλώνει υγρασία και κρύο στο σπίτι, όπως και ανεργία. Ωστόσο μεγάλο ποσοστό των παιδιών 

απαντά πώς δεν αισθάνεται το σχολείο να του μαθαίνει τη συμπάθεια προς τους άλλους 

ανθρώπους, ούτε την αγάπη προς τα ζώα. Επίσης μεγάλο ποσοστό δηλώνει πώς δεν έχει 

διαβάσει ποτέ κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά με τις ηθικές αξίες ή τις αρετές. Θετικό είναι 
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πώς περιορίζεται το ποσοστό των παιδιών που δηλώνει ότι δεν αισθάνεται το σχολείο να του 

μαθαίνει τι είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η πρόσφατη οικονομική 

κρίση στην Ελλάδα ήταν πρωτίστως μια ηθική κρίση, οι απαντήσεις  των παιδιών στους 

απλούς υποκειμενικούς δείκτες της διάστασης υπ’ αριθμόν πέντε και για τις δυο χρονικές 

περιόδους, δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πιθανόν να επιστρέψει σε μια ηθική κρίση αρχικά και 

στη συνέχεια σε οικονομική κρίση. 

Στη συνέχεια παρατίθεται η γεωγραφική κατανομή της γενικής, οικονομικής και 

μη οικονομικής παιδικής ευημερίας μέσω της χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων για 

το σύνολο των παιδιών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες για το 2018-2019.  

Χάρτης 1  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας 

δεικτών(Βλέπε Paper 2019).     

 

 

 

Χάρτης 2  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας 

δεικτών (Βλέπε Paper 2019).       

 

 

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (2018-2019) 

Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομής της οικονομικής 
παιδικής ευημερίας , (2018-2019) 
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Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας 

δεικτών (Βλέπε Paper 2019).       

 

 

 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το 

2018-2019, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών σε σύνολο Αττικής, 6.1% 

των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Ήτοι, το κατώφλι ρίσκου έλλειψης γενικής 

ευημερίας, είναι το 60% της διαμέσου  των τιμών των υποκειμένων όλου του δείγματος, 

στο Συνθετικό Δείκτη της Ατομικής Γενικής Ευημερία  (βλέπε Paper 2019, Ενότητες 2 

και 4).  Με τον ίδιο τρόπο τίθεται το κατώφλι στην οικονομική και μη οικονομική 

παιδική ευημερία. Για την οικονομική ευημερία 7.9% των παιδιών είναι κάτω από το 

κατώφλι, ενώ για τη μη οικονομική ευημερία 9.8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το 

κατώφλι. 

Για την περίοδο 2018-2019 (Xάρτες 1, 2 και 3) τα ποσοστά των παιδιών κάτω από το 

κατώφλι της οικονομικής ευημερίας εμφανίζονται υψηλότερα στο Cluster 5 (12.1%), στα 

Clusters 4 και 3 (9.5%) και στο Cluster 1 (με 8.9%) -   Τα Clusters 7,6 και 2 εμφανίζουν τα 

χαμηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας. Σε όρους 

μη οικονομικής ευημερίας τα υψηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι 

εντοπίζονται στα Clusters 4,3,6 και 5, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στα Clusters 7,2 και 1. Σε 

όρους γενικής ευημερίας τα υψηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι 

εντοπίζονται στο Cluster 5 (με 10.3%) και στα Clusters 4 και 3(10%  και 8.1% 

αντίστοιχα), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στα Clusters 7 (0%), 2(1.4%,) 1 (2.4%) και 6(με 

3.3%) (βλέπε Paper 2019 , Ενότητα 4).  

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεικτών της πρώτης ομάδας σε επίπεδο σχολικών 

κατηγοριών προκύπτει ότι (βλέπε Paper 2019, Ενότητα 4):  Σε επίπεδο Δημοτικού δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Clusters 1,2,6 και 7 σε σχέση με την οικονομική 

ευημερία ενώ τα Clusters 5 και 4 εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών κάτω από το 

κατώφλι της οικονομικής ευημερίας, με ποσοστά 14.3%  και 11.5%, αντίστοιχα. Αναφορικά 

με τη μη οικονομική ευημερία παιδιών του Δημοτικού, το Cluster 2 εμφανίζει τη χειρότερη 

εικόνα, με ποσοστό 9.5% των παιδιών να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι του κινδύνου 

έλλειψης της μη οικονομικής ευημερίας. Σε επίπεδο Γυμνασίου το Cluster 4 εμφανίζει τις 

υψηλότερες διαφορές, σε επίπεδο οικονομικής, μη οικονομικής και γενικής ευημερίας, σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα Clusters. Σε επίπεδο Λυκείου το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών 

κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας εμφανίζεται στο Cluster 5, ενώ το υψηλότερο 

ποσοστό για την μη οικονομική ευημερία εμφανίζεται πάλι στο Cluster 5. Σε σύγκριση όλων 

των σχολικών κατηγοριών το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι του 

ρίσκου έλλειψης της γενικής παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Αττικής, εμφανίζεται στο 

Γυμνάσιο (9.3%), μετά ακολουθεί το Λύκειο (5.2%) κι έπειτα το Δημοτικό με ποσοστό 

(3%). Επομένως τα παιδιά της σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου εμφανίζουν τη χειρότερη 

εικόνα αναφορικά με τη ποιότητα της ζωής τους, για το 2018-2019 . 

Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή της ευημερίας των παιδιών ανάλογα με 

το φύλο τους το Mann-Whitney test ξεκάθαρα έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική 

στατιστική διαφορά (p-value = 0.752> 0.05), μεταξύ των σκορ  των υποκειμένων  όλου 

του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής γενικής ευημερίας.  

Η πραγματοποίηση της PCA για την χρονική περίοδο 2018-2019, στα σκορ  των 

υποκειμένων  όλου του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής γενικής ευημερίας, 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της  μη οικονομικής 
παιδικής ευημερίας , (2018-2019) 
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επιβεβαίωσε τόσο το θεωρητικό όσο και το  μεθοδολογικό υπόβαθρο. Ειδικότερα 

ξεκάθαρα δείχνει (βλέπε Paper 2019, Ενότητα 4), ότι όλες οι διαστάσεις που 

περιλαμβάνονται (και οι έξι) έχουν σημαντική συμβολή, ενώ το Scatter Plot καταδεικνύει 

ότι τη χειρότερη εικόνα της γενικής ευημερίας την έχουν τα Clusters 3,5 και 4, ενώ τη 

καλύτερη τα Clusters 7,2 και 6. Επομένως επιβεβαιώνεται ως ορθό και το κατώφλι που 

χρησιμοποιήθηκε , καθώς καταλήγουμε μέσω αυτού στα ίδια αποτελέσματα με την PCA 

(χειρότερη εικόνα τα Clusters 5, 4 και 3 και την καλύτερη εικόνα τα Clusters 7,2 και 6).   

Aπό την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την πρώτη ομάδα δεικτών για την 

χρονική περίοδο 2010-2018, προκύπτει αναφορικά με τη γενική ευημερία ότι το 5.3% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, αναφορικά με την οικονομική ευημερία ότι το 11.3% 

των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, ενώ στη μη οικονομική ευημερία το 10% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που βρίσκονται 

κάτω από το κατώφλι της γενικής ευημερίας, εντοπίζονται στη σχολική κατηγορία του 

Λυκείου, ακολουθεί η σχολική κατηγορία του Γυμνασίου κι έπειτα του Δημοτικού (βλέπε 

Paper 2019, Ενότητα 4).  

Από την επεξεργασία της δεύτερης ομάδας δεικτών προκύπτει (Βλέπε Paper 2019, 

Ενότητα 4) ότι ένας λήπτης αποφάσεων μπορεί να εφαρμόσει μέτρα βελτίωσης στις 

διαστάσεις αυτές που σημείωσαν τα χαμηλότερα σκορ (D5, D3), στο σύνολο της Αττικής. 

Επίσης αν θέλει να προωθήσει το οικονομικό κομμάτι της ευημερίας μπορεί να λάβει μέτρα 

μόνο για τις διαστάσεις D.1- D.3. Αν επιθυμεί να προωθήσει το μη οικονομικό τμήμα της 

ευημερίας μπορεί να  εφαρμόσει πολιτικές βελτίωσης των διαστάσεων D.4- D.6. Αν ο λήπτης 

αποφάσεων επιθυμεί την ισόρροπη προώθηση της οικονομικής και μη οικονομικής ευημερίας 

θα πρέπει να λάβει συνδυαστικά μέτρα βελτίωσης όλων των διαστάσεων. Επομένως με τη 

βοήθεια των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας της δεύτερης ομάδας δεικτών, θα μπορεί 

κάποιος να ορίζει το στόχο βελτίωσης της συνολικής ευημερίας και μέσω των δεικτών, θα 

υπολογίζει πώς πρέπει να διαμορφωθούν αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος στην επόμενη χρονιά.  

Mε βάση τα παραπάνω ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης βελτίωσης της παιδικής 

ευημερίας, είναι αυτό που θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της D.3 και της D.5. Για τον 

περιορισμό της ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και 

να λάβουν μέτρα περιορισμού της ανεργίας σε ενήλικες με παιδιά, εθνικοί και τοπικοί φορείς 

χάραξης κοινωνικής πολιτικής, εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο 

ανθρώπινο δυναμικό, φορείς που διαχειρίζονται ή διοικούν κοινοτικά κονδύλια που στοχεύουν 

στην αύξηση της απασχόλησης, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες του 

υπουργείου οικονομίας,  οργανισμοί που προστατεύουν την ευημερία των παιδιών, οι 

διευθυντές των σχολείων. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα 

πληροφόρησης μεταξύ αυτών των φορέων. Αν για παράδειγμα υποπέσει στην αντίληψη ενός 

διευθυντή σχολείου, ότι υπάρχει ανεργία στην οικογένεια ενός παιδιού, μεταξύ αυτού του 

συστήματος πληροφόρησης μπορούν να ενημερωθούν οι υπόλοιποι φορείς και να βρουν 

εργασία στον γονέα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές της Αττικής , αλλά 

κυρίως στις περιοχές των Clusters που λαμβάνουν χαμηλότερα σκορ στην D.3, ήτοι τα Clusters 

4 (Ηλιούπολη, Αθήνα, κ.λ.π.) ,5 ( Αίγινα, κ.λ.π.) και 3 (Καλλιθέα, Δραπετσώνα, Ίλιον, κ.λ.π.). 

Για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που μαθαίνει στο άτομο και πώς πρέπει να είναι ως άτομο, 

θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα βελτίωσης αυτής της μορφής 

εκπαίδευσης, όλοι οι διευθυντές των σχολείων της περιφέρειας της Αττικής, από την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες από το 

υπουργείο παιδείας, εθνικοί και τοπικοί, πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς. Επιπλέον θα 

πρέπει να δημιουργήσουν και να διεξάγουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων.  

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές της Αττικής , αλλά κυρίως στις περιοχές των 

Clusters που λαμβάνουν χαμηλότερα σκορ στην D5, ήτοι, στα Clusters 6 (Βούλα, Παπάγου, 

Βάρης, κ.λ.π.) και 4 (Ηλιούπολη, Aθήνα, κ.λ.π.).  

Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου 

δράσης βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

υποβοήθησης λήψης αποφάσεων ένα σύστημα ασαφών κανόνων συλλογιστικής το οποίο 

περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες ,σε ένα αρχείο με έκταση 86.655 σελίδες. 

Συμπερασματικά (βλέπε Paper 2019, Eνότητα 5), από την επεξεργασία της δεύτερης 

ομάδας των δεικτών, προκύπτει ότι το Cluster 4, είναι αυτό το οποίο εμφανίζει σταθερά τη 

χειρότερη εικόνα στην γενική ευημερία των παιδιών και για τις δυο χρονικές περιόδους και 

για αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το Cluster. Επιπρόσθετα,  σε επίπεδο 

διαστάσεων, για το 2018-2019, όλα τα Clusters εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε 

διάσταση που ανήκει στο μη οικονομικό τμήμα της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5. 

Αυτό το εύρημα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της 

Αττικής.  Εφόσον η μη παροχή εκπαίδευσης που να εστιάζει και στο πώς πρέπει να είμαστε 

ως άνθρωποι, μπορεί να οδηγήσει σε νέα μελλοντική κρίση. Στα πλαίσια αυτά, η επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι σε θέση να καλλιεργούν στα παιδιά όχι 

μόνο δεξιότητες αλλά και το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι. Ήτοι, δηλαδή να μαθαίνουν 

στα παιδιά τι είναι οι ηθικές αξίες, να τους εμπνεύσουν αγάπη προς τη φύση , τα ζώα, τους 

άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να πλάσουν τον χαρακτήρα τους, θετικά. Από  τη πλευρά της 

οικονομικής ευημερίας το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη D.3, η οποία αφορά την 

ανεργία.  Η ανεργία είναι ένας σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ευημερίας εφόσον η 

παρουσία της μπορεί να χειροτερέψει και τις υπόλοιπες διαστάσεις της οικονομικής ευημερίας, 

που αφορούν τις συνθήκες κατοικίας αλλά και τη διατροφή. Επομένως αντιμετωπίζοντας αυτή 

τη διάσταση στην ουσία ταυτόχρονα βελτιώνουμε και τις D.1. και D.2. Τα παραπάνω 

ευρήματα αποδεικνύουν ότι η παιδική ευημερία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και για τη 

βελτίωση της στην Αττική, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο εντελώς διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ήτοι η εκπαίδευση των παιδιών και η ανεργία των γονέων.  

Δεδομένα από το Χαμόγελο του Παιδιού; 

Λαμβάνοντας απομονωμένα τα αποτελέσματα από το Χαμόγελο του Παιδιού, (Βλέπε Reports 

Κέντρων Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού)και για τα τρία Κέντρα Στήριξης Οικογενειών 

συνολικά,  καταλήγουμε αναφορικά με την κατάσταση της ευημερίας των παιδιών, ότι οι μέσοι 

όροι για τις Διαστάσεις 1, 4 και 6 μειώθηκαν κατά 2,7%, 9,3% και 4,5% αντίστοιχα από την 

χρονική περίοδο 2010-2018 στην χρονική περίοδο 2018-2019. Αντίθετα, υπάρχουν 
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σημαντικές αυξήσεις στις υπόλοιπες τρείς διαστάσεις, από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη 

(Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1.  

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας 

δεικτών. 

H σημασία της παιδικής ευημερίας στη Νομική Επιστήμη; 

Παρατίθεται μια σύντομη επισκόπηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού (βλέπε Working Paper 2019-04) και τον αντίκτυπο που αυτή κατάφερε να έχει 

πρωτίστως σε εθνικά νομικά συστήματα και δευτερευόντως σε διεθνές επίπεδο. Καθώς η 

Σύμβαση δεν προβλέπει τη δημιουργία αυτοτελούς Δικαστηρίου ή παρόμοιου οργάνου όπως 

η ΕΣΔΑ, η ερμηνεία και η επιβολή της εντοπίζεται εμμέσως κυρίως σε εθνικό επίπεδο, μέσω 

μεταρρυθμίσεων και της δημιουργίας προτύπων σε διεθνές επίπεδο.  

 Στον τομέα του κοινωνικού κράτους και της επιρροής αυτού με γνώμονα την 

παιδική ευημερία, η Σύμβαση δεν καταφέρνει να επιβάλλει το πνεύμα της, καθώς  δεν υπάρχει 

δικαστήριο εκούσιας ή ακούσιας δικαιοδοσίας για την επιβολή των προτύπων που θέτει η 

Σύμβαση σε διεθνές επίπεδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψιν, πως 

κάθε όργανο δημόσιου διεθνούς δικαίου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη αρμοδίου 

δικαστηρίου πρέπει να ερμηνεύεται αυτόνομα και μέσα στα ίδια του τα νομικά όρια. Παρόλα 

αυτά, για τον σκοπό της ερμηνείας, η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μας 

παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία. Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης αυτής, τόσο 

οι ασκούντες το νομικό επάγγελμα όσο και οι κοινωνοί της νομικής επιστήμης έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, το οποίο απορρέει από την ίδια την Σύμβαση, κατόπιν αυτόνομης ερμηνείας των 

άρθρων της ανεξαρτήτως των εγχώριων και εθνικών κανονιστικών πλαισίων. Πολλές από τις 

διατάξεις της Σύμβασης δύναται να έχουν άμεση εφαρμογή, χωρίς να υπάρχει ανάγκη 

προσαρμογής τους από τον εθνικό νομοθέτη.  Τούτο οδηγεί στην αποφυγή επιρροής των όρων 

της Σύμβασης από την εθνική νομική κουλτούρα, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Σύμβασης 

να προάγει νομικές αντιλήψεις και ερμηνείες ευρέως αποδεκτές και εφαρμόσιμες.   

 Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται και στο μέλλον να εισαχθεί κάποια 

μεταρρύθμιση η οποία θα προβλέπει τη σύσταση ενός τέτοιου δικαιοδοτικού οργάνου αρμόδιο 

για τα ζητήματα, την ερμηνεία και επιβολή του περιεχομένου της Σύμβασης. Ο λόγος έγκειται 

μάλλον σε δικαιοπολιτικά ζητήματα καθώς η ερμηνεία και η αντίληψη βασικών όρων όπως το 

καλό του παιδιού, ο ρόλος αλλά και η σύνθεση της οικογένειας εναπόκεινται σε κοινωνικές 

και πολιτισμικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι καθόλα ανομοιογενείς σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ 

τούτου θα ήταν δύσκολη έως και αθέμητη η σύσταση ενός δικαιοδοτικού σώματος 

επιφορτισμένου με την ενοποίηση και την ομοιογενή εφαρμογή εννοιών, οι οποίες έχουν 

διαφορετικά εφαλτήρια σημεία ανά την υφήλιο, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της 

νομικής αντίληψης και ερμηνείας.  

 Καθώς όμως η παιδική ευημερία και η αντίληψη αυτής στα πλαίσια δικαίου 

δεν μπορεί να έχει έναν και μοναδικό ορισμό erga omnes θα ήταν ίσως θετικό και πλέον 

παραγωγικό, να εστιάσουμε στις παραμέτρους της παιδικής ευημερίας με απτά αποτελέσματα. 

Με άλλα λόγια η ενασχόληση με έναν πιο συγκεκριμένο τομέα δικαίου θα συνεισφέρει στην 

θέαση του όρου υπό ένα πρίσμα λιγότερο γενικόλογο και νομικά πιο ξεκάθαρο. Για τον λόγο 

αυτό θα φαινόταν ορθότερη η συσχέτιση της παιδικής ευημερίας με τη θέση του παιδιού εντός 

του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Ο λόγος έγκειται στην αμεσότητα που χαρακτηρίζει 

τον τομέα αυτό, αλλά και στις κατευθύνσεις που δύναται να λάβουν τα δικαιώματα του παιδιού 

σε έναν πολύ πιο συγκεκριμένο, λιγότερο γενικό και από άποψης δικαίου πιο σχετικό με τα 

δικαιώματα του παιδιού καθ’ αυτά, εντός δε των πλαισίων μιας αυξημένης δικανικής 

εφαρμογής.  

Πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας και η 

αποτελεσματικότητα της επίδρασης τους, σε αυτές τις προκλήσεις;  

Μέσω της διενέργειας ποιοτικής έρευνας , η οποία συμπεριλάμβανε μεταξύ  άλλων και 

πολλές συνεντεύξεις σε φορείς, καταλήξαμε σε ένα τυπολόγιο δράσεων αναφορικά με τις 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας και 

καταλήξαμε σε τέσσερις μελέτες περίπτωσης καλών πρακτικών. Επίσης καταλήξαμε σε ποια 

παιδιά ανάλογα με το είδος στέρησης που αντιμετωπίζουν (π.χ. στέγαση, σίτιση, ποιοτικό 

ελεύθερο χρόνο, κ.α.) επωφελούνται περισσότερο από τις δράσεις και ποια λιγότερο, εξαιτίας 

θεσμικών κενών στις δράσεις που αντιμετωπίζουν το δικό τους είδος στέρησης. Στη συνέχεια 

εντοπίσαμε λύσεις, προς τη δημιουργία ενός μελλοντικού σχεδίου δράσεως (βλέπε Μελέτη 

2019, Ενότητα 4).  

0,68

0,47

0,18

0,86

0,54

0,660,66

0,62

0,37

0,78

0,70
0,63

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Διάσταση 1 Διάσταση 2 Διάσταση 3 Διάσταση 4 Διάσταση 5 Διάσταση 6

Διάγραμμα 1. Μέσοι όροι διαστάσεων  για τις δύο χρονικές 

περιόδους

2010-2018 2018-2019



PUBLIC REPORT .2019  7 

 

Παρατίθεται ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο εξαιτίας της μη 

αποτελεσματικής επίδρασης των πρωτοβουλιών, σε προκλήσεις της παιδικής φτώχειας, λόγω 

κενών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο: 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την 

πλευρά του εισοδήματος (Οικονομική Διάσταση 3): 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση χρηματική, δηλαδή αντιμετωπίζουν παιδική 

φτώχεια ως προς το εισόδημα, επωφελούνται από δράσεις παροχής επιδομάτων, στο 

βαθμό που τα επιδόματα συνδέονται με όρους, προστασίας της παιδικής ευημερίας. 

Ωστόσο θα μπορούσαν να επωφελούνται ακόμα περισσότερο αν οι δράσεις της 

παροχής επιδομάτων σε γονείς, συνδέονταν και με τον όρο υποχρεωτικών, τακτικών 

επισκέψεων από κοινωνική λειτουργό και έλεγχο ορθολογικής κατανομής των 

χρημάτων, με προτεραιότητα της διοχέτευσης τους στις ανάγκες (όλες) των παιδιών, 

υλικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ελεύθερου χρόνου, κ.α.. 

• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν έχουν 

ΑΜΚΑ ή χαρτιά. Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και εγκαταλελειμμένα, αυτό 

μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που 

παρέχουν βοήθεια. 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την 

πλευρά της στέγης (Οικονομική Διάσταση 1): 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διότι 

υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτήσεις ώστε να μπορέσουν οι δομές να υλοποιήσουν 

τα προγράμματα και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.  

