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Εισαγωγή
Αρκετά χρόνια πριν τη σηµερινή κρίση, κάποιοι ειδικοί αναλυτές, όπως ο Peter
Townsend και ο David Gordon (2000), είχαν επισηµάνει ότι στην Ευρώπη, τις τελευταίες δύο
δεκαετίες του 20ου αιώνα, «η κοινωνική πόλωση φαίνεται να έχει επιταχυνθεί επειδή οι αποδοχές και η αγορά εργασίας απορρυθµίζονται, η προοδευτική φορολογία µειώνεται, οι κοινωνικές παροχές µε έλεγχο του εισοδήµατος διευρύνονται, ενώ ταυτόχρονα η κοινωνική
ασφάλιση αποδυναµώνεται και οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και υπηρεσίες ουσιαστικά ιδιωτικοποιούνται».1
Σήµερα, οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν πλέον ένα γεγονός σε εξέλιξη, το
οποίο διαχρονικά εντείνεται και επιδεινώνεται. Είναι επίσης αναµφισβήτητο ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά τη χώρα µας και οι επιπτώσεις της δεν
περιορίζονται µόνον σε αυτούς που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη των βασικών
τους αναγκών ή στους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους, αλλά και σε πολλές οικογένειες που αντιµετωπίζουν πλέον το µέλλον τους µε αβεβαιότητα. Αν η ελληνική οικονοµία
συνέχιζε να βαδίζει και να αναπτύσσεται στο άνισο περιβάλλον που είχε διαµορφωθεί τα
τελευταία χρόνια, οι τάσεις για διεύρυνση και εξάπλωση της φτώχειας θα ήταν ακόµα
εντονότερες.
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι πολιτικές παρεµβάσεις και οι αυτόµατοι σταθεροποιητικοί µηχανισµοί των συστηµάτων πρόνοιας περιόρισαν κάπως τις οικονοµικές και
κοινωνικές συνέπειες της ύφεσης. Ωστόσο, είναι δύσκολο, να αξιολογήσουµε απόλυτα το
ανθρώπινο κόστος αυτής της κρίσης στη χώρα µας, καθώς ο αντίκτυπος στις αγορές εργασίας
και στον ευρύτερο πληθυσµό, ιδίως όσον αφορά τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, δεν
έχει ακόµη πλήρως µετρηθεί. Ταυτόχρονα, η ανάγκη να περιοριστεί η αύξηση των δηµοσίων
δαπανών, επιτάσσει τη βελτίωση της ποιότητας των παρεµβάσεων και, σε µερικές περιπτώσεις, το σαφή καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων µε αποτελεσµατικότερα και ουσιαστικότερα µέτρα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.
Άλλωστε, ο κατάλογος των κοινωνικών προκλήσεων, είναι µακρύς, διευρύνεται συνεχώς και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον κίνδυνο για αύξηση των ποσοστών της φτώχειας,
των κοινωνικών διακρίσεων, των µακροχρόνια ανέργων, των εργαζόµενων φτωχών, των
χαµηλοσυνταξιούχων και της παιδικής φτώχειας. Κάθε νέα πρόβλεψη των επιπτώσεων της
κρίσης και κάθε νέα εκτίµηση των δεικτών ανισότητας και φτώχειας 2 -οσοδήποτε δραµατικήσύντοµα ξεπερνιέται από τις εξελίξεις, πράγµα που ενισχύει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει
τη χαρτογράφηση του συνολικού φάσµατος της νέας πολυµορφικής και πολύπλοκης πραγµατικότητας. Η παραδοσιακή φτώχεια, η οποία µεταφέρεται από γενιά σε γενιά και συνδέεται µε
οικονοµικούς κυρίως παράγοντες, διαπλέκεται µε τις νέες αστικές µορφές φτώχειας που καθορίζονται από µια αλληλουχία αρνητικών παραγόντων όπως για παράδειγµα η απώλεια εργασίας, η απώλεια εισοδήµατος ή κατοικίας, τα διαζύγια κ.λπ.
Απαιτείται, εποµένως, να αναπτυχθούν νέες συστηµατικές θεωρητικές προσεγγίσεις,
νέοι δείκτες µέτρησης και νέα µεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση των φαινοµένων.
Για παράδειγµα, ο δείκτης ανισότητας S80/S20,3 ο οποίος ανήλθε το 2008 στο 5,9, δεν επαρκεί πλέον και δεν καλύπτει ποσοτικά το σύνολο της έκτασης των κοινωνικών ανισοτήτων.
Είναι προφανές, ότι µέσα στο πλουσιότερο κοµµάτι του πληθυσµού εµπεριέχεται ο µεγάλος
1

Βλέπε: Townsend P., Gordon D., 2000, Breadline Europe, the measurement of poverty, The Policy Press, UK.
Μετρούµενη π.χ. µε τους δείκτες Gini ή S20/S80 και τη µισθολογική διαφορά µεταξύ φύλων.
3
∆ηλαδή το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι σχεδόν 6 φορές µεγαλύτερο από το
µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού.
2
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πλούτος, ενώ το φτωχότερο κοµµάτι συµπεριλαµβάνει και την κατώτατη ακραία φτώχεια.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της έρευνας συνθηκών διαβίωσης (EU-SILC), 832.975
νοικοκυριά το 2008 ή 2.186.869 άτοµα αντιµετώπιζαν ήδη τον κίνδυνο φτώχειας, ενώ πάνω
από το 60% των νοικοκυριών της χώρας είχαν κάποιο χρέος και αντιµετώπιζαν δυσκολία να
αντεπεξέλθουν στις άµεσες οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Εξάλλου, οι ανησυχίες για τις διαφαινόµενες δηµογραφικές αλλαγές δεν περιορίζονται
απλά και µόνο στη γήρανση του πληθυσµού και στα χαµηλά ποσοστά γονιµότητας. Οι
ευρύτερες αλλαγές στη µορφή της οικογένειας,4 όπως τη γνωρίζαµε µέχρι πρόσφατα, αλλά
και οι διαρκώς επιταχυνόµενες µεταναστευτικές ροές, καθώς και η αυξανόµενη αναλογία
φτωχών παιδιών και µόνων γονέων, αποτελούν προκλήσεις που συνδέονται στενά µε τα
επίσης διευρυνόµενα επίπεδα οικονοµικής ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικού απoκλεισµού.
Άλλωστε, πρόσφατες έρευνες θέτουν στο στόχαστρο ή και αµφισβητούν την έννοια
του κοινωνικού αποκλεισµού, που προσδιορίζεται κυρίως ως αποκλεισµός από την αγορά
εργασίας και αναπτύσσουν την έννοια της δυσµενούς ενσωµάτωσης (adverse incorporation).
Πιο συγκεκριµένα, διατυπώνεται η άποψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν είναι ο µόνος
κίνδυνος που απειλεί τους φτωχούς, οι οποίοι µπορεί να βρίσκονται «εντός» του κοινωνικού,
οικονοµικού ή πολιτικού κύκλου αλλά µε ένα τρόπο που δεν είναι, εντέλει, πάντοτε προς
όφελός τους και που, αντιθέτως, µπορεί να επιδεινώνει την κατάστασή τους µε δυσµενείς γι’
αυτούς επιπτώσεις.
Έτσι, µπορεί να υπάρχουν γι’ αυτούς κάποιες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά αυτές
αφορούν συνήθως θέσεις εργασίας τόσο χαµηλά αµειβόµενες, που δεν τους επιτρέπουν ποτέ
να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της φτώχειας. Αντίστοιχα, η δυνατότητα να ψηφίζουν και
να είναι τυπικά µέλη ενός δηµοκρατικού κράτους, δεν αναιρεί το γεγονός ότι κανένας δεν
αντιπροσωπεύει πραγµατικά τα συµφέροντά τους. Επιπλέον, η καταπολέµηση των διακρίσεων, η οποία εστιάζει κυρίως σε πολιτικές που αφορούν κοινωνικές οµάδες, οι οποίες
γίνονται αντικείµενο αδικαιολόγητα άνισης µεταχείρισης και βρίσκονται αντιµέτωπες µε τον
κίνδυνο πιθανού στιγµατισµού, φαίνεται ότι τείνουν να υποκαταστήσουν σταδιακά τις
πολιτικές καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και κυρίως του αποκλεισµού από την
αγορά εργασίας. Η φτώχεια, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, δεν θεωρείται πλέον ως ένας
πιθανός κίνδυνος που καθένας θα µπορούσε να αντιµετωπίσει σε κάποια φάση της ζωής του,
µόνο εξαιτίας του αποκλεισµού του από την αγορά εργασίας. Στις προηγµένες κοινωνίες µας,
όχι µόνο η έλλειψη εργασίας αλλά και η προσωρινή και επισφαλής εργασία µπορεί να
οδηγήσουν στη φτώχεια.5
Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, η ανεργία ενδέχεται να παραµείνει υψηλή ενώ η
εργασία δεν φαίνεται να αποτελεί από µόνη της ένα ικανοποιητικό δίχτυ προστασίας ενάντια
στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Είναι πλέον γνωστό ότι ένα σηµαντικό ποσοστό
φτωχών ανθρώπων, απασχολείται σε, κακής ποιότητας, θέσεις της δευτερεύουσας αγοράς
εργασίας, οι οποίες δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα για µια αξιοπρεπή και ασφαλή
διαβίωση. Επίσης, η απασχόληση δεν αποτελεί πάντα άµεση προτεραιότητα για ανθρώπους
που αντιµετωπίζουν πολυποίκιλες δυσκολίες που αφορούν τη χαµηλή τους εκπαίδευση, την
υγεία ή τις συνθήκες στέγασής τους. Σχετικά µε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, η
επικέντρωση, σχεδόν αποκλειστικά στις πολιτικές απασχόλησης, αποτυγχάνει να ανα-

4

Η αλλαγή αυτή καθορίζεται από χαρακτηριστικά όπως η χρονική αναβολή του γάµου, η αύξηση της αναλογίας των ατόµων
που ζουν µόνα τους, η αύξηση της ελεύθερης –εκτός γάµου– συµβίωσης, η παρατεταµένη διαµονή παιδιών στο πατρικό
σπίτι, η καθίζηση των γεννήσεων (baby bust) καθώς και η µεγάλη αύξηση του ποσοστού διαζυγίων.
5
Βλέπε: Scharpf F., 2000, “The viability of advanced welfare states in the international economy”, Journal of European
Public Policy, 7, 2.
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γνωρίσει το γεγονός ότι αποτελούν πολύπλοκα κοινωνικά προβλήµατα που απαιτούν περισσότερο ολοκληρωµένες πολιτικές προσεγγίσεις καθώς και διαρθρωτικές αλλαγές.
Η άποψη ότι η οποιαδήποτε εργασία είναι καλύτερη από καµία εργασία (και ιδιαίτερα
καλύτερη από τη στήριξη στα προνοιακά επιδόµατα) είναι αµφισβητήσιµη. Ο εξαναγκασµός
ενός ατόµου να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις
δεξιότητές του και εποµένως στη µακροπρόθεσµη δυνατότητά του να διατηρηθεί στην αγορά
εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ανειδίκευτη, κακή και ανασφάλιστη εργασία. Από
αυτήν την άποψη, οι Paugam και Atkinson κάνουν διάκριση µεταξύ της «υποβαθµισµένης
ένταξης» (disqualified integration) που αναφέρεται στην περίπτωση ατόµων ανειδίκευτων, οι
οποίοι όµως έχουν εργασία µε ασφάλιση και της εργασίας ως «συµβιβαστικής ένταξης»
(compromised integration) που αφορά την περίπτωση ανειδίκευτων εργατών, απασχολούµενων στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας ή στην άτυπη οικονοµία, οι οποίοι δεν έχουν την
κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.6
Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, παραδίδουµε στη δηµοσιότητα τον τέταρτο κατά
σειρά τόµο της περιοδικής έκδοσης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) µε τίτλο Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2010,
ο οποίος αποτελεί συµβολή στο φετινό «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέµηση της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού». Το περιεχόµενό του χωρίζεται σε τρεις
ενότητες, που αναφέρονται σε ζητήµατα Φτώχειας και Κοινωνικού Αποκλεισµού,
Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας καθώς και σε Στρατηγικές - Πολιτικές Κοινωνικής
Ένταξης, αποτελεί δε τη συνεισφορά των ερευνητών του Ινστιτούτου στον επιστηµονικό
λόγο για την κατανόηση σηµαντικών προβληµάτων που απασχολούν σήµερα την ελληνική
κοινωνία.

Αθήνα, Ιούνιος 2010

∆ιονύσης Μπαλούρδος
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

6

Βλέπε: Paugam S., 1996, “Poverty and Social Disqualification: A Comparative Analysis of Cumulative Social
Disadvantage in Europe”, Journal of European Social Policy, 6 (4):287-303 και Atkinson A., 1998, “Social Exclusion,
Poverty and unemployment” in Atkinson A. and Hills J. (eds.), Exclusion, Employment and Opportunity, STICERD, London
School of Economics, Discussion Papers Series CASE/4.
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δράσεων που θα οδηγούσαν στη βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής σε συνδυασµό µε την
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων
και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας.
Τα οικονοµικά προβλήµατα, µε επακόλουθο την αύξηση της ανεργίας σε πολλές
χώρες το χρόνο που πέρασε, οδήγησαν στην
αποµάκρυνση από τους στόχους περί εξάλειψης
της φτώχειας µέχρι το 2010, που είχε θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι
η ανάδειξη της φτώχειας και εποµένως και των
πολιτικών για την αντιµετώπισή της απέκτησε
νέα σηµασία από το 1970 και µετά. Η νέα
ώθηση ήταν προϊόν προβληµατισµού µιας νέας
γενιάς οικονοµολόγων, κυρίως του Α. Sen
(1998 και 2000) που έθεσαν το ζήτηµα της
φτώχειας κάτω από νέα διερεύνηση, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι διεθνείς οργανισµοί
όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέλαβαν τη φτώχεια στις
προτεραιότητές τους.
Σε επιστηµονικό επίπεδο, το παραδοσιακό ζήτηµα των διαρθρωτικών αιτιών της
φτώχειας, ο προσανατολισµός σε ερµηνείες βασισµένες σε έναν «φαύλο κύκλο» ή µία
«κουλτούρα της φτώχειας», φαίνεται να έχει
αντικατασταθεί από µία άλλη προβληµατική η
οποία επικεντρώνεται όχι τόσο πολύ στη
διερεύνηση και στις απαντήσεις στο ερώτηµα
«γιατί υπάρχει φτώχεια» αλλά στο «πώς» θα
αντιµετωπιστεί καλύτερα η φτώχεια και προ
πάντων, στη διερεύνηση των χαρακτηριστικών
των φτωχών. Ταυτόχρονα, η παραδοσιακή έννοια της φτώχειας συµπληρώνεται µε την έννοια του κοινωνικού αποκλεισµού, την πολυδιάστατη φτώχεια και τις «νέες αστικές µορφές
φτώχειας». Οι τελευταίες προκύπτουν ως επακόλουθο µιας αλληλουχίας αρνητικών γεγονότων όπως απώλεια εργασίας και εισοδήµατος, µακροχρόνια ανεργία, οικογενειακή κρίση
(διαζύγια) κ.ά., που οδηγούν σε αδυναµία
ρύθµισης της ζωής του ατόµου και εξασφάλισης µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.1
Ένα επιπλέον ζήτηµα που προσέλκυσε
το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
φτώχεια και τον αγώνα για την εξάλειψή της,
ήταν η µεθοδολογία µέτρησής της και η δυνατότητα σύγκρισης ανάµεσα στα κράτη µέλη.
Στο πλαίσιο αυτό, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
που διοργανώθηκε στο Λάεκεν, το ∆εκέµβριο
του 2001, καθορίστηκαν 18 κοινοί στατιστικοί

Η φτώχεια στην Ελλάδα.
Συγκριτικά στοιχεία µε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
∆ιονύσης Μπαλούρδος
Ματίνα Ναούµη

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της έντασης και της έκτασης της φτώχειας στην
Ελλάδα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ27, µε βάση τα στοιχεία της έρευνας EU- SILC, που
δηµοσιεύονται από την Eurostat. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού, η οποία
συνιστά το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι
πολιτικές αντιµετώπισης της φτώχειας. Επιπλέον, καθορίζονται οι βασικές αιτίες της φτώχειας και ξεχωρίζουν οι οµάδες υψηλού κινδύνου. Όπως προκύπτει,
διαχρονικά η φτώχεια στην Ε.Ε. παραµένει σχεδόν
αµετάβλητη και κυµαίνεται κοντά στο 16-17%. Μεταξύ χωρών ωστόσο, η κατάσταση εµφανίζει στοιχεία
έντονης πόλωσης. Από το ένα άκρο, υπάρχουν οι
σκληροί πυρήνες, δηλαδή χώρες µε µέγιστες τιµές
στους δείκτες φτώχειας (Λετονία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία). Στο άλλο άκρο, υπάρχουν οι Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, ∆ανία, Φιλανδία) οι οποίες πλαισιώνονται από χώρες όπως η
Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχία στις οποίες ο
κίνδυνος φτώχειας είναι χαµηλός. Επιπλέον, φαίνεται
ότι υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν οι άνεργοι, οι
µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οι οικογένειες µε
πολλά παιδιά. Άλλωστε, διαπιστώνεται ότι η υψηλή
εκπαίδευση και η απασχόληση σε όλες τις χώρες,
δρουν ως δίχτυ προστασίας κατά της φτώχειας αν και
λόγω της βαθειάς οικονοµικής ύφεσης συχνά διαπιστώνεται ότι και για τους εργαζόµενους, υπάρχει
υψηλός κίνδυνος φτώχειας, ο οποίος συνδέεται µε τις
χαµηλές δεξιότητες, την αβέβαιη και µερική απασχόληση και τις χαµηλές απολαβές.

Εισαγωγή: το πρόβληµα της φτώχειας
στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακήρυξε το
2010 ως ευρωπαϊκό έτος αγώνα κατά της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η
συγκεκριµένη απόφαση είχε ληφθεί πριν από
την οικονοµική κρίση, τον Οκτώβρη του 2008
και προέβλεπε ανάληψη πρωτοβουλιών και

1

Κατά τον R. Chambers (2006), η απάντηση στο τι είναι
φτώχεια εξαρτάται από το ποιος ρωτάει και το ποιος
απαντάει.
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δείκτες οι οποίοι καλύπτουν τέσσερις πολύ σηµαντικές συνιστώσες της κοινωνικής σύγκλισης
(εισοδηµατική φτώχεια, απασχόληση, υγεία και
εκπαίδευση) και προβάλλουν τις πολλαπλές
διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισµού.2
Πρόκειται για δείκτες που προορίζονται να βοηθήσουν στην παρακολούθηση της
προόδου ως προς τους κοινούς στόχους της
κοινωνικής ενσωµάτωσης, που συµφωνήθηκαν
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας (το
∆εκέµβριο του 2000), όπου τα κράτη µέλη
επιβεβαίωσαν και εφάρµοσαν την απόφαση της
Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, ότι η πάλη
ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό απoκλεισµό (στόχος: η απαλοιφή της φτώχειας µέχρι το 2010) θα επιτυγχανόταν καλύτερα µε την
Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού (ΑΜΣ). Τα
βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης περιλαµβάνουν τον καθορισµό κοινών στόχων, την
ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για την
επίτευξη των στόχων αυτών και την περιοδική
υποβολή έκθεσης και ελέγχου της προόδου που
πραγµατικά σηµειώνεται (European Commission 2003, σ. 65).
Αναφέρεται ωστόσο ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες ήταν κυρίως χρηµατικοί/
εισοδηµατικοί. Τον Ιούνιο του 2006 και στη
συνέχεια τον Απρίλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή,3 πρότεινε ένα αναθεωρηµένο σύνολο
κοινών δεικτών για το σκέλος της κοινωνικής
ενσωµάτωσης. Αν και συµπεριλαµβάνονται
πολλοί από τους αρχικούς δείκτες που είχαν
προταθεί, παρατηρείται η προσπάθεια να
συµπεριληφθούν και νέοι δείκτες οι οποίοι να
καλύπτουν ευρύτερα τη µη χρηµατική πλευρά
της φτώχειας, την περίπτωση των εργαζόµενων

φτωχών, την αποστέρηση σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ανέσεις κατοικίας κλπ.4
Όπως θα διαφανεί αναλυτικότερα στη
συνέχεια, το 2008 κατά µέσο όρο το 17% του
πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των χωρών µε τα υψηλότερα
ποσοστά φτώχειας (20%), ενώ µεταξύ των
οµάδων υψηλού κινδύνου συγκαταλέγονται οι
άνεργοι και οι µόνοι γονείς.
H ανάλυση που ακολουθεί περιλαµβάνει τρεις διακριτές ενότητες:
Στην πρώτη ενότητα, στοιχειοθετείται
ειδικότερα ο βασικός προβληµατισµός και τα
ερευνητικά ερωτήµατα, ενώ έµφαση δίνεται
στην περιγραφή της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού (ΑΜΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (ΕΚΜ), µε βάση το οποίο κατανοούνται και ερµηνεύονται καλύτερα τα εµπειρικά στοιχεία.
Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται
συγκριτικά η ένταση και η έκταση της φτώχειας
στις χώρες της ΕΕ-27, µε επιλεγµένους δείκτες
(από το σύνολο των αναθεωρηµένων δεικτών
του Λάεκεν), που αναδεικνύουν τις πλέον
ευάλωτες οµάδες.
Στην τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται η
ανάλυση µε την παρουσίαση των ευρηµάτων
και την ταξινόµηση των χωρών χρησιµοποιώντας κατάλληλα γι' αυτό το σκοπό την
προσέγγιση του Gösta Esping- Andersen. Όπως
θα διαπιστωθεί, η Ελλάδα η Πορτογαλία και
άλλες χώρες του Νότου τοποθετούνται στην
κορυφή της κατάταξης, δηλαδή µεταξύ των
χωρών µε υψηλό κίνδυνο φτώχειας, παρά την
τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µε τις νέες χώρες, αρκετές εκ των οποίων παρουσίαζαν σηµαντική οικονοµική υστέρηση
συγκριτικά µε τη χώρα µας.
Τέλος, αντί επιλόγου, παρατίθενται µία
σειρά από επισηµάνσεις αναφορικά µε τις
πολιτικές καταπολέµησης της φτώχειας.
Το κύριο ερευνητικό ερώτηµα έχει ως
εξής: Ποιο το επίπεδο και τα χαρακτηριστικά της
εισοδηµατικής φτώχειας στην Ελλάδα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.; Εναλλακτικά το ερώτηµα που θα µπορούσε να τεθεί
έχει ως εξής: Πού βρίσκονται συγκεντρωµένοι οι
φτωχοί στην Ε.Ε., ποια τα χαρακτηριστικά και οι
ανάγκες τους;

2

Πρόσφατες έρευνες έχουν προωθήσει την έννοια του
κοινωνικού αποκλεισµού, και οµιλούν για δυσµενή ενσωµάτωση (adverse incorporation). Αυτό που υπογραµµίζεται, είναι ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός δεν είναι ο
µόνος κίνδυνος για τους φτωχούς ανθρώπους. ∆ιότι
µπορεί να είναι «εντός» του κοινωνικού, οικονοµικού ή
πολιτικού κυκλώµατος αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτό
να µην είναι προς όφελός τους. Ο τρόπος µε τον οποίο οι
φτωχοί άνθρωποι «ενσωµατώνονται» µπορεί να είναι
δυσµενής και καταστρεπτικός. Έτσι, µπορεί να έχουν
περιορισµένη δυνατότητα επιλογής, να έχουν εργασία
τόσο κακοπληρωµένη που δεν θα τους επιτρέψει ποτέ να
ξεφύγουν από τη φτώχεια, µπορεί οι σχέσεις µε τους
εργοδότες τους να ενισχύουν την κοινωνικά κατώτερη
θέση τους και µπορεί να ψηφίζουν και να ανήκουν σε ένα
δηµοκρατικό κράτος, αλλά κανένας να µην αντιπροσωπεύει πραγµατικά τα συµφέροντά τους.
3
Βλέπε: European Commission 2006 και 2008.

4

Βλέπε:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_in
clusion/2008/indicators_update2008_en.pdf.
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Σε συνάρτηση µε το ερώτηµα αυτό,
βασικός στόχος της εργασίας, είναι να περιγράψει την κατάσταση στην Ελλάδα συγκριτικά µε
τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Επιµέρους στόχος
είναι η συσχέτιση της φτώχειας µε παράγοντες
δηµογραφικούς, στοιχεία της αγοράς εργασίας,
τις συνθήκες στέγασης, την εκπαίδευση και την
κατάσταση υλικής αποστέρησης.

κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής
για τον εκσυγχρονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (κοινωνικός πυλώνας) και
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ουσιαστικά αντί για ένα σύνολο νέων
πολιτικών, η Στρατηγική της Λισσαβόνας συνίσταται περισσότερο στον επαναπροσδιορισµό
µιας σειράς προτεραιοτήτων (πολιτικών στόχων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που ήδη προϋπήρχαν) σε µια συνεκτική στρατηγική, θέτοντας µια συγκεκριµένη προθεσµία (2010) για
την επίτευξη των στόχων αυτών και ορίζοντας
µια νέα µέθοδο εφαρµογής, την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού (ΑΜΣ).
Πρόκειται για µία διαδικασία στην
οποία τα κράτη µέλη συµφωνούν να συντονίσουν τις πολιτικές τους µέσω ανταλλαγής
εµπειριών και αµοιβαίας εκµάθησης. Λειτουργεί υποστηρικτικά σε προσπάθειες µεταρρυθµίσεων και είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο στην
αξιολόγηση της πορείας κάθε χώρας. Ανάλογα
µε τον τοµέα, η ΑΜΣ περιλαµβάνει µέτρα
«ελαστικού χαρακτήρα» (soft law), τα οποία
είναι λίγο πολύ δεσµευτικά για τα κράτη µέλη,
αλλά δεν έχουν ποτέ τη µορφή οδηγιών,
κανονισµών ή αποφάσεων.7
Όπως αναφέρεται ειδικότερα: 8 «Η προσέγγιση της Ε.Ε. στην κοινωνική πολιτική βασίζεται στην ΑΜΣ: έναν µηχανισµό συντονισµού των πολιτικών των κρατών µελών για την
οικονοµία, την απασχόληση και την κοινωνική
µέριµνα. Ο σκοπός είναι να σηµειωθεί πρόοδος
προς κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους δίνοντας
ταυτόχρονα στην κάθε χώρα τη δυνατότητα να
καθορίσει τις πολιτικές µε τις οποίες θα επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο

Το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής
για την καταπολέµηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού
Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (το Μάρτιο του 2000), υιοθέτησε µία
δεκάχρονη στρατηγική5 µε σκοπό να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση
και να ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και η εξάλειψη της φτώχειας στην Ευρώπη µέχρι το 2010, µαζί µε την
εξασφάλιση επαρκών και βιώσιµων συνταξιοδοτικών συστηµάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, αναδείχτηκαν ως θεµελιώδεις στόχοι της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.6 Τα παραπάνω αποτελούν τους τρεις
5

Η οποία ονοµάστηκε ως πρόγραµµα ή «Στρατηγική της
Λισσαβόνας».
6
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, βασίζεται σε τρεις
επιµέρους στόχους-διαστάσεις ή πυλώνες:
- έναν οικονοµικό πυλώνα που πρέπει να προετοιµάσει τη
µετάβαση προς µια ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται έµφαση στην
ανάγκη για συνεχή προσαρµογή στις εξελίξεις της κοινωνίας της πληροφορίας και στις προσπάθειες για συναίνεση
στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
- έναν κοινωνικό πυλώνα που πρέπει να επιτρέψει τον
εκσυγχρονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου
µέσω επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα κράτη µέλη
καλούνται να επενδύσουν στους τοµείς της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης και να διεξαγάγουν ενεργό πολιτική
απασχόλησης προκειµένου να διευκολύνουν τη µετάβαση
στην οικονοµία της γνώσης.
- έναν περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του
2001, ο οποίος επικεντρώνεται στην ανάγκη διαχωρισµού
της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών
πόρων (ενσωµάτωση στόχων της αειφόρου ανάπτυξης).
Όπως αναφέρεται (ΙΣΤΑΜΕ, 2006, σ. 4): «Η στρατηγική
της Λισσαβόνας βασίζεται στα στοιχεία πάνω στα οποία
χτίστηκε η σύγχρονη Ευρώπη: µια ανοικτή µεικτή
οικονοµία της αγοράς που συνδυάζεται µε τις αξίες του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, που επιχειρεί να
συνδυάσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονοµική
ευηµερία µε την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική

δηµοκρατία. Με τη συµπλήρωση της περιβαλλοντικής
διάστασης το 2001, ο στρατηγικός στόχος της Ε.Ε. για τον
21ο αιώνα αναδιατυπώνεται έτσι ώστε η πορεία προς µία
ανταγωνιστική, δυναµική και βασισµένη στη γνώση
οικονοµία να διασφαλίζει όχι µόνο την κοινωνική συνοχή
αλλά και το σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον».
Αφού διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί κάθε
άλλο παρά επιτεύχθηκαν, στο Εαρινό Συµβούλιο του
Μαρτίου του 2005 η Στρατηγική της Λισσαβόνας αναπροσαρµόστηκε λαµβάνοντας επίσης υπόψη ορισµένα νέα
δεδοµένα, δηλαδή τις νέες συνθήκες σε επίπεδο ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας (διεύρυνση της Ε.Ε.,
γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης, ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις κ.ά). Ο δεύτερος τριετής κύκλος της
αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση καλύπτει την περίοδο 20082010.
7
Μαζί µε την κοινή πολιτική και το διακυβερνητικό
συντονισµό αναφέρεται συχνά ως τρίτη µορφή διακυβέρνησης της Ε.Ε.
8
Βλέπε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, σ. 5.
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της ΑΜΣ, τα κράτη µέλη χαράσσουν τα εθνικά
σχέδια δράσης σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες και τις προγραµµατισµένες ενέργειες, ενώ
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει και παρακολουθεί την πρόοδο».
Γενικά η ΑΜΣ, εξελίσσεται κατά στάδια. Πρώτα το συµβούλιο των υπουργών συµφωνεί σχετικά µε τους πολιτικούς στόχους,
κατόπιν τα κράτη µέλη µεταφράζουν τις οδηγίες στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές
τους και στη συνέχεια, συµφωνούνται οι κοινοί
δείκτες και οι συγκριτικές µετρήσεις επιδόσεων. Τέλος, παρακολουθούνται και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα και συντάσσεται κοινή έκθεση µε τα πορίσµατα/αποτελέσµατα (βλ.
∆ιάγραµµα 1).
Στη βάση της ανακοίνωσης9 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής10 (2005): «εργαζόµαστε
µαζί, εργαζόµαστε καλύτερα: ένα νέο πλαίσιο
για τον ανοικτό συντονισµό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υιοθέτησε το Μάρτιο του 2006 µια
ενιαία ΑΜΣ για την Κοινωνική Προστασία και
την Κοινωνική Ένταξη (Streamlined OMC on
Social Protection and Social Inclusion) η οποία
καλύπτει τρεις τοµείς πολιτικής:11 α) κοινωνική
ένταξη12: καταπολέµηση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισµού, β) επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις και γ) υψηλής ποιότητας βιώσιµη υγειονοµική περίθαλψη και µακροχρόνια
φροντίδα. Κάθε τρία χρόνια τα κράτη µέλη
υποβάλλουν εκθέσεις όπου περιγράφουν τις
στρατηγικές τους και τη συντελεσθείσα πρόοδο, ενώ παράλληλα παραθέτουν παραδείγµατα
ορθών πρακτικών.13
Σκοπός είναι να βοηθηθούν τα κράτη
µέλη να επιτύχουν τους ευρύτερους κοινούς
στόχους που συµφωνήθηκαν καθώς και τους
εξειδικευµένους στόχους για κάθε τοµέα πολιτικής. Όπως αναφέρεται ειδικότερα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη του
2008, σ. 16): «Οι στόχοι αναθεωρούνται συστηµατικά». Οι γενικοί στόχοι που συµφωνήθηκαν
το 2006 αφορούσαν την κοινωνική συνοχή, την
ισότητα των φύλων, την αποτελεσµατική διάδραση µεταξύ οικονοµικών, κοινωνικών προτεραιοτήτων και προτεραιοτήτων βιώσιµης ανάπτυξης, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια
και τη συµµετοχή στη χάραξη πολιτικών.
Υπάρχουν και ειδικοί στόχοι για κάθε
άξονα της ΑΜΣ. Ειδικότερα για το σκέλος της
κοινωνικής ένταξης, αναφέρονται ως στόχοι για
την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού:
• η πρόσβαση όλων στους πόρους, τα δικαιώµατα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για συµµετοχή στην κοινωνία, µε
την πρόληψη και την αντιµετώπιση του
αποκλεισµού και την καταπολέµηση κάθε
είδους διάκρισης που οδηγεί στον αποκλεισµό,
• η ενεργός κοινωνική ένταξη όλων, τόσο
µέσω της προώθησης της συµµετοχής
στην αγορά εργασίας όσο και µέσω της
καταπολέµησης της φτώχειας και του
αποκλεισµού,
• και ότι οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης
είναι επαρκώς συντονισµένες και καλύπτουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και
όλους τους σχετικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που βρίσκονται αντιµέτωπα µε τη φτώχεια, ότι είναι
αποδοτικές και αποτελεσµατικές και ότι

9
Υπογραµµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2005 συζητήθηκε από τα κράτη µέλη η Αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
10
Ο ενδιάµεσος απολογισµός που καταρτίστηκε το 2005
από τον κ. Wim Kok, πρώην πρωθυπουργό της Ολλανδίας, έδειξε ότι οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στο
πλαίσιο της ΑΜΣ αποπροσανατόλισαν από την ιεράρχηση
των στόχων και ότι τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν
δεν ήταν ικανοποιητικά.
11
H ΑΜΣ εφαρµόστηκε µε διαφορετικό βαθµό εστίασης
στους ακόλουθους τρεις τοµείς της κοινωνικής πολιτικής:
• Για την κοινωνική ένταξη (από το 2000).
• Για τις συντάξεις (επαρκή και βιώσιµα συνταξιοδοτικά
συστήµατα, από το 2001).
• Για την υγεία και τη µακροχρόνια υγειονοµική περίθαλψη (από το 2004).
(Βλ.: Informal Meeting of Employment and Social Policy
Ministers, Villach, 19 – 21 January 2006).
12
Αναφέρεται ότι η ΑΜΣ στην κοινωνική ένταξη
αναπτύχθηκε γύρω από ένα σύνολο τεσσάρων στόχων
στην πάλη ενάντια στη φτώχεια. Προώθηση της συµµετοχής στην απασχόληση και της πρόσβασης όλων στους
πόρους, τα δικαιώµατα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
απαιτούνται για τη συµµετοχή στην κοινωνία, πρόληψη
του κινδύνου φτώχειας και αποκλεισµού, δράσεις για τους
πλέον ευάλωτους (ΑµεΑ, µετανάστες, παιδιά, περιοχές
αντιµέτωπες µε τον αποκλεισµό) και κινητοποίηση του
συνόλου των παραγόντων, δηλαδή, προώθηση της συµµετοχής και της έκφρασης των ατόµων σε κατάσταση
αποκλεισµού, κινητοποίηση των αρχών σε εθνικό, περι-

φερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη δοµών, προσαρµογή διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών και
προώθηση διαλόγου και εταιρικής σχέσης µεταξύ όλων
των ενδιαφερόµενων δηµόσιων και ιδιωτικών παραγόντων.
13
Η πρώτη ολοκληρωµένη εθνική έκθεση στρατηγικής
και µε τα τρία σκέλη καταρτίστηκε το 2008.
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έχουν ενσωµατωθεί σε όλες τις σχετικές
δηµόσιες πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και των δηµοσιονοµικών πολιτικών, των πολιτικών για
την εκπαίδευση και την κατάρτιση και
των προγραµµάτων των διαρθρωτικών
ταµείων (ειδικότερα του ΕΚΤ).

Επιπλέον, στην ανανεωµένη Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής (Renewed Social Agenda),
συγκεντρώνεται µια σειρά πολιτικών της Ε.Ε.
προκειµένου να υποστηριχθεί η δράση σε επτά
τοµείς προτεραιότητας, µεταξύ των οποίων
είναι η καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού.15 Στόχος είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες
επηρεάζονται καταλυτικά από την τεχνολογική
αλλαγή, την παγκοσµιοποίηση και την επίµονη
γήρανση του πληθυσµού.
Προβάλλουν αυτές οι πρωτοβουλίες
ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Μοντέλου; Ένα στάδιο που απεικονίζει έναν ενισχυµένο ρόλο για την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι
πιθανό ένας τέτοιος ενισχυµένος ρόλος να προσκρούσει σε ανόµοια εθνικά επίπεδα φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισµού στα κράτη κοινωνικής πρόνοιας και της διαφορικής τους ικανότητας να ανακατανείµουν τους εθνικούς τους
πόρους; Ποια τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου;

Παράλληλα µε τις εξελίξεις αυτές, τον
Ιούνιο του 2006, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) της Ε.Ε. όρισε δείκτες, τόσο
γενικούς όσο και ειδικότερους, για τα τρία σκέλη της ΑΜΣ προκειµένου να µπορεί να παρακολουθείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη
των από κοινού συµφωνηθέντων στόχων. Ειδικότερα η ΕΚΠ πρότεινε ένα χαρτοφυλάκιο
(portfolio) µε 14 γενικούς δείκτες (+11 δείκτες
πλαισίου) που αποσκοπούν να απεικονίσουν
τους σχετικά πρόσφατα υιοθετηµένους γενικούς στόχους καθώς και τρία χαρτοφυλάκια
δεικτών για τα σκέλη της κοινωνικής ένταξης,
των συντάξεων, της υγείας και της µακροχρόνιας περίθαλψης.
Τον Ιούλιο του 2008, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει14 την ενίσχυση της ΑΜΣ
στον κοινωνικό τοµέα, µε σκοπό να επιτύχει
καλύτερα αποτελέσµατα για την περίοδο 20082010 και να προετοιµάσει το έδαφος για την
εισαγωγή ενός υγιούς πλαισίου µετά το 2010. H
ανακοίνωση, που υιοθετείται προσδιορίζει
τέσσερις τοµείς προτεραιότητας: αυξανόµενη
πολιτική δέσµευση και προβολή, ενίσχυση της
θετικής αλληλεπίδρασης µε άλλες πολιτικές της
Ε.Ε., ενίσχυση των αναλυτικών εργαλείων,
καλύτερη οικειοποίηση µέσω ανασκόπησης
από ισότιµους εταίρους, αµοιβαίας µάθησης και
συµµετοχής όλων των σχετικών παραγόντων.

15

14

Βλέπε:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_e
n.htm.
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Βλέπε: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=547
•
Παιδιά και νεολαία – η Ευρώπη του αύριο
•
Επένδυση σε ανθρώπους: περισσότερες και καλύτερες εργασίες, νέες δεξιότητες
•
Κινητικότητα
•
Μεγαλύτερης διάρκειας και υγιέστερες ζωές
•
Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
•
Καταπολέµηση των διακρίσεων και προώθηση
της ισότητας των φύλων
•
Ευκαιρίες πρόσβασης και αλληλεγγύη σε παγκόσµιο επίπεδο
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∆ιάγραµµα 1. Τα στάδια της ΑΜΣ
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Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας δεν προσδιορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Παρά ταύτα γίνεται πολύς λόγος γι΄ αυτό,
θεωρώντας ότι µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των αλλαγών που επιφέρει η Στρατηγική της Λισσαβόνας.
Η απουσία µιας ενιαίας κοινωνικής
πολιτικής στην Ε.Ε. συνιστά εµπόδιο στο σαφή
ορισµό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Όπως, επισηµαίνεται (Κούγιας, 2008, σ.
93) «Το ‘ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο’ ως
ενιαία κατασκευή θεσµοθετηµένη ή µη διαµόρφωσης και παραγωγής κοινωνικής πολιτικής
δεν υφίσταται. Αντ’ αυτού τουλάχιστον τέσσερα διακριτά ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα
ενυπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο ενσωµατώνοντας στη λειτουργικότητά τους τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους και αποδίδοντας διαφορετικά σε όρους ισότητας και αποτελεσµατικότητας».

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στη Λισσαβόνα την
23η και 24η Μαρτίου 2000, τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η
οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή
στο πλαίσιο µιας οικονοµίας βασισµένης στη
γνώση. Η κοινωνική πολιτική, κατέστη ουσιαστικός άξονας της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της να γίνει έως το 2010, η πλέον
ανταγωνιστική και η πλέον δυναµική οικονοµία
της γνώσης παγκοσµίως, µε δυνατότητες επίτευξης µιας διαρκούς οικονοµικής ανάπτυξης η
οποία θα συνοδεύεται από ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό και οι
τρεις συνιστώσες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Μοντέλου (ΕΚΜ), αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται (∆ιάγραµµα 2).

∆ιάγραµµα 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ –∆ΥΝΑΜΙΣΜΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2000, Υφαντόπουλος, Μπαλούρδος, Νικολόπουλος, 2009.
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Άλλωστε, η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε., 2004) αναφέρεται στην
προσέγγιση του Esping -Andersen και διακρίνει
τους εξής τύπους προνοιακών καθεστώτων.16
Το σοσιαλδηµοκρατικό καθεστώς χαρακτηρίζεται από καθολική κρατική υποστήριξη
σε όλα τα άτοµα και θεσµοθετηµένη δέσµευση
του κράτους για επίτευξη κοινωνικής ευηµερίας
και για κοινωνικά δικαιότερη αναδιανοµή εισοδήµατος. Τονίζεται το δικαίωµα εργασίας για
όλους, ενώ το κράτος θεωρείται ως «εργοδότης
άµεσης προσφυγής», υπεύθυνο για τη χρηµατοδότηση και την οργάνωση των κοινωνικών παροχών που χορηγούνται καθολικά σε όλους
τους δικαιούχους. Το πρότυπο ευηµερίας συνοδεύεται από µια ευρεία φορολογική βάση και
από µία υψηλή φορολογική επιβάρυνση.
Το σοσιαλδηµοκρατικό ή «σουηδικό
πρότυπο» όπως συνήθως ονοµάζεται, έχει επίσης το πλεονέκτηµα µιας απλούστερης οργάνωσης απ’ ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
επειδή οι περισσότεροι από τους στόχους
ευηµερίας πραγµατοποιούνται άµεσα από το
κράτος και τις τοπικές αρχές και εξαρτάται
λιγότερο από τα άτοµα, τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), τα άτυπα δίχτυα στήριξης ή την εκκλησία. Αυτό το καθεστώς χαρακτηρίζει τις πολιτικές που κατά κανόνα εφαρµόζονται στις Σκανδιναβικές χώρες (∆ανία,
Σουηδία, Φιλανδία και Νορβηγία).
Η Γερµανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το
Λουξεµβούργο και το Βέλγιο ανήκουν στην
κατηγορία των προνοιακών καθεστώτων, όπου
ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις κοινωνικές παροχές των διαφορετικών επαγγελµατικών οµάδων (ηπειρωτικό, συντεχνιακό/κορπορατιστικόσυντηρητικό καθεστώς). Το µοντέλο αυτό αν
και καλύπτει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών κινδύνων και παροχών, έχει χαµηλότερη αναδια-

νεµητική επίδραση και κόστος από ό,τι το
σοσιαλδηµοκρατικό καθεστώς.
Χαρακτηρίζονται επίσης από τη στρατηγική «αποπληρωµής» των κοινωνικών προβληµάτων καθώς τα αντισταθµιστικά µέτρα
είναι κυρίαρχα, ενώ η καθολικότητα έχει αντικατασταθεί από τις «θεσµοποιηµένες υποσχέσεις πλήρους απασχόλησης» και τις «ιδιωτικές
πρακτικές αγοράς εργασίας». Τα επιδόµατα
ανεργίας για τους ασφαλισµένους και τα
γενναιόδωρα επιδόµατα πρόνοιας οδήγησαν
στη µείωση της φτώχειας κοντά στα επίπεδα
των Σκανδιναβικών χωρών και σε µια πολύ
καλή υγειονοµική περίθαλψη. Η Ολλανδία
χαρακτηρίζεται από ένα «µικτό» κράτος πρόνοιας, µε σοσιαλδηµοκρατικά και γνωρίσµατα
συντεχνιακού τύπου (corporatist).
Το φιλελεύθερο-αγγλοσαξονικό καθεστώς χαρακτηρίζεται από χαµηλό επίπεδο υποστήριξης και στόχευσης σε οµάδες που έχουν
τη µέγιστη ανάγκη. Οι παροχές είναι µέτριου
και χαµηλού επιπέδου και διανέµονται στους
δικαιούχους µε βάση αυστηρό έλεγχο σε εισοδηµατικούς και άλλους πόρους. Παρέχει ένα
χαµηλό βαθµό προστασίας της εργασίας και
εξάπλωση µορφών απασχόλησης που ξεφεύγουν από το κυρίαρχο πρότυπο της πλήρους,
σταθερής απασχόλησης αορίστου χρόνου µε
εξασφαλισµένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα. Χαρακτηρίζεται από επιλεκτικότητα, εύκολη πρόσληψη και απόλυση των εργαζοµένων από τις επιχειρήσεις και έτσι η ανεργία συγκρατείται συνήθως σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο απ' ό,τι στα άλλα κράτη µέλη.
Εντούτοις, αυτή η κοινωνική στρατηγική έχει αποδειχθεί ανεπιτυχής στη µείωση της
φτώχειας, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για την
ευηµερία είναι πολύ χαµηλότερες από εκείνες
των σκανδιναβικών και πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Έχουν υπάρξει περικοπές στα
επιδόµατα κοινωνικής ασφάλισης, κατάργηση
της σύνδεσης µεταξύ κρατικής σύνταξης και
µέσου όρου αποδοχών, δίνονται κίνητρα µεταφοράς σε συστήµατα ιδιωτικής συνταξιοδότησης και έχουν γίνει περικοπές στα δικαιώµατα επιδοµάτων ανεργίας και ανικανότητας
(συµπεριλαµβάνει το Ηνωµένο Βασίλειο και
την Ιρλανδία). Τα συνδικάτα έχουν µια µικρότερη δύναµη στη λήψη αποφάσεων (απ' ό,τι
στις σοσιαλδηµοκρατικές χώρες) και αυτός
είναι ένας από τους λόγους που ερµηνεύουν τη
διασπορά υψηλότερου εισοδήµατος και τον
υψηλότερο αριθµό και ποσοστό χαµηλόµισθων
απασχολήσεων.

16

Ως κριτήρια διάκρισης και σύγκρισης ο Esping–
Andersen, χρησιµοποιεί: α) το βαθµό αποεµπορευµατοποίησης (decommodification), βασικών αγαθών και
υπηρεσιών, δηλαδή τη δυνατότητα να µην εντάσσονται
στη λογική της αγοράς, αλλά να προσφέρονται από το
κράτος ως κοινωνικά αγαθά µε λιγότερο κόστος και
αναδιανεµητικούς στόχους, β) τη συµβολή του κράτους
στη δηµιουργία νέων κοινωνικών στρωµάτων προνοµιούχων πολιτών, µέσω των παροχών του, κάτι που προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη σχέση κράτους –
εργατικών συνδικάτων (Στασινοπούλου, 2006, σ. 59).
Υπογραµµίζεται δε ότι η έννοια της αποεµπορευµατοποίησης εστιάζει στο βαθµό κατά τον οποίο τα άτοµα ή
οι οικογένειες µπορούν να υποστηρίξουν ένα κοινωνικά
αποδεκτό βιοτικό επίπεδο ανεξάρτητα από τη συµµετοχή
της αγοράς (Esping-Andersen, 1990).
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Μία ακόµη ξεχωριστή περίπτωση φαίνεται να συνιστά το νότιο ευρωπαϊκό καθεστώς,
το οποίο χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθµό πόλωσης και κατακερµατισµού του συστήµατος αναπλήρωσης του εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις επαγγελµατικές κατηγορίες, και ένα
µίγµα καθολικών και ιδιωτικών υπηρεσιών και
παροχών. Υπάρχει µια κατηγορία «υπερβολικά
προστατευµένων ατόµων» (υπάλληλοι τραπεζών), αλλά και ένας µεγάλος αριθµός «µη προστατευµένων ατόµων» (µη µόνιµα εργαζόµενοι,
νέοι και µακροχρόνια άνεργοι). Είναι επίσης
ένα καθεστώς που χαρακτηρίζεται από έλλειψη
θεσµοθέτησης ενός ελάχιστα εγγυηµένου εισοδήµατος (στην Ελλάδα). Πρόκειται για ένα
καθεστώς, πολλά στοιχεία του οποίου χαρακτηρίζουν ένα «στοιχειώδες κράτος κοινωνικής
πρόνοιας» και τις πολιτικές σε ισχύ στη νότια
Ευρώπη (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και
Ιταλία). Ο βαθµός κρατικής δραστηριότητας
στον τοµέα της ευηµερίας είναι εξαιρετικά
χαµηλός και µη αποδοτικός στη µείωση της
φτώχειας.
Όσον αφορά τις ανατολικο-ευρωπαϊκές
χώρες, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση
στη θεσµική δοµή των προγραµµάτων κοινωνικής ασφάλισης και τα διαφορετικά επίπεδα
κοινωνικής και οικονοµικής επίδοσης, δεν
υπάρχει καµία γενική συναίνεση για κάποιο
κυρίαρχο πρότυπο. Μερικοί, εντούτοις, θα υποστήριζαν ότι προκύπτει ένα χωριστό ανατολικο-ευρωπαϊκό / µετα-σοσιαλιστικό πρότυπο,
που δεν περιέχεται στην κατηγοριοποίηση που
έχει προταθεί από τον Εsping-Andersen, και το
οποίο περιέχει χαρακτηριστικά των φιλελεύθερων και συντηρητικών καθεστώτων, καθώς
επίσης και µερικά ευδιάκριτα ιδιαίτερα (δικά
του) χαρακτηριστικά γνωρίσµατα π.χ. χαµηλά
οικογενειακά επιδόµατα κλπ.
Οι διαφορές στα παραπάνω µοντέλα
για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Όπως αναφέρεται άλλωστε:17 «Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας παίζουν το
ρόλο των ‘αυτόµατων σταθεροποιητών’ βοηθώντας στη µείωση των επιπτώσεων της οικονοµικής ύφεσης στους πολίτες, ειδικά στις
πιο ευάλωτες οµάδες. Με δεδοµένη την οικονοµική κρίση, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αναµένεται να αυξηθούν, αν και η ικανότητα των κρατών µελών να αντεπεξέλθουν
σε αυτή την αυξηµένη ζήτηση διαφέρει.
17

Οι κατηγορίες που θα πληγούν περισσότερο
από την κρίση πιθανόν να είναι νοικοκυριά που
µειονεκτούν στην αγορά εργασίας και την
κοινωνία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
δικτύων κοινωνικής ασφάλειας αρκετά εύρωστων, ώστε να εµποδίσουν τους ανθρώπους να
τεθούν εκτός αυτών και αρκετά αποτελεσµατικών, ώστε να τους ωθήσουν ξανά στην ενεργό
συµµετοχή στην κοινωνία και την αγορά εργασίας».

Επιλεγµένα χαρακτηριστικά της φτώχειας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση: οµάδες υψηλού κινδύνου-σκληροί πυρήνες της φτώχειας, 2005-2008
Η φτώχεια ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. διαφοροποιείται, αλλά και οι αιτίες της είναι
πολλαπλές.18 Όµως, έξι κατηγορίες ατόµων βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εµφάνισης φτώχειας:
• τα παιδιά (0-17 ετών)
• οι συνταξιούχοι/ηλικιωµένοι
• οι πολύτεκνες οικογένειες
• οι µονογονεϊκές οικογένειες
• οι άνεργοι και άτοµα παραγωγικής ηλικίας που δεν έχουν απασχόληση (λόγω
αναπηρίας για παράδειγµα)
• τα άτοµα µε χαµηλή εκπαίδευση, κυρίως
οι γυναίκες.
Αρκετά άτοµα ανήκουν σε περισσότερες της
µιας απ’ αυτές τις κατηγορίες. Για παράδειγµα,
ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων είναι γυναίκες και έχουν και χαµηλή εκπαίδευση. Τα τρία
τελευταία χαρακτηριστικά (µόνοι γονείς, άνεργοι, µε χαµηλή εκπαίδευση), εντούτοις είναι και
τα πλέον αξιοσηµείωτα, όπως θα δούµε στη
συνέχεια.
Αναλυτικότερα, µε βάση τα στοιχεία
των Πινάκων 1-6 καθώς και των ∆ιαγραµµάτων
3-10, στα οποία περιέχονται συγκριτικά στοιχεία της Ελλάδας και των λοιπών χωρών της
Ε.Ε.-27 από το 2005 ως το 2008, διαπιστώνονται τα ακόλουθα.

18
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο κίνδυνος φτώχειας
αποτελεί µια σχετική µέτρηση της φτώχειας και το όριο
της φτώχειας παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις ανάµεσα
στα κράτη µέλη.

Βλέπε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009, σ. 9.

25

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010
Ο κίνδυνος φτώχειας19 στην Ελλάδα και στην
Ε.Ε.-27

γ) την Τσεχία (9%), τη Σλοβακία (11%) και τη
Σλοβενία (12%) µεταξύ των πρώην σοσιαλιστικών χωρών.
Σε αντίθεση, ο κίνδυνος φτώχειας τείνει να είναι σχετικά υψηλός στις Μεσογειακές
χώρες και στα κράτη της Βαλτικής. Ειδικότερα
για το 2008, η χώρα µας κατατάσσεται µεταξύ
των χωρών στις οποίες καταγράφονται οι υψηλότερες τιµές: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και
Λιθουανία 20%, Ρουµανία 23%, Λετονία 26%,
Ηνωµένο Βασίλειο και Εσθονία 19% και
Πορτογαλία 18%.
Όπως εξάλλου διαπιστώνεται, περίπου
δύο τρίτα του συνολικού φτωχού πληθυσµού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανέµεται σε έξι
χώρες: Γερµανία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο,
Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία (∆ιάγραµµα 4).
Μεταξύ αυτών, το ποσοστό φτώχειας είναι χαµηλότερο του ευρωπαϊκού µέσου όρου (17%)
στη Γερµανία (15%) και στη Γαλλία (13%).
Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, το απόλυτο µέγεθος
του φτωχού πληθυσµού είναι σχεδόν ίδιο στη
Γερµανία όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο αν και η
πρώτη (Γερµανία) έχει ένα σχετικά µεγαλύτερο
µέγεθος πληθυσµού (περίπου 82 εκ. το 2008)
και ένα χαµηλότερο ποσοστό φτώχειας, ενώ η
δεύτερη έχει ένα υψηλότερο ποσοστό φτώχειας
και ένα µικρότερο µέγεθος πληθυσµού (περίπου 61 εκ. το 2008).
Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνεται,
είναι ότι η διεύρυνση της Ε.Ε. µε τα δώδεκα
νέα µέλη δεν έχει αυξήσει σηµαντικά το εύρος
του κινδύνου της σχετικής φτώχειας τουλάχιστον πριν την οικονοµική ύφεση23 (10% η
Ολλανδία και η Τσεχία, έως 25% η Ρουµανία
το 2007).
Εξάλλου, µε βάση τα στοιχεία του
∆ιαγράµµατος 5, όπου έχουµε διασταυρώσει το
επίπεδο φτώχειας µε το όριο φτώχειας (σε
µονάδες αγοραστικής δύναµης24 PPS), διακρίνονται τέσσερις οµάδες χωρών:25

Μειώνεται η φτώχεια στην ΕΕ; η
απάντηση είναι «Μάλλον όχι», αν και απ΄ ότι
προκύπτει, µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν
είναι δυνατό να είναι κανείς πολύ συγκεκριµένος για τις διαχρονικές τάσεις της φτώχειας.20
Τα στοιχεία της έρευνας ΕU- SILC (Statistics
on Income and Living Conditions) για τεχνικούς λόγους, δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε
προηγούµενες έρευνες όπως π.χ. η έρευνα
οικογενειακών προϋπολογισµών ECHP (European Community Household Panel). Εντούτοις,
το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας για το 2008
(17%) δεν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό
των παλαιότερων ερευνών κατά τη διάρκεια της
προηγούµενης δεκαετίας (17% το 1995, 16% το
1997, 15% το 1999, 15% το 2001 και 15% για
την Ε.Ε.-συνολικά το 2002). Κατά συνέπεια είναι λογικό να υποτεθεί ότι στην Ε.Ε. συνολικά
το επίπεδο φτώχειας έχει παραµείνει αρκετά
σταθερό21 (από το 2000 και µετά, κυµαίνεται
γύρω στο 16%-17%). Μεταξύ των κρατών
µελών ωστόσο, παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις το εύρος των οποίων διαχρονικά
µεταβάλλεται. Αναλυτικότερα το 2008, το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κυµαίνεται µεταξύ 9% (Τσεχία) και 26% (Λετονία) ενώ ένα
έτος πριν το εύρος κυµαινόταν µεταξύ 10%
(Ολλανδία) και 25% (Ρουµανία).
Το 2008, χαµηλά επίπεδα φτώχειας
χαρακτηρίζουν (Πίνακας 1. ∆ιάγραµµα 3):
α) τις Σκανδιναβικές ή Σοσιαλδηµοκρατικές
χώρες:22 Σουηδία, ∆ανία (12%), Φιλανδία
(14%) και την Ολλανδία (11%),
β) την Αυστρία (12%) µεταξύ των αποκαλούµενων κορπορατιστικών χωρών,
19

Όλα τα στοιχεία προέρχονται από την Eurostat

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/).
20
Για την εκτίµηση της φτώχειας χρησιµοποιείται η
έννοια του ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος, το οποίο
ορίζεται ως το συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα του
νοικοκυριού µετά τη διαίρεσή του µε το ισοδύναµο µέγεθός του. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Eurostat, το ισοδύναµο µέγεθος νοικοκυριού υπολογίζεται µε βάση την
τροποποιηµένη κλίµακα του ΟΟΣΑ, σύµφωνα µε την
οποία, δίνονται οι εξής συντελεστές στάθµισης: συντελεστής στάθµισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για άτοµα
άνω των 14 και 0,3 για παιδιά 14 ετών και κάτω.
21
Αν και µπορεί να είχαν υπάρξει σηµαντικές αλλαγές σε
µερικές χώρες, ιδιαίτερα στη σύνθεση, δηλαδή ποιες
οµάδες είναι περισσότερο ευάλωτες στον κίνδυνο της
φτώχειας.
22
Με βάση την ταξινόµηση που αναφέρει o Gösta EspingAndersen.

23

Αν και παρατηρείται διαφοροποίηση το 2008: Τσεχία
9% και Λετονία 26%.
24
Το PPS (Purchasing Power Standard) είναι τεχνητή
νοµισµατική µονάδα που εκφράζει τις ισοτιµίες της αγοραστικής δύναµης για σκοπούς συγκρισιµότητας των
χωρών µελών. Το όριο φτώχειας ως ποσοστό του συνολικού διαµέσου εισοδήµατος µπορεί να εκληφθεί ως ένα
αδρό µέτρο του γενικού βιοτικού επιπέδου.
25
Στο ∆ιάγραµµα, φαίνεται επίσης και η γραµµή παλινδρόµησης η οποία έχει εκτιµηθεί µε εξαρτηµένη µεταβλητή τον κίνδυνο της φτώχειας στις χώρες της Ε.Ε. και
ανεξάρτητη µεταβλητή το διάµεσο εισόδηµα (όριο φτώχειας, σε PPS).
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1. Χώρες κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο φτώχειας και πάνω από το µέσο
όρο του ορίου φτώχειας (Φιλανδία,
Σουηδία, ∆ανία, Γαλλία, Ολλανδία,
Αυστρία, Λουξεµβούργο, Βέλγιο και
Γερµανία).26 Ουσιαστικά, στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνον οι
χώρες µε σοσιαλδηµοκρατικό ή συντηρητικό προνοιακό καθεστώς.
2. Χώρες κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο φτώχειας και κάτω από το µέσο
όρο του ορίου φτώχειας (Μάλτα,
Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία).
3. Χώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο φτώχειας και πάνω από το µέσο
όρο του ορίου φτώχειας (Ιρλανδία,
Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία και Ηνωµένο
Βασίλειο).
4. Χώρες πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο φτώχειας και κάτω από το µέσο
όρο του ορίου φτώχειας (Λετονία,
Εσθονία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Βουλγαρία).
Φαίνεται εποµένως ότι αν και τα
χαµηλά ποσοστά φτώχειας στην Τσεχία, στη
Σλοβακία, στη Σλοβενία και στην Ουγγαρία
είναι συγκρίσιµα µε τα χαµηλά ποσοστά φτώχειας στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Ολλανδία
ή στο Λουξεµβούργο, εντούτοις το βιοτικό
επίπεδο στις δύο αυτές οµάδες χωρών είναι
σηµαντικά διαφορετικό.

Στη χώρα µας διαπιστώνεται ότι την
περίοδο 1994-2008 η τάση της φτώχειας είναι
πτωτική (∆ιάγραµµα 6). Όµως, από το 2000 και
µετά παρατηρούµε ότι η φτώχεια είναι σταθερή
και κυµαίνεται γύρω στο 20%. Σε γενικές
γραµµές, το 2008 µόνο τρεις χώρες η Λετονία
(26%), Ρουµανία (23%) και η Βουλγαρία
(21%) έχουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Ο
συνολικός αριθµός των φτωχών27 (περίπου
2.242.750 άτοµα ή 830.000 νοικοκυριά) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,7% του πληθυσµού των
φτωχών στην Ε.Ε.-27 (όταν το ποσοστό του
πληθυσµού της χώρας αντιστοιχεί σε 2,25%
του πληθυσµού της Ε.Ε.-27). Σύµφωνα µε δικές
µας εκτιµήσεις28 ο κίνδυνος φτώχειας για το
2010 θα έχει αυξηθεί κατά µία ποσοστιαία
µονάδα και θα προσεγγίσει το επίπεδο του
21%, ενώ σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95% ο
κίνδυνος φτώχειας θα κυµανθεί µεταξύ 20%
και 22,5%. Φαίνεται εποµένως ότι η οικονοµική κρίση φέρνει αύξηση της αναλογίας των
φτωχών.

27

Εκτιµώµενος πληθυσµός στο µέσον του 2008:
11.213.785 άτοµα.
28
Με βάση τις δυνατότητες που παρέχει το στατιστικό
πακέτο SPSS, εκτιµούµε µε στατιστική παλινδρόµηση και
παρουσιάζουµε την επικρατέστερη εξίσωση (β΄ βαθµού):
(R2 =0,7436). Όπου: Υ είναι η
Y = b 0 + b 1t + b 2t 2
εξαρτηµένη µεταβλητή (φτώχεια), t είναι η µεταβλητή του
χρόνου, b1, b2 είναι οι συντελεστές παλινδρόµησης και b0
είναι ο σταθερός όρος.
26

Βέλγιο και Γερµανία κοντά στο Μ.Ο.
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Πίνακας 1
Επίπεδο φτώχειας* στην Ε.Ε., 2005-2008
Χώρα

2005

2006

2007

2008

%
κατανοµή
φτωχού
πληθυσµού

EU27

16

16

17

100,0

Βέλγιο

15

15

15

Βουλγαρία

14

18

14

Τσεχία

10

10

10

∆ανία

12

12

12

Γερµανία

12

13

15

Εσθονία

18

18

19

Ιρλανδία

20

18

18

Ελλάδα

20

21

20

Ισπανία

20

20

20

Γαλλία

13

13

13

Ιταλία

19

20

20

Κύπρος

16

16

16

Λετονία

19

23

21

Λιθουανία

21

20

19

Λουξεµβούργο

14

14

14

Ουγγαρία

13

16

12

Μάλτα

14

14

14

Ολλανδία

11

10

10

Αυστρία

12

13

12

Πολωνία

21

19

17

Πορτογαλία

19

18

18

Ρουµανία

18

19

25

Σλοβενία

12

12

12

Σλοβακία

13

12

11

Φιλανδία

12

13

13

Σουηδία

9

12

11

Ηνωµένο Βασίλειο

19

19

19

17
15
21
9
12
15
19
16
20
20
13
19
16
26
20
13
12
15
11
12
17
18
23
12
11
14
12
19

2,01
2,07
1,07
0,85
14,86
0,35
0,85
2,90
11,10
9,90
13,85
0,17
0,76
0,83
0,07
1,43
0,07
1,91
1,29
7,87
2,33
5,84
0,31
0,70
0,96
1,42
14,23

* 60% του διαµέσου ισοδύναµου εισοδήµατος µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις (60% of median equivalised income after social transfers)
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Ένα φαινόµενο το οποίο αρχίζει να
λαµβάνει διαστάσεις στις χώρες της Ε.Ε. είναι
η παιδική φτώχεια (παιδιά κάτω των 18 ετών).
Το 2008, µε ποσοστό 20% τα παιδιά στην Ε.Ε.27, αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας απ΄ ό,τι ο συνολικός πληθυσµός (Πίνακας
2, ∆ιάγραµµα 7). Σε γενικές γραµµές, η τάση
αυτή καταγράφεται στις περισσότερες χώρες
του ευρωπαϊκού νότου και σε πολλές από τις
νεοενταχθείσες χώρες. Τα υψηλότερα ποσοστά
παιδικής φτώχειας καταγράφονται στη Ρουµανία (33%), στη Βουλγαρία (26%), στην Ιταλία
και στη Λετονία (25%), στην Ισπανία (24%),
στη Λιθουανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην
Πορτογαλία και στην Ελλάδα (23%). Αντίθετα, ο κίνδυνος για τα παιδιά είναι χαµηλότερος
του κινδύνου φτώχειας που συναντάται στο
συνολικό πληθυσµό µόνον σε πέντε χώρες:
∆ανία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία και Φιλανδία, ενώ στη Σλοβενία η φτώχεια παιδιών
(12%) είναι ίση µε τη φτώχεια στο γενικό πληθυσµό. Βασική διαπίστωση είναι ότι η τάση του
κινδύνου φτώχειας για τα άτοµα ηλικίας 0-17
ετών είναι αυξητική στη χώρα µας καθώς και
σε πολλές άλλες χώρες (Γερµανία, Γαλλία
κλπ.).

Φτώχεια ηλικιωµένων, παιδιών, µονογονεϊκών
και πολυµελών νοικοκυριών
Κατά µέσο όρο στην Ε.Ε.-27 οι ηλικιωµένοι (65 ετών και άνω) το 2008 αντιµετωπίζουν έναν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας
απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσµός (19% έναντι
17%). Ωστόσο, µεταξύ χωρών οι διαφορές είναι ουσιαστικές (Πίνακας 2, ∆ιάγραµµα 7). Το
ποσοστό φτώχειας για τους ηλικιωµένους είναι
περίπου µισό απ΄ ό,τι στο γενικό πληθυσµό σε
τέσσερις χώρες: Τσεχία (5%), Λουξεµβούργο
(7%), Ουγγαρία (6%) και Πολωνία (8%), ενώ
καταγράφεται ελαφρώς χαµηλότερο ή ίσο µε το
ποσοστό του γενικού πληθυσµού για τους ηλικιωµένους στη Γαλλία (13%), στην Ολλανδία
(10%), στη Σουηδία (11%) και στη Σλοβακία
(8%). Σε αντίθεση, ο κίνδυνος φτώχειας που
αντιµετωπίζεται από τα άτοµα ηλικίας 65 ετών
και άνω εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονος (πάνω
από τον εθνικό µέσο όρο) στη Λιθουανία
(30%), στο Ηνωµένο Βασίλειο (30%), στην
Εσθονία και στη Λετονία (33%) και φθάνει
ακόµη και 51% στην Κύπρο. Στην Ελλάδα
παρατηρείται διατήρηση της µεγάλης ηλικίας
ως επιβαρυντικού παράγοντα – αν και διαχρονικά µειώνεται σηµαντικά: 28% το 2005,
25% το 2007 και 22% το 2008.

∆ιάγραµµα 7.
Κίνδυνος φτώχειας παιδιών (0-17 ετών) και ηλικιωµένων (65 ετών και άνω),
στην Ε.Ε.-27, 2008
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Εξάλλου, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 2, το 2008 στην Ε.Ε.-27 οι
γυναίκες αντιµετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο
φτώχειας (17%) απ΄ ό,τι οι άνδρες (16%), ενώ
στις περισσότερες περιπτώσεις χωρών παρατηρείται µία παρόµοια τάση. Το ποσοστό φτώχειας γυναικών στο Βέλγιο (16%), στη Γερµανία (16%), στην Ιρλανδία (19%), στην Ελλάδα
(21%), στη Γαλλία (14%), στην Ιταλία (21%),
στην Κύπρο (17%), στη Λιθουανία (21%), στη
Μάλτα (15%), στην Ολλανδία (11%), στην
Αυστρία (13%) και στην Πορτογαλία (19%)
είναι κατά µία περίπου ποσοστιαία µονάδα
υψηλότερο του ποσοστού φτώχειας για το σύνολο του πληθυσµού. Όµως η διαφορά στα
ποσοστά ανδρών και γυναικών είναι έντονη στη
Βουλγαρία (3 ποσοστιαίες µονάδες), στην Εσθονία (6 ποσοστιαίες µονάδες), στη Λιθουανία (4 ποσοστιαίες µονάδες) και στη Λετονία
(5 ποσοστιαίες µονάδες), στην Κύπρο είναι
επίσης 4 ποσοστιαίες µονάδες, στην Ελλάδα η
διαφορά είναι µόλις µία ποσοστιαία µονάδα,
όπως και στη Φιλανδία, ενώ στη Σουηδία και
στη ∆ανία παρατηρείται διαφορά 2 ποσοστιαίων µονάδων. Πιθανή αιτία στη διαφοροποίηση των ποσοστών φτώχειας να είναι η
ανισότητα στις αµοιβές ανδρών και γυναικών η
οποία έχει πολλαπλές αιτίες και απαιτεί πολλαπλές λύσεις και άµεσες παρεµβάσεις καθώς
αναµένεται ότι οι επιπτώσεις της ύφεσης θα
ασκήσουν µεγαλύτερη πίεση στις γυναίκες
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM/2009/0694 τελικό).
Αναφορικά µε τη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
Πίνακα 3, περίπου σε µισά από τα κράτη µέλη,
η φτώχεια µεταξύ των νοικοκυριών µε δύο
παιδιά είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη
φτώχεια των νοικοκυριών µε ένα παιδί.29 Η
τάση αυτή χαρακτηρίζει τις νοτιοευρωπαϊκές
χώρες καθώς και τις ανατολικοευρωπαϊκές
χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σηµαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη δοµή/σύνθεση του
νοικοκυριού: ο µεγάλος αριθµός παιδιών (τουλάχιστον τρία ή περισσότερα) καθώς επίσης
και τα µονογονεϊκά νοικοκυριά. Στην Ελλάδα,
στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία,
καθώς και στην Ουγγαρία, στη Λετονία, στη
Λιθουανία και στην Πολωνία τουλάχιστον ένα
στα τρία νοικοκυριά µε τρία ή περισσότερα

παιδιά έχει εισόδηµα κάτω από το όριο
φτώχειας. Αντίστοιχα, το ποσοστό φτώχειας
µόνων γονέων κυµαίνεται γύρω στο 30% στην
πλειοψηφία των 27 χωρών. Ωστόσο πάνω από
40% σηµειώνεται στη Μάλτα (54%), στο
Λουξεµβούργο (45%) και στο Ηνωµένο Βασίλειο (44%). Σε αντίθεση µε τις χώρες αυτές, η
κατάσταση των µόνων γονέων είναι σχετικά πιο
ευνοϊκή στη ∆ανία (17%), στη Φιλανδία (22%)
και στη Σουηδία (24%). Η παρουσία παιδιών
φαίνεται να ενεργοποιεί ικανοποιητικά τους
κρατικούς µηχανισµούς στήριξης και αλληλεγγύης που δρουν προστατευτικά στις εν λόγω
χώρες (Πίνακας 3).
Ειδικότερα για την Ελλάδα, φαίνεται
να καταγράφεται σηµαντικός κίνδυνος φτώχειας για τα νοικοκυριά µε 3 ή περισσότερα
παιδιά, ο κίνδυνος φτώχειας είναι της τάξης του
30% το 2007 και περιορίζεται σε 27% το 2008.
Στις µονογονεϊκές οικογένειες εκτιµάται ότι ο
κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται σε 34% το 2007
και περιορίζεται σε 27% το 2008.
Εργαζόµενοι και άνεργοι φτωχοί
Οι άνθρωποι που εργάζονται δεν προστατεύονται απαραιτήτως από τη φτώχεια.
Όπως διαπιστώνεται, αναλογία 8% των απασχολούµενων στην Ε.Ε.-27 είχε εισόδηµα κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ στην Ελλάδα
καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό
(14%), µετά τη Ρουµανία (18%). Πάνω από το
10% είναι επίσης ο κίνδυνος φτώχειας των
εργαζοµένων στην Πολωνία και Πορτογαλία
(12%), στην Ισπανία και στη Λετονία (11%). Η
φτώχεια εργαζοµένων µπορεί να προκύψει από
διάφορες αποτυχίες της αγοράς εργασίας, όπως
η επαναλαµβανόµενη ανεργία, η ασταθής
εργασία, η ακούσια µερική απασχόληση, οι
χαµηλές απολαβές ή από ιδιαιτερότητα στη
δοµή του νοικοκυριού (π.χ. ένας απασχολούµενος µε περισσότερα εξαρτώµενα άτοµα). Σε
ολόκληρη την Ε.Ε.- 27 και σχεδόν σε όλα τα
κράτη µέλη, οι προσωρινά και οι µερικής απασχόλησης καθώς και οι εποχιακά εργαζόµενοι,
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας απ’
ό,τι οι µόνιµα και µε πλήρη απασχόληση εργαζόµενοι. Για παράδειγµα στην Ελλάδα, το
2007, για τους προσωρινά απασχολούµενους
καταγράφεται κίνδυνος φτώχειας 19% ενώ για
τα άτοµα µε µόνιµη απασχόληση ο κίνδυνος
φτώχειας είναι µόλις 5%. Αντίστοιχα στους
µερικά απασχολούµενους ο κίνδυνος φτώχειας

29

Στην Ελλάδα το ποσοστό φτωχών νοικοκυριών µε ένα
παιδί είναι ίσο µε το ποσοστό φτώχειας στο σύνολο του
πληθυσµού.
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είναι υψηλός (27%), ενώ για τα άτοµα µε
πλήρη συµβατική απασχόληση ο κίνδυνος φτώχειας είναι µειωµένος (13%). Εξάλλου, σε κάθε
επίπεδο έντασης εργασίας,30 οι οικογένειες/
νοικοκυριά της Ε.Ε.-27 µε εξαρτώµενα παιδιά
ήταν περισσότερο εκτεθειµένες στον κίνδυνο
φτώχειας απ’ ό,τι οι οικογένειες χωρίς εξαρτώµενα παιδιά.
Στη χώρα µας το 2008 (Πίνακας 4), η
πλήρης ένταση εργασίας (WI=1) περιορίζει
σηµαντικά τον κίνδυνο φτώχειας (10%). Αντίθετα, αν η ένταση της εργασίας είναι µηδενική
(WI=0), δηλαδή τα άτοµα παραγωγικής ηλικίας
δεν έχουν εργαστεί καθόλου σε όλη τη διάρκεια
του έτους, τότε ο κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (44%). Αν θεωρήσουµε ότι η απασχόληση συνιστά τον πλέον
καθοριστικό παράγοντα στην πάλη ενάντια στη

φτώχεια, και οµαδοποιώντας τις ευρωπαϊκές
χώρες σε τέσσερις διακριτούς τύπους καθεστώτων ευηµερίας, διαπιστώνουµε ότι την
υψηλότερη φτώχεια µεταξύ των εργαζοµένων
εµφανίζουν οι χώρες της Νοτίου Ευρώπης
(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία) συνεπικουρούµενες από τη Ρουµανία και την Πολωνία
(∆ιάγραµµα 8).
Αντίθετα, τη χαµηλότερη φτώχεια µεταξύ των εργαζοµένων και των ανέργων εµφανίζουν οι χώρες µε σοσιαλδηµοκρατικό καθεστώς ευηµερίας (∆ανία, Σουηδία, Φιλανδία)
αλλά και χώρες όπως η Κύπρος, η Ολλανδία
και η Μάλτα.
Τέλος, χώρες µε φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος (Ηνωµένο Βασίλειο) και µία σειρά
από άλλες νεοενταχθείσες χώρες φαίνεται να
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε υψηλή φτώχεια µεταξύ των ανέργων.

∆ιάγραµµα 8. Άνεργοι φτωχοί και εργαζόµενοι φτωχοί στην Ε.Ε.-27, το 2008
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Η ένταση εργασίας είναι η αναλογία του αριθµού των
µηνών που έχουν εργαστεί όλα τα οικονοµικώς ενεργά
µέλη ενός νοικοκυριού κατά το έτος αναφοράς, ως προς
το συνολικό αριθµό µηνών που θα µπορούσαν θεωρητικά
να έχουν εργαστεί. Ο δείκτης κυµαίνεται από 0 (wi =0 όλα
τα ενεργά µέλη του νοικοκυριού άνεργα) έως 1 (wi =1 όλα
τα ενεργά µέλη πλήρως απασχολούµενα).
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Καθεστώς κατοικίας

Η αδυναµία απόκτησης συνηθισµένωνδιαρκών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. ΙΧ αυτοκίνητο, πλυντήριο ρούχων, έγχρωµη τηλεόραση, τηλέφωνο) δείχνει έλλειψη µόνιµων πόρων, παρά την ανεπάρκεια του τρέχοντος εισοδήµατος, µε συνέπεια να φανερώνονται αδρά
στοιχεία διάρκειας και εµµονής της φτώχειας.
Αντίθετα, η αδυναµία απόκτησης στοιχειωδών
αγαθών και εκπλήρωσης αναγκών µάλλον
φανερώνει στοιχεία «απόλυτης» αποστέρησης/
φτώχειας.
Τα µέτρα της υλικής αποστέρησης προσθέτουν σηµαντικές πληροφορίες σε αυτές που
παρέχονται από τα συµβατικά εισοδηµατικά
µέτρα. Παράλληλα, επιτρέπουν µια αξιολόγηση της φτώχειας από µια µακροπρόθεσµη
προοπτική και συνεισφέρουν καταλυτικά στην
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των µηχανισµών που την προάγουν.
Ως ποσοστό υλικής αποστέρησης ορίζεται η επιβεβληµένη έλλειψη τουλάχιστον
τριών από τα προαναφερθέντα εννέα στοιχεία
(Eurostat 2010, σ. 1). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα
του Πίνακα 5, το 2008 ποσοστό 17% του πληθυσµού της Ε.Ε.-27 αντιµετώπισε αυτή την
κατάσταση αποστέρησης. Τα πιο υψηλά επίπεδα καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (51%), στη
Ρουµανία (50%), στην Ουγγαρία (37%) και στη
Λετονία (35%). Αντίθετα, οι χαµηλότερες τιµές
σηµειώθηκαν στο Λουξεµβούργο (4%), στην
Ολλανδία (5%) και στη Σουηδία (5%). Το
ποσοστό της Ελλάδας (22%) κυµαίνεται σε
υψηλότερα επίπεδα από το µέσο όρο της Ε.Ε.27 (17%). Σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι η
ταξινόµηση των χωρών µε βάση το δείκτη
υλικής αποστέρησης ή το σύνθετο δείκτη φτώχειας και αποστέρησης είναι παρόµοια, σχετικά
διαφοροποιηµένη απ’ ό,τι µε την κατάταξη µε
το δείκτη εισοδηµατικής φτώχειας.
Εξετάζοντας µερικά από τα µεµονωµένα στοιχεία που καθορίζουν την υλική
αποστέρηση, φαίνεται ότι το 2008, ποσοστό
37% του πληθυσµού της E.Ε.-27 δεν µπορούσε
να αντέξει οικονοµικά ετήσιες διακοπές µιας
εβδοµάδας µακριά από το σπίτι (Ελλάδα 50%),
10% δεν µπορούσε να αντέξει οικονοµικά τη
δαπάνη για επαρκή θέρµανση (Ελλάδα 15%),
9% δεν µπορούσε να αντέξει οικονοµικά να
έχει ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι
κάθε δεύτερη ηµέρα (Ελλάδα 7%) και 9% δεν
µπορούσε να αντέξει οικονοµικά την απόκτηση

Ένα άλλο στοιχείο αφορά την ιδιοκτησία κατοικίας. Σε αντίθεση µε ότι παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., στην
Ελλάδα φαίνεται να υπάρχει επιβάρυνση, αν
κάποιος έχει δικό του σπίτι: ο κίνδυνος
φτώχειας είναι σχεδόν ίδιος µε τον κίνδυνο
φτώχειας για το σύνολο του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία,31 το έτος 2005
ο κίνδυνος φτώχειας των ατόµων µε ιδιόκτητη
κατοικία ανερχόταν σε 20%, ενώ των ατόµων
που έµεναν σε ενοικιαζόµενη κατοικία ανερχόταν σε 18%. Παρόλα αυτά το 2008, η τάση
αυτή αντιστρέφεται (19% η φτώχεια για τους
ιδιοκτήτες και 25% για τους ενοικιαστές),32
πολύ πιθανά λόγω συνυπολογισµού της ιδιοκατοίκησης κατά την εκτίµηση του κινδύνου της
φτώχειας (από το 2006 και µετά).
Υλική αποστέρηση και ακραία φτώχεια
Προκειµένου να δοθεί µια πληρέστερη
εικόνα του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ε.Ε.,
το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, που είναι
ένα σχετικό µέτρο, πρέπει να συµπληρωθεί από
το ποσοστό (ή το δείκτη) υλικής αποστέρησης,
το οποίο κατά ένα βαθµό περιγράφει τον
κοινωνικό αποκλεισµό σε όρους περισσότερο
απόλυτους. Πρόκειται για µία σύνθετη έννοια η
οποία στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας,
ορίζεται ως η επιβεβληµένη αδυναµία να
µπορεί κανείς να αντεπεξέλθει οικονοµικά σε
τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα εννέα
στοιχεία: 1) κάλυψη έκτακτων αλλά αναγκαίων
δαπανών, 2) άδεια µία εβδοµάδα το χρόνο
µακριά από το σπίτι, 3) πληρωµή δανείου για
οικοσκευή, πληρωµή ενοικίου ή δόσης αγοράς
κατοικίας, πληρωµή λογαριασµών ∆ΕΗ, νερού
κλπ., 4) κατανάλωση κάθε δεύτερη ηµέρα κρέατος, κοτόπουλου, ψαριού ή λαχανικών (για
χορτοφάγους), 5) ικανοποιητική θέρµανση στο
σπίτι,33 6) απόκτηση πλυντηρίου ρούχων, 7)
απόκτηση έγχρωµης τηλεόρασης, 8) απόκτηση
τηλεφώνου, 9) απόκτηση ΙΧ.34
31

Βλέπε:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
living_conditions_and_social_protection/introduction.
32
Βλέπε:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/.
33

Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν τον παράγοντα τον
οποίο αποκαλούµε ως «οικονοµική πίεση».
34
Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τον παράγοντα που
αποκαλούµε ως «επιβεβληµένη έλλειψη διαρκών κατανα-

λωτικών αγαθών» (πλυντήριο ρούχων, έγχρωµη τηλεόραση, τηλέφωνο, ΙΧ).
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ενός ΙΧ αυτοκινήτου (Ελλάδα 9%). Συνεπώς
φαίνεται ότι ο δείκτης υλικής αποστέρησης
κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε πολλές από τις νεοενταχθείσες χώρες, ενώ στις
Σκανδιναβικές χώρες και στο Λουξεµβούργο η
τιµή του δείκτη είναι ελάχιστη.
Ακραία φτώχεια παρατηρείται όταν ο
δείκτης κινδύνου εισοδηµατικής φτώχειας
τέµνεται µε το δείκτη υλικής αποστέρησης.35
Όπως παρατηρείται (Πίνακας 5) µεταξύ των
εισοδηµατικά φτωχών, η υλική αποστέρηση
είναι αρκετά υψηλότερη. Σχεδόν τέσσερα στα
δέκα άτοµα (40%) που βρίσκονταν σε κίνδυνο
φτώχειας στην Ε.Ε.-27, στερούνταν και υλικών
αγαθών. Αυτή η αναλογία ξεπερνά το 50% στις
περισσότερες από τις νεοενταχθείσες χώρες.36
Η µέγιστη σηµειώνεται στη Βουλγαρία (93%)
και ακολουθεί η Ρουµανία (78%), η Ουγγαρία
(67%), η Λετονία (66%) και η Πολωνία (56%).
Επισηµαίνεται ότι η χώρα µας εξακολουθεί να
βρίσκεται µεταξύ των χωρών µε το υψηλότερο
ποσοστό αποστέρησης στην ευρωζώνη και
µεταξύ των χωρών µε τον υψηλότερο κίνδυνο
εισοδηµατικής φτώχειας στην Ε.Ε.-27.

Ρουµανία 36%, Βουλγαρία 41% (Πίνακας 6).
Σε αντίθεση, στα άτοµα µε πανεπιστηµιακή
εκπαίδευση ο κίνδυνος φτώχειας περιορίζεται
σηµαντικά.
Σε γενικές γραµµές, φαίνεται να διαµορφώνεται µία αβέβαιη µακροπρόθεσµη τάση.
Από τη µία πλευρά, η οικονοµική ύφεση περιορίζει τις δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης,
εντείνει την ανεργία και περιορίζει την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων απασχόλησης βάσει των οποίων θα µπορούσε να ελαττωθεί η
αναλογία των ατόµων µε χαµηλό εισόδηµα.
Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται άνοδος
του επιπέδου εκπαίδευσης σ’ ολόκληρη την
Ε.Ε. Η αυξανόµενη εξάρτηση από την πληροφορική τεχνολογία και το υψηλό επίπεδο γενικής εκπαίδευσης που προαπαιτείται για την
αποτελεσµατική χρήση της, απειλεί να θέσει σε
ολοένα και περισσότερο µειονεκτική θέση
όσους έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Οι διαφορές στα ποσοστά φτώχειας
µπορούν εν µέρει να ερµηνευθούν από τα εθνικά συστήµατα κοινωνικών µεταβιβάσεων και
ειδικότερα από τα συστήµατα εισοδηµατικής
υποστήριξης. Αυτά τα συστήµατα είναι λίγο ή
πολύ γενναιόδωρα και στοχευµένα προς συγκεκριµένες κατηγορίες πληθυσµού, όπως π.χ.
οικογένειες/νοικοκυριά µε άνεργους, οι πολυµελείς ή οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Όπως διαπιστώνεται εξάλλου (∆ιάγραµµα 9), οι κοινωνικές µεταβιβάσεις συµβάλλουν σηµαντικά στην καταπολέµηση της
φτώχειας και στη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής. Φαίνεται να είναι αποτελεσµατικότερες στις Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία,
∆ανία, Φιλανδία), στην Ουγγαρία, στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Τσεχία και στη
Σλοβενία όπου µειώνουν τη φτώχεια κατά 50%
ή περισσότερο. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, στην
Ισπανία, στην Ιταλία και στη Βουλγαρία, οι
κοινωνικές µεταβιβάσεις µειώνουν τη φτώχεια
λιγότερο από 20%. Χωρίς τις κοινωνικές
µεταβιβάσεις, ο κίνδυνος φτώχειας στην Ελλάδα θα ανερχόταν σε 23% (και όχι σε 20%
που ήταν το 2008). Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι
µεγάλο ποσοστό των µεταβιβάσεων στοχεύει
τα άτοµα µε ιδιαίτερα χαµηλό εισόδηµα και η
αποτελεσµατικότητά τους µετράει µόνο αν το
άτοµο περάσει τη γραµµή φτώχειας.

Εκπαίδευση και κοινωνικές µεταβιβάσεις: δύο
σηµαντικά όπλα στη µάχη ενάντια στη φτώχεια
Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, φαίνεται ότι στην Ε.Ε. ως σύνολο –αν και όχι
απαραίτητα σε όλα τα µεµονωµένα κράτη µελη– οι άνεργοι και οι µόνοι γονείς είναι τρεις
φορές πιθανότερο απ’ ό,τι στο γενικό πληθυσµό
να βρεθούν κάτω από το όριο φτώχειας, λόγω
έλλειψης εισοδήµατος από απασχόληση καθώς
ένας δυσανάλογος αριθµός µόνων γονέων είναι
εκτός της αγοράς εργασίας. Πολλοί απ’ αυτούς
καθώς και άλλοι µε χαµηλά εισοδήµατα έχουν
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, η επανάσταση της πληροφορικής ενδεχοµένως συνεπάγεται ότι η χαµηλή εκπαίδευση θα καταστεί
αποφασιστικότερος παράγοντας φτώχειας στο
µέλλον. Στην Ελλάδα για παράδειγµα το 2008
τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(levels 0-2, ISCED 1997) εµφάνιζαν κίνδυνο
φτώχειας 27%, ενώ σε άλλες χώρες καταγραφόταν ακόµη υψηλότερος κίνδυνος φτώχειας:
Εσθονία 36%, Λετονία 43%, Λιθουανία 35%,
35

∆ηλαδή όταν κάποιος αντιµετωπίζει σωρευτικά και
τους δύο τύπους προβληµάτων και εποµένως είναι εισοδηµατικά φτωχός και υλικά αποστερηµένος (σε τρία
τουλάχιστον στοιχεία).
36
∆ηλαδή σε σύνολο 100 φτωχών πάνω από το ήµισυ
-πάνω από 50- στερούνται και υλικών αγαθών.

37

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010
αποσκοπούν στο να αντιµετωπίσουν τις αιτίες
που βρίσκονται στη ρίζα του προβλήµατος,
ιδιαίτερα την ανεργία, το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις ανεπαρκείς δεξιότητες, την
έλλειψη υποδοµών παιδικής µέριµνας και ούτω
καθ’ εξής, που επιπροσθέτως θα βοηθήσουν να
αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της οικονοµίας.

Παρά τη συµβολή των κοινωνικών
µεταβιβάσεων στη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, πρέπει να τονισθεί ότι, εκτός των
συντάξεων, τείνουν να αντιµετωπίζουν τα
συµπτώµατα µάλλον παρά τις βασικές αιτίες
της φτώχειας. Συνεπώς, δεν παρέχουν από
µόνες τους µια µακροπρόθεσµη λύση του
προβλήµατος. Είναι, εποµένως, σηµαντικό να
συνοδεύονται από διαρθρωτικά µέτρα που

∆ιάγραµµα 9.
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(για τους απασχολούµενους). Το επίπεδο του
ΑΕΠ (σε κατά κεφαλή µονάδες αγοραστικής
δύναµης) κυµαίνεται επίσης σε ένα µέτριο
επίπεδο (χαµηλότερα του επιπέδου των Σκανδιναβικών χωρών). Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από αυξηµένα ποσοστά στις οµάδες
που αποτελούν τους σκληρούς πυρήνες της
φτώχειας: άνεργοι, µονογονεϊκές οικογένειες,
νοικοκυριά µε πολλά παιδιά, άτοµα µε χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικιωµένοι. Χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι η διπλή
γήρανση του πληθυσµού,39 η δοµική κρίση του
µοντέλου ανάπτυξής τoυς, η έλλειψη εφαρµογής ενός προγράµµατος εγγυηµένου εισοδήµατος (στην Ελλάδα) και η µη ικανοποιητική
κάλυψη των αναγκών των ανέργων και εργαζόµενων φτωχών.
Μαζί θα µπορούσε να είναι στην ίδια
οµάδα η Κύπρος και η Μάλτα οι οποίες δεν
έχουν τους ίδιους ρυθµούς γήρανσης ούτε
εµφανίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας στο σύνολο του πληθυσµού. Παρά ταύτα, καθώς οι
δαπάνες κοινωνικής προστασίας είναι χαµηλότερες απ΄ ό,τι στα καθεστώτα ευηµερίας των
χωρών της Νότιας Ευρώπης, παρατηρείται
έντονος κίνδυνος φτώχειας σε σκληρούς πυρήνες όπως π.χ. µονογονεϊκές οικογένειες (Μάλτα
57%, Κύπρος 31%), άνεργοι (Μάλτα 30%,
Κύπρος 30%), συνταξιούχοι (Κύπρος 50%),
άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Κύπρος
32%).
Οι Αγγλοσαξονικές χώρες, διαφέρουν
από τη νότια Ευρώπη από διάφορες απόψεις,
όπως φαίνεται από τη διαφορετική θέση που
καταλαµβάνουν στο ∆ιάγραµµα. Αφ’ ενός στο
Ηνωµένο Βασίλειο οι δαπάνες κοινωνικής
προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ (25,3%, το
2008) είναι υψηλότερες της Ελλάδας (24,4%),
αλλά χαµηλότερες της Ιταλίας (26,7%), ενώ
στην Ιρλανδία σηµειώνεται υψηλότερο ΑΕΠ
(33900 PPS) και χαµηλότερες δαπάνες κοινωνικής προστασίας (18,9% του ΑΕΠ). Πρόκειται
για χώρες ωστόσο, όπου η υποστήριξη σαφώς
στοχεύει στις χαµηλού εισοδήµατος οικογένειες. Τα επιδόµατα κατευθύνονται σε υψηλότερη έκταση στον πληθυσµό παραγωγικής ηλικίας και σε χαµηλότερη έκταση στον πληθυ-

Οµαδοποίηση των χωρών µε ανάλυση σε
κύριες συνιστώσες
Με ανάλυση κυρίων συνιστωσών PCA
(Principal Component Analysis) στα δεδοµένα
που προέρχονται από την έρευνα EU-SILC
2008, καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός των
κυρίων οµοιοτήτων ή των διαφορών µεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα επίπεδα
φτώχειας, τις οµάδες υψηλού κινδύνου και τις
πολιτικές καταπολέµησης.37 Το ∆ιάγραµµα 10,
δείχνει τις χώρες ταξινοµηµένες σύµφωνα µε
την PCA και σε γενικές γραµµές επιβεβαιώνει
τις αντιθέσεις/οµοιότητες που τονίζονται από
προηγούµενες µελέτες και κυρίως από την
προσέγγιση του Esping–Andersen, καθώς µερικές χώρες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που
είναι αρκετά διαφορετικά από άλλους ευρωπαίους γείτονές τους.
Οι Σκανδιναβικές χώρες, στην κάτω
αριστερή πλευρά του σχήµατος (ΙΙΙ), µαζί µε
την Ολλανδία συνιστούν µία ξεχωριστή οµάδα
χωρών, οι οποίες πλαισιώνονται από την οµάδα
των κορπορατιστικών χωρών (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο38 και Αυστρία). Χαρακτηρίζονται
από υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ (Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν) σε µονάδες αγοραστικής δύναµης, υψηλές δαπάνες κοινωνικής προστασίας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και υψηλό επίπεδο
ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος για τους
απασχολούµενους. Φαίνεται ότι τα επιδόµατα
ανεργίας για τους ασφαλισµένους, και τα γενναιόδωρα επιδόµατα πρόνοιας, έφεραν τα επίπεδα φτώχειας των κορπορατιστικών χωρών
κοντά στα επίπεδα των Σκανδιναβικών χωρών.
Ακριβώς στο αντίθετο τµήµα (IV)
απέναντι από τις Σκανδιναβικές χώρες, βρίσκονται οι χώρες που εκπροσωπούν το φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος (Ηνωµένο Βασίλειο και
Ιρλανδία). Κοντά υπάρχουν και οι χώρες της
Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία). Παρατηρείται µία σχετικά υψηλή
αναλογία κινδύνου φτώχειας, µε µέτριο ποσοστό κοινωνικών δαπανών στο ΑΕΠ και µέτριο
επίπεδο ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος
37

Οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στην ανάλυση
αφορούν τον κίνδυνο φτώχειας συνολικά κατά χώρα και
κατά οµάδες υψηλού κινδύνου (νέοι, ηλικιωµένοι, γυναίκες, µονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά µε τρία ή
περισσότερα παιδιά, άνεργοι, εργαζόµενοι φτωχοί, άτοµα
µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης), καθώς και µεταβλητές
όπως το ποσοστό δαπανών κοινωνικής προστασίας στο
ΑΕΠ, το διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα και τις µονάδες
αγοραστικής δύναµης -PPS.
38
Και Λουξεµβούργο.

39
Η οποία χαρακτηρίζεται από συσσώρευση ατόµων
µεγάλης ηλικίας στην κορυφή της πληθυσµιακής πυραµίδας και µείωση του δείκτη γονιµότητας κάτω από το
επίπεδο ανανέωσης των γενεών λόγω έναρξης της τεκνοποίησης των γυναικών σε µεγαλύτερη ηλικία (tempo
effect).

39

!" #"$%&%$#" '"(!()$!" !*+ ,--).)+ 2010
'9E34F6 A68 +E9K<4F6, 98 A984348ABC H6DJ4<C
A68 29 <DFD<H9 H86KF3/@C A506F494268 /< A6E:2<>6 <DFD<H6 6D’ 1,28 /2@ (95064F6, L95E?6>F6, -8I9564F6, -<294F6 A68 ,/I94F6. "8 2<E<526F<C ;6>6A2@>FM94268 3C 98 G23;12<><C
;=><C /2@4 ,.,.

/01 234 /5426789:;34, <4= 98 <4<>?@28ABC
D9E828ABC 6D6/;1E@/@C <F468 /@06428ABC.
)A10@ G6F4<268 @ D<>FD23/@ 2@C H8;9210@/@C 234 4<9<426;I<8/=4 ;3>=4. +< 1E<C
/;<H14 652BC 28C ;=><C, 9 D6>J?9426C «G2=;<86» <F468 D9E: 8/;5>1C. * H8;9210@/@ B?A<8268 /29 128 /2@ +E9K6AF6, "5??6>F6, !/<;F6,

!"#$%&''& 10.
!678410@/@ 234 ;3>=4 2@C ,.,.-27, A62J <DFD<H9 G2=;<86C,
90JH<C 5N@E9: A84H:495, <DFD<H9 A984348A=4 H6D64=4 A68 PPS

40

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010

Συµπεράσµατα
Στη χώρα µας, ο κίνδυνος παιδικής
φτώχειας για το 2007 και 2008 υπολογίζεται σε
23%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα ηλικίας πάνω από 65 ετών, υπολογίζεται σε 22%
και είναι µειωµένος κατά µία ποσοστιαία
µονάδα σε σχέση µε το 2007. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των νοικοκυριών µε τρία ή
περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά (27% το 2008)
µειώθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος. Σηµαντική
ήταν η µείωση του κινδύνου φτώχειας για τις
µονογονεϊκές οικογένειες: από 34% το 2007
µειώθηκε σε 27% το 2008. Ο σχετικός κίνδυνος
φτώχειας για τους ανέργους καταγράφεται
υψηλός (37%), ενώ λόγω των χαµηλών αποδοχών οι Έλληνες εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση εµφανίζουν κίνδυνο φτώχειας 14%,
δεύτερο υψηλότερο στην Ε.Ε.-27, µετά τη Ρουµανία: 18%. Αντίστοιχα το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας για τις γυναίκες είναι µόλις µία
ποσοστιαία µονάδα (21%), υψηλότερο από το
αντίστοιχο των ανδρών.
Στα περισσότερα κράτη µέλη και για
τους περισσότερους τύπους οικογενειών/ νοικοκυριών, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας από
µόνο του δεν επαρκεί για να περάσει τους φτωχούς πάνω από τη γραµµή φτώχειας. Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι το µόνο κράτος µέλος όπου
το καθαρό εισόδηµα των δικαιούχων κοινωνικής πρόνοιας υπερβαίνει το όριο φτώχειας για
όλους τους τύπους οικογενειών/νοικοκυριών.
Μόνο στη ∆ανία, στην Ολλανδία στη Σουηδία
και στην Ιρλανδία τα άτοµα που λαµβάνουν
προνοιακά ή επιδόµατα αλληλεγγύης κατά ένα
µεγάλο βαθµό, περνούν πάνω από τη γραµµή
φτώχειας. Σε όλα τα άλλα κράτη µέλη, τα
άτοµα που λαµβάνουν κοινωνικές παροχές εξακολουθούν να παραµένουν κάτω από το όριο
φτώχειας.
Το ποσοστό ατόµων που πραγµατικά
γνωρίζουν και εκµεταλλεύονται συστηµατικά
και πραγµατικά τα δικαιώµατά τους, κυµαίνεται µεταξύ 40% και 80% στο Ηνωµένο
Βασίλειο, στη Γαλλία, στη Γερµανία και στην
Ολλανδία.40

Από τα στοιχεία των Πινάκων 1-6 και
των ∆ιαγραµµάτων 3-10, προκύπτουν τα εξής
συµπεράσµατα:
α) Το ποσοστό φτώχειας κυµαίνεται µεταξύ 9%
και 26% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το 2008.
β) Στην Ελλάδα για την περίοδο 2005-2008, ο
κίνδυνος φτώχειας παραµένει σχεδόν στο ίδιο
επίπεδο και ανέρχεται σε 20%, που είναι πάνω
από το µέσο όρο της Ε.Ε.-27 (16%-17%).
γ) Η Ελλάδα, µαζί µε άλλες χώρες της Ε.Ε.
καταγράφουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας: Πορτογαλία, Ιταλία, και Ισπανία από τον ευρωπαϊκό
νότο καθώς και Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία,
Ρουµανία, Λιθουανία κ.ά.
δ) Χαµηλά επίπεδα φτώχειας χαρακτηρίζουν τις
Σκανδιναβικές χώρες, τις αποκαλούµενες συντεχνιακές χώρες (Αυστρία, Γερµανία), τη Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία µεταξύ των
πρώην σοσιαλιστικών χωρών.
ε) Οι αιτίες της φτώχειας είναι πολλαπλές,
όµως στην Ε.Ε. έξι κατηγορίες ατόµων (σκληροί
πυρήνες) βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να εµφανίσουν εισόδηµα σε επίπεδο φτώχειας:
• τα παιδιά (0-17 ετών)
• οι συνταξιούχοι/ηλικιωµένοι (65 ετών και
άνω)
• οι πολύτεκνες οικογένειες
• οι µονογονεϊκές οικογένειες
• οι άνεργοι και άτοµα παραγωγικής
ηλικίας που δεν έχουν απασχόληση
(λόγω αναπηρίας, για παράδειγµα)
• τα άτοµα µε χαµηλή εκπαίδευση κυρίως
οι γυναίκες.
Αρκετά άτοµα ανήκουν σε περισσότερες της µιας απ’ αυτές τις κατηγορίες. Για παράδειγµα, ένα µεγάλο ποσοστό των ανέργων
είναι γυναίκες και έχουν και χαµηλή εκπαίδευση. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι οι άνεργοι, οι
µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα άτοµα
µε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι
οι κατηγορίες οι οποίες καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας.

40

Βλέπε: French Presidency of the European Union 2008,
Press Release, Paris, 17 November 2008.
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Πίνακας 2
Κίνδυνος φτώχειας κατά ηλικιακές οµάδες, Ε.Ε.-27, 2007-2008 και κατά φύλο, 2008

2007

2008

0-17 ετών

2008

2007

2008

65+ ετών

18-64
ετών

2008
Γυναίκες

Άνδρες

EU27

20

20

15

20

19

17

16

Βέλγιο

17

17

12

23

21

16

14

Βουλγαρία

30

26

17

23

34

23

20

Τσεχία

16

13

8

5

7

10

8

∆ανία

10

9

11

18

18

12

12

Γερµανία

14

15

15

17

15

16

14

Εσθονία

18

17

15

33

39

22

16

Ιρλανδία

19

18

14

29

21

16

15

Ελλάδα
Ισπανία

23
24

23
24

19
16

23
28

22
28

21
21

20
18

Γαλλία

16

17

13

13

11

14

13

Ιταλία

25

25

16

22

21

20

17

Κύπρος

12

14

11

51

49

18

14

Λετονία

25

20

33

51

28

23

Λιθουανία

21
22

23

17

30

29

22

18

Λουξεµβούργο

20

20

13

7

5

14

13

Ουγγαρία

19

20

12

6

4

12

12

Μάλτα

19

20

12

20

22

15

14

Ολλανδία

14

13

10

10

10

11

11

Αυστρία

15

15

11

14

15

13

11

Πολωνία

24

22

16

8

12

17

17

Πορτογαλία

21

23

16

26

22

19

18

Ρουµανία

33

33

20

31

26

24

22

Σλοβενία

11

12

10

19

21

14

11

Σλοβακία

17

17

10

8

10

12

10

Φιλανδία

10

12

12

22

23

14

13

Σουηδία

12

13

11

11

16

13

11

Η.Βασίλειο

23

23

15

30

30

20

18
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Πίνακας 3
Κίνδυνος φτώχειας (%) κατά επιλεγµένο τύπο νοικοκυριού, στις χώρες της Ε.Ε., 2007 και 2008
Χώρα
Νοικοκυριό µε
δύο ενήλικες
και ένα παιδί

Νοικοκυριό
µε δύο
ενήλικες και
δύο παιδιά

Νοικοκυριό µε
δύο ενήλικες και
τρία ή
περισσότερα
παιδιά

Μόνος γονέας µε
παιδί/ παιδιά

2007

2007

2007

2008

2007

2008

2008

2008

EU27

12

12

14

14

25

26

34

35

Βέλγιο

9

8

8

8

18

16

36

39

Βουλγαρία

12

12

22

15

71

74

30

38

Τσεχία

7

6

8

7

29

19

37

40

∆ανία

4

4

4

4

15

12

17

16

Γερµανία

10

9

8

8

12

15

34

36

Εσθονία

11

11

12

10

21

21

44

39

Ιρλανδία

12

9

10

12

20

13

40

42

Ελλάδα
Ισπανία

20
16

17
15

22
22

22
22

30
37

27
44

34
34

27
38

Γαλλία

8

10

10

9

18

23

27

27

Ιταλία

15

15

23

22

41

38

31

36

Κύπρος

9

10

9

10

16

20

33

31

Λετονία

12

13

16

21

46

38

34

42

Λιθουανία

14

13

13

13

38

46

42

48

Λουξεµβούργο

10

11

14

14

25

26

45

44

Ουγγαρία

12

11

14

16

28

29

29

33

Μάλτα

11

8

15

20

24

26

54

57

Ολλανδία

7

5

5

7

19

17

30

29

Αυστρία

9

9

10

11

19

21

31

26

Πολωνία

15

14

20

18

36

34

31

30

Πορτογαλία

12

16

17

21

43

32

34

39

Ρουµανία

15

14

22

24

55

57

42

40

Σλοβενία

10

12

7

8

15

11

29

29

Σλοβακία

6

10

12

10

26

33

26

21

Φιλανδία

6

7

5

7

12

12

20

24

Σουηδία

6

9

5

5

13

13

24

26

Η. Βασίλειο

11

10

13

14

31

31

44

44

43
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Πλήρες
Full-time

Μερικό
Part-time

Όλο το έτος
Full year

Λιγότερο
από έτος
Less than a

5

13

7

12

8

15

8

WI=1
Νοικοκυριό
µε παιδιά

Προσωρινή
Temporary

EU27

Μόνιµη
Permanent

Χώρα

WI=0
Νοικοκυριό
µε παιδιά

Months
worked

Type of
contract

Άνεργοι

2007
Time worked

Ένταση εργασίας
2008

2008

2007
2007

2008

Μήνες
εργασίες

Ωράριο

Σύµβαση
εργασίας

Απασχολούµενοι

Πίνακας 4
Κίνδυνος φτώχειας εργαζοµένων και ανέργων και κίνδυνος φτώχειας εργαζοµένων κατά τύπο απασχόλησης
(µόνιµη –µη µόνιµη, µε πλήρες ωράριο, µερικής απασχόλησης, για ολόκληρο το χρόνο, για µερικούς µήνες το
χρόνο) και κατά ένταση απασχόλησης 2007 και 2008

44

62

8

Βέλγιο

3

9

3

5

4

11

5

35

74

5

Βουλγαρία

4

13

5

15

5

17

7

56

87

3

Τσεχία

2

6

3

4

3

7

4

48

71

4

∆ανία

3

13

4

5

4

11

5

34

45

5

Γερµανία

6

9

6

10

7

16

7

56

67

6

Εσθονία

6

7

7

16

7

12

7

61

89

9

Ιρλανδία

3

19

4

11

5

8

6

28

55

6

Ελλάδα
Ισπανία

5
5

12
13

13
10

27
14

13
10

26
14

14
11

37
38

44
63

10
9

Γαλλία

4

19

5

12

6

13

7

39

71

5

Ιταλία

6

17

9

14

9

18

9

42

69

6

Κύπρος

5

16

6

10

5

13

6

30

70

2

Λετονία

8

17

8

26

9

20

11

53

90

11

Λιθουανία

6

15

7

28

7

18

9

51

55

11

Λουξεµβούργο

9

13

9

10

8

25

9

52

54

9

Ουγγαρία

4

9

5

17

5

13

5

49

56

4

Μάλτα

4

5

4

8

4

12

5

30

73

2

Ολλανδία

3

8

4

4

5

4

5

36

56

5

Αυστρία

5

12

5

8

6

10

6

41

61

5

Πολωνία

5

10

11

19

11

18

12

39

47

11

Πορτογαλία

5

20

8

28

9

15

12

35

69

10

Ρουµανία

5

10

15

56

18

27

18

43

69

17

Σλοβενία

4

8

4

11

4

14

5

38

57

4

Σλοβακία

4

10

4

10

4

13

6

43

72

6

Φιλανδία

3

20

3

15

4

11

5

42

60

5

Σουηδία

5

10

6

8

6

17

7

39

69

5

Η. Βασίλειο

5

13

6

13

7

26

9

54

57

9
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Να διατηρεί
το σπίτι µε
ικανοποιητική θέρµανση

Να έχει
γεύµα µε
κοτόπουλο,
κρέας ή
ισοδύναµης
θρεπτικής
αξίας

Να
έχει
Ι.Χ.

Στην πληρωµή
δανείου για
οικοσκευή,
πληρωµή
ενοικίου ή δόση
αγοράς
κατοικίας,
πληρωµή
λογαριασµών
∆ΕΗ, νερού

Να καλύψει
έκτακτες
αλλά
αναγκαίες
δαπάνες

Κίνδυνος φτώχειας

EU27

37

10

9

9

10

34

17

17

40

Βέλγιο

26

6

5

6

24

12

15

39

Βουλγαρία

59

34

30

28

57

51

21

93

Τσεχία

39

6

12

11

38

16

9

50

∆ανία

10

:

2

8

24

:

12

:

Γερµανία

25

6

11

5

35

13

15

41

Εσθονία

44

1

5

17

20

12

19

34

Ιρλανδία

30

4

3

9

41

14

16

29

Ελλάδα

50

15

7

9

24

27

22

20

47

Ισπανία

34

5

2

5

7

27

9

20

18

Γαλλία

32

5

8

4

10

34

13

13

37

Ιταλία

40

11

8

3

16

32

16

19

38

Κύπρος

46

29

5

1

13

39

23

16

47

Λετονία

55

17

23

24

14

57

35

26

66

Λιθουανία

60

22

19

13

8

39

27

20

53

Λουξεµβούργο

12

1

2

2

2

20

4

13

17

Ουγγαρία

67

10

26

20

16

68

37

12

67

Μάλτα

65

9

10

2

8

32

13

15

26

Ολλανδία

14

2

2

5

4

19

5

11

21

Αυστρία

28

4

13

7

7

29

14

12

41

Πολωνία

63

20

21

17

11

51

32

17

59

Πορτογαλία

64

35

4

9

6

26

23

18

46

Ρουµανία

76

25

19

49

25

42

50

23

78

Σλοβενία

30

6

12

3

16

44

17

12

43

Σλοβακία

57

6

29

20

5

38

28

11

59

Φιλανδία

18

2

3

8

10

30

9

14

28

Σουηδία

11

1

2

3

6

19

5

12

14

Η.Βασίλειο

24

6

4

5

5

29

11

19

25

Χώρα

7
35
4
4
6
9
11

* Αποστέρηση σε τουλάχιστον τρία στοιχεία στον σύνθετο παράγοντα: «οικονοµική πίεση» και επιβεβληµένη έλλειψη
διαρκών καταναλωτικών αγαθών (σύνολο πληθυσµού)
** Με εισόδηµα κάτω από το όριο φτώχειας και ταυτόχρονα αποστερηµένοι σε περισσότερα από τρία στοιχεία

Πηγή: Eurostat, 2010.
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Σύνθετος δείκτης

Να
πληρώσει 1
εβδοµάδα
διακοπές το
χρόνο

∆είκτης υλικής
αποστέρησης*

Ποσοστό πληθυσµού που αδυνατεί:

φτώχεια ς και αποστέρησης**

Πίνακας 5
Υλική αποστέρηση και φτώχεια, 2008
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Πίνακας 6
Κίνδυνος φτώχειας ατόµων µε χαµηλό και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην Ε.Ε.27, 2007-2008
Χώρα

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(levels 0-2, ISCED 1997)

Με πτυχίο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης
Tertiary education - levels
5-6, ISCED 1997)

2007

2008

2007

2008

EU27

24

:

7

:

Βέλγιο

23

24

6

6

Βουλγαρία

38

41

5

5

Τσεχία

18

19

2

3

∆ανία

17

15

6

8

Γερµανία

24

23

9

8

Εσθονία

33

36

10

9

Ιρλανδία

27

27

6

:

Ελλάδα

26

27

8

7

Ισπανία

23

24

8

8

Γαλλία

17

17

6

6

Ιταλία

25

:

5

:

Κύπρος

33

32

4

5

Λετονία

36

43

8

13

Λιθουανία

33

35

5

7

Λουξεµβούργο

17

17

5

6

Ουγγαρία

18

18

2

2

Μάλτα

16

17

5

3

Ολλανδία

11

11

6

6

Αυστρία

20

24

6

6

Πολωνία

23

24

3

4

Πορτογαλία

18

19

3

3

Ρουµανία

41

36

1

1

Σλοβενία

24

25

2

3

Σλοβακία

20

20

3

4

Φιλανδία

21

22

4

5

Σουηδία

11

18

8

8

Η. Βασίλειο

34

34

7

:
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ντικές, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις επαυξάνονται διαχρονικά. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει
θέσει σε άµεση προτεραιότητα την επίτευξη
ισονοµίας και δικαιοσύνης στην υγεία (Τούντας, 2000).
Όπως διαπιστώνεται, σε ολόκληρη την
Ε.Ε. η κατάσταση της υγείας του πληθυσµού
ακολουθεί κοινωνική διαβάθµιση, σε βάρος
των φτωχότερων και κοινωνικά ευάλωτων
ή/και αποκλεισµένων οµάδων, που κατά κανόνα έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
χαµηλό µέσο επίπεδο υγείας (Ε.Ε.K., 2009).
Ειδικότερα, από την επισκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι τα
άτοµα τα οποία ευρίσκονται κάτω από το
επίσηµο όριο φτώχειας1 εµφανίζουν σηµαντική
αποστέρηση, τόσο αναφορικά µε την κάλυψη
των βασικών αναγκών τους, όσο και ως προς
ουσιώδεις συνιστώσες της ποιότητας της ζωής
τους, συµπεριλαµβανοµένων του επιπέδου υγείας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας, σε
σχέση µε τους µη φτωχούς συµπολίτες τους
(Μπαλούρδος, Χρυσάκης, 2005).
Αποτελεί επίσης κοινή διαπίστωση ότι
οι ανισότητες στην υγεία εµφανίζονται εντονότερες εκεί όπου είναι µεγαλύτερες οι εισοδηµατικές ανισότητες, ενώ επηρεάζονται και
από µια σειρά κοινωνικοοικονοµικούς και κοινωνικοπολιτισµικούς παράγοντες,2 οι οποίοι
καθιστούν εντέλει ορισµένες οµάδες του πληθυσµού περισσότερο ευάλωτες στην ασθένεια
(Σαρρής, Σούλης, Χρυσάκης, 2002).

Φτώχεια, αποστέρηση και
ανισότητες στην υγεία:
προκλήσεις και πολιτικές
Μανώλης Χρυσάκης
Περίληψη
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, επιχειρείται µια
πρώτη προσέγγιση της σχέσης που υφίσταται ανάµεσα
στη φτώχεια, τις ανισότητες και την αποστέρηση στην
υγεία. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικοί
δείκτες οι οποίοι αφορούν την αυτοαξιολόγηση της
γενικής κατάστασης της υγείας, την ύπαρξη χρόνιων
ασθενειών, καθώς και προβληµάτων περιορισµού
των δραστηριοτήτων µε ειδικότερη αναφορά στο
φύλο, την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την
περιοχή κατοικίας των φτωχών και των µη φτωχών.
Επιπλέον, διερευνώνται οι διαφοροποιήσεις των
ανισοτήτων που υφίστανται ανάµεσα στους φτωχούς
και τους µη φτωχούς όσον αφορά τη δυνατότητα
πρόσβασης και τη χρήση βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας καθώς και αναφορικά µε
τις δαπάνες των νοικοκυριών, ανάλογα µε το είδος
των αγορών υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Επίσης,
αναλύεται η σχέση που υφίσταται ανάµεσα σε µια
σειρά φτωχογόνους παράγοντες όπως είναι η κακή
γενική κατάσταση υγείας, τα χρόνια προβλήµατα
υγείας και η απουσία κοινωνικής ασφάλισης για
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τον κίνδυνο
εµφάνισης της φτώχειας. Τέλος, αντί επιλόγου, η
παρούσα εργασία ολοκληρώνεται µε την ανάδειξη
συγκεκριµένων προτεραιοτήτων κοινωνικής πολιτικής για τη ρήξη του κύκλου σωρευτικής αιτιότητας
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µε
έµφαση στη µείωση των κοινωνικά προσδιορισµένων
ανισοτήτων στην υγεία. Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ειδικών παρεµβάσεων οι οποίες πρέπει να καλύπτουν ταυτόχρονα τους ακόλουθους άξονες: α) αντιµετώπιση των ανισοτήτων, της αποστέρησης και του
αποκλεισµού στην υγεία και β) αντιµετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.

1

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως όριο φτώχειας
ορίζεται το 60% του ∆ιάµεσου Ισοδύναµου Εισοδήµατος
των νοικοκυριών, σταθµισµένο µε κλίµακες ισοδυναµίας
ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών. Από
την εφαρµογή του εν λόγω ορισµού, σύµφωνα µε σχετικά
πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία της Eurostat για το 2007, το
ποσοστό σχετικής φτώχειας στην Ελλάδα εκτιµάται σε
20,3%, τη στιγµή που ο αντίστοιχος µέσος όρος (ΕΕ-27)
ανέρχεται σε 16% (E.C., 2009).
2
Οι ανισότητες στον τοµέα της υγείας οφείλονται στις
διαφορές µεταξύ των διαφόρων οµάδων του πληθυσµού
όσον αφορά µια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την
υγεία. Σε αυτούς περιλαµβάνονται: οι συνθήκες διαβίωσης, οι συµπεριφορές που σχετίζονται µε την υγεία, η
εκπαίδευση, το επάγγελµα και το εισόδηµα, η υγειονοµική
περίθαλψη, η πρόληψη των νόσων και οι υπηρεσίες προαγωγής της υγείας, οι δηµόσιες πολιτικές που επηρεάζουν
την ποσότητα, την ποιότητα και την κατανοµή αυτών των
παραγόντων. Οι οικονοµικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές των συνθηκών διαβίωσης που
έχουν επιπτώσεις στην υγεία, µε αποτέλεσµα οι φτωχότερες κοινωνικές οµάδες να χρησιµοποιούν λιγότερο την
υγειονοµική περίθαλψη από τις πιο εύπορες οµάδες για
ισοδύναµες ιατρικές ανάγκες (Ε.Ε.Κ., 2009).

Φτώχεια και αποστέρηση στην υγεία: το
αµφίδροµο µιας σχέσης
Παρά το γεγονός ότι το µέσο επίπεδο
υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) συνέχισε
να βελτιώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, οι
διαφορές στον τοµέα της υγείας µεταξύ των
πιο ευνοηµένων και των πιο µειονεκτούντων
τµηµάτων του πληθυσµού παραµένουν σηµα-
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Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι τα άτοµα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού αντιµετωπίζουν πολλαπλάσιο κίνδυνο να νοσήσουν από σοβαρές ασθένειες ή ακόµα και να πεθάνουν από πρόωρο
θάνατο (Χρυσάκης, Φαγαδάκη, Παπαλιού, Σιάτης, 2006).
Από αυτή την άποψη, οι κοινωνικά
προσδιορισµένες ανισότητες στην υγεία συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των σηµαντικότερων
προκλήσεων που καλούνται να αντιµετωπίσουν
οι δηµόσιες πολιτικές υγείας στις σύγχρονες
κοινωνίες (UK Public Health Association,
2005).3 Η αναγνώριση µάλιστα της ύπαρξης και
διαχρονικής επιµονής του φαινοµένου στις
περισσότερες βιοµηχανικές και αναπτυσσόµενες χώρες, οδήγησε τη διεθνή κοινότητα στην
υιοθέτηση µιας παγκόσµιας στρατηγικής, µε
σκοπό τη µείωση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στον εν λόγω τοµέα, σε εθνικό ή και
υπερεθνικό επίπεδο (Σουλιώτης, Χρυσάκης,
2006).

Όπως προαναφέρθηκε, η επίδραση της
οικονοµικής κατάστασης των ατόµων στους
δείκτες υγείας, έχει µελετηθεί από πλήθος
ερευνητών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους
καταλήγουν ότι υπάρχει µια αµφίδροµη συσχέτιση µεταξύ της οικονοµικής κατάστασης του
ατόµου και του επιπέδου της υγείας του
(Mackenbach 2005, Wagstaff 2002, Singh and
Yu 1996, Sells and Blum 1996, Καράγιωργας
κ.ά., 1990). Πιο συγκεκριµένα, η σχέση φτώχειας και υγείας εγγράφεται στο πλαίσιο µιας
διττής σχέσης που υπάρχει, από τη µια πλευρά,
ανάµεσα σε έναν από τους βασικούς φτωχογόνους παράγοντες, όπως είναι η ανεπάρκεια
εισοδήµατος και τη φτώχεια και από την άλλη
ανάµεσα στη φτώχεια και την αποστέρηση που
σε µεγάλο βαθµό διατηρεί έντονα φτωχογενή
υφή και χαρακτήρα (βλ. ∆ιάγραµµα 1).

∆ιάγραµµα 1
Ανεπάρκεια εισοδήµατος, Φτώχεια και Αποστέρηση:
Το αµφίδροµο µιας σχέσης

Ανεπαρκές
Εισόδηµα
(βασικός φτωχογόνος
παράγοντας)

Φτώχεια

.
Πηγή: Χρυσάκης, Σιάτης, 2008

3
Αναφέρεται σχετικά ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό έτος (2010) για την καταπολέµηση της
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού εστιάζεται,
µεταξύ άλλων και στη «∆ιασφάλιση της ισότητας πρόσβασης σε αναγκαίους πόρους και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας» (E.C., 2008).
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κώς και να εργάζονται σε επικίνδυνα και
ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Επιπλέον το χαµηλό,
συνήθως, εκπαιδευτικό επίπεδο των φτωχών
τους στερεί τη δυνατότητα γνώσης των
κινδύνων που απειλούν την υγεία τους και
υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου διαβίωσης και
το χαµηλό εισόδηµά τους εµποδίζει την
πρόσβασή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Αλλά και η ασθένεια προκαλεί αρνητικές
επιπτώσεις στην εκπαίδευση, στην απασχόληση
και το εισόδηµα, ενώ υπάρχουν µελέτες που
αναφέρουν ακόµα και την οικονοµική καταστροφή των νοικοκυριών στην προσπάθειά
τους να αντιµετωπίσουν κάποιο αιφνίδιο ή
σοβαρό χρόνιο πρόβληµα υγείας (Meessen et
al., 2003, Σουλιώτης, Χρυσάκης, 2006).

Αναλύοντας την εν λόγω σχέση, καθίσταται προφανές ότι η ασθένεια και η κακή
κατάσταση υγείας περιορίζουν τις επαγγελµατικές ικανότητες των ατόµων ενώ τους
δηµιουργούν επιπλέον οικονοµικά προβλήµατα
µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε ανεπάρκεια
εισοδήµατος και φτώχεια, που στη συνέχεια µε
τη σειρά τους διαµορφώνουν καταστάσεις
ανισοτήτων και αποστέρησης σε ουσιώδεις τοµείς της ποιότητας ζωής των ατόµων, συµπεριλαµβανοµένων των επιπέδων υγείας και της
χρήσης υπηρεσιών υγείας (βλ. ∆ιάγραµµα 2).
Υπό αυτό το πρίσµα, η φτώχεια οδηγεί
µε τη σειρά της στην εµφάνιση ασθενειών καθώς αναγκάζει τα άτοµα να διαβιούν σε υποβαθµισµένο περιβάλλον, να τρέφονται ανεπαρ-

∆ιάγραµµα 2
Φτωχογόνοι παράγοντες, Φτώχεια και Αποστέρηση ως
προς την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης

Κακή
∆ιατροφή

Ανεργία, έλλειµµα
Lack of
σε Κεφάλαια,
Opportunity
Τεχνογνωσία, Αγορές

Υποβαθµισµένη
Κατοικία

Περιορισµός ικανοτήτων
Lack of
λόγω Ασθένειας,
Αναλφαβητισµού
Capability
Ανεπάρκειας δεξιοτήτων

Φτώχεια
Οικονοµικά προβλήµατα
Vulnerability
λόγω
Ασθένειας,
Αναπηρίας, Ατυχήµατος

Περιορισµένος

Deprivation
ελεύθερος χρόνος
Χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης

Μειωµένη
Powerlessness
συµµετοχή
– επιρροή
στα κοινά

Κακή κατάσταση
Υγείας

Πηγή: Χρυσάκης, Σιάτης, 2008.
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1997). Άλλωστε, από έρευνες που χρησιµοποιούν τόσο την αντικειµενική αξιολόγηση,
όπως αυτή προκύπτει από κλινικές µετρήσεις,
όσο και την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου
υγείας,4 διαπιστώνεται θετική συσχέτιση των
αντίστοιχων δεικτών (Χρυσάκης, Φαγαδάκη,
Παπαλιού, Σιάτης, 2006).
Από την επισκόπηση των στοιχείων
του Πίνακα 1 προκύπτει ότι το ποσοστό των
φτωχών που αυτοαξιολογούν τη γενική κατάσταση της υγείας τους ως πολύ καλή ή καλή
ανέρχεται σε 68,8% τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό των µη φτωχών ήταν 78,6%.
Επίσης οι φτωχοί εµφανίζουν µεγαλύτερα
ποσοστά µετρίου επιπέδου υγείας (17,9%) σε
σχέση µε τους µη φτωχούς (13,8). Τέλος, οι
διαφορές ανάµεσα στις εν λόγω κοινωνικές
οµάδες εµφανίζονται µεγαλύτερες όσον αφορά
την αρνητική εκτίµηση του επιπέδου υγείας
τους. Συγκεκριµένα διαπιστώνεται ότι σε αυτή
την περίπτωση οι φτωχοί αξιολογούν ως κακό ή
πολύ κακό το επίπεδο της υγείας τους σε
ποσοστό υπερδιπλάσιο περίπου (13,3%) σε
σχέση µε τους µη φτωχούς (7,6%).
Όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις που
υφίστανται, ανάλογα µε το φύλο, ως προς το
αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας,5 από τα
στοιχεία του Πίνακα 1 προκύπτει ότι οι γυναί-

κες αξιολογούν τη γενική κατάσταση της υγείας
τους σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τους
άνδρες, τόσο µεταξύ των φτωχών όσο και των
µη φτωχών. Ειδικότερα διαπιστώνεται ότι, µεταξύ των φτωχών γυναικών αυτές που αυτοαξιολογούν το επίπεδο της υγείας τους ως
«κακό ή πολύ κακό» συγκροτούν ένα ποσοστό
14,5% (µη φτωχές γυναίκες: 8,5%), ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τους φτωχούς άνδρες
είναι 12% (µη φτωχοί άνδρες: 6,7%). Σηµειώνεται πάντως ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το
αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας τόσο των
φτωχών γυναικών όσο και εκείνο των φτωχών
ανδρών είναι σηµαντικά χαµηλότερο από το
αντίστοιχο επίπεδο των µη φτωχών του ιδίου
φύλου.
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι η γενική κατάσταση υγείας των φτωχών και των µη φτωχών, καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες ανισότητας και αποστέρησης6 φαίνεται να επηρεάζονται σηµαντικά ανάλογα µε τα δηµογραφικά
και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά τους,
µε κυρίαρχες τις διαφοροποιήσεις που προσδιορίζονται από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή κατοικίας τους (Χρυσάκης κ. ά., 2006).7

4

Επισηµαίνεται ότι, η υποκειµενική αξιολόγηση της
υγείας δεν υποκαθιστά τους αντικειµενικούς δείκτες (όπως
κλινικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλείες κ.λπ.)
αλλά µάλλον τους συµπληρώνει και για το λόγο αυτό
χρησιµοποιείται σε έρευνες υγείας. Είναι σαφές ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ του πραγµατικού επιπέδου υγείας,
όπως αυτό διαγιγνώσκεται από µια σειρά ιατρικών εξετάσεων και του αυτοαξιολογούµενου επιπέδου υγείας
(Κυριόπουλος κ. ά., 2002). Για παράδειγµα, υπάρχει πιθανότητα απόκρυψης κάποιας ψυχικής διαταραχής για
λόγους αποφυγής κοινωνικού στιγµατισµού και δήλωση
καλύτερου επιπέδου υγείας ή αντίθετα δήλωση χειρότερου
επιπέδου υγείας µε την προσδοκία να λάβει επιπλέον επιδόµατα (Sadana et al., 2000).
5
Στη σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι, αν και οι
άνδρες παρουσιάζουν υψηλότερη θνησιµότητα σε σχέση
µε τις γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, οι γυναίκες
αξιολογούν την υγεία τους συγκριτικά χαµηλότερα και
συνήθως αναφέρουν περισσότερα συµπτώµατα νόσων,
ενώ περιορίζουν για περισσότερες µέρες τις καθηµερινές
τους δραστηριότητες και κάνουν µεγαλύτερη χρήση φαρµάκων και περισσότερες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας.
Ανάλογα, ενώ στις αναπτυγµένες χώρες, το προσδόκιµο
επιβίωσης των γυναικών είναι αρκετά υψηλότερο από των
ανδρών, οι γυναίκες εντούτοις παρουσιάζουν µεγαλύτερα
ποσοστά νοσηρότητας. Η διαφοροποίηση του νοσολογικού φάσµατος ανδρών και γυναικών οφείλεται στις βιολογικές τους διαφορές, στη διαφορετική ψυχολογική
αντίδρασή τους στα συµπτώµατα της ασθένειας καθώς και
στους κινδύνους που εµπεριέχει ο τρόπος ζωής τους
(Sweeting, 1995).

6

Η σχετική αποστέρηση των επιµέρους οµάδων των
φτωχών σε σχέση µε τις αντίστοιχες οµάδες των µη φτωχών, όσον αφορά την ποσοστιαία συχνότητα εµφάνισης
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, γίνεται µε τη βοήθεια
των αντίστοιχων ∆εικτών Αποστέρησης (Χρυσάκης,
Μπαλούρδος, 2007).
7
Η διαπίστωση ότι όσο πιο καλή είναι η εισοδηµατική
κατάσταση των ατόµων, τόσο πιο καλό εµφανίζεται το
αυτοαξιολογούµενο επίπεδο της υγείας τους, επιβεβαιώνει
ανάλογα ευρήµατα αντίστοιχων ελληνικών και διεθνών
ερευνών (Κυριόπουλος κ.ά., 2002, Χρυσάκης κ.ά., 2006,
European Commission, 2003).
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Πίνακας 1
Αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας
ανά εισοδηµατική κατάσταση και φύλο
Άνδρες
Γενική
Κατάσταση
Υγείας
Καλή πολύ καλή
Μέτρια ικανοποιητική
Κακή πολύ κακή
Σύνολο

Γυναίκες

Σύνολο

Φτωχοί

Μη Φτωχοί

Φτωχοί

Μη Φτωχοί

Φτωχοί

Μη Φτωχοί

72,6%

81,1%

65,5%

76,2%

68,8%

78,6%

15,4%

12,2%

20,0%

15,4%

17,9%

13,8%

12,0%

6,7%

14,5%

8,5%

13,3%

7,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση του επιπέδου υγείας σε σχέση µε την
ηλικία, από την ανάλυση των δεδοµένων της
Έρευνας για τα Εισοδήµατα και τις Συνθήκες
∆ιαβίωσης της ΕΣΥΕ (SILC-2007), διαπιστώνεται ότι µε το πέρασµα της ηλικίας χειροτερεύει η εκτίµηση των ατόµων για την υγεία
τους.8 Εντούτοις, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των στοιχείων του ∆ιαγράµµατος 4,
καταγράφονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως
προς την αυτοεκτίµηση του επιπέδου υγείας
µεταξύ φτωχών και µη φτωχών ατόµων σε όλες
τις ηλικιακές οµάδες, όπου οι φτωχοί δηλώνουν
µεγαλύτερα ποσοστά κακής ή πολύ κακής
κατάστασης υγείας σε σχέση µε τους µη
φτωχούς. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η αποστέρηση των φτωχών και αντίστοιχα οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε σχέση µε
τους µη φτωχούς είναι µεγαλύτερες στις νεότερες ηλικιακές οµάδες, ενώ στις µεγαλύτερες
ηλικιακές οµάδες, όπου το επίπεδο υγείας και
των µη φτωχών είναι περισσότερο επιβαρυµένο, η αντίστοιχη σχετική αποστέρηση των
φτωχών εµφανίζεται µειωµένη.9

Αναφορικά µε τις διαφοροποιήσεις των
αυτοαξιολογούµενων επιπέδων υγείας σε σχέση
µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων, ανάλογα µε την εισοδηµατική τους κατάσταση, από
την ανάλυση των δεδοµένων της Έρευνας για
τα Εισοδήµατα και τις Συνθήκες ∆ιαβίωσης της
ΕΣΥΕ (SILC-2007), φαίνεται ότι και σε αυτή
την περίπτωση επιβεβαιώνονται τα ευρήµατα
προηγούµενων ερευνητικών προσπαθειών, σύµφωνα µε τα οποία αναδεικνύεται η ύπαρξη
µιας κατά βάση θετικής συσχέτισης σε αυτόν
τον τοµέα (Κυριόπουλος κ.ά., 2002, Χρυσάκης
κ.ά., 2006).
Πιο συγκεκριµένα, από την επισκόπηση των διαθέσιµων στοιχείων διαπιστώνεται
ότι, όσο χαµηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ατόµων τόσο πιο επιβαρυµένη εµφανίζεται η γενική κατάσταση της υγείας τους.10
Σε όλες δε τις περιπτώσεις, οι φτωχοί αξιολογούν ως κακή ή πολύ κακή τη γενική κατάσταση της υγείας τους σε µεγαλύτερα ποσοστά
σε σχέση µε τους µη φτωχούς του ίδιου µορφωτικού επιπέδου (βλ. ∆ιάγραµµα 5).

8

Επιβεβαιώνεται έτσι και µε αυτή την ευκαιρία, η ήδη
διαπιστωµένη, στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,
αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην ηλικία και στο αυτοαξιολογούµενο επίπεδο της υγείας του πληθυσµού (Κυριόπουλος κ. ά., 2002).
9
Συγκρίνοντας τα ευρήµατα αυτά µε τα αντίστοιχα ευρήµατα προηγούµενης ερευνητικής προσπάθειας, µε βάση τα
στοιχεία της έρευνας SILC-2003 (Χρυσάκης κ.ά., 2006),
διαπιστώνεται η διαχρονική επιµονή τόσο των, κατά ηλικία, διαφοροποιήσεων της γενικής κατάστασης υγείας των
φτωχών και των µη φτωχών, όσο και των διακυµάνσεων

των αντίστοιχων δεικτών αποστέρησης των φτωχών σε
σχέση µε τους µη φτωχούς της ίδιας ηλικιακής οµάδας.
10
Αυτό συµβαίνει γιατί τα άτοµα που διαθέτουν χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν κατά κανόνα µειωµένη
πληροφόρηση και κατ’ επέκταση µικρότερη πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας. Επίσης, συνήθως υιοθετούν λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής και έχουν µικρότερη συναίσθηση
των κινδύνων (Χρυσάκης κ.ά., 2006).
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∆ιάγραµµα 4
Συχνότητα εµφάνισης κακού - πολύ κακού επιπέδου υγείας
ανά εισοδηµατική κατάσταση και ηλικία (αυτοαξιολόγηση)
35%

Ποσοστά %

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
16-24 ετών

25-34 ετών

35-44 ετών

45-54 ετών

ΜΗ ΦΤΩΧΟΙ

55-64 ετών

65 ετών και
πάνω

ΦΤΩΧΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες (βλ. Παράρτηµα:
Πίνακας Ι).

∆ιάγραµµα 5
Συχνότητα εµφάνισης κακού - πολύ κακού επιπέδου υγείας
ανά εισοδηµατική κατάσταση και επίπεδο εκπαίδευσης (αυτοαξιολόγηση)
20%

Ποσοστά %

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
∆ηµοτικό

Γυµνάσιο

Λύκειο

ΜΗ ΦΤΩΧΟΙ

Μεταδευτεροβάθµια
αλλά όχι
τριτοβάθµια
εκπαίδευση

Tριτοβάθµια
εκπαίδευση

ΦΤΩΧΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες (βλ. Παράρτηµα:
Πίνακας IΙ).
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∆ιάγραµµα 6
Συχνότητα εµφάνισης κακού - πολύ κακού επίπεδου υγείας,
ανά εισοδηµατική κατάσταση και γεωγραφική περιοχή (αυτοαξιολόγηση)

Ποσοστά %

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη,
Κεντρική και
∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία

Αττική

Ήπειρος, Ιόνια
Νησιά, ∆υτική
Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος

ΜΗ ΦΤΩΧΟΙ

Βόρειο Αιγαίο,
Νότιο Αιγαίο,
Κρήτη

Σύνολο Ελλάδας

ΦΤΩΧΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες (βλ. Παράρτηµα:
Πίνακας IIΙ).