• Τα άστεγα παιδιά ή οι οικογένειες τους, που φτάνουν στις δομές φιλοξενίας πριν τη 

λήξη του ωραρίου (συνήθως 10 μμ για τους ξενώνες και 3μμ για τις κοινωνικές 

υπηρεσίες) επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά που φτάνουν μετά το ωράριο 

λειτουργίας των δομών, τα οποία δεν είναι ότι επωφελούνται λιγότερο, αλλά δεν 

επωφελούνται ουσιαστικά καθόλου. 

• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν έχουν 

ΑΜΚΑ ή χαρτιά (λόγω της κατάστασης αστεγίας τους) για να απευθυνθούν στο 

νοσοκομείο για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες είναι προϋπόθεση για 

να φιλοξενηθούν σε δομή. Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και 

εγκαταλελειμμένα, αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις 

κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. Το παραπάνω αν συνδυαστεί με τη 

λειτουργία των δομών σε συγκεκριμένες ώρες, μπορεί να δημιουργήσει 

καθυστερήσεις αναφορικά με την άμεση εξυπηρέτηση των παιδιών.  

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη στέγη ή ως προς την κατάλληλη 

γονική επιμέλεια, ή ως προς μια μάνα που κακοποιείται από τον σύντροφο της, 

επωφελούνται πολύ λιγότερο, από τα προηγούμενα παιδιά, διότι οι δράσεις 

φιλοξενίας , αντιμετωπίζουν σοβαρά γραφειοκρατικά ζητήματα. 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο φαίνεται να είναι τα αγόρια, καθώς 

διατυπώνεται συχνά από τους φορείς, ότι τουλάχιστον για την περίπτωση των 

ασυνόδευτων, οι περισσότεροι οργανισμοί φιλοξενούν αγόρια. Μόνο ένας 

οργανισμός φιλοξενεί κορίτσια. Αυτό αν και έχει μια εξήγηση, η ζήτηση για τη 

φιλοξενία των αγοριών είναι μεγαλύτερη, ωστόσο, δημιουργεί μια σχετική 

ανισορροπία σε όρους ωφελείας.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας των κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από 

την πλευρά της σίτισης (Διατροφή, Οικονομική Διάσταση 2): 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά 

παντοπωλεία, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της 

οικογένειάς τους. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια 

Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, 

μπορούν να τρέφονται στο σχολείο.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την 

πλευρά της υγείας (Μη Οικονομική Διάσταση 4): 

• Δεν επωφελούνται παιδιά που έχουν προβλήματα με το ΑΜΚΑ τους ή δεν είναι 

εγγεγραμμένα κάπου, καθώς δεν μπορούν χωρίς ΑΜΚΑ να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας. 

• Δεν επωφελούνται τα παιδιά αναφορικά με την ψυχική υγειά, καθώς απαιτούμενες 

υπηρεσίες δεν παρέχονται και μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αν και είναι αρκετές οι 

δομές που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση από την 

πλευρά της ζήτησης ώστε να διοχετευτούν οι ανάγκες προς τις δομές. 

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την 

πλευρά της εκπαίδευσης και του ελευθέρου χρόνου (Μη Οικονομικές Διαστάσεις 5,6): 

• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη σχολική ένταξη, δηλαδή 

αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, επωφελούνται 

περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά που στερούνται για παράδειγμα τη στέγη. 

Επομένως η δράση της σχολικής ένταξης είναι περισσότερο αποτελεσματική. 

Επομένως για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στέρηση υπάρχει μια 

δυνατότητα βελτίωσης της ευημερίας τους από πρωτοβουλίες σχολικής ένταξης των 

παιδιών.  

• Τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα μπορεί να μην έχουν αρκετή προσωπική 

παρακολούθηση από μέρους του προσωπικού, ώστε να τα καταφέρουν προς την 
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κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Αρκετά παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα 

παρατούν το σχολείο ή έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις. 

• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, είναι τα παιδιά που ήδη παρακολουθούν 

κάποιο πρόγραμμα σε μια δομή αναφορικά με την εκπαίδευση και έτσι μπορούν να 

ενημερώνονται και να συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις του οργανισμού. Παιδιά 

που δεν είναι ήδη εξυπηρετούμενα σε κάποιο πρόγραμμα μπορεί να μην συμμετέχουν 

καθόλου σε πολιτιστικές, πολιτισμικές και άλλες εκδηλώσεις που τους καλλιεργούν 

το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι,  αν το εισόδημα των γονιών δεν επαρκεί.  

Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την 

πλευρά των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας : 

• Δεν επωφελούνται παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσμορφίες ή σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Δηλαδή, κατά τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας 

προωθούνται περισσότερο παιδιά που είναι υγιή έναντι των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 

• Επωφελούνται λιγότερο τα παιδιά που λιμνάζουν σε δομές και νοσοκομεία και 

αναμένουν να μπουν ή έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα ανάδοχης ή υιοθεσίας, εξαιτίας 

των αργών διαδικασιών σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή. Οπωσδήποτε βέβαια 

αυτά τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο, έναντι των παιδιών που είναι άστεγα ή 

εγκαταλελειμμένα.  

• Δεν επωφελούνται παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή προέρχονται από την 

κοινότητα τον Ρομά ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για 

παιδιά που είναι ανιθαγενή. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που μπαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες ή 

υιοθετούνται έναντι των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα ή δομές.  

Aπό τα παραπάνω καταλήγουμε σε συγκεκριμένα κενά, αναφορικά με τα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν επιδείνωση της ευημερίας τους από τη πλευρά της στέγης. Δυσκολίες και 

κενά που εντοπίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής 

φτώχειας,  κυρίως από την πλευρά της στέγης: 

1. Γραφειοκρατία: Εντοπίζονται κενά και καθυστερήσεις σχετικά με τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Ειδικότερα, εντοπίζονται 

γραφειοκρατικές δυσκολίες σχετικά με  τα ακόλουθα: 

i. Δεν προβλέπεται η  υποχρεωτική διανυκτέρευση και λειτουργία προς το 

κοινό, υπηρεσιών φιλοξενίας αστέγων παιδιών ή οικογενειών τους. Πολλά 

άστεγα παιδιά όμως αποφασίζουν να αναζητήσουν στέγη τη νύχτα, διότι η 

νύχτα «βγαίνει» πιο δύσκολα στον δρόμο, ειδικά τον χειμώνα με παγετό. 

ii. Παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας. 

iii. Τα άτομα θα πρέπει να καταθέσουν και ιατρικές εξετάσεις ενώ είναι άστεγα.  

iv. Απαιτείται η παρέμβαση του εισαγγελέα για κάθε κίνηση των ανήλικων, είτε 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, είτε για οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση παιδιών. 

v. Γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. 

2. Χρηματοδότηση: Αποσπασματική χρηματοδότηση για διαφορετικά προγράμματα 

με ημερομηνία λήξης. Μικρές χρηματοδοτήσεις που δεν αφορούν το σύνολο των 

παιδιών του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά μόνο συγκεκριμένες 

ευπαθείς ομάδες (πχ. ασυνόδευτοι ανήλικοι). Οι χρηματοδοτήσεις, παροδικά μόνο 

ελαφρύνουν το πρόβλημα, άλλα δεν το επιλύουν.  

3. Έλλειψη σταθερής προνοιακής πολιτικής: Δε συναντάται η δημιουργία μιας 

ενιαίας και σταθερής πολιτικής, αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του συνολικού πληθυσμού των παιδιών.   

4. Ασαφές και ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο: Τα θεσμικά πλαίσια δεν είναι σαφή και 

οι διαδικασίες δεν είναι αυστηρά καθορισμένες. Αυτό οδηγεί σε έναν κυκεώνα 

γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε καθυστερήσεις αντίδρασης των δημόσιων 

υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το έργο των οργανισμών που έχουν 

αναλάβει να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

5. Ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού στις δομές: Αν και αρκετές δομές 

έχουν δράσεις ενδυνάμωσης του προσωπικού τους, ώστε να γίνεται καλύτερη φύλαξη 

των παιδιών, προκύπτει ότι δεν εφαρμόζεται από όλες. Η πρόσληψη εξιδεικευμένου 

προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευση του, κρίνονται απαραίτητες, ώστε να μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών. Εκτός από τους ειδικούς 

επαγγελματικές στην προστασία των παιδιών, θα πρέπει να υπάρχουν και ψυχολόγοι 

και ψυχίατροι ώστε να υποστηρίζονται επαρκώς και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά.  

6. Ελλείψεις προσωπικού στους δημόσιους φορείς για να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί 

μειώσεις προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την επιτέλεση του 

έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την όλη 

διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

7. Έλλειψη επίσημης καταγραφής της παιδικής αστεγίας: Αυτό οδηγεί σε 

υποεκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και διαδεχόμενα στην ελλειμματική 

προνοιακή πολιτική. 

8. Το προηγούμενο συνδέεται και με τη δυσκολία  να καταρτιστεί ένα πλήρες θεσμικό 

πλαίσιο για την παιδική προστασία. Από την στιγμή που το πρόβλημα δεν είναι 

καταγεγραμμένο και επομένως όχι επαρκώς ορισμένο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

δημιουργηθεί ένα συμπαγές και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που θα μπορέσει να 

ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα, ακόμα και τα οριζόντια 

μέτρα (διάφορα επιδόματα και βοηθήματα) δεν επαρκούν, καθώς υπολείπονται 
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καθετοποιημένες πολιτικές που θα αφορούν όλες τις ξεχωριστές ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, μια εκ των οποίων είναι και τα παιδιά. 

9. Η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δομών και των δημόσιων 

φορέων αποτελεί ακόμα ένα σημείο εστίασης. Το τελευταίο επανέρχεται συχνά στις 

συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα ζήτημα μείζονος 

σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν 

υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που θα συντονίζει τις δομές και τους 

φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας. 

10. Αδυναμία ενδυνάμωσης του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας: Η έλλειψη 

ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για την αναδοχή και την υιοθεσία καθώς και η έλλειψη 

ενός συντονιστικού οργάνου δημιουργεί καθυστερήσεις σε αυτές τις διαδικασίες με 

αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν για περισσότερο καιρό, τόσο σε νοσοκομεία 

όσο και σε δομές.  

11. Ελλιπής καταγραφή των ανήλικων στις δομές: Το Προεδρικό Διάταγμα 337/93 

και το νέο 86/09 για την καταγραφή των ανηλίκων στις δομές, δεν έχει εφαρμοστεί 

πλήρως μέχρι και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εικόνα, τόσο των παιδιών 

που ζουν σε ιδρύματα, αλλά και των παιδιών στα νοσοκομεία. Ο νέος νόμος 4538/18 

ξαναλέει πια ρητά, ότι πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας, από το Μάιο του 

2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται, προκειμένου να δημιουργηθεί το 

Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία 

συγκεντρωτικά κάπου και επομένως, η διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας 

δυσκολεύει πάρα πολύ.  

12. Ελλειμματικό Πλαίσιο για ελέγχους λειτουργίας: Ο έλεγχος από πλευράς της 

κεντρικής διοίκησης της υλοποίησης των δράσεων ή της λειτουργίας τους από τους 

οργανισμούς φαίνεται να μην υπάρχει. Ο νόμος 2345/95 προβλέπει το θεσμό της 

εποπτείας μέσω του κοινωνικού συμβούλου στα ιδρύματα, από τις νομαρχίες (πλέον 

περιφερικές ενότητες). Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί εξέλειπε η ψήφιση της 

υπουργικής απόφασης εκείνης που θα προέβλεπε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και 

λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν μπει σε 

εφαρμογή αυτοί οι νόμοι.  

13. Μειωμένη προθυμία από κάποια ιδρύματα να προωθήσουν εξωιδρυματικές 

πολιτικές: Υπάρχει μια τάση να χρηματοδοτούνται κυρίως δομές φιλοξενίας 

παιδιών, αλλά δεν υπάρχει μέριμνα χρηματοδότησης, για θεσμούς που προωθούν ένα 

εναλλακτικό μοντέλο προστασίας της παιδικής ηλικίας.  

14. Μη εξειδικευμένο προσωπικό στις δομές: Εξαιτίας των ελλιπών θεσμικών 

πλαισίων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου 

ενιαίου τρόπου λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη 

αναφορικά με την ανάγκη πρόσληψης ειδικού προσωπικού που βρίσκεται όλη μέρα 

δίπλα στα παιδιά, συγκεκριμένων προσόντων, δεξιοτήτων και ευαισθησιών,  σε αυτά 

τα ιδρύματα. Επομένως, πολλές φορές φαίνεται να μην είναι εξειδικευμένο το 

προσωπικό, ούτε ευαισθητοποιημένο απέναντι στα παιδιά, αλλά ούτε και να 

εκπαιδεύεται επαρκώς, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης 

δουλειάς. Σε αρκετά ιδρύματα, επειδή δεν γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι, είναι 

αδύνατον να γνωρίζουμε ποιοι απασχολούνται σε αυτά αναφορικά με τη μόρφωση, 

τις δεξιότητες τους και τις ευαισθησίες τους προς τα παιδιά.  

15. Ελλιπής δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου 

να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρούνται οι 

όροι ασφαλείας του ανηλίκου: Δεν υπάρχει συντονιστικό όργανο που να μπορεί να 

προωθήσει τις διαδικασίες αναδοχής με έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Υπάρχει, 

ωστόσο και η εμπειρία από τους ειδικούς επαγγελματίες του χώρου και η θέληση να 

προωθήσουν το θεσμό, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του.  

16. Ελλιπές υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση των νέων στην ενηλικίωση και 

ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. Παρατηρείται ένα κενό 

αναφορικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές, αλλά εκδήλωσαν σοβαρή 

ψυχιατρική πάθηση. Οι δομές δεν ξέρουν που να προωθήσουν αυτά τα παιδιά, λόγω 

έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η μεταφορά τους σε 

δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη, 

με αμφίβολο αποτέλεσμα.  

17. Επιπλέον, διαπιστώνεται η ανάγκη για περαιτέρω επιστημονικό έργο σε 

συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, για την προώθηση των συγκεκριμένων 

ζητημάτων. 

 Παρακάτω παρατίθενται λύσεις ως τα πρώτα βήματα κατάρτισης ενός μελλοντικού 

σχεδίου δράσης: 

• Χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής πολιτικής: Η 

αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και μόνο μέσω 

χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός σχεδιαστής, δεν βοηθά 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν ημερομηνία 

λήξης. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν είναι συγκεκριμένο, ενώ συχνά δεν γίνεται με 

συστηματικό και οργανωμένο τρόπο. 

• Συνεπικουρικός ρόλος των οργανισμών: Το κράτος ίσως θα πρέπει να αναδειχθεί 

ως ο μόνος παροχέας προνοιακών υπηρεσιών με συγκεκριμένη πολιτική. Ο ρόλος 

των οργανισμών θα πρέπει να είναι συνεπικουρικός της λειτουργίας του κράτους και 

όχι ο κανόνας. 

• Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των 

δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων: Θα πρέπει να οδηγηθούμε προς μια 

ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπασματικά να εφαρμόζονται πολιτικές παροδικής 

αντιμετώπισης των προβλημάτων μόνο προς το σύνολο του πληθυσμού και όχι προς 

τις ξεχωριστές, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά. Εντός αυτού 
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του πλαισίου, το σύστημα ενημέρωσης του ΕΚΚΑ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

άλλη μορφή, για το σύνολο των παιδιών, που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αστεγίας. 

• Η λειτουργία ενός Οικογενειακό Δικαστηρίου: Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αν πραγματικά καθιστούσε τις διαδικασίες περισσότερο γρήγορες. Ειδικότερα, η 

δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου ενδεχομένως να ξεμπλόκαρε τη 

γραφειοκρατία και τη συσσώρευση του όγκου δουλείας που υπάρχει στις δημόσιες 

κοινωνικές υπηρεσίες και στις εισαγγελίες. Αυτό θα καθιστούσε περισσότερο 

ευέλικτο το σύστημα γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα μείωνε το χρόνο 

αναμονής και παραμονής των παιδιών σε δομές φιλοξενίας. 

• Αύξηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα προγράμματα 

βελτίωσης της παιδικής ευημερίας: Παρατηρείται, έλλειμα στον αριθμό των δομών 

που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε άστεγα παιδιά ή σε παιδιά που 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην ανατροφή τους. Αν 

χορηγηθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να ανοίξουν περισσότερες δομές, αυτό θα 

διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν θα αποτελούσε μια επαρκώς υγιή λύση 

για τα παιδιά.  

• Αύξηση των χρηματοδοτήσεων: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε φορείς που 

αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές (Χαμόγελο του Παιδιού, Ερυθρός 

Σταυρός, Παιδικά Χωριά SOS, κ.α.), οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία να 

εφαρμόσουν νέες κοινωνικές καινοτομίες και να βοηθήσουν περισσότερο κόσμο, 

κρίνεται απαραίτητη. Αυτό θα μπορούσε συμπεριλαμβάνει, τη λειτουργία των 

δομών σε 24ωρη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν οι αιτούντες φιλοξενία, να 

εξυπηρετηθούν οποιαδήποτε ώρα αν εκείνοι φτάσουν στη δομή. 

• Μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες της υιοθεσίας και της 

αναδοχής: Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου για την 

υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να προωθήσουν 

τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προκύπτει ότι είναι το 

πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών.  

• Παροχή κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης από τις υπηρεσίες που ζητούν 

ιατρικές εξετάσεις για να φιλοξενηθούν οι άστεγοι: Η δημιουργία κινητών 

ιατρικών μονάδων θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα και να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες φιλοξενίας στις δομές. Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς αυτήν την 

κατεύθυνση θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι 

συγκεκριμένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες που θα 

διευκολύνουν τα άτομα αιτούντα φιλοξενίας. 

• Αναφορικά με την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 

θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα όπου θα φροντίζουν τα παιδιά 

βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Στην Ελλάδα εξαιτίας και της οικονομικής 

κρίσης, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι παιδικοί σταθμοί, γεγονός που καθιστά δύσκολο 

την εργασία και των δυο γονέων, σε αρκετές περιπτώσεις. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή να χρηματοδοτηθούν δομές που θα 

φιλοξενούν τα παιδιά ενόσω οι δυο γονείς θα εργάζονται. Φαίνεται ότι οι δομές δεν 

επαρκούν. Η δημιουργία νέων δημόσιων παιδικών σταθμών, θα επέτρεπε την εργασία 

και στους δυο γονείς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα υψηλότερο 

οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το παιδί θα πρέπει να περνάει αρκετό χρόνο στους 

παιδικούς σταθμούς ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι, ώστε να 

εξασφαλίζεται αρκετός χρόνος για εκείνους προκειμένου να ψάξουν και να 

καταφέρουν να βρουν εργασία. 

• Δημιουργία ενημερωτικών δράσεων σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο για την αξία της πολιτισμικής εκπαίδευσης: Διά αυτόν τον τρόπο, θα 

ενθαρρυνθούν οι οικογένειες και τα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις των 

οργανισμών, αναφορικά με την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα την αντίληψη ότι παράγοντες όπως η πολιτισμική εκπαίδευση είναι 

εξίσου σημαντική για την ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.  

• Παράλληλα,  θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν και ενημερώσεις των παιδιών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων, για το 

σύνολο των δικαιωμάτων τους και τους τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή 

βίας – κακοποίησης και εκμετάλλευσης. 

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού των δομών: Η δια βίου εκπαίδευση 

του προσωπικού σε αυτές τις δομές κρίνεται απαραίτητη, καθώς η παιδική ηλικία 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, χειρισμό και στόχευση. Εκτός αυτού, οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι αρκετές. Επομένως, 

χρειάζονται υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές 

απαιτήσεις. 

• Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και 

εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα: 

Ένα μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας 

κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σε σχέση με την 

παιδική ευημερία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολιτικές 

ενδυνάμωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, σε όλη 

τη χώρα: Η χωρική διάσταση είναι επίσης σημαντική. Η έλλειψη δομών κοινωνικής 

προνοίας είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό, δημιουργεί αποσπασματική αντιμετώπιση του 

προβλήματος και ανισότητα μεταξύ των περιφερειών που έχουν κάνει βήματα 

κοινωνικής καινοτομίας, έναντι άλλων. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε ανισότητες 

εντός της χωράς, γεγονός που πρέπει να τεθεί υπό διερεύνηση 

• Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και 

δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη τη χώρα: Όπως αναφέρθηκε από τους ειδικούς 

επαγγελματίες φαίνεται να μην υποστηρίζεται αρκετά η προστασία των παιδιών από 

την πλευρά της ψυχικής τους υγείας. Η λειτουργία περισσότερων δομών που θα 
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μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά με προβλήματα τέτοιας φύσεως, κρίνεται 

απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθούν και όλες οι πολιτικές  

αποϊδρυματοποίησης και εξωιδρυματικής προστασίας των παιδιών.  

• Εφαρμογή των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά –θύματα, η οποία 

επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης σε φιλικό προς το παιδί περιβάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένο 

χώρο, με τη χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών μεθόδων και 

διασφάλιση του απορρήτου και της δηκτικότητας του παιδιού. 

• Άμεση επέμβαση του εισαγγελέα.  Μπορούν να προταθούν τα εξής: 

α) Η πρόσθεση της δυνατότητας αυτεπάγγελτης παρέμβασης του δικαστηρίου στο εδ. 

4 του άρθρου 1532 ΑΚ κατόπιν γνωστοποίησης των συνθηκών, όπως αυτές προβλέπονται στο 

άρθρο 1532 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα μπορεί να επιφορτίζει τον εισαγγελέα 

ανηλίκων με την εκτέλεση της απόφασης, όπου ο ίδιος λόγω και της θέσης της εισαγγελίας θα 

παραγγέλλει και την αντίστοιχη αστυνομική ενέργεια. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή θα 

χρειαστεί και η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση για τη δικονομική προσαρμογή του άρθρου 

950 ΚΠολΔικ. 

β) Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των κατά τόπους αρμοδίων Επιμελητών Ανηλίκων 

(κατά άρ. 19 ΠΔ 96/2017) μέσω της πρόσθεσης της δυνατότητας αυτεπάγγελτης παρέμβασης 

στην περίπτωση που γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιμελητών Ανηλίκων, από τον 

οποιονδήποτε, λόγοι που συνάδουν με το άρθρο 1532 παρ. 4 . Λόγω και της εποπτείας η οποία 

ασκείται από τους Προϊσταμένους Εισαγγελιών Πρωτοδικών καθίσταται δυνατή και η 

συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση της ενέργειας του εν 

λόγω τμήματος και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 9 λόγω της άμεσης διευκόλυνσης 

της εισαγγελικής σύμπραξης. Κατά αυτόν τον τρόπο η συνδρομή της αστυνομίας και η είσοδος 

σε κατοικίες διευκολύνεται χωρίς να παρεμβάλλονται συνταγματικά κωλύματα, ενώ δίνεται η 

δυνατότητα σε μια νεοσυσταθείσα εξειδικευμένη δημόσια υπηρεσία να συνδράμει στην ορθή 

προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων. Η εποπτεία και ο έλεγχος νομιμότητας 

διαφυλάσσεται μέσω της de jure προϊστάμενης εισαγγελικής Αρχής. Η αλλαγή αυτή θα 

συνεισφέρει δικαιπολιτικά στην προώθηση της ασφάλειας δικαίου και της ταχύτερης 

παρέμβασης της Αρχής σε ένα πεδίο που μέχρι και σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί ξεκάθαρα από 

τον νομοθέτη. Εξάλλου η εμπλοκή ενός δικαστικού επιμελητή θα μπορούσε να θεωρηθεί 

παράταιρη καθώς δεν συνάδει με τη γενικότερη φύση των καθηκόντων του. Όπως ορθά 

αναφέρει και η νομολογία του αυστριακού Ανωτάτου Δικαστηρίου σε παρόμοια περίπτωση, 

η εφαρμογή διατάξεων φύσεως αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να συνυπάρξει με βασικές 

δικονομικές αρχές, καθώς τα ανήλικα τέκνα θεωρούνται υποκείμενα και όχι αντικείμενα 

δικαίου. Το να συμπεριλαμβάνονται τούτα σε διαταγές απόδοσης αντίκειται ως εκ τούτου στις 

γενικότερες αρχές της αναγκαστικής εκτέλεσης καθ’ αυτές. 

 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής ευημερίας 

αποκαλύπτεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας εστιάζεται 

στην ανεργία των γονέων και στην έλλειψη της εκπαίδευσης που να καλλιεργεί στο άτομο και 

το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση των Clusters 5,4 

και 3 , εφόσον εμφανίζουν τη χειρότερη εικόνα σε επίπεδο γενικής παιδικής ευημερίας, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα Clusters. Από την ποιοτική έρευνα προκύπτει κενό στο υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο, όπου αφορά τα άστεγα παιδιά. Μεταξύ άλλων δεν υπάρχει ούτε επίσημη 

καταγραφή των άστεγων παιδιών σε σύνολο πληθυσμού. Τα παιδιά που στερούνται λοιπόν 

την ευημερία τους από τη πλευρά της στέγης, φαίνεται να επωφελούνται λιγότερο από τις 

υφιστάμενες πρωτοβουλίες, συγκριτικά με τα παιδιά που στερούνται κάποια άλλη συνιστώσα 

της παιδικής ευημερίας. Τα αποτελέσματα μας λοιπόν εφιστούν τη προσοχή σε τρία ζητήματα, 

στην ανεργία, στην εκπαίδευση που θα μαθαίνει στα παιδιά και το πώς πρέπει να είναι ως 

ωραίοι άνθρωποι και στα παιδιά που στερούνται τη στέγη. 

Σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα αναπτυχθεί πλήρως ένα Σχέδιο Δράσης με τη 

βοήθεια της συμμετοχής του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο Σχέδιο θα βασιστεί στη 

Μελέτη 2019, στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης του Paper 2019 και σε πληροφορίες και 

στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού για την επιδείνωση της ευημερίας των παιδιών και για 

την περαιτέρω, επιπρόσθετη διερεύνηση του νέου είδους επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας 

που εμφανίστηκε στην Ελλάδα.  Το σχέδιο αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς από τα νέα 

ευρήματα της έρευνας, τα νέα Papers και θα κατατεθεί με την ολοκλήρωση του παρόντος 

ερευνητικού έργου. Επίσης θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον εργαλεία το Portal 

System μας. Ενώ στο αμέσως επόμενο στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το δεύτερο κύμα 

ποσοτικής καταγραφής της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.   

 

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative 

Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα 

Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)  
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Στην ποσοτική έρευνα μας για το Α’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-

2020, καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, 

συμμετείχαν 30 σχολεία (12 Δημοτικά σχολεία, 9 Γυμνάσια και 9 Λύκεια) 

και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού. Το 

δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 1.171 παιδιά και 

ειδικότερα: 377 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 416 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου 

και 378 παιδιά της Γ’ Λυκείου.   

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

για το Α’ Εξάμηνο 2019-2020, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των 

παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 5,1% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής 

τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 10,0% των 

παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής 

τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  8,9% των παιδιών 

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

Προκειμένου να εξερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

ομάδων των παιδιών, που βρίσκονται πάνω και κάτω 

από τα κατώφλια, των Απλών Δεικτών, υλοποιήθηκε 

η Μultiple Correspondence Analysis (MCA). 

Συνολικά, ο άξονας 1 και ο άξονας 2 της MCA, 

επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τη δομή του εργαλείου 

ευημερίας (οικονομικής και μη οικονομικής) όπως 

προτάθηκε σε αυτή την έρευνα. 
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Από την επεξεργασία των δεδομένων,  βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

προκύπτει σε επίπεδο Διαστάσεων, ότι όλα τα Clusters εμφανίζουν το 

μεγαλύτερο πρόβλημα σε Διάσταση που ανήκει στο μη οικονομικό τμήμα 

της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5. Αναφορικά με την μη οικονομική 

ευημερία, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το πρόβλημα στην D.2. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης , η έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

στη βελτίωση της D.2 και της D.5. Κατά την κατάρτιση προτάσεων 

πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου δράσης, για τη βελτίωση 

της παιδικής ευημερίας, πρέπει να συνεργαστούν στενά διαφορετικοί 

φορείς.  

 Στη Μελέτη του 2019, όπου συμπεριλήφθηκε στο Παραδοτέο Οκτώ,  

διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό κενό ως προς τις υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών, 

που διαβιούν σε παιδιατρικά Νοσοκομεία. Το Χαμόγελο του Παιδιού  

λοιπόν στα πλαίσια της βελτίωσης της παιδικής ευημερίας και της 

πρόληψης λειτουργεί Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δομές 

ανοιχτής φροντίδας) με στόχο την κάλυψη βιοτικών, εκπαιδευτικών, 

ιατρικών και ψυχαγωγικών αναγκών των παιδιών και την  ενδυνάμωση 

της λειτουργικότητας της οικογένειας μέσω της συμβουλευτικής, 

διασύνδεσης με άλλους φορείς, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τα απαραίτητα για την ηλικία 

τους και να αποφεύγεται και η απομάκρυνση τους από το οικογενειακό περιβάλλον. Η επέκταση 

της δράσης αυτής  θα μπορούσε να συμβάλει θετικά  στην αποϊδρυματοποίηση (μαζί με την 

εξέλιξη του θεσμού  της αναδοχής και της υιοθεσίας για τα παιδιά που ενδείκνυται)  και  θα 

αποτελούσε μια σημαντική πρόοδο, για την κοινωνική προστασία. 
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία στην 

περιφέρεια της Αττικής; 

Το παρόν εργαλείο  του C.W.-SMILE, (βλέπε  Paper 2020a , Ενότητα 1η)  αντιμετωπίζει 

πιο σφαιρικά και συγκεντρωτικά την παιδική ευημερία, λαμβάνοντας υπόψη και 

παρακολουθώντας την διαχρονική εξέλιξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της, όπου 

επιδεινώθηκαν στην Ελλάδα της κρίσης, οργανώνοντας τα και χωρίζοντας τα σε δυο μεγάλες, 

σαφείς, διαυγείς, καινοτόμες  υποκατηγορίες, την οικονομική ευημερία και την μη οικονομική 

ευημερία:  

General Well-Bing = Economic Well-Being + Non-Economic Well-Being  

(Leriou 2016, p.55,111,113 ‧ Tasopoulos and Leriou 2014, p.597). Η οικονομική ευημερία 

περιλαμβάνει τις κυριότερες μεταβλητές οι οποίες επιδεινώθηκαν στη περίοδο της κρίσης 

(UNICEF Report Bougioukos and Fasoulis 2012, 2013, 2014, 2015 ‧ Papanastasiou et al. 2016 

‧ Leriou 2016, p.224 ‧ Leriou 2019, p. 23). Η μη οικονομική ευημερία περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων και μια εξαιρετικά καινοτόμο μεταβλητή την ηθική παιδεία (Leriou 2016, p.129-174 ‧ 

Tasopoulos and Leriou 2014) η απουσία της οποίας, οδηγεί  τα κράτη σε ηθικές κρίσεις, οι 

οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε οικονομικές κρίσεις, σαν την πρόσφατη στην Ελλάδα 

(Leriou 2016, p. 53-54, 130 ‧ Tasopoulos & Leriou 2014, p. 595 ‧ Pigou 1920,12-13,21 ‧ Zolotas 

1982, p. 21-22, 162).  

 Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού στην περιφέρεια της Αττικής, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς η περιφέρεια αυτή είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας και περιλαμβάνει επίσης 

την πρωτεύουσα, επομένως η Αττική σε μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει το σύνολο της 

Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι πριν τους συγκεντρωτικούς δείκτες του  ερευνητικού έργου 

C.W.-SMILE δεν μετριόταν καθόλου η παιδική ευημερία στην Αττική και βεβαίως αν το 

παρόν ερευνητικό έργο, χρησιμοποιούσε κάποιον από τους ήδη υπάρχοντες δείκτες, όπου 

εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και τους εφάρμοζε στην περιοχή της Αττικής, δεν θα 

μετριόταν επαρκώς η παιδική ευημερία. Επομένως οι συγκεντρωτικοί δείκτες του C.W.-

SMILE μετράνε σε τοπικό επίπεδο (φαινόμενα όπως η επιδείνωση της ευημερίας των παιδιών, 

παρακολουθούνται κι αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο παρά σε συνολικό, εθνικό επίπεδο), εκείνους τους παράγοντες για τους οποίους 

υπάρχει σήμερα ανάγκη να μετρηθούν, εξαιτίας της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα.  Συνοψίζοντας,  επάνω στην προηγούμενη συζήτηση, αναπτύχθηκε (Leriou et al. 

under publication) ένας ορισμός της παιδικής ευημερίας, ένα εργαλείο με τις Διαστάσεις του 

και τους Απλούς Δείκτες της κάθε Διάστασης, οι οποίοι καταλήγουν σε συγκεντρωτικούς 

δείκτες (Synthetic Indicators 1,2,3,4,5: CWG𝑖, WDΝ,i, wSj,Νi
,  CWE𝑖 , CWΝE𝑖 , CWGi, and 

Composite Indicators 6, 7,8,9,10,11,12:  CWT, WDN,T, wSj,N𝑇
 , CWET, CWΝET) και επίσης 

αναπτύχθηκαν τα   ερωτηματολόγια και η βαθμονόμηση των απαντήσεων τους, πάνω στα 

οποία βασίζεται η παρακάτω ανάλυση του δεύτερου γύρου καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας στην περιφέρεια της Αττικής, όπου εμφανίζεται ως συνέχεια προηγούμενης 

μέτρησης στην ίδια περιοχή.  H μέτρηση αυτή αφορά τη χρονική διάρκεια του πρώτου 

εξάμηνου της σχολικής χρονιάς 2019-2020.  

Τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης για τους κηδεμόνες, ελέγχθηκαν από 

ειδικούς, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ενέκρινε δυο άδειες 

για να πραγματοποιηθεί η έρευνα στα σχολεία: μια για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο  είναι 

κοινό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού 

περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις, προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης 

ηλικίας παιδιά.  

Το δείγμα (βλέπε   Paper 2020a , Ενότητα 2η)  αποτελείται από συνολικά 1.171 μαθητές 

(612 κορίτσια και 497 αγόρια), όπου προήλθαν από τριάντα σχολεία και τρία Κέντρα 

Στήριξης Οικογενειών του «Χαμόγελου του Παιδιού» (τριάντα τρεις μονάδες συνολικά) 

που συμμετείχαν στην έρευνα (βλέπε λεπτομέρειες ανά Cluster και  σχολικό επίπεδο στον 

επόμενο Πίνακα). 
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Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της 

παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα 

κυριότερα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  βλέπε   

Paper 2020a, Ενότητα 3). Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της 

πρώτης ομάδας δεικτών (Leriou et al. Under publication), σε σύνολο παιδιών, στην Αττική κι 

ανά Cluster, όπως και η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων αυτών. Διαδοχικά ακολουθούν τα 

αποτελέσματα από την  πραγματοποίηση της MCA. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών για το Α’ 

Εξάμηνο 2019-2020, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών 

κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 5,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 10,0% των 

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

για την μη οικονομική ευημερία,  8,9% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.   

Το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους 

ποικίλλει (Χάρτες 1, 2, 3). Ιδιαίτερα, όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το ποσοστό κάτω 

από το κατώφλι κυμαίνεται, από 4,2% στο Cluster 6 ( Βούλα, Παπάγου, κ.α.) που αποτελείται 

από εύπορα προάστια της μεσαίας τάξης, έως και 18,3% στο Cluster 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, 

Δραπετσώνα, κ.α.), που αποτελείται κυρίως από νοικοκυριά της μεσαίας τάξης και εργατικής 

τάξης στα δυτικά της Αττικής (Χάρτης 2). Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρούνται τέτοιες 

διαφορές είναι πιθανόν η πολυπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα για την κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα του κάθε Cluster των δήμων της Αττικής.  

Όσον αφορά τη Διάσταση «D.5», τα ευρήματα είναι τα περισσότερα απογοητευτικά 

στα περισσότερα Clusters. Πολλά παιδιά σε κάθε Cluster αισθάνονται ουσιαστικά ότι δεν 

καταβάλλεται καμία συγκεκριμένη προσπάθεια, για την ηθική ανάπτυξή τους, ως ανθρώπινα 

όντα. Το Cluster 1 ωστόσο, επιτυγχάνει καλύτερα από τα υπόλοιπα, σε όλους σχεδόν τους 

δείκτες ηθικής ανάπτυξης, αλλά δεν είναι σαφές πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός 

ότι αποτελείται από τους φτωχότερους δήμους της Αττικής. Ίσως να δίνεται περισσότερη 

προτεραιότητα σε δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν ισχυρότερους 

κοινωνικούς δεσμούς στις τοπικές κοινότητες και στο περιβάλλον τους, ως απάντηση σε 

συγκριτικά σκληρότερες οικονομικές πραγματικότητες όπου αντιμετωπίζουν. 

Στη συνέχεια μέσω της επεξεργασίας της πρώτης ομάδας δεικτών (Leriou et al.  under 

publication) παρατίθεται η γεωγραφική κατανομή της γενικής, οικονομικής και μη 

οικονομικής παιδικής ευημερίας, μέσω της χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων για το 

σύνολο των παιδιών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Χάρτες 1,2,3).  

 

Χάρτης 1  

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

έρευνας.    

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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Χάρτης 2  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του δεύτερου γύρου της 

έρευνας.    

 

 

Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του δεύτερου γύρου της 

έρευνας.          

 

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

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της  μη οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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Το σχεδόν υψηλό (σε σχέση με τα υπόλοιπα) ποσοστό των παιδιών κάτω από το 

κατώφλι του κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας στο Cluster 7, διαμορφώθηκε 

από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον Απλό Δείκτη 4 «Υγρό ή κρύο σπίτι», που μεταξύ άλλων 

συνθέτει τη Διάσταση «D.1», η οποία ανήκει στην οικονομική ευημερία. Ο σημαντικότερος 

λόγος για τον οποίο πάρα πολλά παιδιά του Cluster 7 αναφέρουν υγρά ή κρύα σπίτια, μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι κατά μέσο όρο τα σπίτια σε αυτό το Cluster με το ψυχρότερο 

και πιο υγρό κλίμα της περιοχής της Αττικής, τείνουν να είναι πολύ ευρύχωρα (1 κάτοικος ανά 

66,4sm), συχνά με περισσότερους από έναν ορόφους, ενώ χρησιμοποιούνται ακόμα και τα 

υπόγεια τους (όπου όλα τα υπόγεια είναι πιο ψυχρά, από το υπόλοιπο σπίτι) ως “play rooms”, 

κ.α.. Τέτοιες μεγάλες κατοικίες είναι πιο δύσκολο να ζεσταθούν και λόγω της οικονομικής 

κρίσης πολλές πρώην μάλλον εύπορες οικογένειες, μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να 

ζεσταίνουν επαρκώς τα ευρύχωρα σπίτια τους, ιδιαίτερα  όταν αυτά είναι ενδεχομένως παλιά 

και δεν διαθέτουν καλή μόνωση και σύγχρονα κουφώματα. Ειδικά, όταν δεν υπάρχει κεντρική 

θέρμανση, γίνεται πολύ δαπανηρή η θέρμανση όλων των δωματίων ενός μεγάλου σπιτιού. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις οικογένειες στις οποίες απασχολείται μόνο ένα μέλος ή κανένα 

μέλος της οικογένειας. Το εύρημα αυτό τείνει να φανερώνει ότι η κρίση που πέρασε πρόσφατα 

η Ελλάδα, έπληξε την ευημερία των παιδιών ακόμα και σε μη στερούμενες οικονομικά 

περιοχές, ενώ αποδεικνύει ότι η ευημερία των παιδιών είναι ένα φαινόμενο με 

πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, όπου δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα και επομένως 

θα πρέπει να μετριέται και να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την ευημερία των 

ενηλίκων (Leriou 2019 ‧ Nikolaou 2008 ‧ Mitrakos 2008 ‧ Corak 2006). 

Σε επίπεδο Διαστάσεων, αναφορικά με την οικονομική ευημερία, πρόβλημα 

εντοπίζεται  στη Διάσταση «D.2», ενώ αναφορικά με την μη οικονομική ευημερία, στη 

Διάσταση «D.5», η οποία εμφανίζει και τη πιο ανησυχητική εικόνα συνολικά στην ευημερία 

των παιδιών όπως προαναφέρθηκε. Με βάση τα παραπάνω ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, είναι αυτό που θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της D.2 και 

της D.5. Ειδικότερα αναφορικά με την οικονομική ευημερία παρατηρούμε, ότι η D.2 εμφανίζει 

σε σχέση με της υπόλοιπες Διαστάσεις που συνθέτουν την οικονομική ευημερία, το 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι, σε σύνολο Αττικής. Αναφορικά με την 

μη οικονομική ευημερία, παρατηρούμε ότι η D.5, εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών κάτω από το κατώφλι, σε σύνολο Αττικής (βλέπε   Paper 2020a). Στον Πίνακα 2, 

απεικονίζονται τα αποτελέσματα για την Διάσταση D.5, ανά σχολική κατηγορία, σε επίπεδο 

Αττικής. Τα αποτελέσματα του πίνακα βασίζονται σε υπολογισμούς του Synthetic Indicator 2, 

( WDΝ,i), (Leriou et al. under publication).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα Clusters και όλες τις σχολικές κατηγορίες, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά των παιδιών που εμφανίζουν πρόβλημα αναφορικά με τη D.2  

«Διατροφή», εμφανίζονται για την πλειοψηφία των Clusters, στην σχολική κατηγορία του      

  
Γυμνασίου. Το φαινόμενο αυτό, εξηγείται επαρκώς, από το γεγονός ότι στην περιοχή της 

Αττικής εφαρμόζεται θεσμός (σχολικών γευμάτων) για τη βελτίωση της D.2.,   αλλά μόνο στη 

σχολική κατηγορία του Δημοτικού και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τις σχολικές 

κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

Επομένως, οι φορείς χάραξης πολιτικής, στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης 

της ευημερίας των παιδιών στην περιοχή της Αττικής, θα πρέπει να επεκτείνουν αυτόν τον 

θεσμό και στις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ έμφαση θα πρέπει 

να δοθεί στη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου. Για τη βελτίωση της D.2, θα πρέπει να 

κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι διευθυντές των σχολείων, φορείς από το Υπουργείο Παιδείας, από 

τη Περιφέρεια Αττικής, από Μ.Κ.Ο., εκπρόσωποι εταιριών “Catering”, φορείς που 

διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια και εφοπλιστές  οι οποίοι θα μπορούσαν να 

χρηματοδοτήσουν μέσω δωρεών το θεσμό, για την επέκταση της εφαρμογής του, σε όλες τις 

σχολικές βαθμίδες, της περιοχής της Αττικής, συνδυαστικά με τυχόν κοινοτικά κονδύλια. 

Επιπλέον, ένα ενιαίο ψηφιακό, σύστημα πληροφόρησης θα μπορούσε να δημιουργηθεί, 

προκειμένου να παρέχει άμεσα πληροφόρηση μεταξύ αυτών των φορέων και να συντονίζει τις 

ενέργειες τους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί κυρίως στα  Clusters 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, 

Δραπετσώνα, κ.α.) και 4 (Ηλιούπολη, Αθήνα, κ.α.), καθώς εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 

Πίνακας 2: Ποσοστό των παιδιών στην Αττική κάτω από το 
κατώφλι στην D.5 , ανά σχολική κατηγορία 

 

School Categories 

  1 2 3 Total 

D.5 

Below 

threshold 

11.0 43.6 40.4 32.1 

Above 

threshold 

89.0 56.4 59.6 67.9 

* p-value =< 0.001 
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ποσοστά παιδιών όλων των σχολικών κατηγοριών σε σύνολο Αττικής, κάτω από το κατώφλι 

στη D.2. 