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί
ότι τα εν λόγω ευρήµατα αναδεικνύουν ότι
υπάρχει συσσώρευση κυρίαρχων φτωχογενών
αλλά και φτωχογόνων παραγόντων, όπως είναι
το χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η κακή
γενική κατάσταση της υγείας µεταξύ των φτωχών, γεγονός που συντελεί στην παγίωση ενός
κύκλου σωρευτικής αιτιότητας, ο οποίος συνεχίζει να επιµένει διαχρονικά, αναπαράγοντας εν
τέλει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Όσον αφορά το πώς αξιολογούν την
υγεία τους οι κάτοικοι των διαφόρων περιοχών
της χώρας φαίνεται ότι υφίστανται κάποιες
σηµαντικές διακυµάνσεις οι οποίες επιπλέον
διαµορφώνονται ανάλογα και σε σχέση µε την
εισοδηµατική κατάσταση των ατόµων. Ειδικότερα, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 6,
στην Αττική καταγράφονται τα µικρότερα
ποσοστά ατόµων που αυτοαξιολογούν ως κακή
ή πολύ κακή τη γενική κατάσταση της υγείας
τους και το εύρηµα αυτό ισχύει τόσο για τους
φτωχούς όσο και για τους µη φτωχούς, οι
οποίοι στην εν λόγω περιοχή σηµειώνουν και
τις µικρότερες µεταξύ τους διαφορές σε αυτόν
τον τοµέα. Αντίθετα σε όλες τις άλλες περιοχές
της χώρας,11 τα ποσοστά των ατόµων που

αξιολογούν αρνητικά το επίπεδο της υγείας
είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους, τόσο των φτωχών όσο και
των µη φτωχών. Επιπλέον σε όλες τις άλλες
εκτός Αττικής περιοχές, η σχετική αποστέρηση
των φτωχών σε σχέση µε τους µη φτωχούς της
ίδιας περιοχής εµφανίζεται διευρυµένη, τη
στιγµή που οι φτωχοί εκτιµούν ότι το επίπεδο
της υγείας τους κυµαίνεται από κακό έως πολύ
κακό, σε υπερδιπλάσια περίπου ποσοστά σε
σχέση µε τους µη φτωχούς της περιοχής τους.
Επισηµαίνεται δε ότι, στην Κρήτη και
τα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου,
καταγράφεται συνολικά το πιο υψηλό ποσοστό
των φτωχών (19,13%) που δηλώνει κακό και
πολύ κακό επίπεδο υγείας, µε αποτέλεσµα η
συγκεκριµένη περιοχή να εµφανίζει και το
µεγαλύτερο δείκτη σχετικής αποστέρησης σε
σχέση µε τους µη φτωχούς σε αυτόν τον
τοµέα.12
δυνατότητα οµαδοποίησης µόνο κατά ευρύτερες περιοχές,
όπως αυτές παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 6, και όχι στο
επίπεδο των 13 διοικητικών περιφερειών της χώρας.
12
Το γεγονός ότι κάποιες περιοχές, αν και εµφανίζουν
από τα µικρότερα ποσοστά σχετικής φτώχειας, χαρακτηρίζονται εντούτοις από υψηλή αποστέρηση των φτωχών
σε σχέση µε τους µη φτωχούς ως προς το αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας, θα µπορούσε να αποδοθεί στο
σηµαντικό ρόλο που παίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα η κουλτούρα, τα

11

Σηµειώνεται ότι η Έρευνα για τα Εισοδήµατα και τις
Συνθήκες ∆ιαβίωσης της ΕΣΥΕ (SILC-2007) δίνει τη
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Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις
µεταξύ φτωχών και µη φτωχών, όσον αφορά
την ύπαρξη χρόνιου προβλήµατος υγείας, καθώς και αναφορικά µε τυχόν περιορισµό των
καθηµερινών τους δραστηριοτήτων, λόγω κάποιου προβλήµατος υγείας.13
Πιο συγκεκριµένα, από την επισκόπηση των στοιχείων του Πίνακα 2, διαπιστώνεται ότι οι φτωχοί δηλώνουν σε µεγαλύτερο
ποσοστό σε σχέση µε τους µη φτωχούς ότι
αντιµετωπίζουν κάποια χρόνια ασθένεια ή
πάθηση (27,9% των φτωχών σε σχέση µε 20%
των µη φτωχών).
Επίσης, οι φτωχοί εµφανίζονται να
περιορίζουν τις καθηµερινές τους δραστηριότητες λόγω κάποιων προβληµάτων υγείας σε
µεγαλύτερο βαθµό από τους µη φτωχούς
(24,8% των φτωχών σε σχέση µε 16,2% των µη
φτωχών).

Θα πρέπει εδώ να επισηµανθεί ότι ο
δείκτης του περιορισµού των καθηµερινών
δραστηριοτήτων δεν υπολογίζει τα επίπεδα
ανικανότητας ή σωµατικής αναπηρίας των
ατόµων, αλλά µας επιτρέπει µια εκτίµηση των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα άτοµα στις
συνήθεις δραστηριότητές τους και εκφράζει
δυνητικά µια ανάγκη για βοήθεια.
Όπως όµως διαπιστώνεται από τα
διαθέσιµα στοιχεία, η αυτοαξιολόγηση της γενικής κατάστασης υγείας τόσο των φτωχών όσο
και των µη φτωχών διέπεται σαφώς από την
ύπαρξη µιας αντικειµενικής βάσης, τη στιγµή
που υφίσταται σηµαντική αρνητική συσχέτιση
ανάµεσα στο αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας και την ύπαρξη χρόνιων προβληµάτων
υγείας, καθώς επίσης και τον περιορισµό των
συνήθων δραστηριοτήτων των ατόµων λόγω
των προβληµάτων αυτών.

Πίνακας 2
Συχνότητα εµφάνισης χρόνιας ασθένειας ή περιορισµού συνήθων δραστηριοτήτων και γενική κατάσταση υγείας
(αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας)

Γενική
Κατάσταση
Υγείας
Καλή –
πολύ καλή
Μέτρια –
ικανοποιητική
Κακή –
πολύ κακή
Σύνολο

Συχνότητα εµφάνισης χρόνιας
ασθένειας

Συχνότητα εµφάνισης περιορισµού
συνήθων δραστηριοτήτων

Φτωχοί

Μη Φτωχοί

Φτωχοί

Μη Φτωχοί

4,0%

5,0%

4,0%

4,0%

69,6%

65,3%

55,0%

46,3%

95,1%

93,5%

91,9%

87,7%

27,9%

20,0%

24,8%

16,2%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες.

πολιτισµικά στοιχεία, ο τρόπος ζωής και οι προσδοκίες,
που σε τελευταία ανάλυση διαµορφώνουν το πώς προσλαµβάνουν τα ίδια τα άτοµα την κατάσταση της υγείας
τους (Χρυσάκης κ. ά., 2006).
13
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι φτωχοί εµφανίζουν
µεγαλύτερα ποσοστά ύπαρξης κάποιου χρόνιου προβλήµατος υγείας, καθώς επίσης και υψηλότερα ποσοστά περιορισµού των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων λόγω
κάποιων προβληµάτων υγείας, σε σχέση µε τους µη
φτωχούς (Mackenbach, 2005, Χρυσάκης κ. ά., 2006).
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Από την επισκόπηση των διαθέσιµων
στοιχείων της έρευνας ΕU-SILC 2007 της
ΕΣΥΕ14 διαπιστώνεται, ότι υφίστανται σηµαντικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ανάλογα µε
την εισοδηµατική κατάσταση των ατόµων,
παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα ισχύει εδώ
και πολλά χρόνια ένα αρκετά αναπτυγµένο
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Πιο συγκεκριµένα,
όπως αποτυπώνεται και στο ∆ιάγραµµα 7, οι
φτωχοί δηλώνουν σε υπερδιπλάσια περίπου
ποσοστά σε σχέση µε τους µη φτωχούς ότι
αντιµετωπίζουν κάποια δυσκολία ή και µεγάλη
δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ (φτωχοί: 37,90%, µη φτωχοί: 22%). Ανάλογα, το
ποσοστό των φτωχών που δηλώνουν ότι έχουν
σχετικά εύκολα πρόσβαση σε υπηρεσίες ΠΦΥ
είναι µεν σηµαντικό (62,1%) υπολείπεται όµως
του αντίστοιχου ποσοστού των µη φτωχών
(78%).
Αναλύοντας περαιτέρω την παραπάνω
εικόνα κατά γεωγραφικές περιοχές διαπιστώνεται ότι υφίστανται κάποιες σηµαντικές διακυµάνσεις οι οποίες επιπλέον διαµορφώνονται
ανάλογα και σε σχέση µε την εισοδηµατική
κατάσταση των ατόµων.

Φτώχεια και ανισότητες ως προς την
προσβασιµότητα και τη χρήση των
υπηρεσιών υγείας
Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας,
επιχειρείται η διερεύνηση των διαφοροποιήσεων και των ανισοτήτων που υφίστανται
ανάµεσα στους φτωχούς και τους µη φτωχούς
όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης και τη
χρήση βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα διαθέσιµα στοιχεία της Έρευνας
εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των
νοικοκυριών (ΕU-SILC, 2007) της ΕΣΥΕ.
Επισηµαίνεται ότι η πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγείας αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα,
όπως άλλωστε αναγνωρίζεται στο Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. Παρόλα
αυτά από µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι λόγω
χαµηλού εισοδήµατος πολλά άτοµα περιορίζουν στην πράξη τη χρήση υπηρεσιών υγείας,
ιδιαίτερα όταν πρέπει τα ίδια να καταβάλουν
σηµαντικό µέρος της αντίστοιχης δαπάνης,
όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην περίπτωση της οδοντιατρικής περίθαλψης καθώς και
άλλων υγειονοµικών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους ασφαλιστικούς φορείς (Σουλιώτης, Χρυσάκης 2007).
Σηµειώνεται ότι, η προσβασιµότητα
των υπηρεσιών υγείας, αποτελεί βασικό δείκτη
της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων
Υγείας. Μεταξύ των δυνητικών φραγµών που
µπορούν να περιορίσουν την προσβασιµότητα
των υπηρεσιών υγείας αναφέρονται κυρίως: α)
η ανεπάρκεια των αναγκαίων χρηµατικών πόρων για την κάλυψη, όπου απαιτείται από τα
ίδια τα άτοµα-χρήστες, του κόστους των εν
λόγω υπηρεσιών, β) οι ελλείψεις σε υγειονοµικές υποδοµές ή οι δυσκολίες προσέγγισής
τους λόγω µεγάλων αποστάσεων ή γεωµορφολογικών ιδιαιτεροτήτων (π.χ. νησιωτικός ή
ορεινός χαρακτήρας) σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές, γ) οι φυλετικές, πολιτισµικές ή
γλωσσικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήµατα
πληροφόρησης που αντιµετωπίζουν ορισµένες
κοινωνικές ή εθνοτικές οµάδες και δ) ο µεγάλος
χρόνος αναµονής που απαιτείται για πρόσβαση
σε ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες υγείας
(OECD, 2009, σ. 140). !!

14

Στην Έρευνα εισοδήµατος και συνθηκών διαβίωσης των
νοικοκυριών (ΕU-SILC. 2007) της ΕΣΥΕ έχει συµπεριληφθεί για πρώτη φορά µια µεταβλητή η οποία αναφέρεται στην προσβασιµότητα των υπηρεσιών ΠΦΥ
(accessibility of primary health care services) και µετριέται σε επίπεδο νοικοκυριού. Σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες της Eurostat, ο όρος προσβασιµότητα αφορά αποκλειστικά την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης σε
υπηρεσίες ΠΦΥ σε σχέση µε τη φυσική προσιτότητα, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά και το ωράριο λειτουργίας των εν
λόγω υπηρεσιών, αλλά όχι σε σχέση µε την ποιότητα ή το
κόστος των υπηρεσιών αυτών.
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∆ιάγραµµα 7
∆υνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) ανάλογα µε την εισοδηµατική κατάσταση των ατόµων
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
∆ΥΣΚΟΛΙΑ

ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ
∆ΥΣΚΟΛΙΑ

ΕΥΚΟΛΑ

ΜΗ ΦΤΩΧΟΙ

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ

ΦΤΩΧΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες (βλ. Παράρτηµα:
Πίνακας IV).

∆ιάγραµµα 8
∆υνατότητα πρόσβασης µε µεγάλη ή κάποια δυσκολία σε
υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
60%

Ποσοστά %

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη,
Κεντρική και
∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία

Αττική

Ήπειρος, Ιόνια
Νησιά, ∆υτική
Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος

ΜΗ ΦΤΩΧΟΙ

Βόρειο Αιγαίο,
Νότιο Αιγαίο,
Κρήτη

Σύνολο Ελλάδας

ΦΤΩΧΟΙ

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007), ίδιες επεξεργασίες (βλ. Παράρτηµα:
Πίνακας IV).
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Από την άλλη πλευρά, δεδοµένων και
των διαπιστωµένων ανισοτήτων σχετικά µε την
επάρκεια των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας σε
εθνικό και κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο
(Τούντας κ.ά., 2000), ειδικά για την Ελλάδα ο
ρόλος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία
αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σηµαντικός για την
εξασφάλιση της πρόσβασης στις αναγκαίες
υπηρεσίες υγείας.15 Έτσι, οι ανισότητες που
υφίστανται ανάµεσα στα φτωχά και µη φτωχά
νοικοκυριά όσον αφορά τις δυνατότητες που
έχουν να προβαίνουν ή όχι στις εκάστοτε
αναγκαίες ιδιωτικές δαπάνες για την αγορά
υπηρεσιών και αγαθών υγείας, καθώς και η
αντίστοιχη διαφοροποίηση της διάρθρωσης των
εν λόγω δαπανών, είναι στενά συνδεδεµένες µε
τη διαµόρφωση κοινωνικά προσδιορισµένων
ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση του
πληθυσµού στις υπηρεσίες και τα αγαθά υγείας
(Σουλιώτης, Χρυσάκης, 2006).
Υπό αυτό το πρίσµα, παρουσιάζει
ενδιαφέρον η ανάλυση των διαφοροποιήσεων
των δαπανών υγείας, ανάλογα µε την εισοδηµατική κατάσταση των νοικοκυριών και το είδος
των αγορών υπηρεσιών και αγαθών υγείας. Για
το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται στοιχεία από
την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών
(ΕΟΠ-2004/2005) της ΕΣΥΕ και οµαδοποιούνται οι ιδιωτικές δαπάνες για υγεία σε τρεις
ευρείες κατηγορίες: α) δαπάνες για φάρµακα,
β) δαπάνες για ιατρικές και άλλες υπηρεσίες
εκτός νοσοκοµείων και γ) δαπάνες για νοσοκοµειακή περίθαλψη. Όπως διαπιστώνεται µε
εξαίρεση τις δαπάνες για φάρµακα, σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις οι δαπάνες των φτωχών
νοικοκυριών εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση
σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους
των µη φτωχών νοικοκυριών (βλ. Πίνακα 3).

Ειδικότερα, όπως απεικονίζεται στο
∆ιάγραµµα 8, στην Αττική καταγράφονται τα
µικρότερα ποσοστά ατόµων που αξιολογούν ότι
η πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) γίνεται µε κάποια
δυσκολία ή και µε µεγάλη δυσκολία και το
εύρηµα αυτό ισχύει τόσο για τους φτωχούς όσο
και για τους µη φτωχούς, οι οποίοι σηµειωτέον
στην εν λόγω περιοχή καταγράφουν και τις
µικρότερες µεταξύ τους διαφορές σε αυτόν τον
τοµέα. Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό των φτωχών που δηλώνουν σχετική δυσκολία πρόσβασης σε ΠΦΥ ανέρχονται σε 18,7% τη στιγµή
που το αντίστοιχο ποσοστό των µη φτωχών
είναι 15,3%. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας τα ποσοστά των
ατόµων που αξιολογούν αρνητικά την προσβασιµότητα των υπηρεσιών ΠΦΥ στην περιοχή
του τόπου κατοικίας τους, είναι µεγαλύτερα σε
σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους,
τόσο των φτωχών όσο και των µη φτωχών.
Επιπλέον σε όλες τις άλλες εκτός Αττικής
περιοχές, η σχετική αποστέρηση των φτωχών
σε σχέση µε τους µη φτωχούς της ίδιας
περιοχής εµφανίζεται διευρυµένη, τη στιγµή
που οι φτωχοί εκτιµούν ότι η προσβασιµότητα
των υπηρεσιών ΠΦΥ στην περιοχή τους διασφαλίζεται µε κάποια δυσκολία ή και µε
µεγάλη δυσκολία σε σηµαντικά µεγαλύτερα
ποσοστά σε σχέση µε τους µη φτωχούς της
ίδιας περιοχής.
Επισηµαίνεται πάντως, πως το γεγονός
ότι σε όλες τις εκτός Αττικής περιοχές της
χώρας, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ΠΦΥ επιτυγχάνεται σχετικά δύσκολα και από σηµαντικά ποσοστά µη φτωχών, αναδεικνύει για
άλλη µια φορά το πρόβληµα των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και συνακόλουθα το πρόβληµα της ύπαρξης σηµαντικών γεωγραφικών
φραγµών ως προς την προσβασιµότητα εν γένει
των υπηρεσιών ΠΦΥ στη χώρα µας. Υπό αυτό
το πρίσµα, περισσότερο επιβαρυµένος εµφανίζεται ο γεωγραφικός άξονας: Ήπειρος, Ιόνια
Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά σχετικά
χαµηλής προσβασιµότητας (δυνατότητα πρόσβασης µε κάποια δυσκολία ή µε µεγάλη
δυσκολία) των υπηρεσιών ΠΦΥ εµφανίζονται
ιδιαίτερα αυξηµένα (φτωχοί: 52%, µη φτωχοί:
35,1%).

15

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία., η Ελλάδα κατέχει µια
αρνητική πρωτιά ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσον αφορά τη συµµετοχή των ιδιωτικών δαπανών στο σύνολο των δαπανών για την υγεία. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες
αντιπροσωπεύουν περίπου το ήµισυ του συνόλου των
δαπανών των νοικοκυριών για την υγεία, τη στιγµή που ο
αντίστοιχος µέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 18%.
Επίσης, µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα και
στην Ελβετία οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για
υγεία επιβαρύνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς, αποτελώντας κατά µέσο όρο
το 6% των συνολικών δαπανών τους, ενώ στον αντίποδα
τοποθετούνται χώρες όπως η Ολλανδία και η Γαλλία όπου
οι ιδιωτικές δαπάνες για υγεία αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα µόλις το 2% (OECD, 2009).
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Πίνακας 3
Μέση κατά κεφαλή µηνιαία ιδιωτική δαπάνη υγείας των φτωχών
και µη φτωχών νοικοκυριών ανά κατηγορία δαπάνης

Κατηγορία ιδιωτικών
δαπανών υγείας
Φάρµακα, θεραπευτικές συσκευές και
ιατρικός εξοπλισµός
Ιατρικές υπηρεσίες
Νοσοκοµειακή περίθαλψη

Φτωχοί
(€)
(1)

Μη Φτωχοί
(€)
(2)

∆είκτες αποστέρησης
(%)
(1/2)

22,20

27,90

79,57%

29,60

100,50

29,45%

5,00

24,30

20,57%

56,80

152,70

37,20%

Σύνολο
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2004/2005, ίδιες επεξεργασίες.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Πίνακα 3, διαπιστώνεται ότι το
σύνολο των µηνιαίων κατά κεφαλή δαπανών
για υγεία των φτωχών νοικοκυριών φτάνει στο
37,2% των αντίστοιχων δαπανών των µη φτωχών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν για ιατρικές και λοιπές υπηρεσίες περίθαλψης εκτός
νοσοκοµείων το 29,45% των αντίστοιχων δαπανών των µη φτωχών. Ακόµα µικρότερες είναι
αναλογικά οι ιδιωτικές κατά κεφαλή δαπάνες
των φτωχών νοικοκυριών για νοσοκοµειακή
περίθαλψη που φτάνουν µόλις στο 20,57% των
αντίστοιχων δαπανών των µη φτωχών. Αντίθετα, η αποστέρηση των φτωχών σε σχέση µε
τους µη φτωχούς εµφανίζεται µειωµένη στην
περίπτωση των ιδιωτικών δαπανών για φάρµακα.16
Σε αυτή την περίπτωση οι κατά κεφαλή
δαπάνες για φάρµακα των φτωχών νοικοκυριών
ανέρχονται στο 80% περίπου των αντίστοιχων
δαπανών των µη φτωχών. Η κατάσταση αυτή
σχετίζεται, ως ένα βαθµό, µε την ελλιπή ασφα-

λιστική κάλυψη των φτωχότερων στρωµάτων
του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα προβλήµατα αποστέρησης και αποκλεισµού από τις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Έτσι, η περιορισµένη δυνατότητα που
έχουν τα εν λόγω νοικοκυριά να προσφύγουν
σε δηµόσιες και κυρίως ιδιωτικές υπηρεσίες
περίθαλψης έχουν ως αποτέλεσµα να οδηγούνται στην «εύκολη» λύση του φαρµακείου της
γειτονιάς, όπου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
κόστους µπορούν να προµηθεύονται το µεγαλύτερο µέρος των φαρµάκων άµεσης ανάγκης
(Σουλιώτης, Χρυσάκης, 2006).
Τέλος, το χαµηλό εισόδηµα συνεπάγεται µικρότερη πρόσβαση σε προληπτικές
(συµβουλευτικές) και θεραπευτικές (συνταγογραφία φαρµάκων και νοσοκοµειακή περίθαλψη) υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Επίσης
τα άτοµα ανώτερων εισοδηµατικών κλιµακίων
προσφεύγουν συχνότερα σε γιατρούς ειδικοτήτων σε σχέση µε τους φτωχούς. (European
Commission, 2003).

16

Από την ανάλυση των ιδιωτικών δαπανών για υγεία
κατά δεκατηµόριο εισοδήµατος έχει διαπιστωθεί ότι η
συσχέτιση των κατά κεφαλή δαπανών των νοικοκυριών
για φάρµακα µε την εισοδηµατική τους κατάσταση αναδεικνύει την ύπαρξη µιας σχέσης της µορφής αντίστροφου
U. Έτσι, το φαινόµενο τής, µε ιδιωτικές δαπάνες, «πολυφαρµακίας» φαίνεται να αφορά τα φτωχότερα και τα
πλουσιότερα παρά τα µεσαίου εισοδήµατος νοικοκυριά.
Τα νοικοκυριά χαµηλότερου και υψηλότερου εισοδήµατος
εµφανίζονται να πληρώνουν κατά κεφαλή µεγαλύτερα
ποσά απ’ ό,τι τα νοικοκυριά µεσαίων εισοδηµάτων (Σουλιώτης, Χρυσάκης, 2006).
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Πίνακας 4
Ανάγκη για ιατρική ή οδοντιατρική εξέταση / θεραπεία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, η οποία δεν εκπληρώθηκε

Ανάγκη για ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, η οποία δεν
εκπληρώθηκε
Ανάγκη για οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών η
οποία δεν εκπληρώθηκε

Φτωχοί
(ΦΤ)

Μη
Φτωχοί
(ΜΦΤ)

∆είκτες αποστέρησης
(ΦΤ/ΜΦΤ)

11,6%

5,5%

210,90%

11,5%

6,0%

191,66%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007, ίδιες επεξεργασίες.

σεται στο πλαίσιο ευρύτερων αιτιακών διεργασιών και παραγόντων που δρουν σωρευτικά
και συµβάλλουν όχι µόνο στη γένεση άλλα και
στην αναπαραγωγή του φαινοµένου της φτώχειας.
Πιο συγκεκριµένα, από την επισκόπηση του ∆ιαγράµµατος 9, µε αναφορά στο
επίπεδο των µελών των νοικοκυριών του
δείγµατος της έρευνας EU-SILC 2007, διαπιστώνεται ότι τα άτοµα που αυτοαξιολογούν ως
κακή ή πολύ κακή τη γενική κατάσταση της
υγείας τους, εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (30,1%). Ακολουθούν
µε επίσης υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας
τα άτοµα που αυτοαξιολογούν ως µέτρια –
ικανοποιητική τη γενική κατάσταση της υγείας
τους (24,25%), ενώ ποσοστά κινδύνου φτώχειας µικρότερα του αντίστοιχου εθνικού µέσου
όρου εµφανίζουν τα άτοµα που εκτιµούν ως
καλό ή πολύ καλό το επίπεδο της υγείας τους
(κίνδυνος φτώχειας: 18,65% και 17,43% αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, όσο πιο επιβαρυµένη
αξιολογείται η υγεία των ατόµων, τόσο µεγαλύτερος εµφανίζεται ο κίνδυνος φτώχειας που
αντιµετωπίζουν, ενδεχοµένως υπό την επίδραση και συσσώρευση και άλλων φτωχογόνων παραγόντων όπως σχηµατικά παρουσιάστηκε παραπάνω στην πρώτη ενότητα της
παρούσας εργασίας.

Η ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας
ΕU-SΙLC 2007 της ΕΣΥΕ επιβεβαιώνει τα
παραπάνω, καθόσον διαπιστώνεται ότι οι
φτωχοί, δεν καταφέρνουν σε ποσοστά υπερδιπλάσια των µη φτωχών, να επισκέπτονται
ειδικό γιατρό ή οδοντίατρο, παρόλο που το
έχουν ανάγκη για αντιµετώπιση σχετικών προβληµάτων της υγείας τους (βλ. Πίνακα 4).

Χαµηλά επίπεδα υγείας και άλλοι συναφείς φτωχογόνοι παράγοντες
Από προηγούµενες ερευνητικές προσπάθειες έχει προκύψει ότι η κακή γενική
κατάσταση υγείας, η ασθένεια, τα χρόνια προβλήµατα υγείας και η απουσία κοινωνικής
ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
συντελούν στην εµφάνιση υψηλού κινδύνου
φτώχειας και ως εκ τούτου αναδεικνύονται σε
κλασικούς φτωχογόνους παράγοντες (Χρυσάκης, Σιάτης, 2009).
Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας
αναλύεται η σχέση που υφίσταται ανάµεσα
στους προαναφερθέντες φτωχογόνους παράγοντες και τον κίνδυνο εµφάνισης φτώχειας χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας EU-SILC 2007, καθώς και της
έρευνας EU-SILC 2003 της ΕΣΥΕ, θεωρώντας
ότι η σχέση υγείας και φτώχειας είναι αρκετά
πολύπλοκη και, όπως προαναφέρθηκε, εντάσ-
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∆ιάγραµµα 9
Κίνδυνος εµφάνισης της φτώχειας ανάλογα µε τη γενική
κατάσταση υγείας των ατόµων (αυτοαξιολόγηση)
35%

30.10%
Κίνδυνος φτώχειας %

30%

24.26%
25%
20%

18.65%

17.43%

15%
10%
5%
0%

πολύ καλή

καλή

κακή - πολύ κακή

ικανοποιητική

Κατάσταση υγείας
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007, ίδιες επεξεργασίες.

∆ιάγραµµα 10
Κίνδυνος εµφάνισης της φτώχειας ανάλογα µε το αν τα µέλη του νοικοκυριού
αντιµετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας ή ασθένεια
30%

Κίνδυνος Φτώχειας %

25.60%
25%

18.20%
20%
15%
10%
5%
0%

ναι

όχι
Χρόνιο Πρόβληµα Υγείας

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007, ίδιες επεξεργασίες.

προβληµάτων υγείας αυξάνουν σηµαντικά τον
κίνδυνο εµφάνισης της φτώχειας, θέτει επιτακτικά το πρόβληµα της διασφάλισης της πρόσβασης των φτωχών σε ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες υγείας, προκειµένου να
µειωθούν οι ανισότητες και η αποστέρηση στον
εν λόγω τοµέα, οι οποίες πέρα από το φτωχογενή χαρακτήρα τους, δρουν και ως κλασικοί
φτωχογόνοι παράγοντες.

Ανάλογα, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 10,
σηµαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου εθνικού
µέσου όρου, κίνδυνο φτώχειας εµφανίζουν τα
άτοµα µε χρόνια προβλήµατα υγείας (25,6%),
τη στιγµή που ο κίνδυνος εµφάνισης φτώχειας
µεταξύ των ατόµων χωρίς κάποια χρόνια ασθένεια ή πάθηση κυµαίνεται σε χαµηλότερα
σχετικά επίπεδα (18,2%). Το γεγονός ότι τα
χαµηλά επίπεδα υγείας και η ύπαρξη χρόνιων
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Πίνακας 5
Κίνδυνος εµφάνισης φτώχειας ανάλογα µε τη γενική κατάσταση
υγείας των ατόµων και το αν έχουν ή όχι ασφαλιστική κάλυψη για
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
Γενική κατάσταση
υγείας
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή
Πολύ κακή
Σύνολο

Χωρίς ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη
33,03%
35,72%
45,39%
45,27%
81,51%
35,43%

Με ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη
16,42%
19,54%
23,94%
32,67%
31,91%
19,66%

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2003, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2003), ίδιες επεξεργασίες.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση του κινδύνου εµφάνισης της φτώχειας, ανάλογα, όχι µόνο µε τη γενική κατάσταση υγείας των ατόµων, αλλά και σε συνδυασµό µε το αν είναι ασφαλισµένα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Πιο συγκεκριµένα, από την επισκόπηση των στοιχείων του Πίνακα 5, µε αναφορά
στο επίπεδο των µελών των νοικοκυριών του
δείγµατος της έρευνας EU-SILC 2003,17 διαπιστώνεται ότι ο κίνδυνος φτώχειας για τα άτοµα
που δεν διαθέτουν ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κυµαίνεται σε εξαιρετικά
υψηλά επίπεδα (35,43%), ενώ τα άτοµα που
είναι ασφαλισµένα για ιατροφαρµακευτική κάλυψη εµφανίζουν κατά πολύ µικρότερο κίνδυνο
φτώχειας.
Ελέγχοντας τα παραπάνω ευρήµατα σε
συνδυασµό και µε το επίπεδο υγείας του
πληθυσµού του δείγµατος, διαπιστώνεται ότι τα
άτοµα που αυτοαξιολογούν ως πολύ κακή τη
γενική κατάσταση της υγείας τους και ταυτόχρονα δεν διαθέτουν ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εµφανίζουν ακραία
και σχεδόν καθολικά ποσοστά κινδύνου φτώχειας (81,51%). Ακολουθούν µε επίσης πολύ
υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας (που ξεπερνούν το περίπου 45%) τα άτοµα χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που ταυτόχρονα
αυτοαξιολογούν ως κακή ή µέτρια τη γενική
κατάσταση της υγείας τους. Επίσης, ποσοστά
κινδύνου φτώχειας µεγαλύτερα του αντίστοιχου
εθνικού µέσου όρου εµφανίζουν και τα άτοµα
που εκτιµούν µεν ως καλό ή πολύ καλό το

επίπεδο της υγείας τους αλλά δεν διαθέτουν
ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη (κίνδυνος φτώχειας: 35,72% και
33,03% αντίστοιχα).
Κατά συνέπεια, η απουσία κοινωνικής
ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
φαίνεται ότι δρα σωρευτικά επιβαρύνοντας
σηµαντικά τα άτοµα µε κακή γενική κατάσταση
υγείας, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο φτώχειας
ακόµη και για τα άτοµα µε καλύτερο σχετικά
επίπεδο υγείας. Έτσι, όσο πιο επιβαρυµένη
αξιολογείται η υγεία των ατόµων, τόσο µεγαλύτερη εµφανίζεται η ανάγκη για την ιατροφαρµακευτική τους κάλυψη, προκειµένου ο
υψηλός κίνδυνος φτώχειας που αντιµετωπίζουν,
ενδεχοµένως υπό την επίδραση και συσσώρευση και άλλων φτωχογόνων παραγόντων, να
µην προσλαµβάνει ακραίες διαστάσεις και να
µη δηµιουργούνται επώδυνες και δύσκολα
ανατάξιµες καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.

Αντί επιλόγου
Από την ανάλυση που προηγήθηκε
επιβεβαιώνονται για άλλη µια φορά τα ευρήµατα προηγούµενων ερευνητικών προσπαθειών
για τη φτωχογόνο δράση και το φτωχογενή
χαρακτήρα των κοινωνικά προσδιορισµένων
ανισοτήτων και της αποστέρησης στον τοµέα
της υγείας. Μεταξύ φτώχειας και υγείας υφίσταται µια αλληλοτροφοδοτούµενη διττή σχέση
µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένας κύκλος
σωρευτικής αιτιότητας, ο οποίος εν τέλει συντηρεί και αναπαράγει την αποστέρηση, τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό (Καράγιωργας κ.ά., 1990˙ Χρυσάκης, Σιάτης, 2009).
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Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της
έρευνας EU-SILC 2003 της ΕΣΥΕ, καθώς η αντίστοιχη
έρευνα EU-SILC 2007 δεν συµπεριελάµβανε ειδική µεταβλητή για το αν τα µέλη των νοικοκυριών που πήραν
µέρος στην έρευνα ήταν ή όχι ασφαλισµένα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
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Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,18 ο
συνδυασµός της φτώχειας µε φαινόµενα αποστέρησης και ανισοκατανοµής, που αφορούν σε
µια σειρά παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν
την υγεία, καθιστά τα άτοµα που ευρίσκονται
κάτω από το όριο της φτώχειας πιο ευάλωτα,
αυξάνοντας περαιτέρω τους κινδύνους που
αντιµετωπίζουν τόσο στον τοµέα της υγείας
(Ε.Ε.Κ., 2009), όσο και στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης
(E.C., 2008).
Υπό αυτό το πρίσµα, καθοριστικός είναι ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει ο
κοινωνικός σχεδιασµός, ειδικότερα όσον αφορά
την ανάδειξη προτεραιοτήτων και τη χάραξη
κοινωνικής πολιτικής για τη ρήξη του κύκλου
σωρευτικής αιτιότητας της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, µε έµφαση στη µείωση των κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτήτων στην υγεία. Επισηµαίνεται ότι η µείωση
των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία, καθώς µπορεί να επηρεάσει
θετικά τα επίπεδα υγείας των ατόµων συµβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας στην
καθηµερινή τους ζωή, την εργασία, το σχολείο
και τον ελεύθερο χρόνο τους (Ε.Ε.Κ., 2009).
Παράλληλα, η µείωση των κοινωνικά
προσδιορισµένων ανισοτήτων στον τοµέα της
υγείας συνδέεται µε τη διασφάλιση της αναδιανεµητικής λειτουργίας του ίδιου του
κοινωνικού κράτους, προκειµένου το σύστηµα
των κοινωνικών υπηρεσιών, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες υγείας, να µη
λειτουργεί προς όφελος των κοινωνικών οµάδων που βρίσκονται ήδη σε προνοµιούχα οικονοµική θέση. Υπό αυτή την έννοια, η µείωση
της ανισοκατανοµής των χρησιµοποιούµενων
κοινωνικών ευκαιριών και υπηρεσιών µπορεί
να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση και της
ανισοκατανοµής του εισοδήµατος (Sarpellon,
1984).

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις παρεµβάσεις σε κεντρικό επίπεδο, σηµαντικό ρόλο
µπορούν να διαδραµατίσουν οι περιφερειακές
και τοπικές αρχές καθώς και οι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα, όσον αφορά τη δηµόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας,
όλοι οι παραπάνω φορείς πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
των σχετικών µέτρων για την αντιµετώπιση των
ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας (βλ. ∆ιάγραµµα 11). Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο
να δηµιουργηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικές εταιρικές σχέσεις ανάµεσα σε όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη (υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους, Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς
της Κοινωνίας των Πολιτών).
Με άλλα λόγια, απαιτείται η συστράτευση ενός ευρέος φάσµατος φορέων της κοινωνίας προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία
ευαισθητοποίηση και αποδοχή και να βελτιστοποιηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων καθώς και ο συντονισµός και ο έλεγχος
των πολιτικών που αναφέρονται σε διάφορους
εµπλεκόµενους τοµείς (υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, κοινωνική προστασία, περιβάλλον,
εκπαίδευση, νεολαία και περιφερειακή ανάπτυξη) και επίπεδα διακυβέρνησης (Ε.Ε.Κ., 2009).
Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται
ότι η αποτελεσµατική καταπολέµηση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας απαιτεί πολιτικές οι οποίες περιλαµβάνουν µέτρα για την
αντιµετώπιση των διαφορών στον τοµέα της
υγείας σε όλη την κοινωνία, καθώς και µέτρα
που προορίζονται ειδικά για τις ευάλωτες
κοινωνικά οµάδες (ΕΚΟ).
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ανθρώπων
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, των µειονεκτουσών οµάδων µεταναστών και των εθνοτικών µειονοτήτων, των ατόµων µε αναπηρία,
των ηλικιωµένων ή των παιδιών που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας.
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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Κ.), 2009,
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών,
«Αλληλεγγύη στον τοµέα της υγείας: µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας», COM(2009) 567/4,
Βρυξέλλες.
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κράτη µέλη και συνακόλουθα και στην Ελλάδα,
τόσο όσον αφορά το σχεδιασµό, όσο και την
αξιολόγηση της προόδου ως προς την υλοποίηση των µέτρων που λαµβάνονται στον εν
λόγω τοµέα.

Α) Αντιµετώπιση των ανισοτήτων, της αποστέρησης και του αποκλεισµού στην υγεία:
! Καταπολέµηση των ανισοτήτων πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες
υγείας.
! Αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών υγείας.
! Κατάλληλος κοινωνικός σχεδιασµός –
Ειδική στόχευση και εξειδίκευση των
παρεµβάσεων για καταπολέµηση φαινοµένων αποκλεισµού των Ευάλωτων
Κοινωνικών Οµάδων (ΕΚΟ) όσον αφορά τη χρήση των δηµόσιων υπηρεσιών
υγείας.
! Έµφαση στην υλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης και αγωγής υγείας.
! Εκπόνηση και εφαρµογή ενός Σχεδίου
∆ράσης για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή φορέων της κοινωνίας
των πολιτών – Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην προσφορά υπηρεσιών υγείας µε στόχευση τις ΕΚΟ.
Β) Αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού:
! Κατάλληλος κοινωνικός σχεδιασµός –
Ειδική στόχευση και εξειδίκευση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την κοινωνικοεπαγγελµατική ένταξη και τη
διεύρυνση της εισοδηµατικής βάσης
των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
(ΕΚΟ).
! ∆ραστηριοποίηση κοινωνικών φορέων
– Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) και δηµιουργία κοινωνικού
κεφαλαίου για την ευαισθητοποίηση
και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην αντιµετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού σε
τοπικό επίπεδο.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι η εξάλειψη
των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας είναι
µια µακροπρόθεσµη διαδικασία. Σκοπός των
παρεµβάσεων που σκιαγραφούνται στην παρούσα εργασία είναι να καθοριστεί το πλαίσιο
για συνεχή δράση σε αυτόν τον τοµέα. Σε
γενικές γραµµές οι προτεινόµενες παρεµβάσεις
εντάσσονται στο πλαίσιο που έχει χαράξει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την πρόσφατη σχετική
ανακοίνωσή της (Ε.Ε.Κ., 2009), µε βάση την
οποία προβλέπεται ότι κατά την προσεχή περίοδο απαιτείται η ενεργός συνεργασία της Επιτροπής µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στα
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Μη
Φτωχοί

98,4%

0,7%

0,9%
100,0%

Φτωχοί

96,7%

1,9%

1,4%
100,0%

4,7%
100,0%

2,3%

92,5%

Φτωχοί

1,2%
100,0%

2,2%

96,6%

Μη
Φτωχοί

25-34 ετών

17,8%
100,0%

26,8%

55,4%

Φτωχοί

10,8%

27,3%

100,0%

10,0%
100,0%

79,2%

56,4%

16,3%

Φτωχοί

Μη
Φτωχοί

100,0%

4,5%

9,9%

85,6%

Μη
Φτωχοί

Γυµνάσιο

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος κα Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007).

Γενική
κατάσταση
υγείας
Καλή πολύ καλή
Μέτρια ικανοποιητική
Κακή πολύ κακή
Σύνολο

∆ηµοτικό

4,9%
100,0%

8,0%

87,1%

Φτωχοί

2,2%
100,0%

4,9%

92,9%

Μη
Φτωχοί

35-44 ετών

9,9%
100,0%

13,9%

76,2%

Φτωχοί

4,5%
100,0%

10,8%

84,7%

Μη
Φτωχοί

45-54 ετών

15,8%
100,0%

24,8%

59,4%

Φτωχοί

4,7%
100,0%

5,4%

89,8%

Φτωχοί

Λύκειο

100,0%

2,7%

6,8%

90,5%

Μη
Φτωχοί

3,3%
100,0%

9,7%

87,0%

100,0%

2,6%

4,7%

92,7%

Μεταδευτεροβάθµια αλλά
όχι τριτοβάθµια
εκπαίδευση
Μη
Φτωχοί
Φτωχοί

32,3%
100,0%

42,1%

25,7%

Φτωχοί

22,8%
100,0%

37,1%

40,1%

Μη
Φτωχοί

65 ετών και άνω

5,1%
100,0%

6,4%

88,4%

Φτωχοί

100,0%

1,5%

5,9%

92,6%

Μη
Φτωχοί

Τριτοβάθµια εκπαίδευση

10,1%
100,0%

20,7%

69,2%

Μη
Φτωχοί

55-64 ετών

Πίνακας ΙΙ
Αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας ανά εισοδηµατική κατάσταση και εκπαιδευτικό επίπεδο

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος κα Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007).

Γενική
κατάσταση
υγείας
Καλή πολύ καλή
Μέτρια ικανοποιητική
Κακή πολύ κακή
Σύνολο

16-24 ετών

Πίνακας Ι
Αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας ανά εισοδηµατική κατάσταση και ηλικία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

100,0%

100,0%

Σύνολο

18,9%

14,5%

100,0%

8,3%

12,5%

79,1%

Μη Φτωχοί

100,0%

8,5%

18,0%

73,5%

Φτωχοί

Αττική

100,0%

6,3%

13,4%

80,3%

Μη Φτωχοί

100,0%

19,1%

19,8%

61,0%

Φτωχοί

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος κα Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007).

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία
Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ∆υτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
Αττική
Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη
Σύνολο

Γεωγραφική Περιοχή

5,8%
12,6%
3,3%
4,8%
6,0%

27,1%
5,6%
5,6%
13,2%

Μη
Φτωχοί

10,1%

Φτωχοί

Με µεγάλη
δυσκολία

24,9%
13,1%
29,7%
23,9%

28,9%

Φτωχοί

22,5%
12,0%
17,0%
16,8%

19,9%

Μη
Φτωχοί

Με κάποια
δυσκολία

36,9%
45,2%
46,9%
41,5%

41,2%

Φτωχοί

45,0%
50,2%
46,5%
48,2%

47,9%

Μη
Φτωχοί

Εύκολα

11,1%
36,1%
17,8%
21,4%

19,9%

Φτωχοί

19,9%
34,4%
31,7%
29,0%

26,3%

Μη
Φτωχοί

Πολύ εύκολα

100,0%

8,6%

16,0%

75,4%

Μη Φτωχοί

Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο,
Κρήτη

Πίνακας ΙV
∆υνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας ανά γεωγραφική περιοχή και εισοδηµατική κατάσταση νοικοκυριών

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2007, Έρευνα Εισοδήµατος κα Συνθηκών ∆ιαβίωσης (SILC-2007).

100,0%

15,2%

65,9%

Φτωχοί

Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ∆υτική
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα,
Πελοπόννησος

76,8%

8,7%

Μη Φτωχοί

13,8%

16,6%

69,6%

Φτωχοί

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη,
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία,
Θεσσαλία

Καλή πολύ καλή
Μέτρια ικανοποιητική
Κακή πολύ κακή

Γενική
κατάσταση
υγείας

Πίνακας III
Αυτοαξιολογούµενο επίπεδο υγείας ανά εισοδηµατική κατάσταση και γεωγραφική περιοχή
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φαινοµένου. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί
ότι «ο συνυπολογισµός των επιδοµάτων φροντίδας παιδιών στον ορισµό του εισοδήµατος
τείνει να µειώνει το βαθµό ανισοκατανοµής του
εισοδήµατος (…) ειδικότερα, µειώνει το ποσοστό φτώχειας και το χάσµα φτώχειας µεταξύ
των παιδιών σε όλες τις πέντε χώρες που επιλέχθηκαν για τη µελέτη, αν και λιγότερο στην
Φιλανδία και την Ελλάδα απ΄ ό,τι στο Βέλγιο,
τη Γερµανία και τη Σουηδία».3 Ακόµη, παρόλο
που η απασχόληση θεωρείται ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο για τη µείωση της φτώχειας,
ένα σηµαντικό τµήµα των εργαζοµένων εξακολουθεί να διαβιεί κάτω από συνθήκες οικονοµικής φτώχειας. Το 2007, το 14% του συνόλου
των απασχολουµένων στη χώρα µας χαρακτηρίζονται ως εργαζόµενοι φτωχοί, ποσοστό που
είναι χαµηλότερο από το ποσοστό φτώχειας του
συνόλου του πληθυσµού (20%), ενώ η απώλεια ή η αδυναµία εύρεσης εργασίας (ανεργία)
συνδέεται µε ποσοστό φτώχειας που ανέρχεται
στο 35%.4 ∆ιαχρονικά, το ποσοστό των εργαζοµένων φτωχών παραµένει διπλάσιο στη
χώρα µας σε σύγκριση µε το µέσο όρο της Ε.Ε.
27.5
Στο παρόν άρθρο ως φτωχά θεωρούνται τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που διαβιούν
σε νοικοκυριά των οποίων το διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα είναι µικρότερο του 60 % του
διάµεσου εισοδήµατος της χώρας. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τις Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών6 που διεξάγει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) κάθε χρόνο. Για το
2007, το κατώφλι (όριο) κινδύνου φτώχειας
ανά άτοµο ήταν 6.120 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο
όριο για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο
εξαρτώµενα παιδιά ανερχόταν στα 12.852 ευρώ. Τα νοικοκυριά που βρίσκονταν σε κίνδυνο
φτώχειας εκτιµήθηκαν στο 20% του συνόλου

Η παιδική φτώχεια στην
Ελλάδα: «µικρός τόπος µεγάλα
προβλήµατα»1
Νίκος Μπούζας

Περίληψη
Η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα στόχο της κοινωνικής πολιτικής
στη χώρα µας. Η διερεύνηση του φαινοµένου δείχνει
ότι, παρόλο που ο παιδικός πληθυσµός της χώρας
διαχρονικά µειώνεται, ο αριθµός των ανήλικων παιδιών (0-17 ετών) που διαβιούν σε νοικοκυριά που
αντιµετωπίζουν συνθήκες οικονοµικής φτώχειας πλησιάζει τις 450 χιλιάδες το 2007 και µάλιστα µε αυξητικές τάσεις κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2007.
Τα ανήλικα παιδιά που ζουν στις αραιοκατοικηµένες
περιοχές της χώρας παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσια
πιθανότητα να ζουν σε φτωχά νοικοκυριά σε σύγκριση µε τα ανήλικα παιδιά των πυκνοκατοικηµένων περιοχών. Ακόµη, όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών
αυξάνεται και η πιθανότητα να είναι φτωχά. Τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας των αραιοκατοικηµένων περιοχών φαίνεται να συνδέονται µε το
γεγονός ότι τα φτωχά νοικοκυριά αυτών των περιοχών έχουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερο αριθµό παιδιών, ενώ οι υπεύθυνοι των νοικοκυριών αν και
εργάζονται αναλογικά περισσότερο σε σύγκριση µε
τους υπεύθυνους των υπολοίπων νοικοκυριών φαίνεται να εξασκούν µη αποδοτικά επαγγέλµατα. Αντίστροφα, τα φτωχά παιδιά των πυκνοκατοικηµένων
περιοχών ζουν σε νοικοκυριά που οι υπεύθυνοι
παρουσιάζουν χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και
υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η διαφορετική «αιτιολόγηση» καθώς και η ευρεία διακύµανση της παιδικής
φτώχειας στις περιοχές της χώρας, σηµατοδοτούν τις
προτεραιότητες και το είδος των µέτρων της µέλλουσας πολιτικής καταπολέµησής της.

Εισαγωγή

3
Matsaganis M., Verbist G., 2009, “Distributional Effects
of Publicly Funded Childcare”, στο: Ward T., Lekles O.,
Sutherland H., Toth I. G., European Inequalities : Social
Inclusion and Income Distribution in the European Union,
TARKI Social Research Institute, Budapest, σ. 184.
4
ΕΣΥΕ, 2009, «Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2007», ∆ελτίο Τύπου, Πειραιάς, 16.4.2009, σ. 5.
5
Κετσετζοπούλου Μ., 2009, «Προσδιοριστικοί παράγοντες της φτώχειας των εργαζοµένων. Μια πρώτη προσέγγιση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Α’, 128, σ. 109.
6
Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων έγινε από την
κ. Αντωνία Κορρέ. Πιθανά λάθη ή παραλείψεις βαρύνουν
τον συγγραφέα του άρθρου.

Τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζεται ότι
η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας αποτελεί πλέον προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα µας.2 Ταυτόχρονα, έχει τεκµηριωθεί ότι οι εφαρµοζόµενες πολιτικές διανοµής και αναδιανοµής του εισοδήµατος συµβάλλουν στη µείωση της έκτασης και έντασης του
1
2

Λαϊκή παροιµία.
Kokkori V., Yfantopoulos J., 2009, σ. 5.
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των νοικοκυριών ή σε 838.910 και τα µέλη τους
σε 2.190.933 άτοµα.7
Ο διαχωρισµός της χώρας σε περιοχές
προκύπτει από την εφαρµογή πληθυσµιακών
κριτηρίων ως εξής:8
Ι) Πυκνοκατοικηµένη περιοχή: πρόκειται για
περιοχή µε πυκνότητα άνω των 500 κατοίκων
ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και πληθυσµό,
τουλάχιστον, 50.000 κατοίκους.
ΙΙ) Περιοχή ενδιάµεσης πυκνότητας: πρόκειται
για περιοχή µε πυκνότητα άνω των 100 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, η οποία είτε
έχει συνολικό πληθυσµό, τουλάχιστον, 50.000
κατοίκους είτε γειτνιάζει µε πυκνοκατοικηµένη
περιοχή.
ΙΙΙ) Αραιοκατοικηµένη περιοχή: πρόκειται για
περιοχή που δεν ανήκει σε καµία από τις προηγούµενες δύο κατηγορίες.
Η ταξινόµηση αυτή εφαρµόζεται στα
στοιχεία των ερευνών µετά το 2005, ενώ για τα
προηγούµενα χρόνια χρησιµοποιήθηκε η ταξινόµηση της αστικότητας του τόπου διαµονής:
αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Ως
εκ τούτου δεν είναι δυνατή η σύγκριση των
στοιχείων πριν και µετά το 2005. Επιπλέον, θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οποιεσδήποτε χωρικές ταξινοµήσεις µε βάση πληθυσµιακά κριτήρια δεν συνδέονται άµεσα µε τη διοικητική οργάνωση της χώρας µε συνέπεια τα ευρήµατα/
συµπεράσµατα µελετών που βασίζονται σε τέτοιου είδους στατιστικά στοιχεία µε δυσκολία
µπορούν να µετουσιωθούν σε τοπικές κοινωνικές πολιτικές.
Ο κύριος σκοπός του άρθρου είναι να
παρουσιάσει την έκταση της παιδικής φτώχειας
στις περιοχές της χώρας και να εντοπίσει τις τυχόν διαφοροποιήσεις στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών, καθώς και στην κύρια
δραστηριότητα των υπευθύνων των νοικοκυριών. Η διερεύνηση αυτού του τύπου αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία δεδοµένου ότι είναι γνωστές
οι γεωγραφικές κοινωνικο-οικονοµικές ανισότητες που επικρατούν στη χώρα. Για παράδειγµα, το 2007, «τα µέλη των νοικοκυριών,
που διαµένουν σε αραιοκατοικηµένες περιοχές,
απειλούνται από τη φτώχεια περισσότερο από
αυτά που διαµένουν σε πυκνοκατοικηµένες και
ενδιάµεσης πυκνότητας περιοχές. Τα ποσοστά
7

ΕΣΥΕ, 2009, «Έρευνα Εισοδήµατος
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2007»,
Πειραιάς, 16.4.2009, σ. 1.
8
ΕΣΥΕ, 2009, «Έρευνα Εισοδήµατος
∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2007»,
Πειραιάς, 16.4.2009, σ. 5.

κινδύνου φτώχειας ανά βαθµό πυκνότητας
πληθυσµού είναι 28%, 9% και 63% αντίστοιχα,
για τις πυκνοκατοικηµένες, ενδιάµεσης πυκνότητας και αραιοκατοικηµένες περιοχές».9
Το άρθρο περιλαµβάνει τέσσερις σύντοµες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθµού των νοικοκυριών που έχουν ανήλικα παιδιά, καθώς και ο
αριθµός των παιδιών ανά νοικοκυριό. Στη δεύτερη ενότητα συζητείται η εξέλιξη του παιδικού
πληθυσµού της χώρας. Στην τρίτη ενότητα
παρουσιάζεται το µέγεθος της παιδικής φτώχειας στις περιοχές της χώρας και συνδέεται µε
τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών και µε
την κύρια δραστηριότητα του υπεύθυνου του
νοικοκυριού ως προσέγγιση του οικονοµικού
γίγνεσθαι σε τοπικό επίπεδο.
Τέλος, στην τέταρτη ενότητα καταγράφονται ορισµένα συµπεράσµατα/απαντήσεις σε σχέση µε το βασικό ερώτηµα τού εάν
υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της έκτασης της
παιδικής φτώχειας, των βασικών δηµογραφικών
χαρακτηριστικών των παιδιών και της κύριας
δραστηριότητας των υπευθύνων των νοικοκυριών.

Νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας 0-17
ετών.
Ο αριθµός των νοικοκυριών που έχουν
ανήλικα παιδιά 0-17 ετών παρουσιάζει µείωση
σε απόλυτους και σχετικούς όρους κατά το
χρονικό διάστηµα 2005-2007. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Πίνακα 1, ο αριθµός των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά µειώθηκε κατά 36
χιλιάδες ή 3% κατά το εξεταζόµενο χρονικό
διάστηµα.
Η διαπιστούµενη µείωση του αριθµού
των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά προέρχεται
κυρίως από το γεγονός ότι όλο και λιγότερα
νοικοκυριά αποκτούν πρώτο ή δεύτερο παιδί.
Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι
κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, ο
αριθµός των νοικοκυριών µε ένα και δύο
ανήλικα παιδιά µειώθηκε κατά 31 και 33
χιλιάδες ή κατά 5.4% και 5.5% αντίστοιχα.
Σηµειωτέον, σχεδόν το 94% των νοικοκυριών
µε ανήλικα παιδιά έχουν ένα ή δύο παιδιά.

και Συνθηκών
∆ελτίο Τύπου,
και Συνθηκών
∆ελτίο Τύπου,
9
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Πίνακας 1
Νοικοκυριά µε παιδιά 0-17 ετών 2005-2007
Έτη/
νοικοκυριά
Χωρίς παιδιά
0-17 ετών
Με παιδιά
0-17 ετών
Σύνολο

2005
αριθµός
2.767.661

%
69.3

2007
αριθµός
2.838.220

%
70.4

+/- 2007/2005
αριθµός
%
70.559
+ 2.5

1.227.862

30.7

1.191.502

29.6

-36.360

- 3.0

3.995.523

100.0

4.029.722

100.0

34.199

0.9

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης αντίστοιχων ετών.

Πίνακας 2
Αριθµός παιδιών στο νοικοκυριό
Έτη/
αριθµός
παιδιών
1
2
3
4
5+
Σύνολο

2005
αριθµός
577.649
608.882
34.642
5.315
1.374
1.227.862

%
47.0
49.6
2.8
0.4
0.1
100.0

2007
αριθµός
546.704
575.658
51.864
15.228
1.988
1.191.502

%
45.9
48.3
4.3
1.3
0.2
100.0

+/- 2007/2005
αριθµός
- 30.945
- 33.224
17.222
9.913
624
- 36.360

%
- 5.4
- 5.5
49.7
186.5
45.4
- 3.0

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης αντίστοιχων ετών.

γεννήσεων. Όµως, τα συµπεράσµατα σχετικών
ερευνών στην Ε.Ε.-27, έδειξαν ότι «χώρες µε
υψηλά ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στο
εργατικό δυναµικό και καλές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά γονιµότητας»,10 όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία.11

Τα νοικοκυριά µε τρία ή περισσότερα
ανήλικα παιδιά αυξήθηκαν κατά το χρονικό
διάστηµα 2005-2007, αλλά η αύξηση αυτή δεν
απέτρεψε τη µείωση του αριθµού του συνόλου
των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά.
Στο βαθµό που η δηµογραφική πολιτική σχεδόν εξαντλείται στην ενίσχυση για την
απόκτηση τρίτου ή περισσοτέρων παιδιών, φαίνεται να συνέβαλε στην αύξηση αυτού του είδους των γεννήσεων, ενώ δεν συνέβαλε στην
αύξηση των νοικοκυριών µε ένα ή δύο παιδιά.
Εποµένως, είναι φανερό ότι η εφαρµοζόµενη
δηµογραφική πολιτική λειτούργησε αµυντικά
περιορίζοντας ελαφρώς τη µείωση του συνόλου
των γεννήσεων, ενώ δεν κατάφερε να αυξήσει
τον αριθµό των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά.
Στο µέτρο που ο σκοπός της δηµογραφικής πολιτικής είναι –τουλάχιστον– η ανανέωση του
πληθυσµού εάν όχι η αύξησή του τότε επείγει η
εκ βάθρων ανασυγκρότησή της προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης όλων των γεννήσεων.
Επιπλέον, µερικές φορές υποστηρίζεται ότι η
αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναµικό συµβάλλει στη µείωση των

Ο παιδικός πληθυσµός της χώρας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ερευνών
Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης 20032007, ο αριθµός των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών
έχει µειωθεί κατά 34 χιλιάδες άτοµα ή 1.7%
κατά τη διάρκεια τής εν λόγω πενταετίας (Πίνακας 3).

10

European Commission (EC), 2009a, Demography
Report 2008 Meeting social needs in an ageing society,
Brussels, σ. 9.
11
EC, 2009a, σ. 48.
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Πίνακας 3
Παιδικός πληθυσµός (0-17 ετών) της χώρας κατά φύλο και οµάδες ηλικιών, 2003-2007
Έτη/
χαρακτηριστικά
Φύλο
Αγόρια
Κορίτσια
Ηλικιακές Οµάδες
0-5
6-11
12-17
Σύνολο

2003

2005

2007

+/- 2007/2003*
αριθµός

%

1.012.832
946.403

987.794
939.931

987.838
937.389

-24.994
-9.014

-2.5
-0.9

624.093
643.175
691.967
1.959.235

646.404
613.833
667.488
1.927.725

660.642
604.573
660.014
1.925.229

36.549
-38.602
-31.953
-34.006

5.8
-6.0
-4.6
-1.7

* Ίδιοι υπολογισµοί.
Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης αντίστοιχων ετών.

Η µείωση αυτή αφορά τόσο τα αγόρια
όσο και τα κορίτσια, αλλά ο αριθµός των
αγοριών µειώνεται γρηγορότερα απ’ ό,τι ο
αριθµός των κοριτσιών (-2.5% έναντι -0.9%). Η
συρρίκνωση του µεγέθους του παιδικού πληθυσµού της χώρας συνδέεται άµεσα µε την
παρατηρούµενη µακροχρόνια µείωση του δείκτη γονιµότητας, ο οποίος από 2.25 το 1960/64
έχει κατέλθει στο 1.39 το 2006 στη χώρα µας.12
Εκτιµάται ότι αυτό το µέγεθος του δείκτη γονιµότητας είναι κάτω από το όριο ανανέωσης
του πληθυσµού. Το προφανές αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η µεταβολή της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσµού που χαρακτηρίζεται από το µειούµενο µερίδιο των νέων
και το αυξανόµενο µερίδιο των ηλικιωµένων
στη σύνθεση του πληθυσµού. Έχει υπολογισθεί
ότι το 2050 το µερίδιο των ηλικιωµένων (65+)
στο σύνολο του πληθυσµού θα ανέλθει στο
31% από 21% το 2008, ενώ το µερίδιο των
νέων 0-19 στο σύνολο του πληθυσµού εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά µία ποσοστιαία µονάδα
από 19% το 2008 σε 18% το 2050.13
∆ιαχρονικά, µεταβάλλεται η σύνθεση
του παιδικού πληθυσµού κατά ηλικιακές οµάδες µε αυξανόµενη παρουσία των παιδιών ηλικίας 0-5 ετών και µειούµενη συµµετοχή των
παιδιών ηλικίας 6-17 ετών. Η εξέλιξη αυτή
θέτει επιτακτικότερα το ζήτηµα της ποσοτικής
και ποιοτικής επάρκειας των δοµών για τη
φύλαξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δεδοµένου ότι, έτσι και αλλιώς,
12
13

η χώρα µας δεν έχει ακόµη κατορθώσει να
αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθµό τις ανάλογες
υπηρεσίες. Το 2006, στη χώρα µας µόλις το
10% των παιδιών ηλικίας 0-2 ετών εξυπηρετούνταν από τυπικές υπηρεσίες φύλαξης και
εκπαίδευσης παιδιών αυτής της ηλικίας, ενώ ο
αντίστοιχος στόχος της Βαρκελώνης έχει τεθεί
στο 33%.14 Αντίστοιχα, το 60% των παιδιών
ηλικίας 3-6 ετών στη χώρα µας εξυπηρετούνταν
από υπηρεσίες φύλαξης και προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ ο αντίστοιχος στόχος της Βαρκελώνης έχει τεθεί στο 90%.15

Μέγεθος της παιδικής φτώχειας κατά
περιοχές
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2007
(Πίνακας 4), το 23.3% του συνόλου των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών διαβιούν σε νοικοκυριά
που αντιµετωπίζουν οικονοµική φτώχεια. Σε
απόλυτους αριθµούς το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 449 χιλιάδες ανήλικα παιδιά,
εκ των οποίων το 52% είναι αγόρια και το 48%
κορίτσια (βλ. Πίνακα Α Παραρτήµατος). Το
ποσοστό παιδικής φτώχειας παρουσιάζει αύξηση κατά το χρονικό διάστηµα 2004-2007.16 Η
φτώχεια ανάµεσα στα παιδιά είναι υψηλότερη
14

European Commission, 2009b, The provision of
childcare services: A comparative review of 30 European
countries, Brussels, σ. 30.
15
EC, 2009b, σ. 35.
16
Μητράκος Α., 2008, «Παιδική φτώχεια: πρόσφατες
εξελίξεις και προσδιοριστικοί παράγοντες», Οικονοµικό
∆ελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, 30, σ. 67-100.

EC, 2009a, Πίνακας 1.2, σ. 48.
EC, 2009a, Πίνακας 1.20, σ. 75.
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απ’ ό,τι στο σύνολο του πληθυσµού, όπως
συµβαίνει και στο σύνολο της Ε.Ε.-27 όπου για
παράδειγµα το 2005 το ποσοστό φτώχειας του
πληθυσµού ανερχόταν σε 16%, ενώ το ποσοστό φτώχειας των παιδιών 0-17 ετών ήταν
19%.17
Η πιθανότητα ένα ανήλικο παιδί να ζει
σε συνθήκες οικονοµικής φτώχειας είναι αρνητικά συνδεδεµένη µε την πληθυσµιακή πυκνότητα της περιοχής όπου ζει. Όσο µεγαλύτερη η
πληθυσµιακή πυκνότητα τόσο χαµηλότερο το
ποσοστό παιδικής φτώχειας.

Συγκεκριµένα, το ποσοστό της παιδικής φτώχειας είναι 16.2% για τα παιδιά που ζουν στις
πυκνοκατοικηµένες περιοχές, ανεβαίνει στο
17.9% για τα παιδιά που ζουν στις περιοχές
ενδιάµεσης πυκνότητας και εκτοξεύεται στο
31% περίπου για τα παιδιά που ζουν στις
αραιοκατοικηµένες περιοχές (Πίνακας 4). Ταυτόχρονα παρατηρείται µια σχετική συγκέντρωση φτωχών παιδιών στις αραιοκατοικηµένες περιοχές, όπου διαµένει το 47% του συνόλου των παιδιών και το 62.2% των φτωχών
παιδιών (βλ. Πίνακα Α Παραρτήµατος).

Πίνακας 4
Ποσοστά παιδικής φτώχειας ανά φύλο (%)
Περιοχές
Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

Φύλο
αγόρια
17.0
18.6
30.3
23.7

Σύνολο
κορίτσια
15.2
17.7
31.4
22.9

16.2
17.9
30.9
23.3

Υπολογισµοί από τον Πίνακα Α του Παραρτήµατος.

Η επίπτωση της φτώχειας είναι υψηΗ επίπτωση της φτώχειας είναι υψηλότερη όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών,
ενώ αυτό ισχύει σε όλες τις περιοχές της χώρας
µε εξαίρεση την ηλικιακή οµάδα των παιδιών
6-11 ετών που κατοικούν στις, ενδιάµεσης
πυκνότητας, περιοχές (Πίνακας 5).

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 επίσης
προκύπτει ότι τα αγόρια κινδυνεύουν περισσότερο από τη φτώχεια σε όλες τις περιοχές, µε
εξαίρεση τις αραιοκατοικηµένες περιοχές όπου
τα κορίτσια εµφανίζουν υψηλότερη πιθανότητα
να διαβιούν σε φτωχά νοικοκυριά απ’ ό,τι τα
αγόρια.

Πίνακας 5
Ποσοστά παιδικής φτώχειας ανά ηλικιακές οµάδες (%)
Περιοχές
Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

0 -5
9.0
12.1
28.2
18.3

Ηλικιακές οµάδες
6 -11
17.1
22.9
30.9
24.6

Υπολογισµοί από τον Πίνακα Β του Παραρτήµατος.

17

EC, 2008, Child Poverty and Well-being in the Eucurrent Status and Way Forward, Brussels, Figure 1a, σ
14.
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Σύνολο
12 -17
22.7
19.0
33.4
27.3

16.2
17.9
30.9
23.3
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Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι
τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών δεν αντιµετωπίζουν µόνο υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε
σύγκριση µε τα µικρότερα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση δεδοµένου ότι αποτελούν το 40.0% του φτωχού
παιδικού πληθυσµού και µόνο το 34.3% του
συνόλου των ανήλικων παιδιών (βλ. Πίνακα Β
Παραρτήµατος). ∆ηλαδή αναλογικά περισσότερα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών βρίσκονται
στην κατηγορία των φτωχών παιδιών απ’ ό,τι
στο σύνολο του παιδικού πληθυσµού.

Το χαµηλότερο ποσοστό φτώχειας εµφανίζουν τα παιδιά ηλικίας 0-5 ετών που
κατοικούν στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές
(9.0%) και το υψηλότερο τα παιδιά ηλικίας 1217 ετών που κατοικούν στις αραιοκατοικηµένες
περιοχές (33.4%)
Η ευρεία διακύµανση της παιδικής
φτώχειας ανάµεσα στις ηλικιακές οµάδες, αλλά
και ανάµεσα στις περιοχές αναδεικνύει τη µη
οµοιόµορφη χωρική και κατά ηλικίες κατανοµή
της, σηµατοδοτώντας τις διαστάσεις και την
κατεύθυνση της πολιτικής καταπολέµησης της
παιδικής φτώχειας.

Πίνακας 6
Ποσοστά φτώχειας των υπευθύνων του νοικοκυριού µε παιδιά 0-17 ετών ανά κύρια δραστηριότητα
Περιοχές
Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης
πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

εργαζόµενος/η
13.0
17.2
29.9
21.3

Κύρια δραστηριότητα
άνεργος / η συνταξιούχος
64.1
21.7
37.4
51.3
54.6

19.6
15.7

Σύνολο
ανενεργός/ή
29.4
35.8

15.7
17.3

28.6
30.2

29.8
22.3

Υπολογισµοί από τον Πίνακα Γ του Παραρτήµατος.

.

(15.7%), ακολουθούν οι εργαζόµενοι (21.3%),
οι ανενεργοί (30.2%) και οι άνεργοι µε 54.6%.
δ) Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας αντιµετωπίζουν οι άνεργοι σε όλες τις περιοχές και το
ποσοστό τους κυµαίνεται από 34 % στις ενδιάµεσες περιοχές, µέχρι 64.1% στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
ε) Οι εργαζόµενοι υπεύθυνοι των νοικοκυριών
µε ανήλικα παιδιά, παρουσιάζουν υψηλότερα
ποσοστά φτώχειας απ’ ό,τι το σύνολο των εργαζοµένων (21.3% έναντι 14.0%). Παρόλο που
η απασχόληση θεωρείται ως η καλύτερη ασπίδα
κατά της φτώχειας για το σύνολο του
πληθυσµού, στην περίπτωση της ύπαρξης ανηλίκων παιδιών στο νοικοκυριό, µειώνεται η
αποτελεσµατικότητά της γιατί προφανώς το
εισόδηµα από την απασχόληση δεν µεταβάλλεται ανάλογα µε το µέγεθος και τη σύνθεση
του νοικοκυριού. Ακόµη, είναι χαρακτηριστικό
ότι η ικανότητα της απασχόλησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά από τη φτώχεια, µειώνεται όσο µειώνεται και η πυκνότητα κατοίκησης.

Εξετάζοντας την εργασιακή κατάσταση
των υπευθύνων των νοικοκυριών µε φτωχά
ανήλικα παιδιά στις περιοχές της χώρας (Πίνακας 6) προκύπτουν τα εξής ευρήµατα για το
2007:
α) Το ποσοστό φτώχειας των υπευθύνων των
νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά είναι υψηλότερο σε σύγκριση µε το ποσοστό φτώχειας
του συνόλου του πληθυσµού (22.3% έναντι
20%).
β) Όπως και στην περίπτωση του συνόλου του
πληθυσµού και των ανήλικων παιδιών, το
ποσοστό φτώχειας των υπευθύνων των νοικοκυριών συνδέεται αρνητικά µε την πυκνότητα
κατοίκησης. Όσο µικρότερη η πυκνότητα κατοίκησης τόσο µεγαλύτερα τα ποσοστά φτώχειας των υπευθύνων των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά.
γ) Σε σχέση µε την κύρια δραστηριότητα του
υπεύθυνου του νοικοκυριού, προκύπτει ότι οι
συνταξιούχοι µε ανήλικα παιδιά αντιµετωπίζουν τα χαµηλότερα ποσοστά φτώχειας
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 6, οι
εργαζόµενοι υπεύθυνοι νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά που κατοικούν στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές παρουσιάζουν ποσοστό φτώχειας 13%, αυτοί που κατοικούν στις, ενδιάµεσης πυκνότητας, περιοχές 17.2% και στις
αραιοκατοικηµένες περιοχές σχεδόν 30%. Τα
υψηλά ποσοστά φτώχειας των εργαζοµένων
υπευθύνων των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά
που κατοικούν στις αραιοκατοικηµένες περιοχές µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι
εργαζόµενοι στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας, ή αυτοί που κατέχουν το επάγγελµα
του ειδικευµένου γεωργού-κτηνοτρόφου ή είναι
ανειδίκευτοι εργάτες ή έχουν χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα να χαρακτηρισθούν ως εργαζόµενοι φτωχοί.18 Εποµένως, η απασχόληση λειτουργεί
αποτρεπτικά κατά της φτώχειας µόνο στην
περίπτωση που οι αποδοχές καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των νοικοκυριών που προκύπτουν από το µέγεθος και τη σύνθεσή του.
στ) Τα νοικοκυριά µε ανήλικα παιδιά που έχουν
ανενεργό υπεύθυνο εµφανίζουν ποσοστά φτώχειας γύρω στο 30% ανεξαρτήτως περιοχής. Με
άλλα λόγια, η ανυπαρξία εισοδήµατος από
απασχόληση για τα ανενεργά άτοµα δεν φαίνεται να αντισταθµίζεται από άλλες εισοδηµατικές πηγές, µε αποτέλεσµα τα νοικοκυριά µε
ανενεργό υπεύθυνο να αντιµετωπίζουν υψηλά
ποσοστά φτώχειας.
Εγείρεται λοιπόν το εύλογο ερώτηµα
εάν η κύρια δραστηριότητα των υπευθύνων των
φτωχών νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά διαφέρει συστηµατικά σε σύγκριση µε την κύρια
δραστηριότητα των υπευθύνων των µη-φτωχών
ή του συνόλου των νοικοκυριών µε ανήλικα
παιδιά.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 7,
όπου παρουσιάζεται η εκατοστιαία κατανοµή
των φτωχών, µη-φτωχών και του συνόλου των
νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά κατά κύρια
δραστηριότητα στις περιοχές της χώρας, προκύπτει ότι:
1) Σε γενικές γραµµές, οι υπεύθυνοι των
φτωχών νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά
παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά στην ανεργία, σε σύγκριση µε τους υπεύθυνους των
µη φτωχών και του συνόλου των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά. Το ποσοστό των

υπευθύνων των φτωχών νοικοκυριών που
είναι συνταξιούχοι (3.7%) είναι µικρότερο
σε σύγκριση µε το ποσοστό των υπευθύνων
των µη-φτωχών νοικοκυριών (5.7%), ενώ
αντίστροφα το ποσοστό των υπευθύνων
των φτωχών νοικοκυριών που είναι εκτός
εργατικού δυναµικού (ανενεργοί) (4.6%)
είναι µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα των
υπευθύνων των µη-φτωχών και του συνόλου των νοικοκυριών (3.1% και 3.4%).
Είναι φανερό ότι τα φτωχά νοικοκυριά µε
ανήλικα παιδιά, στερούνται σε µεγαλύτερη
έκταση εισοδήµατα από εργασία του υπεύθυνου του νοικοκυριού είτε λόγω µικρότερης συµµετοχής στην απασχόληση είτε
λόγω ανεργίας σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα
νοικοκυριά µε ανήλικα παιδιά.
2) Στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές παρατηρείται η πλέον έντονη διαφοροποίηση
στο πρότυπο κύριας δραστηριότητας των
υπευθύνων των νοικοκυριών που χαρακτηρίζεται από το ότι οι υπεύθυνοι των φτωχών νοικοκυριών εµφανίζουν σηµαντικά
χαµηλότερα ποσοστά εργαζοµένων και
υψηλότερα ποσοστά ανέργων, συνταξιούχων και ανενεργών σε σύγκριση κυρίως µε
τους υπεύθυνους των µη-φτωχών νοικοκυριών αλλά και του συνόλου των υπευθύνων των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά.
Οι διαφορές ανέρχονται σε 20 περίπου
ποσοστιαίες µονάδες στην περίπτωση της
απασχόλησης και στις 12 στην περίπτωση
της ανεργίας σε σύγκριση τόσο µε τα µη
φτωχά νοικοκυριά όσο και µε το σύνολο
των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά.
3) Στις περιοχές ενδιάµεσης πυκνότητας
οι διαφορές στο πρότυπο κύριας δραστηριότητας των υπευθύνων των επιµέρους κατηγοριών νοικοκυριών µε ανήλικα
παιδιά, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται
από µικρότερη συµµετοχή των υπευθύνων
των φτωχών νοικοκυριών στην απασχόληση και συχνότερη παρουσία στις τάξεις
των ανέργων και στο µη εργατικό δυναµικό. Οι διαφορές όµως είναι πολύ µικρότερες απ’ ότι στην περίπτωση των φτωχών
νοικοκυριών που κατοικούν στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Σχηµατικά θα λέγαµε
ότι, οι παράγοντες που συµβάλλουν στη
φτώχεια των παιδιών στις περιοχές ενδιάµεσης πυκνότητας σχετίζονται τόσο µε την
έλλειψη εισοδηµάτων από απασχόληση
όσο και µε το γεγονός ότι ένα σχετικά

18

Για µια πλήρη ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της φτώχειας των εργαζοµένων: Κετσετζοπούλου
Μ., 2009, σ. 77-114.
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δυναµικό είναι µάλλον αµελητέες. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, η φτώχεια των νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά σε αυτές τις
περιοχές, φαίνεται να είναι περισσότερο
συνδεδεµένη µε χαµηλά εισοδήµατα από
την απασχόληση του υπεύθυνου του νοικοκυριού και όχι µε την έλλειψη εισοδηµάτων
λόγω περιορισµένης απασχόλησης ή ανεργίας του υπεύθυνου του νοικοκυριού όπως
συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές και σε µικρότερο
βαθµό στις περιοχές ενδιάµεσης πυκνότητας.

µεγάλο ποσοστό υπευθύνων είναι ανενεργό.
4) Στις αραιοκατοικηµένες περιοχές δεν
παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση
στο πρότυπο κύριας δραστηριότητας των
υπευθύνων των επιµέρους κατηγοριών των
νοικοκυριών, το οποίο περιγράφεται από
υψηλή συµµετοχή στην απασχόληση (απασχολούνται πάνω από το 88% των υπευθύνων όλων των κατηγοριών των νοικοκυριών), ενώ οι διαφορές στην ανεργία, τη
σύνταξη και τη µη συµµετοχή στο εργατικό

Πίνακας 7
Ποσοστιαία κατανοµή των υπευθύνων των φτωχών, µη-φτωχών και συνόλου νοικοκυριών
µε ανήλικα παιδιά ανά κύρια δραστηριότητα (%)
Περιοχές
Πυκνοκατ.
Ενδιαµεσης
Αραιοκατ.
Σύνολο

1
73.7
82.6
88.9
83.9

Φτωχά νοικοκυριά
2
3
4
15.0 5.8 5.5
8.7
8.7
4.3
3.4 3.4
7.8
3.7 4.6

Συν.
100.0
100.0
100.0
100.0

1
92.1
83.6
88.7
89.4

Μη φτωχά νοικοκυριά
2
3
4
Συν.
1.6 3.9
2.4 100.0
3.0 10.1 3.3 100.0
1.7 6.0
3.6 100.0
1.8 5.7
3.1 100.0

1
89.2
83.4
88.8
88.2

Σύνολο νοικοκυριών
2
3
4
Συν.
3.6 4.2 2.9 100.0
4.0 8.4 4.2 100.0
2.4 5.2 3.6 100.0
3.2 5.2 3.4 100.0

1: Εργαζόµενος/ η, 2: Άνεργος/ η, 3: Συνταξιούχος, 4: Ανενεργός/ ή
Υπολογισµοί από τον Πίνακα Γ του Παραρτήµατος.

κοκυριά έχουν περισσότερα παιδιά απ’ ό,τι τα
µη φτωχά νοικοκυριά ή το σύνολο των
νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά. Επιπλέον,
είναι χαρακτηριστικό ότι όσο µειώνεται η
πληθυσµιακή πυκνότητα τόσο αυξάνεται ο
µέσος αριθµός παιδιών σε όλα τα νοικοκυριά.
Το µικρότερο µέσο αριθµό παιδιών ανά
νοικοκυριό (1,523) παρουσιάζουν τα µη φτωχά
νοικοκυριά που κατοικούν στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές της χώρας, ενώ τα φτωχά
νοικοκυριά που κατοικούν στις αραιοκατοικηµένες περιοχές παρουσιάζουν το µεγαλύτερο
µέσο αριθµό παιδιών ανά νοικοκυριό (1,740).

Βέβαια, η κύρια δραστηριότητα του
υπεύθυνου του νοικοκυριού εν µέρει µπορεί να
εξηγήσει την οικονοµική υπόσταση του νοικοκυριού, λόγω του ότι τα νοικοκυριά ενδέχεται
να έχουν και άλλες πηγές εισοδηµάτων. Για να
χαρακτηρισθεί ένα νοικοκυριό φτωχό ή µη
φτωχό πρέπει να συνυπολογισθούν οι ανάγκες
του που προκύπτουν από το µέγεθος και τη
σύνθεσή του σε σχέση µε το εισόδηµά του. Στο
βαθµό που ο αριθµός των παιδιών στο νοικοκυριό προσεγγίζει το µέγεθος των αναγκών του
νοικοκυριού, από τα στοιχεία του Πίνακα 8
φαίνεται ότι τόσο στο σύνολο της χώρας όσο
και µέσα στις επιµέρους περιοχές τα φτωχά νοι-

Πίνακας 8
Μέσος αριθµός παιδιών ανά είδος νοικοκυριού στις περιοχές της χώρας
Περιοχές
Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

Φτωχά νοικοκυριά
1,578
1,716
1,740
1.692

Μέσος αριθµός παιδιών
Μη φτωχά νοικοκυριά
1,523
1,619
1,659
1,593

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2007.
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οικονοµικούς πόρους για αξιοπρεπή διαβίωση
των µελών τους. Η αδυναµία ορισµένων νοικοκυριών να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους φαίνεται να συνδέεται τόσο µε παρόµοιους, όσο
και µε διαφορετικούς παράγοντες ανάµεσα στις
περιοχές. Όπως προέκυψε από την προηγηθείσα ανάλυση σε όρους κύριας δραστηριότητας των υπευθύνων των νοικοκυριών, η
ανεργία και ανενεργία των υπευθύνων των
νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά, συνδέεται µε
υψηλά ποσοστά φτώχειας, ανεξαρτήτως περιοχής. Η εργασία του υπεύθυνου του νοικοκυριού
εξασφαλίζει χαµηλά ποσοστά φτώχειας, κυρίως
στα νοικοκυριά που διαβιούν στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές και λιγότερο στα νοικοκυριά
που διαβιούν στις περιοχές ενδιάµεσης πυκνότητας, αντίθετα στις αραιοκατοικηµένες περιοχές τα ποσοστά φτώχειας των εργαζοµένων
υπευθύνων µε ανήλικα παιδιά αγγίζουν το 30%.
Απαντώντας στο βασικό ερώτηµα εάν η
κύρια δραστηριότητα των υπευθύνων των φτωχών νοικοκυριών µε ανήλικα παιδιά διαφέρει
συστηµατικά σε σύγκριση µε την κύρια δραστηριότητα των υπευθύνων των µη φτωχών ή
του συνόλου των νοικοκυριών µε ανήλικα
παιδιά, θα λέγαµε ότι τόσο σε επίπεδο χώρας
όσο και στις πυκνοκατοικηµένες και ενδιάµεσης πυκνότητας περιοχές οι υπεύθυνοι των
φτωχών νοικοκυριών εµφανίζουν χαµηλότερα
ποσοστά εργαζοµένων και υψηλότερα ποσοστά
ανέργων, συνταξιούχων και ανενεργών σε
σύγκριση κυρίως µε τους υπεύθυνους των µη
φτωχών νοικοκυριών αλλά και του συνόλου
των υπευθύνων των νοικοκυριών µε ανήλικα
παιδιά. Αντίθετα, η φτώχεια των νοικοκυριών
µε ανήλικα παιδιά στις αραιοκατοικηµένες περιοχές φαίνεται να είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε χαµηλά εισοδήµατα από την απασχόληση του υπεύθυνου του νοικοκυριού και
όχι µε την έλλειψη εισοδηµάτων λόγω περιορισµένης απασχόλησης ή ανεργίας του υπεύθυνου του νοικοκυριού, όπως συµβαίνει σε µεγάλο βαθµό στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές
και σε µικρότερο βαθµό στις περιοχές ενδιάµεσης πυκνότητας.
Ταυτόχρονα, τα φτωχά νοικοκυριά αυτών των περιοχών παρουσιάζουν τον υψηλότερο µέσο αριθµό παιδιών ανά νοικοκυριό ή
κατά µια άλλη διατύπωση τις υψηλότερες
ανάγκες σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Από την άλλη, είναι φανερό ότι τα
φτωχά νοικοκυριά συµβάλλουν αναλογικά περισσότερο στη δηµογραφική ανανέωση του
πληθυσµού απ’ ό,τι τα υπόλοιπα νοικοκυριά.

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Από την προηγηθείσα ανάλυση προέκυψε ότι τόσο ο αριθµός των νοικοκυριών µε
ανήλικα παιδιά, όσο και ο αριθµός των ανήλικων παιδιών µειώνονται διαχρονικά, συµβάλλοντας στη σταδιακή γήρανση του πληθυσµού
της χώρας. Η τάση αυτή µπορεί να χαρακτηρισθεί ως µη αναστρέψιµη µε δεδοµένες τις
κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις και την εφαρµοζόµενη δηµογραφική πολιτική, παράγοντες
που δεν φαίνεται να συµβάλουν στην αύξηση
των γεννήσεων.
Αν και ο πληθυσµός των ανήλικων παιδιών της χώρας βαίνει διαχρονικά µειούµενος,
µέχρι σήµερα δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο
τοµέας φύλαξης και προσχολικής εκπαίδευσης
των παιδιών µέχρι την ηλικία των 6 ετών, µε
αποτέλεσµα να παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ίσως δεν είναι
και πολύ τυχαίο το γεγονός ότι τα ποσοστά
συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και τα ποσοστά γονιµότητας είναι από τα
µικρότερα στην Ε.Ε.-27. Περιττό να ειπωθεί ότι
οι περιορισµένες ευκαιρίες κυρίως των γυναικών να απεµπλακούν από τα «καθήκοντα»
µεγαλώµατος των παιδιών και να εµπλακούν
στην αγορά εργασίας στερεί το νοικοκυριό από
ένα δεύτερο µισθό ή επιπλέον οικονοµικούς
πόρους και εποµένως αυξάνονται οι πιθανότητες τα παιδιά που µεγαλώνουν σε τέτοια
νοικοκυριά να ζουν σε συνθήκες οικονοµικής
φτώχειας.
Η κατανοµή της παιδικής φτώχειας,
όπως και η κατανοµή της συνολικής φτώχειας,
στις περιοχές της χώρας δεν είναι οµοιόµορφη
και κλιµακώνεται µε αυξανόµενη έκταση όσο
µειώνεται η πυκνότητα κατοίκησης µε αποτέλεσµα οι αραιοκατοικηµένες περιοχές, «λίγοι
άνθρωποι/µικροί τόποι», να εµφανίζουν τα
πλέον υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας, αλλά
και υπερσυγκέντρωση των φτωχών παιδιών.
Παροµοίως, οι πιθανότητες ένα παιδί να ζει σε
συνθήκες οικονοµικής φτώχειας αυξάνονται µε
την ηλικία, µε συνέπεια τα παιδιά ηλικίας 12-17
ετών να αντιµετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά
φτώχειας σε σύγκριση µε τα µικρότερα παιδιά.
Η ύπαρξη ανήλικων παιδιών στο νοικοκυριό αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί το
νοικοκυριό αυτό στην κατηγορία των φτωχών
νοικοκυριών σε σύγκριση µε όλα τα νοικοκυριά. Βέβαια, η ύπαρξη των παιδιών δεν φτωχαίνει το νοικοκυριό, αλλά το γεγονός ότι ορισµένα νοικοκυριά δεν έχουν τους απαραίτητους
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Σύνολο

Σύνολο
733722
285833
905674
1925229

Σύνολο νοικοκυριών
2
3
4

Πίνακας Γ
Φτωχά, Μη-φτωχά νοικοκυριά και σύνολο νοικοκυριών κατά περιοχές και κύρια δραστηριότητα του υπεύθυνου, 2007

1: Εργαζόµενος/ η, 2: Άνεργος/ η, 3: Συνταξιούχος, 4: Ανενεργός
Πηγή: ΕΣΥΕ, «Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης» αντίστοιχων ετών.

Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης
πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

Περιοχές

626134
1475960

Σύνολο παιδιών
Αγόρια Κορίτσια
Α+Γ
368200
365522
733722
143064
143770
285833

Πίνακας Β
Φτωχά, Μη-φτωχά παιδιά και σύνολο παιδιών κατά περιοχές και ηλικιακές οµάδες, 2007

Πηγή: ΕΣΥΕ, «Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης» αντίστοιχων ετών.

Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

Περιοχές

294141
722169

331993
753764

279539
449269

144582
234075

134957
215194

Μη φτωχά παιδιά
Αγόρια Κορίτσια
Α+Κ
305316
309803
615119
116455
118252
234707

Φτωχά παιδιά
Αγόρια Κορίτσια
Α+Κ
62884
55719
118603
26609
25518
51127

Πηγή: ΕΣΥΕ, «Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης» αντίστοιχων ετών.

Πυκνοκατοικηµένες
Ενδιάµεσης
πυκνότητας
Αραιοκατοικηµένες
Σύνολο

Περιοχές

Πίνακας Α
Φτωχά, Μη-φτωχά παιδιά και σύνολο παιδιών κατά περιοχές και φύλο, 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ανάληψη δράσεων για την καταπολέµηση της
φτώχειας.
Η πραγµατεία περί της φτώχειας εγγράφεται σε δύο κεντρικά πεδία: διαγνωστικόθεραπευτικό και εκτείνεται σε δύο διαστάσεις:
χρονική-τοπική. Στόχος της παρούσας γραφής
είναι να αναδειχθεί ένας τρόπος µελέτης της
ιστορίας της έννοιας ‘φτώχεια’ ως προς τα
πεδία, τις διαστάσεις τους και τα αξιακά
κίνητρα που υπαγόρευσαν την πορεία ταυτοποίησης και µετεξέλιξής της. ∆εν είναι βέβαια
δυνατόν να καταγραφούν όλες οι ιστορικές
εκφάνσεις της φτώχειας βήµα-προς-βήµα, λόγω
του πλούτου της πραγµατείας, αλλά θα γίνει
προσπάθεια να σχηµατοποιηθεί το πλαίσιο
µελέτης, ως εναλλακτική και παράλληλη µε τις
υπάρχουσες µεθόδους οργάνωσης της γνώσης
περί φτώχειας.
Υποστηρίζεται ότι η χρησιµότητα ενός
εναλλακτικού πλαισίου οργάνωσης της γνώσης
έγκειται στην Αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να
κατανοήσουµε τα κοινωνικά φαινόµενα –στη
συγκεκριµένη περίπτωση τη φτώχεια– αν δεν
µελετήσουµε τα ιστορικά, κοινωνικά και
πολιτισµικά πλαίσια µέσα από τα οποία
αναδείχθηκαν και µελετήθηκαν στην πορεία
του χρόνου. Η φτώχεια δεν είναι από τις
έννοιες που χαρακτηρίζονται ως µη-ιστορικές.
Στην πραγµατικότητα, ακόµη και οι,
θεωρητικώς, µη ιστορικές έννοιες γεννώνται σε
συγκεκριµένο πολιτισµικό, ιστορικό περιβάλλον, από σαφείς ιστορικές συγκυρίες (Harbsmeier, 2006). Το γεγονός της ύπαρξης του
φαινοµένου της φτώχειας, διαχρονικά και
διαπολιτισµικά, στις ανθρώπινες κοινωνίες δεν
την απαλλάσσει από ιδιότητες χρονολογικές
και τοπικές, εποµένως δεν στοιχειοθετεί την
ανάληψη ενιαίων µέτρων αντιµετώπισής της,
παγκοσµίως αντιστοίχως, σε διαχρονικό επίπεδο, είναι απαραίτητος ο αναπροσδιορισµός των
εννοιών και µεγεθών που περιβάλλουν τον όρο
φτώχεια. Σύµφωνα δε µε σύγχρονους σκεπτικιστές ακόµη και στη λειτουργική περίπτωση
της επιλογής µοντέλων παρεµβατικών δράσεων
για εφαρµογή πολιτικών, «οι αξίες µας προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τί επιλέγουµε να
παρατηρήσουµε».1
Στο αξιακό επίπεδο ανάλυσης διακρίνονται δύο άξονες-οντολογίες, µε χρονολογικό
προσδιορισµό, βάσει των οποίων έχει πορευθεί
ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προνοιακών
µέτρων για τους φτωχούς.

Ο πλούτος της πραγµατείας
περί φτώχειας.
∆ιαχρονικότητα,
παγκοσµιότητα, θεραπείες
και µεταλλάξεις
Χρύσα Καππή
Περίληψη
Ένα από τα κοινωνικά ζητήµατα το οποίο ‘απολαµβάνει’ µεγάλο µερίδιο γραφής στον εµπειρικό χώρο
των κοινωνικών επιστηµών είναι η ‘φτώχεια’. Η
καταγραφή της πορείας του φαινοµένου µέσα στο
χρόνο, αναδεικνύει την πολυπλοκότητά του και την
αναποτελεσµατικότητα των διορθωτικών παρεµβάσεων. Το γεγονός του πλούτου της γραφής δηµιουργεί
την ανάγκη σχεδιασµού εξειδικευµένων πλαισίων
οργάνωσης για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας
των σχετικών εµπλεκόµενων φορέων –ερευνητών,
πολιτικών, οργανισµών– µε σκοπό την αξιοποίηση
της εµπειρικής παρακαταθήκης, την ανάδειξη των
εγγενών προβληµάτων στη µελέτη του φαινοµένου και
τον προβληµατισµό για το παρόν και το µέλλον της
πραγµατείας. Στο παρόν άρθρο συζητείται η πραγµατεία περί φτώχειας σε µακρο-επίπεδο ως έναυσµα
προβληµατισµού για την αναζήτηση και δοκιµασία
µεθόδων συγκέντρωσης και οργάνωσης της συσσωρευµένης εµπειρίας και γνώσης. Υποστηρίζεται ότι η
ανάγνωση της γραφής περί φτώχειας µέσα από τα
πρίσµατα χρόνος, γεωγραφία, κουλτούρα, υποβοηθά
τη δόµηση Οντολογίας της Φτώχειας ως διαρκές
δυναµικό πλαίσιο καταγραφής και αναφοράς.

Εισαγωγή
Σ’ αυτό το άρθρο η γνώση για τη φτώχεια αντιµετωπίζεται ως µία αδιάλειπτη πραγµατεία, µε έναρξη τις πρώτες προσπάθειες
συλλογικής και κεντρικής αντιµετώπισης του
φαινοµένου αλλά, χωρίς τέλος. Στην πορεία της
ιστορίας της φτώχειας ο ερευνητής τείνει να
επικεντρώνεται στα σύµβολα της γραφής και να
αγνοεί τα αξιακά κίνητρα των γραφόντων. Ας
σηµειωθεί εδώ ότι µε τον όρο ‘γραφή’ εννοούµε τόσο το αποτέλεσµα παραγωγής γνώσης
όσο και την έκφραση νοµοθετικών και εκτελεστικών πλαισίων για την αντιµετώπιση της
φτώχειας, µε την αναφορά δε σε αξιακά κίνητρα υπονοείται η εννοιολογική βάση που
καθοδηγεί στη µελέτη, στο σχεδιασµό και στην

1
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βιώνει το οξύµωρο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και συγχρόνως της αύξησης
της φτώχειας.
Σήµερα, παρατηρείται το φαινόµενο να
παραµένει αναλοίωτο, από το 1960, το κυρίαρχο εισοδηµατικό µοντέλο υπολογισµών της
φτώχειας, στο οποίο στηρίζεται ο σχεδιασµός
πολιτικών, ενώ ανθεί η ερευνητική προσφορά
εναλλακτικών µεθοδολογιών και εµπνευσµένων
πρωτοβουλιών για αναδιαµόρφωση της ερευνητικής κουλτούρας της φτώχειας (Ceriani, 2009)
και (Reddy, et al., forthcoming). Έτσι, η
πραγµατεία περί φτώχειας υφίσταται σε δύο
παράλληλους κόσµους, οι οποίοι ενώ έχουν
στραµµένο το βλέµµα προς το «Μεγάλο Ασθενή», ελάχιστα επικοινωνούν στο πεδίο της
‘θεραπείας’.
Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η αποτύπωση του προβληµατισµού για την αναποτελεσµατικότητα των υπολογισµών οι οποίοι αφορούν τη φτώχεια, µέσω µιας διαχρονικής
οπτικής σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, γίνεται
αναφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης των
ερευνητικών, επιχειρησιακών και άλλων σχετικών προϊόντων που αφορούν το ζήτηµα της
φτώχειας για την κατασκευή οντολογίας η
οποία, αναµένεται, να χρησιµεύσει στην οργάνωση των παρατηρήσεων. Το αναµενόµενο
αποτέλεσµα είναι διπλό: αφ’ενός να κατανοηθεί
το φαινόµενο ολιστικά, αφ’ετέρου να στοιχειοθετηθούν οι ελλείψεις της πραγµατείας περί
φτώχειας. Η ίδια η οντολογία, ως δυναµικό και
διαχρονικό προϊόν έρευνας και θεωρητικού
προβληµατισµού δεν καταγράφεται στο πλαίσιο
ενός άρθρου, όµως αναµένεται να ενισχυθεί
από την παρούσα γραφή και το σύνολο του
τόµου που την φιλοξενεί.

Άξονας 1 -µέχρι το ∆εύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο. Η ταυτοποίηση των φτωχών γίνεται µε
ποιοτικά κριτήρια και αξιακές επιλογές. Το
λανθάνον αξιακό κριτήριο είναι ότι υπάρχει
προσωπική ευθύνη για την οικονοµική κατάσταση και ένας φαύλος κύκλος –χαµηλό οικονοµικό επίπεδο, αποκλίνουσα συµπεριφορά–
δηµιουργεί την έννοια µιας κοινωνικής προσωπικότητας του φτωχού. Η ενίσχυση των φτωχών
γίνεται κατ’επιλογήν, µε έλεγχο των αναγκών
(means tested). Oι φτωχοί λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση, µε σκοπό να επανέλθουν σε
ικανοποιητικό όριο διαβίωσης, απαιτείται όµως
από αυτούς να συνεισφέρουν στη βελτίωση των
συνθηκών τους επιδεικνύοντας την ανάλογη
συµπεριφορά. Είναι υπό όρους ενίσχυση.
Όµως, προς το τέλος αυτής της περιόδου,
µεταξύ 1940-1950, εισάγονται µέτρα αντιµετώπισης της φτώχειας µε τη διασφάλιση εισοδήµατος, δηλαδή σύνταξη, επίδοµα ανεργίας και
άλλες, οικονοµικού τύπου, παροχές (Fisher
1997, Field 1999, Briscoe 2001).
Άξονας 2 -από το 1960. Ταυτοποίηση
των φτωχών µε ενιαία ποσοτικά κριτήρια. Η
ενίσχυση έχει βάση τον ανθρώπινο αλτρουϊσµό,
η παροχή στηρίζεται στην οριοθέτηση ελάχιστων τιµών χωρίς κοινωνικά ή ατοµικά
κριτήρια, αγνοείται δε η πιθανότητα εκµετάλλευσης της παροχής από τους ευεργετηθέντες –
ως πολιτικώς µη ορθή τακτική. Η ενίσχυση
είναι άνευ όρων. Ανοίγει η συζήτηση για τους
πιο κατάλληλους δείκτες ορίων φτώχειας.
Εκφραστές του προβληµατισµού περί φτώχειας
αναδεικνύονται οι κυβερνήσεις, η ερευνητική
κοινότητα, η παγκόσµια κοινότητα µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Κεντρικά ερωτήµατα τα οποία συγκεντρώνουν τη µέγιστη συναίνεση είναι:

Οντολογία και κοινωνικές επιστήµες
-πώς ορίζεται η φτώχεια;
-ποιος είναι ο αριθµός των φτωχών ατόµων;
-πόσο φτωχοί είναι οι φτωχοί;
-ποιος είναι ο ρυθµός αύξησης της φτώχειας
διαχρονικά;
-πού εντοπίζεται ο φτωχός πληθυσµός;

Ο ορισµός της έννοιας Οντολογία προέρχεται από δύο ανόµοια πεδία γνώσης. Η
πρώτη χρήση του όρου εντοπίζεται στη Φιλοσοφία και ερµηνεύεται ως: «µία συστηµατική
µελέτη της Ύπαρξης» (Gruber, 1993). Οι επιστήµες της Πληροφορικής δανείστηκαν αυτό τον
όρο µε βάση τη λογική «ό,τι υπάρχει µπορεί να
αναπαρασταθεί», εποµένως στήριξαν µοντέλα
αναπαράστασης υπαρκτών αντικειµένων (οντοτήτων) τα οποία αναγνωρίζονται από τις υπολογιστικές µηχανές. Η οντολογία στις επιστήµες
της Πληροφορικής είναι κυρίως αντικείµενο
του κλάδου της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Με τη
δηµιουργία οντολογιών επιτυγχάνεται η οργά-

Ενώ τα διαγνωστικά ερωτήµατα είναι
κοινά οι θεραπευτικές προσεγγίσεις ποικίλουν
και δηµιουργείται ένα διεθνές πεδίο διαφωνιών
και αντιπαραθέσεων, σχηµατίζονται µέτωπα
ερευνητών έναντι διαχειριστών πολιτικής, η
φτώχεια µεταλλάσσεται πεισµατικά, οι δείκτες
καταρρέουν υπό το βάρος της αναποτελεσµατικότητας των θεραπειών, ο πληθυσµός
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-ακροατηρίου (π.χ. για εφαρµογή πολιτικών)
-ανθρώπινου δυναµικού

νωση των οντοτήτων (φυσικών, π.χ. αντικείµενα και αφαιρετικών, π.χ. έννοιες), βάσει των
σχέσεων που τις προσδιορίζουν. Με αυτό τον
τρόπο δηµιουργούνται χώροι πραγµατείας περί
οντοτήτων. Στο επίπεδο της ανθρώπινης επικοινωνίας µία οντολογία περί της οντότητας Χ είναι
η οργανωµένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των σχέσεων που χρησιµοποιούνται ή υπονοούνται για να ορίσουν την
οντότητα Χ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κατ’ αναλογία λοιπόν µε τον αρχικό φιλοσοφικό ορισµό, στις επιστήµες, οντολογία είναι
η συστηµατική µελέτη των επιστηµονικών αντικειµένων. Στην περίπτωση που τα αντικείµενα
είναι έννοιες, όπως εν πολλοίς συµβαίνει στις
κοινωνικές επιστήµες, οντολογία είναι η συστηµατική µελέτη και ο προσδιορισµός των επιστηµονικών αντικειµένων. Η λέξη ‘προσδιορισµός’
αφορά την περιγραφή και την ανακάλυψη των
σχέσεων που συνθέτουν το αντικείµενο µελέτης, έτσι µια επιστηµονική οντολογία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως το οργανωµένο σύνολο ορισµών των εννοιών (Gruber, 1993). Αυτή η
χρήση ορίζει και τη λειτουργία της οντολογίας,
η οποία συνίσταται στη διανοµή και επαναχρησιµοποίηση της γνώσης.
Με δεδοµένη την ως άνω περιγραφή,
είναι φανερή η χρησιµότητα οντολογίας στα
αντικείµενα έρευνας των κοινωνικών επιστηµών. Οι λόγοι είναι πολλοί και απορρέουν τόσο
από το γεγονός της παγκοσµιοποίησης της
έρευνας όσο και από τις ανάγκες της διαδικασίας διανοµής των επιστηµονικών προϊόντων
σε ευρεία κλίµακα.
Σήµερα, η έρευνα επιτελείται συγχρονικά, διαχρονικά και εξ’ αποστάσεως για κοινούς σκοπούς. Τα µέσα επικοινωνίας είναι
πολλά µε προεξάρχον το διαδίκτυο (3W), εποµένως θεωρητικά η επικοινωνία των επιστηµόνων δεν έχει όρια. Ακόµη και η προσωπική
επικοινωνία σε πολλές περιπτώσεις, διαµεσολαβείται από την τεχνολογία, έτσι παραδοσιακά
σύνορα µεταξύ επιστηµονικών πεδίων καταρρέουν και σχηµατίζονται νέες διεπιστηµονικές
κοινότητες. Οι ανάγκες επικοινωνίας των νέων
κοινοτήτων είναι διευρυµένες προς την κατεύθυνση κοινής χρήσης:
-γλώσσας (επιστηµονική ορολογία)
-αρχών και αξιών (π.χ. προστασία ευαίσθητων
δεδοµένων)
-µέσων (π.χ. υπολογιστική τεχνολογία)
-µεθόδων (π.χ. κοινή µεθοδολογία ορισµού
ερευνητικών αντικειµένων)
-πόρων

Οι οντολογίες, ως εργαλεία επικοινωνίας, αποτελούν πυρήνα για την κάλυψη των
ως άνω αναγκών, ως πλαίσια πραγµατείας µέσα
στα οποία συγκεντρώνονται πολυδιάστατα
αντικείµενα µελέτης και έρευνας. Η δόµησή
τους προϋποθέτει τη συνύπαρξη και οργάνωση
διαφορετικών πλαισίων αναφοράς, από επιστηµονικά πεδία µε διαφορετικές κουλτούρες.
Στην περίπτωση αυτή, η δυναµική των σχέσεων
στην ευρεία παγκοσµιοποιηµένη επιστηµονική
κοινότητα, κατανοείται ως το ανάλογο της
παγκόσµιας ανθρώπινης κοινότητας, µε ποικιλία κανόνων, πρακτικών, γλωσσικών ιδιωµάτων, κλπ. Από την οπτική των διαστάσεων
χρόνος-τόπος, που αποτελούν το πλαίσιο αναφοράς του παρόντος άρθρου, τα γλωσσικά
εµπόδια, οι εννοιολογικές ασάφειες και η απουσία πλαισίου αναφοράς που αποµόνωναν τα
ερευνητικά αποτελέσµατα σε ένα περιορισµένο
κύκλο συναλλαγής, µετατρέπονται σε µεθοδολογικές προκλήσεις για την πραγµατοποίηση
διεθνών ερευνητικών συνεργασιών. Ο ρόλος
της οντολογίας είναι σαφής: πολυσυλλεκτικότητα και οργάνωση της πληροφορίας από τη
βάση προς την κορυφή, πολυγλωσσική λειτουργικότητα, αντιπροσώπευση πολλών επιστηµονικών οπτικών. Με αυτή την πρακτική η επιστηµονική επικοινωνία είναι ‘ανοικτού κώδικα’.2

Οντολογία της φτώχειας: ένας γρίφος
προς επίλυση
Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί µία συνοπτική κριτική αναφορά στον τρόπο που προσεγγίζεται το φαινόµενο της φτώχειας ως κοινωνικό πρόβληµα προς το σχεδιασµό ‘θεραπευτικών’ δράσεων. Στόχος είναι να καταδειχθεί
ότι παράλληλα µε τον πλούτο της πραγµατείας
που περιβάλλει τη φτώχεια όσον αφορά στην
ερευνητική παραγωγή, τις δράσεις και γενικότερες αναφορές στο φαινόµενο, είναι απαραίτητη µία ερευνητική προσέγγιση οργάνωσης
της πραγµατείας µε κατεύθυνση από κάτωπρος-επάνω για να είναι δυνατή η µέγιστη
αξιοποίηση του πνευµατικού και εµπειρικού
υλικού που έχει συσσωρευτεί. Η θέση και
υπόθεση που υποστηρίζεται σε αυτό το άρθρο
είναι ότι η µεθοδική συλλογή και οργάνωση της
πραγµατείας θα αποκαλύψει δυνάµεις και
2
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αδυναµίες οι οποίες θα συµβάλουν στην προσπάθεια καταπολέµησης του φαινοµένου.

λίζονται µε τη µορφή ειδικών φόρων (National
Poor Law Tax). Αυτή η αλλαγή συµβολίζει την
ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στους φτωχούς
και µε περαιτέρω ρυθµίσεις εξειδικεύεται στην
ευθύνη της τοπικής κοινωνίας –µε προεξάρχοντα το ρόλο της εκκλησίας– αλλά πάντα στο
πλαίσιο του νόµου του κράτους. Αυτές οι
νοµοθετικές πράξεις χαρακτηρίζονται ως τα
πρώτα θεµέλια για τη δηµιουργία του κράτους
πρόνοιας στη Μεγάλη Βρετανία (Briscoe 2001,
Field 1999).
Η φροντίδα για τους φτωχούς προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, την ταυτοποίησή τους, ενέχει
δηλαδή την έννοια της µέτρησης, κάθε δε προσπάθεια µέτρησης στηρίζεται σε σταθερά σηµεία αναφοράς. Τα σηµεία αναφοράς είναι αυτά
που επιλέγονται µε βάση το εκάστοτε αξιακό
σύστηµα της κοινωνίας. Η κατηγοριοποίηση
του φτωχού πληθυσµού των ελισαβετιανών
χρόνων σε αξιοπαθούντες και αναξιοπαθούντες
φτωχούς ανάγει στη φιλανθρωπική αντίληψη
της ευεργεσίας όσων ‘αξίζουν’ την προσοχή
των ανθρώπων, µία αντίληψη που υπονοεί το
σκοπό βελτίωσης της συµπεριφοράς εφ’όσον οι
εξωτερικές συνθήκες είναι αυτές που εµποδίζουν τον αναξιοπαθούντα να είναι υγιές µέλος
της κοινωνίας (Field, 1999). Έτσι, η πρώτη
µέτρηση της φτώχειας έχει σηµείο αναφοράς
την κοινωνική συµπεριφορά και στόχο την
αναβάθµιση του ανθρώπινου χαρακτήρα, µε
σκοπό την αποτροπή εγκληµατικών ενεργειών.
Για τον ίδιο λόγο οι φτωχοί µε περιθωριακή
συµπεριφορά αντιµετωπίζονταν ως ένα είδος
αποκλεισµένων από προσωπική επιλογή και
τιµωρούνταν αυστηρά. Με δεδοµένο ότι οι κοινωνίες ήταν µικρές υπήρχε η δυνατότητα ταυτοποίησης του πληθυσµού σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και µετά και µέχρι την περίοδο
1940-1950 όπου συναντάµε τη γέννηση του
σύγχρονου κράτους πρόνοιας, η φροντίδα των
φτωχών και αναξιοπαθούντων περιήλθε στην
ευθύνη της κοινωνίας, οργανωµένη µέσα από
τις διοικητικές της δοµές, µε µικρότερη µονάδα
αυτή της ενορίας. Με αυτή την εξέλιξη
αναδεικνύεται όχι µόνο ο κεντρικός ρόλος του
κράτους στη φροντίδα για την ευηµερία των
πολιτών, αλλά και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη γέννηση δηµοσίων αντιλήψεων
περί ‘κοινού χαρακτήρα’ των κοινωνιών, ο
οποίος εκφράζεται µε γενικές εκτιµήσειςµετρήσεις των οικονοµικο-κοινωνικών χαρακτηριστικών.

Φτώχεια: ιστορικά εννοιολογικά στοιχεία
Οι έννοιες ‘φτώχεια’ ‘φτωχός’ είναι
ταξινοµικές έννοιες. Μονάδες πληθυσµού –
άτοµα, οικογένειες, οµάδες, χώρες– ταξινοµούνται µε κοινά κριτήρια και ταυτοποιούνται
σε κατηγορίες-τάξεις. Η ταξινόµηση είναι τυπική οντολογία, στοχεύει δηλαδή στην οργάνωση
των αντικειµένων για κάποιο σκοπό. Εάν δεν
υπάρχει σκοπός δεν υπάρχει τυπική οντολογία.
Έτσι, η πρώτη εµφάνιση της τυπικής οντολογίας φτώχεια3 εντοπίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 16ο αιώνα, όταν η, µέχρι τότε, περιστασιακή ανακούφιση των φτωχών από την εύπορη
αριστοκρατία δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ενός ραγδαία αυξανόµενου
πληθυσµού.
Οι συνθήκες που οδήγησαν στην αύξηση του πληθυσµού –πυκνότητα συγκέντρωσης
σε πόλεις και µείωση των εισοδηµάτων– δεν
αποτελούν αντικείµενο του παρόντος άρθρου,
όµως ως αποτέλεσµα των κοινωνικών αλλαγών
της εποχής εκείνης, δηµιουργήθηκε η ανάγκη
αντιµετώπισης των συλλογικών προβληµάτων
µιας µερίδας του πληθυσµού, µε συστηµατικό
τρόπο, από το κράτος. Ο σκοπός ήταν η
βελτίωση των συνθηκών ζωής ώστε ο συγκεκριµένος πληθυσµός να µην αποτελεί κίνδυνο
για την έννοµη τάξη και την εύρυθµη λειτουργία της κοινωνίας. ∆ηµιουργούνται έτσι, το
1536, οι πρώτες θεσµοθετηµένες πράξεις προστασίας των φτωχών και η πρώτη ταξινόµηση:
1. Μη – φτωχοί
2. Φτωχοί
α) αναξιοπαθούντες φτωχοί –οι ηλικιωµένοι,
τα παιδιά, οι οικογένειες χωρίς εισόδηµα
λόγω έκτακτων συνθηκών,
β) αναξιοπαθούντες άνεργοι –όσοι ήταν
αδύνατον να βρουν δουλειά παρά την καλή
τους φυσική κατάσταση,
γ) αξιοπαθούντες φτωχοί –οι επαίτες, µετανάστες, άεργοι, λωποδύτες και γενικά οι εκτός
νόµου.
Οι κατηγορίες (2.α) και (2.β) ετύγχαναν
προστασίας από το Κράτος µε νοµοθετική
ρύθµιση. Πριν τη λήξη του 16ου αιώνα, το 1572,
οι πόροι για τη φροντίδα των φτωχών εξασφα3

Ταξινόµηση του πληθυσµού σε δύο γενικές κατηγορίες:
φτωχοί – µη φτωχοί.
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Με αυτόν τον τρόπο η µέτρησηδείκτης, ενώ γεννιέται ως εργαλείο οριοθέτησης πολιτικών, εξυπηρετεί συγχρόνως και σκοπούς ερευνητικούς, διαχειριστικούς και διαµόρφωσης κοινωνικών εννοιών, όπως φτώχεια,
κοινωνικός αποκλεισµός, κλπ. Κατά συνέπεια,
ο ταξινοµικός χαρακτήρας της µέτρησης ενισχύεται, αποκτά επιρροή σε περισσότερα επίπεδα, καταλήγει τελικά να εκφράζει µία σταθερή οντολογία που βασίζεται σε φυσικά µεγέθη, ενώ κατά βάση προέρχεται από µία ποιοτική εννοιολογική βάση.

της φτώχειας από τη διαχρονική οπτική, είναι
σηµαντικό να γίνεται σε δύο επίπεδα: στο
µετρικό επίπεδο του όρου και στο εννοιολογικό
επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο η διάσταση του
χρόνου χρησιµοποιείται για να υπολογίζονται
συγκριτικές εκτιµήσεις των µετρήσιµων µεγεθών τα οποία σχετίζονται µε το φαινόµενο.
Αυτή η ανάλυση αφορά τη στατιστική οντολογία, δεν λύνει όµως το πρόβληµα αντιµετώπισης του φαινοµένου, εφ’όσον χρησιµοποιείται ως η κυρίαρχη µέθοδος για την εφαρµογή
πολιτικών. Στο δεύτερο επίπεδο είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός των χαρακτηριστικών που
συνθέτουν την έννοια σε: σταθερά χαρακτηριστικά έναντι µεταβλητών χαρακτηριστικών ως
προς το χρόνο. Κατά κανόνα, τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά είναι µεταβλητά σε χρονικό και
γεωγραφικό επίπεδο ανάλυσης, ακόµη και στις
περιπτώσεις που στηρίζονται σε σταθερές δηµογραφικές ταξινοµήσεις, όπως π.χ. το φύλο,
τα ηλικιακά όρια (παιδική ηλικία, τρίτη ηλικία)
κλπ.
Εποµένως, η διαχρονική και διαπολιτισµική εννοιολογική ανάλυση είναι προβληµατική από πλευράς µεθοδολογίας και, κυρίως ως
προς την επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των
ειδικών. Απαιτείται µεθοδολογία ανακάλυψης
και ταξινόµησης χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της φτώχειας η οποία ενέχει πολυπλοκότητες ακόµη και σε σταθερό χρόνο (t), πόσο
µάλλον σε σειρά παρελθόντων χρονικών
σηµείων (t-1,2,...n). Η µελέτη για τη φτώχεια,
όπως εφαρµόζεται, εξυπηρετεί το σκοπό µιας
τυποποιηµένης και ποσοτικοποιηµένης πραγµατείας εισοδηµατικού προσανατολισµού χωρίς
την εκ βάθρων επανεξέταση του φαινοµένου
υπό το πρίσµα της πολυδιάστατης φύσης του6
και, βέβαια, χωρίς να επιτελείται η πολυπόθητη
συναίνεση στις απαντήσεις βασικών ερωτηµάτων παγκόσµιας και διαχρονικής εµβέλειας:
«πόσα φτωχά άτοµα υπάρχουν στον κόσµο,
πόσο φτωχοί είναι, πώς αλλάζουν τα µεγέθη της
φτώχειας µε το χρόνο, πού εντοπίζονται οι
φτωχοί;» (Reddy, 2009 σ. iv). Με δεδοµένη την
υπάρχουσα κατάσταση, ο ελάχιστος ρεαλιστικός στόχος είναι να γίνεται οργανωµένη καταγραφή των πρωτοβουλιών και αποτελεσµάτων
της πραγµατείας που περιλαµβάνει προσεγγίσεις της φτώχειας ευρύτερες των εισοδηµατικών και να αξιολογείται ως προς τη συγκριτική αξία των θεωρητικών και ερευνητικών
αποτελεσµάτων της. Με αυτό τον τρόπο

∆ιαχρονική και γεωγραφική µεταβλητότητα
Ο όρος διαχρονικότητα εµπεριέχει την
έννοια της ιστορικότητας. Με ετυµολογική ρίζα
από τις λέξεις δια και χρόνος περιγράφει την
κατάσταση της σταθερότητας ή της µεταβλητότητας µε την εξέλιξη του χρόνου. Για να
προσδιορισθεί αν µία οντότητα είναι σε κατάσταση σταθερότητας στη διάρκεια του χρόνου,
γίνεται έλεγχος της µεταβλητότητάς της. Από
γλωσσολογική άποψη και ειδικότερα στην
ιστορική γλωσσολογία,4 η µεταβλητότητα αφορά την αλλαγή σε ένα από τα νοήµατα µιας
λέξης. Στην περίπτωση που η λέξη-όρος
εκφράζει µία κοινωνική έννοια π.χ. φτώχεια,
παρατηρείται διαχρονικά, ο όρος να παραµένει
σταθερός αλλά το εννοιολογικό του πεδίο να
µεταβάλλεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
συνδέεται µε ποικίλα χαρακτηριστικά5 τα οποία
µε τη διάρκεια του χρόνου εµπλουτίζονται,
εξαφανίζονται ή τροποποιούνται µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται νέες, διαφορετικές
οντότητες-έννοιες σε γεωγραφική και χρονική
έκταση.
Για τη φτώχεια, ως κοινωνική οντότητα, πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί στη
διάσταση του χρόνου (Ceriani, 2009). Οι
ερευνητές που αναλύουν τη διάσταση του
χρόνου ασχολούνται κατά κανόνα µε τη
σταθερότητα του δείκτη φτώχειας στη διάρκεια
του χρόνου (multi-temporal poverty). Λιγότερο
εκτεταµένες είναι οι αναφορές στη µεταβλητότητα του δείκτη φτώχειας (inter-temporal
poverty). Στην ανάλυση της µεταβλητότητας
βασική υπόθεση είναι ότι η αναφορά σε
παρελθόντα χρονικά σηµεία, µέσω της υποκειµενικής αξιολόγησης της φτώχειας καθώς και
των παροχών, είναι καθοριστική παράµετρος
(Ceriani, 2009 p. 2). Η ανάλυση του ζητήµατος
4
5

6
Όπως για παράδειγµα η προσέγγιση που αφορά την
ανάλυση ικανοτήτων (capability approach) (Alkire, 2005).

Historical_linguistics ,Wikipedia, 2009.
McConnell-Ginet, 2008.
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εξυπηρετείται η επικοινωνία όλων των ενδιαφεροµένων µερών µέσω µιας διαχρονικής και
υπερ-τοπικής συναλλαγής η οποία είναι ανάλογη της αρχέγονης λειτουργίας της γραφής.7
Στην περίπτωσή µας γραφή είναι το σύνολο της
ερευνητικής παραγωγής σε διαχρονικό και
υπερ-τοπικό επίπεδο, η οποία χαρακτηρίζεται
από πληρότητα καταγραφής και προσβασιµότητα µε τη βοήθεια της υπολογιστικής
τεχνολογίας και της τεχνολογίας της επικοινωνίας.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση έχουν οι µεγάλες συλλογές δεδοµένων.8 Η
συµβολή τους δεν έχει αξιοποιηθεί προς αυτή
την κατεύθυνση διότι η µεθοδολογία συλλογής
και ανάλυσης των δεδοµένων εξυπηρετεί την
προσπάθεια γενίκευσης εισοδηµατικών µετρήσεων. Στο πλαίσιο όµως µιας εναλλακτικής
προσέγγισης, η κοινή ερευνητική µεθοδολογία
απαιτείται να περιλαµβάνει και δεδοµένα
τοπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν µηεισοδηµατικά χαρακτηριστικά, ώστε στο στάδιο
της ανάλυσης να είναι δυνατός ο εντοπισµός
των ιδιαίτερων αναγκών, πάντα σε σύγκριση µε
άλλες τοπικότητες ή και χρονικές στιγµές.
Βασική αρχή αυτού του σχεδιασµού είναι ότι,
στο ζήτηµα της φτώχειας οι ανθρώπινες ικανότητες,9 ανάγκες και δικαιώµατα αποτελούν το
σκληρό πυρήνα του ζητήµατος, ανεξαρτήτως
χρόνου ή γεωγραφικής θέσης, ενώ τα αγαθά
είναι χρονικά και τοπικά προσδιορίσιµα. Η
αρχή αυτή στηρίζεται στην ιδέα του Amartya
Sen ότι ‘η έννοια της φτώχειας είναι απόλυτη
όσον αφορά στα δικαιώµατα και σχετική όσον
αφορά στα αγαθά’.10
Στους δύο χάρτες που ακολουθούν αναδεικνύεται µε χαρακτηριστικό τρόπο αυτή η
αρχή. Ο χάρτης 1 απεικονίζει το µέγεθος του
πληθυσµού που διαβιεί µε εισόδηµα έως $2 την
ηµέρα. Αυτό το εισόδηµα αποτελεί τον
απόλυτο διεθνή δείκτη φτώχειας, ο οποίος
ορίζεται: «[...] ως το ατοµικό όριο διαβίωσης µε
ισοδύναµο <= $2 (ΗΠΑ) την ηµέρα. [...] Αυτό
το ποσό αφορά τις βασικές ανάγκες σε τροφή,

στέγη και νερό. Φάρµακα, ένδυση και σχολικά
βιβλία δεν εντάσσονται σε αυτό τον κατάλογο
προτεραιοτήτων» (SASI Group & Mark Newman, 2006). Στην περίπτωση της Ευρώπης
παρατηρούµε ότι αυτός ο δείκτης αφορά ελάχιστο πληθυσµό.
Στο χάρτη 2 απεικονίζεται το µέγεθος
του φτωχού πληθυσµού µε τον εξής ορισµό: «η
φτώχεια δεν είναι απλώς µία οικονοµική κατάσταση. Η κατάσταση φτώχειας επηρεάζει τη ζωή
µε πολλούς τρόπους. Ο δείκτης φτώχειας (human poverty index) χρησιµοποιεί προσδιοριστικούς δείκτες οι οποίοι εµπεριέχουν µη-εισοδηµατικά χαρακτηριστικά της φτώχειας, όπως το
προσδόκιµο ζωής, εγγραµµατοσύνη ενηλίκων,
ποιότητα ύδρευσης και παιδιά µε βάρος λιγότερο
του φυσιολογικού. Οι 30 γεωγραφικές περιοχέςµέλη του ΟΟΣΑ χρησιµοποιούν ένα διαφορετικό
δείκτη ο οποίος περιλαµβάνει το εισόδηµα και τη
µακροχρόνια ανεργία, ενώ δεν περιλαµβάνει την
ποιότητα ύδρευσης και το βάρος των παιδιών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καταδεικνύεται ότι
οι φτωχοί στις πλουσιότερες χώρες αντιµετωπίζουν βελτιωµένες φυσικές συνθήκες» (SASI
Group & Mark Newman, 2006). Σε αυτό το
χάρτη, σε σύγκριση µε τον προηγούµενο, παρατηρούµε τον αυξηµένο πληθυσµό στην περιοχή
της Ευρώπης που εντάσσεται σε αυτό το δείκτη
φτώχειας.

7
Βλ.: Chouliaraki & Fairclough, 1999 για την ανάλυση
της γραφής ως τύπος διαχρονικής και υπερ-τοπικής
πραγµα-τείας.
8
Με τον όρο ‘µεγάλες συλλογές δεδοµένων’ περιγράφεται η ερευνητική παραγωγή µε τη µέθοδο panel σε
διακρατικό επίπεδο, όπως οι συλλογές EU-SILC, ICP
International Comparison Programme, κλπ.
9
Ο όρος ‘ικανότητες’ χρησιµοποιείται ως απόδοση της
έννοιας στην προσέγγιση των ικανοτήτων (capability
approach).
10
Reddy, 2009 σ. xviii.
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Πίνακας 1
Χαρτογράφηση Φτώχειας βάσει ∆εικτών
∆είκτης
Ανάπτυξη
∆είκτης Φτώχειας
Αύξηση ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Μείωση ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Υποσιτισµός (έτος αναφοράς: 1990)
Υποσιτισµός (έτος αναφοράς: 2000)
Το ∆ολλάριο της Εξαθλίωσης (έως
$1/ηµέρα)
Απόλυτη Φτώχεια (έως $2/ηµέρα)
Ανισότητα των Φύλων*

Μονάδα Μέτρησης
∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
(Human Development Index (HDI)
∆είκτης Φτώχειας
∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
(Human Development Index (HDI)
∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
(Human Development Index (HDI)
Υποσιτιζόµενα Άτοµα (σε χιλιάδες)
Υποσιτιζόµενα Άτοµα (σε χιλιάδες)
Άτοµα που ζουν µε $1/ηµέρα (σε χιλιάδες)
Άτοµα που ζουν µε <=$1/ηµέρα (σε
χιλιάδες)
∆είκτης Ανισότητας των Φύλων
(Gender Empowerment Measure)
Παιδιά <5 ετών (σε χιλιάδες)

Έτος
2002
2002
1975-2002
1975-2003
1990
2000
1990-2000
1990-2002
2002

Ελλιποβαρή Παιδιά
1995-2002
Πηγή:! (SASI Group & Mark Newman, 2006) © Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman
(University of Michigan).
*Ο ∆είκτης Ανισότητας των Φύλων [Gender Empowerment Measure (GEM)] είναι ένας σύνθετος δείκτης για τη µέτρηση
της ανισότητας των φύλων σε τρεις βασικούς τοµείς: το βαθµό συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική και τα κέντρα
αποφάσεων, στη συµµετοχή στην οικονοµία και την επιρροή στη λήψη αποφάσεων και στο βαθµό εφαρµογής εξουσίας από
τις γυναίκες σε ζητήµατα διαχείρισης οικονοµικών πόρων (United Nations. 2009, Human Development Reports. 2009,
http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/

Όµως η σύγκριση των δύο χαρτών
εγείρει και µεθοδολογικά ζητήµατα. Η προσπάθεια απεικόνισης σε µορφή χαρτών στηρίζεται
στη χρήση διεθνών ερευνητικών και επιχειρησιακών δεικτών (Worldmapper, 2009). Οι χάρτες αποτελούν γραφική απεικόνιση του πληθυσµού της γης ανάλογα µε τον υπολογισµό των
δεικτών οι οποίοι παρέχονται µε ανοµοιογενή
τρόπο, εποµένως οι συγκρίσεις τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογών
πολιτικής είναι δυσχερείς. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν το έλλειµµα σε συγκριτικά δεδοµένα ακόµη
και στις προσπάθειες γενίκευσης όπως αυτές της
∆ιεθνούς Τράπεζας12 και, βεβαίως το έλλειµµα
στο βαθµό συναίνεσης για το ποιες τελικά είναι
οι πιο αποτελεσµατικές µετρήσεις της φτώχειας.

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι δείκτες
που σχετίζονται αµέσως ή εµµέσως µε τη
φτώχεια και χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση του µεγέθους επιρροής στον παγκόσµιο
πληθυσµό. Στη συγκεκριµένη πηγή δεν εντάσσονται άλλα µεγέθη (δείκτες) για να περιγράψουν το φαινόµενο της φτώχειας. Στο 50% των
δεικτών παρέχονται µετρήσεις σε εύρος ετών
(διαχρονικές).
Στον Πίνακα 2 επιχειρείται µία τυποποίηση των µεθόδων υπολογισµού διαφόρων
µεγεθών που σχετίζονται µε τη φτώχεια, ως
προς τις διαστάσεις χρόνος-τόπος για να δειχθούν τα πεδία εφαρµογής των µετρήσεων. Η
παράµετρος της µεθόδου είναι θεωρητική και
δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένες εµπειρικές
µεθόδους. Εισάγεται στον Πίνακα για να
αντιπροσωπεύσει διάσπαρτες ερευνητικές προσπάθειες παραµετροποίησης ορισµένων δεικτών φτώχειας που συναντώνται στη βιβλιογραφία και για να τονίσει το πεδίο δυνατοτήτων
για εµπειρική έρευνα.

12

Για µία αναλυτική κριτική των µεθόδων υπολογισµού
της ∆ιεθνούς Γραµµής Φτώχειας (IPL), βλ. Reddy, 2009.
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Πίνακας 2
Οντολογία µετρήσεων
Συγχρονικές [t(h)]

Υπερ-τοπικές

Τοπικές [g(h)]
Οµοιογένεια µεθόδου [g(h)]
Προσαρµοσµένη µέθοδος [g(a)]

g(h): t(h)=k
g(h): t(h)=k
g(a): t(h)=v

∆ιαχρονικές
Προσαρµοσµένη
Οµοιογένεια
µέθοδος [t(a)]
µεθόδου [t(h)]
(h) (h)
g : t =k
g(h): t(a)=v
(h) (h)
g : t =k
g(h): t(a)=v
(a) (h)
g : t =v
g(a): t(a)=v

t: χρόνος
g: τόπος
k: µέτρηση περιορισµένης εφαρµογής
v: προσαρµοσµένη µέτρηση ως προς τουλάχιστον τη µία από τις διαστάσεις χρόνος-τόπος
h: οµοιογένεια µεθόδου (κοινό ερωτηµατολόγιο, µεταβλητές)
a: προσαρµοστικότητα µεθόδου ως προς τουλάχιστον τη µία από τις διαστάσεις χρόνος-τόπος (π.χ. επιλογή µεταβλητών
ή/και άλλων παραµέτρων)

εξελίσσεται ενδογενώς ως προβληµατικό υπαρξιακό ζήτηµα και εξωγενώς ως πεδίο πολιτικών
και κοινωνικών αντιπαραθέσεων. Ο υπολογισµός µέτρων και δεικτών φτώχειας προηγείται
της συζήτησης των κεντρικών διορθωτικών
παρεµβάσεων, ενώ η ερευνητική και πολιτική
πραγµατεία που καθοδηγεί στην κατοχύρωσή
τους είναι σε πιο αφαιρετικό επίπεδο σε σχέση
µε το επίπεδο εφαρµογών πολιτικής. Έτσι, παρατηρούνται πρωτοβουλίες έντονου προβληµατισµού όπως αυτή στις ΗΠΑ το 1995 (USAΝational Research Council, 1995) σύµφωνα µε
τις οποίες, τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες
προτείνεται να οδηγούν σε τροποποίηση των
επίσηµων δεικτών και σε προσαρµογή στις
συγκεκριµένες χωρο-χρονικές και (ίσως) πολιτισµικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή τα
επίσηµα στατιστικά όρια λειτουργούν ως γενικό σηµείο αναφοράς γύρω από το οποίο νέα
ταξινοµικά σχήµατα σχηµατίζονται για να διαφοροποιούν τα όρια σύµφωνα µε τις τοπικές
ανάγκες. Για παράδειγµα, το Εθνικό Συµβούλιο
Έρευνας των ΗΠΑ υποβάλει το 1995 µία σειρά
προτάσεων για εµπλουτισµό του επίσηµου
ορίου φτώχειας µε παραµέτρους που ανάγουν
σε γεωγραφικές, διαχρονικές και κοινωνικοπολιτισµικές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις (Πίνακας 3).

Η θεωρητική ταξινόµηση των µετρήσεων στον Πίνακα 2 αποκαλύπτει το βαθµό
περιοριστικότητας και προσαρµοστικότητας
εφαρµογής των δεικτών και υπολογισµών που
είναι σχετικοί µε τη φτώχεια, ανάλογα µε τη
µέθοδο και το πεδίο εφαρµογής ως προς τις
χρονικές και τοπικές διαστάσεις. Για να είναι
ολοκληρωµένη η οντολογία του Πίνακα πρέπει
να συνοδευτεί µε συγκεκριµένες αναφορές σε
εµπειρικές εφαρµογές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από κάθε κελί. Με τον τρόπο αυτό
αναµένεται να δειχθεί ποια από τα κελιά συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο όγκο ερευνητικής
παραγωγής και ποια είναι ελλειµµατικά.
Συµπερασµατικά, οι διαστάσεις χρόνος
και τόπος είναι εγγενείς στο ζήτηµα της φτώχειας, εποµένως δεν νοείται ερευνητική µεθοδολογία για τον προσδιορισµό αναγκών και
σχεδιασµό παρεµβάσεων, η οποία να αγνοεί
αυτές τις διαστάσεις. Η ένταξη των διαστάσεων
αυτών στα σχέδια έρευνας και εφαρµογής αναδεικνύει τη σχετικότητα και, σε πολλές περιπτώσεις ακαταλληλότητα των σταθερών και
απόλυτων µετρήσεων στην αντιµετώπιση της
φτώχειας.
Σχετικότητα µετρήσεων και ορισµών
Από την εµπειρία της εφαρµογής πολιτικών και προγραµµάτων παρέµβασης αναδεικνύεται το φαινόµενο της σχετικότητας των
υπολογισµών και ορίων φτώχειας, ως αυτοαναίρεση του συστήµατος. Έτσι, η σχέση εφαρµοσµένης πολιτικής µε τους δείκτες φτώχειας
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Πίνακας 3
Εισαγωγή Νέων Παραµέτρων για τον Υπολογισµό του Ορίου Φτώχειας –ΗΠΑ 1995
Σηµείο αναφοράς –επίσηµο όριο φτώχειας:
Το κόστος για την ελάχιστη διατροφή* πολλαπλασιαζόµενο µε την τιµή 3, ώστε να καλύπτει και άλλες δαπάνες για
αγαθά και υπηρεσίες.
Νέες παράµετροι:
Αριθµός ενήλικων εργαζοµένων στην οικογένεια: σχετίζεται µε την εργασία των γυναικών και τις δαπάνες παιδικής
φροντίδας
Μεγάλες διαφοροποιήσεις στο κόστος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης ανάµεσα στις Πολιτείες
Γεωγραφική διαφοροποίηση του κόστους ζωής στις ΗΠΑ (π.χ. για αγορά, ενοικίαση κατοικίας, κόστος
εκπαίδευσης, κλπ.)
Μείωση του αριθµού µελών της µέσης αµερικανικής οικογένειας, διαχρονικά
Νέοι τύποι νοικοκυριών (ποιοτικές αλλαγές) –συµβιωτικά, µονογονεϊκά, οµόφυλα κλπ.
Αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών µε συνέπεια την αύξηση του ελάχιστου κόστους διαβίωσης
Επίδραση γενικής κυβερνητικής πολιτικής –φορολογία, κρατικές παροχές, εργασιακή πολιτική και κίνητρα για
εργασία, στο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα (έµµεσες παροχές)
* Υπολογιζόµενο ως το ποσό που διέθετε η µέση αµερικανική οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) το 1955 για αγορά διατροφικών
αγαθών, προσαρµοσµένο στις αλλαγές τιµών στη διάρκεια 30 ετών.

Πηγή: U.S.A., National Research Council, 1995 σ. 2-3.

σε ένα πρόγραµµα και ειδικότερα, µέσα στο γενικό πλαίσιο περιορισµών λόγω έλλειψης πόρων» (USA, National Research Council, 1995,
σ. 15).13 Ουσιαστικά, προτείνεται επισήµως να
τροποποιούνται τα γενικά επίσηµα όρια κατά
περίπτωση, ώστε να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσµού αναφοράς.
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι ενώ το κυρίαρχο εννοιολογικό µοντέλο προσδιορισµού
του φαινοµένου φτώχεια τείνει προς τη γενίκευση εισοδηµατικών κυρίως κριτηρίων, ο
σχεδιασµός µεθόδων ‘θεραπείας’ της φτώχειας
απαιτεί εξειδικευµένες και παραµετροποιηµένες
δράσεις. Αυτή η ασυµβατότητα δηµιουργεί
χαρακτηριστικά προβλήµατα από το πρώτο
στάδιο ανάληψης δράσεων, δηλαδή από τη
στόχευση του πληθυσµού. Για αυτό το λόγο,
υποστηρίζεται σε αυτό το άρθρο, η µελέτη για
τη φτώχεια είναι, κατ’ αρχήν, εννοιολογική το
δε επίπεδο του στατιστικού της ορισµού
εντάσσεται στην οντολογία της φτώχειας αλλά
δεν ορίζει πλήρως το φαινόµενο. Εφ’όσον το
φαινόµενο δεν µπορεί να ορισθεί µόνο από τους
στατιστικούς δείκτες, απαιτείται µία ολιστική
µε ποσοτικές και ποιοτικές µετρήσεις προσέγγιση για οποιαδήποτε συζήτηση, µελέτη και
εφαρµογή.

Από την οπτική της παρούσας δηµοσίευσης, η συµβολή της αναφερόµενης έκθεσης
στον προβληµατισµό για την αποτελεσµατικότητα των µετρήσεων είναι η δυναµική προσέγγιση των ορίων φτώχειας, η οποία επιχειρείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η στατιστική
οντολογία δείχνει να αποτυγχάνει στο στόχο
της εφαρµογής πολιτικών και χρησιµεύει µόνο
ως έναυσµα για µία διαλεκτική µεταξύ µετρήσεων και εφαρµογών. Η σχέση ανατροφοδότησης των µετρήσεων από την αξιολόγηση
των εφαρµογών-παροχών, ανάγει σε µία πολύπλοκη σχεσιακή οντολογία µε κεντρική λειτουργία το συνεχή επαναπροσδιορισµό των
παραµέτρων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, «…πολλοί παράγοντες
εισάγονται στον προσδιoρισµό των ορίων ως
µέρος προγραµµάτων για παροχές, και το
αποτέλεσµα µπορεί να είναι ότι τα όρια
διαφέρουν από αυτά της στατιστικής µέτρησης
της φτώχειας. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να
είναι περιορισµοί στη διαθέσιµη χρηµατοδότηση,
η στρατηγική επιλογή να στοχεύσει µια συγκεκριµένη παροχή σε ορισµένη µερίδα πληθυσµού,
οι διασυνδέσεις µεταξύ προγραµµάτων και η
επιθυµία να προσφερθούν (αντί για παροχή)
κίνητρα στους δικαιούχους και εν δυνάµει δικαιούχους, για να προτιµήσουν την εργασία έναντι
της παροχής. Εποµένως, ο προσδιορισµός των
ορίων σε δυναµικά προγράµµατα παροχών
ενέχει πολιτική κρίση όσον αφορά στην κατάλληλη ισορροπία µεταξύ ανταγωνιστικών στόχων

13

Το απόσπασµα παρατίθεται σε µετάφραση από την αγγλική γλώσσα.
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Σε γενικές γραµµές η προσέγγιση του
φαινοµένου πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής
βήµατα:

συζήτηση της οντολογίας της φτώχειας σε
επίπεδο ευρύτερο των στατιστικών µετρήσεων.
Στο ως άνω σχέδιο προσέγγισης απαιτείται η συνεισφορά ποσοτικών και ποιοτικών
µεθόδων έρευνας, είναι δε σκόπιµο να εντάσσονται, να δοκιµάζονται και να αξιολογούνται
µέθοδοι µετρήσεων παράλληλων κλάδων των
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών,
όπως για παράδειγµα οι µετρήσεις που χρησιµοποιούνται στην Κοινωνική Ψυχολογία από
πολλές δεκαετίες και στηρίζονται στο µοντέλο
ανάλυσης της προσωπικότητας προσαρµοσµένο
σε οµάδες (Cattell, 1948). Βασική αρχή του µοντέλου είναι ότι η µονάδα ανάλυσης –η οµάδα–
µπορεί να µελετηθεί κατ’αναλογίαν της µονάδας ‘άτοµο’ ως προς συγκεκριµένους τρόπους
συµπεριφοράς και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο διακρίνονται
τρεις οµάδες µετρήσεων (Gillis, 1986):
1. µετρήσεις µε µονάδα τον πληθυσµό (οµάδες ατόµων), οι οποίες αναφέρονται στο
µέσο όρο ατοµικών ιδιοτήτων,
2. µετρήσεις σχέσεων,
3. µετρήσεις οι οποίες περιγράφουν πώς οι
οµάδες συµπεριφέρονται και δρουν ως µία
µονάδα, κατ’αναλογίαν µε τις µετρήσεις
της προσωπικότητας των ατόµων.