Για τη βελτίωση της D.5 «Εκπαίδευση που καλλιεργεί στα άτομα και το πώς πρέπει  να 

είναι ως ωραίοι άνθρωποι» πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα 

βελτίωσης, όλοι οι διευθυντές των σχολείων της Περιφέρειας της Αττικής, από την 

Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες από το 

Yπουργείο Παιδείας, εθνικοί και τοπικοί, πολιτιστικοί και πολιτισμικοί, φορείς. Επιπλέον, θα 

πρέπει να δημιουργηθούν και να διεξαχθούν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων 

και καθηγητών (OOΣΑ 2019). Mέσα από αυτή την επιμόρφωση, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να καλλιεργούν  στα παιδιά το πώς πρέπει να είναι ως ωραίοι 

άνθρωποι, αλλά επίσης να είναι και υποστηρικτικοί μαζί τους, να γίνουν δηλαδή οι μέντορες 

και οι άνθρωποι που τα παιδιά θα θαυμάζουν. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές 

της Αττικής, αλλά κυρίως στις περιοχές των Clusters που λαμβάνουν τα πιο υψηλά ποσοστά 

κάτω από το κατώφλι στην D.5, ήτοι, στα Clusters 6 (Βούλα, Παπάγου, κ.λ.π.)  2 (Νέα Σμύρνη, 

κ.α.) και 3(Καλλιθέα, Δραπετσώνα, κ.α). Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί από τους 

λήπτες αποφάσεων πρώτα στην σχολική κατηγορία του Γυμνασίου, καθώς εμφανίζει το 

υψηλότερο ποσοστό παιδιών στην Αττική κάτω από το κατώφλι (Πίνακας 2), έπειτα στην 

σχολική κατηγορία του Λυκείου και κατόπιν στη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, ενώ 

αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαφορές αυτές μεταξύ των σχολικών κατηγοριών είναι στατιστικά 

σημαντικές. Επιπλέον, θα πρέπει να υλοποιηθούν επίσης, τροποποιήσεις και παρεμβάσεις στα 

σχολικά προγράμματα, ανά σχολική βαθμίδα, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για 

τις τροποποιήσεις, αυτές στα ωρολόγια προγράμματα ανά σχολική κατηγορία,  ένας ίσως 

χρήσιμος οδηγός, πιθανόν, να ήταν η έρευνα από τους Tasopoulos & Leriou (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), και από 

τη Leriou (2016, p. 129-174). 

 Σε επίπεδο Απλών Δεικτών, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όταν λαμβάνουμε υπόψη όλα 

τα Clusters, παρατηρείται στον Απλό Δείκτη 4, της D.1 στην οικονομική ευημερία, στους 

Απλούς Δείκτες 16, 12 και 14 της D.5 της μη οικονομικής ευημερίας και στον Απλό Δείκτη 

19 της D.6. Ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης, για τη βελτίωση  του Απλού Δείκτη 4, θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την εξεύρεση μιας λύσης για την δυνατότητα θέρμανσης των κατοικιών, 

ιδιαιτέρως άνεργων γονέων, με φθηνή και απόλυτα ασφαλή ενέργεια. Όμως η εξασφάλιση 

φθηνής ή δωρεάν, ασφαλούς ενέργειας, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα της 

ανθρωπότητας, σε όλον τον πλανήτη, για πολλά χρόνια. Ίσως, οι πάροχοι ενέργειας για 

θέρμανση, αν μπορούσαν βεβαίως, θα έπρεπε να άρχιζαν και να  έκαναν καλύτερες τιμές στους 

λογαριασμούς άνεργων γονέων (ακόμα κι όταν μόνο ο ένας γονέας είναι άνεργος). Αν όμως 

δεν είναι βιώσιμο για τους παρόχους να πράξουν κάτι τέτοιο, τότε ίσως ένα μέρος των 

λογαριασμών για τη θέρμανση των κατοικιών άνεργων γονέων, να καλυπτόταν από κοινοτικά 

κονδύλια κοινωνικής προστασίας.  Παράλληλα με ένα τέτοιο μέτρο, θα πρέπει να τρέξει και 

ένα δεύτερο, αυτό της δυνατότητας φθηνής ή δωρεάν ανακαίνισης  των κουφωμάτων, παλαιών 

παραθύρων και της μόνωσης των παλαιών σπιτιών, ώστε όλοι οι κάτοικοι με παιδιά, να 

επιλέξουν μια τέτοια ανακαίνιση στην Αττική. Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου μέτρου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί πάλι από κοινοτικά κονδύλια κοινωνικής προστασίας. Για την εφαρμογή 

ενός σχεδίου δράσης βελτίωσης αυτού του Απλού Δείκτη, θα έπρεπε να κάτσουν στο ίδιο 

τραπέζι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, εκπρόσωποι παρόχων ενέργειας θέρμανσης, 

εκπρόσωποι κατασκευαστικών εταιριών και φορείς που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια. 

Επομένως, ένα  προτεινόμενο, ολιστικό  σχέδιο δράσης, θα πρέπει  σαν πρώτο βήμα να 

στοχεύσει στη βελτίωση  όλων των Απλών Δεικτών των Διαστάσεων «D.5» και «D.2», καθώς 

και στη βελτίωση της Διάστασης «D.3», προκειμένου να ξεκινήσει η  αναζωπύρωση της 

βελτίωσης της παιδικής ευημερίας. Eνώ, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται πάντα στο 

Cluster 3 (Καλλιθέα, Ίλιον, Δραπετσώνα, κ.α.). 

Προκειμένου, να εξερευνηθεί η σχέση μεταξύ των ομάδων των παιδιών, όπου 

βρίσκονται πάνω και κάτω από τα κατώφλια των Απλών Δεικτών, υλοποιήθηκε η Μultiple 

Correspondence Analysis (MCA).  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ο άξονας 1 αντικατοπτρίζει κυρίως την οικονομική 

ευημερία των παιδιών, δηλαδή κυρίως τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι, την ποιότητα της 

διατροφής και την κατάσταση της απασχόλησης των γονέων. Ο άξονας 2, αντικατοπτρίζει  την 

μη οικονομική ευημερία και κυρίως την Διάσταση «D.5». Συνολικά, λοιπόν, ο άξονας 1 και ο 

άξονας 2 της MCA, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τη δομή του εργαλείου ευημερίας 

(οικονομικής και μη οικονομικής) όπως προτάθηκε σε αυτή την έρευνα (Σχήμα 1). 

Ο άξονας 3, αντικατοπτρίζει πιο σύνθετα σχήματα ευημερίας και στέρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που συμβάλλουν περισσότερο στον καθορισμό αυτού του άξονα, 

είναι κυρίως η πρόσβαση των μαθητών στο ίντερνετ, ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές, όπως 

και κάποιες μεταβλητές της διατροφής. Επομένως στον άξονα, αυτόν παρατηρείται ένας 

συνδυασμός οικονομικής και μη οικονομικής ευημερίας.  

Ο άξονας 4 καθορίζεται από λίγες μεταβλητές της διάστασης D.5 και κάποιες της D.6. 

Ένα σχήμα παιδικής ευημερίας, σχετικό με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, το παιχνίδι στην 

ύπαιθρο και την προαγωγή  της ηθικής ανάπτυξης, μπορεί να αντικατοπτρίζεται στον άξονα 

αυτό. Ίσως, το να βγουν τα παιδιά έξω για να παίξουν με φίλους τους και να ασχοληθούν με 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενισχύει αμοιβαία την εσωτερικοποίηση των ουσιωδών 

ανθρωπιστικών αξιών που μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί 

έχουν τη δυνατότητα μέσω της συναναστροφής να εξασκηθούν σε καλές πράξεις, τις οποίες 

μαθαίνουν στο σχολείο,  ώστε αυτές να γίνουν συνήθεια, δηλαδή δεύτερη φύση τους και έτσι 

αποκτούν σταδιακά την ηθική παιδεία (Aristotle Nicomachean Ethics 1097a 15-1100a 5 ‧ 

Aristotle Politics 1377a 15-40, 1338a 35 ‧  Aristotle Eudemian Ethics, 1222a5-1222b 10 ‧  

Pigou 1920, p. 12-14 ‧  Boudouris 1995, p. 151-152 ‧ Plato Laws, 792c8-793a4). 

Όλα τα ευρήματα της MCA τονίζουν τα σύνθετα και πολυδιάστατα 

χαρακτηριστικά της παιδικής ευημερίας και τους διαφορετικούς συνδυασμούς 

στέρησης. 
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   Ερμηνεία, της υποχρέωσης λήψης μέτρων, από τη σκοπιά της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού; 

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (βλέπε Working Paper 2019-05 και 

Working Paper 2020-01) δεν μπορεί νομοτεχνικά να εξαναγκάσει τον εκάστοτε εθνικό 

νομοθέτη και την εκάστοτε χώρα-μέλος του ΟΗΕ, να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα προστασίας, 

προάσπισης και προαγωγής της παιδικής ευημερίας. Συνεχίζει όμως η Σύμβαση  σε κάθε 

περίπτωση να έχει τον χαρακτήρα προ-απαιτούμενης ιδεολογικής θέσης κάθε χώρας-μέλους 

του ΟΗΕ, προπάντως λόγω του ενισχυμένου της χαρακτήρα ως γενικού και 

προαποφασιζομένου εφαλτηρίου σημείου. Ωστόσο, εξαιτίας των αποτελεσμάτων στη 

Διάσταση «D.5», του μη οικονομικού τμήματος της παιδικής ευημερίας, θα ήταν ίσως 

ωφέλιμη, η εισαγωγή μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να μετακυλήσουν το βάρος της 

εκπαίδευσης και της παιδείας από την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αγορά 

εργασίας, σε έναν ανθρωπιστικότερο τομέα. Ένας προτεινόμενος τρόπος, μεταξύ άλλων, που 

θα βοηθούσε πιθανόν προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν η θέσπιση και εισαγωγή του 

θεσμού της μαθητείας.  

Όπως αυτός συναντάται για παράδειγμα στη Δημοκρατία της Αυστρίας, κάθε 

ενήλικος αλλά και ανήλικος, με την συγκατάθεση του κηδεμόνα του, έχει τη δυνατότητα 

σύμφωνα με την παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του Νόμου περί επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, ανάλογα και με τον αριθμό των ελεύθερων θέσεων, να επιλέξει από μια εκτενή 

λίστα επαγγελμάτων, η οποία καταρτίζεται ετησίως από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Οικονομικών, σε συνεργασία με το Οικονομικό και το Εργατικό Επιμελητήριο, μια μαθητεία 

σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σκοπός του θεσμού αυτού, είναι η άμεση 

σύνδεση της αγοράς εργασίας με νέους και νέες, ούτως ώστε η επαγγελματική αποκατάσταση 

να ξεκινά από πολύ νωρίς. Κατά τον τρόπο αυτό δύναται να αποσυνδεθεί η άμεση ανάγκη 

κτήσης ικανοτήτων στην σχολική περίοδο που αποσκοπούν στην επαγγελματική 

αποκατάσταση και να αφεθεί στην ίδια την αγορά, αφήνοντας έτσι χώρο στο σχολικό 

περιβάλλον ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο στην ηθική καλλιέργεια του ατόμου. 

Σχήμα 1: Scatter graph των αξόνων 1 και 2 
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Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Στη Μελέτη του 2019 με τίτλο: «Η Αποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας»1, όπου 

αναφέρεται στην επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών και συμπεριλήφθηκε στο 

Παραδοτέο Οκτώ του ερευνητικού έργου C.W.-SMILE, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ένα 

σημαντικό κενό ως προς τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της 

ευημερίας των παιδιών μικρής ηλικίας, που μπορεί, ίσως, να διαβιούν σε οικογένειες που 

παρουσιάζουν δυσλειτουργία και κάποια από αυτά τα παιδιά απομακρύνονται βάσει 

εισαγγελικών εντολών και παραμένουν σε παιδιατρικά νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και μέχρι να αναζητηθεί και να βρεθεί ο κατάλληλος για την υποστήριξη τους χώρος 

φιλοξενίας. Η εν λόγω διαπίστωση, τονίζεται και στη Δημόσια Έκθεση 2019-02 του C.W.-

SMILE2. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού  λοιπόν στα πλαίσια της βελτίωσης της παιδικής ευημερίας 

και της πρόληψης λειτουργεί Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών (δομές ανοιχτής 

φροντίδας) με στόχο την κάλυψη βιοτικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών και ψυχαγωγικών 

αναγκών των παιδιών και την  ενδυνάμωση της λειτουργικότητας της οικογένειας μέσω της 

συμβουλευτικής, διασύνδεσης με άλλους φορείς, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν τα 

απαραίτητα για την ηλικία τους και να αποφεύγεται και η απομάκρυνση τους από το 

οικογενειακό περιβάλλον. Η επέκταση της δράσης αυτής  θα μπορούσε να συμβάλει θετικά  

στην αποϊδρυματοποίηση (μαζί με την εξέλιξη του θεσμού  της αναδοχής και της 

υιοθεσίας για τα παιδιά που ενδείκνυται)  και  θα συνιστούσε μια σημαντική πρόοδο, για 

την κοινωνική προστασία πρωτίστως στην περιοχή της Αττικής, αλλά και ευρύτερα της 

Ελλάδας ενώ θα συνέβαλλε καθοριστικά στη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. 

Επομένως,  στοχοθετημένες πρωτοβουλίες σαν αυτή του Χαμόγελου του Παιδιού, όπου θα 

γλιτώνουν τα παιδιά από τα νοσοκομεία (εάν βεβαίως υπάρχουν παιδιά σε νοσοκομεία), 

επιδρούν θετικά και βελτιώνουν την ευημερία σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας.   

Επιπλέον, στην Μελέτη 2019, με τίτλο «Η Aποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία όπως 

προαναφέρθηκε παραπάνω αποτέλεσε επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ παρατίθενται 

τα εξής:  

«Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά 

της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2): 

 
1 http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-
smile_meleti_2019.pdf  

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία 

που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της οικογένειάς του. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια 

Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, μπορούν 

να τρέφονται στο σχολείο.» 

Από τα αριθμητικά ευρήματα που προέκυψαν από την διενέργεια του δεύτερου 

κύματος της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη και την Μελέτη 2019 του C.W.-SMILE, 

παρατηρούνται τα εξής, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, που διαρκώς 

εμπλουτίζεται: Ως προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά της διατροφής, 

επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά του Δημοτικού, όπου πηγαίνουν σχολείο, από ότι τα 

παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπου πηγαίνουν σχολείο, εξαιτίας του θεσμικού κενού, 

μη εφαρμογής των σχολικών γευμάτων σε όλες τις σχολικές κατηγορίες. Επομένως μπορούν 

να τρέφονται στο σχολείο μόνο παιδιά, της σχολικής κατηγορίας του Δημοτικού. 

Επιπρόσθετα, ως προς τα παιδιά του Δημοτικού, που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά 

της διατροφής, επωφελούνται περισσότερο αυτά τα παιδιά, τα οποία τυγχάνει να πηγαίνουν σε 

σχολείο όπου εφαρμόζονται τα σχολικά γεύματα, εξαιτίας του θεσμικού κενού μη εφαρμογής 

των σχολικών γευμάτων, σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, σε όλες πλήρως τις περιοχές της 

Αττικής. Επομένως μπορούν να τρέφονται στο σχολείο, μόνο παιδιά του Δημοτικού, τα οποία 

τυγχάνει να πηγαίνουν σε σχολείο, στο οποίο εφαρμόζονται τα σχολικά γεύματα, καθώς αυτά 

δεν εφαρμόζονται σε όλα τα Δημοτικά σχολεία.  

Άρα προκύπτει ότι οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής, θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως 

ώστε τα σχολικά γεύματα να εφαρμόζονται πλήρως σε όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των 

σχολικών κατηγοριών κι όλων των περιοχών της Αττικής. 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα του δεύτερου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής 

ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι το  μεγαλύτερο πρόβλημα της παιδικής ευημερίας, εστιάζεται  

στην μη οικονομική ευημερία και ειδικότερα στην έλλειψη της εκπαίδευσης που να καλλιεργεί 

στο άτομο και το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Από την πλευρά της οικονομικής 

ευημερίας, πρόβλημα εμφανίζεται στην διατροφή των παιδιών κι αυτό το εύρημα είναι 

εξαιρετικά κρίσιμο. Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του Cluster 3, εφόσον εμφανίζει 

τη χειρότερη εικόνα σε επίπεδο οικονομικής, μη οικονομικής και γενικής παιδικής ευημερίας, 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα Clusters.  

Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται ένα «Σχέδιο 

Δράσης» με τη βοήθεια της συμμετοχής του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο «Σχέδιο» 

2http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-
smile_public_report_2019-02.pdf  
 

http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-smile_meleti_2019.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w._-smile_meleti_2019.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report_2019-02.pdf
http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_public_report_2019-02.pdf
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βασίζεται στη Μελέτη 2019, στα προτεινόμενα σχέδια δράσης του Paper 2019 και του Paper 

2020a, και σε πληροφορίες και στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού αναφορικά με το σχήμα 

της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα. Το «Σχέδιο» αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς από τα 

νέα ευρήματα της έρευνας, τα νέα Papers και θα κατατεθεί με την ολοκλήρωση του παρόντος 

ερευνητικού έργου. Επίσης θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον εργαλεία το Portal 

System μας, το οποίο θα παραδοθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με όλα τα εργαλεία και 

τα στοιχεία της παρούσης έρευνας, με την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ, στο αμέσως επόμενο 

στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το τρίτο κύμα ποσοτικής καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.   

“All that this means is that economic welfare will not serve for a barometer or index of 

total welfare….The real objection then is, not that economic welfare is a bad index of total 

welfare, but that an economic cause may affect non-economic welfare in ways that cancel its 

effect on economic welfare.” 

-Arthur Cecil Pigou, 1920, «Economics of Welfare», page 12- 

Βιβλιογραφία 

Aristotle, Complete Works-Nicomachean Ethics (in Greek), Volume 7, Book A, Ancient Greek 

Literature, “The Greeks” series, (1992) Athens, Kaktos Publishing House. 

Aristotle, Politics, IV-VIII (in Greek), Library of Ancient Greek Literature (1990), Giannis 

Kordatos (ed.), Translation-Comments by Panagis Lekatsas, Athens: Zacharopoulos 

Publishing House. 

Αristotle, Eudemian Ethics (in Greek), Library of the Greeks (2011), Translated by Ν. 

Kirgiopoulos, Athens: Ellinikos Publishing House.  

Boudouris, Κ. (1995). Aristotle’s Political Philosophy (in Greek). Athens: International 

Association of Greek Philosophy.  

Bougiokos, G., & Fasoulis, V. (2012). The Situation of Children in Greece (in Greek). Hellenic 

National Committee, UNICEF, Athens. 

Bougiokos, G., & Fasoulis, V. (2013). The Situation of Children in Greece (in Greek) . Hellenic 

National Committee, UNICEF,  Athens. 

Bougiokos, G., & Fasoulis, V. (2014). The Situation of Children in Greece (in Greek). Hellenic 

National Committee, UNICEF, Athens. 

Bougiokos, G., & Fasoulis, V. (2015). The Situation of Children in Greece (in Greek). Hellenic 

National Committee, UNICEF, Athens. 

Corak, M., (2006). Principles and practicalities for measuring child poverty. International 

Social Security Review, 59 (2). 

Leriou E., Kazani, A., Kollias, A., & Paraskevopoulou, C. (Under Publication). Understanding 

and Measuring Child Well-being in the Region of Attica, Greece: Round One 

Leriou, E., (2016). Analysis of the factors that determine Social Welfare by implementing an 

integrated decision-making framework (in Greek). Doctoral Thesis, Department of 

Economic and Regional Development, Panteion University, Athens. 

Leriou, E., (2019). The Child Poverty Factor as a Constraint in a model of overall welfare: The 

case of Greece. Social Cohesion and Development, 14 (1), 21-31. 

Mitrakos, Th. (2008). Child poverty: recent developments and determinants (in Greek).  

Economic Bulletin, No. 30, Athens: Bank of Greece. 

Nikolaou, A. (2008). Dimensions of child poverty in Athens: Theoretical approaches, empirical 

research and methodological issues. Social and Spatial Transformations in Athens of 

21st Century (in Greek). Studies - Surveys, National Centre for Social Research, 

Athens. 

Papanastasiou, S., Ntafouli, M., & Kourtidou, D. (2016). The Situation of Children in 

Greece. Children at Risk (in Greek). Hellenic National Committee, UNICEF, Athens. 

OECD (2019), Changing the Odds for Vulnerable Children: Building Opportunities and 

Resilience, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a2e8796c-en. 

Plato. Laws, Books I-VII (in Greek). Library of the Classics (1988). Athens: Nomiki 

Vivliothiki. 

Pigou, C., Arthur, (1920). The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co.  

Tasopoulos, A., Leriou, E. (2014). A New Multidimensional Model of Ethics Educational 

Impact on Welfare. Neural Parallel and Scientific Computations, 22 (4), 595-608.  

Zolotas, Ε. X., (1982). Financial Growth and Deteriorating Social Welfare (in Greek). Archive 

of Studies and Speeches, No. 47, Athens: Bank of Greece. 

 

Σας παρακαλούμε παραθέστε βιβλιογραφικά αυτή τη δημοσίευση ως : 

Λεριού, Ε., Ανασταστασοπούλου, Α., Γροσδάνη, Χ., Κόλλιας, Α., Τασόπουλος, Κ. (2020). 

Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών: Δεύτερος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Αθήνα. 

 

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου 

Creative Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι 

Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)  

 

Ευχαριστώ θερμά Όλα τα Παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή ως τώρα, για 

όλες τις όμορφες στιγμές,  που μοιραστήκαμε μαζί κατά τις επισκέψεις μου στα σχολεία τους, 

αλλά και στα Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού, όπως και για όλη την 

ξεχωριστή αγάπη που μου έδειχναν, κάθε φορά! Η έρευνα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλες και 

όλους αυτούς, τους μικρούς, ανώνυμους συμμετέχοντες. 

Με τιμή, η Επιστημονικά Υπεύθυνη του C.W.-SMILE, 

Δρ. Λεριού Ειρήνη 

 

 

https://doi.org/10.1787/a2e8796c-en


  C.W. – SMILE     ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  2020  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-

2020, καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, 

συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία (και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του 

Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). Το δείγμα της έρευνας, 

αυτού του γύρου, είναι συνολικά 560 παιδιά και ειδικότερα: 170 παιδιά της 

ΣΤ’ Δημοτικού, 191 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 199 παιδιά της Γ’ 

Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.  

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

για το Β’ Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560), προκύπτει ότι για τη γενική 

ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο 

Αττικής, 7,5% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, 

προκύπτει ότι 14,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική 

ευημερία,  10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.  