Αναγνώριση-προσδιορισµός –ταυτοποίηση του
‘φτωχού’ πληθυσµού (Reddy, 2009).
Επιλογή προσδιοριστικού δείκτη –ποιες είναι οι
προσδιοριστικές παράµετροι της φτώχειας; π.χ.
εισόδηµα, κατανάλωση, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, σύνθεση παραµέτρων;
Επιλογή στατιστικού ορίου –ποια είναι η τιµή
(του δείκτη) η οποία οριοθετεί τις κατηγορίες
φτωχοί-µη φτωχοί;
Ποιο είναι το «βάρος» σηµαντικότητας ανάµεσα στους προσδιοριστικούς δείκτες; –όλοι κάτω
από το όριο; κάποιοι κάτω από το όριο; ποιοι;
Ολοκληρωµένες προτάσεις για παρεµβατικές
δράσεις.
Επιλογή επιπλέον παραµέτρων για τη στόχευση
των παρεµβατικών δράσεων –χρονική περίοδος,
γεωγραφία, συχνότητα παρεµβάσεων,...
Αξιολόγηση εφαρµοσµένων παρεµβατικών
δράσεων –έλεγχος αποτελεσµατικότητας.
Επαναπροσδιορισµός ορίων, πολιτικής, εφαρµογών –διαλεκτική προσδιορισµού-εφαρµογής.
Στη λογική µιας οντολογίας, η οποία θα
αξιοποιεί όλους τους τύπους µετρήσεων και µηµετρικούς προσδιορισµούς, τα οκτώ στάδια
προσδιορισµού-επαναπροσδιορισµού της φτώχειας αλληλο-συµπληρώνονται, µε αποτέλεσµα
την ενίσχυση της κατανόησης του φαινοµένου.
Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται µε τη συγκέντρωση και οργάνωση ερευνητικών αποτελεσµάτων από την εµπειρική παραγωγή και την
αξιολόγηση παρατηρήσεων των εφαρµογών
(πολιτικής). Στο ζήτηµα της φτώχειας η εφαρµογή πολιτικής µε βάση εισοδηµατικούς δείκτες, καλύπτει ένα µικρό µέρος ενός τεράστιου
προβλήµατος το οποίο είναι διαχρονικό, γεωγραφικά διάσπαρτο και µε έντονα χαρακτηριστικά τοπικότητας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι για την κατανόηση του φαινοµένου,
µε σκοπό την εφαρµογή αποτελεσµατικών
πολιτικών, απαιτείται να αξιοποιηθεί και να
οργανωθεί ένα µεγάλο σύνολο ερευνητικών
δεδοµένων πολλών τύπων14 ώστε να ανοίξει η

Στην πραγµατεία της φτώχειας, υπό το
πρίσµα των µετρήσεων όπως κατηγοριοποιούνται από τον Gillis, παρατηρούµε ότι σχεδόν
όλες οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τη
φτώχεια (και όχι µόνο) προσεγγίζουν το ζήτηµα
µε βάση την κατηγορία µετρήσεων (1).
∆ηλαδή, συλλέγονται εµπειρικά δεδοµένα τα
οποία αναλύονται συγκεντρωτικά (aggregating)
και κατασκευάζονται δείκτες οι οποίοι αποτελούν όρια για την ταξινόµηση του πληθυσµού
αναφοράς, π.χ. φτωχοί-µη φτωχοί (Sen, 1976).
Οι δύο άλλοι τύποι µετρήσεων, οι οποίοι σύµφωνα µε τον Cattell15 θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται µε τις ίδιες µεθόδους που εφαρµόζονται για µετρήσεις της ατοµικής προσωπικότητας, δεν χρησιµοποιούνται στην κοινωνική
έρευνα, γενικώς.
Για να ενσωµατωθούν τέτοιου τύπου
προσεγγίσεις στη µελέτη της φτώχειας απαιτείται η χρήση ευρέος φάσµατος πληροφοριώνδεδοµένων τα οποία διαφοροποιούνται από
µεταβλητές χρόνου, τόπου, πολιτισµών, κλπ.
Απαιτείται δηλαδή η κατασκευή οντολογίας µε:

14

Πχ. δεδοµένα από ποσοτικές έρευνες, από ποιοτικές
έρευνες και προσεγγίσεις, ιστορικά δεδοµένα, δεδοµένα
διοικητικού τύπου (όπως, αξιολόγηση εφαρµογών για την
ατοµική και κοινωνική ευηµερία, κατάσταση υγείας πληθυσµού, κλπ.). Γενικώς, δεδοµένα σχετικά µε την ευρύτητα του εννοιολογικού χώρου ‘φτώχεια’ και συγγενών
εννοιολογικών χώρων.

15
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•

διάστατες αλλά και τις πολυδιάστατες µετρήσεις φτώχειας (Ceriani, 2009). Από αυτή τη
διαπίστωση απορρέει και το σκεπτικό της σύνθεσης πηγών και µεθόδων για την κατανόηση
και αντιµετώπιση σύνθετων φαινοµένων, όπως
η φτώχεια. Η εισαγωγή νέων µετρήσεων της
φτώχειας ως συµπληρωµατικές των εισοδηµατικών, ενισχύει αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εξέταση του
τρόπου ζωής και ο γεωγραφικός προσδιορισµός
των διαφοροποιήσεων. ∆ιαχρονικά επίσης, εξετάζεται η καταναλωτική συµπεριφορά και η
µετακύληση των εισοδηµατικών ορίων φτώχειας λόγω των καταναλωτικών συνηθειών.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση
υπολογισµού των ορίων φτώχειας η οποία επιτρέπει το συγκερασµό τοπικών διαστάσεων και
αναγκών µε κοινή ερµηνευτική προσέγγιση
(bottom-up approach).16

την ένταξη των µετρικών παρατηρήσεων
(τύπος µέτρησης -1)

Σε αυτό το πεδίο είναι συγκεντρωµένο το µεγαλύτερο µέρος της ερευνητικής παραγωγής
για τη φτώχεια. Η οργάνωση αυτής της παραγωγής αποτελεί ίσως τη µεγαλύτερη πρόκληση
στην κατασκευή της οντολογίας, λόγω της ποικιλότητας των δεικτών και των προσδιοριστικών παραµέτρων. Υποδοµές τύπου Αρχείων
∆εδοµένων και Εξειδικευµένων Οργανισµών
∆εδοµένων (π.χ.: ΟΟΣΑ, Eurostat, World
Bank, κλπ.) είναι οι κυριότερες πηγές λόγω της
υπάρχουσας οργάνωσης και τεκµηρίωσης των
αποτελεσµάτων για δευτερογενή επεξεργασία.
•

την καταγραφή σχέσεων (τύπος µέτρησης -2)

«Η επιστηµονική γνώση είναι ένα ΄σώµα΄ προτάσεων περί υποτιθέµενων πραγµατικών σχέσεων» (Hays, 1973). Η ανακάλυψη και ερµηνεία των σχέσεων µεταξύ παραγόντων, οι
οποίοι συµβάλλουν σε φαινόµενα φτώχειας
απαιτεί εξειδικευµένες στατιστικές επεξεργασίες, εποµένως πηγάζει κυρίως από ερευνητικά
δεδοµένα. Σε αυτό το πεδίο µετρήσεων, σηµαντικό ρόλο έχουν υπάρχοντα σχεσιακά µοντέλα
και εξειδικευµένες ταξινοµήσεις, ως κατ’εξοχήν ‘εργαλεία’ για την αποτύπωση σχέσεων. Οι
ταξινοµήσεις που σχετίζονται µε το ζήτηµα της
φτώχειας πηγάζουν από την ευρεία κοινωνική
έρευνα, όπως για παράδειγµα η ταξινόµηση
εκπαιδευτικών επιπέδων (UNESCO, 2006), η
ταξινόµηση επαγγελµάτων (EUROSTAT), κλπ.
Αυτές οι ταξινοµήσεις χρησιµοποιούνται ως
σταθερά εργαλεία συγκρίσεων, τα οποία αναδεικνύουν τη µεταβλητότητα των οντοτήτων. ∆εν
είναι όµως αρκετές και ικανές να ‘απoκαλύψουν’ σύνθετες σχέσεις. Περισσότερες και
πιο εξειδικευµένες ταξινοµήσεις από τη σύνθεση πολλών πηγών είναι απαραίτητο να
αποτελέσουν τα δοµικά στοιχεία της οντολογίας.
•

Πρωτοβουλία αξιοποίησης συλλογών δεδοµένων, µεταδεδοµένων για τη δόµηση
οντολογίας της φτώχειας
Μία προσπάθεια προς τη συγκέντρωση
ερευνητικού υλικού µε σκοπό την περαιτέρω
αξιοποίησή του µε τυπικές και εναλλακτικές
µεθόδους έρευνας επιχειρείται στο Ινστιτούτο
Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚΚΕ από το Εργαστήριο για την Παρακολούθηση Πολιτικών
Κοινωνικής Συνοχής. Το Εργαστήριο είναι µία
υποδοµή για τη συσσώρευση δεδοµένων και
µεταδεδοµένων, οργανωµένη σε θεµατικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στην ερευνητική
δραστηριότητα του Ινστιτούτου.17 Οι θεµατικές
ενότητες είναι οργανωµένες γύρω από ένα
κεντρικό άξονα, το ζήτηµα της Κοινωνικής
Συνοχής. Στόχος λοιπόν είναι να δηµιουργηθεί
µία συσσώρευση ερευνητικού, διαχειριστικού
και άλλων τύπων υλικού, η οποία θα επιτρέπει
την οργάνωσή του ώστε να παρέχεται όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τη θεωρητική και εµπειρική δραστηριότητα και τις
εφαρµογές πολιτικής προς το σκοπό της Κοινωνικής Συνοχής. Η λογική του Εργαστηρίου

την ποιοτική ανάλυση αναγκών, δυνατοτήτων, συµπεριφοράς οµάδων µε κοινά
χαρακτηριστικά και συνθήκες διαβίωσης
(τύπος µέτρησης -3)

16

Reddy, 2009 p. Xviii.
Το Εργαστήριο λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο. Τα
ψηφιακά αποθετήρια διακρίνονται σε δύο κύριους τύπους:
(α) αποθετήρια οργανισµών (institutional repositories), µε
θεµατική ευρύτητα η οποία αντικατοπτρίζει την ερευνητική παραγωγή του οργανισµού, (β) θεµατικά αποθετήρια
(thematic repositories) εστιασµένα σε µία θεµατική
ενότητα και µεγάλης γεωγραφικής ευρύτητας (Green,
2006).

17

Στην περίπτωση της φτώχειας, για να πραγµατοποιηθεί ο τύπος µέτρησης (3) προαπαιτείται η
ταυτοποίηση της οµάδας φτωχοί, κάτι που είναι
πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί µε τις µονο-
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είναι στην ουσία λογική συσσώρευσης ερευνητικού υλικού το οποίο θα µπορούσε να
χρησιµεύσει για τη δόµηση οντολογιών σε
θέµατα κοινωνικής πολιτικής, συµβάλλοντας
έτσι στην κάλυψη του κενού το οποίο υφίσταται στις κοινωνικές επιστήµες18 όσον αφορά
στην ύπαρξη οντολογιών. Από τις θεµατικές
ενότητες του Εργαστηρίου η ενότητα «Κοινωνικές και Οικονοµικές Ανισότητες» περιλαµβάνει το ζήτηµα της φτώχειας, ως έννοια
συγγενή της έννοιας «Κοινωνικός Αποκλεισµός». Στην οργάνωση του ερευνητικού υλικού
της ενότητας, καθώς και του υλικού αναφορών
(κριτικά κείµενα, βιβλιογραφικές πηγές, σχετικές συνδέσεις, δείκτες, µέθοδοι, κλπ.)19 είναι
ήδη εµφανής ο προσανατολισµός της ελληνικής και διεθνούς ερευνητικής παραγωγής στις
εισοδηµατικές διαστάσεις της έννοιας φτώχεια.
Το άµεσο αποτέλεσµα της συγκέντρωσης πληροφοριακού υλικού (δεδοµένα, µεταδεδοµένα, βιβλιογραφικές αναφορές, κλπ.) σύµφωνα µε το µοντέλο του Εργαστηρίου είναι η
κατανόηση της ερευνητικής κατεύθυνσης που
επικρατεί στα ερευνητικά πεδία. Με αυτό τον
τρόπο κατανοούνται η προσφορά και οι ελλείψεις ερευνητικών προϊόντων. Περαιτέρω, προσφέρεται η δυνατότητα οργάνωσης του υλικού,
δευτερογενώς, µε στόχο την ολοκληρωµένη
µελέτη του φαινοµένου ως προς επιλεγµένες
διαστάσεις, ανάλογα µε τους ερευνητικούς
σκοπούς. Η παράλληλη µελέτη άλλων ευρύτερων συλλογών, όπως για παράδειγµα διεθνή
ερευνητικά έργα,20 και θεµατικά ψηφιακά αποθετήρια,21 ενισχύει την προσπάθεια να τεθούν
τα δοµικά στοιχεία της οντολογίας για τη
φτώχεια µέσα από την υπάρχουσα ερευνητική
εµπειρία και να καταγραφούν οι ιδιότητες που
συνοδεύουν τον όρο, οι οποίες κατά κανόνα
είναι αφανείς και υπονοούµενες.
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∆υναµικού της ΕΣΥΕ για το Γ΄ τρίµηνο του
2009 και εντοπίζονται οι µεταβολές που επήλθαν στο εργατικό δυναµικό και την απασχόληση σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
2008.

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας
κατά την περίοδο της
πρόσφατης οικονοµικής
κρίσης 2008-2009

Εργατικό δυναµικό

Μαρία Κετσετζοπούλου

Το Γ΄ τρίµηνο του 2009, το εργατικό
δυναµικό (ηλικίας 15 ετών και άνω) ανέρχεται
σε 5.005,3 χιλιάδες άτοµα και αποτελείται από
4.540,1 χιλιάδες απασχολούµενους και 465,1
χιλιάδες άνεργους (9,3% του εργατικού δυναµικού, έναντι του 7,2% για το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008). Στην απασχόληση συµµετέχουν
2.735,6 χιλιάδες άνδρες (60,3% του συνόλου
των απασχολούµενων) και 1.804,6 χιλιάδες γυναίκες (39,7%), όπως φαίνεται από τα στοιχεία
του Πίνακα 1. Το εργατικό δυναµικό συνολικά
αναλογεί στο 54% του πληθυσµού ηλικίας 15
ετών και άνω και στο 69,3% του πληθυσµού
εργάσιµης ηλικίας (15-64 ετών) στη χώρα. Η
συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στα δύο φύλα. Οι
άνδρες συµµετέχουν µε υψηλότερο ποσοστό
(81% του συνόλου των ανδρών εργάσιµης
ηλικίας) σε σχέση µε τις γυναίκες (57,5% του
συνόλου). Σηµειώνεται ότι, παρά τη συνεχώς
αυξανόµενη είσοδο των γυναικών στην αγορά
εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, η συµµετοχή
τους παραµένει χαµηλότερη σε σχέση µε τις
χώρες της Ε.Ε., όπου το αντίστοιχο ποσοστό
ανέρχεται σε πάνω από 64% κατά µέσο όρο.
Σε σχέση µε το Γ΄ τρίµηνο του 2008, το
εργατικό δυναµικό αυξήθηκε κατά 60.400
άτοµα περίπου ή κατά 1,2%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε αυτή του εργατικού δυναµικού
των γυναικών (κατά 58.500 άτοµα περίπου),
καθώς η αντίστοιχη αύξηση των ανδρών ήταν
ελάχιστη, 1.900 άτοµα περίπου. Αντίθετα, η
συνολική απασχόληση µειώθηκε κατά 49.700
άτοµα το Γ΄ τρίµηνο του 2009 σε σχέση µε το
ίδιο τρίµηνο του προηγούµενου έτους (µεταβολή -1,1%). Έτσι, η αύξηση του εργατικού
δυναµικού οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας
κατά 31% (που αντιστοιχεί σε 110 χιλιάδες
άτοµα περίπου). Η µείωση της απασχόλησης
οφείλεται σε αυτή των ανδρών (κατά 2% ή
54.900 άτοµα), ενώ η αύξηση της απασχόλησης
των γυναικών που παρατηρείται ήταν πολύ
χαµηλότερη (µεταβολή 0,3% που αντιστοιχεί
σε 5.300 άτοµα), ώστε να επηρεάσει τη
µεταβολή της συνολικής απασχόλησης.

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό, εξετάζονται οι µεταβολές που επήλθαν στο εργατικό δυναµικό και την απασχόληση κατά
την περίοδο 2008-2009 (Γ΄ τρίµηνο), όπως αυτές
προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της
Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Οι βασικότερες εξελίξεις
στην αγορά εργασίας για την περίοδο αυτή, συνοψίζονται ως εξής: αύξηση της ανεργίας των ατόµων σε
όλες τις ηλικιακές οµάδες και σε όλα τα επίπεδα
εκπαίδευσης, αύξηση του αριθµού των µακροχρόνια
ανέργων, σηµαντική µείωση της απασχόλησης των
ανδρών σε όλες τις ηλικίες, µείωση της απασχόλησης
ανδρών και γυναικών έως 44 ετών, αύξηση της απασχόλησης των ατόµων άνω των 45 ετών, κυρίως µε
χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικότερα, των
γυναικών, σηµαντική µείωση της µισθωτής εργασίας
που οφείλεται σε αυτή των ανδρών, αύξηση της µερικής απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων ανδρών,
µείωση της απασχόλησης στους περισσότερους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας του τριτογενή και κυρίως του δευτερογενή τοµέα και αύξηση
της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα.

Εισαγωγή
Η οικονοµική κρίση που επιδεινώθηκε
το δεύτερο εξάµηνο του 2008 σε διεθνές
επίπεδο, έχει επιδράσει σηµαντικά την αγορά
εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτές ήταν αρχικά
µάλλον περιορισµένες και η απασχόληση αντέδρασε µε κάποια καθυστέρηση στην οικονοµική ύφεση, ωστόσο προβλέπεται ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας θα εξακολουθούν
να επιδεινώνονται για αρκετό χρονικό διάστηµα και µετά την ανάκαµψη των οικονοµιών,
µε βασικά χαρακτηριστικά την απώλεια θέσεων
εργασίας και την αύξηση της ανεργίας. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι σηµαντικές και στην
Ελλάδα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της
ΕΣΥΕ. Στο παρόν άρθρο εξετάζονται τα βασικά
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στη χώρα
µας, όπως αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού
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(και των δύο φύλων), ενώ µικρή αύξηση παρουσιάζει η απασχόληση των ατόµων άνω των
45 ετών, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην
αύξηση της απασχόλησης των γυναικών αυτής
της οµάδας. Άλλωστε είναι και η µοναδική
ηλικιακή οµάδα που παρουσιάζει αύξηση της
απασχόλησης. Η απασχόληση των νέων µέχρι
29 χρονών, η οποία αποτελεί το 18% της συνολικής απασχόλησης του 2009, παρουσιάζει τη
µεγαλύτερη µεταβολή (-3,6%) σε σχέση µε τον
προηγούµενο χρόνο ή µείωση κατά 26.600
άτοµα περίπου (18.300 άνδρες και 8.300 γυναίκες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντική εµφανίζεται και η µείωση της απασχόλησης των
ατόµων ηλικίας 30-44 ετών (κατά 31.800 άτοµα) και ειδικότερα, των ανδρών κατά 25.000
άτοµα περίπου ή µείωση κατά 2,1%.

Από την εξέταση των µεταβολών του
εργατικού δυναµικού κατά οµάδες ηλικιών διαπιστώνεται ότι το εργατικό δυναµικό στο σύνολό του αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες ηλικιών, µε σηµαντικότερη την αύξηση (47.900
άτοµα περίπου ή το 80% της συνολικής αύξησης) των ατόµων άνω των 45 ετών, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες. Κατά φύλο,
µειώνεται το εργατικό δυναµικό των ανδρών
έως 44 ετών, ενώ αυξάνεται αυτό των ανδρών
άνω των 45 ετών. Το εργατικό δυναµικό των
γυναικών αυξάνεται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες µε µεγαλύτερη αύξηση στις γυναίκες άνω
των 45 ετών (πάνω από 60%).
Όσον αφορά στην απασχόληση, φαίνεται ότι η µείωση της συνολικής απασχόλησης
οφείλεται σε αυτή των ατόµων έως 44 ετών

Πίνακας 1
Εργατικό δυναµικό Γ΄ τρίµηνο 2009 (σε χιλιάδες) και οι µεταβολές του (σε χιλιάδες και σε %)
κατά οµάδες ηλικιών και φύλο, 2008-2009
Οµάδες
ηλικιών /
φύλο
Σύνολο
15-29
30-44
45+

Εργατικό
∆υναµικό

2009
Απασχολούµενοι

5.005,3

4.540,1

Άτοµα
465,1

1.003,6
2.156,0
1.845,6

817,5
1.977,7
1.744,8

186,1
178,3
100,7

2.929,5

2.735,6

193,9

562,6
1.230,4
1.136,5

484,7
1.164,7
1086,2

77,9
65,7
50,2

2.075,8

1.804,6

271,2

13,1

Άνεργοι

Μεταβολή 2008-2009
ΑπασχοΆνεργοι
λούµενοι
%
%
Άτοµα
Άτοµα
60,4
-49,7 - 1,1
110,0 31,0

Εργατικό
∆υναµικό
%

9,3

3,9
8,5
47,9

-26,6
-31,8
8,6

-3,2
-1,6
0,5

30,5
40,3
39,2

19,6
29,2
63,7

6,6

1,9

-54,9

-2,0

56,8

41,4

13,8
5,3
4,4

-5,5
-4,0
11,4

-18,3
-25,0
-12,3

-3,6
-2,1
-1,1

12,7
21,0
23,0

19,5
47,0
84,6

58,5

5,3

0,3

53,2

24,4

15-29
441,1
332,8
108,2
24,5
9,5
-8,3
-2,4
17,7
30-44
925,6
813,0
112,6
12,2
12,5
-6,8
-0,8
19,3
45+
709,1
658,6
50,5
7,1
36,5
20,2
3,2
16,2
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2008, 2009, Γ΄ τρίµηνο (δικές µας επεξεργασίες).

19,6
20,7
47,2

Άνδρες
15-29
30-44
45+

Γυναίκες

18,5
8,3
5,5
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Πίνακας 2
Εργατικό δυναµικό Γ΄ τρίµηνο 2009 (σε χιλιάδες) και οι µεταβολές του (σε %)
κατά µεγάλες κατηγορίες επιπέδου εκπαίδευσης και φύλο, 2008-2009
Επίπεδο
Εκπαίδευσης٭

2009
ΑπασχοΆνεργοι
λούµενοι Αριθµός
%
4.540,1
465,1
9,3

Σύνολο

Εργατικό
δυναµικό
5.005,3

Υψηλό
Μεσαίο
Χαµηλό

1.791,5
1.638,6
1.575,0

1.627,2
1.473,5
1.439,4

164,3
165,1
135,7

9,2
10,1
8,6

Άνδρες

2.929,5

2.735,6

193,9

Υψηλό
Μεσαίο
Χαµηλό

912,7
992,8
1.023,9

858,4
922,3
954,9

54,2
70,6
69,1

2.075,8

1.804,6

271,2

Μεταβολή 2008-2009
Εργατικό Απασχο- Άνεργοι
δυναµικό λούµενοι
1,2
-1,1
31,0
0,5
3,4

-1,8
-2,1
0,8

21,8
32,6
41,8

6,6

0,1

-2,0

41,4

6,0
7,1
6,7

-1,9
-0,6
2,6

-3,1
-2,7
-0,2

20,7
38,4
67,3

13,1

2,9

0,3

24,4

Υψηλό
878,9
768,7
110,2
12,5
2,1
-0.3
Μεσαίο
645,8
551,3
94,6
14,6
2,3
-1,1
Χαµηλό
551,1
484,6
66,5
12,1
5,0
3,0
٭Χαµηλό =Μέχρι γ΄ τάξη Γυµνασίου
Μεσαίο = Μέση εκπαίδευση (Λύκειο)
Υψηλό = Μεταπτυχιακός τίτλος, Ανώτατες Σχολές, Ανώτερες τεχνικές-επαγγελµατικές σχολές
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2008, 2009, Γ΄ τρίµηνο (δικές µας επεξεργασίες).

22,3
28,9
21,8

Γυναίκες

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, ανά
οµαδοποιηµένες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναµικού συνοψίζονται
ως εξής: το 1/3 του εργατικού δυναµικού
(32,7%) έχει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης
(απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης) και πάνω από
το 1/3 (35,8%) έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (µεταπτυχιακό τιτλο, πτυχίο ανωτάτης
σχολής και πτυχίο ανώτερης τεχνικής-επαγγελµατικής σχολής), (βλ. Πίνακα 2). Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το ποσοστό των γυναικών που
είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
ανώτερων και ανώτατων αποτελεί το 42,3%
των γυναικών που συµµετέχουν στο εργατικό
δυναµικό και είναι υψηλότερο του αντίστοιχου
των ανδρών. Αυτό οφείλεται στη θετική συσχέτιση που παρατηρείται ανάµεσα στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών και τη συµµετοχή
τους στο εργατικό δυναµικό –όσο υψηλότερο
είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό συµµετοχής τους στο
εργατικό δυναµικό, ενώ αντίθετα, η συµµετοχή
των γυναικών µε χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην απασχόληση, εµφανίζεται περιορισµένη.1

Σε σχέση µε το 2009, η αύξηση του
εργατικού δυναµικού φαίνεται να οφείλεται
κυρίως στην αύξηση των ατόµων µε χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης (µέχρι τριτάξιο γυµνάσιο)
και από τα δύο φύλα –51.600 άτοµα περίπου
(26.000 γυναίκες και 25.600 άνδρες) από το
σύνολο των 60.400 ατόµων ή 85% του συνόλου των ατόµων που εισήλθαν στο εργατικό
δυναµικό. Ως προς τη µεταβολή της απασχόλησης, µεγαλύτερη µείωση παρατηρείται στα
άτοµα που έχουν µέση εκπαίδευση (κατά
2,1%), ακολουθούν τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα, αυξάνεται ελαφρά η απασχόληση των ατόµων µε χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης. Από την εξέταση των
µεταβολών ανά φύλο διαπιστώνεται ότι οι
τάσεις αυτές διαµορφώνονται από τη µείωση
της απασχόλησης των ατόµων µε υψηλό και
µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης και των δύο
φύλων και κυρίως, από τη σηµαντική απώλεια
θέσεων εργασίας για τους άνδρες µε υψηλό και
µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (κατά -3,1% και
-2,7% αντίστοιχα) αφενός και αφετέρου, από
τη συγκριτικά σηµαντική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατά 3%.
Από µια αναλυτικότερη εξέταση σχετικά µε τις βασικές κατηγορίες του επιπέδου εκπαίδευσης, αξίζει να αναφερθούν οι σηµαντικότερες µεταβολές, καθώς και οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάµεσα στα δύο
φύλα. Ως αποτέλεσµα της σηµαντικής µείωσης

1

Κετσετζοπούλου Μ., 2002, «Γυναικεία απασχόληση»,
Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2001, Αθήνα, ΕΚΚΕ,
σ.125-128.
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φορά µετά το 1991.2 Επίσης, µειώνεται η
απασχόληση των εργοδοτών (κατά 18.200
άτοµα περίπου ή µείωση 4,6%) και των συµβοηθούντων και µη αµειβόµενων µελών (κατά
700 άτοµα περίπου που αντιστοιχεί σε µείωση
κατά 0,3%), ενώ αυξάνεται ελάχιστα η απασχόληση των αυτοαπασχολούµενων (κατά
9.900 άτοµα περίπου).
Από τα στοιχεία ανά φύλο διαπιστώνεται ότι η µείωση των µισθωτών και των
συµβοηθούντων µελών οφείλεται σε αυτή των
ανδρών, αφού στις γυναίκες η µισθωτή, καθώς
και η µη αµειβόµενη εργασία παρουσιάζουν
µια µικρή αύξηση (κατά 0,5% και στις δύο
κατηγορίες).3 Η αύξηση που παρουσιάζουν οι
αυτοαπασχολούµενοι οφείλεται σε αυτή των
ανδρών ενώ αντίθετα, η αυτοαπασχόληση των
γυναικών µειώνεται ελάχιστα. Τέλος, ο αριθµός των εργοδοτών µειώνεται και για τα δύο
φύλα, ωστόσο η µείωση αυτή είναι µεγαλύτερη
για τους άνδρες (κατά 16.500 άτοµα έναντι
1.800 για τις γυναίκες).
Η διάρθρωση της απασχόλησης κατά
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας δείχνει ότι
το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολούµενων εργάζεται στον τοµέα των υπηρεσιών (66,8%),
στο δευτερογενή τοµέα ασχολείται το 21,2%
και στον αγροτικό τοµέα το 12%. Εξετάζοντας
τις µεταβολές στους βασικούς κλάδους της
οικονοµίας παρατηρείται ότι η τάση που διαµορφώνεται για την περίοδο 2008-2009, είναι
πολύ διαφορετική από αυτήν που χαρακτηρίζει
τις εξελίξεις στην απασχόληση τις τελευταίες
δεκαετίες.
∆ιαχρονικά, το βασικό χαρακτηριστικό
των εξελίξεων στους βασικούς κλάδους ήταν
µέχρι πρόσφατα η σηµαντική µείωση της
απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα και η
σταδιακή ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών.

της συνολικής απασχόλησης των ανδρών κατά
την περίοδο 2008-2009, αυτή µειώνεται και σε
όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης µε εξαίρεση
την απασχόληση αυτών που δεν έχουν παει
καθόλου σχολείο, η οποία παρουσιάζει µια
ελάχιστη αύξηση. Η αύξηση αυτή ωστόσο δεν
επηρεάζει σηµαντικά τη συνολική εικόνα,
δεδοµένου και του µικρού αριθµού ατόµων που
εντάσσονται στην κατηγορία αυτή (11.100
άτοµα περίπου ή 0,4% του συνόλου των απασχολούµενων ανδρών). Αντίθετα, η σηµαντική,
συγκριτικά, αύξηση της απασχόλησης των
γυναικών που έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυµνάσιο και αυτών που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο, καθώς και η µικρή αύξηση της απασχόλησης των πτυχιούχων ανωτέρων τεχνικών
σχολών, αντισταθµίζουν τη µείωση της απασχόλησης στις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης καταγράφεται για τις γυναίκες που έχουν παρακολουθήσει
µόνο µερικές τάξεις δηµοτικού (κατά -7,4%),
για τους άνδρες πτυχιούχους ανωτάτων σχολών
(κατά -4,7%) και γι΄αυτούς µε µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών (-3%). Αντίθετα, η απασχόληση
αυξάνεται για τις γυναίκες που έχουν µεταπτυχιακές σπουδές (κατά 10,5%), γι΄αυτές που
έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυµνάσιο (12,8%),
καθώς και για τους άνδρες που δεν έχουν πάει
καθόλου σχολείο, όπου παρατηρείται και η
σηµαντικότερη αύξηση απασχόλησης (32,1%)
ανά επίπεδο εκπαίδευσης και για τα δύο φύλα.

Απασχόληση
Από το σύνολο των απασχολούµενων
το 2009, 64,5% είναι µισθωτοί, 21,3% είναι
αυτοαπασχολούµενοι, 8,3% είναι εργοδότες
και 5,9% εργάζονται ως συµβοηθούντα και µη
αµειβόµενα µέλη, από τους οποίους το 65%
είναι γυναίκες (βλ. Πίνακα 3). Η σύνθεση αυτή
της απασχόλησης διαφοροποιεί την Ελλάδα
από τις χώρες της Ε.Ε., όπου η µισθωτή
απασχόληση ανέρχεται στο 80% κατά µέσο
όρο.
Σε σχέση µε το 2008, η συνολική απασχόληση µειώνεται κατά 49.700 άτοµα περίπου, από τα οποία το 82% είναι µισθωτοί
(40.600 άτοµα). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
µισθωτή απασχόληση µειώνεται για πρώτη

2

Κρητικίδης Γ., 2009, «Απασχόληση και ανεργία το Β’
τρίµηνο του 2009», Ενηµέρωση, τ. 165, Οκτώβριος,
Αθήνα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, σ. 2-26. Η µείωση της
µισθωτής εργασίας σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ,
από το 1988 µέχρι το 2008, εµφανίζεται µόνο κατά την
περίοδο 1990-1991.
3
Περισσότερα για τις µεταβολές της µισθωτής εργασίας
στο: Κρητικίδης Γ., 2009, «Οι µεταβολές της µισθωτής
εργασίας 2008-2009», Ενηµέρωση, τ. 166, Νοέµβριος,
Αθήνα, ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ., σ. 2-13.

102

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010

Πίνακας 3
Απασχολούµενοι Γ΄ τρίµηνο 2009 (σε χιλιάδες) και οι µεταβολές τους (σε χιλιάδες και σε %)
κατά θέση στο επάγγελµα και φύλο, 2008-2009
Θέση στο επάγγελµα

2009
Άτοµα

Μεταβολή 2008-2009
Άτοµα
% µεταβολής

Σύνολο απασχολουµένων

4.540,1

% στο
σύνολο
100,0

-49,7

-1,1

Εργοδότες
Αυτοαπασχολούµενοι
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα
µέλη της οικογένειας

375,3
967,7
2.929,3
267,8

8,3
21,3
64,5
5,9

-18,2
9,9
-40,6
-0,7

-4,6
1,0
-1,4
-0,3

2.735,6

100,0

-54,9

-2,0

298,9
664,2
1.678,6
93,9

10,9
24,3
61,4
3,4

-16,5
10,1
-47,1
-1,5

-5,2
1,5
-2,7
-1,6

1.804,6

100,0

5,3

0,3

76,5
303,5
1.250,7
173,9

4,2
16,8
69,3
9,6

-1,8
-0,2
6,4
0,8

-2,3
-0,1
0,5
0,5

Άνδρες
Εργοδότες
Αυτοαπασχολούµενοι
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα
µέλη της οικογένειας

Γυναίκες
Εργοδότες
Αυτοαπασχολούµενοι
Μισθωτοί/ ηµεροµίσθιοι
Συµβοηθούντα/µη αµειβόµενα
µέλη της οικογένειας

Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2008, 2009, Γ΄ τρίµηνο (δικές µας επεξεργασίες).

εργοδοτών (κατά 15.100 άτοµα περίπου), της
µεταφοράς και αποθήκευσης (κατά 7.500
άτοµα) και της ενηµέρωσης και επικοινωνίας
(κατά 7.200 άτοµα).
Οι µεταβολές της συµµετοχής στους
κλάδους της οικονοµίας ανά φύλο, δείχνουν ότι
η µείωση της απασχόλησης στον κλάδο των
κατασκευών προέρχεται αποκλειστικά από τη
µείωση του αριθµού των ανδρών (κατά 25.600
άτοµα περίπου), καθώς αυτός υπερβαίνει ακόµα και τον αριθµό της συνολικής µείωσης στον
κλάδο (η συµµετοχή των γυναικών στον κλάδο
είναι µικρή, ωστόσο παρουσιάζει µια ελάχιστη
αύξηση). Η απώλεια θέσεων εργασίας στους
κλάδους της µεταποίησης, του χονδρικού και
λιανικού εµπορίου και της επισκευής µηχανοκινήτων είναι σηµαντική και για τα δύο φύλα.
Η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο της
γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας οφείλεται
κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης των
ανδρών, ενώ αντίθετα η αύξηση του κλάδου
των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών οφείλεται κυρίως στην αυξανόµενη συµµετοχή της απασχόλησης των γυναικών.
Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης
το 2009 ανέρχεται στο 5,8% της συνολικής
(αντιστοιχεί σε 264.100 άτοµα περίπου) όπου η
πλειοψηφία των µερικά απασχολούµενων είναι

Ωστόσο, το Γ΄ τρίµηνο του 2009 η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εµφανίζει σηµαντική αύξηση µε ποσοστό 6,1% ή 31.500
άτοµα περίπου σε σχέση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του 2008. Αντίθετα, η απασχόληση
στο δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα
παρουσιάζει µείωση (κατά -5,9% και -0,7%
αντίστοιχα).
Από την αναλυτικότερη εξέταση των
µεταβολών κατά µονοψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας διαπιστώνεται ότι σε 9
από τους 21 µονοψήφιους κλάδους η απασχόληση αυξάνεται, ενώ σε 11 κλάδους µειώνεται
και σε έναν κλάδο (διαχείριση ακίνητης
περιουσίας) παραµένει σταθερή. Μεγαλύτερη
µείωση του αριθµού απασχολούµενων παρουσιάζουν οι κλάδοι της µεταποίησης (-28.400
άτοµα περίπου), του χονδρικού και λιανικού
εµπορίου, επισκευής µηχανοκινήτων (-23.500
άτοµα περίπου), των κατασκευών (-21.900
άτοµα περίπου) και των επαγγελµατικών,
επιστηµονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων
(-2.400 άτοµα περίπου). Σηµαντική αύξηση της
απασχόλησης καταγράφει ο κλάδος της γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας (κατά 31.500
άτοµα περίπου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω)
και ακολουθούν, µε µικρότερη αύξηση, οι
κλάδοι των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως
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γυναίκες (67,7% του συνόλου). Σηµειώνεται
ότι, η διαφοροποίηση της συµµετοχής στη µερική απασχόληση ανάλογα µε το φύλο εµφανίζεται σηµαντική, 3,1% των απασχολούµενων
ανδρών εργάζονται µε µερική απασχόληση
έναντι του 9,9% των απασχολούµενων γυναικών. Ανάµεσα στις οµάδες ηλικιών δεν παρατηρείται σηµαντική διαφορά στα ποσοστά της
µερικής απασχόλησης (37,4% είναι άνω των 45
ετών, 34,6% είναι 30-44 ετών και 28% είναι
15-29 ετών). Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα µισά
σχεδόν άτοµα από το σύνολο των µερικώς
απασχολούµενων (το 46,5%), δεν µπόρεσαν να
εξασφαλίσουν πλήρη απασχόληση και αυτός
είναι ο βασικός λόγος για να δεχθούν τη µερική
απασχόληση.
Σε σχέση µε το 2008, ο αριθµός των
ατόµων µε µερική απασχόληση αυξήθηκε κατά
14.400 άτοµα περίπου, παρουσιάζοντας µια
σχετικά σηµαντική αύξηση της τάξεως του
5,7%, αν και το ποσοστό της µερικής απασχόλησης στην Ελλάδα παραµένει χαµηλό σε
σύγκριση µε το µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.
(πάνω από 18% κατά µέσο όρο). Μεγαλύτερη
µεταβολή παρουσιάζει η µερική απασχόληση
των νέων έως 29 χρονών, ο αριθµός των οποίων αυξήθηκε κατά 9,8% σε σχέση µε τον
προηγούµενο χρόνο ή κατά 6.600 άτοµα περίπου, η πλειοψηφία των οποίων είναι άνδρες (6
χιλιάδες περίπου). Η αύξηση αυτή, σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη συγκριτικά µείωση της
συνολικής απασχόλησης αυτής της ηλικιακής
οµάδας, όπως αναφέρθηκε, δείχνει ότι η πλήρης απασχόληση των νέων µειώθηκε κατά
33.200 άτοµα κατά την περίοδο 2008-2009.
∆εδοµένου ότι διαχρονικά στη µερική απασχόληση κυριαρχεί η παρουσία των γυναικών,
αξίζει να αναφερθεί ότι η αύξηση του αριθµού
των ανδρών µε µερική απασχόληση (9.600
άτοµα περίπου) εµφανίζεται υπερδιπλάσια κατά την υπό εξέταση περίοδο, από αυτή των
γυναικών (4.700 άτοµα). Τέλος, παρατηρείται
σηµαντική αύξηση των ατόµων (κατά 19.200
άτοµα περίπου) που αποδέχονται τη µερική
απασχόληση επειδή δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν πλήρη απασχόληση. Έτσι, το ποσοστό
των απασχολούµενων που αναγκάζονται να
εργασθούν µε µερική απασχόληση ανέρχεται
σε 46,5% του συνόλου κατά το τρίτο τρίµηνο
του 2009, έναντι του 41,5% για το αντίστοιχο
τρίµηνο του 2008.

Ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 9,3%
του εργατικού δυναµικού το τρίτο τρίµηνο του
2009, όπως αναφέρθηκε. Το ποσοστό ανεργίας
των γυναικών (13,1%) είναι σχεδόν διπλάσιο
από αυτό των ανδρών (6,6%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το χάσµα ανάµεσα στα ποσοστά
ανεργίας των δύο φύλων στην Ελλάδα εµφανίζεται ως το µεγαλύτερο ανάµεσα στις χώρες
της Ε.Ε.4
Από την εξέταση της διάρθρωσης της
ανεργίας κατά οµάδες ηλικιών, προκύπτει ότι
οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών έχουν το υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε
18,5% που αντιστοιχεί σε 186.100 άτοµα περίπου ή στο 40% του συνόλου των ανέργων (βλ.
Πίνακα 1). Ανάµεσα στους νέους άνδρες το
ποσοστό ανεργίας εµφανίζεται υπερδιπλάσιο
(13,8%) από αυτό της συνολικής ανεργίας των
ανδρών, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
ανάµεσα σε όλες τις οµάδες ηλικιών και των
δύο φύλων παρουσιάζουν οι νέες γυναίκες
(24,5%). Ανάµεσα στις οµάδες ηλικιών και το
επίπεδο της ανεργίας παρατηρείται µια αρνητική συσχέτιση – όσο αυξάνεται η ηλικία,
µειώνεται το ποσοστό ανεργίας τόσο για το
σύνολο του εργατικού δυναµικού, όσο και για
τα δύο φύλα.
Σε σχέση µε το 2008 ωστόσο, ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας εµφανίζεται
πολύ αυξηµένος για τα άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας, όπως διαπιστώνεται από τις ποσοστιαίες µεταβολές της ανεργίας ανά οµάδα
ηλικιών. Έτσι, ο αριθµός των ανέργων το 2009,
αυξήθηκε σηµαντικά για όλες τις οµάδες ηλικιών, όµως ιδιαίτερα υψηλή συγκριτικά αύξηση υπέστη η οµάδα των µεγαλύτερων σε ηλικία
ατόµων. Η ανεργία των ατόµων άνω των 45
ετών αυξήθηκε µε ποσοστό 63,7% (ή κατά
39.200 άτοµα περίπου), µε υψηλότερη αύξηση
αυτή των ανδρών άνω των 45 ετών (84,6%
έναντι του 47,2% για τις γυναίκες αυτής της
οµάδας).
Η εκπαίδευση αναγνωρίζεται ευρύτερα
ως παράγοντας που αυξάνει τη δυνατότητα
πρόσβασης στην απασχόληση και αντίστοιχα,
µειώνει την πιθανότητα ανεργίας. Ωστόσο,
ανάµεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και την
ανεργία δεν παρατηρείται µια ξεκάθαρη και
ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Συγκεκριµένα,
4
Eurostat, (Hijman R.), 2009, “Sharp increase in employment in the EU”, Statistics in focus, 53, Luxembourg.
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Από µια αναλυτικότερη εξέταση των
µεταβολών ωστόσο, διαπιστώνεται ότι σηµαντική αύξηση της ανεργίας, συγκριτικά µε το
σύνολο, υπέστησαν επίσης τα άτοµα µε µεταπτυχιακό τίτλο και για τα δύο φύλα, αύξηση
που αντισταθµίζεται στη συνολική εικόνα των
ατόµων µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, από τη
χαµηλότερη µεταβολή της ανεργίας των πτυχιούχων ανώτερων και ανώτατων σχολών.
Τέλος, ανάµεσα στις γυναίκες µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υπερδιπλασιάζεται το ποσοστό ανεργίας των γυναικών που έχουν παρακολουθήσει µερικές τάξεις δηµοτικού (αύξηση
κατά 120%) και καταγράφεται επίσης σηµαντική αύξηση της ανεργίας των γυναικών που
δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Συνολικά, οι
µεταβολές αυτές απαλύνονται από τη συγκριτικά χαµηλότερη µεταβολή των υπολοίπων κατηγοριών που εντάσσουµε στην κατηγορία ‘χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης’. Συνοψίζοντας,
ωστόσο, φαίνεται ότι, η κρίση στην αγορά εργασίας δεν επηρεάζει µόνο τα άτοµα µε χαµηλό
επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και αυτά µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αν ληφθεί υπόψη
η επιµονή του υψηλού ποσοστού ανεργίας των
ατόµων µε µεσαίο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε το ότι τα 2/3 της
αύξησης των ανέργων για την περίοδο 20082009, προέρχεται από την αύξηση της ανεργίας
των ατόµων αυτών.
Οι µακροχρόνια άνεργοι (άτοµα που
αναζητούν εργασία πάνω από 12 µήνες) αποτελούν το 43,6% του συνόλου των ανέργων
(202.600 άτοµα περίπου), το 1/3 των οποίων
είναι νέοι µέχρι 29 ετών. Ο αριθµός των µακροχρόνια ανέργων αυξάνεται κατά 17.200
άτοµα περίπου σε σχέση µε τον προηγούµενο
χρόνο, ωστόσο το ποσοστό τους στη συνολική
ανεργία µειώνεται, λόγω της µεγαλύτερης µεταβολής της συνολικής ανεργίας.
Ο µεγαλύτερος αριθµός ανέργων που
έχουν εργαστεί στο παρελθόν προέρχεται
κυρίως από τους κλάδους του χονδρικού και
λιανικού εµπορίου (53,4 χιλιάδες άτοµα περίπου), της µεταποίησης (48,7 χιλιάδες άτοµα),
των κατασκευών (37,9 χιλιάδες άτοµα) και των
δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης (33,7 χιλιάδες άτοµα),
συγκεντρώνοντας το 52% σχεδόν του συνόλου
των ανέργων που έχουν εργαστεί στο παρελθόν
(173.700 άτοµα από το σύνολο των 334.400
ατόµων περίπου). Σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, τη µεγαλύτερη αύξηση του
αριθµού των ανέργων παρουσιάζουν οι ίδιοι

σύµφωνα µε τις οµαδοποιηµένες κατηγορίες
επιπέδου εκπαίδευσης, υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε µεσαίο
επίπεδο εκπαίδευσης (10,1%), ακολουθούν αυτά µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (9,2%), ενώ
χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας (8,6%) καταγράφεται για τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης τόσο στο σύνολο, όσο και για
κάθε φύλο ξεχωριστά (Πίνακας 2).
Η έλλειψη ισχυρής συσχέτισης ανάµεσα στην ανεργία και το επίπεδο εκπαίδευσης
διαπιστώνεται και από την αναλυτικότερη εξέταση των κατηγοριών που εντάσσονται στις
τρεις οµαδοποιηµένες κατηγορίες. Έτσι, υψηλό
ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν
έχουν πάει καθόλου σχολείο (15,1%) και σε
όσους έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυµνάσιο
(10,5%). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας της
οµαδοποιηµένης κατηγορίας ‘χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης’ διαµορφώνεται από τα χαµηλά
ποσοστά ανεργίας τών, αριθµητικά περισσότερων, ατόµων που έχουν απολυτήριο δηµοτικού, καθώς και αυτών που έχουν τελειώσει µερικές τάξεις δηµοτικού. Από την άλλη πλευρά,
υψηλά ποσοστά ανεργίας αντιµετωπίζουν και
τα άτοµα που εντάσσονται στην κατηγορία
‘υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης’. Συγκεκριµένα,
υψηλότερο από το µέσο όρο ποσοστό ανεργίας
εµφανίζουν οι απόφοιτοι ανώτερης τεχνικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης (10,9%). Αξίζει
να σηµειωθεί ότι τα άτοµα µε µεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών αντιµετωπίζουν επίσης υψηλό
κίνδυνο να βρεθούν άνεργοι, εµφανίζοντας ποσοστό ανεργίας (9,1%) δηλ. κοντά στο µέσο
όρο του συνόλου του εργατικού δυναµικού, γεγονός που συνδέεται προφανώς µε την υψηλή
ανεργία των νέων. Η διαµόρφωση του ποσοστού ανεργίας των ατόµων µε υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης ωστόσο, καθορίζεται από το σχετικά χαµηλό ποσοστό (7,3%) των πτυχιούχων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Σε σχέση µε το προηγούµενο χρόνο οι
ποσοστιαίες µεταβολές δείχνουν ότι µεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας συγκριτικά
υπέστησαν στο σύνολό τους τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (αύξηση της ανεργίας κατά 41,8% έναντι του 21,8% για τα
άτοµα µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης). Ειδικά,
η ανεργία των ανδρών µε χαµηλό επίπεδο
εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 67,3%, ενώ στις
γυναίκες µεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας υπέστησαν αυτές µε µεσαίο επίπεδο
εκπαίδευσης (28,9% έναντι του 21,8% των
γυναικών µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης).
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σχόλησης των γυναικών µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατά 3%.
Οι µεταβολές της απασχόλησης χαρακτηρίζονται επίσης από τη σηµαντική µείωση
της απασχόλησης που παρουσιάζουν τέσσερις
από τους βασικούς κλάδους της οικονοµίας. Η
µεταποίηση, το χονδρικό και λιανικό εµπόριο,
η επισκευή µηχανοκινήτων, οι κατασκευές και
οι επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές
δραστηριότητες υπέστησαν αθροιστικά, µείωση της απασχόλησης κατά 86.200 θέσεις εργασίας. Σε αντίθεση µε τις διαχρονικές τάσεις στο
παρελθόν που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των
βασικών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας,
την περίοδο 2008-2009 αυξάνεται σηµαντικά η
απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα.
Η µερική απασχόληση των νέων έως
29 χρονών, η πλειοψηφία των οποίων είναι
άνδρες, αυξήθηκε κατά 9,8% σε σχέση µε τον
προηγούµενο χρόνο. Η αύξηση αυτή σε συνδυασµό µε τη µεγαλύτερη συγκριτικά µείωση
της συνολικής απασχόλησης αυτής της ηλικιακής οµάδας, δείχνει ότι η πλήρης απασχόληση των νέων µειώθηκε κατά 33.200 άτοµα.
Οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών και ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας,
ωστόσο, σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο,
ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας εµφανίζεται πολύ αυξηµένος για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας και ειδικότερα για τους άνδρες
άνω των 45 ετών.
Παρότι η εκπαίδευση θεωρείται γενικά
παράγοντας που αυξάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση, φαίνεται ότι η
κρίση στην αγορά εργασίας δεν επηρεάζει
µόνο τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και αυτά µε υψηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης, αν ληφθεί υπόψη η επιµονή του
υψηλού ποσοστού ανεργίας των ατόµων µε
µεσαίο και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε
συνδυασµό µε το ότι τα 2/3 της αύξησης των
ανέργων για την περίοδο 2008-2009 προέρχεται από την αύξηση της ανεργίας των ατόµων
αυτών. Τέλος, φαίνεται ότι η σηµαντική αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο 2008-2009
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ανέργων
που έχουν εργασθεί στο παρελθόν και αυτών
που είναι άνεργοι για λιγότερο από 12 µήνες.
Από την εικόνα που παρουσιάζει η
αγορά εργασίας στη χώρα µας κατά την περίοδο 2008-2009 θα µπορούσε να συµπεράνει
κανείς ότι η βελτίωση της απασχόλησης και η
καταπολέµηση της ανεργίας δύσκολα θα επι-

κλάδοι (µε διαφορετική σειρά), µε το µεγαλύτερο αριθµό ανέργων να προέρχεται από τον
κλάδο των κατασκευών (21,2 χιλιάδες άτοµα
περίπου), ακολουθούµενο από τους κλάδους
του εµπορίου (15,9 χιλιάδες άτοµα) και της
µεταποίησης (13,4 χιλιάδες άτοµα).
Το ποσοστό των «νέων ανέργων»,
δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά
στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 28,1% του συνόλου ή
130.700 άτοµα. Σε σχέση µε τον προηγούµενο
χρόνο ο αριθµός των ‘νέων ανέργων’ αυξάνεται κατά 1.000 άτοµα περίπου, ωστόσο το
ποσοστό των ‘νέων ανέργων’ στη συνολική
ανεργία µειώνεται κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες
σε σχέση µε το 2008. Η µείωση αυτή προέρχεται από τη µείωση των ανδρών στην κατηγορία αυτή. Συνολικά, φαίνεται ότι, η σηµαντική αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο
2008-2009 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
ανέργων που έχουν εργασθεί στο παρελθόν και
αυτών που είναι άνεργοι για λιγότερο από 12
µήνες.

Σύνοψη συµπερασµάτων
Η αύξηση της ανεργίας των ατόµων σε
όλες τις ηλικιακές οµάδες και σε όλα τα
επίπεδα εκπαίδευσης, η αύξηση του αριθµού
των µακροχρόνια ανέργων, η σηµαντική µείωση της απασχόλησης των ανδρών σε όλες τις
ηλικίες, η µείωση της απασχόλησης των ανδρών και γυναικών έως 44 ετών, η αύξηση της
απασχόλησης των ατόµων άνω των 45 ετών,
κυρίως µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (και
ειδικότερα, των γυναικών), η µείωση της απασχόλησης στους περισσότερους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας του τριτογενή και κυρίως του δευτερογενή τοµέα, η σηµαντική µείωση, για πρώτη φορά από το 1991,
της µισθωτής εργασίας (που οφείλεται σε αυτή
των ανδρών) και η αύξηση της µερικής απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων ανδρών, είναι οι
βασικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά
την περίοδο 2008-2009.
Αναλυτικότερα, οι µεταβολές της απασχόλησης κατά την περίοδο 2008-2009 (Γ΄ τρίµηνο) χαρακτηρίζονται από τη µείωση της απασχόλησης των ατόµων µε υψηλό και µεσαίο
επίπεδο εκπαίδευσης και για τα δύο φύλα και
κυρίως από τη σηµαντική απώλεια θέσεων εργασίας για τους άνδρες µε υψηλό και µεσαίο
επίπεδο εκπαίδευσης αφενός και αφετέρου,
από τη σχετικά ικανοποιητική αύξηση της απα-
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τευχθούν µόνο µε λήψη µέτρων υποστήριξης
κάποιων συγκεκριµένων ευάλωτων κοινωνικών
οµάδων. Φαίνεται ότι απαιτείται ένας συνδυασµός µέτρων οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, τόσο για την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων της οικονοµίας και
την άσκηση πολιτικών οικονοµικής ανάπτυξης,
όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.5
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του εργατικού κόστους προσλαµβάνει διαστάσεις επιδηµίας.
Το βάρος της προσαρµογής στις νέες
συνθήκες και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών έχει µετατεθεί δυσανάλογα στους ώµους των πιο ευάλωτων τµηµάτων του εργατικού δυναµικού, που καλούνται να θυσιάσουν τις συνθήκες και τους όρους
εργασίας τους, τις επαγγελµατικές προοπτικές
τους, τις προσωπικές τους στρατηγικές, στο
όνοµα της βελτίωσης των οικονοµικών δεικτών. Αντί το κράτος να παρέχει προστασία
απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία και την
ασθένεια, οι πολίτες είναι τώρα υποχρεωµένοι
να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις σε αυτά
τα κρίσιµα θέµατα (Ronneberger, 2008).
Σύµφωνα µε τον Beck, οι εξελίξεις αυτές,
θέτουν υπό αµφισβήτηση την κεντρική αρχή
στην οποία βασιζόταν η κοινωνία της εργασίας,
δηλαδή τη σχετική ασφάλεια της απασχόλησης
και τη µακροπρόθεσµη προβλεψιµότητά της
(Καρακιουλάφη, 2006). Αυτή η µετατόπιση
των κινδύνων και της αβεβαιότητας από τους
εργοδότες και το κράτος προς τους εργαζόµενους αποτελεί το βασικό συστατικό της επισφαλούς απασχόλησης.
Στο σύγχρονο, «ευέλικτο καπιταλισµό,
το ζητούµενο για τους εργαζόµενους, που είναι
ολοένα και περισσότερο εκτεθειµένοι στους
κινδύνους των αγορών, δίχως «µαξιλάρι ασφαλείας», δεν είναι πλέον η βελτίωση των όρων
και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, αλλά η
διατήρηση των εγγυήσεων και των προστατευτικών µηχανισµών που τους παρείχε το µεταπολεµικό κοινωνικό συµβόλαιο. Εγγυήσεις
που δεν αποτελούν πλέον αυτονόητο κοινωνικό
δικαίωµα καθολικής εφαρµογής, αλλά ένα προνόµιο υπό αµφισβήτηση, ακόµη και για τα πιο
προστατευµένα τµήµατα του εργατικού δυναµικού, τα οποία βιώνουν κι αυτά µια συνεχή διολίσθηση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων τους σε χαµηλότερα επίπεδα.

Το «νέο προλεταριάτο»:
επισφαλώς εργαζόµενοι – οι
παρίες της σύγχρονης αγοράς
εργασίας
Αλίκη Μουρίκη
Περίληψη
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να προσεγγίσει τρία αλληλένδετα προβλήµατα της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Πρώτον, τη συνεχή εξάπλωση των επισφαλών µορφών απασχόλησης, σε βάρος των ποιοτικών θέσεων
εργασίας και τις επιπτώσεις της στα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά και
στην κοινωνική συνοχή. ∆εύτερον, την καταλληλότητα ή µη των πολιτικών ‘ευελιξίας µε ασφάλεια’
(flexicurity) για την αντιµετώπιση των διακρίσεων
στην αγορά εργασίας, σε ένα περιβάλλον ρευστότητας
των εργασιακών σχέσεων. Και τρίτον, το έλλειµµα
κοινωνικής εµπιστοσύνης και την απουσία συναινετικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Απουσία που σηµατοδοτεί την αδυναµία σύναψης δίκαιων και βιώσιµων
συµφωνιών, για την αντιµετώπιση των σηµαντικών
προκλήσεων και των κρίσιµων προβληµάτων της
αγοράς εργασίας και του κράτους-πρόνοιας.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, οι βεβαιότητες
που αφορούσαν τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας και το πρότυπο της εξασφαλισµένης
µισθωτής απασχόλησης µέχρι τη συνταξιοδότηση, έχουν καταρρεύσει, σηµατοδοτώντας µια
επώδυνη ανατροπή όσων συνιστούσαν, για
πολλές δεκαετίες, τον πυρήνα της ευηµερίας
των αναπτυγµένων χωρών. Οι ρυθµίσεις της
κοινωνικής σφαίρας που είχαν διαµορφωθεί
στο φορντικό παραγωγικό υπόδειγµα, σταδιακά
παραχώρησαν τη θέση τους στους µηχανισµούς
της αγοράς, τόσο στις ιδωτικές, όσο και στις
δηµόσιες επιχειρήσεις-οργανισµούς. Προκειµένου να εξυπηρετήσουν τον υπέρτατο στόχο
της (άµεσης) κερδοφορίας και µε το βλέµµα
στραµµένο στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, οι επιχειρήσεις-οργανισµοί έδωσαν υπερβολική βαρύτητα στη µείωση του εργασιακού
κόστους, µέσα από πολιτικές διαχείρισης του
εργατικού δυναµικού. Στις σηµερινές συνθήκες
κρίσης µάλιστα, αυτή η πάση θυσία, συµπίεση

Ποιο είναι το σύγχρονο «προλεταριάτο»;
Ορισµός της επισφαλούς απασχόλησης
Η µετα-φορντική κοινωνία της εργασίας είναι κατακερµατισµένη –όπως επισηµαίνει ο γάλλος κοινωνιολόγος R. Castel– σε διάφορα κοµµάτια: στη «ζώνη της ένταξης», που
αποτελείται από τους εργαζόµενους που απολαµβάνουν µια «κανονική» και προστατευµένη
σχέση εργασίας, στη «ζώνη του αποκλεισµού»,
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που αποτελείται από τα άτοµα που έχουν αποκοπεί από τη δυνατότητα πρόσβασης σε µια
«τυπική» αµειβόµενη απασχόληση και σε µια
νέα, ενδιάµεση, γκρίζα «ζώνη της αβεβαιότητας» που περιλαµβάνει αυτούς που αποτελούν
το λεγόµενο νέο εφεδρικό στρατό των επισφαλώς απασχολουµένων (Ronneberger, 2008).
Η έννοια της επισφάλειας (precarity)
δεν πρέπει να συγχέεται µε την έννοια της
ανασφάλειας (insecurity). Η εργασιακή ανασφάλεια έχει να κάνει κυρίως µε την έκθεση
των εργαζοµένων στον κίνδυνο της απόλυσης
και τη δυσχέρεια εξεύρεσης µιας νέας θέσης
εργασίας, ενώ η επισφάλεια της απασχόλησης
ταυτίζεται µε θέσεις εργασίας χαµηλής ποιότητας, µε περιορισµένα ή και καθόλου εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώµατα, που δεν επιτρέπουν
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι εργαζόµενοι που ανήκουν στη «ζώνη της επισφάλειας» ή της αβεβαιότητας είναι, εποµένως,
όλοι όσοι απασχολούνται µε ασταθή και απρόβλεπτη εργασία, χωρίς τις εγγυήσεις µιας «κανονικής» εργασιακής σχέσης. Σε όρους εισοδήµατος, ένα άτοµο θεωρείται ότι εισέρχεται
στη ζώνη της επισφάλειας όταν το εισόδηµά
του δεν ξεπερνά το 60% του µέσου εισοδήµατος (Ronneberger, 2008).
Το επισφαλές εργατικό δυναµικό, που
ορισµένοι µελετητές έχουν χαρακτηρίσει ως το
«νέο προλεταριάτο» ή précariat (κατά το prolétariat), περιλαµβάνει στις τάξεις του ένα ευρύ
φάσµα κατηγοριών απασχολουµένων στην επίσηµη αγορά εργασίας, µε έντονα ανοµοιογενή
χαρακτηριστικά, όπως είναι:
! Oι απασχολούµενοι µέσω των «Εταιρειών
Προσωρινής Απασχόλησης» (Ε.Π.Α.), οι
οποίες «ενοικιάζουν» ή «δανείζουν» στις
επιχειρήσεις-πελάτες τους (έναντι αµοιβής)
εργαζόµενους για να καλύψουν έκτακτες,
προσωρινές ή εποχιακές ανάγκες. Ο «δανεισµός προσωπικού» πραγµατοποιείται
στο πλαίσιο µιας τριαδικής σχέσης, όπου οι
Ε.Π.Α. αποτελούν τον άµεσο εργοδότη, η
επιχείρηση τον έµµεσο εργοδότη, ενώ ο
εργαζόµενος το αντικείµενο ενοικίασης/
δανεισµού. Θεωρητικά, βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου (ν.2596/2001), οι
προσωρινά απασχολούµενοι απολαµβάνουν
όλα τα πλεονεκτήµατα και τους όρους
αµοιβής που ορίζουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Στην πράξη, ωστόσο, οι όροι
εργασίας του ενοικιαζόµενου εργαζόµενου
είναι κατά κανόνα υποδεέστεροι αυτών που
ισχύουν για το προσωπικό του έµµεσου ερ-

!

!

!

!

!

1

γοδότη, οι αµοιβές τους συχνά υπολείπονται των κατώτατων ορίων που ορίζει η
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, η δε διάρκεια της ενοικίασης µπορεί
να υπερβαίνει την επιτρεπόµενη χρονική
διάρκεια των 12-18 µηνών. Ο αριθµός των
εργαζοµένων µέσω των Ε.Π.Α. κυµαίνεται
εποχιακά, αλλά σύµφωνα µε την Ένωση
Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης υπολογίζεται στις περίπου 10.000 άτοµα, ενώ
άλλες εκτιµήσεις ανεβάζουν τον αριθµό
αυτό στις 30.000.1
Οι ψευδο-ανεξάρτητοι απασχολούµενοι, οι
οποίοι εργάζονται είτε µε σύµβαση έργου ή
µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών και αµείβονται για τις υπηρεσίες τους µε ∆ελτίο
Παροχής Υπηρεσιών (το λεγόµενο «µπλοκάκι»). Η συνεχής απασχόλησή τους στον
ίδιο εργοδότη συνήθως υποκρύπτει σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, ακόµη και όταν η
εργασία παρέχεται στο σπίτι του/της εργαζόµενου/ης (π.χ. φασόν, τηλεργασία). Ο
αριθµός των αυτόνοµων εργαζοµένων
αυξάνεται αλµατωδώς και ήδη υπολογίζονται στις 270.000 άτοµα, ενώ άλλες
70.000 εργάζονται µε καθεστώς εργολαβίας.
Οι απασχολούµενοι µε εκ περιτροπής εργασία, σε επιχειρήσεις που αναγκάζονται να
περιορίσουν τη δραστηριότητά τους (περίπου 40.000 άτοµα).
Ορισµένες κατηγορίες µερικά απασχολουµένων και προσωρινά απασχολουµένων
(εποχιακοί, ωροµίσθιοι, κ.ά.).
Οι απασχολούµενοι σε επιδοτούµενα προγράµµατα θέσεων εργασίας («Νέες Θέσεις
Εργασίας», Stage, κ.ά.).
Γενικά, όσοι αµείβονται µε εξαιρετικά χαµηλούς µισθούς οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν µια στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση,
οι λεγόµενοι εργαζόµενοι-φτωχοί.2

Βλ. Γκιόλµας, 2010 και Γεωργάκης, 2010.
Το ποσοστό των φτωχών µισθωτών στη χώρα µας (14%)
παρουσιάζεται σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου µέσου
κοινοτικού, παρόλο που η µερική απασχόληση στην
Ελλάδα (βασική αιτία της φτώχειας των εργαζοµένων)
αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, 6%, σε σύγκριση µε 18,8% στην Ε.Ε.-27 (βλ. συνέντευξη Γ. Κουζή στην εφηµερίδα Αυγή). Αντίστοιχα, το
ποσοστό των χαµηλόµισθων µεταξύ των εργαζοµένων στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα ανέρχεται στο 18% του
συνόλου (βλ. Ενηµέρωση, 2009). Η έννοια του «φτωχού
εργαζόµενου» διαφέρει από την έννοια του «χαµηλά
αµειβόµενου εργαζόµενου», καθώς οι δεύτεροι µπορεί να
ζουν σε µη-φτωχά νοικοκυριά.

2
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Ο συνολικός αριθµός όλων όσοι απασχολούνται µε πρόσκαιρη, επισφαλή και κακοπληρωµένη εργασία, µε ελλιπή ή καθόλου δικαιώµατα, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς το περίγραµµά τους είναι συχνά ασαφές,
ωστόσο εκτιµάται ότι στον επίσηµο τοµέα της
οικονοµίας υπερβαίνουν τις 400.000 (βλ. Γεωργάκης, 2010). Εάν δε συνυπολογίσουµε και
τους µερικά και προσωρινά απασχολούµενους
(273.000 και 355.000 αντίστοιχα το 2ο τριµηνο
του 2009), υπερβαίνουν το 1 εκ. άτοµα, δηλ.
περίπου το 22% του εργατικού δυναµικού της
χώρας. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσει κανείς
και το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό όσων εργάζονται µε αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία,
οι οποίοι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και της ΓΣΕΕ, ανέρχονται σε περίπου άλλο 1 εκ. άτοµα.3 ∆ηλαδή,
σχεδόν 4 στους 10 εργαζόµενους (στον επίσηµο
και στον άτυπο τοµέα της οικονοµίας) εργάζονται σε καθεστώς επισφάλειας, ή/και σε υποδεέστερες θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες και οι
νέοι υπερ-εκπροσωπούνται σε όλες τις κατηγορίες της επισφαλούς απασχόλησης, νόµιµης και
µη.
Ο αριθµός των επισφαλώς απασχολουµένων µεγαλώνει διαρκώς, όσο αυξάνονται η
προσωρινή και η µερική απασχόληση: σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε µέσα σε ένα χρόνο (2ο τρίµηνο 2008 µε 2ο τρίµηνο 2009) κατά 3,6%, σε
βάρος της µόνιµης απασχόλησης που σηµείωσε υποχώρηση. Η δε µερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 20,4% την ίδια περίοδο (ΕΣΥΕ,
2009). Η µείωση της µόνιµης απασχόλησης,
προς όφελος της προσωρινής και µερικής απασχόλησης, παρατηρείται κυρίως στους κλάδους
της εκπαίδευσης, του τουρισµού, του εµπορίου,
στη δηµόσια διοίκηση και την κοινωνική ασφάλιση (Κρητικίδης, 2009β). Η εργασία στο δηµόσιο δεν αποτελεί πλέον εχέγγυο για ποιοτικά
καλύτερες και πιο προστατευµένες θέσεις εργασίας, καθώς στο δηµόσιο τοµέα απασχολείται
το 11% του συνόλου των µερικά απασχολουµένων και το 28% των προσωρινά απασχολουµένων (Κρητικίδης, 2009α).