Τα αποτελέσματα, από την επεξεργασία των 

δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

για το συνολικό σχολικό έτος 2019-2020 

(Ν=1.731), επιβεβαιώθηκαν από την υλοποίηση 

της PCA (Principal Correspondence Analysis). 
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Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων για το Β’ Εξάμηνο του 

σχολικού έτους 2019-2020, καθώς και για ολόκληρο το σχολικό έτος, 

βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών (Composite Indicators), 

επιβεβαιώνουν κι επαληθεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

προηγούμενους γύρους της έρευνας. 

Η αύξηση του ποσοστού των παιδιών που βρίσκονται 

σε ρίσκο έλλειψης της ευημερίας τους από την 

διάσταση της ανεργίας των γονέων τους,  δηλώνει ότι 

η Αττική πιθανόν να έχει εισέλθει σε  ύφεση. Αξίζει 

βέβαια να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό ήταν υψηλό 

ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ το  Β’ εξάμηνο 

αυξήθηκε επιπλέον. Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, 

προστασίας της κοινωνικής ευημερίας των παιδιών, 

από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης του COVID-

19,  βασίζεται ιδιαίτερα σε αυτό το εύρημα, το οποίο ευθύνεται και για την αύξηση του ποσοστού 

των παιδιών που βρίσκονται σε ρίσκο έλλειψης της ευημερίας τους από την διάσταση της 

διατροφής, αλλά και των υλικών συνθηκών διαβίωσης στο σπίτι.  Γενναία μέτρα θα πρέπει να 

ληφθούν επειγόντως για τον μετριασμό της ανεργίας σε γονείς, αλλά και για την ενίσχυση της 

παιδικής ευημερίας από την πλευρά της διατροφής. Η χώρα θα πρέπει να βασιστεί τόσο στο 

διεθνές νομικό πλαίσιο, όσο και στο Ελληνικό Σύνταγμα, προκειμένου λόγω της έκτακτης 

συνθήκης της κρίσης του COVID-19, αλλά και των συνεπειών που είχε η προηγούμενη 

οικονομική κρίση, δηλαδή λόγω των συνθηκών ανωτέρας βίας, να αξιώσει οικονομική 

βοήθεια για την διατροφή των παιδιών και των εφήβων.                                
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία στην 

περιφέρεια της Αττικής; 

Η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας βασίζεται στην εφαρμογή  του εργαλείου   του 

C.W.-SMILE, η δομή του οποίου απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα (βλέπε Paper 

2020b).  

Διάγραμμα 1  

 

 

Τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συγκατάθεσης για τους κηδεμόνες, ελέγχθηκαν από 

ειδικούς, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο  ενέκρινε δυο άδειες 

για να πραγματοποιηθεί η έρευνα στα σχολεία: μια για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Υπό το πρίσμα των 

ακραίων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, ακολουθήθηκαν όλα τα υποχρεωτικά 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το ερωτηματολόγιο  είναι κοινό για το Γυμνάσιο και 

το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις, 

προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά.  

Το δείγμα (βλέπε   Paper 2020b)  αποτελείται από συνολικά 560 μαθητές, όπου 

προήλθαν από είκοσι-δύο σχολεία και τρία Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του «Χαμόγελου 

του Παιδιού» (είκοσι-πέντε μονάδες συνολικά) που συμμετείχαν στην έρευνα (βλέπε 

λεπτομέρειες ανά Cluster και  σχολικό επίπεδο στον επόμενο Πίνακα). 

 

Πίνακας 1  

 
 

 

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

 

Πίνακας 1: Αριθμός μαθητών στο δείγμα και σχολεία από 
τα οποία λήφθηκε το δείγμα ανά επίπεδο σχολείου και  

Clusters των  δήμων  της Αττικής 

School Level 

  Attica municipality clusters 

Sample 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Elementary 
Schools (SCs) 2 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1(1) 8(3) 

Students 3 24 44 63 24 4 8 170 

Junior High 
Schools (SCs) 1 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1(1) 7(3) 

Students 16 21 38 65 11 12 28 191 

High  
Schools (SCs) 1 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1 7(3) 

Students 51 22 24 63 14 12 13 199 

Total 
Schools (SCs) 4 3(1) 3(1) 3(1) 3 3 3(1) 22(3) 

Students 70 67 106 191 49 28 49 560 
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Students 16 21 38 65 11 12 28 191 
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Schools (SCs) 1 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1 7(3) 
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Schools (SCs) 4 3(1) 3(1) 3(1) 3 3 3(1) 22(3) 

Students 70 67 106 191 49 28 49 560 
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Students 3 24 44 63 24 4 8 170 

Junior High 
Schools (SCs) 1 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1(1) 7(3) 

Students 16 21 38 65 11 12 28 191 

High  
Schools (SCs) 1 1(1) 1(1) 1(1) 1 1 1 7(3) 

Students 51 22 24 63 14 12 13 199 

Total 
Schools (SCs) 4 3(1) 3(1) 3(1) 3 3 3(1) 22(3) 

Students 70 67 106 191 49 28 49 560 
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Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της 

παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα 

κυριότερα αποτελέσματα του τρίτου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  βλέπε   

Paper 2020b). Αρχικά, παρατίθενται τα αποτελέσματα για το B’ εξάμηνο του σχολικού έτους 

2019-2020. Στην συνέχεια η συζήτηση μετατίθεται στα αποτελέσματα ολόκληρου του 

σχολικού έτους 2019-2020. Κατόπιν υλοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων του A’ 

εξαμήνου του σχολικού έτους 2019-2020 (Leriou et al. under review) με το Β’ εξάμηνο, 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη επίδραση της κρίσης του COVID-19 στην 

ευημερία των παιδιών. 
Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το Β’ 

Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560), προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών, όλων των 

σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 7,5% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 

14,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους 

ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το 

κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας. Στην γενική ευημερία, το 

υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι εντοπίζεται στο Cluster 4, κι  

ακολουθούν τα 3, 1 και 7, ενώ τα χαμηλότερα στα 5, 6 και 2. Από την επεξεργασία των 

δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2019-2020 (Ν=560), 

προκύπτει ότι ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Διάσταση 3 (Ανεργία), της οικονομικής 

ευημερίας και στην Διάσταση 5 (Εκπαίδευση που να καλλιεργεί στα άτομα και το πώς να είναι 

ως «ωραίοι» άνθρωποι), της μη οικονομικής ευημερίας. Τα αποτελέσματα της δεύτερης 

ομάδας δεικτών, επιβεβαιώνουν κι επαληθεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων κυμάτων 

της έρευνας.  

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων, 

βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για ολόκληρο το σχολικό έτος  2019-2020 (Ν=1.731), 

προκύπτει επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτών, από την διενέργεια της PCA. Από την 

επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για ολόκληρο το σχολικό 

έτος  2019-2020 (Ν=1.731), προκύπτει πάλι ότι ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην 

Διάσταση 3 (Ανεργία), της οικονομικής ευημερίας και στην Διάσταση 5  (Εκπαίδευση που να 

καλλιεργεί στα άτομα και το πώς να είναι ως «ωραίοι» άνθρωποι), της μη οικονομικής 

ευημερίας. Τα αποτελέσματα της δεύτερης ομάδας δεικτών, επιβεβαιώνουν ξανά κι 

επαληθεύουν τα αποτελέσματα προηγούμενων κυμάτων της έρευνας.  

 

 

 

 

 

Χάρτης 1  

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

έρευνας.    

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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Χάρτης 2  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τρίτου γύρου της 

έρευνας.    

 

 

Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τρίτου γύρου της 

έρευνας.          

 

 

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

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της  μη οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2019 -2020) 
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 Από την σύγκριση μεταξύ των δυο εξαμήνων και λαμβάνοντας υπόψη τους Απλούς 

Δείκτες, προκύπτει ότι στο δεύτερο εξάμηνο παρατηρείται η μεγαλύτερη επιδείνωση σε παιδιά 

που στερούνται την ευημερία τους, υπό το πρίσμα των διακοπών, των φρέσκων φρούτων και 

των λαχανικών και της στέγασης (φιλοξενία ή αστεγία). Το εύρημα που αφορά τη στέγαση 

είναι εξαιρετικά σοβαρό. Σε επίπεδο διαστάσεων, παρατηρείται μεγάλη επιδείνωση στις 

Διαστάσεις 1, 3, 2 και 6 (D.1, D.3, D.2 και D.6).  

Η αύξηση της ανεργίας σε γονείς, δείχνει ότι η περιφέρεια της Αττικής έχει πιθανόν 

εισέλθει σε ύφεση κι αυτό έχει συνέπειες στην παιδική ευημερία, με αποτέλεσμα να πρέπει να 

ληφθούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι ήδη ήταν 

υψηλό το ποσοστό των παιδιών, που στερούνταν την ευημερία τους από την πλευρά της 

ανεργίας σε γονείς, κατά το πρώτο εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και το ποσοστό 

αυτό  αυξήθηκε κατά το δεύτερο  εξάμηνο, επιπλέον. Είναι ορατό από τα αποτελέσματα της 

έρευνας (βλέπε   Paper 2020b) ότι η επίδραση του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών στην 

περιοχή της Αττικής, έγκειται στην αύξηση της ανεργίας, στην αύξηση των σπιτιών με 

κομμένες παροχές ρεύματος, στην φιλοξενία ή αστεγία,  στην διατροφή αναφορικά με τα 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά και στην απουσία διακοπών. Τα αποτελέσματα αυτά και βάσει 

των προειδοποιήσεων του ΟΟΣΑ για την επίδραση του COVID-19 στην διατροφή των 

παιδιών, δείχνουν ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανεργία και για την διατροφή, 

η οποία φαίνεται να  επιδεινώνεται εξαιτίας της ταχείας επιδείνωσης της ανεργίας. Ωστόσο 

αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι στην διατροφή, ήταν 

και αυτό ήδη υψηλό από το προηγούμενο εξάμηνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με την ανεργία. 

Όλη αυτή η έρευνα προσφέρει για πρώτη φορά σε ελληνικό επίπεδο, αποτελέσματα 

σχετικά με την επίδραση της κρίσης του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών. Ένα 

σχέδιο δράσης κοινωνικής προστασίας των παιδιών από τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης 

του COVID-19 στην ευημερία τους, θα πρέπει να στηρίζεται στα άνω αποτελέσματα. 

Ειδικότερα μεταξύ άλλων (βλέπε   Paper 2020b) θα πρέπει να υποστηριχθούν κυρίως οι μόνες, 

άνεργες μητέρες, ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν το σπίτι τους και να μη χρειάζεται να 

μετακομίζουν σε σπίτια συγγενών, ή σε δομές φιλοξενίας και αλλού, επειδή αδυνατούν να 

καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε να «καθίσουν» στο 

ίδιο τραπέζι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να διοχετευτούν κονδύλια, ως επιδόματα στέγασης 

σε μόνες  μητέρες, οι οποίες έμειναν άνεργες από το lock-down, εξαιτίας του COVID-19. 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές στην Αττική, αλλά κυρίως στο Cluster 4 

(Αθήνα, Ηλιούπολη, κ.α.) το οποίο εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών κάτω από 

το κατώφλι στον Απλό Δείκτη 11. 

Γενναία, δραστικά μέτρα, όπως προτείνεται και από τον ΟΟΣΑ, θα πρέπει να ληφθούν 

για την βελτίωση της διατροφής των παιδιών, η οποία επιδεινώθηκε ως απόρροια και της  

αύξησης της ανεργίας σε γονείς, στην Αττική. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαν τα τρόφιμα να 

απαλλαχθούν από ΦΠΑ, ή να υλοποιηθεί αναδιανομή των τροφίμων που προορίζονταν για 

σχολικά γεύματα, στα σπίτια των παιδιών, για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά, 

είτε λόγω του COVID-19, είτε λόγω διακοπών. Σε αυτήν την αναδιανομή θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία.  

Επιπρόσθετα σχολικά γεύματα θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως σε όλα τα σχολεία, σε 

όλες τις τάξεις και σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και κανένα παιδί ανεξαιρέτως στην Αττική, 

να μη στερείται την ελεύθερη κι απρόσκοπτη πρόσβαση του σε σχολικά γεύματα. Για την 

εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα πρέπει να εξασφαλιστούν πολύ υψηλά κονδύλια για την 

οικονομική κάλυψη των διατροφικών αναγκών όλων των παιδιών στην Αττική. Όπως 

προκύπτει σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο (βλ. Αρθρ. 18, 24 της  Διεθνής Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Aρθρ. 24 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 

Ευρωπαϊκή ΄Ενωση) και όπως προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα ( Αρθρ. 21 παρ. 1-3 

Συντ.) η προστασία των παιδιών και κυρίως τα μέτρα για την διατροφή και την ομαλή 

ανάπτυξή τους,  αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους.  Προβλήματα όμως 

ανακύπτουν πάντοτε σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όταν τα κράτη αδυνατούν να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε συνθήκες ξαφνικής αλλαγής της οικονομικής 

κατάστασης. Η Ελλάδα έχει λάβει  ήδη προ πολλών ετών πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής 

σχετικά με την ευημερία των παιδιών. Η πρόσφατη, όμως, οικονομική κρίση (2009-2018) έχει 

μειώσει τις δυνατότητες παρέμβασης. Στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προστέθηκαν και 

τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν λόγω της νέας κρίσης της πανδημίας του COVID-19, 

δηλαδή η ανεργία, η οποία πλήττει μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι έμειναν χωρίς εργασία. 

Το αποτέλεσμα είναι ορατό στην ανάγκη υπηρεσιών διατροφής για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. 

Εν όψει των ανωτέρω, των συνθηκών δηλαδή ανωτέρας βίας λόγω των οικονομικών συνθηκών 

και της ανάγκης υποστηρίξεων  του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υγιεινή διατροφή 

και την  ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, στη παρούσα δημόσια έκθεση υποστηρίζεται,  ότι θα 

πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη και κυρίως η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί οικονομική κρίση 

επί δεκαετία, από ευρωπαϊκούς,  οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να εκπληρώσουν την 

υποχρέωσή της παροχής καλής διατροφής στα παιδιά και στους εφήβους. Η σχετική αξίωση 

της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια για την διατροφή των παιδιών ερείδεται στις 

ανωτέρω διατάξεις του κοινοτικού, του διεθνούς και του εθνικού δικαίου. 

 Πέραν των άνω ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κρίσης του COVID-19 στην ευημερία των παιδιών, πολιτικές θα πρέπει να 

εφαρμοστούν και για την βελτίωση της Διάστασης 5, η οποία εμφανίζει προβλήματα σε όλα 

τα κύματα της έρευνας (κύματα 1-3). 

Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου 

δράσης βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

υποβοήθησης λήψης αποφάσεων ένα σύστημα ασαφών κανόνων συλλογιστικής το οποίο 

περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες, σε ένα αρχείο με έκταση 86.655  σελίδες. 
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Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του κύματος της έρευνας και στα πλαίσια της 

παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, συζητήθηκε με το Χαμόγελο του Παιδιού, μια 

στοχοθετημένη πρωτοβουλία στην διάσταση της διατροφής. Ειδικότερα κατά την διάρκεια της 

Ηλεκτρονικής Ημερίδας 2020, για την Ευημερία των Παιδιών, στις 12-08-2020, συζητήθηκε 

η προοπτική του κατά πόσο θα ήταν εφικτό να αναλάβει το Χαμόγελο του Παιδιού να παρέχει 

μέσω των Κέντρων Στήριξης, υποστήριξη στην διατροφή (μη μαγειρεμένο φαγητό) σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, για όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά (και τα παιδιά 

δεν έχουν πρόσβαση σε σχολικά γεύματα) και μετά από συνεννόηση με αρμόδιους φορείς, 

όπως με το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς. Αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια τέτοια 

στοχοθετημένη πρωτοβουλία, θα είχε σημαντικά υψηλή επίδραση στην ευημερία των παιδιών, 

η οποία πλήττεται εξαιτίας του COVID-19 και από την πλευρά της διατροφής.  

Επιπλέον, στην Μελέτη 2019, με τίτλο «Η Aποτελεσματικότητα της Επίδρασης των 

Στοχοθετημένων Πρωτοβουλιών, στις Προκλήσεις της Παιδικής Φτώχειας», η οποία 

αποτέλεσε επισυναπτόμενο του Παραδοτέου Οκτώ παρατίθενται τα εξής:  

«Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο, 

εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την πλευρά 

της σίτισης (Διατροφή) (Οικονομική Διάσταση 2): 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν 

υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά παντοπωλεία 

που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της οικογένειάς του. 

• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια 

Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, μπορούν 

να τρέφονται στο σχολείο.» 

Από τα αριθμητικά ευρήματα που προέκυψαν από την διενέργεια του τρίτου κύματος 

της έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη και την Μελέτη 2019 του C.W.-SMILE, παρατηρούνται 

τα εξής, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, που διαρκώς εμπλουτίζεται: Ως 

προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση από τη πλευρά της διατροφής, παύουν να 

επωφελούνται τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, εξαιτίας της αντικατάστασης της διά ζώσης 

εκπαίδευσης, με την εξ’ αποστάσεως, λόγω της πανδημίας. Αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση 

του ποσοστού των παιδιών που στερούνται την ευημερία τους από την πλευρά της διατροφής, 

σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Επομένως διαπιστώνεται καταρχάς ένα θεσμικό κενό 

μη αντικατάστασης των σχολικών γευμάτων. 

Άρα προκύπτει ότι οι λήπτες αποφάσεων πολιτικής, θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως 

ώστε τα σχολικά γεύματα να αντικατασταθούν από κάποιο άλλο θεσμό, κατά την διάρκεια που 

η διδασκαλία στα σχολεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, προκειμένου κανένα παιδί στην 

Αττική να μη στερείται την ευημερία του, υπό την σκοπιά της διατροφής. 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα του τρίτου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής 

ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι αυτή επιδεινώθηκε ως απόρροια της παγκόσμιας κρίσης 

του COVID-19.  

Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον 

εργαλεία το Portal System μας, το οποίο θα παραδοθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με όλα 

τα εργαλεία και τα στοιχεία της παρούσης έρευνας, με την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ, στο 

αμέσως επόμενο στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το τέταρτο κύμα ποσοτικής καταγραφής 

της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.   

 

Σας παρακαλούμε παραθέστε βιβλιογραφικά αυτή τη δημοσίευση ως : 

Λεριού, Ε., Ανασταστασοπούλου, Α., Γροσδάνη, Χ., Κατράνης, Α., Κόλλιας, Α., (2020-02). 

Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική και η επίδραση των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών: Τρίτος γύρος. Δημόσια έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 
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Στην ποσοτική έρευνα μας για το Α’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 

2020-2021, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι Συστάδες. Συνολικά στην 

έρευνα μας, συμμετείχαν 25 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης 

Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (28 μονάδες συνολικά). 

Το δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 1.114 

παιδιά και ειδικότερα: 233 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 351 παιδιά της 

Γ’ Γυμνασίου και 530 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  

Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι σήμερα είναι 3.723 παιδιά. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το 

Α’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=1.114), προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των 

παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 9,6% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. 

Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 14,6% των παιδιών είναι κάτω από 

το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη 

οικονομική ευημερία, 11,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας.  

Η ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών, κατέδειξε ως  

παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση 

για την προστασία της ευημερίας, κάποιους από την 

Διάσταση της εκπαίδευσης εκείνης που καλλιεργεί 

στο άτομο και το πώς πρέπει να είναι ως ωραίος 

άνθρωπος (Δ.5),όπως και έναν παράγοντα από την 

Διάσταση της διατροφής (Δ.2) 
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Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων, 

αναφορικά με την ανεργία των κηδεμόνων των παιδιών, 

δείχνουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε άντρες που 

μεγαλώνουν μόνοι  τα παιδιά τους, ενώ ακολουθούν οι 

γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Επιπλέον, 

τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών του Δημοτικού, 

βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας τους, υπό το πρίσμα της διατροφής, εξαιτίας του 

κλεισίματος των σχολείων, που τους διακόπτει απότομα την πρόσβαση σε σχολικά γεύματα. 

Καθώς η διαπίστωση αυτή, αναφορικά με την  διατροφή, υποκρύπτει αύξηση των ανισοτήτων 

στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, θα πρέπει, οι λήπτες 

αποφάσεων,  άσκησης δημοσιοοικονομικής πολιτικής να στοχεύσουν στην άμβλυνση των 

ανισοτήτων διά της άμεσης φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, κ.α), 

παρά της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α).  Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν για τις 

νησιωτικές περιοχές της Αττικής, όπου η οικονομία τους είναι κυρίως τουριστική και δεν μπορεί 

να ανακάμψει με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων, ότι τα παιδιά  τηρούν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας κι αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην ύπαιθρο, ακόμα 

κι αν δεν είναι σε ισχύ κάποια απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, τα ευρήματα δείχνουν ότι σε 

οικονομικά μη εύπορες περιοχές, τα παιδιά δε δίνουν σημασία στην ποιοτική αξιοποίηση του 

ελευθέρου χρόνου τους, ακόμα κι όταν αυτό δεν τους κοστίζει οικονομικά, δείχνοντας ότι η 

ποιοτική αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου τους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους λήπτες 

αποφάσεων, άσκησης δημοσιοοικονομικής πολιτικής, ως αξιόλογο αγαθό, κατά Musgrave. 

Ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης, 

συμπεριλαμβάνει την λήψη μέτρων για την 

υποστήριξη των άνεργων μονογονεϊκών 

νοικοκυριών, κατά την διαδικασία εύρεσης εργασίας, 

τη λήψη μέτρων για την προστασία της ευημερίας των παιδιών υπό το πρίσμα της διατροφής, κ.α.

                                       

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δρ Ειρήνη Λεριού 

Σας παρακαλώ παραθέστε βιβλιογραφικά αυτή τη δημοσίευση ως : 

 Λεριού,Ε.,(2021-01).  Έρευνα της παιδικής ευημερίας στην Αττική  και η επίδραση των στοχοθετημένων πρωτοβουλιών: Τέταρτος  

γύρος. Δημόσια Έκθεση, C.W.-SMILE, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.  
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία στην 

περιφέρεια της Αττικής; 

Η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας βασίζεται στην εφαρμογή  του εργαλείου   του C.W.-

SMILE, η δομή του οποίου αναλύεται λεπτομερώς στους Leriou et al. (2021). 