Η διεύρυνση της ‘ζώνης της αβεβαιότητας’
Το φαινόµενο της επισφαλούς απασχόλησης δεν αναδύθηκε πρόσφατα. Υπήρχε από
τότε που καθιερώθηκε η µισθωτή απασχόληση.4 Άρχισε, ωστόσο, να γιγαντώνεται από
τη δεκαετία του 1970 και µετά µε την πετρελαϊκή κρίση, για να προσλάβει διαστάσεις επιδηµίας στις σηµερινές συνθήκες όξυνσης της
ανταγωνιστικότητας και διεθνούς οικονοµικής
κρίσης. Μεταξύ των αναλυτών που ασχολήθηκαν µε το φαινόµενο, ο Bourdieu, το 1998, υποδείκνυε την επισφάλεια (precarité) ως την πηγή
των κοινωνικών προβληµάτων του 20ου αιώνα,
ο δε Beck το 2000, στο βιβλίο του The brave
new world of work, αναφέρεται στη δηµιουργία
µιας «νέας πολιτικής οικονοµίας της αβεβαιότητας» (Kalleberg, 2009).
Αυτό που αποτελεί, ωστόσο, καινούργιο φαινόµενο είναι το γεγονός ότι η «ζώνη της
αβεβαιότητας» εξαπλώνει τα όριά της πέρα από
τη δευτερεύουσα αγορά εργασίας και αρχίζει
βαθµιαία να περιλαµβάνει και τους απασχολούµενους στην κύρια αγορά εργασίας, όχι µόνο γιατί η εξασφάλιση µιας σταθερής εργασίας
πλήρους απασχόλησης καθίσταται ολοένα και
δυσχερέστερη, αλλά και γιατί τα πάντα είναι
ρευστά και υπό αίρεση ακόµη και για τα πιο
προστατευµένα στρώµατα του εργατικού δυναµικού. Η πρόσβαση στις ‘καλές’ θέσεις εργασίας συνδέεται ολοένα και πιο στενά µε το διαθέσιµο προσωπικό κοινωνικό κεφάλαιο µιας
διαρκώς συρρικνούµενης προνοµιούχας οµάδας
του πληθυσµού.
Το «σύγχρονο προλεταριάτο», εποµένως, δεν αποτελείται πλέον αποκλειστικά από
νέους, γυναίκες και µετανάστες, ή ανειδίκευτους εργαζόµενους που ανήκουν στην ‘περιφέρεια’. Τροφοδοτείται ολοένα και περισσότερο,
τόσο µε άτοµα (συνήθως νέους) µε υψηλά τυπικά προσόντα που αδυνατούν να βρουν σηµείο
εισόδου, όσο και µε άτοµα της κύριας αγοράς
εργασίας, που έχουν µεν µια σταθερή, πλήρη
(συχνά και καλοπληρωµένη) θέση εργασίας, τα
οποία, ωστόσο, κινδυνεύουν ανά πάσα στιγµή
µε απόλυση ή υποχρεώνονται να εργάζονται µε
µειωµένο ωράριο, ή σε διαθεσιµότητα εργασίας, µε συνέπεια τη δραστική µείωση του εισοδήµατός τους. Ωστόσο, αναµφίβολα, αυτοί
που πλήττονται περισσότερο από την επισφάλεια είναι όσοι ανήκουν στην πρώτη κατη-

3

Σύµφωνα µε τη ΓΣΕΕ, η ανασφάλιστη εργασία έχει
προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα µας, µε αποτέλεσµα το 35% των ιδιωτικών υπαλλήλων να εργάζεται
ανασφάλιστο ή ελλιπώς ασφαλισµένο (βλ. συνέντευξη Θ.
Βασιλόπουλου στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία).

4

Η έλλειψη διαχρονικών και συγκρίσιµων ποσοτικών
στοιχείων δυσχεραίνει σηµαντικά τη στατιστική απεικόνιση της εξέλιξης της επισφαλούς απασχόλησης.
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γορία, και κυρίως τα φτωχά νοικοκυριά και οι
µετανάστες.
Αυτή η διάχυση του κινδύνου της επισφάλειας (αλλά και της ανασφάλειας) συνδέεται µε µια διπλή διαδικασία εξατοµίκευσης:
η πρώτη είναι ότι ο κίνδυνος δεν αφορά πλέον
µόνο συγκεκριµένες οµάδες ή πληθυσµούς
«υψηλού κινδύνου», αλλά ευρύτερες κατηγορίες ‘απασχολήσιµων’. Η δεύτερη συνδέεται µε
τη διαχείριση των κινδύνων, η οποία τείνει να
γίνει ατοµική υπόθεση (Καρακιουλάφη, 2006).
Μια άλλη ουσιώδης διαφορά της σηµερινής επισφάλειας της εργασίας σε σχέση µε
την επισφάλεια προηγούµενων ιστορικών περιόδων είναι ότι αυτή εξαπλώνεται σε συνθήκες
ενός ιδεολογικού κενού και µιας προϊούσας
απορρύθµισης της αγοράς εργασίας, στη λογική
της συµπίεσης του εργατικού κόστους, ακόµη
και σε συνθήκες κερδοφορίας. Τόσο η απαξίωση των αριστερών ιδεολογιών, όσο και η
αποδυνάµωση του εργατικού κινήµατος, διαµορφώνουν ένα δυσµενέστερο, σε σχέση µε το
παρελθόν, περιβάλλον το οποίο ευνοεί την
εξάπλωση της επισφάλειας (Kalleberg, 2009).

!

(π.χ. καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη
κτιρίων, σίτιση µεγάλων µονάδων).
Αύξηση των σχηµάτων κοινωνικής ασφάλισης που στηρίζονται κυρίως στις συνεισφορές των εργαζοµένων, παρά των εργοδοτών και του κράτους, µε συνακόλουθη
αναδιανοµή και των κινδύνων.

Στην Ελλάδα, το παραγωγικό υπόδειγµα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες, σε
συνδυασµό µε τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες της αγοράς εργασίας,5 αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την ευρεία διάδοση θέσεων
εργασίας χαµηλής ποιότητας και ελάχιστα ελκυστικών. Οι άτυπες µορφές απασχόλησης, η
παράνοµη ή «µαύρη» εργασία, η προσφορά θέσεων χαµηλής ειδίκευσης και χαµηλών αµοιβών τείνουν σιγά-σιγά να αποτελούν τον κανόνα, ενώ οι ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, µε
αξιοπρεπείς όρους και αµοιβές, την εξαίρεση.
∆εδοµένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ελληνικών επιχειρήσεων είναι µικρού ή πολύ
µικρού µεγέθους και πλήττονται ιδιαίτερα από
την κρίση, η τάση αυτή έχει επιδεινωθεί τα
τελευταία χρόνια, µε απρόβλεπτες συνέπειες
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι αυτή η πρακτική υποκατάστασης των ποιοτικών θέσεων εργασίας µε
υποδεέστερες, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά
µε οικονοµικούς λόγους, αλλά και µε την παγιωµένη νοοτροπία των εργοδοτών (όχι µόνο
των µικρών αλλά και των µεγαλύτερων επιχειρήσεων) που αντιµετωπίζουν τους εργαζόµενους ως ένα επαχθές κόστος που πρέπει
πάση θυσία να ελαχιστοποιηθεί και όχι ως
επένδυση και παραγωγικό συντελεστή.
Η άνθιση των υποδεέστερων θέσεων
εργασίας και της επισφαλούς απασχόλησης δεν
είναι αποκλειστικά ελληνικό «προνόµιο». Το
φαινόµενο παρατηρείται, µε µεγαλύτερη ή
µικρότερη ένταση, σε όλες τις αναπτυγµένες
οικονοµίες. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, περίπου 13 εκ. εξαρτηµένοι µισθωτοί βρίσκονται
σε επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Εξ αυτών,
τα 4,5 εκ. ανήκουν στην οµάδα των “Ich-AGs”,
των επιδοτούµενων προγραµµάτων ίδρυσης

Η άνθιση υποδεέστερων θέσεων εργασίας στην
Ελλάδα και την Ε.Ε.
Τρεις είναι, κυρίως, οι εξελίξεις που
σηµατοδότησαν την ταχεία εξάπλωση της επισφαλούς απασχόλησης: (α) το φαινόµενο της
παγκοσµιοποίησης, (β) η τριτογενοποίηση της
οικονοµίας και (γ) η διάδοση των Τεχνολογιών
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας. Η εξάπλωση
της επισφάλειας, όπως παρατηρεί ο αµερικανός
κοινωνιολόγος Kalleberg (2009), αποτυπώνεται
σε µια σειρά από εξελίξεις στην αγορά εργασίας, όπως:
! Μείωση του µέσου χρόνου παραµονής στον
ίδιο εργοδότη.
! Αύξηση (ή σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα) της µακροχρόνιας ανεργίας.
! Αύξηση της αβεβαιότητας σε σχέση µε τη
δυνατότητα των εργαζοµένων, σε περίπτωση απόλυσης, να βρουν σύντοµα άλλη θέση
εργασίας.
! Εξάπλωση των άτυπων µορφών εργασίας
και της περιστασιακής απασχόλησης, ως
αποτέλεσµα της ανάθεσης σε εξωτερικούς
συνεργάτες (µε τη µέθοδο της υπεργολαβίας) ορισµένων δραστηριοτήτων που προηγουµένως εκτελούνταν από το µόνιµο
προσωπικό µιας επιχείρησης ή οργανισµού

5

Χαρακτηριστικό παράδειγµα στρεβλώσεων αποτελεί η
λειτουργία παράλληλων και αλληλοσυµπληρούµενων
αγορών εργασίας, όπως επίσης, η απουσία «σηµείων
εισόδου» για τους νέους και τις γυναίκες, η χαµηλή κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, ο υψηλός βαθµός
παράνοµης ευελιξίας, η εκτεταµένη παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας κ.ά.
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νέων ατοµικών επιχειρήσεων Start-ups (Ronneberger, 2008). Η εκ περιτροπής απασχόληση
του προσωπικού κάνει θραύση ακόµη και σε
µεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως η British Airways, η VW, η Cartier, η ισπανική τράπεζα BBVA κ.ά. (Κουναλάκη, 2009). Ακόµη
και στην Ιαπωνία, χώρα µε µακρά παράδοση
στην προστασία της απασχόλησης, το προσωπικό που εργάζεται µε πρόσκαιρη ή µερική
απασχόληση δεν απολαµβάνει σχεδόν καµµίας
προστασίας, σε αντίθεση µε τους «κανονικούς»
εργαζόµενους.

Επιπτώσεις της αυξανόµενης επισφάλειας της εργασίας

!

Επιπτώσεις στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων: εργαζόµενοι πολλών ταχυτήτων

!

Η ραγδαία εξάπλωση των άτυπων και
επισφαλών µορφών απασχόλησης έχει ως συνέπεια την παγίωση αλλά και την όξυνση των διακρίσεων ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα του
εργατικού δυναµικού (τον ‘κορµό’ και την ‘περιφέρεια’), µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
εργαζόµενοι πολλών ταχυτήτων, µε έντονες
διαφοροποιήσεις ως προς την πρόσβαση σε µια
σειρά από θεµελιώδη δικαιώµατα. Από τη µία
πλευρά, οι εργαζόµενοι που βρίσκονται «εντός
των τειχών», δηλαδή απασχολούνται στην προστατευµένη αγορά εργασίας, απολαµβάνουν
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
και όλες τις εγγυήσεις του κοινωνικού κράτους
(τουλάχιστον στο βαθµό που δεν τους έχει επηρεάσει η οικονοµική κρίση). Από την άλλη, οι
ευρισκόµενοι «εκτός των τειχών», όσοι δηλαδή εργάζονται µε περιστασιακή και επισφαλή
απασχόληση, αντιµετωπίζουν µια σειρά από θεµελιώδεις διακρίσεις σε σχέση µε τους «κανονικούς» εργαζόµενους, όπως:
! Χαµηλές και ασταθείς αµοιβές, που σπάνια τους εξασφαλίζουν ένα ανεκτό και
σταθερό (χωρίς διακυµάνσεις) επίπεδο
διαβίωσης.
! Ασταθή και κυµαινόµενα ωράρια.
! Έλλειψη επαγγελµατικών προοπτικών
και δυνατότητας βελτίωσης των δεξιοτήτων τους.
! Χαµηλό βαθµό ικανοποίησης από την
εργασία.
! Στέρηση όχι µόνο βασικών εργασιακών
και κοινωνικών δικαιωµάτων, αλλά και
της δυνατότητας να διεκδικήσουν συλλο-

!

!

!

!

γικά καλύτερες συνθήκες εργασίας. Σε
πλείστες περιπτώσεις επισφαλών µορφών
απασχόλησης, ο φόβος της απόλυσης αλλά και η ασάφεια της σχέσης εργοδότη/
εργαζόµενου δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των παραδοσιακών εργαλείων συνδικαλιστικής δράσης. Εναντίον ποιου να
δράσει ο εργαζόµενος µε «µπλοκάκι» ή
µε τη µέθοδο της ενοικίασης προσωπικού; Πώς οργανώνεται συλλογικά ένας
εργαζόµενος µε ρευστό εργασιακό καθεστώς, µε εναλλασσόµενους, πολλαπλούς,
ή και ‘αόρατους’ εργοδότες;
Αυξηµένη εργασιακή ανασφάλεια: η
µονιµότητα της θέσης εργασίας αντικαθίσταται από τη µονιµότητα της ανασφάλειας.
Αδυναµία ασφαλών µεταβάσεων µεταξύ
εργασίας και ανεργίας ή άλλων δραστηριοτήτων (εκπαίδευση, φροντίδα παιδιών
και ηλικιωµένων).
Το κυνήγι της πολλαπλής απασχόλησης,
προκειµένου να συγκεντρωθεί ένα αξιοπρεπές εισόδηµα, µε αποτέλεσµα συχνά
την αυτοεκµετάλλευση και την υπερκόπωση.
Την υποχρέωση να είναι διαθέσιµοι και
απολύτως ευέλικτοι, ώστε να µπορούν να
ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε ευκαιρία
απασχόλησης προκύψει.
Τη σύγχυση των ορίων µεταξύ εργασίας
και σχόλης, καθώς ο ιδιωτικός χώρος
ταυτίζεται µε τον επαγγελµατικό (π.χ.
στην περίπτωση των αυτόνοµων εργαζοµένων ή των εργαζοµένων κατ’ οίκον).
Τη διευρυνόµενη αναντιστοιχία των τυπικών προσόντων τους µε την ποιότητα
των προσφερόµενων θέσεων εργασίας.
Χαρακτηριστικό θύµα αυτής της τάσης
είναι οι σηµερινοί νέοι στην Ελλάδα που
βιώνουν την απαξίωση των τίτλων σπουδών τους (συχνά κατακτηµένων µε πολύχρονη προσπάθεια και δαπανηρές σπουδές), όταν αναγκάζονται να αποδεχτούν
θέσεις εργασίας χαµηλής ειδίκευσης,
χαµηλού κύρους και χαµηλών αµοιβών,
χωρίς προοπτικές καριέρας (τα λεγόµενα
‘Mc jobs’ 6), προκειµένου να καταφέρουν
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

6
Ο όρος διαδόθηκε ευρύτερα από τον συγγραφέα του
βιβλίου Generation X., Douglas Cοupland, το 1991.
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Επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή
Η αύξηση της επισφαλούς εργασίας
έχει ως συνέπεια τον κατακερµατισµό της κοινωνίας µε την περαιτέρω αύξηση των ανισοτήτων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας,
γεγονός που διαβρώνει τα θεµέλια του µεταπολεµικού κοινωνικού συµβολαίου. Ειδικότερα, η αύξηση της επισφάλειας έχει ως αποτέλεσµα:
! Την αύξηση του αισθήµατος ανασφάλειας,
όχι µόνο των εργατικών, αλλά και των µεσαίων στρωµάτων.
! Την αλµατώδη διόγκωση των χρεών των
νοικοκυριών και των χρεοκοπιών.
! Τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία και το
στρες.
! Την έλλειψη ευκαιριών κοινωνικής ανόδου.
! Την αύξηση της απαισιοδοξίας και τη
µείωση της ικανοποίησης από το επίπεδο
ζωής.
! Τη µείωση της εµπιστοσύνης στους θεσµούς.
! Αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό κεφάλαιο.7
! Την υποκατάσταση της συλλογικής αλληλεγγύης που σφυρηλατείται µέσα από τις
κοινές εργασιακές εµπειρίες, µε την ατοµιστική προσέγγιση στην επίλυση των
εργασιακών προβληµάτων (Ronneberger,
2008).
! Τη συρρίκνωση του κράτους-πρόνοιας.
! Τη χαµηλή αυτοεκτίµηση και το πεσµένο
ηθικό όσων εργάζονται µε πρόσκαιρες και
επισφαλείς µορφές απασχόλησης και την
αίσθηση ότι είναι ‘αναλώσιµοι’ και αντικαταστάσιµοι.8
! Την αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού, ως αντίδραση ενός τµήµατος του
ντόπιου εργατικού δυναµικού, που αισθάνεται ότι απειλείται µε εκτόπιση από την
αγορά εργασίας λόγω της αθρόας εισροής
µεταναστών (νόµιµων και παράνοµων), που
θα ήταν διατεθειµένοι να αποδεχτούν δυσµενέστερους όρους εργασίας.

Επίσης, η αβεβαιότητα για το µέλλον
και η αδυναµία πρόβλεψης της επαγγελµατικής
διαδροµής, ευθύνονται και για την καθυστέρηση δηµιουργίας οικογένειας, αλλά και για τη
διστακτικότητα απόκτησης τέκνων (ιδίως πάνω
από 1). Σε γενικές γραµµές, µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι επισφαλώς απασχολούµενοι
αντιµετωπίζουν έναν µερικό κοινωνικό αποκλεισµό, καθώς στερούνται πλήρους πρόσβασης σε µια σειρά από κοινωνικά αγαθά, αλλά
και των κοινωνικών δεσµών που διαµορφώνονται στο πλαίσιο ενός εργασιακού χώρου,
στο περιθώριο του οποίου κινούνται (Καρακιουλάφη, 2006).
Οι επιπτώσεις της διάχυσης της επισφάλειας δεν περιορίζονται µόνο στην αγορά
εργασίας και τον κοινωνικό ιστό. Εξαπλώνονται και στο πεδίο της οικονοµίας. Αυτή η
συνεχής υποβάθµιση των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων κάθε άλλο
παρά ευνοεί µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τις επιχειρήσεις, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Μέσα από αυτήν την
αδιέξοδη «κούρσα προς τον πάτο», όχι µόνο
αναπαράγεται, αλλά και ενισχύεται το σαθρό
παραγωγικό υπόδειγµα της χώρας µας που
βασίζεται κυρίως στο χαµηλό εργατικό κόστος,
τις παθητικές και συχνά παράνοµες µορφές
ευελιξίας, την απουσία καινοτοµίας και τις
κρατικές/κοινοτικές επιδοτήσεις. Το παραγωγικό σύστηµα παραµένει, έτσι, εγκλωβισµένο
σε ένα φαύλο κύκλο χαµηλών επιδόσεων, τεχνολογικής υστέρησης και επικυριαρχίας της
‘κουλτούρας της ευκολίας’, µε κύρια χαρακτηριστικά την εσωστρέφεια και τις µειωµένες
προσδοκίες.

7
Βλ. Putnam, R., (2000), Bowling alone: the collapse and
revival of American Community, Νew York: Simon &
Schuster στο Kalleberg, 2009.
8
Θεωρητικά, µε την ευρεία εξάπλωση της επισφαλούς
απασχόλησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας,
καµµία επαγγελµατική κατηγορία, οποιουδήποτε στάτους,
δεν είναι θωρακισµένη απέναντι σε αυτό το ενδεχόµενο.
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µένων, οι πολιτικές αυτές δίνουν έµφαση στην
ασφάλεια της απασχόλησης και όχι µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας (η φιλοσοφία αυτή
συµπυκνώνεται στο σύνθηµα: «προστατέψτε
τους εργαζόµενους, όχι τις θέσεις εργασίας
τους»). Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από
την εφαρµογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. ενεργοποίηση των ανέργων µε
εξατοµικευµένη προσέγγισή τους, συµµετοχή
τους σε προγράµµατα κατάρτισης, συνεχή
αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού, βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών
απασχόλησης, κ.λπ.) και σε µικρότερο βαθµό
µε ικανοποιητικά επιδόµατα ανεργίας για όσο
διάστηµα ο άνεργος αναζητεί ενεργά µια νέα
θέση εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
της στροφής των πολιτικών απασχόλησης από
την ασφάλεια της θέσης εργασίας στην
ασφάλεια της απασχόλησης, αποτελούν οι
εργαζόµενοι της ∆ανίας, οι οποίοι διατρέχουν
µεν υψηλό κίνδυνο να απολυθούν από την
εργασία τους, καθώς ο δείκτης προστασίας της
απασχόλησης στη ∆ανία είναι από τους
χαµηλότερους στην Ε.Ε., από την άλλη όµως,
χάρη στις αποτελεσµατικές ενεργητικές και
παθητικές πολιτικές απασχόλησης (οι οποίες
αγγίζουν το 4,5% του ΑΕΠ, όταν στην Ελλάδα
αποτελούν µόλις το 0,6% του ΑΕΠ) και το κραταιό κοινωνικό κράτος, πολύ σύντοµα βρίσκουν µια νέα εργασία, χωρίς να υποστούν
απώλεια εισοδήµατος για όσο διάστηµα διαρκεί
η ανεργία τους (Mouriki, 2009).

Η πολιτική ατζέντα της ‘ευελιξίας µε
ασφάλεια’ ως απάντηση στις υπερβολές
της απορρύθµισης
Τα κύρια συστατικά των πολιτικών ‘ευελιξίας µε
ασφάλεια’
Οι υπερβολές της απορρύθµισης και
της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης στην επίλυση των προβληµάτων ανταγωνιστικότητας
των οικονοµιών, δηµιούργησαν σοβαρές ανισορροπίες εις βάρος της εργασίας, τις οποίες οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχείρησαν να αµβλύνουν µε µέτρα που αποσκοπούσαν στον
περιορισµό της ανασφάλειας των εργαζοµένων
(τουλάχιστον στην πρωτεύουσα αγορά εργασίας) και την απορρόφηση των κραδασµών τής
αναδιάρθρωσης, σε συνδυασµό µε τη µείωση
των κινδύνων για τις επιχειρήσεις.
Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία
πολιτικής που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού ήταν και η δραστήρια
προώθηση της ατζέντας της ευελιξίας µε ασφάλεια (flexicurity) από τα µέσα της δεκαετίας
του ’90 και µετά. Σταδιακά, η ατζέντα αυτή
εξελίχθηκε σε κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διάρκεια
της δεκαετίας που πέρασε.9
Η ατζέντα της ευελιξίας µε ασφάλεια,
επιχειρεί να επιλύσει ταυτόχρονα 3 θεµελιώδη
προβλήµατα του παραγωγικού υποδείγµατος
που όξυνε η παγκοσµιοποίηση: (α) κατά κύριο
λόγο, να θωρακίσει τις επιχειρήσεις από τις
συνέπειες της κρίσης αλλά και τον εντεινόµενο
ανταγωνισµό µε µέτρα περιορισµού του
κόστους εργασίας, (β) δευτερευόντως, να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης και της
αναδιάρθρωσης για τους εργαζόµενους, αλλά
και της ελαστικοποίησης των εργασιακών
σχέσεων (απολύσεις, ανεργία) και (γ) να εξασφαλίσει παράλληλα, τη βιωσιµότητα του κοινωνικού κράτους και, κατ’ επέκταση, του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η ευρεία
εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης
αποβλέπουν στη µείωση του εργασιακού κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Προκειµένου να πετύχουν το στόχο της
βελτίωσης της απασχολησιµότητας των εργαζο-

Άνιση ανταλλαγή µεταξύ ετεροβαρών εταίρων;
∆εν θα πρέπει να διαφεύγει, ωστόσο,
της προσοχής µας το γεγονός ότι, η εφαρµογή
των πολιτικών ευελιξίας µε ασφάλεια βασίζεται
σε µια ασύµµετρη ανταλλαγή µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, καθώς προϋποθέτει
αµοιβαίες παραχωρήσεις µεταξύ ετεροβαρών
εταίρων. Και µπορεί στο ανώτατο επίπεδο της
διαπραγµάτευσης, να διασφαλίζονται ικανοποιητικά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, εντούτοις, στα κατώτερα επίπεδα λήψης των αποφάσεων και εφαρµογής των πολιτικών, οι
δυνάµεις της αγοράς φαίνεται να εξασφαλίζουν
«το πάνω χέρι», ενισχύοντας τη διάσταση της
ευελιξίας και αποδυναµώνοντας τη διάσταση
της ασφάλειας.
Στη διελκυστίνδα µεταξύ εργασίας και
κεφαλαίου για την εξεύρεση της χρυσής τοµής
ανάµεσα στην ευελιξία και την ασφάλεια, οι
µεν επιχειρήσεις επιδιώκουν µια όσο το

9
Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές και τα κύρια
συστατικά της στρατηγικής της ‘ευελιξίας µε ασφάλεια’
διατυπώθηκαν µε σαφήνεια το 2007 στο επίσηµο κείµενο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Towards common principles
of flexicurity: More and better jobs through flexibility and
security, (COM 359-2007).
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δυνατόν µεγαλύτερη ευχέρεια στη διαχείριση
του όγκου και του κόστους της απασχόλησης
(µέσω, κυρίως, της αριθµητικής και της
µισθολογικής ευελιξίας), ενώ οι εργαζόµενοι,
από την πλευρά τους, επιζητούν όσο το
δυνατόν µικρότερη αβεβαιότητα, ή ανταλλάγµατα για τη χαµένη τους ασφάλεια, µε τη
µορφή αποτελεσµατικών πολιτικών απασχόλησης και προνοιακών παροχών. Τα ανταλλάγµατα αυτά και τα αντισταθµιστικά οφέλη
µπορούν να εκχωρηθούν είτε στο επίπεδο της
επιχείρησης, είτε στο επίπεδο των θεσµών.
Καθώς οι συσχετισµοί δύναµης µεταξύ
των βασικών παικτών είναι αυτοί που καθορίζουν την έκβαση των διαπραγµατεύσεων, η
µεγαλύτερη ισχύς των εργοδοτών απέναντι
στους εργαζόµενους απειλεί να υποσκάψει το
δίκαιο και τη βιωσιµότητα της συµφωνίας
µεταξύ των δύο πλευρών. Πόσο µάλλον, στη
σηµερινή εποχή επικράτησης του «ηγεµονικού
δεσποτισµού» στις εργασιακές σχέσεις, όπου οι
εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να συναινέσουν σε παραχωρήσεις, υπό την απειλή κλεισίµατος της επιχείρησης, απώλειας της ανταγωνιστικότητας και επιδείνωσης των όρων
εργασίας τους.10 Αυτές οι ‘λεόντειες συµφωνίες’ χρησιµοποιούν τη συναίνεση ως εργαλείο
πειθάρχισης του πιο αδύναµου εταίρου, προκειµένου να αποδεχθεί δυσµενέστερους όρους
εργασίας και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί
να θεωρηθούν ότι αποτελούν µια συµµετρική
ανταλλαγή, ένα quid pro quo.
Η ευρωπαϊκή εµπειρία υποδεικνύει ότι
υπάρχουν και δίκαιες συµφωνίες, σε χώρες µε
παράδοση συναινέσεων και σε επιχειρήσεις που
δεν θεωρούν τους εργαζόµενους «βαρίδι».
Όµως και στις δίκαιες συµφωνίες υπάρχει ο
κίνδυνος, όταν λαµβάνεται υπόψη µόνο το στενό συµφέρον των πιο ισχυρών οµάδων των εργαζοµένων, να δηµιουργηθούν νέες ανισότητες
και διαχωριστικές γραµµές, αυτή τη φορά
µεταξύ των ίδιων των εργαζοµένων. Σε αυτή
την περίπτωση, το κράτος καλείται να αναλάβει
το διαµεσολαβητικό του ρόλο και να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι.

Η επιτυχία των πολιτικών ‘ευελιξίας µε ασφάλεια’ συνδέεται µε τη διόγκωση του ‘νέου προλεταριάτου’
Παρά τις καλές προθέσεις των συντακτών της ατζέντας του flexicurity και των σχεδιαστών των µέτρων πολιτικής, ακόµη και οι
δίκαιες και ισορροπηµένες συµφωνίες δεν αποτελούν πάντα ένα παιχνίδι θετικού αθροίσµατος για όλους. Κάποιοι κερδίζουν, αλλά και
κάποιοι χάνουν. Συνήθως, οι εργαζόµενοι µε
επισφαλές καθεστώς απασχόλησης (contingent
workers) χρησιµοποιούνται ως κυµατοθραύστης (buffer), προκειµένου να µη θιγούν τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων στην κύρια
αγορά εργασίας, οι οποίοι θεωρούνται «πολυτιµότεροι». Έτσι, οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν τις
πιο ευέλικτες και πιο επισφαλείς µορφές απασχόλησης σε αυτούς ακριβώς τους εργαζόµενους: περιστασιακή απασχόληση, on call
work, ενοικίαση προσωπικού, µερική απασχόληση λίγων ωρών, εργασία µε το κοµµάτι,
υπεργολαβίες, κ.λπ.
Αυτό συµβαίνει ακόµη και στις δύο χώρες που θεωρείται ότι εκπροσωπούν την κατ’
εξοχήν επιτυχή εφαρµογή της συνταγής του
flexicurity, τη ∆ανία και την Ολλανδία. Το
περίφηµο δανέζικο ‘χρυσό τρίγωνο’ που εξασφαλίζει ευελιξία για τις επιχειρήσεις και
ασφάλεια για τους εργαζόµενους και αποτελεί
το «καύχηµα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
είναι κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα εργαζοµένων µε υψηλά προσόντα, που έχουν τη δυνατότητα να µετακινούνται σε αναζήτηση άλλης
θέσης εργασίας και δεν έχει ισχύ στους επισφαλώς εργαζόµενους, η εργασία των οποίων,
ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητη για την
επιτυχία του µοντέλου. Παρόλα αυτά, αυτοί
που µένουν εκτός ‘χρυσού τριγώνου’ δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα κοινωνικού αποκλεισµού, χάρη στο γενναιόδωρο και αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος.11 Στη δε Ολλανδία, έχει
διαπιστωθεί ότι µπορεί µια συµφωνία η οποία
έχει επιτευχθεί σε κεντρικό επίπεδο (π.χ. µεταξύ της κυβέρνησης και των κύριων εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων) να είναι δίκαιη και ισορροπηµένη, όταν όµως εφαρµόζεται στους χώρους δουλειάς, συχνά οι εργαζόµενοι και τα συνδικάτα είναι υποχρεωµένα

Ο «ηγεµονικός δεσποτισµός» συνδέεται µε τη ‘2η
Μεγάλη Αλλαγή’ στις εργασιακές σχέσεις, που, σύµφωνα
µε ορισµένους αναλυτές, βιώνουµε. Βλ. Vallas, P.S.,
(1999), “Rethinking post-fordism: the meaning of workplace flexibility”, Sociological Theory 17:68-101 στο
Kalleberg, 2009.
10

11

Γενναιόδωρο γιατί οι ∆ανοί πολίτες έχουν αποδεχθεί να
πληρώνουν υψηλούς φόρους και αποτελεσµατικό γιατί οι
κοινωνικές δαπάνες απευθύνονται σε αυτούς που τις
έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και όχι σε αυτούς που έχουν
ευκολότερη πρόσβαση.
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να δεχθούν µια υποβάθµιση της διάστασης της
ασφάλειας, εις βάρος των πιο ευάλωτων εργαζοµένων και αυτών που δεν εκπροσωπούνται
από τα συνδικάτα (Mouriki, 2009).

να µειωθεί το χάσµα δικαιωµάτων µεταξύ των
διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων.13 Αυτό, όµως, προϋποθέτει ένα εύρωστο κοινωνικό
κράτος, που θα προσφέρει το απαραίτητο δίχτυ
ασφαλείας και µια παράδοση συναινέσεων και
συµβιβασµών, που θα επιτρέψει την ισότιµη
διαπραγµάτευση δίκαιων διευθετήσεων. Όσον
αφορά το πρώτο, η συγκυρία δεν επιτρέπει
ίχνος αισιοδοξίας. Όσον, όµως, αφορά το δεύτερο, η συζήτηση παρουσιάζει ενδιαφέρον.

Προς ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο µε
φόντο την αβεβαιότητα
Αναδιανοµή των κινδύνων µεταξύ των ισχυρότερων και των ασθενέστερων οµάδων στην
αγορά εργασίας

Προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση ουσιαστικών
και βιώσιµων κοινωνικών συναινέσεων

Η απορρύθµιση των αγορών εργασίας
οδήγησε στη διεύρυνση της εργασιακής ανασφάλειας και την περαιτέρω αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης, µε αποτέλεσµα, οι
‘εκτός των τειχών’ να δυσκολεύονται ολοένα
και περισσότερο να εξασφαλίσουν µια «κανονική» θέση εργασίας µε πλήρη δικαιώµατα.
Αυτός ο κλιµακούµενος κατακερµατισµός της
αγοράς εργασίας αναπόφευκτα θέτει (ολοένα
και πιο επιτακτικά) το ενοχλητικό ερώτηµαταµπού: µήπως αυτοί που είναι σε καλύτερη
µοίρα θα πρέπει να θυσιάσουν ένα µέρος της
ασφάλειας και του εισοδήµατος που απολαµβάνουν, προκειµένου να βελτιωθεί η θέση
των πιο ευάλωτων τµηµάτων του εργατικού
δυναµικού; Η απάντηση συνιστά µια πρόκληση, τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις.12 Όµως το δίληµµα δεν είναι καινούργιο.
Όπως στις προστατευµένες αγορές
εργασίας, η ‘περιφέρεια’ της αγοράς εργασίας
είναι αυτή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
αντιµετωπίζουν τις αγκυλώσεις και τις δυσκαµψίες µε την καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας, ή και µε την προσφυγή σε
παράνοµες µορφές εργασίας, έτσι και στο µοντέλο της ευελιξίας µε ασφάλεια, αυτοί που
εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των αµοιβαίων
παραχωρήσεων είναι οι επισφαλώς εργαζόµενοι. Η πρόκληση, λοιπόν, για τους προστατευµένους εργαζόµενους είναι να διαπραγµατευθούν µια ισορροπηµένη αναδιανοµή των κινδύνων υπέρ των ασθενέστερων τµηµάτων, ώστε

Η επιτυχία µιας ατζέντας πολιτικής
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συµµετοχή
των ενδιαφεροµένων µερών στη διαµόρφωσή
της, από το στάδιο του σχεδιασµού, µέχρι το
στάδιο της εφαρµογής και της αξιολόγησης.
∆ιαφορετικά και η πιο φιλόδοξη και καλοπροαίρετη πολιτική είναι καταδικασµένη σε
αποτυχία, ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε
εφήµερη επιτυχία. Όµως, στην περίπτωση της
Ελλάδας, οι µέχρι τώρα απόπειρες διεξαγωγής
ενός αυθεντικού και όχι προσχηµατικού κοινωνικού διαλόγου για κρίσιµα προβλήµατα της
αγοράς εργασίας και του κράτους-πρόνοιας,
παραµένουν ατελέσφορες, επικυρώνοντας τη
µακρά παράδοση αµοιβαίας καχυποψίας µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών. Η απουσία
µιας κουλτούρας συναινέσεων και συµβιβασµών στην Ελλάδα, µπορεί να αποδοθεί σε ένα
µείγµα ιστορικών, θεσµικών και πολιτισµικών
αιτίων:
(α) Στα ιστορικά αίτια περιλαµβάνεται η
αρνητική κληρονοµιά του εµφυλίου πολέµου
και των αυταρχικών κυβερνήσεων που αποτέλεσαν τον κανόνα µέχρι τη µεταπολίτευση,
αλλά και γενικότερα οι ελλειµµατικοί δηµοκρατικοί θεσµοί, που επώασαν µια συγκρουσιακή κουλτούρα αλλά και στήριξαν δυσµενείς
διευθετήσεις σε βάρος των εργαζοµένων.
(β) Στα θεσµικά αίτια, κυρίαρχο ρόλο στη
διαµόρφωση µιας συγκρουσιακής κουλτούρας
13

Ένα παράδειγµα αναδιανοµής κινδύνων µέσω διαπραγµατεύσεων είναι η σχετική χαλάρωση των περιορισµών των απολύσεων που ισχύουν για τους εργαζόµενους του πιο προστατευµένου τµήµατος της αγοράς
εργασίας, προς όφελος µιας αυστηρότερης ρύθµισης της
ενοικίασης προσωπικού και της αναβάθµισης των δικαιωµάτων των επισφαλώς απασχολουµένων. Το µέτρο
αυτό πρωτοεφαρµόστηκε στην Ολλανδία το 1996, µε το
νόµο για την «ευελιξία και ασφάλεια», χωρίς να προκαλέσει τριγµούς και µε θετικά αποτελέσµατα για τους
εργαζόµενους µε επισφαλές καθεστώς.

12

Είναι απόλυτα λογικό και αποδεκτό οι εργαζόµενοι να
µην αποδέχονται οποιονδήποτε περιορισµό των δικαιωµάτων τους και να επικαλούνται γενικά την ανάγκη αναβάθµισης των όρων και συνθηκών εργασίας για όλους
τους εργαζόµενους. Στην πράξη, όµως, γνωρίζουν ότι σε
περίοδο οικονοµικής κρίσης και δυσµενών συσχετισµών
για τον κόσµο της εργασίας, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό,
µε αποτέλεσµα οι διακρίσεις σε βάρος των επισφαλώς
εργαζοµένων να διαιωνίζονται, ακόµη και να διευρύνονται.
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στην ελληνική κοινωνία έπαιξαν (και παίζουν)
η αναποτελεσµατικότητα και δυσλειτουργία
των θεσµών και η έλλειψη εµπιστοσύνης των
πολιτών σε αυτούς, το έλλειµµα ηγεσίας στους
πολιτικούς σχηµατισµούς και τις οργανώσεις
των κοινωνικών συνοµιλητών και η κρίση αντιπροσωπευτικότητας των συλλογικών οργανώσεων που εκφράζουν τα επιµέρους κοινωνικοοικονοµικά συµφέροντα. Ειδικότερα, η έλλειψη
εµπιστοσύνης στους θεσµούς, καλλιεργεί και
την έλλειψη εµπιστοσύνης στο µέλλον, νοµιµοποιώντας έτσι ηθικά τις ατοµικιστικές συµπεριφορές.14
(γ) Τέλος, ως πολιτισµικά αίτια, τα οποία
συχνά αποσιωπώνται ή θεωρούνται ήσσονος
σηµασίας, θα µπορούσε να αναφέρει κανείς:
! την ελλιπή ή εσφαλµένη αντίληψη των
πραγµατικών προβληµάτων και των σηµαντικότερων διακυβευµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα,
! τη συστηµατική άρνηση της πραγµατικότητας, ιδίως όταν αυτή είναι αρνητική και δυσάρεστη και τη δυσκολία
προσαρµογής στις νέες συνθήκες και
αντιµετώπισης των προκλήσεων του διεθνούς περιβάλλοντος,
! την αδυναµία διαµόρφωσης µιας συναντίληψης ανάµεσα στους κοινωνικούς
πρωταγωνιστές ως προς το πώς πρέπει να
αντιµετωπισθούν τα µείζονα προβλήµατα,
! την αδυναµία σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, η οποία προϋποθέτει
κατανόηση των θέσεων των συνοµιλητών, αµοιβαίες παραχωρήσεις και συµβιβασµούς. Απουσιάζει, δηλαδή, η διάθεση
συνεργασίας και η αµοιβαία αίσθηση
ευθύνης για τις εξελίξεις, αυτή ακριβώς
που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία
χωρών όπως η Σουηδία (το πνεύµα
Saltsjobaden), η ∆ανία, και η Ολλανδία
(η κουλτούρα overleg),
! την αµοιβαία δυσπιστία και έλλειψη
εµπιστοσύνης µεταξύ των κοινωνικών
πρωταγωνιστών. Λόγω της απουσίας θεσµοθετηµένων κανόνων, η ‘διαπροσωπική εµπιστοσύνη’ υποκαθιστά τη ‘θεσµική εµπιστοσύνη’,

!

τη στενή αντίληψη περί συµφέροντος των
οµάδων συµφερόντων, την κυριαρχία του
ατοµικού πάνω στο συλλογικό.15

Αποτέλεσµα των παραπάνω αγκυλώσεων είναι η όποια συναίνεση να επιτυγχάνεται
µόνο σε θέµατα χαµηλής πολιτικής ή ανώδυνα,
τα οποία δεν ενέχουν ιδιαίτερο κόστος, αλλά
ούτε και προσκοµίζουν ουσιαστικό όφελος στις
δύο πλευρές.
Για να µπορέσει να αναπτυχθεί και να
παγιωθεί µια ουσιαστική συναινετική κουλτούρα, που θα επιτρέπει τη διατύπωση βιώσιµων
και κοινωνικά αποδεκτών προτάσεων στα
κρίσιµα προβλήµατα της αγοράς εργασίας, της
ανταγωνιστικότητας και του κράτους-πρόνοιας,
είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν οι παραπάνω
θεσµικοί και πολιτισµικοί ανασταλτικοί παράγοντες, έστω και αν αυτό συνιστά µια µακροχρόνια και επώδυνη διαδικασία.
Ειδικά στο θέµα της επισφαλούς απασχόλησης, τρία είναι τα κρίσιµα σηµεία που θα
µπορούσαν να διευκολύνουν την επιτυχή έκβαση µιας ουσιαστικής κοινωνικής διαβούλευσης:
! Η συλλογική δέσµευση για την εξεύρεση
λύσεων στο πρόβληµα της επισφάλειας και
της διαχείρισης των κινδύνων, οι οποίες θα
απορρίπτουν τη θέση «ο καθένας υπεύθυνος για τον εαυτό του».
! Μια ξεκάθαρη ατζέντα µε αµφίπλευρες δεσµεύσεις, που να εξασφαλίζει ότι θα επιδιωχθεί η αναβάθµιση των δικαιωµάτων
όλων των τµηµάτων του εργατικού δυναµικού, χωρίς να µετακυλισθούν τα βάρη
αποκλειστικά στα προνοιακά συστήµατα.
! Εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ιδαίτερα αυτών µε τη µικρότερη
διαπραγµατευτική δύναµη και αυτών που
µέχρι τώρα υποεκπροσωπούνται. Η αυξανόµενη ετερογένεια του εργατικού δυναµικού εγείρει το ερώτηµα, κατά πόσον τα
παραδοσιακά συνδικάτα, που εξ ορισµού
εκπροσωπούν τα συµφέροντα των πιο ισχυρών και προστατευµένων εργαζοµένων που
αποτελούν και τους οπαδούς τους, είναι
κατάλληλα να διαπραγµατευτούν και να
προασπίσουν τα συµφέροντα των πιο ευάλωτων τµηµάτων του εργατικού δυναµικού,
κυρίως των επισφαλώς εργαζοµένων. Τι

14
Πρόσφατη µέτρηση του Ευρωβαρόµετρου για το βαθµό
αισιοδοξίας των πολιτών στις 27 χώρες της Ε.Ε. κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση στην κλίµακα απαισιοδοξίας, µε 2 στους 3 ερωτώµενους να απαντούν ότι η
ζωή τους µετά από 20 χρόνια θα είναι χειρότερη από ό,τι
σήµερα (Mouriki, 2009).

15

Για µια εκτενέστερη ανάλυση της αλληλεπίδρασης
µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και κουλτούρας, και της
επικράτησης ατοµικιστικών ή συλλογικών συµπεριφορών,
βλ. Ball, 2001.
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γίνεται σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων; Μήπως δεν είναι δική τους ευθύνη
να διανέµουν ισότιµα τους κινδύνους και
τις επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση και
την απορρύθµιση; Επιπλέον, η σταδιακή
µετατόπιση του άξονα της συλλογικής
διεκδίκησης από την οικονοµικά προσδιορισµένη ταυτότητα (που απορρέει από την
κοινωνική θέση και το επάγγελµα) προς µια
κοινωνικά προσδιορισµένη ταυτότητα (που
συναρθρώνεται σε προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνότητα, η φυλή κ.ά.), επιτάσσει νέες µορφές και
νέους πρωταγωνιστές της συλλογικής οργάνωσης και διεκδίκησης, οι οποίες υπερβαίνουν τα παραδοσιακά συνδικαλιστικά
σχήµατα (Piore στο Kalleberg, 2009).

Η διαφαινόµενη συρρίκνωση της παραγωγής και η διαιώνιση των διαρθρωτικών αδυναµιών στη χώρα µας αποτελούν αρνητικό υπέδαφος για την οποιαδήποτε βελτίωση της ποιότητας και του όγκου της απασχόλησης στο
ορατό µέλλον. Αλλά και σε χώρες που φαίνεται
να ξεπερνούν την κρίση και να εισέρχονται
σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, οι ενδείξεις
συγκλίνουν στη µετατόπιση προς ένα νέο
παραγωγικό και εργασιακό υπόδειγµα, όπου η
φύση της εργασιακής σχέσης και το περιεχόµενο του κράτους-πρόνοιας θα διαφέρουν
ριζικά.17 Ένα ολοένα και µικρότερο ποσοστό
των απασχολουµένων –πόσο µάλλον των
ανέργων– θα συνεχίσει να απολαµβάνει τα
ωφελήµατα του κοινωνικού κράτους και να
διατηρεί το επίπεδο διαβίωσης προηγουµένων
περιόδων, ενώ οι καλές θέσεις εργασίας θα
γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετες. Παράλληλα, και οι παραδοσιακοί µηχανισµοί κοινωνικής ανόδου (και κυρίως η τυπική εκπαίδευση)
φαίνεται να χάνουν σταδιακά την αποτελεσµατικότητά τους. Η διαχείριση της αβεβαιότητας
και των κοινωνικών κινδύνων θα είναι µια από
τις µεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχουν να
αντιµετωπίσουν τα άτοµα και οι κυβερνήσεις,
µε την ευθύνη να µετατοπίζεται σταθερά από
τις δεύτερες προς τα πρώτα.
Οι νέες συνθήκες των κοινωνικών διευθετήσεων προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές για ορισµένα τµήµατα του πληθυσµού. Η
επιστροφή του στίγµατος του «προλετάριου»
φαίνεται εξαιρετικά πιθανή για τις εξαθλιωµένες µάζες των εργαζόµενων-φτωχών, των
επισφαλώς απασχολουµένων, που αποτελούν
τους παρίες του συστήµατος της αγοράς εργασίας. Αντίστοιχα, για τους νέους που αναζητούν εναγωνίως µια θέση στον ήλιο προκειµένου να αποφύγουν µια επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά, το διευρυνόµενο χάσµα ανάµεσα στις καταναλωτικές προσδοκίες τους και
το εκπαιδευτικό τους επίπεδο από τη µια, και
την πραγµατικότητα των χαµηλών αµοιβών και
της επισφαλούς απασχόλησης από την άλλη,
δηµιουργεί ένα εκρηκτικό µείγµα δυνητικών
κοινωνικών συγκρούσεων.
Ωστόσο, παρόλο που η ανασφάλεια και
η επισφάλεια της σηµερινής εποχής δεν αποτε-

Ωστόσο, για να συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, είναι αναγκαία η επανάκτηση της δυνατότητας συλλογικής οργάνωσης
και έκφρασης των εργαζοµένων, που αποδυναµώθηκε τα τελευταία χρόνια µε την κρίση του
συνδικαλιστικού κινήµατος.

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι
έχουµε ήδη εισέλθει στην επόµενη φάση της
οικονοµικής κάµψης, που εκδηλώνεται µε την
κρίση της απασχόλησης σε παγκόσµια κλίµακα.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας
οδηγούν σε σταθερή αύξηση των ανέργων, όχι
µόνο σε περιόδους παρατεταµένης και βαθειάς
ύφεσης, αλλά και σε περιόδους θετικών ρυθµών ανάπτυξης (jobless growth / ανεργιογόνος
ανάπτυξη). Αλλά και η προσφορά ποιοτικών
θέσεων εργασίας µε αξιοπρεπείς αµοιβές για
όλους τους εργαζόµενους (διακηρυγµένος στόχος των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
φαντάζει όλο και λιγότερο ρεαλιστική, ιδαίτερα
για χώρες µε καταρρέουσα ανταγωνιστικότητα,
τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και απουσία στοιχειωδών συναινέσων. 16
16

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την
παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία, οι κυβερνήσεις
θα πρέπει να ενθαρρύνουν, όπου είναι δυνατόν, τη
δηµιουργία ασφαλών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης,
µε κίνητρα προς τις επιχειρήσεις εκείνες που επιλέγουν το
δύσκολο δρόµο της ανταγωνιστικότητας και επενδύουν
στο ανθρώπινο δυναµικό τους, αλλά και µε σηµαντική
επένδυση στην παιδεία και τη δια βίου µάθηση, ώστε το
εργατικό δυναµικό να ανανεώνει τις γνώσεις και τις
δεξιότητές του.

17

Αρκετοί αναλυτές επισηµαίνουν την εντεινόµενη πίεση
που υφίσταται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο από το
αµερικάνικο “µοντέλο της Wal-Mart”, το οποίο ταυτίζεται
µε αδίστακτες µεθόδους εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.
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λούν συγκυριακό αλλά ενδηµικό φαινόµενο,
αυτό δεν σηµαίνει ότι τα αίτια που τις
προκαλούν και κυρίως τα διαρθρωτικά προβλήµατα του µοντέλου ανάπτυξης, είναι παγιωµένα
και µη αναστρέψιµα. Οι εργαζόµενοι δεν είναι
παθητικοί δέκτες των αλλαγών που τους
επιβάλλονται. Μπορούν να αντιδράσουν και να
ενεργήσουν αυτόνοµα, προκειµένου να νοηµατοδοτήσουν την εργασία τους και να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις του µεταπολεµικού
κοινωνικού συµβολαίου, µέσα από νέες µορφές
οργάνωσης και διεκδίκησης και µε νέους,
ενδεχοµένως, πρωταγωνιστές. Αρκεί στην
προσπάθειά τους αυτή να µην επιτρέψουν να
µετατεθούν τα βάρη στους πιο ευάλωτους,
βαθαίνοντας έτσι τις ανισότητες και τον κατακερµατισµό της κοινωνίας.
Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι δύσκολο να πιστεύει κανείς ότι µε το υφιστάµενο
παραγωγικό και εργασιακό υπόδειγµα σε πλήρη
κρίση και απαξίωση, είναι εφικτή µια δίκαιη
αναδιανοµή των κινδύνων και των δικαιωµάτων µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του
εργατικού δυναµικού. Και αυτό γιατί δεν
υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις ότι αυτό
που θα εκχωρήσουν οι πιο προνοµιούχοι εργαζόµενοι θα ευνοήσει τα πιο περιθωριακά
τµήµατα της αγοράς εργασίας και όχι τους
εργοδότες. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε υγιή
παραγωγική βάση, ισχυρούς και αποτελεσµατικούς θεσµούς και µια παράδοση συναινέσεων. Αυτό που δεν µπορεί, ωστόσο, να
αµφισβητήσει κανείς είναι το γεγονός ότι, τόσο
σε συνθήκες κρίσης και απορρύθµισης, όσο και
σε συνθήκες ανάκαµψης και ευηµερίας, αυτοί
που πληρώνουν το λογαριασµό για την αυξηµένη προστασία του ‘κορµού’, είναι οι επισφαλώς εργαζόµενοι. Γιατί το κόστος των προνοµίων και των ‘κεκτηµένων’ των πιο προστατευµένων τµηµάτων των εργαζοµένων δεν το
επωµίζεται η επιχείρηση ή το ασθενές κοινωνικό κράτος, αλλά τα πιο αδύναµα τµήµατα.
Και κάποιος πρέπει να φροντίσει και γι αυτά.
Τις απαραίτητες διασφαλίσεις και εξισορροπήσεις µπορεί να τις προσφέρει µόνο ένα
αξιόπιστο, λειτουργικά αναβαθµισµένο και
σύγχρονο θεσµικό περιβάλλον, ικανό να
θεσπίσει νέους κανόνες του παιχνιδιού και να
διαµορφώσει συνθήκες κοινωνικής εµπιστοσύνης, αλλά και γερά οικονοµικά θεµέλια.

Βιβλιογραφία
Ball R., 2001, “Individualism, collectivism and
economic development”, American
Academy of Political and Social
Science, 573:57-84, January.
Βασιλόπουλος Θ., 2009, «Ιδιωτικοί υπάλληλοι:
ένας στους 3 ανασφάλιστος, µισθοί
κάτω από το βασικό», συνέντευξη στον
Γ. Κιούση, Ελευθεροτυπία, 2 Μαίου
2009.
Γκιόλµας Π., 2010, «Η προσωρινή απασχόληση
καταφύγιο ανέργων και νέων», Το
Βήµα της Κυριακής, 14 Φεβρουαρίου
2010.
Γεωργάκης Η., 2010, «Συντάξεις-εξπρές και
φρένο στα µπλοκάκια», Τα Νέα, 27
Ιανουαρίου.
Eνηµέρωση, 2009, Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ: η
ελληνική οικονοµία και η απασχόληση
το 2009 (σύνοψη συµπερασµάτων),
τ.164, Σεπτέµβ., Αθήνα, ΙΝΕ/ΓΣΕΕΑ∆Ε∆Υ.
Ε.Σ.Υ.Ε., 2009, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού
2008, 2009, Β’ τριµήνου, Αθήνα.
Eurostat News release, 2009, “Fewer hours
worked and more part-time work in the
EU27”, 159, November.
Kalleberg A., 2009, “Precarious Work, Insecure
Workers: Employment Relations in
Transition”, American Sociological
Review, vol.74, February.
Καρακιουλάφη Χ., 2006, «Ανεργία, επισφαλείς
µορφές απασχόλησης, κοινωνικός αποκλεισµός και µορφές διαχείρισής τους»,
στο Οικονόµου Χ., Φερώνας Α. (επιµ.),
Οι εκτός των τειχών. Φτώχεια και
κοινωνικός αποκλεισµός στις σύγχρονες
κοινωνίες, Αθήνα, Εκδόσεις ∆ιόνικος.
Κρητικίδης Γ., 2009α, «Απασχόληση και ανεργία το Β’ τρίµηνο του 2009», Ενηµέρωση, τ. 165, Οκτώβριος, Αθήνα,
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ.
Κρητικίδης Γ., 2009β, «Οι µεταβολές της
µισθωτής εργασίας 2008-2009», Ενηµέρωση, τ. 166, Νοέµβριος, Αθήνα,
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ.
Κουζής Γ., 2009, «Η flexicurity προστατεύει
την κερδοφορία των επιχειρήσεων»,
Αυγή, 30 Απριλίου 2009.
Κουναλάκη Ξ., 2009, «Εργαζόµενοι.... ελεύθερου ωραρίου», Καθηµερινή, 18 Ιουλίου 2009.

120

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010
Mouriki A., 2009, Flexibility and security: an
asymmetrical relationship? The uncertain relevance of flexicurity policies for
segmented labour markets and residual
welfare regimes, AIAS Working Paper,
74, Amsterdam.
Ronneberger K., 2008, “The art of not becoming accustomed to anything. Precarious employment in flexible capitalism”, www.eurozine.com

121

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010

Τρίτη Ενότητα

Στρατηγικές και Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης

123

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010

βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας και την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού, θέτοντας έτσι σε λειτουργία ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο για την ευρύτερη εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών.
Στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία ενάντια στις διακρίσεις δέχθηκε ώθηση το 2000 µε την υιοθέτηση δύο
Οδηγιών που αναφέρονται στη φυλετική ισότητα καθώς και στην ισότητα στην απασχόληση. Μολονότι είναι προφανές ότι η καταπολέµηση ενός πολυδιάστατου φαινόµενου όπως οι διακρίσεις δεν θα πρέπει να στηρίζεται
αποκλειστικά σε νοµική βάση, η ενσωµάτωση
των Οδηγιών στις εθνικές νοµοθεσίες συνέβαλε
στην αυξηµένη ευαισθητοποίηση και, σε ορισµένες περιπτώσεις, άνοιξε το δρόµο για αυστηρότερες εθνικές νοµοθεσίες.
Ο ορισµός των διακρίσεων στις Οδηγίες είναι, όπως θα περίµενε κανείς, τυπικός.
Για τις Οδηγίες, άµεση διάκριση συµβαίνει
όταν ένα πρόσωπο απολαµβάνει λιγότερης ευνοϊκής µεταχείρισης από ένα άλλο πρόσωπο σε
παρόµοιες συνθήκες, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή λόγω γενετήσιου προσανατολισµού. Έµµεση διάκριση είναι παρούσα
όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη ρύθµιση, κριτήριο ή πρακτική, θέτει πρόσωπα µε συγκεκριµένη φυλετική προέλευση, ηλικία, κλπ. σε
µειονεκτικότερη θέση από άλλα άτοµα. Οι
οδηγίες περιλαµβάνουν στις διακρίσεις και την
παρενόχληση (harassment), ενώ αφήνουν χώρο
και για τις περιπτώσεις όπου διακριτική µεταχείριση δικαιολογείται από τα πράγµατα.
Ο παραπάνω ορισµός των διακρίσεων
παραπέµπει ευθέως στον ορισµό των ευάλωτων
κοινωνικά οµάδων του πληθυσµού, των οµάδων δηλαδή που είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένες
στις διακρίσεις. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι
µετανάστες, τα άτοµα µε αναπηρία, οι ηλικιωµένοι και οι νέοι, τα άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές οµάδες από το κυρίαρχο δόγµα, τα οµοφυλόφιλα άτοµα καθώς
και τα άτοµα που υφίστανται ή κινδυνεύουν
από διακρίσεις σε περισσότερα του ενός πεδία
πολιτικής.
Είναι προφανές ότι ένας στενός, δηλαδή ‘νοµικός’ ορισµός των διακρίσεων, όπως ο
παραπάνω, δεν είναι ίσως και ο πληρέστερος.
Εναλλακτικοί ορισµοί είναι δυνατόν να διατυπωθούν µε βάση την προσέγγιση στην ισότητα
και τις διακρίσεις. Είναι γνωστή για παρά-

Καταπολέµηση των
διακρίσεων: µια
προκαταρκτική προσέγγιση1
∆ηµήτρης Καραντινός
Σταυρούλα-Ελένη
Χριστοφιλοπούλου

Περίληψη
Το παρόν άρθρο αφορά την έκταση και την πολιτική
κατά των διακρίσεων στην Ελλάδα από το 2005,
όπως αυτές ορίζονται από το Νόµο 3304/2005 µε τον
οποίο ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι
Οδηγίες 2000/43/ΕΚ (φυλετικές διακρίσεις) και
2000/78/ΕΚ (απασχόληση). Αρχικά παρουσιάζονται
οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί της διάκρισης καθώς
και οι οµάδες-στόχοι, όπως αυτές ορίζονται µε βάση
τις κατευθύνσεις των Οδηγιών και το πεδίο εφαρµογής του Νόµου 3304/2005, αλλά και την Εθνική
Στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών
για Όλους-2007. Οι οµάδες αυτές είναι οι µετανάστες, τα άτοµα µε αναπηρία, οι νέοι και οι ηλικιωµένοι, οι γυναίκες, οι θρησκευτικές µειονότητες και
τα άτοµα µε οµοφυλοφιλικό γενετήσιο προσανατολισµό. Στη συνέχεια, αναλύονται οι ενδείξεις και η
µορφή που λαµβάνουν οι διακρίσεις στη χώρα µας
για κάθε οµάδα-στόχο. Τέλος, αναλύεται το θεσµικό
πλαίσιο και τα µέτρα πολιτικής για την εξάλειψη των
διακρίσεων από το 2005, αλλά και o βαθµός
ενσωµάτωσης της έννοιας των ίσων ευκαιριών σε
όλο το φάσµα των πολιτικών (non-discrimination
mainstreaming).

Εισαγωγή
Το δικαίωµα στην ίση µεταχείριση
καθώς και η πεποίθηση ότι όλοι θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει
η ζωή αποτελούν βασικές αρχές στις δυτικές
κοινωνίες. Όλα τα δυτικά τουλάχιστον κράτη
έχουν θεσπίσει µέτρα για την καταπολέµηση
των διακρίσεων και συµµετέχουν στις σχετικές
εκστρατείες του ΟΗΕ. Παράλληλα, υιοθετούν
πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης, τη
1

Το παρόν άρθρο βασίζεται στις δύο Εθνικές Εκθέσεις
που συντάχθηκαν στo πλαίσιo συµµετοχής του ΕΚΚΕ στο
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κοινωνικοοικονοµικών Εµπειρογνωµόνων για τις ∆ιακρίσεις (SEN) κατά το έτος 2009.
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δειγµα η διάσταση ανάµεσα σε όσους προσεγγίζουν την ισότητα τυπικά και σε όσους επικεντρώνουν την προσοχή τους στην ισότητα
των αποτελεσµάτων. Οι τελευταίοι βλέπουν
κριτικά την τυπική προσέγγιση καθώς θεωρούν
ότι η ίση µεταχείριση οδηγεί σε διαιώνιση των
ανισοτήτων. Μια άλλη προσέγγιση εστιάζει
στις ίσες ευκαιρίες, δηλαδή στη διασφάλιση της
ίσης συµµετοχής των ατόµων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες όπως η απασχόληση, η
εκπαίδευση, η υγεία, κλπ.
Είναι εξίσου προφανές ότι η πληρέστερη κατανόηση του φαινόµενου των διακρίσεων συνδέεται µε την καλύτερη κατανόηση
της µάλλον πολύπλοκης σχέσης ανάµεσα σε
στάσεις, όπως η προκατάληψη και τα αρνητικά
στερεότυπα αφενός, και σε συµπεριφορές, όπως
οι διακρίσεις, αφετέρου. Σηµαντικό επί του
προκειµένου είναι να κατανοήσουµε καλύτερα
πώς οι ατοµικές προκαταλήψεις µετουσιώνονται σε συλλογικές διακρίσεις κάτω από την
επίδραση παραγόντων όπως οι κοινωνικοί κανόνες και οι εθνικές παραδόσεις.
Ανεξάρτητα ωστόσο από τα εννοιολογικά και µεθοδολογικά προβλήµατα, η καταπολέµηση των διακρίσεων απαιτεί µια εµπειρική βάση δεδοµένων (στατιστικών και άλλων) η
οποία θα αποτελέσει οδηγό για ανάληψη δράσης κατά των διακρίσεων αλλά και θα επιτρέψει τη µέτρηση της προόδου που επιτελείται. Το παρόν άρθρο επιχειρεί να συµβάλει στη
γνώση που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια
στη χώρα µας γύρω από την ισότητα και τις
διακρίσεις, παρουσιάζοντας εµπειρικά δεδοµένα και συζητώντας τις εξελίξεις στο χώρο της
πολιτικής κατά των διακρίσεων.

ότι η διακριτική µεταχείριση λόγω εθνοτικής
καταγωγής είναι αρκετά διαδεδοµένη στη
χώρα. Ταυτόχρονα ωστόσο, οι Έλληνες παρουσιάζουν και ένα από τα χαµηλότερα επίπεδα
ανεκτικότητας σε άτοµα µε διαφορετική εθνοτική καταγωγή σε υψηλές πολιτικές θέσεις (4,7
συγκριτικά µε το 6,4 του µέσου όρου της Ε.Ε.).
Τέλος, οι Έλληνες συµφωνούν περισσότερο
από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους στην ανάγκη
για θέσπιση νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων
στους τοµείς της στέγασης, της περίθαλψης και
της εκπαίδευσης.
Αναφορικά µε τις ευάλωτες οµάδες και
τις περιοχές της πολιτικής όπου εµφανίζονται
αυξηµένοι κίνδυνοι διακρίσεων, συνοπτικά
µπορούν να αναφερθούν τα εξης:3
Ως προς τους µετανάστες, στην Ελλάδα
ζουν περίπου 800.000 άτοµα ξένης εθνικότητας
(7,3% του πληθυσµού). Αν στο παραπάνω ποσοστό προστεθούν οι παράνοµοι µετανάστες,
το συνολικό ποσοστό ανέρχεται σε περίπου
10%.4 Το ποσοστό ανεργίας των µεταναστών
είναι χαµηλότερο από αυτό του γενικού πληθυσµού (7,5% για τους υπηκόους κρατών εκτός
Ε.Ε. και 7,2% για τους υπηκόους κρατών
µελών της Ε.Ε. για το 2007 σε σχέση µε το
8,3% για το γενικό πληθυσµό) και ακολουθεί
τη γενική τάση της ύπαρξης ενός µεγάλου

3

Στις οµάδες που θα αναφερθούν πρέπει να προστεθούν
οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφατα απoφυλακισθέντες,
καθώς και οι πρώην τοξικοµανείς και οι µονογονεϊκές
οικογένειες. Εντούτοις, το παρόν άρθρο θα εστιάσει στις
οµάδες που καλύπτονται από την εθνική νοµοθεσία κατά
των διακρίσεων (νόµος 3304/2005) και την Εθνική Στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 2007,
χωρίς να υποτιµάται η διακριτική µεταχείριση που
υφίστανται οι υπόλοιπες οµάδες. Κάτι τέτοιο κρίθηκε
σκόπιµο επειδή ο στόχος των εκθέσεων του ∆ικτύου SEN
ήταν να παρουσιάσουν µια επισκόπηση της υφιστάµενης
κατάστασης και τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της
πολιτικής κατά των διακρίσεων στην Ελλάδα. Η διακριτική µεταχείριση κατά των Ροµά και η διακριτική µεταχείριση λόγω φύλου δεν περιλαµβάνονται στο εν λόγω
άρθρο, καθώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο κάλυψης του ∆ικτύου SEN. Εποµένως, οι οµάδες που προσδιορίζονται
στο εθνικό πλαίσιο –νοµοθεσία– ως υφιστάµενες διακριτική µεταχείριση είναι οι εξής: µετανάστες, άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι και νέοι (διακριτική µεταχείριση λόγω
ηλικίας), θρησκευτικές µειονότητες και οµοφυλόφιλοι.
4
Σύµφωνα µε µελέτη του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών υπολογίζεται µεταξύ 172.250 και 209.402. Στον παραπάνω
αριθµό, πρέπει να προστεθεί ο µεγάλος αριθµός Ελλήνων
που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και έχουν επαναπατριστεί, αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται στους αριθµούς
των µεταναστών (ΙΜΕΠΟ, 2008, Εκτίµηση του όγκου των
µεταναστών που διαµένουν παράνοµα στην Ελλάδα).

Οι ευάλωτες οµάδες και οι διακρίσεις
Για όποιον αναζητά µια εικόνα για τις
διακρίσεις καθώς και για τις οµάδες που
πλήττονται περισσότερο στην Ελλάδα, η καλύτερη ίσως πηγή πληροφόρησης είναι µια σχετικά πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου
(2008).2 Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα, τo 43%
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διακριτική
µεταχείριση λόγω γενετήσιου προσανατολισµού είναι «πολύ διαδεδοµένη» και «αρκετά
διαδεδοµένη» στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες Κοινοτικές χώρες κινείται σε κατά πολύ χαµηλότερα επίπεδα
(26%). Το 76% των Ελλήνων επίσης, πιστεύει
2
Flash Eurobarometer 232, February 2008 & Flash
Eurobarometer 296, July 2008.
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ποσοστιαίου χάσµατος µεταξύ ανδρών και
γυναικών.5 Εντούτοις, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι οι περισσότεροι µετανάστες απασχολούνται
σε χαµηλόµισθες, επισφαλείς και συχνά αδήλωτες θέσεις εργασίας και παρουσιάζουν
υψηλότερο κίνδυνο να ανήκουν στους «εργαζόµενους φτωχούς».6 Αυτό υπονοεί ότι η επιλογή
της θέσης εργασίας αντικατοπτρίζει αναγκαιότητα και όχι ελεύθερη επιλογή.
Σχετικά µε τα άτοµα µε αναπηρία, η
νοοτροπία και η στάση της ελληνικής κοινωνίας παραπέµπει περισσότερο σε µια προσέγγιση ιατρικού µοντέλου,7 καθώς τα άτοµα µε
αναπηρία αντιµετωπίζονται µε συµπόνια για
την «τραγωδία» τους και θεωρούνται παθητικοί
πολίτες που παραµένουν στο σπίτι µε τη βοήθεια των παραδοσιακών µέτρων εισοδηµατικής στήριξης (Christofilopoulou, 2005:35-36).
Ένα κύριο χαρακτηριστικό της πληθυσµιακής
αυτής οµάδας είναι η έλλειψη διαθέσιµων
στατιστικών στοιχείων. Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία του 2002,8 το 18,2% του πληθυσµού έχει αναφέρει κάποιο είδος αναπηρίας ή
χρόνιας ασθένειας ενώ παρατηρούνται πολύ
υψηλά ποσοστά αδράνειας (84%). Τα υψηλά
ποσοστά αδράνειας εξηγούν, εν µέρει, το πολύ
χαµηλό ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε
αναπηρία.
Το κύριο πεδίο διακριτικής µεταχείρισης για τους ηλικιωµένους και τους νέους είναι
η απασχόληση. Τα ποσοστά απασχόλησης και

των δύο κατηγοριών είναι κατά πολύ χαµηλότερα αυτών του γενικού πληθυσµού.
Το ποσοστό ανεργίας των νέων ανέρχεται σε 22,9%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης
αγγίζει οριακά το 24%.9 Η µετάβαση από το
σχολείο στην εργασία είναι πιο χρονοβόρα
στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τα περισσότερα
κράτη µέλη της Ε.Ε. Οι νέοι συχνά αναγκάζονται να περιµένουν για µεγάλες χρονικές
περιόδους προτού µπορέσουν να εξασφαλίσουν
µια θέση εργασίας, ενώ ορισµένες φορές απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εκτός του πεδίου εκπαίδευσής τους. Επίσης, αρκετά συχνά
λαµβάνουν µισθούς χαµηλότερους από αυτούς
που ορίζονται στις συλλογικές συµβάσεις και
συµφωνούν να εργαστούν χωρίς κοινωνική
ασφάλιση. Αυτή η κατάσταση έχει ορισµένες
επιπτώσεις. Οι νέοι, πολλές φορές, δεν έχουν
την οικονοµική δυνατότητα να δηµιουργήσουν
το δικό τους νοικοκυριό και ως εκ τούτου
αναγκάζονται να διαµένουν στο σπίτι των
γονιών τους έως και πολλά χρόνια µετά την
ενηλικίωσή τους. Αναπόφευκτα, καθυστερούν
να λάβουν την απόφαση να παντρευτούν, όπως
και την απόφαση να τεκνοποιήσουν, κάτι το
οποίο έχει και δηµογραφικές επιπτώσεις.
Όσον αφορά το ποσοστό απασχόλησης
για τον πληθυσµό ηλικίας 55-64, είναι σχεδόν
κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερο σε
σχέση µε αυτό του γενικού πληθυσµού
(42,4%).10 Το ήµισυ περίπου των µεγαλύτερης
ηλικίας εργαζοµένων απασχολούνται στη γεωργία, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι είτε ως άµισθοι εργαζόµενοι στην οικογενειακή επιχείρηση. Τα άτοµα αυτά εργάζονται συνήθως έως
ότου φθάσουν σε πολύ µεγάλη ηλικία, επειδή
δεν έχουν άλλη αξιόπιστη πηγή εισοδήµατος.
Επίσης, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι εάν µείνουν άνεργοι, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα µεγάλες δυσκολίες να επανενταχθούν στον ενεργό
πληθυσµό. Τέλος, οι διακρίσεις κατά των ηλικιωµένων εκδηλώνονται και ως προς την οικονοµική τους κατάσταση, καθώς είναι δυσανάλογα συγκεντρωµένοι στις οµάδες χαµηλού
εισοδήµατος (υψηλά ποσοστά φτώχειας στους
συνταξιούχους).
Αναφορικά µε τις θρησκευτικές µειονότητες, στην Ελλάδα υπάρχει µία µεγάλη µουσουλµανική κοινότητα στη Θράκη, η οποία

5

Τα ποσοστά ανεργίας για τους υπηκόους κρατών εκτός
Ε.Ε. και τους υπηκόους κρατών µελών της Ε.Ε. είναι
αντίστοιχα τα εξής: 3% & 10,9% και 4,1% & 14,1% για
τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα (όλα τα στοιχεία
προέρχονται από την Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για
την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη
2008-2010, Παράρτηµα Στατιστικών Στοιχείων). Ποσοστά ανεργίας γενικού πληθυσµού: 5,2% (άνδρες) 12,8%
(γυναίκες). Στοιχεία από το «Employment in Europe
2008».
6
Το ποσοστό φτώχειας των εργαζοµένων είναι 13% για
τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, 19% για
όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (γενικά), 21% για
όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό µε ξένη υπηκοότητα
και 20% για όσους έχουν ξένη υπηκοότητα. (Στοιχεία από
την Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2008-2010, Παράρτηµα Στατιστικών Στοιχείων).
7
Το ιατρικό µοντέλο της αναπηρίας αντιµετωπίζει την αναπηρία ως µεµονωµένη «πάθηση» και καλεί τα άτοµα µε
αναπηρία να προσαρµόζονται τα ίδια στις υφιστάµενες
κοινωνικές νόρµες και στα δοµηµένα περιβάλλοντα. Το
µοντέλο αυτό έχει δεχθεί έντονη κριτική από τα άτοµα µε
αναπηρία.
8
Πηγή: Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία,
2008.

9
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αριθµεί πάνω από 100.000 µέλη.11 Μία άλλη
µεγάλη θρησκευτική οµάδα είναι η Καθολική
Κοινότητα µε 50.000 µέλη (0,5% του πληθυσµού).12 Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία
για άτοµα άλλου θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων
πέραν του κυρίαρχου Χριστιανικού Ορθόδοξου
∆όγµατος, τα άτοµα αυτής της κατηγορίας πληθυσµού συµπίπτουν, σε µεγάλο βαθµό, µε τη
στατιστική κατηγορία των οικονοµικών µεταναστών.
Τέλος, για τα οµοφυλόφιλα άτοµα γνωρίζουµε πολύ λίγα. Η έλλειψη στοιχείων, οφείλεται γενικά σε δύο λόγους. Πρώτον, τα στοιχεία για το σεξουαλικό προσανατολισµό θεωρούνται «προσωπικά» και προστατεύονται από
την Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων. ∆εύτερον, πολλά οµοφυλόφιλα
άτοµα φοβούνται να αποκαλύψουν τις προτιµήσεις τους, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας,
καθώς η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην οµοφυλοφιλία παραµένει αρκετά
εχθρική. Η εχθρική αντιµετώπιση της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας η οποία βλέπει τους
οµοφυλόφιλους ως «αµαρτωλούς», θεωρείται
ένας από τους λόγους της οµοφοβίας της
ελληνικής κοινωνίας.
Γενικότερα, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η στάση των Ελλήνων απέναντι
στις οµάδες που είναι περισσότερο εκτεθειµένες στις διακρίσεις είναι ενδεικτική και
αντανακλά τη συνολική στάση της κοινωνίας
απέναντι στη «διαφορετικότητα» (diversity), η
οποία φαίνεται να έχει ελάχιστα ενσωµατωθεί
στην ελληνική κοινωνία. ∆ύο θέµατα που
σχετικά πρόσφατα απασχόλησαν την κοινή
γνώµη και τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια, ενισχύουν τον παραπάνω ισχυρισµό. Θα
δούµε ότι η θρησκευτική διαφορετικότητα και
η οµοφυλοφιλία αντιµετωπίζονται ως µια
«πραγµατικότητα» στην οποία η Ελλάδα πρέπει
να προσαρµοστεί και να εκπληρώσει τα διεθνή
καθήκοντά της για το σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και όχι ως µια ευκαιρία
επανακαθορισµού της ελληνικής ταυτότητας µε
βάση την πολυπολιτισµικότητα.

Το τέµενος της Αθήνας
Παρά την ύπαρξη µιας µεγάλης µουσουλµανικής κοινότητας, δεν υπάρχει τέµενος
στην πόλη της Αθήνας. Οι µουσουλµάνοι ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στους
περίπου 60 ανεπίσηµους χώρους προσευχής
που υπάρχουν στην περιφέρεια της Αττικής. Το
ζήτηµα τέθηκε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1980. Μετά από δεκαετίες πιέσεων
από τους πρέσβεις αραβικών χωρών, οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 κατέστησαν αναγκαία την ανέγερση ενός τεµένους στην Αθήνα,
για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών
των µουσουλµάνων αθλητών και επισκεπτών.
Ο νόµος 2833 του 2000 προέβλεπε τη δηµιουργία ενός τεµένους στην περιοχή της Παιανίας. Ωστόσο, δεν εφαρµόστηκε ποτέ. Θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά ότι η Εκκλησία της
Ελλάδος και συγκεκριµένα ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, είχε εκφράσει αντιρρήσεις στο ενδεχόµενο ανέγερσης του
τεµένους κοντά στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών. Στα τέλη του 2006 κατατέθηκε νέο νοµοσχέδιο που πρότεινε τη δηµιουργία τεµένους
στον Ελαιώνα. Αυτή τη φορά, ο µακαριστός
Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη συµφωνία του, αν
και υπήρξαν υπαινικτικές αναφορές στον Τύπο
ότι ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος υποστήριξε
ανοικτά την ανέγερση τεµένους στην Αθήνα,
την παρεµπόδιζε διακριτικά (Gropas & Triantafyllidou, 2007:12).
Σε ότι αφορά στον κοινοβουλευτικό
διάλογο13 που συνόδευσε το εν λόγω νοµοσχέδιο, επιτεύχθηκε µια γενική συµφωνία από
όλα τα κόµµατα, αλλά µε αποκλίσεις στον
πολιτικό λόγο που συνόδευσε τη συναίνεση
αυτή. Τα επιχειρήµατα αφορούσαν, καταρχήν,
στην ανάγκη σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε σχέση µε το ιστορικό παρελθόν
της Ελλάδας, δηλαδή ότι οι Έλληνες έχουν
υποστεί θρησκευτικούς περιορισµούς κατά την
τουρκική κατοχή και, συνεπώς, γνωρίζουν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι θρησκευτικές µειονότητες και την ανάγκη προστασίας
της διαφορετικής τους ταυτότητας. Επίσης,
πέρα από το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, υπήρξε αναφορά και στην ανάγκη
διαφύλαξης της διαφορετικότητας και του
πλουραλισµού. Τέλος, τα δύο κόµµατα της αρι-

11

Τα στοιχεία προέρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr
12
http://www.cathecclesia.gr/hellas/
Τα στοιχεία προέρχονται από την Καθολική
Εκκλησία της Ελλάδος.

13

Τα στοιχεία αυτής της παραγράφου έχουν αντληθεί από
τους Gropas & Τριανταφυλλίδου (2007) οι οποίοι αναλύουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο που έλαβε χώρα στα
τέλη του 2006 για το εν λόγω ζήτηµα.
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στεράς, πέραν της υποστήριξης της δηµιουργίας ενός τεµένους, εστίασαν στην ανάγκη συνταγµατικής κατοχύρωσης του πλήρους διαχωρισµού µεταξύ ελληνικού κράτους και Εκκλησίας της Ελλάδος.
Την ίδια περίοδο, η µουσουλµανική
κοινότητα της Ελλάδας επιχείρησε να ασκήσει
πιέσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς,
ωστόσο, έως σήµερα η δηµιουργία ενός τεµένους στην Αθήνα απέχει πολύ από την
πραγµατικότητα. Το ζήτηµα ήρθε στο φως για
µια ακόµη φορά µετά από τα γεγονότα βίας το
Μάιο του 2009 µεταξύ µουσουλµάνων µεταναστών και της αστυνοµίας.14 Το τέµενος δεν
αποτελεί πλέον ζήτηµα της Εκκλησίας της
Ελλάδος, δεδοµένου ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών Ιερώνυµος υποστηρίζει ανοικτά την
ανέγερσή του, αλλά φαίνεται να είναι ζήτηµα
πολιτικής βούλησης, εφόσον τα αρµόδια υπουργεία επικαλούνται έλλειψη πόρων για την
εφαρµογή του νόµου.15
Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να γίνει
ειδική αναφορά στους τοπικούς φορείς. Οι
τοπικές αρχές και οι τοπικοί εκπρόσωποι της
εκκλησίας υιοθετούν συχνά διαφορετική στάση
από την κεντρική κυβέρνηση ή την Εκκλησία
της Ελλάδος. ∆ιατηρώντας στενούς δεσµούς µε
τον τοπικό πληθυσµό και ορισµένες φορές
ωθούµενοι από την ανάγκη επανεκλογής τους,
είναι σχετικά εχθρικοί απέναντι στην ιδέα του
τεµένους το οποίο θεωρείται «απειλή για την
ελληνική ταυτότητα» (Gropas & Triantafyllidou,
2007:16). Φαίνεται ότι έχει δηµιουργηθεί ένας
«φαύλος κύκλος» στον οποίο οι τοπικοί φορείς
υιοθετούν µια τέτοιου είδους ρητορική σε µια
προσπάθεια ευθυγράµµισης µε τα συναισθήµατα µιας µεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσµού, η οποία θεωρεί το Ισλάµ απειλή, ενώ η
εν λόγω πλειοψηφία, µε τη σειρά της, επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τους τοπικούς
φορείς και ιδιαίτερα τους τοπικούς εκπροσώπους της εκκλησίας.

Το «Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης»
Στην Ελλάδα τα οµοφυλόφιλα άτοµα
δεν µπορούν να κατοχυρώσουν νοµικά τη σχέση τους, εφόσον δεν υπάρχει νοµοθεσία η οποία εκχωρεί νοµικό καθεστώς στα ζευγάρια
αυτά, γεγονός το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα
σε µια σειρά πεδίων, όπως τα δικαιώµατα κληρονοµιάς και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων
από άµεσους συγγενείς σε ζητήµατα ιατρικής
περίθαλψης.
Το Μάρτιο του 2008 κατατέθηκε από
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης το «Σύµφωνο Ελεύθερης Συµβίωσης», ένα νοµοσχέδιο για τη συµβίωση, ορίζοντας φορολογικά, περιουσιακά,
οικογενειακά και άλλα ζητήµατα για ζευγάρια
που δεν επιθυµούν να παντρευτούν. Το νοµοσχέδιο, όµως, απέκλειε τα οµόφυλα ζευγάρια
από τις διατάξεις του.
Με την ανακοίνωση του νοµοσχεδίου,
οι οργανώσεις οµοφυλόφιλων ατόµων, τα
πολιτικά κόµµατα της αριστεράς και οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντέδρασαν στην πρόταση νόµου. Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (2008:
249), σε επικοινωνία µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, υπογράµµισε ότι ο αποκλεισµός των
οµόφυλων ζευγαριών συνιστά διάκριση. Ωστόσο, και αυτό το ζήτηµα έως σήµερα παραµένει
άλυτο. Εµπόδιο στις προθέσεις της εκάστοτε
κυβέρνησης να προωθήσει την κατοχύρωση
των δικαιωµάτων συµβίωσης για οµόφυλα ζευγάρια εµφανίζεται να είναι η Εκκλησία της
Ελλάδος, η οποία έχει αντιταχθεί συνολικά στο
νόµο, πολύ δε περισσότερο στην ένωση µεταξύ
οµόφυλων και η οποία επηρεάζει µεγάλο τµήµα
της ελληνικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι
κυβερνήσεις συχνά δεν είναι πρόθυµες να
προχωρήσουν σε τέτοιου είδους πολιτικά βήµατα. Πράγµατι, ποσοστό 54,8% των Ελλήνων
αντιτάσσεται στην επέκταση του Συµφώνου
Συµβίωσης ώστε να καλύπτει και τις ενώσεις
οµόφυλων ζευγαριών (37,2% συµφωνούν).16
Είναι ελπιδοφόρο, όµως, το γεγονός ότι η
πλειονότητα των θετικών απαντήσεων στο ίδιο
ερώτηµα παρατηρείται στην ηλικιακή οµάδα
18-34 ετών.

14

Στις 23 Μαΐου 2009 οι µουσουλµάνοι µετανάστες διαµαρτυρήθηκαν διότι, όπως υποστήριξαν, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας, ένας αστυνοµικός έσκισε ένα
αντίγραφο του Κορανίου που βρήκε στο αυτοκίνητο. Ακολούθησαν συµπλοκές µεταξύ µεταναστών και της αστυνοµίας, οι οποίες κατέληξαν στην πυρπόληση, από αγνώστους, ενός άτυπου µουσουλµανικού χώρου προσευχής
στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραυµατίστηκαν 5 µπαγκλαντεσιανοί µετανάστες.
15
Ελευθεροτυπία, 5/5/2009.

16

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=88
0499, όπου γίνεται αναφορά σε δηµοσκόπηση της Metron
Analysis για το Σύµφωνο Συµβίωσης.
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πρόκειται για µια χρονοβόρα, δαπανηρή και όχι
πάντα επιτυχηµένη διαδικασία, ειδικά για άτοµα που ανήκουν σε «ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού», οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά
φτώχειας και ανεργίας σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό.
Πιο αναλυτικά, ο νόµος 3304/2005 αναθέτει την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε τρία διοικητικά όργανα: το Συνήγορο του Πολίτη (περιπτώσεις παραβίασης της
νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων από δηµόσιους φορείς), το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ-περιπτώσεις πρακτικών διακριτικής µεταχείρισης στον ιδιωτικό τοµέα, στο πεδίο της
απασχόλησης) και την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης (πρακτικές διακριτικής µεταχείρισης
στον ιδιωτικό τοµέα για όλα τα πεδία πέραν
απασχόλησης και εργασίας). Επιπλέον, ο νόµος
αποδίδει ένα ρόλο κλειδί στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ): την προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου και την παρακολούθηση
της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει
εκθέσεις και διερευνά υποθέσεις κατόπιν καταγγελιών για παραβίαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης. Επιπλέον, παρέχει νοµική υποστήριξη και βοήθεια, καθώς και συµβουλές
προς άτοµα που θεωρούν ότι έχουν υποστεί
διακριτική µεταχείριση. Η προστιθέµενη αξία
του Συνηγόρου στο πεδίο της καταπολέµησης
των διακρίσεων πηγάζει, εκτός των άλλων, από
το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τα άλλα δύο
Σώµατα, διαθέτει θεσµική ανεξαρτησία.
Το ΣΕΠΕ, πέραν των κανονικών του
αρµοδιοτήτων, µπορεί να δηµοσιεύει εκθέσεις
και να κάνει συστάσεις σε θέµατα διακρίσεων.
Στην ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων αφιερώνει,
σύµφωνα µε το νόµο 3304/2005, ένα ειδικό κεφάλαιο στην προώθηση και στην εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης. Όµως, από το
2005 έως σήµερα, το κεφάλαιο αυτό δεν έχει
συµπεριληφθεί σε καµία Έκθεση Πεπραγµένων. Ακόµη, η έλλειψη καταγγελιών παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στο
πεδίο της απασχόλησης δεν συνιστά ένδειξη
ορθής εφαρµογής του νόµου 3304/2005.
Αντίθετα, αυτή η απουσία καταγγελιών αναδεικνύει «την άγνοια των σχετικών δικαιωµάτων από πλευράς των θυµάτων και την
αδυναµία εντοπισµού τέτοιων περιστατικών από
πλευράς των ελεγκτικών υπηρεσιών» (ΟΚΕ:
2008α, 13-14). Επιπρόσθετοι λόγοι για την

Το θεσµικό πλαίσιο της καταπολέµησης
των διακρίσεων
Οι κοινοτικές οδηγίες 2000/43/ΕΚ και
2000/78/ΕΚ17 ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό
νοµικό σύστηµα µε το νόµο 3304/2005
(«Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού»).
Ο νόµος προβλέπει προστασία κατά της διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής (απασχόληση και κατάρτιση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης και υγειονοµικής περίθαλψης, κοινωνικές παροχές, ιδιότητα του µέλους και συµµετοχή σε οργάνωση
εργαζοµένων και εργοδοτών, πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης
της στέγης), θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού (για τους τοµείς της απασχόλησης και της κατάρτισης). Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι µέχρι την ψήφιση του νόµου
αυτού, η Ελλάδα δεν είχε ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο κατά της διακριτικής µεταχείρισης το
οποίο θα µπορούσε να υποστηρίξει νοµικά
αιτήµατα. Τα άτοµα που υφίσταντο διακριτική
µεταχείριση έπρεπε να ανατρέξουν είτε σε
σχετικές συνταγµατικές διατάξεις, είτε σε διατάξεις διεθνών συµβάσεων που δεν ήταν πάντοτε νοµικά δεσµευτικές. Επιπρόσθετα, µέσω
της σύστασης των φορέων προώθησης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης, ο Νόµος παρέχει
µια εναλλακτική διέξοδο στη νοµική οδό καθώς
17

Η Οδηγία 2000/43/ΕΚ προστατεύει από τις διακρίσεις
µε βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σε µία σειρά
τοµέων όπως η απασχόληση και η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνικής ασφάλισης και υγειονοµικής περίθαλψης, οι
κοινωνικές παροχές, την ιδιότητα του µέλους και τη
συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων και εργοδοτών και
η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της στέγης. Αντίθετα, το πεδίο εφαρµογής της
Οδηγίας 2000/78/ΕΚ είναι λιγότερο ευρύ και αφορά µόνο
τις διακρίσεις στην εργασία και την κατάρτιση που γίνονται µε βάση τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την
αναπηρία, την ηλικία, ή τον γενετήσιο προσανατολισµό.
Αυτό είναι και ένα µειονέκτηµα της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ
σε σχέση µε την Οδηγία 2000/43/ΕΚ, το περιορισµένο
πεδίο προστασίας που παρέχει. Από την άλλη πλευρά, η
προστιθέµενη αξία των δύο Οδηγιών είναι ότι εισάγουν
ένα διευρυµένο πεδίο για την εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης, αφού ως διάκριση νοείται η άµεση ή
έµµεση διάκριση, η παρενόχληση και η εντολή για διακριτική µεταχείριση.
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έλλειψη καταγγελιών αποτελούν ο φόβος της
απόλυσης, αλλά και η πεποίθηση ότι «δε θα
αλλάξει τίποτα».18 Παρόλα αυτά, σε υπεράσπιση του ΣΕΠΕ, θα πρέπει να τονιστεί ότι
επιφορτίστηκε από το νόµο 3304/2005 µε ένα
δύσκολο και απαιτητικό ρόλο, χωρίς να του
δοθούν ούτε οι απαραίτητοι πόροι, ούτε το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό για να τον
φέρει εις πέρας. Ένα πρώτο, θετικό βήµα θα
µπορούσε να αποτελέσει η πρόσληψη ατόµων
από οµάδες που διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο
διακριτικής µεταχείρισης ως συµβούλων των
Επιθεωρητών Εργασίας σε θέµατα διακρίσεων.
Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2005 υπό την
εποπτεία του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ενώ επικεφαλής είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου. Μέχρι σήµερα, η Επιτροπή έχει εξετάσει πολύ λίγες καταγγελίες και έχει δηµοσιεύσει πολύ µικρό αριθµό συστάσεων.19 Η ίδια
η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αυτός ο µικρός
αριθµός καταγγελιών καταδεικνύει την αναγκαιότητα για συντονισµένες ενέργειες, όπως
εκστρατείες ενηµέρωσης για την εξοικείωση
των πολιτών µε τα δικαιώµατά τους στο πλαίσιο του νόµου 3304/2005 (ΟΚΕ, 2008α:15).
Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει
στο ρόλο της ΟΚΕ. Πριν από τη σύνταξη των
ετήσιων εκθέσεων εφαρµογής του Νόµου
3304/2005, δέχεται τις απόψεις και τις γνώµες
ενός αριθµού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων. Εκτός των επικαιροποιηµένων πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης, οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής περιέχουν συστάσεις, οδηγίες, παρατηρήσεις και προτάσεις µε σκοπό την ενίσχυση
της εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων συνιστώντας, συνεπώς, ένα απαραίτητο εργαλείο παρακολούθησης, εκτίµησης και
ανασχεδιασµού των πολιτικών κατά των διακρίσεων.
Εξέχοντα ρόλο στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων έχει και η Εθνική
Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου

(ΕΕ∆Α), η οποία είναι ένα συµβουλευτικό
όργανο του ελληνικού κράτους για ζητήµατα
που σχετίζονται µε την προστασία και την
προώθηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα
µέλη της εκπροσωπούν ιδρύµατα, κοινωνικούς
εταίρους, πολιτικά κόµµατα, υπουργεία, Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλους
φορείς.20 Τα µέλη αυτά υποδεικνύονται από τις
ενώσεις τους και διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Η ΕΕ∆Α ιδρύθηκε το 1998 και έκτοτε
έχει εκδώσει οκτώ ετήσιες εκθέσεις και πολυάριθµες αποφάσεις και συµβουλευτικές γνωµοδοτήσεις για διάφορα ζητήµατα που αφορούν
στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αναδεικνύοντας τη σηµασία τους.
Μέσα από τις Εκθέσεις τόσο της ΟΚΕ,
όσο και της ΕΕ∆Α21 εντοπίζονται ορισµένα
προβλήµατα εφαρµογής του Νόµου 3304/2005,
τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι: α) η
έλλειψη προσωπικού στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης και στο ΣΕΠΕ, β) η ανάγκη εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους σε ζητήµατα
διακριτικής µεταχείρισης, γ) η ανάγκη για περισσότερες εκστρατείες ευαισθητοποίησης και
ενηµέρωσης και πιο αποτελεσµατικά µέσα
αξιολόγησης και δ) πρακτικά ζητήµατα που
προκύπτουν από την ύπαρξη τριών ξεχωριστών
Φορέων Ισότητας, καθώς και την έλλειψη θεσµικού συντονισµού µεταξύ τους. Προτείνεται
η ανάθεση της παρακολούθησης της εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε ένα µόνο
φορέα κατά τα πρότυπα του Νόµου 3488/2006
(«περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης
µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και τις συνθήκες
εργασίας») ο οποίος αναθέτει την παρακολούθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών σε ένα µόνο όργανο, το Συνήγορο
του Πολίτη, τόσο για το δηµόσιο, όσο και για
τον ιδιωτικό τοµέα.
Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, οι
Εκθέσεις της ΟΚΕ και της ΕΕ∆Α επισηµαίνουν
την ανάγκη για περισσότερη ενηµέρωση των
οµάδων οι οποίες υφίστανται διακριτική µεταχείριση σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, καθώς
και την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έµφαση
στην περιφερειακή διάσταση των δράσεων προώθησης και ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, υπογραµµίζεται η σηµασία των στοχευµένων προ-

18

EKKE, National Workshop on Anti-discrimination,
Minutes (page 3).
19
Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης εξέδωσε δύο συστάσεις
το 2006 και διερεύνησε 4 καταγγελίες το 2007. ∆ύο καταγγελίες κρίθηκαν εκτός του πεδίου αρµοδιοτήτων της
Επιτροπής, µία καταγγελία ήταν εκτός του πεδίου εφαρµογής του νόµου 3304/2005 για την καταπολέµηση των
διακρίσεων, ενώ η τελευταία βρίσκεται ακόµη υπό διερεύνηση (ΟΚΕ:2008, 15).

20

http://www.nchr.gr/category.php?category_id=115
(Για περισσότερες πληροφορίες).
21
ΟΚΕ, 2006, 2007β, 2008α/ ΕΕ∆Α, 2008α .
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γραµµάτων για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για
«ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού», όπως επίσης και η ανάγκη δραστηριοποίησης δικηγόρων
µέσω ενός συστήµατος εθελοντικής νοµικής
υποστήριξης των οµάδων αυτών.
Άλλες σηµαντικές πρόσφατες εξελίξεις
στο πεδίο της εθνικής πολιτικής καταπολέµησης των διακρίσεων, πέραν του νόµου
3304/2005, περιλαµβάνουν το νόµο 3536/2007,
το νόµο 3719/2008, την Εθνική Στρατηγική
Ίσων Ευκαιριών 2007 και την Εθνική Έκθεση
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 20082010.22
Ο νόµος 3536/2007 («περί ειδικών ρυθµίσεων θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής»)
προβλέπει, µεταξύ άλλων,23 τη σύσταση µιας
Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη
των µεταναστών. Τα µέλη της Επιτροπής προ-

έρχονται από υπουργεία, ενώσεις εργοδοτών
και εργαζοµένων, την Κεντρική Ένωση ∆ήµων
και Κοινοτήτων, καθώς και το Ινστιτούτο
Μεταναστευτικής Πολιτικής και το ∆ιεθνή
Οργανισµό Μετανάστευσης. Εντούτοις, πρέπει
να επισηµανθεί το γεγονός ότι δεν εκπροσωπούνται στην Επιτροπή οργανώσεις µεταναστών και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων και τη µετανάστευση. ∆ηλαδή, ο µόνος
τρόπος επικοινωνίας των οργανώσεων αυτών
µε την Επιτροπή είναι µέσω του προέδρου του
Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο
οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως «διαµεσολαβητής» µεταξύ της Επιτροπής και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, γεγονός
που θεωρείται εµπόδιο στην ουσιαστική συµµετοχή των µεταναστών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
Η Εθνική Στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών 2007 υλοποιήθηκε
µέσω έντεκα έργων ορίζοντας διαφορετικές
προτεραιότητες για κάθε οµάδα-στόχο,24 το
οποίο αποτελεί θετική εξέλιξη. Από την άλλη
πλευρά, ανάµεσα στις αδυναµίες που εντοπίστηκαν είναι η έλλειψη ποσοτικοποιηµένων
στόχων που να συµβάλουν στην παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση της
συντελούµενης προόδου. Επίσης, η Έκθεση
Υλοποίησης της Στρατηγικής (2008) καταγράφει τα έργα που υλοποιήθηκαν χωρίς, εντούτοις, να γίνεται προσπάθεια εκτίµησης του
πραγµατικού αντίκτυπου είτε στις οµάδες που
διατρέχουν τον κίνδυνο της διακριτικής µεταχείρισης, είτε στην ευαισθητοποίηση του υπόλοιπου πληθυσµού για τα ζητήµατα διακριτικής
µεταχείρισης. Παρότι στο πλαίσιο της Εθνικής
Στρατηγικής πραγµατοποιήθηκαν εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, µόνο το
26% των Ελλήνων γνώριζε για το Ευρωπαϊκό
Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους – έναντι 37%
του µέσου όρου της Ε.Ε.25
Επιπλέον, στην έκθεση υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής αναφέρεται η απόκτηση
γνώσεων και η κατανόηση των φαινοµένων και
των προβληµάτων διακριτικής µεταχείρισης

22

Σηµαντική νοµική εξέλιξη ήταν επίσης και η ψήφιση
του νόµου 3719/2008, ο οποίος επιδίωξε την τροποποίηση
του προηγούµενου νόµου 927/1979, ώστε «η τέλεση της
πράξης από µίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή µίσος
λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισµού κατά
του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση» (άρθρο
23). Η τροποποίηση αυτή σηµειώθηκε στο πλαίσιο των
συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του
Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Έκθεση της ECRI
για την Ελλάδα, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 15
Σεπτεµβρίου του 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-bycountry/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-ENG.pdf
23
Επιδίωξη του νόµου 3536/2007 ήταν η τροποποίηση
του νόµου 3386/2005 ο οποίος υπήρξε µέχρι τότε το κύριο
νοµικό µέσο σε ζητήµατα µετανάστευσης. Η προστιθέµενη αξία του νόµου είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση
των διαδικασιών νοµιµοποίησης των µεταναστών (έκδοση
και ανανέωση αδειών παραµονής) προκειµένου να
προωθηθεί η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Για
παράδειγµα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έκδοση πράσινης κάρτας για όσους εισήλθαν και
διαµένουν στην Ελλάδα πριν από την 31η ∆εκεµβρίου
2004 (όπως η ανάγκη για επικυρωµένο διαβατήριο),
συνιστούσαν κώλυµα για τη νοµιµοποίηση µεγάλου
αριθµού µεταναστών (ΟΚΕ:2007α, 7). Εντούτοις, η
πραγµατική αποτελεσµατικότητα του νόµου µένει να
κριθεί σύµφωνα µε τα ενηµερωµένα στοιχεία για τους
νοµιµοποιηµένους µετανάστες. Πρόσφατα (23 ∆εκεµβρίου 2008), ψηφίστηκε ένας άλλος νόµος σχετικά µε
τη µετανάστευση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (νόµος
3731/2008) ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά
των οποίων οι γονείς διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα να
αποκτούν το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος µετά
την ηλικία των 18. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο νόµος
3731/2008 αντιβαίνει στην οδηγία 2003/109, καθώς
εξαιρεί από το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, τα
παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είναι νόµιµοι κάτοικοι, ή
τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αλλά ήλθαν
στην Ελλάδα σε πολύ µικρή ηλικία.

24

Οι οµάδες-στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής ήταν οι
ακόλουθες: µετανάστες, άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι
και νέοι (διακριτική µεταχείριση λόγω ηλικίας), θρησκευτικές µειονότητες, οµοφυλόφιλοι, ροµά και γυναίκες. Στις
οµάδες αυτές έχει εστιάσει και το παρόν άρθρο εξαιρουµένων, όπως προαναφέρθηκε, των ροµά και των
γυναικών, καθώς δεν εµπίπτουν στο πεδίο κάλυψης του
∆ικτύου SEN.
25
Πηγή: Ευρωβαρόµετρο, Φεβρουάριος 2008.
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Επιπλέον εθνική δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων θα µπορούσε να
αναληφθεί µε την ενσωµάτωση της αρχής της
µη διακριτικής µεταχείρισης σε όλες τις πολιτικές (non-discrimination mainstreaming). Το
“non-discrimination mainstreaming” αφορά
στην «εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικών» (CSES,
2007:1). Με άλλα λόγια, προωθεί την ένταξη
της αρχής των ίσων ευκαιριών σε όλες τις
πολιτικές και τη νοµοθεσία, έτσι ώστε να
µπορούν να αξιολογηθούν για την επίδρασή
τους στις ίσες ευκαιρίες και για την πιθανότητα
εισαγωγής –άµεσα ή έµµεσα– πρακτικών
διακριτικής µεταχείρισης.
Υπό την έννοια αυτή, η ενσωµάτωση
της µη διακριτικής µεταχείρισης σε όλες τις
πολιτικές δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Ακόµη
και στο νόµο 3304/2005 που αποτέλεσε ορόσηµο για τη νοµοθεσία περί καταπολέµησης
των διακρίσεων, µπορούν να εντοπιστούν ορισµένες διατάξεις που, υπό ορισµένες συνθήκες,
εισάγουν πρακτικές διακριτικής µεταχείρισης.26
Επιπλέον, η OKE έχει ζητήσει την επανεξέταση
και άλλων νοµοθετικών διατάξεων που φαίνεται ότι ευνοούν τη διακριτική µεταχείριση και
έχει τονίσει ότι, παρά τη σπουδαιότητά του, ο
νόµος 3304/2005 δεν επαρκεί για την προστασία από τις διακρίσεις (OKE, 2008α:25). Η
ΟΚΕ υποστηρίζει το επιχείρηµά της αναφερόµενη στις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του
Πολίτη27 και στην πληροφόρηση που λαµβάνει

που αντιµετωπίζουν οι οµάδες-στόχοι χωρίς,
ωστόσο, να αναφέρονται συγκεκριµένα παραδείγµατα. Εντούτοις, η ανάγκη εκπαίδευσης
των δηµοσίων υπαλλήλων σε ζητήµατα διακριτικής µεταχείρισης, σε συνδυασµό µε το
µικρό αριθµό καταγγελιών παραβίασης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης που αναφέρθηκαν
παραπάνω, εξακολουθούν να αποτελούν πολύ
σηµαντικά προβλήµατα. Χωρίς να υποτιµάται η
προστιθέµενη αξία της Εθνικής Στρατηγικής,
επισηµαίνεται η ανάγκη επιτάχυνσης των προσπαθειών στο πεδίο των ίσων ευκαιριών. Τέλος, στην έκθεση υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής γίνεται αναφορά στη διαδικασία
διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε κατά τη
διαµόρφωση της Στρατηγικής µεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και στις συµµετοχικές διαδικασίες κατά
την υλοποίηση της στρατηγικής, που αποτελούν ένα θετικό βήµα. Ωστόσο, δεν γίνεται
αναφορά στον πραγµατικό βαθµό συµµετοχής
τους, αλλά ούτε και στον τελικό αντίκτυπο
στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις
οµάδες-στόχους.
Τέλος, στο πλαίσιο της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη
2008-2010, η τέταρτη προτεραιότητα για την
«κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, των µεταναστών
και των ατόµων/οµάδων µε πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες» σχετίζεται άµεσα µε
την καταπολέµηση των διακρίσεων. Η προστιθέµενη αξία της Εθνικής Έκθεσης είναι ότι
προσπαθεί να προσφέρει µια ολιστική προσέγγιση της κοινωνικής ένταξης οµάδων που
αντιµετωπίζουν διακριτική µεταχείριση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα πεδίων, πέραν της
εργασίας και της κατάρτισης. Ωστόσο, παρουσιάζει ορισµένα µειονεκτήµατα, όπως είναι η
έλλειψη συστηµατικής αξιολόγησης τόσο της
διαδικασίας υλοποίησης, όσο και των αποτελεσµάτων των προηγούµενων παρεµβάσεων,
προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των τρεχουσών παρεµβάσεων. Επιπλέον, παρατηρείται µη ισορροπηµένη έµφαση
στις παρεµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο έναντι των
κυβερνητικών παρεµβάσεων στον κοινωνικό
τοµέα (ΟΚΕ, 2008β:9) και τονίζεται η ανάγκη
για µια στοχευµένη εθνική στρατηγική «για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων πρόσβασης στις
υπηρεσίες και συµµετοχής στην αγορά εργασίας
των Ροµά, των προσφύγων, των µεταναστών και
των ΑµεΑ» (ΕΕ∆Α, 2008β:2).

26

Για παράδειγµα, οι διατάξεις του νόµου 3304/2005 δεν
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετική µεταχείριση λόγω υπηκοότητας (άρθρο 8).
Σύµφωνα µε το Συνήγορο του Πολίτη, η πρόβλεψη αυτή
µπορεί, υπό συνθήκες, να εισάγει πρακτικές διακριτικής
µεταχείρισης. Για παράδειγµα, το Ίδρυµα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) αρνήθηκε τη χορήγηση υποτροφίας σε
αλλοδαπό φοιτητή καθώς, σύµφωνα µε το κανονιστικό
του πλαίσιο, οι υποτροφίες χορηγούνται µόνο σε Έλληνες
πολίτες. Στην απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη
αναφέρεται ότι αυτό συνιστά διακριτική µεταχείριση και
ζητά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του
ΙΚΥ προκειµένου να καταστεί δυνατή η χορήγηση υποτροφιών και σε αλλοδαπούς φοιτητές. http://www.synigoros.gr/allodapoi/pdfs_01/deltio_tupou.pdf
27
Όπως προαναφέρθηκε, ο Συνήγορος του Πολίτη είναι
ένας εκ των τριών φορέων ισότητας που τους έχει ανατεθεί εκ του νόµου 3304/2005 η διασφάλιση της προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
εκδίδει ετήσιες εκθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της
ίσης µεταχείρισης από τα όργανα του δηµόσιου τοµέα.
Στις εκθέσεις αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι
υποθέσεις που έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη
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µέσα από την ετήσια διαβούλευση µε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πριν από την
έκδοση της έκθεσης για την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης. Συνεπώς, µε βάση
τα παραπάνω, καταλήγουµε ότι µέχρι στιγµής,
στην Ελλάδα, τα νοµοσχέδια δεν εξετάζονται
ως προς τον αντίκτυπό τους στο πεδίο των ίσων
ευκαιριών.
Ο πρώτος λόγος, εποµένως, για την
απουσία του «non-discrimination mainstreaming» µπορεί να εντοπιστεί στην απουσία
σχετικής νοµικής απαίτησης, όπως το αποκαλούµενο «θεσµοθετηµένο» ή «θετικό καθήκον» των αρχών του δηµόσιου τοµέα για την
προώθηση της ισότητας κατά την εκτέλεση των
αρµοδιοτήτων τους (CSES, 2007:9). Ακόµη, ο
κατακερµατισµός των µηχανισµών προώθησης
της ισότητας και η έλλειψη θεσµικού συντονισµού µεταξύ τους, δεν επιτρέπει τις συντονισµένες παρεµβάσεις για την προώθηση του
«non-discrimination mainstreaming».
Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι
δηµόσιοι υπάλληλοι πρέπει να λαµβάνουν ειδική εκπαίδευση για την αντιµετώπιση ζητηµάτων διακριτικής µεταχείρισης. Η έλλειψη εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ενηµέρωσης
για την προστιθέµενη αξία του «mainstreaming» στην καταπολέµηση της διακριτικής
µεταχείρισης, αποτελεί ένα επιπλέον εµπόδιο
για την εφαρµογή του στην Ελλάδα.
Τροχοπέδη στην προώθηση του «nondiscrimination mainstreaming» αποτελεί και το
γεγονός ότι δεν κατέχει υψηλή θέση στην
πολιτική ατζέντα. Στην τρέχουσα συγκυρία, η
Ελλάδα καλείται να σταθεροποιήσει τα δηµόσια οικονοµικά της, ενώ σταδιακά έρχεται όλο
και περισσότερο αντιµέτωπη µε τις συνέπειες
της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Εποµένως, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί
η διατήρηση των εισοδηµάτων και του βιοτικού
επιπέδου που, σε συνδυασµό µε την ανάγκη
περικοπής των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων,
αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα το οποίο
πρέπει να επιλύσει η ελληνική κυβέρνηση, αφήνοντας περιορισµένο χώρο στην πολιτική
ατζέντα για θέµατα όπως η προώθηση του
«non- discrimination mainstreaming».

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ούτε
στην Εθνική Στρατηγική Ίσων Ευκαιριών της
Ελλάδας, ούτε στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στο «non-discrimination
mainstreaming» ως µέσο για την καλύτερη
προώθηση των δικαιωµάτων των οµάδων που
υφίστανται διακρίσεις.28
Υπενθυµίζεται ότι τέτοιου είδους οριζόντια ενσωµάτωση στις πολιτικές έχει ήδη
επιχειρηθεί µε τη διάσταση του φύλου («gender mainstreaming»). Οδήγησε, µάλιστα, και σε
σχετικά θετικά αποτελέσµατα. Μπορεί οι διαφορές στις αµοιβές από την εργασία µεταξύ
ανδρών και γυναικών να παραµένουν, το χάσµα, όµως, που χώριζε τα δύο φύλα ως προς τα
ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας εµφανίζεται να περιορίζεται διαχρονικά. Οι παράγοντες επιτυχίας του gender mainstreaming
µπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα σηµεία
αναφοράς για την προώθηση και του “nondiscrimination mainstreaming”.
Ένας πρώτος παράγοντας προώθησης
του «gender mainstreaming» ήταν οι πολιτικές
των διεθνών οργανισµών και ειδικότερα της
Ε.Ε. (Papadiamantaki & Riga, 2003:105) δεδοµένου ότι η Ελλάδα δεν διέθετε εθνική πολιτική
στον τοµέα αυτό. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές και η χρηµατοδότηση της Ε.Ε. µπορούν
να δώσουν το έναυσµα για την καταβολή
προσπαθειών εισαγωγής του main-streaming
και σε άλλους τοµείς πέραν του φύλου. Αυτό
είναι σηµαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα, που
δεν διαθέτουν τη φιλοσοφία του «mainstreaming». Αντίθετα, υπάρχει µια φιλοσοφία
πολιτικής που αντιτίθεται σε µια τεχνική προσέγγιση όπως το «mainstreamming» και τάσσεται υπέρ µιας πιο ξεκάθαρης προσέγγισης, όπως
είναι η θετική δράση (Papadiamantaki & Riga,
2003:105). Για παράδειγµα, η συµµετοχή των
γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
ενισχύθηκε µε την ψήφιση του νόµου 2839/
2000, ο οποίος εισήγαγε ποσόστωση 1/3 για
την υποχρεωτική συµµετοχή των γυναικών σε
όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων του δηµόσιου τοµέα.
Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας
για τη προώθηση του «gender mainstreaming»
ήταν οι γυναικείες οργανώσεις που συνέβαλαν
µέσω της άσκησης πολιτικών πιέσεων στην
προώθηση των θεµάτων ισότητας των φύλων

κατά το προηγούµενο έτος φέρνοντας στο φως, µεταξύ
άλλων, τα κενά της ελληνικής νοµοθεσίας.
http://www.synigoros.gr/pdfs/annual_06_pdfs/annual_diak
riseis_06.pdf,
http://www.synigoros.gr/diakriseis/pdfs_01/8164_1_Etisia
_Ekthesi_2008__N.3304-2005.pdf,
http://www.synigoros.gr/pdf_01/annual_07/isi_metax.pdf
(Για περισσότερες πληροφορίες)

28

Οι µόνοι «τύποι» mainstreaming που αναφέρονται
αφορούν στη διάσταση της αναπηρίας και της ισότητας
των φύλων.
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εντοπίζονται δυσκολότερα από ό,τι στο παρελθόν.
Μέχρι περίπου τις αρχές της δεκαετίας
του 90, η Ελληνική κοινωνία ήταν µια
εξαιρετικά «οµοιογενής» κοινωνία, καθώς το
98% περίπου του πληθυσµού ήταν (τουλάχιστον στα «χαρτιά») Χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Αυτή η «οµοιογένεια» ήταν ίσως µοναδική
στον Ευρωπαϊκό χώρο. Από τότε, όµως, και
µέχρι σήµερα διαδοχικά κύµατα µεταναστών
άλλαξαν τα δεδοµένα µε συνέπεια η «οµοιογένεια» της Ελληνικής κοινωνίας να χρήζει
επαναπροσδιορισµού. Η προσαρµογή στις νέες
συνθήκες και, πιο συγκεκριµένα, η ευκαιρία
επανακαθορισµού της ελληνικής ταυτότητας µε
βάση την πολυπολιτισµικότητα οµολογουµένως
απαιτεί χρόνο, καθώς η Ελληνική κοινωνία
παραµένει σε σηµαντικό βαθµό συντηρητική
και οι νοοτροπίες και συµπεριφορές αλλάζουν
δύσκολα. Το γεγονός ότι η «διαφορετικότητα»
δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί στην ελληνική
κοινωνία, είναι έκδηλο, µεταξύ άλλων, από το
στενό ορισµό της ιθαγένειας, ο οποίος βασίζεται στην αρχή του δικαίου του αίµατος (ius
sanguinis), αποκλείοντας τους µετανάστες
δεύτερης γενιάς από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Τα παιδιά δεύτερης γενιάς, τα
οποία γεννώνται και µεγαλώνουν στην Ελλάδα
από µη Έλληνες γονείς, εισέρχονται σε µια
«γκρίζα ζώνη» όταν φθάνουν στο δέκατο όγδοο
έτος της ηλικίας τους καθώς θεωρούνται
«αλλοδαποί», παρόλο που έχουν µεγαλώσει και
έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην
Ελλάδα.29 Ενδεικτικό επίσης της στάσης απέναντι στους µετανάστες και την πολυπολιτισµικότητα γενικότερα, είναι το γεγονός ότι
σχεδόν το 100% των αιτήσεων για χορήγηση
πολιτικού ασύλου απορρίπτονται. Τα στοιχεία
της Eurostat για το τρίτο τρίµηνο του 2008
αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα είχε το µεγαλύτερο
αριθµό πρωτόδικων αποφάσεων στην Ε.Ε. των
27 και σχεδόν το 100% αυτών ήταν αρνητικές
(µέσος όρος Ε.Ε.: 78%).30

στην ατζέντα. Υπάρχουν πολυάριθµες µη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων και µπορούν να κινητοποιήσουν όλους
τους σχετικούς φορείς και να ασκήσουν πιέσεις
στους αρµόδιους για την αλλαγή των πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένου και του «nondiscrimination mainstreaming». Ωστόσο, το γεγονός ότι οι οµάδες-στόχοι του νόµου 3304/
2005 παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και συµφέροντα, συνιστά εµπόδιο για τη
συντονισµένη δράση τους µε σκοπό την προώθηση του «mainstreaming», όπως στην περίπτωση της διάστασης του φύλου. Ως εκ τούτου,
επειδή δεν υπάρχει µια ενιαία προσέγγιση
πολιτικής για το «non-discrimination mainstreaming», ο βαθµός ενσωµάτωσής του στις
πολιτικές εξαρτάται και από την πολιτική
επιρροή και ισχύ κάθε οµάδας-στόχου.
Τέλος, η ενθάρρυνση της συµµετοχής
των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήµα για την
προώθηση των ζητηµάτων ισότητας των φύλων
στην πολιτική ατζέντα. Τα άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο διακριτικής µεταχείρισης
υποεκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και, κατά συνέπεια, δεν µπορούν
να ασκήσουν πιέσεις για τη δική τους πολιτική
ατζέντα. Ένα αρχικό βήµα για την εισαγωγή
του «non-discrimination mainstreaming» στην
πολιτική ατζέντα θα µπορούσε να αποτελέσει η
ενθάρρυνση της συµµετοχής των οµάδων αυτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Η µέχρι σήµερα (διεθνής) προσέγγιση
στις διακρίσεις παραπέµπει στην τέλεση
«στιγµιαίου αδικήµατος», το οποίο αφορά σε
συγκεκριµένα άτοµα χρονική στιγµή και πεδίο
πολιτικής. Αυτή η προσέγγιση πηγάζει από τη
νοµική επιστήµη και την ανάγκη απόδοσης
ευθυνών. Οι διακρίσεις όµως δεν αποτελούν
στατική αλλά δυναµική διαδικασία. Μια διάκριση σε ένα τοµέα πολιτικής ενδέχεται να έχει
αντίκτυπο και σε άλλους τοµείς, οδηγώντας
έτσι σε συσσώρευση µειονεκτηµάτων, ενώ
αυτά τα µειονεκτήµατα ενδέχεται να µεταφερθούν και στις επόµενες γενεές. Είναι επίσης
πιθανό ότι εξαιτίας ακριβώς της λήψης νοµικών
µέτρων κατά των διακρίσεων (και συνεπακόλουθα της µείωσης της ανοχής της κοινωνίας
στις διακρίσεις), οι τελευταίες να λάβουν
περισσότερο συγκαλυµµένες µορφές και να

29

Η εκχώρηση δικαιωµάτων ιθαγένειας στους µετανάστες
δεύτερης γενιάς έχει αποτελέσει επί µακρόν αίτηµα των
ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
30
Για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή στους πρόσφυγες και τους αιτούντες
άσυλο (κυρίως Κούρδοι και Αφγανοί που τρέπονται σε
φυγή επειδή διώκονται), µια επιµέρους κατηγορία του
πληθυσµού των αλλοδαπών η οποία βρίσκεται σε πιο
επισφαλή θέση από τους υπόλοιπους µετανάστες. Οι
υφιστάµενες εγκαταστάσεις για τους πρόσφυγες και τα
άτοµα που γίνονται δεκτά για ανθρωπιστικούς λόγους
απαιτούν επειγόντως αναβάθµιση, ενώ θα πρέπει να
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Η αδράνεια απέναντι στις διακρίσεις
όµως µπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύµητα
φαινόµενα, καθώς υπονοµεύει την κοινωνική
συνοχή. O κίνδυνος αυτός δε επιτείνεται από
την παρούσα οικονοµική κρίση η οποία έχει
δυσανάλογη επίπτωση στις ευάλωτες οµάδες.
Η ενδυνάµωση των νοµικών «εργαλείων», όπως για παράδειγµα µία νέα Κοινοτική Οδηγία που θα επέκτεινε την καταπολέµηση των διακρίσεων σε τοµείς πέραν της
απασχόλησης είναι βέβαιο ότι θα αποτελούσε
ένα ακόµη θετικό βήµα. ∆εδοµένου ωστόσο,
ότι η καταπολέµηση των διακρίσεων είναι θέµα
περισσότερο αλλαγής νοοτροπιών και συµπεριφορών και λιγότερο θέσπισης νέων, επιπρόσθετων διοικητικών απαγορεύσεων και περιορισµών, το βάρος για τη βελτίωση της κατάστασης θα πέφτει πάντοτε στις εθνικές
πολιτικές.
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νιµότητας, µείωση γάµων, αύξηση διαζυγίων,
αύξηση µονογονεïκών νοικοκυριών).
Όσον αφορά δε τις κρατικές δαπάνες,
το ποσοστό του Α.Ε.Π. που διατίθεται για την
οικογένεια στις χώρες της Ν. Ευρώπης, είναι
χαµηλότερο σε σύγκριση µε τις περισσότερες
από τις λοιπές χώρες της ΕΕ-15. Ωστόσο αυτό
που έχει ιδιαίτερη σηµασία και που δείχνει την
αδυναµία του κράτους πρόνοιας των χωρών της
Νότιας Ευρώπης είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας
µετά τις κοινωνικές παροχές υποχωρεί ελάχιστα
σε σύγκριση µε τις λοιπές χώρες της ΕΕ-15,
όπου ο κίνδυνος φτώχειας υποχωρεί σηµαντικά.
Ειδικότερα για την οικογένεια στις χώρες της
Νότιας Ευρώπης, το ποσοστό του κοινωνικού
προϋπολογισµού που διατίθεται για την οικογένεια και τα παιδιά, είναι πολύ χαµηλό (της
τάξεως 3% - 7%) µε µέσο όρο 8% για τις χώρες
της ΕΕ-15 (European Commission, 2004). Ο
αντίκτυπος είναι άµεσος όσον αφορά τη µείωση
του ρυθµού γεννήσεων στις χώρες αυτές, ενώ
στην Ελλάδα το φαινόµενο παρουσιάζεται
ιδιαίτερα έντονο.
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της µελέτης «Εφαρµογή
µιας Συνολικής ∆ηµογραφικής Πολιτικής για την
Αντιµετώπιση της Υπογεννητικότητας», που ανέθεσε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο
ΕΚΚΕ και που πραγµατοποιήθηκε από ερευνητική οµάδα µε επιστηµονική υπεύθυνο τη γράφουσα. Στόχος του έργου ήταν οι προτάσεις
µέτρων για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας. Από τη µελέτη
προκύπτουν άµεσα µέτρα οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής, µε ανάλυση κόστους-οφέλους. Η µελέτη διεξήχθη σε τρεις φάσεις που
παρουσιάζονται συνοπτικά στο ανά χείρας
άρθρο:
1. Καταγραφή των µέτρων δηµογραφικής πολιτικής από το 1935 µέχρι σήµερα και
αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των
µέτρων αυτών κατά περιφέρεια, νοµούς και
οµάδες ηλικιών.
2. Επισκόπηση των καλών πρακτικών δηµογραφικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεδοµένα, πολιτικές), µε επικέντρωση στη Γαλλία, η οποία
είναι η κατεξοχήν χώρα εφαρµογής µιας
επιτυχηµένης δηµογραφικής πολιτικής.
3. Προτάσεις δηµογραφικής πολιτικής για την
Ελλάδα και ανάλυσης κόστους-οφέλους
των προτεινόµενων µέτρων.

Οικογενειακές-δηµογραφικές
πολιτικές στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανάλυση κόστους-οφέλους για
την Ελλάδα ∗
Χάρις Συµεωνίδου

Περίληψη
Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, µε κυρίαρχο παράδειγµα τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία, η
υιοθέτηση αποτελεσµατικών µέτρων δηµογραφικής
πολιτικής, όπως για παράδειγµα µέτρων εναρµόνισης
οικογενειακής και εργασιακής ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα οι δείκτες γονιµότητας να πλησιάζουν το
όριο αντικατάστασης των γενεών. Στην Ελλάδα
αντίθετα, οι δείκτες αυτοί διαρκώς µειώνονται. Υπολογίζεται ότι το ετήσιο κόστος µιας αποτελεσµατικής
πολιτικής για την Ελλάδα ανερχόταν το 2004 –χρόνο
διεξαγωγής της παρούσας µελέτης– περίπου στο 1/3
του κρατικού προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων ∆απανών για την παιδεία, την Υγεία
και την Κοινωνική Πρόνοια.

Εισαγωγή
Η σηµερινή κρίση του κράτους πρόνοιας συνδέεται άµεσα µε τις συντελούµενες
δηµογραφικές µεταβολές και ειδικότερα µε τη
µείωση της γονιµότητας στην Ευρώπη που
οδηγεί σε πληθυσµιακή γήρανση και σε αποδυνάµωση του νεανικού και του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Οι κοινωνικές δαπάνες για την
τρίτη και την τέταρτη ηλικία αυξάνονται και η
βιωσιµότητα των συστηµάτων συνταξιοδότησης απειλείται. Ιδιαίτερα στις χώρες της Ν.
Ευρώπης, το µοντέλο της πρόνοιας, ενώ βασίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών, στον παραδοσιακό ρόλο των δύο φύλων και στη σταθερότητα της οικογένειας, βρίσκεται σε αντίθεση
µε τις κοινωνικο-δηµογραφικές µεταβολές που
συντελούνται µε γρήγορο ρυθµό (µείωση γο∗

Το άρθρο βασίζεται στο: Συµεωνίδου, Χ., Μαγδαληνός
Μ., 2007, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους – Οφέλους για την
Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Τµήµατα του άρθρου αυτού έχουν δηµοσιευτεί και στο
Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2006.
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Από το 1992 παρατηρείται αύξηση της
συµµετοχής και των δύο συντρόφων στο εργατικό δυναµικό που δεν εµποδίζεται από την
παρουσία παιδιών (σε σχολική ηλικία): το 2000
σε 6 από 12 κράτη µέλη για τα οποία υπάρχουν
ερευνητικά δεδοµένα, παρατηρούνται τα ίδια
ποσοστά ζευγαριών, όπου και οι δύο εργάζονται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη παιδιών.
Το 2002, τα νοικοκυριά όπου και ο άνδρας και
η γυναίκα εργάζονται είναι διπλάσια σε σύγκριση µε τα νοικοκυριά όπου µόνο ο ένας
εργάζεται. Η τάση δε αυτή, είναι σαφώς εντονότερη ανάµεσα στα βόρεια κράτη µέλη σε
σύγκριση µε τα νότια. Κρίσιµο σηµείο για τη
συµµετοχή των µητέρων στο εργατικό δυναµικό φαίνεται να αποτελεί σε όλες τις χώρες, µε
εξαίρεση τις Σκανδιναβικές, η απόκτηση του
δεύτερου παιδιού και σε µερικές χώρες, όπως η
Γαλλία και το Βέλγιο, η απόκτηση του τρίτου
παιδιού. Η ηλικία του µικρότερου παιδιού φαίνεται ότι επιδρά επίσης, εφόσον οι µητέρες µε
παιδιά 7-14 ετών παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά οικονοµικής δραστηριότητας, έναντι των
µητέρων µε µικρότερα παιδιά. Τέλος, µια νέα
τάση είναι η εργασία το Σαββατοκύριακο, που
παρατηρείται κυρίως ανάµεσα στις γυναίκες µε
πλήρη απασχόληση και στις γυναίκες µε µεγαλύτερα παιδιά.
Στα µονογονεϊκά νοικοκυριά, αποτελούµενα κυρίως από γυναίκες που ζουν µόνες,
σε αντίθεση µε τα άλλα νοικοκυριά, παρατηρείται συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των
παιδιών και της εργασίας, εφόσον τα ποσοστά
απασχόλησης µειώνονται όσο αυξάνεται ο
αριθµός των παιδιών, µε εντονότερη παρατηρούµενη συσχέτιση στη Γερµανία και στη Μ.
Βρετανία. Επιπλέον, τα ποσοστά απασχόλησης
στις µόνες µητέρες µε παιδιά κάτω των 15 ετών
είναι υψηλότερα έναντι των γυναικών που ζουν
µόνες χωρίς παιδί. Τέλος, ενώ σε πολλές χώρες,
όπως στη Γαλλία, παρατηρείται διακοπή της
απασχόλησης κατά τα πρώτα χρόνια της
απόκτησης του παιδιού και στη συνέχεια επανάκαµψη στο εργατικό δυναµικό –δεδοµένων
των πολιτικών που εξασφαλίζουν στη συνέχεια
τη θέση στην εργασία (π.χ. γονικές άδειες)–
στην Ελλάδα, οι γυναίκες είτε εργάζονται συνέχεια είτε όταν διακόψουν δεν είναι δυνατόν να
επανενταχθούν στο εργατικό δυναµικό, λόγω
της ανελαστικότητας της αγοράς εργασίας.
Τέλος, όσον αφορά την ανεργία, οι τάσεις αύξησης (1991-94) στις περισσότερες χώρες ακολουθούνται από ελαφρά µείωση (µέχρι
το 2000). Η Ελλάδα, ωστόσο, αποτελεί τη

∆εδοµένα και πολιτικές για τις χώρες της
EE-15
Γονιµότητα, δηµογραφική εξέλιξη και απασχόληση στις χώρες της ΕE-15
Η µείωση της γονιµότητας στην Ευρώπη
που άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του 1960 –
και ακολούθησε τη γνωστή µεταπολεµική έκρηξη των γεννήσεων (baby-boom)– έχει το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι έχει οδηγήσει στη
µη αναπλήρωση των γενεών, εφόσον το επίπεδο γονιµότητας (1,5 κατά µέσο όρο το 2004
στις χώρες της Ε.Ε.) απέχει κατά πολύ του 2,1
παιδιά ανά γυναίκα, που θεωρείται απαραίτητο
για το σκοπό αυτό. Πρόκειται για τη «δεύτερη
δηµογραφική µετάβαση», στη δηµογραφική
ιστορία της Ευρώπης. Τα χαµηλότερα ποσοστά
γονιµότητας παρουσιάζονται στις χώρες της Ν.
Ευρώπης και συγκεκριµένα στην Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα, όπου υπάρχει και το πλέον
ελλειµµατικό κράτος πρόνοιας και η µεγαλύτερη δυσκολία συνδυασµού οικογενειακής και
εργασιακής ζωής, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά
συναντώνται σε χώρες όπου υπάρχει µια ξεκάθαρη πολιτική για την προστασία της οικογένειας, όπως π.χ. στη Γαλλία. Σε όλα τα κράτη
µέλη παρατηρείται µείωση του µεγέθους των
νοικοκυριών που συνεπάγεται αυξανόµενη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών, εφόσον είναι
ακόµη δυσκολότερο να υπάρξει φροντίδα και
υποστήριξη εντός της οικογένειας (Conseil de
l’Europe, 2006).
Όσον αφορά την απασχόληση (Συµεωνίδου, Μαγδαληνός, 2007), σηµειώνεται ότι η
σχετική αύξηση που παρουσίασε από το 2000
οφείλεται κατά το πλείστον στην αύξηση της
µερικής απασχόλησης, που αφορά κυρίως τις
γυναίκες εργαζόµενες. Η µερική απασχόληση
είναι πολύ υψηλή ανάµεσα στα περισσότερα
κράτη µέλη, ενώ στην Ελλάδα, παρατηρούνται
πολύ χαµηλότερα ποσοστά. Εξάλλου, η αύξηση
της απασχόλησης γενικά κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, οφείλεται στην αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό των γυναικών σε
αναπαραγωγική ηλικία. Ωστόσο, στις χώρες της
Ν. Ευρώπης, η συµµετοχή των παντρεµένων
γυναικών είναι κατά πολύ χαµηλότερη από τη
συµµετοχή των ανύπαντρων και το ίδιο συµβαίνει µε τις γυναίκες που έχουν µικρά παιδιά,
όπου φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο η
απουσία επαρκούς υποδοµής για τη φύλαξη
των παιδιών εκτός της ευρύτερης οικογένειας.
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Η άδεια µητρότητας αποτελεί το θεµέλιο λίθο της κρατικής υποστήριξης προς τις
οικογένειες. Σήµερα, όλα τα κράτη µέλη παρέχουν άδεια µητρότητας τουλάχιστον 14 εβδοµάδων. Τη µικρότερη σε διάρκεια άδεια έχουν
οι µητέρες στη Γερµανία και στην Ιρλανδία (14
εβδοµάδες) και τη µεγαλύτερη στην Ιταλία (έως
πέντε µήνες). Η άδεια µητρότητας χωρίζεται σε
δυο τµήµατα, εκ των οποίων το ένα λαµβάνεται
υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και δεν µεταβιβάζεται στον πατέρα. Στις περισσότερες χώρες,
η άδεια µητρότητας καλύπτεται µε το 100% του
µισθού, αν και υπάρχουν ορισµένες µικρές
διαφοροποιήσεις µείωσης του ποσοστού του
παρεχόµενου µισθού µετά από ένα διάστηµα,
σε χώρες όπως το Βέλγιο και το Ην. Βασίλειο,
ή εισοδηµατικοί περιορισµοί σε άλλες χώρες
(Πίνακας 1).
Η άδεια πατρότητας (που θεσπίστηκε
από την Κοινότητα µόλις το 2000), έχει στόχο
να δώσει στους πατέρες την ευκαιρία να παρίστανται στη γέννηση του παιδιού τους και
διαρκεί στις επιµέρους χώρες από 2 ηµέρες
(π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία) µέχρι
18 ηµέρες (Φιλανδία), αµείβεται δε µε το 100%
του µισθού.
Οι γονικές άδειες λαµβάνονται και από
τους δύο γονείς µετά τη λήψη της άδειας
µητρότητας και αποτελούν ένα µέτρο που
πρωτοεµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας
του ’70 στην Αυστρία και την Ιταλία, αλλά στη
συνέχεια διαδόθηκε κατά πολύ από το τέλος
της δεκαετίας του ’70. Η ελάχιστη διάρκεια
είναι 3 µήνες, λαµβάνονται µέχρι το παιδί να
φτάσει την ηλικία των 8 ετών και αποτελούν
κατά χώρα, άλλοτε ατοµικό και άλλοτε
µεταβιβάσιµο δικαίωµα, είναι δε συνήθως αµειβόµενες (σε 8 χώρες) τουλάχιστον µε ένα
τµήµα του µισθού (Πίνακας 2).

µοναδική χώρα, όπου ενώ η ανεργία ήταν σχετικά χαµηλή κατά την περίοδο 1991-1998, κατά
τα επόµενα έτη αυξάνεται, το έτος 2000 βρίσκεται στο επίπεδο του 11,1%, και το 2005 στο
9,9% που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό µετά
την Ισπανία, ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ-15
(Συµεωνίδου και Μαγδαληνός, 2007). Η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα, όπως και στην
Ιταλία και την Ισπανία, είναι υπερδιπλάσια από
την ανεργία των ανδρών. Τα νοικοκυριά µε ένα
τουλάχιστον παιδί, είναι λιγότερο πιθανό να
µην έχουν κανέναν επί πληρωµή εργαζόµενο
από ότι τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά, ενώ οι
γονείς που ζουν µόνοι συνήθως παρουσιάζουν
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση µε
τους γονείς που ζουν µε άλλους (Eurostat, 2005
www.statistics.gr;).

Μέτρα οικογενειακής - δηµογραφικής
πολιτικής
Τα µέτρα οικογενειακής-δηµογραφικής
πολιτικής, όπως ταξινοµούνται και παρουσιάζονται στην παρούσα µελέτη, αποτελούν τέσσερις χωριστές κατηγορίες: α) προστασία µητρότητας και λοιπές άδειες από την εργασία για
οικογενειακούς λόγους, β) οικογενειακά επιδόµατα, γ) φορολογικές διευκολύνσεις και δ)
φύλαξη και φροντίδα παιδιών.
Άδειες από την εργασία
Όσον αφορά καταρχήν τις άδειες από
την εργασία για οικογενειακούς λόγους, εκτός
από την άδεια µητρότητας που παρέχεται πριν
και µετά τον τοκετό, άδειες για τη φροντίδα του
παιδιού είναι και η άδεια πατρότητας, η γονική
άδεια και η οικογενειακή άδεια.
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Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερµανία

∆ανία
Ελλάδα
Ηνωµένο
Βασίλειο

Ιρλανδία

Ισπανία
Ιταλία

Πίνακας 1
Θεσµοθετηµένη άδεια µητρότητας στις χώρες της Ε.Ε., 2001 (πρώτο παιδί)
Πριν την
Μετά την
∆ιάρκεια
πιθανή
πιθανή
Χρηµατικά επιδόµατα
ηµ/νία
ηµ/νία
τοκετού
τοκετού
16 εβδοµάδες
8
8
Σύµφωνα µε το µέσο καθαρό εισόδηµα
εβδοµάδες
εβδοµάδες
των τελευταίων 13 εβδοµάδων ή 3
µηνών.
82% του µισθού (χωρίς ανώτατο όριο)
15 εβδοµάδες
1
8
για τις πρώτες 30 ηµέρες και 75% (µε
εβδοµάδα
εβδοµάδες
ανώτατο όριο) για την υπολειπόµενη
περίοδο. Μέγιστο όριο 95,37 € την
ηµέρα (01.09.2000)
16 εβδοµάδες
6
10
Καθαρός µισθός µε ανώτατο όριο.
εβδοµάδες
εβδοµάδες
Μέγιστο: 61 € την ηµέρα. Ελάχιστο:
7,53 € την ηµέρα
14 εβδοµάδες
6
8
Μέσος καθαρός µισθός ασφαλισµένου
εβδοµάδες
εβδοµάδες
ατόµου µε ανώτατο όριο τα 13 € την
ηµέρα
18 εβδοµάδες
4
14
90% της τελευταίας πληρωµής µε το
εβδοµάδες
εβδοµάδες
ανώτατο όριο των 394 € την εβδοµάδα
112 ηµέρες
56 ηµέρες
56 ηµέρες
Καθαρός µισθός µε ανώτατο όριο.
Μέγιστο: 36 € την ηµέρα
18 εβδοµάδες :
:
Αν το µέσο εισόδηµα ξεπερνάει τα 106 €
την εβδοµάδα: 90% του εισοδήµατος για
τις πρώτες έξι εβδοµάδες. Πάγιο ποσό
των 95 € την εβδοµάδα για τις λοιπές 12
εβδοµάδες
14 εβδοµάδες Τουλάχιστον Τουλάχιστον 70% του µέσου εβδοµαδιαίου εισοδή4 εβδοµάδες
4 εβδοµάδες µατος. Ελάχιστο όριο 110 € και µέγιστο
όριο 219 €
16 εβδοµάδες :
Τουλάχιστον 100% του µισθού
6 εβδοµάδες
5 µήνες
1 ή 2 µήνες
3 ή 4 µήνες
80% του τελευταίου µισθού.

Λουξεµβούργο

16 εβδοµάδες

Ολλανδία

16 εβδοµάδες

8
εβδοµάδες
6-4
εβδοµάδες

Πορτογαλία

120 ηµέρες

:

Σουηδία

50 ηµέρες

50 ηµέρες

Φιλανδία

105 ηµέρες

30-50
ηµέρες

8
εβδοµάδες
10-12
εβδοµάδες
Τουλάχιστον
90 ηµέρες

100% του µισθού
100% του ηµεροµίσθιου. Ανώτατο ηµεροµίσθιο 153 €
100% του µέσου ηµεροµίσθιου
80% του µισθού που δικαιούται
Το ποσό καθορίζεται στη βάση του εισοδήµατος, και είναι τουλάχιστον 269 € το
µήνα (01.05.2000). Ισοδυναµεί, συνήθως, µε 60% του µισθού.

:

Πηγές:
MISSOC, Mutual information system on social protection, Social Protection in the EU Member States and the European
Economic Area. Situation on 1st January 2001.
Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België 2001. Online: http://socialsecurity.fgov.be/overzicht/index.htm
Κansaneläkelaitos (KELA – The social Insurance Institution of Finland) A Guide to benefits 2001.
Ministry of Health and Social Affairs (April 2002) Swedish family policy. Online:
http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/famchild/index.htm
Department for Work and Pension. Online: http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/famchild/index.htm
Koopmans, I., and Schippers, J.,J., (Unpublished). Female Employment and Family Formation –The Institutional Contex,
Paper prepared for the joint meeting of MoCho, FENICS, DynSoc and AGIR, Brussels, 18-20 February 2003.
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Πίνακας 2
Θεσµοθετηµένη γονική άδεια στις χώρες της Ε.Ε., 2001
∆ικαίωµα
Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερµανία

∆ανία

Ελλάδα
Ηνωµένο
Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία

Σουηδία

Φιλανδία

Αµοιβή

Μερική
άδεια

∆ιάσπαση
της άδειας

Ηλικία
παιδιού

24 µήνες

Ναι

Όχι

0-2 έτη

3 µήνες

Ναι

Όχι

0-4 έτη

3 χρόνια
36 µήνες 5

Ναι
Ναι

Ναι
Ναι

0-3 έτη
0-3 έτη

Ναι

Όχι

Σχετίζεται
µε τη
γέννηση
του
παιδιού

Μέγιστη διάρκεια

επίδοµα µε πάγιο
οικογενειακό πληρωτέο ποσό των
410 € το µήνα 1
536,65 € το µήνα
ατοµικό
(2002)
οικογενειακό Καµία 3
οικογενειακό 307 € το µήνα 4
Υπολογίζεται µε
βάση τον τακτικό
µισθό του
οικογενειακό
εργαζόµενου µε
ανώτατο όριο τα
394 € την εβδοµάδα

10 εβδοµάδες

2

ατοµικό

Καµία

3 µήνες

Όχι

Όχι

0-3 ½
έτη

ατοµικό

Καµία

13 εβδοµάδες 12

Ναι

Ναι

0-5 έτη

14 εβδοµάδες
3 χρόνια

Ναι
Όχι

Ναι
Όχι

0-5 έτη
0-3 έτη

10 µήνες 6

Όχι

Όχι

0-8 έτη

6 µήνες

Ναι

Όχι

0-5 έτη

13 εβδοµάδες 8
3 µήνες

Ναι
Όχι

Όχι 9
Όχι

0-8 έτη
0-3 έτη

480 ηµέρες 11

Ναι

Ναι

0-9 έτη

26 εβδοµάδες
(158 εργάσιµες
ηµέρες και
Σάββατα)

Όχι

Όχι

0-2 έτη

ατοµικό
ατοµικό

Καµία
Καµία
30% του τελευταίου
οικογενειακό
µισθού
επίδοµα µε πάγιο
ατοµικό
πληρωτέο ποσό
1611 € το µήνα 7
ατοµικό
Καµία
ατοµικό
Καµία
390 ηµέρες το 80%
του εισοδήµατος µε
ανώτατο όριο το 7,5
επί του βασικού
ποσού (βασικό
ανάµικτο 10 ποσό το 2002:
3981,40 €)
Κατά τις τελευταίες
90 ηµέρες ένα πάγιο
ποσό των 6,30 € την
ηµέρα
Το ποσό
καθορίζεται µε
βάση το εισόδηµα,
και το ίδιο είναι ως
οικογενειακό ελάχιστο 269 € το
µήνα (01-05-2000).
Being on average 60
% of an employees
pay.