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

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και έγιναν 

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

πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας στα σχολεία: μια για τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Υπό το πρίσμα των ακραίων 

συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, ακολουθήσαμε όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας, όπως και πολλά επιπρόσθετα δικά μας μέτρα. Το ερωτηματολόγιο μας είναι 

κοινό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται 

λιγότερες ερωτήσεις, προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά.  

Το δείγμα (βλέπε   Paper 2021a) σε αυτόν τον γύρο της έρευνας, αποτελείται από συνολικά 

1.114 μαθητές, όπου προήλθαν από είκοσι-πέντε δημόσια σχολεία και τρία Κέντρα Στήριξης 

Οικογενειών του «Χαμόγελου του Παιδιού» (είκοσι-οκτώ μονάδες συνολικά) που συμμετείχαν 

στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα: 233 μαθητές από την ΣΤ’ Τάξη του Δημοτικού, 351 μαθητές 

από την Γ’ Γυμνασίου και 530 μαθητές από την Γ’ Λυκείου. Συνολικά 495 αγόρια και 585 

κορίτσια απάντησαν στην  έρευνα, ενώ 34 μαθητές δεν δήλωσαν το φύλο τους.  Από την ερώτηση 

που αφορά το καθεστώς εργασίας των/του/της κηδεμόνων/κηδεμόνος, προέκυψε μια έμμεση 

δευτερεύουσα πληροφορία, αναφορικά με τη δομή της οικογένειας των συμμετεχόντων. Πιο 

συγκεκριμένα 578 παιδιά ανήκουν σε οικογένεια με δυο κηδεμόνες, 373 παιδιά ανήκουν σε 

οικογένεια με μια κηδεμόνα (γυναίκα) και 91 παιδιά ανήκουν σε οικογένεια με έναν κηδεμόνα 

(άντρα), ενώ για 72 παιδιά του δείγματος δεν παρέχεται η σχετική πληροφορία. 

 

Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της 

παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα 

αποτελέσματα του τέταρτου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  βλέπε   Paper 

2021a).  
Από την επεξεργασία των δεδομένων (μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS), βάσει της 

πρώτης ομάδας δεικτών, για το Α’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=1.114), προκύπτει ότι για τη γενική 

ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 9,6% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας (Χάρτης 1). Για 

την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 14,6% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας (Χάρτης 2) , ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  

11,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους 

ευημερίας (Χάρτης 3) . Στην γενική ευημερία, το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το 

κατώφλι (Χάρτης 1) εντοπίζεται στην Συστάδα  3 (17,4%)  κι ακολουθούν 

Χάρτης 1  

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

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

 

 

οι Συστάδες 4 (11,4%), 2 (7,4%) και 5 (6,1%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό απεικονίζεται στην 

Συστάδα 7 (0,0%). Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, 

για το Α’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=1.114), προκύπτει επαλήθευση κι επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων, προηγούμενων γύρων της έρευνας. Συμπερασματικά στη Συστάδα 3, 

περισσότερα παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας τους, σε σύγκριση με άλλες 

συστάδες δήμων της Αττικής. 

 

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομή της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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Χάρτης 2  

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τέταρτου γύρου της έρευνας, 

στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

 

 

Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τέταρτου γύρου της έρευνας, 

στο λογισμικό πακέτο QGIS.          

 

 

 

Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομή της οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς  2020 -2021) 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομή της  μη οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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 Οι παραπάνω χάρτες λοιπόν μας αποκαλύπτουν τα ποσοστά των παιδιών στις διάφορες 

περιοχές της Αττικής που κινδυνεύουν να χάσουν την οικονομική τους ευημερία, την μη 

οικονομική και την γενική τους ευημερία. Οι περιοχές της Αττικής έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά 

συστάδες ανάλογα με τα οικονομικό-κοινωνικό-εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους. Μια συστάδα 

λοιπόν αποτελείται από δήμους της Αττικής, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να συνορεύουν, αλλά 

να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει όμως με τους παράγοντες που συγκροτούν 

τις τρεις κατηγορίες παιδικής ευημερίας και τελικά ποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

συνεισφέρουν περισσότερο στην γενική ευημερία, η οποία αποτελεί τον κύριο πυλώνα; 

Παρακάτω καταδεικνύονται και απαντώνται όλα αυτά τα ερωτήματα. 

Αρχικά μέσω της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών θα δούμε τους παράγοντες που 

είναι οι πιο σημαντικοί και συμβάλλουν περισσότερο στην γενική παιδική ευημερία. Τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης λοιπόν κατέληξαν στα διαγράμματα «Ένα» και «Δύο». Στο 

Διάγραμμα 1, οι παράγοντες που συμβάλλουν περισσότερο απεικονίζονται στους άξονες ένα και 

δύο, με το πιο έντονο πορτοκαλί-κόκκινο χρώμα. Στο Διάγραμμα 2 οι παράγοντες αυτοί έχουν 

απομονωθεί για να είναι πιο ευδιάκριτοι. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι παράγοντες που ψάχνουμε 

είναι οι εξής: «Αγάπη Ανθρώπων», «Συμπάθεια», «Αγάπη Φύσης», «Αγάπη Ζώων» και «Κρέας-

Κοτόπουλο-Ψάρι-Όσπρια». Δηλαδή τέσσερις παράγοντες της διάστασης της εκπαίδευσης εκείνης 

που καλλιεργεί στα άτομα και το πώς πρέπει να είναι ως ωραίοι άνθρωποι (Δ.5), όπως κι ένας 

παράγοντας της διάστασης της διατροφής (Δ.2). Ουσιαστικά λοιπόν αυτοί είναι οι παράγοντες 

στους οποίους θα πρέπει να εστιάζει ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει την γενική ευημερία 

των παιδιών στην Αττική. 

Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τι συμβαίνει με τους παράγοντες που συγκροτούν τις 

τρεις κατηγορίες της ευημερίας. 

 Θα ασχοληθούμε λοιπόν πρώτα με τους παράγοντες που συνθέτουν την οικονομική 

ευημερία. Εδώ το χειρότερο πρόβλημα εμφανίζεται στην διάσταση της διατροφής (Δ.2) κι 

ακολουθεί η διάσταση της ανεργίας των κηδεμόνων (Δ.3).   

Ειδικότερα το 20,9% των παιδιών σε όλη την Αττική, βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους υπό το πρίσμα της διατροφής, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο κατά το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενο έτους.  Το υψηλότερο ποσοστό των 

παιδιών κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της ευημερίας τους σε όρους διατροφής, 

εντοπίζεται στην Συστάδα 3, όπως απεικονίζεται στον Χάρτη 4, της επόμενης σελίδας. Ενώ 

αναφορικά με την δομή της οικογένειας μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι 

αναφορικά με την διατροφή εντοπίζεται σε οικογένειες με μια κηδεμόνα γυναίκα. 

Προβληματισμούς εγείρει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που αντιμετωπίζουν 

ζητήματα με την διατροφή, βρίσκεται στην σχολική κατηγορία του Δημοτικού, όπου εφαρμόζεται 

ο θεσμός των σχολικών γευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές κατηγορίες και τις συστάδες, 

διαπιστώνεται ότι το 43,5% των παιδιών του Δημοτικού στην Συστάδα 3, βρίσκεται σε κίνδυνο 

έλλειψης της ευημερίας τους αναφορικά με την διατροφή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το  

  

Διάγραμμα 1  

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

έρευνας, μέσω της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών, στη γλώσσα προγραμματισμού R. 

 

Διάγραμμα 1. Η συνεισφορά των μεταβλητών  
(Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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Διάγραμμα 2  

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του τέταρτου γύρου της έρευνας, 

μέσω της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών, στη γλώσσα προγραμματισμού R. 

 

Χάρτης 4  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τέταρτου γύρου της έρευνας, 

στο λογισμικό πακέτο QGIS.          

Διάγραμμα 2. Οι μεταβλητές που συνεισφέρουν περισσότερο 
(Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 

Χάρτης 4. Γεωγραφική κατανομή της  παιδικής ευημερίας ,  
υπό το πρίσμα της Διατροφής 

 (Α’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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πρώτο εξάμηνο του 2019-2020 ήταν 37,8% κι ακολουθεί η σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

στην Συστάδα 4 με ποσοστό 34,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο ίδιο εξάμηνο της 

προηγούμενης χρονιάς διαμορφωνόταν στο 13,1%. Επιπλέον αναφορικά με την διατροφή, τα 

αποτελέσματα στο αντίστοιχο εξάμηνο του περσυνού έτους, έδειχναν προβλήματα στην σχολική 

κατηγορία του Γυμνασίου, όπου δεν συνηθίζεται να εφαρμόζεται ο θεσμός των σχολικών 

γευμάτων. Αυτές οι διαφοροποιήσεις από το αντίστοιχο εξάμηνο της περυσινής χρονιάς, 

αποτελούν απόρροια της τρέχουσας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Είναι 

ευρέως παραδεκτό σε όλους τους επιστημονικούς, οικονομικούς κύκλους ότι σχεδόν κάθε κρίση 

τείνει να κάνει τους φτωχούς φτωχότερους, εξαιτίας της αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων 

και φτωχών. Δηλαδή, εξαιτίας της αύξησης της ανισότητας. Εδώ λοιπόν διαπιστώνεται μια τέτοια 

περίπτωση. Ειδικότερα πολλά παιδιά του Δημοτικού μέχρι πρότινος θρέφονταν με την υποστήριξη 

των σχολικών γευμάτων, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας του περιβάλλοντος 

τους. Το καθεστώς όμως των κλειστών σχολείων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, διακόπτει αυτή 

τη σημαντική παροχή προς αυτά τα παιδιά. Επομένως τα παιδιά που ήδη είναι πιο ευάλωτα 

απέναντι στην φτώχεια, επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά ως προς την ευημερίας τους, από ότι 

τα παιδιά που δεν χρειάζονταν τα σχολικά γεύματα για να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. 

Επομένως είναι σημαντικό, να εξευρεθούν λύσεις τις περιόδους που τα σχολεία παραμένουν 

κλειστά, ώστε να μην χάνουν τα πιο ευάλωτα ως προς την έλλειψη της ευημερίας  παιδιά, αυτή τη 

σημαντική παροχή. Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κατάλληλες συμφωνίες με τις εταιρίες Catering 

ώστε τα γεύματα να φτάνουν με κάποιο τρόπο καθημερινά στο σπίτι τους, ή εναλλακτικά να 

δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες των παιδιών αυτών, δωρεάν αγοράς ποιοτικού, ωμού 

φαγητού, για μαγείρεμα. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές της Αττικής όπου 

σύμφωνα με τον Χάρτη 4, εμφανίζονται και τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών κάτω από το κατώφλι 

έλλειψης της ευημερίας τους, από τη σκοπιά της διατροφής. Σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση 

αυτή, στο τέταρτο κύμα της έρευνας, δε θα πρέπει να αγνοηθεί, εξαιτίας της σοβαρότητας που 

ενέχει. 

Ας προχωρήσουμε όμως στην διάσταση της ανεργίας των κηδεμόνων (Δ.3).Κι εδώ το 

υψηλότερο ποσοστό παιδιών κάτω από κατώφλι, εμφανίζεται στην Συστάδα 3 , ενώ το συνολικό 

ποσοστό για όλα τα παιδιά στην Αττική ανέρχεται  σε υψηλότερο από το αντίστοιχο στο πρώτο 

εξάμηνο της περυσινής χρονιάς. Αναφορικά με την δομή της οικογένειας, το μεγαλύτερο 

ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άντρες οι οποίοι μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους. Ειδικότερα 

το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι  αναφορικά με την ανεργία των κηδεμόνων τους, 

διαμορφώνεται στο 31,1% για οικογένειες με έναν κηδεμόνα άντρα, ακολουθούν οι οικογένειες 

με μια γυναίκα κηδεμόνα με ποσοστό 19,5% και οι οικογένειες με δύο κηδεμόνες με ποσοστό 

8,6%. Επομένως παρατηρούμε ότι τα παιδιά που ανήκουν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με άντρα 

κηδεμόνα, είναι πιο ευάλωτα στην έλλειψη της ευημερίας τους αναφορικά με την ανεργία του 

κηδεμόνα τους.  Ταυτόχρονα στην Διάσταση 1 (Δ.1), που αποτελεί τις υλικές συνθήκες 

διαβίωσης (θέρμανση, ρεύμα, ίντερνετ, κ.α) πάλι το υψηλότερο ποσοστό παιδιών κάτω από το 

κατώφλι εντοπίζεται σε οικογένειες με έναν κηδεμόνα άντρα.  Χαρακτηριστική περίπτωση 

αποτελεί και ο παράγοντας της ύπαρξης υγρασίας ή κρύου στο σπίτι, της Δ.1, όπου ενώ 

εμφανίζει την χειρότερη εικόνα ανάμεσα σε όλους τους άλλους παράγοντες της Δ.1, ταυτόχρονα 

το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι έλλειψης της ευημερίας τους υπό το 

πρίσμα αυτού του παράγοντα, εντοπίζεται στις οικογένειες με έναν κηδεμόνα, άντρα και 

διαμορφώνεται στο 46,3%. Η ανεργία οδηγεί σε διάβρωση της παροχής κατάλληλων υλικών 

συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και η ανεπάρκεια διατήρησης ενός σπιτιού διαρκώς ζεστού, 

αποτελεί και απόρροια της ανεργίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό άνεργων αντρών που μεγαλώνουν 

μόνοι τα παιδιά τους, έναντι άνεργων γυναικών που μεγαλώνουν επίσης μόνες τα παιδιά τους, 

ίσως δικαιολογείται από το γεγονός ότι μια μερίδα της κοινωνίας πιθανόν να δείχνει μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς τις μόνες μητέρες, με αποτέλεσμα να υποστηρίζονται περισσότερο κατά 

την διαδικασία εύρεσης εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι άντρες είναι πιο υπερήφανοι 

αναφορικά με τον επαγγελματικό βίο και δεν ζητούν εύκολα βοήθεια και υποστήριξη από το 

κοινωνικό τους περίγυρο, προκειμένου να μην στιγματιστούν ως μη ικανοί να τα καταφέρουν 

στη ζωή τους, ακόμα και σε μια έκτακτη συνθήκη όπως η τρέχουσα πανδημία και οι 

συνακόλουθες συνέπειες της στον εργασιακό στίβο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ληφθούν 

δραστικά μέτρα υποστήριξης άνεργων αντρών που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, ως προς 

το να βρουν άμεσα μια εργασία. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μείνουν εκτός αυτών 

των μέτρων οι άνεργες μητέρες που μεγαλώνουν επίσης μόνες τα παιδιά τους. Ίσως η σύνδεση 

βιομηχανιών (που δεν επηρεάζονται τόσο αρνητικά από τα lock-downs όσο άλλοι κλάδοι 

εργασίας, όπως π.χ ο κλάδος του τουρισμού) με φορείς που υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά, 

να έδινε την ευκαιρία εύρεσης εργασίας σε άνεργα μονογονεϊκά νοικοκυριά με παιδιά. Από μια 

τέτοια σύνδεση θα ωφελούνταν όλα τα μέρη, καθώς οι βιομηχανίες θα είχαν την ευκαιρία να 

απασχολήσουν περισσότερο υπευθύνους κι αποδοτικούς εργαζόμενους, καθότι οι άνθρωποι 

αυτοί επιθυμούν να εργαστούν για το καλό των παιδιών τους κι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό 

κίνητρο εργασίας. 

Ας περάσουμε όμως τώρα στην μη οικονομική ευημερία. Εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό 

των παιδιών, σε όλη την Αττική κάτω από το κατώφλι έλλειψης της ευημερίας τους εντοπίζεται 

στην Διάσταση 5 (Δ.5), που αφορά την εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στο άτομο και πώς 

πρέπει να είναι ως ωραίος άνθρωπος και διαμορφώνεται στο 34,7%.  

Αίσθηση όμως προκαλεί και το ποσοστό 7,3% των παιδιών σε όλη την Αττική, που 

βρίσκονται κάτω από το κατώφλι στην Διάσταση 3 (Δ.3), αναφορικά με την διαρκή δυνατότητα 

πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό 

του ίδιου εξαμήνου της περσυνής χρονιάς κι ενώ στην Ελλάδα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 

σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, για όλους. Φαίνεται ότι στα παιδιά δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν 

έχουν την δυνατότητα να απευθύνονται σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, ίσως εξαιτίας της 

κατάστασης της πανδημίας που κατέστησε μη επαρκή τον αριθμό του δημόσιου, ιατρικού 

προσωπικού και των δημόσιων, ιατρικών υποδομών, παγκοσμίως. Αυτή η κατάσταση 

ενδεχομένως να ενισχύει μια τέτοια εικόνα κι εντύπωση στα παιδιά. Από την άλλη μπορεί στο 

ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον, να βίωσαν κάποια σοβαρή, έκτακτη περίπτωση που 
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έχρηζε την ανάγκη άμεσης  πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες και  ίσως λόγω των καθυστερήσεων 

που πιθανόν δημιουργεί η κατάσταση της πανδημίας σε μη COVID-19 περιπτώσεις, οι οποίες 

ίσως να μην είναι πάντα πλέον εφικτό να αντιμετωπίζονται με αυξημένη προτεραιότητα, να 

χρειάστηκε να γίνει χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, με υψηλό κόστος. Όλο αυτό ενδεχομένως 

να δημιουργεί ανασφάλεια στα παιδιά και να τους δίνει την εντύπωση ότι δεν έχουν την 

δυνατότητα να απευθύνονται απρόσκοπτα, ανά πάσα στιγμή χρειαστεί σε δωρεάν υπηρεσίες 

υγείας κι αντίστοιχα απαντούν στην έρευνα αυτή. 

Υψηλό επίσης είναι το ποσοστό των παιδιών (62,5%) κάτω από κατώφλι, στην Συστάδα 

5 που αποτελείται από νησιωτικές κυρίως περιοχές, όπως την Αίγινα κ.α, αναφορικά με την 

«Ύπαιθρο», που αποτελεί παράγοντα της Διάστασης 6 (Δ.6), της μη οικονομικής ευημερίας. Τα 

παιδιά στις νησιωτικές περιοχές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης, στην ύπαιθρο, από ότι 

τα παιδιά σε αστικά κέντρα και εκ πρώτης όψεως το ποσοστό αυτό εκπλήσσει. Ωστόσο αυτό το 

αριθμητικό αποτέλεσμα, είναι απόρροια της  πανδημίας. Ειδικότερα παρόλο που την χρονική 

στιγμή που συμμετείχαν τα παιδιά στην έρευνα δεν ήταν σε ισχύ κάποια καραντίνα ή απαγόρευση 

κυκλοφορίας, εκ τούτοις πολλά από αυτά τα παιδιά σε νησιωτικές περιοχές, δείχνουν να 

αποφεύγουν αυστηρά να βρίσκονται σε κάποιο εξωτερικό χώρο στην ύπαιθρο. Φαίνεται λοιπόν 

ότι στις νησιωτικές περιοχές που η οικονομία τους είναι κυρίως τουριστική και δεν μπορεί να 

ανακάμψει με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων, τα παιδιά στην ουσία τηρούν πάρα πολύ αυστηρά τα 

μέτρα προστασίας κι αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην ύπαιθρο, ακόμα κι αν δεν είναι 

σε ισχύ κάποια απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό βέβαια έχει υπόβαθρο στο πώς συμπεριφέρεται 

ευρύτερα η κοινωνία στις  νησιωτικές περιοχές όπου η οικονομία τους και άρα η επιβίωση τους 

εξαρτάται από τον τουρισμό. Είναι σαφές λοιπόν ότι στις περιοχές αυτές, οι πληθυσμοί αντιδρούν 

πολύ πιο υπεύθυνα στα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, προσπαθώντας να διατηρήσουν όσο 

πιο χαμηλά τα επίπεδα κρουσμάτων, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν τα νέα lock-

downs, τα οποία προκαλούν καθίζηση στην τουριστική τους οικονομία. 

Η Συστάδα 3, όπως προαναφέρθηκε αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα αναφορικά με το 

οικονομικό τμήμα της ευημερίας των παιδιών. Ωστόσο το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κάτω από 

το κατώφλι στον παράγοντα «Ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες αναψυχής», της Διάστασης 

6 (Δ.6) της μη οικονομικής ευημερίας, εντοπίζεται πάλι στην Συστάδα 3 και διαμορφώνεται στο 

26,9%. Μεγάλο ποσοστό των παιδιών λοιπόν σε αυτή τη Συστάδα δηλώνει ότι δεν αφιερώνει 

ελεύθερο χρόνο σε ποίηση, ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική, άλλες τέχνες, άθληση ή χρόνο με 

κάποιο κατοικίδιο, κ.α. Εδώ καταδεικνύεται το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι παλεύουν για την 

βασική τους επιβίωση θεωρούν ως μη σημαντικό για την ευημερία τους, τον ελεύθερο χρόνο για 

δραστηριότητες αναψυχής, παρόλο που και αυτός είναι ένας πολύ  καθοριστικός παράγοντας για 

τον προσδιορισμό της ευημερίας τους. Επιπλέον, το πρώτο υψηλότερο ποσοστό κάτω από το 

κατώφλι στον παράγοντα «Ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες αναψυχής», της Διάστασης 6 

(Δ.6) της μη οικονομικής ευημερίας, εντοπίζεται  στην Συστάδα 1 και διαμορφώνεται στο 39,0%. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν κυρίως στις Συστάδες 3 και 1, οι δραστηριότητες αναψυχής να 

παρέχονται από το κράτος ως αξιολογά αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην δημόσια οικονομική, ως 

αξιόλογα αγαθά, εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα οποία θα πρέπει να παρέχονται από το κράτος 

δωρεάν ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα ζητούν, καθώς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το συμφέρον τους, 

ως τέτοια αγαθά θεωρούνται η όπερα, κ.α. Για τα παιδιά των Συστάδων 3 και 1, τα αξιόλογα 

αγαθά, θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα η δωρεάν, διαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, σε μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής, χορού, σε ποίηση, σε 

λογοτεχνία, σε άλλες τέχνες και όταν η πανδημία λήξει, σε δωρεάν διά ζώσης αντίστοιχες 

δραστηριότητες αναψυχής. Η δωρεάν αυτή πρόσβαση θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από τις 

υπηρεσίες των Δήμων όπου ανήκουν, ή από την Περιφέρεια.  

Επομένως το προτεινόμενο σχέδιο δράσης βελτίωσης της ευημερίας των παιδιών, η 

οποία φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα επιδεινωθεί σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του προηγούμενου 

έτους, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα. 

Επιπρόσθετα όμως εξαιτίας της σοβαρότητας της τρέχουσας συγκυρίας προτείνεται επίσης η 

θεσμοθέτηση νέου υπουργείου με αντικείμενο την ευημερία των παιδιών. Το υπουργείο αυτό θα 

είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της μέτρησης και της παρακολούθηση της ευημερίας των 

παιδιών και της παρέμβασης του μέσω της υλοποίησης σχεδίων δράσεων για την προστασία της 

ευημερίας τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε την ευκαιρία στα παιδιά που μεγαλώνουν στην 

Ελλάδα, να γίνουν περισσότερο ορατά στην δημόσια πολιτική σφαίρα και στον δημόσιο διάλογο. 

Επίσης, καθώς το προαναφερόμενο εύρημα στην Διάσταση της διατροφής (Δ.2), υποκρύπτει 

αύξηση των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης του COVID-

19, προτείνεται, οι λήπτες αποφάσεων,  άσκησης δημοσιοοικονομικής πολιτικής να στοχεύσουν 

στην άμβλυνση των ανισοτήτων διά της άμεσης φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών 

Προσώπων, κ.α), παρά της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α). Ειδικότερα οι άμεσοι φόροι 

χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικό εργαλείο στον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων, 

ενώ οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν τις εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, επιδεινώνοντας τις 

ανισότητες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, προτείνεται για παράδειγμα, η απαλλαγή από Φ.Π.Α όλων 

των βασικών τροφίμων στην παιδική διατροφή. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδείνωσης 

της ευημερίας των παιδιών πρέπει να είναι συντονισμένες, να επιστρατευτούν πολλοί 

διαφορετικοί φορείς χάραξης πολιτικής, με κύριους τους φορείς άσκησης δημοσιοοικονομικής 

πολιτικής. Ο επιτυχής συντονισμός μπορεί να επέλθει, μέσω ενός συγκεκριμένου νέου υπουργείου 

που θα αναλάβει αποκλειστικά την ευημερία των παιδιών. 

Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του κύματος της έρευνας και στα πλαίσια της 

παγκόσμιας κρίσης του COVID-19, συζητήθηκε με το Χαμόγελο του Παιδιού, η προοπτική της 

δυνατότητας ανάληψης στοχοθετημένων πρωτοβουλιών, που αφορούν όλα τα προαναφερόμενα, 

η επίδραση των οποίων θα μπορούσε να μετριάσει τον κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας σε πολλά 

παιδιά.  

Επιπρόσθετα ως προς την αποτελεσματικότητα της επίδρασης της στοχοθετημένης 

πρωτοβουλίας των σχολικών γευμάτων για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών που 
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αντιμετωπίζουν στέρηση από την πλευρά της διατροφής/σίτισης, είχαμε παρατηρήσει στο 

αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ότι επωφελούνταν περισσότερο τα παιδιά του 

Δημοτικού, από ότι τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, εξαιτίας του θεσμικού κενού, μη 

εφαρμογής των σχολικών γευμάτων σε όλες τις σχολικές κατηγορίες. Στο εξάμηνο αυτό όμως 

παρατηρείται ότι και τα παιδιά του Δημοτικού δεν επωφελούνται, εξαιτίας του θεσμικού κενού 

μη αντικατάστασης της πρακτικής των σχολικών γευμάτων, με άλλες παρόμοιες πρακτικές, για 

όσο διάστημα αυτά παραμένουν κλειστά εξαιτίας της πανδημίας. 

Ως προς τις στοχοθετημένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών 

που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς την ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, πριν 

την πανδημία επωφελούνταν περισσότερο τα παιδιά, που ήδη ήταν εξυπηρετούμενα σε σχετικό 

πρόγραμμα κάποιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού και έτσι μπορούσαν να  συμμετέχουν και σε 

πολιτιστικές, πολιτισμικές και άλλες εκδηλώσεις. Η επίδραση αυτών των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών εξασθένησε εξαιτίας της πανδημίας, όπως δείχνουν και τα αριθμητικά 

αποτελέσματα του τέταρτου κύματος της έρευνας και για αυτό η συμμετοχή σε διά ζώσης 

πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να αντικατασταθεί, από την ηλεκτρονική συμμετοχή σε 

αντίστοιχες, για όσο καιρό διαρκέσει η πανδημία. 

 

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα του τέταρτου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής ευημερίας, 

αποκαλύπτεται ότι αυτή επιδεινώθηκε, συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης 

χρονιάς, ως απόρροια της παγκόσμιας κρίσης του COVID-19.  

Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον εργαλεία 

το Portal System μας, το οποίο θα παραδοθεί στο Χαμόγελο του Παιδιού μαζί με όλα τα εργαλεία 

και τα στοιχεία της παρούσης έρευνας, με την ολοκλήρωση του έργου. Ενώ, στο αμέσως επόμενο 

στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το πέμπτο κύμα ποσοτικής καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας στην περιοχή της Αττικής. Επιπλέον με την ολοκλήρωση της έρευνας θα παραδοθεί 

ένα πλήρες, οριστικοποιημένο σχέδιο δράσης κι ένας συλλογικός τόμος. 
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Στην ποσοτική έρευνα μας για το Β’ εξάμηνο της σχολικής χρονιάς 

2020-2021, καλύφθηκαν πλήρως όλες οι Συστάδες. Συνολικά στην 

έρευνα μας, συμμετείχαν 22 δημόσια σχολεία και 3 Κέντρα Στήριξης 

Οικογενειών του Χαμόγελου του Παιδιού (25 μονάδες συνολικά). 

Το δείγμα της έρευνας, αυτού του γύρου, είναι συνολικά 509 παιδιά 

και ειδικότερα: 148 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 148 παιδιά της Γ’ 

Γυμνασίου και 213 παιδιά της Γ’ Λυκείου.  Τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υποχρεωτικά μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας κι επιπλέον εφαρμόστηκαν δικά μας επιπρόσθετα, σχετικά μέτρα.  

Το δείγμα της έρευνας από όλους τους γύρους μέχρι σήμερα είναι 4.232 παιδιά. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, 

για το Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509), προκύπτει ότι για τη γενική 

ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο 

Αττικής, 9,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου 

έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την οικονομική ευημερία, 

προκύπτει ότι 14,5% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής 

τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία, 10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το 

κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη οικονομικής τους ευημερίας. Μέσω της ανάλυσης MCA, 

επαληθεύτηκαν τα κεντρικά ευρήματα σε επίπεδο 

του Β’ Εξαμήνου 2020-2021 

Ένα παιχνίδι ChoiCo, βασισμένο σε 2.985.984, 

κανόνες ασαφούς λογικής, αναπτύχθηκε ως  

εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, στα 

πλαίσια ενός προτεινόμενου σχεδίου δράσης. Το 

παιχνίδι αναφέρεται στα ευρήματα του πέμπτου 

γύρου της έρευνας,[Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509)]. 
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Από την επεξεργασία των δεδομένων, 

βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για 

ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2020-

2021 (Ν=1.623), προκύπτει ότι για τη 

γενική ευημερία των παιδιών, όλων 

των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο 

Αττικής, 11,5% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της γενικής τους 

ευημερίας. Για την οικονομική 

ευημερία, προκύπτει ότι 14,6% των 

παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της οικονομικής 

τους ευημερίας, ενώ για την μη 

οικονομική ευημερία, 21,3% των 

παιδιών βρίσκεται κάτω από το 

κατώφλι κινδύνου έλλειψης της μη 

οικονομικής τους ευημερίας.  Μέσω 

της ανάλυσης PCA, επαληθεύτηκαν 

τα κεντρικά ευρήματα σε επίπεδο 

σχολικού έτους.  

Το συνολικό Σχέδιο Δράσης, συμπεριλαμβάνει την 

λήψη μέτρων που βασίζονται στην Οικονομική 

Πολιτική με έμφαση στην Δημόσια Οικονομική και 

στην Κοινωνική Πολιτική.  
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να συλλεχθούν και να 

αναλυθούν τα δεδομένα στη παιδική ευημερία ανά διάσταση και σχολική κατηγορία 

στην περιφέρεια της Αττικής; 

Η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας βασίζεται στην εφαρμογή  του εργαλείου   του 

C.W.-SMILE, η δομή του οποίου αναλύεται λεπτομερώς στους Leriou et al. (2021). 

Τα ερωτηματολόγια μας και οι φόρμες συγκατάθεσης γονέων, ελέγχθηκαν από 

ειδικούς, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας ενέκρινε 

δυο άδειες για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας στα σχολεία: μια για τη σχολική 

κατηγορία του Δημοτικού και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του 

Λυκείου. Υπό το πρίσμα των ακραίων συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, 

ακολουθήσαμε όλα τα υποχρεωτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως και 

πολλά επιπρόσθετα δικά μας μέτρα. Το ερωτηματολόγιο μας είναι κοινό για το Γυμνάσιο 

και το Λύκειο, ενώ στο ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται λιγότερες 

ερωτήσεις, προκειμένου να είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά.  

Το δείγμα (βλέπε   Paper 2022c) σε αυτόν τον γύρο της έρευνας, αποτελείται από 

συνολικά 509 μαθητές, όπου προήλθαν από είκοσι-δύο δημόσια σχολεία και τρία Κέντρα 

Στήριξης Οικογενειών του «Χαμόγελου του Παιδιού» (είκοσι-πέντε μονάδες συνολικά) 

που συμμετείχαν στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα: 148 μαθητές από την ΣΤ’ Τάξη του 

Δημοτικού, 148 μαθητές από την Γ’ Γυμνασίου και 213 μαθητές από την Γ’ Λυκείου. 

Συνολικά 235 αγόρια και 260 κορίτσια απάντησαν στην  έρευνα, ενώ 14 μαθητές δεν 

δήλωσαν το φύλο τους.   

 

Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή 

της παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής; 

Σε αυτή τη Δημόσια Έκθεση του C.W.-SMILE, παρουσιάζονται περιληπτικά τα 

κυριότερα αποτελέσματα του πέμπτου γύρου της έρευνας (για τα πλήρη αποτελέσματα  

βλέπε   Paper 2022c) . 
Από την επεξεργασία των δεδομένων (μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS), βάσει 

της πρώτης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509), προκύπτει ότι για τη 

γενική ευημερία των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 9,0% 

των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους 

ευημερίας (Χάρτης 1). Για την οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 14,5% των παιδιών 

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

, ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  10,0% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι 

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

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

Συστάδα  4 (14,6%)  κι ακολουθούν οι Συστάδες 3 (13,5%) 

 

 

Χάρτης 1  

 
   Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων του πέμπτου γύρου 

της   έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομή της γενικής παιδικής 
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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και 2 (6,3%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό απεικονίζεται στην Συστάδα 7 (0,0%). Από την 

επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών, για το Β’ Εξάμηνο 2020-

2021 (Ν=509), προκύπτει επαλήθευση κι επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, 

προηγούμενων γύρων της έρευνας. Συμπερασματικά στη Συστάδα 4, περισσότερα παιδιά 

βρίσκονται σε κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας τους, σε σύγκριση με άλλες συστάδες 

δήμων της Αττικής. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για 

ολόκληρο το σχολικό έτος  2020-2021 (Ν=1.623), προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία 

των παιδιών, όλων των σχολικών κατηγοριών, σε σύνολο Αττικής, 11,5% των παιδιών 

βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της γενικής τους ευημερίας. Για την 

οικονομική ευημερία, προκύπτει ότι 14,6% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι 

κινδύνου έλλειψης της οικονομικής τους ευημερίας, ενώ για την μη οικονομική ευημερία,  

21,3% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι κινδύνου έλλειψης της οικονομικής 

τους ευημερίας. Στην γενική ευημερία, το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από το 

κατώφλι εντοπίζεται στο Cluster 3 (17,9%), ενώ ακολουθούν τα 4, 5, 1 και 2 (15,0% , 8,7%, 

7,5 και 6,8% αντίστοιχα), ενώ τα χαμηλότερα στα 7 (0.0%) και 6 (3,8%). Tα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώνονται και από την PCA. Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της 

δεύτερης ομάδας δεικτών, για ολόκληρο το σχολικό έτος  20120-2021 (Ν=1.623), 

προκύπτει πάλι επαλήθευση κι επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, προηγούμενων γύρων 

της έρευνας. 

Οι συμπεριλαμβανόμενοι χάρτες λοιπόν, μας αποκαλύπτουν τα ποσοστά των 

παιδιών στις διάφορες περιοχές της Αττικής που κινδυνεύουν να χάσουν την οικονομική 

τους ευημερία, την μη οικονομική και την γενική τους ευημερία (Β’ Εξάμηνο 2020-2021). 

Οι περιοχές της Αττικής έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά συστάδες ανάλογα με τα οικονομικό-

κοινωνικό-εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους. Μια συστάδα λοιπόν αποτελείται από 

δήμους της Αττικής, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να συνορεύουν, αλλά να έχουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει όμως με τους παράγοντες που συγκροτούν τις τρεις 

κατηγορίες παιδικής ευημερίας, δηλαδή, τελικά ποιοι από αυτούς τους παράγοντες 

συνεισφέρουν περισσότερο στην γενική ευημερία, η οποία αποτελεί τον κύριο πυλώνα; 

Συνηγορούν οι παράγοντες αυτοί, με εκείνους των προηγούμενων γύρων της έρευνας;  

Μέσω της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών, θα δούμε τους παράγοντες που 

είναι οι πιο σημαντικοί και συμβάλλουν περισσότερο στην γενική παιδική ευημερία για το 

Β’ Εξάμηνο του σχολικού έτους 2020-2021. Από την MCA (ανάλυση πολλαπλών 

αντιστοιχιών), λοιπόν, προκύπτει επαλήθευση κι επιβεβαίωση των παραγόντων, 

προηγούμενων γύρων της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης  κατέληξαν στο 

διάγραμμα «Ένα». Ειδικότερα, στο Διάγραμμα 1, οι παράγοντες που συμβάλλουν 

περισσότερο απεικονίζονται στους άξονες ένα και δύο, με το πιο έντονο πορτοκαλί-

κόκκινο χρώμα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτοί είναι οι παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να 

εστιάζει ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να  βελτιώσει την γενική ευημερία των παιδιών στην 

Χάρτης 2  

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τέταρτου γύρου της 

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.    

 

 

Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομή της οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς  2020 -2021) 
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Χάρτης 3  

 
Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, του τέταρτου γύρου της 

έρευνας, στο λογισμικό πακέτο QGIS.          

 

 

 

 Διάγραμμα 1  

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

έρευνας, μέσω της ανάλυσης πολλαπλών αντιστοιχιών, στη γλώσσα προγραμματισμού R. 

 

Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομή της  μη οικονομικής παιδικής 
ευημερίας , (Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 

Διάγραμμα 1. Η συνεισφορά των μεταβλητών  
(Β’ Εξάμηνο της Σχολικής Χρονιάς 2020 -2021) 
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 Αττική. 

 Ένα παιχνίδι ChoiCo ( http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile ), βασισμένο σε 

2.985.984 κανόνες ασαφούς λογικής, αναπτύχθηκε ως  εργαλείο υποβοήθησης λήψης 

αποφάσεων, στα πλαίσια ενός προτεινόμενου σχεδίου δράσης. Το παιχνίδι αναφέρεται στα 

ευρήματα του πέμπτου γύρου της έρευνας [Β’ Εξάμηνο 2020-2021 (Ν=509)].  

Ειδικότερα, οι εν δυνάμει παίκτες πρέπει να κάνουν επιλογές μεταξύ πολιτικών, 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την παιδική ευημερία, στην περιοχή της Αττικής (Εικόνα 

1).  Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να θέτουν υψηλότερους στόχους στις διάφορες κατηγορίες 

παιδικής ευημερίας, από τα αριθμητικά ευρήματα στις αντίστοιχες κατηγορίες ευημερίας, 

του 5ου κύματος της έρευνας (Β’ Εξάμηνο, 2020-2021).  Όλα τα αντίστοιχα αριθμητικά 

ευρήματα απεικονίζονται στις εικόνες του παιχνιδιού. Επιπλέον οι εν δυνάμει παίκτες, 

πρέπει να δώσουν έμφαση σε διαστάσεις που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όλα 

τα μηνύματα (Εικόνες 2 και 3)που εμφανίζονται στον παίκτη όταν κάνει μια επιλογή, είναι 

διδακτικά αναφορικά με το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του C.W.-SMILE. Κατά 

παρόμοιο τρόπο, όλες οι πληροφορίες στα σημεία επιλογής, αλλά και ο χάρτης της Αττικής, 

με τις συστάδες των δήμων, στο παιχνίδι, είναι εκπαιδευτικά αναφορικά με την γενικότερη 

λογική του C.W.-SMILE. Υπό αυτήν την άποψη ένας εν δυνάμει παίκτης, μπορεί να μάθει 

για την παιδική ευημερία με έναν διασκεδαστικό κι εύκολο τρόπο.  

Επιπρόσθετα, αυτό το παιχνίδι ChoiCo (Choices with Consequences), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα εύχρηστο και διασκεδαστικό εργαλείο, σε ένα οποιοδήποτε σχέδιο 

δράσης το οποίο θα στοχεύει στην βελτίωση της παιδικής ευημερίας, αναφορικά με τα 

αποτελέσματα του 5ου γύρου της έρευνας.  

 Η επίδραση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών;  

Βάσει των αποτελεσμάτων όλων των κυμάτων της έρευνας και στα πλαίσια της 

κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης, υλοποιήθηκε από κοινού με το Χαμόγελο του Παιδιού, 

μια Συνάντηση Εργασίας στις 30 Ιουνίου 2021, με τους φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, της Αττικής. Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν, από όλες τις πλευρές, 

κάποιες προτάσεις βελτίωσης της παιδικής ευημερίας στην Αττική. Επομένως, συζητήθηκε 

η προοπτική της δυνατότητας ανάληψης στοχοθετημένων πρωτοβουλιών, που αφορούν 

όλα τα αποτελέσματα των συνολικών κυμάτων της έρευνας, η επίδραση των οποίων θα 

μπορούσε να μετριάσει τον κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας σε πολλά παιδιά.  

Επιπρόσθετα ως προς την αποτελεσματικότητα της επίδρασης των στοχοθετημένων 

πρωτοβουλιών όλων των κατηγοριών για την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν στέρηση σε κάποια/ες κατηγορία/ες, αναμένεται να επωφεληθούν 

περισσότερο τα παιδιά των συστάδων δήμων μας, από τις οποίες συμμετείχαν τοπικοί 

φορείς (δήμοι) στην συνάντηση μας (έστω ένα δήμος για κάθε συστάδα). Στα πλαίσια αυτά, 

αναμένεται να μην επωφεληθούν τα παιδιά των συστάδων μας, από τις οποίες δεν  

συμμετείχαν αρμόδιοι φορείς (δήμοι) στην συνάντηση μας κι επομένως 

Εικόνα 1  

 

Πηγή: http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile  

 

Εικόνα 1.  Οδηγίες του Παιχνιδιού 
 

http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile
http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile
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Εικόνα 2  

 

Πηγή: http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile  

 

Εικόνα 3  

 

Πηγή: http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile  

 

Εικόνα 2.  Μήνυμα του Παιχνιδιού 
 

Εικόνα 2.  Ακόμα ένα Μήνυμα του Παιχνιδιού 
 

http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile
http://etl.ppp.uoa.gr/choico/?cwsmile
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δεν ενημερώθηκαν, αλλά και δεν ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τις ανάγκες βελτίωσης 

της παιδικής ευημερίας στην Αττική. 

Συμπερασματικά, αυτή αναμένεται να είναι η συνολική επίδραση των 

στοχοθετημένων πρωτοβουλιών στην περιοχή της Αττικής.  

Το Συνολικό Σχέδιο Δράσης;  

Βάσει των αποτελεσμάτων όλων των γύρων της έρευνας, παρατίθεται η περίληψη 

του συνολικού Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα, παρατίθενται οι κυριότερες προτάσεις του, 

αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα στην ευημερία των παιδιών, όπως αυτά 

αποτυπώθηκαν έντονα, σε όλους τους γύρους της έρευνας.  

Οι προτάσεις του Σχεδίου Δράσης: 

Α) Το σημαντικότερο πρόβλημα σε όλους τους γύρους της έρευνας, εντοπίζεται 

στο Μη Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας και αφορά την Dimension 5, δηλαδή  την 

εκπαίδευση εκείνη που καλλιεργεί στο άτομο και πώς πρέπει να είναι ως ωραίος 

άνθρωπος (π.χ. εν συναίσθηση).  Παράλληλα η Διάσταση αυτή προκύπτει να είναι η μία 

από τις δύο πιο σημαντικές για την ευημερία των παιδιών σύμφωνα με τις αναλύσεις PCA 

και MCA  για όλους τους γύρους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα Clusters  όπου το ζήτημα 

εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή στα Clusters 6,2 και 3. 

Προτάσεις:  

1. H εκπαίδευση αυτή (π.χ. η εν συναίσθηση) να παρέχεται από το κράτος ως 

αξιολογά αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην δημόσια οικονομική, ως αξιόλογα 

αγαθά, εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα οποία θα πρέπει να παρέχονται από το 

κράτος δωρεάν ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα ζητούν, καθώς δεν γνωρίζουν ποιο 

είναι το συμφέρον τους, ως τέτοια αγαθά θεωρούνται η όπερα, κ.α. Για τα παιδιά 

των Clusters 6, 2 και 3, τα αξιόλογα αγαθά, θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα 

η δωρεάν, διαρκής ηλεκτρονική πρόσβαση σε ποιοτικά μαθήματα εν 

συναίσθησής, αγάπης και προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και των 

ζώων κ.α. και όταν η πανδημία λήξει, σε δωρεάν διά ζώσης αντίστοιχες 

δραστηριότητες. Η δωρεάν αυτή πρόσβαση, όπως και η οργάνωση διάφορων 

τέτοιων μαθημάτων, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από τις υπηρεσίες των Δήμων 

όπου ανήκουν, ή από την Περιφέρεια. 

2. Στα Clusters 6, 2 και 3, επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν και να διεξαχθούν 

ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων και των καθηγητών όλων των 

σχολικών βαθμίδων. Mέσα από αυτή την επιμόρφωση, οι δάσκαλοι και οι 

καθηγητές, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλλιεργούν  στα παιδιά το πώς πρέπει 

να είναι ως ωραίοι άνθρωποι, αλλά επίσης να είναι και υποστηρικτικοί μαζί τους, 

να γίνουν δηλαδή οι μέντορες και οι άνθρωποι που τα παιδιά θα θαυμάζουν. 

Ενδεχομένως, τα σεμινάρια επιμόρφωσης να μπορούσαν να οργανωθούν και μέσα 

στους κόλπους των Δήμων ή/και της Περιφέρειας.  

Β)  Στο Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται στην Dimension 

2, σε όλους τους γύρους της έρευνας, δηλαδή στην Διατροφή, τα οποία εντάθηκαν εξαιτίας 

της Παγκόσμιας Υγειoνομικής Κρίσης του COVID-19. Παράλληλα η Διάσταση αυτή 

προκύπτει να είναι η μία από τις δύο πιο σημαντικές για την ευημερία των παιδιών 

σύμφωνα με τις αναλύσεις PCA και MCA  για όλους τους γύρους. Έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στα Clusters  όπου το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή κυρίως στα Clusters 3 

και 4, αλλά επιπλέον λόγω και της υγειονομικής κρίσης του COVID και στα Clusters 5 και 

1. 

Προτάσεις: 

1. Αναφορικά με την δομή της οικογένειας μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από 

το κατώφλι αναφορικά με την διατροφή εντοπίζεται σε οικογένειες με μια 

κηδεμόνα γυναίκα. Επιπλέον το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που 

αντιμετωπίζουν ζητήματα με την διατροφή, (αναφορικά με τον 4ο γύρο της 

έρευνας), βρίσκεται στην σχολική κατηγορία του Δημοτικού, όπου εφαρμόζεται 

ο θεσμός των σχολικών γευμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές κατηγορίες 

και τις συστάδες, διαπιστώνεται ότι το 43,5% των παιδιών του Δημοτικού στο 

Cluster 3, βρίσκεται σε κίνδυνο έλλειψης της ευημερίας τους αναφορικά με την 

διατροφή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο εξάμηνο του 2019-2020 (2ος 

γύρος της έρευνας) ήταν 37,8% κι ακολουθεί η σχολική κατηγορία του Δημοτικού 

στο Cluster 4 με ποσοστό 34,8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο ίδιο εξάμηνο 

της προηγούμενης χρονιάς διαμορφωνόταν στο 13,1%. Επιπλέον αναφορικά με 

την διατροφή, τα αποτελέσματα στο αντίστοιχο εξάμηνο του περσυνού έτους, 

έδειχναν προβλήματα στην σχολική κατηγορία του Γυμνασίου, συγκριτικά 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα Clusters,  όπου δεν συνηθίζεται να εφαρμόζεται ο 

θεσμός των σχολικών γευμάτων. Αυτές οι διαφοροποιήσεις από το αντίστοιχο 

εξάμηνο της περυσινής χρονιάς, αποτελούν απόρροια της τρέχουσας παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Είναι ευρέως παραδεκτό σε όλους τους 

επιστημονικούς, οικονομικούς κύκλους ότι σχεδόν κάθε κρίση τείνει να κάνει 

τους φτωχούς φτωχότερους, εξαιτίας της αύξησης της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων 

και φτωχών. Δηλαδή, εξαιτίας της αύξησης της ανισότητας. Εδώ λοιπόν 

διαπιστώνεται μια τέτοια περίπτωση. Ειδικότερα πολλά παιδιά του Δημοτικού 

μέχρι πρότινος θρέφονταν με την υποστήριξη των σχολικών γευμάτων, εξαιτίας 

της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας του περιβάλλοντος τους. Το καθεστώς 

όμως των κλειστών σχολείων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, διακόπτει αυτή τη 

σημαντική παροχή προς αυτά τα παιδιά. Επομένως τα παιδιά που ήδη είναι πιο 

ευάλωτα απέναντι στην φτώχεια, επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά ως προς 

την ευημερία τους, από ότι τα παιδιά που δεν χρειάζονταν τα σχολικά γεύματα για 

να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. Επομένως είναι σημαντικό, να 

εξευρεθούν λύσεις τις περιόδους που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ώστε να 
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μην χάνουν τα πιο ευάλωτα ως προς την έλλειψη της ευημερίας  παιδιά, αυτή τη 

σημαντική παροχή. Ίσως θα μπορούσαν να γίνουν κατάλληλες συμφωνίες, από 

τους Δήμους ή την Περιφέρεια, με τις εταιρίες Catering ώστε τα γεύματα να 

φτάνουν με κάποιο τρόπο καθημερινά στο σπίτι τους, αναφορικά με τα Clusters 

3,4,5 και 1, ή εναλλακτικά να δίνεται η δυνατότητα στις οικογένειες των παιδιών 

αυτών, δωρεάν αγοράς ποιοτικού, ωμού φαγητού, για μαγείρεμα.. 

2. Το εύρημα στην Διάσταση της διατροφής (D.2), υποκρύπτει ενδεχομένως αύξηση 

ίσως των ανισοτήτων στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης 

του COVID-19, προτείνεται λοιπόν, οι λήπτες αποφάσεων,  άσκησης 

δημοσιοοικονομικής πολιτικής να στοχεύσουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων 

διά της άμεσης φορολογίας (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, κ.α), παρά 

της έμμεσης φορολογίας (Φ.Π.Α). Ειδικότερα, σύμφωνα με την θεωρία των 

Δημόσιων Οικονομικών,  οι άμεσοι φόροι (π.χ. προοδευτική φορολογία 

εισοδήματος) χρησιμοποιούνται ως αποτελεσματικό εργαλείο στον μετριασμό 

των εισοδηματικών ανισοτήτων, ενώ οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν τις 

εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, επιδεινώνοντας τις ανισότητες. Στα πλαίσια 

αυτά λοιπόν, προτείνεται για παράδειγμα, η απαλλαγή από Φ.Π.Α όλων των 

βασικών τροφίμων στην παιδική διατροφή, στα Clusters 3,4,5 και 1 κατόπιν 

παρεμβάσεως των Δήμων ή/και της Περιφέρειας, αν βεβαίως είναι εφικτό. 

3. Καθότι τα ζητήματα στην Διατροφή, σε όλους τους προηγούμενους γύρους πριν 

τον COVID-19, εντοπίζονταν στις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του 

Λυκείου, είναι σημαντικό  να υπάρξει μέριμνα (ενδεχομένως από τους Δήμους ή 

και από την Περιφέρεια) ούτως ώστε τα σχολικά γεύματα να εφαρμόζονται 

πλήρως σε όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των σχολικών κατηγοριών κι όλων 

των περιοχών της Αττικής, για όλα τα Clusters. H χρηματοδότηση θα μπορούσε 

να επέλθει κατόπιν συνεργασίας με φορείς που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια 

και με εφοπλιστές οι οποίοι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μέσω δωρεών το 

θεσμό των σχολικών γευμάτων, για την επέκταση της εφαρμογής του, σε όλες τις 

σχολικές βαθμίδες, της περιοχής της Αττικής, συνδυαστικά με τυχόν κοινοτικά 

κονδύλια. Επιπλέον, ένα ενιαίο ψηφιακό, σύστημα πληροφόρησης θα μπορούσε 

να δημιουργηθεί, προκειμένου να παρέχει άμεσα πληροφόρηση μεταξύ αυτών 

των φορέων και να συντονίζει τις ενέργειες τους.  Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει 

σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο (βλ. Αρθρ. 18, 24 της  Διεθνής Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού; Aρθρ. 24 του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 

στην Ευρωπαϊκή ́ Ενωση) και όπως προκύπτει από το Ελληνικό Σύνταγμα ( Αρθρ. 

21 παρ. 1-3 Συντ.) η προστασία των παιδιών και κυρίως τα μέτρα για την διατροφή 

και την ομαλή ανάπτυξή τους, αποτελούν στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους.  

Προβλήματα όμως ανακύπτουν πάντοτε σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όταν 

τα κράτη αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε συνθήκες 

ξαφνικής αλλαγής της οικονομικής κατάστασης. Η Ελλάδα έχει λάβει  ήδη προ 

πολλών ετών πολλά μέτρα κοινωνικής πολιτικής σχετικά με την ευημερία των 

παιδιών. Η πρόσφατη, όμως, οικονομική κρίση (2009-2018) έχει μειώσει τις 

δυνατότητες παρέμβασης. Στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες προστέθηκαν και 

τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν λόγω της νέας κρίσης της πανδημίας του 

COVID-19, δηλαδή η ανεργία, η οποία πλήττει μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι 

έμειναν χωρίς εργασία. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στην ανάγκη υπηρεσιών 

διατροφής για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Εν όψει των ανωτέρω, των συνθηκών 

δηλαδή ανωτέρας βίας λόγω των οικονομικών συνθηκών και της ανάγκης 

υποστηρίξεων  του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υγιεινή διατροφή και 

την  ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, υποστηρίζεται,  ότι θα πρέπει να βοηθηθούν 

τα κράτη και κυρίως η Ελλάδα, η οποία έχει υποστεί οικονομική κρίση επί 

δεκαετία, από Ευρωπαϊκούς  οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να εκπληρώσουν 

την υποχρέωσή της παροχής καλής διατροφής στα παιδιά και στου εφήβους. Η 

σχετική αξίωση της Ελλάδας για οικονομική βοήθεια για την διατροφή των 

παιδιών ερείδεται στις ανωτέρω διατάξεις του κοινοτικού, του διεθνούς και του 

εθνικού δικαίου.  

4. Κατόπιν της συνάντησης εργασίας μας με τους φορείς της Toπικής 

Αυτοδιοίκησης μια επιπλέον πρόταση που προέκυψε ως εναλλακτική των 

σχολικών γευμάτων, είναι να υλοποιηθεί μόνιμη ενίσχυση στην διατροφή όλων 

των παιδιών, μέσω του κοινωνικού συσσιτίου ή μέσω της μόνιμης παροχής του 

σχολικού δεκατιανού από όλους τους Δήμους προς όλους τους μαθητές. Μάλιστα 

το σχολικό δεκατιανό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αποτελέσει ένα πλήρη 

θρεπτικό γεύμα, αντίστοιχο των σχολικών γευμάτων κι όχι να περιλαμβάνει μόνο 

ένα απλό σάντουιτς, όπως συνηθίζεται ως τώρα. Ως προς αυτήν τη κατεύθυνση 

όμως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Παιδείας.  

5. Κατόπιν της συνάντησης εργασίας μας με τους φορείς της Toπικής 

Αυτοδιοίκησης μια επιπλέον πρόταση που προέκυψε είναι να τεθεί επανέλεγχος 

και χρονικό όριο σε άνεργους που λαμβάνουν κοινωνική βοήθεια από αρμόδιους 

φορείς, προκειμένου να υπάρχει κίνητρο για αυτούς να αναζητήσουν εργασία και 

να μην επαναπαύονται ζώντας πάντα με επιδόματα και κοινωνική βοήθεια. Μέσω 

αυτού θα εξαλειφθεί το φαινόμενο ότι κάποιοι ζουν ηθελημένα με επιδόματα και 

κοινωνική βοήθεια και δεν ενδιαφέρονται να βρουν εργασία. Η εξάλειψη αυτού 

του φαινομένου θα οδηγήσει σε καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των πόρων 

που προορίζονται για κοινωνική βοήθεια, προκειμένου να διοχετεύονται σε 

ανθρώπους που έχουν παιδιά και όπου  βρίσκονται σε ανέχεια επειδή πραγματικά 

δεν μπορούν να βρουν εργασία παρόλο που το επιθυμούν να εργαστούν.  
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Γ) Στο Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται επίσης και στην 

Dimension 3, σε όλους τους γύρους της έρευνας, δηλαδή στην Ανεργία, τα οποία 

εντάθηκαν εξαιτίας της Παγκόσμιας Υγειoνομικής Κρίσης του COVID-19. Έμφαση θα 

πρέπει να δοθεί στα Clusters , όπου το ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή                                                                                       

κυρίως στα Clusters 3 και 4 . 

Προτάσεις: 

1. Για τον περιορισμό της ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να κάτσουν 

στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα περιορισμού της ανεργίας σε ενήλικες με 

παιδιά, εθνικοί και τοπικοί φορείς χάραξης κοινωνικής πολιτικής (από τους 

Δήμους ή/ και την Περιφέρεια), εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις που 

απασχολούν μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς που διαχειρίζονται ή διοικούν 

κοινοτικά κονδύλια που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, σύμβουλοι, 

εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες του υπουργείου οικονομίας,  οργανισμοί που 

προστατεύουν την ευημερία των παιδιών, οι διευθυντές των σχολείων. Επιπλέον 

θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα πληροφόρησης μεταξύ αυτών των 

φορέων. Αν για παράδειγμα υποπέσει στην αντίληψη ενός διευθυντή σχολείου, 

ότι υπάρχει ανεργία στην οικογένεια ενός παιδιού, μεταξύ αυτού του συστήματος 

πληροφόρησης μπορούν να ενημερωθούν οι υπόλοιποι φορείς και να βρουν 

εργασία στον γονέα. Ενδεχομένως, η άνω προτεινόμενη διαδικασία θα μπορούσε 

να οργανωθεί και να προωθηθεί και μέσα από τους κόλπους των Δήμων ή/και της 

Περιφέρειας, για τα Clusters 3 και 4 .  

2. Αναφορικά με την δομή της οικογένειας, για τον 4ο  γύρο της έρευνας, το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε άντρες οι οποίοι μεγαλώνουν μόνοι 

τα παιδιά τους. Ειδικότερα το ποσοστό των παιδιών κάτω από το κατώφλι  

αναφορικά με την ανεργία των κηδεμόνων τους, διαμορφώνεται στο 31,1%  για 

οικογένειες με έναν κηδεμόνα άντρα, ακολουθούν οι οικογένειες με μια γυναίκα 

κηδεμόνα με ποσοστό 19,5% και οι οικογένειες με δύο κηδεμόνες με ποσοστό 

8,6%. Επομένως παρατηρούμε ότι τα παιδιά που ανήκουν σε μονογονεϊκά 

νοικοκυριά με άντρα κηδεμόνα, είναι πιο ευάλωτα στην έλλειψη της ευημερίας 

τους αναφορικά με την ανεργία του κηδεμόνα τους.  Ταυτόχρονα, για τον 4ο  γύρο 

της έρευνας, στην Dimension 1, που αποτελεί τις υλικές συνθήκες διαβίωσης 

(θέρμανση, ρεύμα, ίντερνετ, κ.α) πάλι το υψηλότερο ποσοστό παιδιών κάτω από 

το κατώφλι εντοπίζεται σε οικογένειες με έναν κηδεμόνα άντρα.  Χαρακτηριστική 

περίπτωση αποτελεί και ο παράγοντας της ύπαρξης υγρασίας ή κρύου στο σπίτι, 

της D.1, όπου ενώ εμφανίζει την χειρότερη εικόνα ανάμεσα σε όλους τους άλλους 

παράγοντες της D.1, ταυτόχρονα το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών κάτω από 

το κατώφλι έλλειψης της ευημερίας τους υπό το πρίσμα αυτού του παράγοντα, 

εντοπίζεται στις οικογένειες με έναν κηδεμόνα, άντρα και διαμορφώνεται στο 

46,3%. Η ανεργία οδηγεί σε διάβρωση της παροχής κατάλληλων υλικών 

συνθηκών διαβίωσης για τα παιδιά και η ανεπάρκεια διατήρησης ενός σπιτιού 

διαρκώς ζεστού, αποτελεί και απόρροια της ανεργίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

άνεργων αντρών που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, έναντι άνεργων γυναικών 

που μεγαλώνουν επίσης μόνες τα παιδιά τους, ίσως δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι μια μερίδα της κοινωνίας πιθανόν να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς 

τις μόνες μητέρες, με αποτέλεσμα να υποστηρίζονται περισσότερο κατά την 

διαδικασία εύρεσης εργασίας. Από την άλλη πλευρά οι άντρες είναι πιο 

υπερήφανοι αναφορικά με τον επαγγελματικό βίο και δεν ζητούν εύκολα βοήθεια 

και υποστήριξη από το κοινωνικό τους περίγυρο, προκειμένου να μην 

στιγματιστούν ως μη ικανοί να τα καταφέρουν στη ζωή τους, ακόμα και σε μια 

έκτακτη συνθήκη όπως η τρέχουσα πανδημία και οι συνακόλουθες συνέπειες της 

στον εργασιακό στίβο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ληφθούν δραστικά μέτρα 

υποστήριξης άνεργων αντρών που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, ως προς το 

να βρουν άμεσα μια εργασία. Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μείνουν 

εκτός αυτών των μέτρων οι άνεργες μητέρες που μεγαλώνουν επίσης μόνες τα 

παιδιά τους. Ίσως η σύνδεση βιομηχανιών (που δεν επηρεάζονται τόσο αρνητικά 

από τα lock-downs όσο άλλοι κλάδοι εργασίας, όπως π.χ ο κλάδος του τουρισμού) 

με φορείς που υποστηρίζουν οικογένειες με παιδιά (ίσως Δήμων ή/και της 

Περιφέρειας), να έδινε την ευκαιρία εύρεσης εργασίας σε άνεργα μονογονεϊκά 

νοικοκυριά με παιδιά. Από μια τέτοια σύνδεση θα ωφελούνταν όλα τα μέρη, 

καθώς οι βιομηχανίες θα είχαν την ευκαιρία να απασχολήσουν περισσότερο 

υπευθύνους κι αποδοτικούς εργαζόμενους, καθότι οι άνθρωποι αυτοί επιθυμούν 

να εργαστούν για το καλό των παιδιών τους κι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο 

εργασίας. 

Δ) Στο Μη Οικονομικό Τμήμα της Ευημερίας, ζητήματα εντοπίζονται επίσης και 

στoν Simple Indicator 18 της Dimension 6, δηλαδή στον  «Ελεύθερο Χρόνο σε 

Δραστηριότητες Αναψυχής», τα οποία εντάθηκαν εξαιτίας της Παγκόσμιας 

Υγειoνομικής Κρίσης του COVID-19. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα Clusters , όπου το 

ζήτημα εμφανίζεται πιο έντονο, δηλαδή κυρίως στα Clusters 1 και 3. 

Προτάσεις:  

1. Το Cluster 3, όπως φαίνεται παραπάνω αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα 

αναφορικά με το οικονομικό τμήμα της ευημερίας των παιδιών. Ωστόσο το 

δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κάτω από το κατώφλι στον παράγοντα «Ελεύθερος 

χρόνος για δραστηριότητες αναψυχής», της Dimension 6 της μη οικονομικής 

ευημερίας, για τον 4ο γύρο της έρευνας, εντοπίζεται πάλι στo Cluster 3 και 

διαμορφώνεται στο 26,9%. Μεγάλο ποσοστό των παιδιών λοιπόν σε αυτό τo 

Cluster δηλώνει ότι δεν αφιερώνει ελεύθερο χρόνο σε ποίηση, ζωγραφική, 

λογοτεχνία, μουσική, άλλες τέχνες, άθληση ή χρόνο με κάποιο κατοικίδιο, κ.α. 

Εδώ καταδεικνύεται το γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι παλεύουν για την βασική 
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τους επιβίωση θεωρούν ως μη σημαντικό για την ευημερία τους, τον ελεύθερο 

χρόνο για δραστηριότητες αναψυχής, παρόλο που και αυτός είναι ένας πολύ  

καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ευημερίας τους. Επιπλέον, το 

πρώτο υψηλότερο ποσοστό κάτω από το κατώφλι στον παράγοντα «Ελεύθερος 

χρόνος για δραστηριότητες αναψυχής», της Dimension 6 της μη οικονομικής 

ευημερίας, για τον 4ο γύρο της έρευνας, εντοπίζεται  στο Cluster 1 και 

διαμορφώνεται στο 39,0%. Είναι απαραίτητο λοιπόν κυρίως στα Clusters 1 και 3, 

οι δραστηριότητες αναψυχής να παρέχονται από το κράτος ως αξιολογά 

αγαθά, κατά τον Musgrave. Στην δημόσια οικονομική, ως αξιόλογα αγαθά, 

εννοούνται τα αγαθά εκείνα τα οποία θα πρέπει να παρέχονται από το κράτος 

δωρεάν ακόμα κι αν τα άτομα δεν τα ζητούν, καθώς δεν γνωρίζουν ποιο είναι το 

συμφέρον τους, ως τέτοια αγαθά θεωρούνται η όπερα, κ.α. Για τα παιδιά των  

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα; 

Από τα αποτελέσματα όλων των κυμάτων της ποσοτικής έρευνας της παιδικής 

ευημερίας, αποκαλύπτεται ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο το να εφαρμοστεί το Σχέδιο 

Δράσης της παρούσης έρευνας. 

Η έρευνα μας, ολοκληρώθηκε! Ένας σημαντικός αντίκτυπος του έργου στην 

κοινωνία, είναι η παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας (χάρτες του Portal System, 

εργαλεία κι άλλα στοιχεία της έρευνας) στο «Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να 

καταστεί ένα Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας. 

Ειδικότερα στην εγκεκριμένη πρόταση που αποτέλεσε την απαρχή, της υλοποίησης 

αυτής της έρευνας, η Επιστημονικά Υπεύθυνη οραματίστηκε το Χαμόγελο του Παιδιού, 

ως ένα Παρατηρητήριο Παιδικής Ευημερίας, που θα καλύψει το τεράστιο κενό της 

προγενέστερης, παντελής έλλειψης επιστημονικής και θεσμικής  καταγραφής της παιδικής 

ευημερίας, με έναν πολυπρισματικό κι εστιασμένο τρόπο, στην Ελλάδα. Το ταξίδι αυτής 

της έρευνας λοιπόν ξεκίνησε πριν τρεισήμισι περίπου χρόνια, με απώτερο προορισμό την 

ίδρυση του Παρατηρητηρίου από το Χαμόγελο του Παιδιού. Είθε λοιπόν, η έρευνα αυτή, 

να αγκυροβολήσει στο λιμάνι του προορισμού της και να καταστεί το Χαμόγελο του 

Παιδιού, ο φορέας της καταγραφής και της παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας, στην 

Ελλάδα, μέσω της υλοποίησης του Παρατηρητηρίου!!! 
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