Πηγή: Συµεωνίδου Χ. και Μ. Μαγδαληνός (2006) Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα.
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1

Αν πάρει άδεια µόνο η µητέρα, τότε το επίδοµα δίνεται έως να φτάσει το παιδί 18 µηνών. Αν ο πατέρας παίρνει
τουλάχιστον 6 µήνες άδεια, το επίδοµα µπορεί να δίνεται έως να φτάσει το παιδί 24 µηνών. Για τούς µόνους γονείς και τις
οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα υπάρχει ένα επιπλέον οικονοµικό βοήθηµα. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν την 1
Ιανουαρίου 2002 και µετά, ένα επίδοµα φροντίδας παιδιού αντικαθιστά το επίδοµα της γονικής άδειας. Η βασική διαφορά
ανάµεσα στα δύο επιδόµατα είναι πως το επίδοµα φροντίδας παιδιού βασίζεται στο παιδί και τις ανάγκες του, ενώ η παροχή
γονικής άδειας εξαρτάται από γονικά κριτήρια, όπως είναι η εργασία. Τα επιδόµατα φροντίδας παιδιού δίνονται έως το παιδί
να φτάσει 36 µηνών, ή έως το παιδί να φτάσει 30 µηνών αν µόνο ένας γονέας φροντίζει το παιδί. Το επίδοµα φροντίδας του
παιδιού είναι 14,53 € την ηµέρα.
2
∆υο εβδοµάδες επιπλέον παρέχονται για αποκλειστική χρήση από τον πατέρα. Επιπρόσθετα, κάθε γονέας δικαιούται 13
εβδοµάδες πλήρους άδειας για τη φροντίδα παιδιού.
3
H γονική άδεια είναι µη αµειβόµενη. Ωστόσο, είναι δυνατό κατά τη διάρκειά της να λαµβάνεται ένα επίδοµα ανατροφής
παιδιού, αν ο γονέας το δικαιούται. Οι γονείς µπορούν επίσης να λάβουν ένα πάγιο χρηµατικό επίδοµα µόνο αν έχουν δυο ή
περισσότερα παιδιά. Το 2000 το ποσό ήταν 469 € το µήνα. Αυτό το επίδοµα παρέχεται µέχρι το µικρότερο παιδί να φτάσει
στην ηλικία των τριών ετών.
4
Οι οικογένειες µπορούν να ζητήσουν επιδόµατα ανατροφής παιδιού κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 µηνών του παιδιού,
µόνο αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά το ανώτατο όριο εισοδήµατος. Για τα έγγαµα ζευγάρια, τα οποία δεν
ζουν µόνιµα χωριστά και έχουν ένα παιδί, το όριο είναι 51,129 € το χρόνο, για µόνους γονείς το όριο είναι 38,347 €. Τα όρια
εισοδήµατος είναι κατά προσέγγιση συγκρίσιµα µε ένα καθαρό εισόδηµα του ίδιου ποσού µετά το φόρο και τις µειώσεις.
Από τον 7ο µήνα του παιδιού και µετά, το ανώτατο όριο εισοδήµατος µειώνεται στην περίπτωση των παντρεµένων
ζευγαριών και εκείνων των οποίων το εισόδηµα ξεπερνά τα 16,464 € το έτος και στην περίπτωση των µόνων γονέων, των
οποίων το εισόδηµα ξεπερνά τα 13,498 €. Αυτά τα όρια εισοδήµατος αυξάνονται µε 2,454 € για κάθε επιπλέον παιδί του
δικαιούχου.
5
Υπάρχει µια διαφορά ανάµεσα στη διάρκεια της γονικής άδειας (Elternzeit) και τη διάρκεια του επιδόµατος ανατροφής
παιδιού (Erziehungsgeld). Η διάρκεια της άδειας είναι 3 έτη, αλλά το επίδοµα δίνεται µόνο για 2 έτη. Από την 1η Ιανουαρίου
2001 οι γονείς έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν µια µικρότερη περίοδο του ενός µόνο έτους των εισφορών για τη φροντίδα
του παιδιού, οπότε το µηνιαίο επίδοµα αυξάνεται από 307 € σε 460 €.
6
Μπορεί να επεκταθεί σε 11 µήνες, αν ο πατέρας πάρει τουλάχιστον 3 µήνες άδεια.
7
Η γονική άδεια αµείβεται για τον ένα γονέα, µε την εγγύηση της συνέχισης της απασχόλησης. Χωρίς αυτή την εγγύηση,
ένας γονέας µπορεί να επιλέξει να λάβει ένα πάγιο χρηµατικό επίδοµα για πάνω από 22 µήνες µε 412 € το µήνα.
8
Το δικαίωµα στην άδεια υπολογίζεται σε ώρες και ισούται µε 13 φορές το µέσο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας. Αρχικά, ο
κανονισµός παρέχει 6µηνιαίο δικαίωµα σε µερική άδεια, το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη άδεια 13 εβδοµάδων. Από την 1η
Ιουλίου 1997 η άδεια µπορεί να ληφθεί πλήρως ή τµηµατικά σε περίοδο µεγαλύτερη από 6 µήνες, αν συµφωνεί ο εργοδότης.
9
Από την 1η ∆εκεµβρίου 2001 η γονική άδεια µπορεί να ληφθεί τµηµατικά (µέγιστο 3 φορές), αλλά µόνο µε συµφωνία του
εργοδότη.
10
Ο γονέας µπορεί να µεταφέρει τις ηµέρες που δικαιούται στον άλλο γονέα (οικογενειακό δικαίωµα), εκτός από τις 60
ηµέρες που ονοµάζονται µήνες της µαµάς ή του µπαµπά (ατοµικό δικαίωµα).
11
Από την 1η Ιανουαρίου 2002 το γονικό επίδοµα σε συνδυασµό µε τη γέννηση αποτελείται από 480 ηµέρες. Ένας επιπλέον
µήνας προστέθηκε. Από τότε 2 µήνες (και όχι πια ένας) προορίζονται για τον πατέρα, όπως και για τη µητέρα. Αυτές οι
αλλαγές εφαρµόζονται για τα παιδιά, γεννηµένα µετά την 1η Ιανουαρίου 2002.
12
Ένα άτοµο δικαιούται τη µη αµειβόµενη γονική άδεια αν έχει αποκτήσει γονική ευθύνη για ένα παιδί γεννηµένο ή
υιοθετηµένο µετά τη 15η ∆εκεµβρίου 1999 και αν έχει εργαστεί συνεχόµενα επί ένα έτος στον ίδιο εργοδότη.

Πηγές:
Moss, P. and Deven F. (eds) (1999), Parental leave: Progress or Pitfall.
Bruning, G. and Plantenga J., 1999, “Parental leave and equal Opportunities: experiences in Eight European countries”,
Journal of Social Policy ,pp. 195-209.
MISSOC, “Mutual information system on social protection”, Social Protection in the EU Member States and the European
Economic Area. Situation on 1st January 2001.
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Online: http://www.rva.fgov.be/MenuNL.htm
Kansaneläkelaitos (KELA – The social Insurance Institution of Finland) A Guide to benefits 2001.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugund (2001) Erziehungsgeld, Elternzeit.
Eironline. Online: http://www.eiro.eurofound.ie/index.html.
Work and Care Act. Online: http://wetten.sdu.nl/cgi-bin/logi.
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ποικίλλει ανάλογα µε τον αριθµό των ανήλικων
παιδιών στην οικογένεια και ανάλογα µε το αν
πρόκειται για µονογονεїκή οικογένεια ή οικογένεια και µε τους δυο γονείς. Η Γαλλία και η
Πορτογαλία είναι οι µόνες χώρες που δεν
παρέχουν επίδοµα για το πρώτο παιδί (Πίνακας
3). Επισηµαίνεται ότι στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία δεν υπάρχει σύστηµα
καθολικού οικογενειακού επιδόµατος. Στην
Ιταλία, λόγω αυστηρών εισοδηµατικών περιορισµών έχει µειωθεί το ενδιαφέρον για τα
οικογενειακά επιδόµατα. Για τις οικογένειες µε
ένα παιδί, οι πιο γενναιόδωρες χώρες είναι η
∆ανία, η Γερµανία και το Λουξεµβούργο. Στη
Γαλλία, για τα επιδόµατα από το δεύτερο παιδί
και µετά, το σύστηµα είναι ένα από τα πιο
γενναιόδωρα στην Ευρώπη. Αντίθετα, το Πορτογαλικό σχήµα είναι ένα από τα λιγότερα
γενναιόδωρα στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από
τον αριθµό των παιδιών. Επίσης, στην Ελλάδα,
τα οικογενειακά επιδόµατα είναι εξαιρετικά
χαµηλά, τα χαµηλότερα από όλες τις χώρες της
Ε.Ε., ανεξάρτητα από τον αριθµό των παιδιών
της οικογένειας. Μόνο το επίδοµα για το τρίτο
παιδί είναι κάπως υπολογίσιµο. Στο Λουξεµβούργο, το σύστηµα είναι το πιο γενναιόδωρο,
αλλά µόνο για το δεύτερο παιδί και ακολουθούν η ∆ανία, η Γερµανία, το Βέλγιο, η
Αυστρία και η Φιλανδία. Τέλος, άλλες παροχές
για την οικογένεια αφορούν τα επιδόµατα στα
µονογονεїκά νοικοκυριά, στα παιδιά µε ειδικές
ανάγκες, τα επιδόµατα κατοικίας κ.λπ.

Η µέγιστη διάρκεια της αµειβόµενης
γονικής άδειας συναντάται στη Γαλλία, Γερµανία και Ισπανία (επί τρία χρόνια), ενώ η
µικρότερη στο Βέλγιο (3 µήνες). Σε όσες χώρες, η γονική άδεια είναι µακροχρόνια, οι πληρωµές της είναι χαµηλές, µε εξαίρεση τη
Σουηδία (480 ηµέρες άδεια µετ’ αποδοχών και
άλλους 15 µήνες µη αµειβόµενη άδεια µετά τη
γέννηση του παιδιού, δηλαδή συνολικά 1020
ηµέρες άδεια). Ωστόσο, στη γονική άδεια τίθενται συχνά διάφοροι περιορισµοί, όπως π.χ.
στην Ελλάδα (διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον 12 µηνών πριν τη λήψη της γονικής
άδειας) και η λήψη της είναι περιορισµένη (9%
των εργαζόµενων τη λαµβάνουν). Φαίνεται,
λοιπόν, ότι οι γονικές άδειες έχουν ιδιαίτερη
σηµασία αλλά µόνο όσο είναι αµειβόµενες, για
να γίνει δε ευρύτερη χρήση τους θα πρέπει οι
γονείς να πεισθούν και αυτό να φανεί από τη
στάση των εργοδοτών, ότι το µέτρο αυτό δεν
αντιβαίνει στην επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Άλλες µορφές άδειας για οικογενειακούς λόγους, αφορούν τη φροντίδα των άρρωστων παιδιών, κυµαίνονται από 2-4 µέχρι
και 120 ηµέρες και είναι αµειβόµενες µε µόνη
εξαίρεση την Ελλάδα. Επιπλέον, σε ορισµένες
χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, Φιλανδία, Ολλανδία)
µετά τη γονική άδεια παρέχεται επιπρόσθετη
µη αµειβόµενη άδεια ή άδεια που συνοδεύεται
µε κάποιο επίδοµα.
Ωστόσο, σοβαρή έλλειψη αποτελεί η
µη ύπαρξη άδειας για γονείς ανήλικων παιδιών
που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια (και δεν
είναι βρέφη). Ο εργοδότης εξασφαλίζει την
αντικατάσταση των εργαζοµένων γονέων όταν
βρίσκονται σε άδεια για οικογενειακούς λόγους, µε µόνη εξαίρεση την Ισπανία όπου το
ζήτηµα αυτό ρυθµίζεται από το κράτος.

Φορολογικές διευκολύνσεις
Στα περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε.,
υπάρχουν συστήµατα φοροαπαλλαγών για την
υποστήριξη των οικογενειών µε παιδιά. Ωστόσο, το είδος και το επίπεδο της υποστήριξης
διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Τα
συστήµατα φορολογίας εισοδήµατος µπορούν
να ασκήσουν διευθετήσεις µέσω πιστώσεων
φόρου για το παιδί, µειώσεις φόρου, φορολογικές ελαφρύνσεις για το παιδί ή να διευθετήσουν την αναλογία φόρου σύµφωνα µε την
παρουσία παιδιών στο νοικοκυριό. Από την
ανάλυση προκύπτει πως οι πλέον γενναιόδωρες
χώρες είναι το Λουξεµβούργο, η Ιρλανδία, η
Αυστρία, η Γερµανία, η Πορτογαλία και το
Βέλγιο, ενώ το Ηνωµ. Βασίλειο, η Αυστρία, η
Ελλάδα, η Φιλανδία και η Σουηδία αποτελούν
τις λιγότερο γενναιόδωρες χώρες.

Οικογενειακά Επιδόµατα
Τα οικογενειακά επιδόµατα, αποτελούν
βασικό τµήµα της οικογενειακής πολιτικής
µέχρι το παιδί να φτάσει 16, 17, 18 ή 19 ετών
και αν σπουδάζει, µέχρι 27 ετών. Είναι αφορολόγητα σε όλα τα κράτη µέλη, εκτός από την
Ελλάδα, την Ισπανία και τη Φιλανδία. Όσον
αφορά την κάλυψη του πληθυσµού που δικαιούται οικογενειακά επιδόµατα στην Αυστρία,
∆ανία, Φιλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία,
προβλέπεται καθολική παροχή υπό τη µορφή
ενός ορισµένου επιδόµατος για κάθε ανήλικο
παιδί της οικογένειας. Το ποσό του επιδόµατος
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Πίνακας 3
Ετήσια ποσά (σε €) ανά τύπο οικογένειας για το 2001
Χώρα
Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Αυστρία
Πορτογαλία
Φιλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

Οικογένεια
µε 1 παιδί

Οικογένεια
µε 2 παιδιά

Οικογένεια
µε 3 παιδιά

Οικογένεια
µε 4 παιδιά

840
1476
1656
70,44
288
0
648
526.79
1680
936
1488
300
1080
1284
1236

2388
2952
3312
216
576
1284
1296
1338.66
4092
2112
3120
300
2400
2568
2064

4704
4428
5148
480
864
2928
2148
2900.42
7644
3276
4908
1044
3972
4200
2892

7020
5904
7296
576
1152
4584
3000
4889.81
11196
4752
6696
1488
5796
6168
3720

Ποσό για
επιπλέον
παιδιά
2316
1476
2148
96,84
288
1644
852
6092.13
3552
1236
1788
444
2064
2568
828

Σηµείωση: D: Για παιδιά από 3-7 ετών. Για το πρώτο παιδί από 0-3 ετών, το µηνιαίο ποσό είναι 135 € και το πρώτο παιδί
από 7-18 ετών, είναι 96 €. Για κάθε επόµενο παιδί από 3-17 ετών, το µηνιαίο ποσό είναι 123 €.
I: Βασισµένο στα εισοδήµατα του µέσου εργάτη στην παραγωγή στον τοµέα της βιοτεχνίας για το 2000 (OECD). Τα ποσά
αντιστοιχούν στα οικογενειακά επιδόµατα που δόθηκαν στην Ιταλία κατά την περίοδο 1999-2000.
NL: Βασικό ποσό για οικογένειες µε παιδιά από 12 -17 ετών. Για παιδιά από 6-11 ετών, το ποσό είναι ίσο µε το 85% του
βασικού ποσού και για παιδιά κάτω των 6 ετών, τα οικογενειακά επιδόµατα αντιστοιχούν περίπου στο 70% του βασικού
ποσού.
A: Για ένα παιδί από 10-19 ετών. Για παιδιά από 6-11 ετών το µηνιαίο ποσό είναι 105 € για το 1ο παιδί, 118 € για το 2ο και
131 € για κάθε επιπλέον παιδί.
P: Για παιδιά άνω των 12 µηνών και για οικογενειακό εισόδηµα 1.5 φορά κάτω του ελάχιστου µισθού.
Πηγή: MISSOC, (http://europa.eu.int/employment_social/missoc2001/f_part9_en.htm)

Φροντίδα και φύλαξη παιδιών
Σχετικά µε τις παροχές για παιδιά
µικρότερα των 3 ετών, οι οποίες είναι πολύ
σηµαντικές κυρίως για τις εργαζόµενες µητέρες, το ποσοστό κάλυψής τους στα περισσότερα κράτη µέλη είναι χαµηλότερο από το
5%. Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών σε υπηρεσίες φροντίδας, παρατηρείται στη ∆ανία (περίπου 60%) (Πίνακας 4).

Σήµερα, σε όλη την Ε.Ε., η ανάπτυξη
των συστηµάτων παροχής υπηρεσιών για τη
φροντίδα του παιδιού αποτελεί µια πολιτική
προτεραιότητα, υπάρχουν δε διαφορετικά συστήµατα παροχής στα διάφορα κράτη µέλη.
Στις περισσότερες χώρες, µπορεί να γίνει ένας
πρώτος διαχωρισµός ανάµεσα στην άτυπη και
στην τυπική φροντίδα του παιδιού. Η άτυπη
φροντίδα παρέχεται συνήθως από το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ η τυπική φροντίδα
παρέχεται από εξειδικευµένους, αµειβόµενους
φροντιστές σε θεσµοθετηµένα πλαίσια.
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Πίνακας 4
Θεσµοθετηµένες διευκολύνσεις για τη φροντίδα του παιδιού στις χώρες της ΕΕ15

Αυστρία

Βέλγιο

Γαλλία

Γερµανία

∆ανία

Ελλάδα

Έτος

Σχήµατα και στόχος της
εφαρµογής

1998

Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 0-36
µηνών
Παιδικοί σταθµοί: 3-6 ετών
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 0-36
µηνών
Φροντιστές παιδιών: 0-3 ετών
Προσχολική εκπαίδευση: 2,5 ή
3-6 ετών
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 0-3
ετών
Ecole maternelle: 2-6 ετών
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 0-36
µηνών
Κέντρο φροντίδας ηµέρας: 3-6
ετών
Municipal childminder
arrangement
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 6
µηνών - 2 ετών
Παιδικοί σταθµοί: 3-5 ετών
Φροντίδα για παιδιά: 6 µηνών-6
ετών
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 0-36
µηνών: 0-30 µηνών
Παιδικοί σταθµοί: 3-6 ετών
Κέντρα φροντίδας: 0-4 ετών
Οικογενειακή φροντίδα ηµέρας,
ιδιώτες φροντιστές: 0-4 ετών
Ιδιωτικά κέντρα φροντίδας
ηµέρας: 3-60 µηνών
Play group: 3-6 ετών
Προσχολική εκπαίδευση: 4-5
ετών
Πρώτο προσχολικό στάδιο:
κάτω των 3 ετών
2ο προσχολικό στάδιο: 3-6 ετών
∆ηµόσια & ιδιωτικά κέντρα
φροντίδας
Βρεφονηπιακοί σταθµοί: 3
µηνών –3 ετών
Κέντρα φροντίδας ηµέρας: 0-3
ετών
Προσχολική εκπαίδευση: 3-6
ετών

2000

1998

2000

1999

2000

Ηνωµ.
Βασίλειο*

2000

Ιρλανδία

1998

Ισπανία

Ιταλία

Λουξεµβούργο
Ολλανδία

19981999

1998

Συµµετοχή παιδιών (%
της ηλικιακής οµάδας)
0-3
3 – «ηλικία
έτη
σχολείου»

Ηλικία
υποχρεωτικής
φοίτησης σε
σχολείο

4

68

6

30

97

6

29

99

6

10

78

6

64

91

7

3

46

6

20

60

5

**

56

6

6.9

89.4

6

6

95

6

6
1998

Κέντρα µερικής ή πλήρους
φροντίδας ηµέρας: 0-4 ετών
Υπηρεσίες οικογενειακής
φροντίδας ηµέρας:
Προσχολική οµάδα παιχνιδιού:
2-3 ετών
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Πορτογαλία

Σουηδία

Φιλανδία

1996/
1997

1998

1999

Φροντιστές, βρεφονηπιακοί
σταθµοί, οικογενειακοί
βρεφονηπιακοί σταθµοί: 3
µηνών – 3 ετών
Προσχολική εκπαίδευση: 3-6
ετών
Πριν το σχολείο: 0-6 ετών
Οικογενειακή φροντίδα ηµέρας:
0-6 ετών
Open pre-school: 0-6 ετών
Κέντρα φροντίδας ηµέρας: 0-7
ετών
Οικογενειακή φροντίδα ηµέρας:
0-7 ετών

12.6

64.5

6

48

73****

7

23.6

65.8*****

7

Σηµειώσεις:
*: Μόνο για την Αγγλία. Η παροχή φροντίδας είναι κυρίως ιδιωτική.
**: Το ποσοστό των παιδιών µε ηλικία κάτω των 5 ετών είναι 38%.
***: Τα στοιχεία για το προσχολικό playgroup δεν συµπεριλαµβάνονται. Ηλικιακή οµάδα: 0-4 ετών.
****: Ηλικιακή οµάδα: 1-5 ετών. Το 74% αποτελούν παιδιά ηλικίας 6 ετών.
*****: Ηλικιακή oµάδα: 3-7 ετών, από την οποία τα παιδιά ηλικίας 6 ετών αποτελούν το 76.4%. Προσχολική εκπαίδευση
για παιδιά 6 ετών, 700 ώρες το έτος.
Πηγές:
OECD, (2001) Employment outlook.
OECD, (2000) Early Childhood education and care policy in Finland. Back ground reports.
OECD, (1999) Early Childhood education and care policy in Sweden. Back ground reports.
OECD, (2000) Early Childhood education and care policy in Denmark. Back ground reports.
OECD, (2000) Early Childhood education and care policy in Portugal. Back ground reports.
OECD, (2000) Early Childhood education and care policy in the Netherlands. Back ground reports.
Delemarre (2001) Kinderopvang in gemeenten, de monitor over 1999.
OECD (2001b) Starting strong. Early Childhood Education and Care.
Koopmans, I., and Schippers, J.,J., (unpublished). Female Employment and Family Formation –The Institutional Context,
Paper prepared for the joint meeting of MoCho, FENICS, DynSoc and AGIR, Brussels, 18-20 February 2003.

δοτούµενη φροντίδα (∆ανία, Φιλανδία), κέντρα
παιχνιδιού, υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατασκηνώσεις (Ισπανία), κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Ελλάδα),
κέντρα άλλων δραστηριοτήτων (Ιταλία), ανεξάρτητη απασχόληση µε αµοιβή και κέντρα
εξωσχολικής δραστηριότητας (Πορτογαλία),
προσχολικά κέντρα και κέντρα ηµερήσιας φύλαξης (Σουηδία). Επίσης, οι επιχειρήσεις συχνά
έχουν παιδικούς σταθµούς που αναλαµβάνουν
τα παιδιά των εργαζοµένων.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε
ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος στον τοµέα
της φύλαξης των παιδιών, η οποία, όµως, έχει
επικεντρωθεί στη φύλαξη παιδιών ηλικίας από
3 έως 6 ετών, ενώ ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί
στα µικρότερα παιδιά ηλικίας από 0 έως 3
ετών. Ωστόσο, η ηλικιακή οµάδα 0-3 ετών είναι
σηµαντική και επιδρά ιδιαίτερα στα ποσοστά
συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό και τις
µορφές απασχόλησης των νέων µητέρων.
Επίσης, η φροντίδα των παιδιών σε σχολική
ηλικία είναι ιδιαίτερα σηµαντική όπως τονί-

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών έως την
ηλικία υποχρεωτικής φοίτησης σε σχολείο,
παρουσιάζουν πολύ υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής σε υπηρεσίες φροντίδας, καθώς οι
περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες συνίστανται σε προσχολικά προγράµµατα. Το Βέλγιο, η ∆ανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία έχουν το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης,
το οποίο προσεγγίζει την πλήρη κάλυψη. Στην
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και στο Ην.
Βασίλειο, οι παροχές είναι σχετικά χαµηλές.
Ωστόσο, σε πολλές χώρες, οι άτυποι διακανονισµοί ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας ή
και τους φίλους, είναι εξαιρετικά σηµαντικοί.
Στην Ολλανδία, για παράδειγµα, τα αποτελέσµατα έρευνας έδειξαν πως το 90% των
εργαζοµένων ζευγαριών χρησιµοποιούν άτυπη
(µε πληρωµή ή όχι) φροντίδα για το παιδί, ενώ
τα δυο τρίτα αυτού του ποσοστού συνδυάζουν
την άτυπη µε την τυπική φροντίδα παιδιού.
Ανάµεσα στους «άλλους» τρόπους φύλαξης παιδιών υπάρχουν οµάδες αυτοβοήθειας, οργανωµένες από γονείς (Αυστρία), επι-
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θέτηση, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων των παιδιών και των οικογενειών, µέχρι
σήµερα, η Γαλλία, συνεχίζει να διατηρεί τις πολιτικές της για το παιδί και την οικογένεια. Το
1998, τα γαλλικά οικογενειακά επιδόµατα και
οι υπηρεσίες ισοδυναµούσαν µε το 3,5% του
ΑΕΠ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος για τα
προσχολικά προγράµµατα (école maternelle).
Σύµφωνα µε µελέτη αξιολόγησης της
γαλλικής δηµογραφικής πολιτικής, ενώ τα ζευγάρια αποκτούν οπωσδήποτε ένα πρώτο παιδί,
επηρεάζονται σηµαντικά στην απόκτηση δεύτερου και κυρίως στην απόκτηση τρίτου από τα
ισχύοντα οικογενειακά επιδόµατα και από τα
µέτρα συµφιλίωσης οικογενειακής και εργασιακής ζωής (Συµεωνίδου και Μαγδαληνός, 2007).

ζεται σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για
τη φροντίδα παιδιών σχολικής ηλικίας.
Το παράδειγµα της Γαλλίας
Στο σηµείο αυτό κρίθηκε σκόπιµο να
δοθεί αναλυτικότερα το παράδειγµα της Γαλλίας ώστε να γίνει εκτενής αναφορά στα εφαρµοζόµενα µέτρα οικογενειακής-δηµογραφικής
πολιτικής στη χώρα αυτή, εφόσον όχι µόνο
έλαβε νωρίτερα από τις λοιπές χώρες σχετικά
µέτρα (από το τέλος της δεκαετίας του ’30),
αλλά και έχει υιοθετήσει πλήθος υπηρεσιών και
επιδοµάτων, σχετικών µε το παιδί. Τα επιδόµατα αυτά είναι τα πιο γενναιόδωρα και µε
µεγαλύτερη διάρκεια διεθνώς και το δίκτυο των
υπηρεσιών ανάµεσα στα πιο εκτεταµένα. Για
την ενίσχυση της οικογένειας στη Γαλλία,
εφαρµόζονται πολλών ειδών παροχές που
κατηγοριοποιούνται µε βάση ορισµένα κριτήρια. Αν και το σηµαντικότερο οικογενειακό
επίδοµα είναι ένα καθολικό οικογενειακό
επίδοµα, η µεγαλύτερη έµφαση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών δόθηκε στα
επιδόµατα που ενίσχυαν επιλεκτικά τα χαµηλότερα εισοδήµατα (means-tested). Οι τρέχοντες στόχοι επικεντρώνονται στην υποστήριξη της ανατροφής του πολύ µικρού παιδιού,
στην προώθηση της γέννησης του τρίτου παιδιού, στη µείωση της ένδειας των παιδιών και
στη διευκόλυνση της εναρµόνισης µεταξύ
εργασιακής και οικογενειακής ζωής.
Από το 1945, οπότε καθιερώθηκαν αρχικά τα οικογενειακά επιδόµατα, έχουν αυξηθεί
σε αριθµό, παρουσιάζουν µεγαλύτερη επιλεκτικότητα (εισοδηµατικοί περιορισµοί) και ευρύτερη κάλυψη (τα παιδιά καλύπτονται πια έως
και την ηλικία των 22 ετών και ανεξάρτητα από
τη θέση απασχόλησης των γονέων τους), αλλά
δεν καλύπτουν ακόµα τα πρώτα παιδιά. Η
γαλλική οικογενειακή πολιτική, δίνει, επίσης,
ιδιαίτερη έµφαση στις υπηρεσίες, κυρίως σε
ένα καθολικό, προαιρετικό και ελεύθερο, δηµόσιο προσχολικό σύστηµα, το οποίο καλύπτει
όλα τα παιδιά 3-6 ετών και σχεδόν τα µισά
παιδιά ηλικίας 2 ετών µε ένα πολύ δηµοφιλές
πρόγραµµα.
Συνολικά, το γαλλικό σύστηµα οικογενειακών επιδοµάτων είναι ακόµα, ως επί το
πλείστον, ένα σύστηµα καθολικής κάλυψης.
Παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τις αυστηρές οικονοµικές πιέσεις, τις προσπάθειες να
µειωθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και τις
προσπάθειες κίνησης προς µεγαλύτερη στοχο-

Παρούσα κατάσταση και προβλέψεις για
την Ελλάδα
Στη µελέτη, η ανάλυση της γονιµότητας γίνεται µε βάση το συντελεστή Ολικής
Γονιµότητας, δηλαδή το µέσο αριθµό παιδιών
ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Ο δείκτης αυτός, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται από
το 1983 σε επίπεδο κατώτερο του 2,1 που είναι
απαραίτητο για την αντικατάσταση των γενεών,
ενώ το 2007 ισοδυναµούσε µε µόλις 1,41
παιδιά ανά γυναίκα, γεγονός που τοποθετεί την
Ελλάδα µαζί µε την Ισπανία στην τελευταία
θέση σε σύγκριση µε τις λοιπές χώρες της Ε.Ε.,
αλλά και παγκόσµια. Οι συνέπειες είναι γνωστές: µείωση του ποσοστού αύξησης του πληθυσµού, µηδενική και στη συνέχεια αρνητική
αύξηση, δηµογραφική γήρανση (Eurostat).
Για τους σκοπούς της έρευνας δηµιουργήθηκε, στην Α΄ φάση της µελέτης, µια βάση
δεδοµένων µε όλα τα µέτρα που έχουν θεσπισθεί κατά την περίοδο 1935-2001 σχετικά µε
την οικογένεια. Παράλληλα, έγινε συστηµατική
καταγραφή, σε µηνιαία βάση, των γεννήσεων
και υπολογισµός του δείκτη συνολικής γονιµότητας κατά γεωγραφικό διαµέρισµα και
νοµό.
Από τα αναλυτικά στοιχεία της µελέτης
προκύπτει ότι, για το σύνολο της χώρας υπάρχουν δύο βασικές τάσεις. Η πρώτη, τη δεκαετία
του ’80, αντιπροσωπεύει τη δηµογραφική κατάρρευση της χώρας µε ετήσια µείωση της
γονιµότητας της τάξης του 38%. Η δεύτερη, τη
δεκαετία του ’90, αντιπροσωπεύει µια δηµογραφική σταθεροποίηση µε µείωση της τάξης
του 8%. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της
µέσης ηλικίας της µητέρας, η οποία αυξάνει µε
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Η µικρότερη µείωση στο Συντελεστή
Ολικής Γονιµότητας παρουσιάζεται στους
νοµούς: Αττικήs (υπόλ.), Φλωρίνης, ∆ωδεκανήσου, Καβάλας, Λασιθίου, Ξάνθης, Ζακύνθου, Λέσβου, Κεφαλληνίας, και Κυκλάδων.
Η λίστα µε τους νοµούς µεγαλύτερου
Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας δεν ταυτίζεται
µε τους νοµούς µε τη µικρότερη µείωση στο
Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας. Επίσης, η
λίστα µε τους νοµούς µικρότερου Συντελεστή
Ολικής Γονιµότητας δεν ταυτίζεται µε τους
νοµούς µε τη µεγαλύτερη µείωση στο Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας. Αυτό αντικατοπτρίζει τις σχετικές αλλαγές στην οικονοµική
κατάσταση των νοµών.
Εξετάζοντας την ειδική κατά ηλικία
γονιµότητα στο σύνολο της χώρας, παρατηρούµε ότι τη δεκαετία του ’80 υπάρχει µια
µείωση σε όλες τις οµάδες ηλικιών µε µεγαλύτερη στην οµάδα ηλικίας 15-19 ετών (-58,61%)
και µικρότερη στην οµάδα 30-34 ετών
(-22,2%). Η µείωση αυτή συνεχίζεται τη δεκαετία του ’90 για τις µικρές ηλικίες (15-29),
αλλά αντιστρέφεται στις µεγαλύτερες οµάδες
ηλικιών (30-40 ετών) στις οποίες παρουσιάζεται µια εντυπωσιακή αύξηση µεταξύ ’90 και
’99 της τάξης του 35%. Το τελικό αποτέλεσµα
για την εικοσαετία ’80-’99 είναι µια µεγάλη
µείωση της γονιµότητας (της τάξεως του 60%)
στις µικρές ηλικίες (15-29) και µια µικρή
αύξηση (της τάξης του 6%) στις µεγαλύτερες
ηλικίες.
Σύµφωνα µε τις δηµογραφικές προβλέψεις της Eurostat, η µείωση της γονιµότητας
είναι δυνατόν να αναχαιτιστεί αν οι γυναίκες
αποκτήσουν τον επιθυµητό αριθµό παιδιών. Η
πρόβλεψη αυτή επαληθεύεται στην Ελλάδα
σύµφωνα µε τις έρευνες Γονιµότητας του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών: ο επιθυµητός αριθµός παιδιών στην Ελλάδα ισοδυναµεί µε 2,3 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλαδή υπερβαίνει το όριο
αντικατάστασης των γενεών (βλ. Πίνακα 5).

σχετικά βραδύ ρυθµό τη δεκαετία του ’80, και
µε έντονο ρυθµό τη δεκαετία του ’90.
Εξετάζοντας κατά γεωγραφικό διαµέρισµα, φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο υψηλότερος συντελεστής γονιµότητας το 1999 παρατηρείται στο Β. Αιγαίο (1,47), ενώ ο χαµηλότερος στην πιο φτωχή περιοχή, δηλαδή την
Ήπειρο (1,02). Στη Νότια Ελλάδα, ο υψηλότερος συντελεστής ολικής γονιµότητας το 1999,
παρουσιάζεται στο Ν. Αιγαίο (1,53) ενώ ο
µικρότερος παρατηρείται πάλι στην πιο φτωχή
περιοχή, δηλαδή τη Στερεά Ελλάδα (0,97), η
οποία είναι και η µόνη περιοχή µε Συντελεστή
Ολικής Γονιµότητας κάτω από τη µονάδα. Φαίνεται, ότι τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια
Ελλάδα, ο κανόνας ότι «οι φτωχοί κάνουν
πολλά παιδιά» έχει αντιστραφεί πλήρως. Αυτό
άµεσα υποδεικνύει ότι η κύρια αιτία υπογεννητικότητας στην Ελλάδα πρέπει να αναζητηθεί
στον οικονοµικό τοµέα.
Αναλυτικότερα, οι µικρότεροι Συντελεστές Ολικής Γονιµότητας παρουσιάζονται
στους νοµούς: Ευρυτανίας, Φωκίδος, Σερρών,
Βοιωτίας, Γρεβενών, Ηλείας, Αρκαδίας, Φθιώτιδος, Άρτας, και Κιλκίς. Οι νοµοί αυτοί είναι
ανάµεσα στους φτωχότερους της Ελλάδας.
Οι µεγαλύτεροι Συντελεστές Ολικής
Γονιµότητας παρουσιάζονται στους νοµούς:
Κεφαλληνίας, Κοζάνης, Λαρίσης, Φλωρίνης, Λέσβου, Ηρακλείου, Ρεθύµνης, ∆ωδεκανήσου, Ζακύνθου, και Ξάνθης. Με ορισµένες εξαιρέσεις
(π.χ. το νοµό Ξάνθης, στον οποίο υπάρχει
µεγάλη µουσουλµανική µειονότητα), οι νοµοί
αυτοί είναι ανάµεσα στους πλουσιότερους της
Ελλάδας. Η απλή αυτή παρατήρηση σηµαίνει
ότι η γονιµότητα σε µια περιοχή ισορροπεί σε
ένα σηµείο που καθορίζεται κατά κύριο λόγο
από την οικονοµική δυνατότητα των γονέων να
αποκτήσουν παιδιά.
Επίσης, παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη
µείωση κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1980
µε 1999 στο Συντελεστή Ολικής Γονιµότητας
παρουσιάζεται στους νοµούς: Βοιωτίας, Κορινθίας, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Ευβοίας, Αχαΐας, Ηλείας, Πρεβέζης, Άρτας.
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Πίνακας 5
Πραγµατικός, επιθυµητός και ιδανικός αριθµός παιδιών ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας των γυναικών
(1983, 1997, 1999)
Έρευνα Έρευνα
∆είκτες γονιµότητας
Έρευνα 1983
1997
1999
Λοιπές
Περιφέρεια
Αγροτικές
αστικές
Ελλάδα
Αθήνα Ελλάδα
Αθήνας
περιοχές
περιοχές
Πραγµατικός
1,75
1,97
2,21
1.98
2,02
1,3
Επιθυµητός
2,16
2,27
2,40
2,29
2,20
2,3
Ιδανικός
2,55
2,70
2,84
2,70
2,77
2,71
Αριθµός γυναικών
1.881
2.164
2.259
6.135
503
3.032
δείγµατος
Σηµείωση: Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οµάδες ηλικιών και η οικογενειακή κατάσταση του πληθυσµού του δείγµατος
διαφέρουν στις τρείς έρευνες (έρευνα 1983: έγγαµες γυναίκες ηλικίας 15-49 ετών; 1997: έγγαµες γυναίκες ηλικίας 30-63
ετών, 1999: όλες οι γυναίκες 18-49 ετών).
Πηγές: Συµεωνίδου Χ., 1990, Απασχόληση και Γονιµότητα των Γυναικών στην Περιοχή της Πρωτεύουσας. Αθήνα: Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Συµεωνίδου Χ., ∆ουληγέρης Β., Καππή Χ., Μαγδαληνός Μ., Μαράτου Λ., Μπαλούρδος ∆., Παππάς Π., Σαµαρτζή Μ.,
1992, Κοινωνικο-οικονοµικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Γονιµότητας Στην Ελλάδα, Τόµος Α, Ανάλυση για την Περιοχή
της Πρωτεύουσας. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Συµεωνίδου Χ., ∆ουληγέρης Β., Καππή Χ., Μαγδαληνός Μ., Μαράτου Λ., Μπαλούρδος ∆., Παππάς Π., Σαµαρτζή Μ.,
1997, Κοινωνικο-οικονοµικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Γονιµότητας στην Ελλάδα. Τόµος Β, Ανάλυση κατά Περιοχές.
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Συµεωνίδου Χ., Καβουριάρης Ε., Κανδηλώρου Ε., Μαγδαληνός Μ., Μητσόπουλος Γ., Τσαχαλίδης Γ. Βεζυργιάννη Κ., 2000,
Επιθυµητό και Πραγµατικό Μέγεθος Οικογένειας, Γεγονότα του Κύκλου Ζωής. Μια ∆ιαχρονική Προσέγγιση: 1983-1997.
Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Symeonidou H., 2002, Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Standard Country Report – Greece. N.
York and Geneva: United Nations.
Συµεωνίδου Χ., 2006, Οικογένεια και Γονιµότητα στην Ελλάδα. Ανάλυση κατά Γενεές. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.
Συµεωνίδου Χ., Μαγδαληνός Μ., 2007, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.

δυο σενάρια όµως, η µέση ηλικία της µητέρας
κατά την απόκτηση του πρώτου παιδιού, θα
αυξηθεί σηµαντικά.

Ωστόσο, για να πραγµατοποιηθεί ο
υψηλός αυτός αριθµός θα πρέπει να εκπληρωθούν οι συνθήκες που επιτρέπουν την εναρµόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής
και να ενισχυθούν οικονοµικά οι οικογένειες.
Η Eurostat αναφέρει για την Ελλάδα
τρία σενάρια (εκδοχές) για το έτος 2020.
Σύµφωνα µε το απαισιόδοξο σενάριο, η γονιµότητα θα φτάσει το 1,40 παιδιά ανά γυναίκα.
Η µεσαία εκδοχή υποστηρίζει ότι θα φτάσει το
1,70, η δε αισιόδοξη εκδοχή ότι θα φτάσει το
1,90 παιδιά ανά γυναίκα. Στο απαισιόδοξο
σενάριο έχει θεωρηθεί ότι δεν θα υπάρξουν
σηµαντικές αλλαγές από την Πολιτεία στην
τρέχουσα φροντίδα των παιδιών, στα οικογενειακά επιδόµατα κ.λπ. Η µικρή αύξηση στη
γονιµότητα θα προέλθει από τις αναβληθείσες
γεννήσεις. Στο υψηλό σενάριο αντίθετα, όλες
οι συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν στις γυναίκες να συνδυάσουν επαγγελµατική καριέρα
και µητρότητα, θα εκπληρωθούν πλήρως και
θα ενισχυθεί οικονοµικά η οικογένεια. Και στα

Αποτελεσµατικότητα των µέχρι τώρα
ληφθέντων µέτρων οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα
Αναφορικά µε τα µέτρα δηµογραφικής πολιτικής που έχουν κατά καιρούς εφαρµοσθεί και
την πιθανή επίδρασή τους στη γονιµότητα, η
στατιστική ανάλυση (ανάλυση παλινδρόµησης) έδειξε ότι τα µέτρα που αυξάνουν τη
γονιµότητα των µικρών ηλικιών (15-24 ετών)
είναι διαφορετικά από τα µέτρα που αυξάνουν
τη γονιµότητα των µεγαλύτερων ηλικιών (2544 ετών). Το πρώτο σύνολο µέτρων σχετίζεται
περισσότερο µε οικονοµικές παροχές, ενώ το
δεύτερο σχετίζεται περισσότερο µε εργασιακές
διευκολύνσεις της µητέρας.
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στατιστικά σηµαντική επίδραση. Αντίθετα,
όταν εξετάζεται η επίδραση της γονικής άδειας
στη γονιµότητα στο δηµόσιο τοµέα (Π.∆.
193/88) φαίνεται ως αποτελεσµατικό µέτρο
εφόσον επενεργεί θετικά σε 20 νοµούς και
αρνητικά µόνο σε έναν. Επίσης, η άδεια των 9
µηνών µε αποδοχές που δίνεται στις µητέρες
δηµοσίους υπαλλήλους, εφόσον δεν κάνουν
χρήση του µειωµένου ωραρίου τους (Ν
2683/99), έχει τη σηµαντικότερη στατιστικά
θετική επίδραση στη γονιµότητα.

Στο άρθρο αυτό, είναι δυνατόν να
αναφερθούµε µόνο σε περιορισµένο αριθµό
µέτρων και συσχετίσεων (βλ. Πίνακα 6).
Παραδειγµατικά, αναφέρεται ότι ένα από τα
θεωρούµενα ως σηµαντικότερα µέτρα, η
γονική άδεια (Ν.1483/84), όπως εφαρµόζεται
στην Ελλάδα χωρίς αποδοχές είναι ένα
εξαιρετικά αναποτελεσµατικό µέτρο δηµογραφικής πολιτικής, δεδοµένου ότι ασκεί θετική
επίδραση στον ολικό δείκτη γονιµότητας σε
ένα µόνο νοµό της χώρας, αρνητική σε τρεις,
ενώ σε όλους τους υπόλοιπους δεν έχει

Πίνακας 6
Αριθµός σηµαντικών επιδράσεων ανά νοµό και ηλικία
Σηµαντικό
Αρνητικό
Σηµαντικό
σε νοµούς
σε νοµούς
σε ηλικίες
Νόµος 1483/84
(Προστασία και διευκόλυνση των
εργαζοµένων µε οικογενειακές
υποχρεώσεις –τροποποιήσεις και
βελτιώσεις εργατικών νόµων)
Νόµος 1563/85
(Αφαίρεση από το συνολικό φορολογητέο
εισόδηµα της εργαζόµενης µητέρας της
δαπάνης για τη φύλαξη των παιδιών
µέχρι 6 ετών που µένουν µαζί της)
Προεδρικό ∆ιάταγµα 193/88
(∆ιευκολύνσεις στους εργαζόµενους µε
οικογενειακές υποχρεώσεις)
Νόµος 1892/90
[Μηνιαίο επίδοµα 34.000δρχ (€ 99.78)
επί 3ετία στη µητέρα που αποκτά τρίτο
παιδί και ισόβια «σύνταξη» στην
πολύτεκνη µητέρα (άρ.63, § 4)]
Νόµος 2085/92
(Γονική άδεια για µητέρες υπαλλήλους
του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. χωρίς
αποδοχές)
Νόµος 2238/94
(Μείωση φόρου εισοδήµατος ανάλογα µε
τα τέκνα)
Υ.Α. αριθ. 50898/12.12.96
(Χορήγηση δανείων από ΟΕΚ ανάλογα
µε τα τέκνα για αποπεράτωση ή επέκταση
οικίας)
Υ.Α. 50186/97
(Χορήγηση δανείων από ΟΕΚ σε
πολυτέκνους για ανέγερση κατοικίας)
Νόµος 2683/99
(Γονική άδεια για τις µητέρες υπαλλήλους
µε ή χωρίς αποδοχές)
Σύνολο

Αρνητικό
σε ηλικίες

1

3

7

6

8

1

12

4

20

1

30

4

1

0

6

0

1

1

3

1

0

0

3

0

2

0

5

0

1

3

3

1

12

0

12

0

46

9

81

16

Πηγή: Συµεωνίδου Χ., Μαγδαληνός Μ., 2007, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα.
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πραγµατοποιούν και τον κοινωνικό τους ρόλο
ως µέσων αναδιανοµής του εισοδήµατος. Από
στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών προκύπτει ότι από τα 199.350 άτοµα των οποίων το
εισόδηµα ήταν µέχρι 6.000€, µόνον 30 έκαναν
χρήση των φοροαπαλλαγών! Εποµένως, µια
αποτελεσµατική δηµοσιονοµική πολιτική θα
πρέπει να στηριχθεί κυρίως στην άµεση εισοδηµατική ενίσχυση.
Στην στήλη 3 του Πίνακα 7 παρουσιάζεται η άµεση εισοδηµατική ενίσχυση που
θα προέκυπτε αν δίναµε την φοροαπαλλαγή
σαν άµεση εισοδηµατική ενίσχυση προσαυξηµένη µε τις εκπίπτουσες δαπάνες για
εκπαίδευση, για υγεία και οικογενειακούς λόγους. Οι δαπάνες αυτές (363,9€) (βλ. και Συµεωνίδου, Μαγδαληνός 2007) προσαυξάνονται
ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών. Έτσι µια
οικογένεια µε ένα παιδί θα έχει προσαύξηση
363,9€ και µια οικογένεια µε δύο παιδιά θα
έχει προσαύξηση το διπλάσιο, δηλαδή 727,8 €,
κοκ. Από τον Πίνακα αυτόν προκύπτει και η
πολιτική ενίσχυσης των πολύτεκνων οικογενειών που θα έπρεπε να εφαρµόσει η Πολιτεία,
εστιάζοντας στις οικογένειες µε 3 ή περισσότερα παιδιά και µε περιορισµένο εισόδηµα,
για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης.
Επιπλέον, είναι αναγκαία η υποστηρικτική πολιτική στον τοµέα εναρµόνισης
οικογενειακής και εργασιακής ζωής και είναι
απαραίτητη τόσο η καθιέρωση της αµειβόµενης –µερικά τουλάχιστον– γονικής άδειας
όσο βέβαια και η έµφαση της πολιτικής στον
τοµέα των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών. Το θεωρούµε αυτονόητο ότι χωρίς µια
τέτοια υποστηρικτική πολιτική τα αποτελέσµατα της δηµοσιονοµικής πολιτικής δεν πρόκειται να έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Τα σχετικά µέτρα που θα έπρεπε να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι τα
εξής: κατάργηση διπλοβάρδιας στα σχολεία,
κάλυψη των αναγκών σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς, ενεργοποίηση του θεσµού των βοηθών µητέρων, αµειβόµενες –µερικά τουλάχιστον– γονικές άδειες και ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης.

Η αίσθηση ασφάλειας που παρέχει το
δηµόσιο, ότι η χρήση της γονικής άδειας δεν
θα λειτουργήσει αρνητικά στην εργασιακή
κατάσταση των γονιών (συνήθως της µητέρας)
που κάνουν χρήση της άδειας, αλλά και το
γεγονός της µη διακοπής του µισθού στην
περίπτωση των µητέρων δηµοσίων υπαλλήλων, φαίνεται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην παραπάνω εικόνα. Ένα άλλο µέτρο, η
δυνατότητα να αφαιρείται από το συνολικό
επίδοµα της µητέρας πριν την επιβολή φόρου,
η δαπάνη για τη φύλαξη παιδιών µέχρι 6 ετών
που µένουν µαζί της (Ν.1563/85) και οι φορολογικές διευκολύνσεις για όποιον προστατεύει
παιδιά (Ν.2683/99) έχουν στατιστικά θετική
επίδραση στη γονιµότητα.
Το συµπέρασµα που προέκυψε από την
πρώτη φάση της µελέτης ήταν η επιβεβαίωση
του οικονοµικο-κοινωνικού χαρακτήρα της
µείωσης της γονιµότητας και συνεπώς η αναγκαιότητα θέσπισης και εφαρµογής νέων
µέτρων, τα οποία θα εναρµονίζουν την οικογενειακή µε την εργασιακή ζωή. Επίσης, προέκυψε η αναγκαιότητα διαρκούς αξιολόγησης
και επαναπροσδιορισµού της νοµοθεσίας και
των µεθόδων κοινωνικής πρόνοιας για την
επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος της
χώρας µας.

Προτεινόµενη οικογενειακή - δηµογραφική πολιτική µε βάση την ανάλυση
κόστους - οφέλους για την Ελλάδα
Από την ανάλυση των αιτιών µείωσης
της γονιµότητας µε βάση τις έρευνες Γονιµότητας που έχουν διεξαχθεί στο ΕΚΚΕ
(1983, 1997, 1999) και των στοιχείων µιας πιο
πρόσφατης µελέτης (Συµεωνίδου και Μαγδαληνός, 2007), προκύπτει ότι η κύρια αιτία της
µείωσης της γονιµότητας στην Ελλάδα πρέπει
να αναζητηθεί στον οικονοµικό τοµέα. Επειδή
δε ο «επιθυµητός» και ο «ιδανικός» αριθµός
παιδιών είναι σαφώς υψηλότερος από τον
πραγµατικό (Πίνακας 5), η όποια οικογενειακή-δηµογραφική πολιτική θα πρέπει να
στοχεύει: α) στην αύξηση του οικογενειακού
εισοδήµατος, β) στην εξασφάλιση κρατικής
υποδοµής για την εναρµόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των ζευγαριών.
Από την ανάλυση των φορολογικών
απαλλαγών της µελέτης (Συµεωνίδου και
Μαγδαληνός, 2007) προκύπτει ότι όχι µόνο
στερούν από το δηµόσιο ένα µεγάλο ποσό
εσόδων αλλά, ακόµη, δεν φαίνεται να
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Πίνακας 7
Ποσοστά άµεσης εισοδηµατικής ενίσχυσης στο µέσο εισόδηµα ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών
Σενάριο Αναφοράς
Αριθµός παιδιών
Μέσο εισόδηµα (€)
Εισοδηµατική
Ποσοστό ενίσχυσης
ενίσχυση (€)
στο εισόδηµα
0
6,4 χιλ
0
0
1
15,1 χιλ
452
3,0%
2
17,1 χιλ
933
5,46%
3
15,7 χιλ
1708
10.9%
4
13,9 χιλ
2395
17,14%
5
12,3 χιλ
3140
25.5%
6
12,1 χιλ
3944
32.5%
Πηγή: Συµεωνίδου Χ., Μαγδαληνός Μ., 2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα

χρόνο, το συνολικό κόστος θα ανερχόταν σε
513,6 εκ. €.
Ενισχύοντας τη γυναικεία απασχόληση, ενισχύεται έµµεσα το οικογενειακό εισόδηµα και εποµένως η γονιµότητα. Υπολογίζεται ότι µια πολιτική απασχόλησης υπέρ των
γυναικών µε στόχο την κάλυψη 468.000 θέσεων εργασίας θα έχει κόστος επιµόρφωσης
των γυναικών (10% του βασικού µισθού για 6
µήνες) ισοδύναµο µε 158,6 εκ. € άπαξ και
µεταβλητό κόστος (ετήσια επιδότηση των
επιχειρήσεων µε 30% του βασικού µισθού για
κάθε προσλαµβανόµενη γυναίκα) περίπου 1,03
δις €. Το συνολικό κόστος των παραπάνω
µέτρων φαίνεται στον Πίνακα 8.
Η συνδυασµένη χρήση των παραπάνω
µέτρων µπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του
µέσου αριθµού των παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας από 1,3 σε 1,72 παιδιά
περίπου κατά µέσον όρο. Επιπλέον, η συνδυασµένη χρήση των µέτρων οδηγεί σε σηµαντικότατη µείωση του κόστους υλοποίησης της
πολιτικής.
Θεωρούµε επίσης αναγκαίο να κάνουµε την εξής επισήµανση. Με τη µετατροπή
3.529 νηπιαγωγείων και 2.297 δηµοτικών
σχολείων σε ολοήµερα οι οικογένειες εξοικονοµούν µια σηµαντική δαπάνη από το ότι δεν
είναι πια απαραίτητο να στέλνουν τα παιδιά
τους σε ιδιωτικά σχολεία, πράγµα που συνδέεται µε µια σηµαντική αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος. Φυσικά η αύξηση αυτή θα
έχει περαιτέρω επιδράσεις στη γονιµότητα και
µε τον τρόπο αυτό βλέπουµε ξεκάθαρα τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα που θα έχει
η εφαρµογή µιας συνολικής δηµογραφικής
πολιτικής στη χώρα.

Για να καλυφθούν κατ’ αρχήν οι ανάγκες της χώρας σε πρωινά µόνον τµήµατα
σχολείων σε δηµοτικά χρειάζονται να κατασκευαστούν συνολικά 86 νέα σχολεία στην
Αττική και 309 στην υπόλοιπη χώρα (συνολικό σταθερό κόστος 290,7 εκ. €). Όσον
αφορά τα νηπιαγωγεία χρειάζεται να κατασκευαστούν 75 στην Αττική και 135 στη λοιπή
χώρα µε συνολικό σταθερό κόστος 78 εκ. €.
Επιπλέον, για να επεκταθεί ο θεσµός των
ολοήµερων σχολείων σε όλα τα δηµοτικά και
νηπιαγωγεία της χώρας απαιτείται να γίνουν
ολοήµερα ακόµη 2.297 δηµοτικά και 3.529
νηπιαγωγεία, µε κόστος λειτουργίας 48,93 εκ.
€ ανά έτος.
Όσον αφορά τις ανάγκες σε βρεφονηπιακούς σταθµούς υπολογίζεται ότι πρέπει να
κατασκευαστούν συνολικά 3.962 σταθµοί για
100% κάλυψη των παιδιών ηλικίας 1-4 ετών,
µε συνολικό σταθερό κόστος κατασκευής 580
εκ. € και λειτουργίας 57,4 εκ. € το έτος.
Ωστόσο, η ενεργοποίηση του θεσµού των
«βοηθών µητέρων» (φύλαξη 5 παιδιών ανά 1
ειδικευόµενη µητέρα) θα µπορούσε να συµβάλει σηµαντικά καλύπτοντας το 50% των
357.827 παιδιών ηλικίας 1-4 ετών που είναι
σήµερα ακάλυπτα. Για το σκοπό αυτό θα
χρειάζονταν 35.783 «βοηθοί µητέρες» µε ετήσιο κόστος 183,78 εκ. €, ενώ αντίστοιχα θα
µειωνόταν το κόστος σε σταθµούς.
Σχετικά µε τις γονικές άδειες, το κόστος τους, αν διαρκούν επί 1 χρόνο και αµείβονται µε το βασικό µισθό, υπολογίζεται (για
210.000 εργαζόµενες γυναίκες ηλικίας 25-40
ετών που αναµένεται να αποκτήσουν 1 επιπλέον παιδί) σε 1,5 δις € άπαξ, αν δε επέλεγαν
να εργασθούν 70.000 γυναίκες επιπλέον κάθε
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Πίνακας 8
Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόµενης πολιτικής υπολογισµός γενικού κόστους της πολιτικής
1. ∆ηµοσιονοµικό κόστος
2,82 δις/έτος
2. Νέα σχολεία (για αποφυγή διπλοβάρδιας)
α. ∆ηµοτικά
290,7 εκ άπαξ
β. Νηπιαγωγεία
78 εκ άπαξ
3. Ολοήµερα ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία για πλήρη κάλυψη
α. ∆ηµοτικά
19,29 εκ/έτος
β. Νηπιαγωγεία
29,64 εκ/έτος
4. Βρεφονηπιακοί σταθµοί
580 εκ άπαξ
57,42 εκ/έτος
5. Βοηθοί µητέρες
183,78 εκ/έτος
6. Απασχόληση
Κόστος πολιτικής (επιµόρφωση κλπ)
158,6 εκ άπαξ
Επιδότηση µισθού
951,3 εκ/έτος
7. Γονικές άδειες
1,5 δις άπαξ
513,6 εκ/έτος
Συνολικό σταθερό κόστος πολιτικής
2,6 δις άπαξ
Συνολικό µεταβλητό κόστος
4,575 εκ/έτος
Μείον αντικατάσταση επιδοµάτων (*)
-753 εκ/έτος
Μείον πρόσθετα φορολογικά έσοδα (**)
-913 εκ/έτος
Συνολικό µεταβλητό κόστος πολιτικής
2,905 δις/έτος
Σηµειώσεις
(*) Οι τρέχουσες δαπάνες για οικογενειακά επιδόµατα ανέρχονται σε 753 εκ. ευρώ ετησίως και θα πρέπει να
αφαιρεθούν από τον τελικό υπολογισµό του ετήσιου κόστους της πολιτικής.
(**) Η απώλεια φορολογικών εσόδων του δηµοσίου που οφείλεται στις φοροαπαλλαγές έχει υπολογισθεί ότι
ανέρχεται στο ποσόν των 913 εκ. ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος της
πολιτικής εφόσον η πολιτική στηρίζεται στην αντικατάσταση των φοροαπαλλαγών.
Πηγή: Συµεωνίδου Χ., Μαγδαληνός Μ., 2006, Πολιτικές για την Οικογένεια στις Χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Εναρµόνιση Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής. Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Ελλάδα. Αθήνα:
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.

Από τον Πίνακα 8 παρατηρούµε ότι
για την υλοποίηση της πολιτικής χρειάζονται
περίπου 2,6 δις € άπαξ και 2,905 δις σε ετήσια
βάση. Για να σχηµατίσουµε µια εικόνα για το
τι µεγέθη αντιπροσωπεύουν τα ποσά αυτά
αναφέρουµε ότι οι δαπάνες για την παιδεία και
υγεία-πρόνοια του Τακτικού Προϋπολογισµού
και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχονται το 2004 σε 5,55 και 4,434 δις
€ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά σε 10 δις €
περίπου. Εποµένως η πολιτική αν υλοποιηθεί
συνεπάγεται ένα ετήσιο κόστος που ανέρχεται
περίπου στο 1/3 περίπου του Τακτικού Προϋπολογισµού και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων για την παιδεία, την υγεία
και την πρόνοια.
Τέλος, όπως και στην περίπτωση της
Γαλλίας, όπου η δηµογραφική πολιτική στηρίχθηκε σε ερευνητικά δεδοµένα και αντίστοιχες µελέτες, πιστεύεται ότι η τελευταία
µελέτη του ΕΚΚΕ της οποίας περίληψη παρουσιάζεται εδώ, µπορεί να αποτελέσει ένα
χρήσιµο εργαλείο για τη χάραξη µιας αποτε-
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Συµπεράσµατα
Από τα αναλυτικά στοιχεία της µελέτης προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:
α) Τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Ελλάδα, ο κανόνας ότι «οι φτωχοί κάνουν πολλά
παιδιά» έχει αντιστραφεί πλήρως. β) Από τα
µέτρα δηµογραφικής πολιτικής που έχουν
κατά καιρούς εφαρµοσθεί η στατιστική ανάλυση (ανάλυση παλινδρόµησης) έδειξε ότι τα
µέτρα που αυξάνουν τη γονιµότητα των
µικρών ηλικιών (15-24 ετών) είναι διαφορετικά από τα µέτρα που αυξάνουν τη γονιµότητα των µεγάλων ηλικιών (25-44). γ) Ανάµεσα στα µέτρα δηµογραφικής πολιτικής όλων
των χωρών της Ε.Ε.-15, εκτός από την άδεια
µητρότητας, που ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη
και είναι αµειβόµενη, ιδιαίτερη σηµασία έχει η
γονική άδεια, που λαµβάνεται και από τους
δύο γονείς. δ) Στην Ελλάδα φάνηκε από την
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ανάλυση των στοιχείων ότι µια αποτελεσµατική δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει να
στηριχθεί στην άµεση εισοδηµατική ενίσχυση
και ε) Το συνολικό κόστος των προτεινόµενων
µέτρων για την Παιδεία, την Υγεία και την
Πρόνοια, ανέρχεται στο 1/3 περίπου του
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η ανάλυση της οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής στην Ευρώπη, σε συνδυασµό µε το δηµογραφικό ζήτηµα της µείωσης
της γονιµότητας και της έντονης πληθυσµιακής γήρανσης, υποδηλώνει την έντονη
ανάγκη υιοθέτησης πιο αποτελεσµατικής
οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής ιδιαίτερα σε ορισµένες χώρες. Η αντιστροφή του
δηµογραφικού χάρτη της Ευρώπης αντανακλά
και την υιοθέτηση επί µέρους πολιτικών, από
τις χώρες της Ε.Ε.-15.
Οι Σκανδιναβικές χώρες, µε την
υιοθέτηση αποτελεσµατικών µέτρων συµφιλίωσης οικογενειακής-εργασιακής ζωής έχουν
υψηλότερη γονιµότητα από τις χώρες της Ν.
Ευρώπης, όπου το κράτος πρόνοιας είναι
εξαιρετικά ανεπαρκές, ενώ πριν δύο δεκαετίες
ακόµη, υπερίσχυαν οι παραδοσιακές δοµές και
η γονιµότητα των χωρών της Ν. Ευρώπης ήταν
υψηλότερη από τη γονιµότητα των Σκανδιναβικών χωρών. Τώρα πια, φαίνεται πως τα
πρότυπα για υψηλότερη γονιµότητα δεν
επαρκούν για την αναπλήρωση των γενεών. Η
επιθυµία για υψηλότερο αριθµό παιδιών, στις
χώρες της Ν. Ευρώπης και στην Ελλάδα, πρέπει να συνδυαστεί µε την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, ώστε να πραγµατοποιηθεί ο
στόχος της ανάκαµψης της γονιµότητας. Το
παράδειγµα της Γαλλίας είναι χαρακτηριστικό
µιας επιτυχηµένης οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής. Η προτεινόµενη δηµογραφική
πολιτική για την Ελλάδα, µε βάση την
ανάλυση κόστους-οφέλους, δείχνει ότι το ποσοστό γονιµότητας είναι δυνατόν, αν εφαρµοστούν τα κατάλληλα µέτρα, να ανέλθει σταδιακά στο 1,7 παιδιά ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας.
Η δυναµική του φαινοµένου της γονιµότητας χρήζει διαρκούς µελέτης και αναπροσαρµογής των εκάστοτε εφαρµοζόµενων πολιτικών ανάλογα µε τις ανάγκες του πληθυσµού.
Εξάλλου, όπως είπε και ο διάσηµος δηµογράφος Alfred Sauvy, «τα δηµογραφικά φαινόµενα εκδικούνται τροµερά όποιους τα αγνοούν».
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πρωταρχικές ανάγκες είναι, κατά τον Μαρξ οι
«υπαρξιακές ανάγκες» σε σχέση µε τις ανθρώπινες ανάγκες που δεν κατευθύνονται από φυσική παρόρµηση και τις διαχωρίζει στις µη αλλοτριωµένες που έχουν ποιοτικό χαρακτήρα και
στις αλλοτριωµένες που έχουν ποσοτικό χαρακτήρα (Heller, 1975, p. 161).
Οι βασικές πνευµατικές ανάγκες περιστρέφονται αρχικά γύρω από την πολιτική,
όπως έγραφε ο Αριστοτέλης ‘ο άνθρωπος είναι
ζώο πολιτικό’ και επεκτείνονται στον επιστηµονικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό,
ηθικό, πολιτισµικό και καλλιτεχνικό τοµέα. Οι
δευτερεύουσες πνευµατικές ανάγκες συνδέονται µε το βαθµό συνειδητότητας κάθε πολίτη
και δίνουν το στίγµα των ξεχωριστών του ενδιαφερόντων και της προσωπικής ή συλλογικής
του συµβολής στην ιστορία των αξιών και του
πολιτισµού.
Η έννοια της ανθρώπινης ανάγκης
παίρνει, σε διαφορετικές ιστορικές εποχές ή
γεωγραφικές ζώνες ή πολιτικά συστήµατα,
ξεχωριστό περιεχόµενο. Είναι βέβαιο ότι ο
άνθρωπος στην ιστορική του πορεία περνούσε
από απλά σε όλο και πιο πολύπλοκα εξελικτικά
στάδια στην προσπάθειά του να καλύψει τις
ανάγκες και να καλλιεργήσει τα πνευµατικά και
πολιτιστικά του ενδιαφέροντα. Ο πρωτόγονος
άνθρωπος, που ήταν σε άµεση επαφή και πλήρη
εξάρτηση µε τη φύση, αφήνει αναπόφευκτα
εκείνη να προσδιορίζει τα πλαίσια ικανοποίησης των αναγκών του. Αργότερα, εγκαταλείπει αυτή την παθητική σχέση του µε τη φύση
και επιζητεί την απελευθέρωση ή χειραφέτησή
του. Εξελικτικά, οι ανάγκες όχι µόνο αντιµετωπίζονται, αλλά και προσδιορίζονται ή ελέγχονται συλλογικά µε διαφορετικούς τρόπους σε
κάθε ξεχωριστό κοινωνικο-οικονοµικό, πολιτικό και ιδεολογικό σύστηµα. Ο άνθρωπος έχει
υπόσταση φυσική και ταυτόχρονα ιστορικοκοινωνική.
Η διαδικασία της παραγωγής είναι η
κυρίαρχη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση, η
πρωταρχική ανάγκη της ζωής του και η πρώτη
ιστορική του πράξη. Η ανάπτυξη της παραγωγής δεν δηµιουργεί µόνο νέες υλικές ανάγκες, αλλά και νέες κοινωνικές σχέσεις. Ο
άνθρωπος οργανώνει και ικανοποιεί τις ανάγκες
του µέσα από τις κοινωνικές του σχέσεις. Όπως
έγραφε ο Marx, «η κοινωνία είναι η δεύτερη
φύση του ανθρώπου, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος
στις κοινωνικές του σχέσεις». Η κοινωνία µε τη
λειτουργία των οργανωµένων θεσµών της προωθεί ένα σύστηµα αξιών και αρχών που προσ-

Στρατηγική ανάπτυξης της
κοινωνικής πολιτικής
στο επίπεδο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Νίκος Φακιολάς

Περίληψη
Η ανάληψη πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση των αναγκών, την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων µιας πόλης προϋποθέτει πολιτική βούληση,
στρατηγικό σχεδιασµό και επαρκή χρηµατοδότηση.
Άµεσος στόχος είναι η οργάνωση ορθολογικών
παρεµβάσεων υποστήριξης του πληθυσµού και επίλυσης των προβληµάτων του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των υπηρεσιών και υποδοµών ενός ∆ήµου ή
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Συµπληρωµατικά,
απαιτείται ενθάρρυνση της ενεργού συµµετοχής των
πολιτών και συντονισµός, ενίσχυση, διεύρυνση των
εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων των πολιτών. Το παρόν άρθρο πραγµατεύεται τους όρους και
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής
στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Ανθρώπινες ανάγκες και κοινωνικά προβλήµατα
Οι ανθρώπινες ανάγκες συνολικά διακρίνονται σε βασικές και δευτερεύουσες ή
επίκτητες. Μπορούν, επίσης, να διακριθούν σε
υλικές και πνευµατικές ανάγκες αλλά µε δυσκολία στη χάραξη των αντίστοιχων ορίων. Οι
υλικές ανάγκες καθορίζουν τις πνευµατικές,
αλλά και διαχρονικά-εξελικτικά καθορίζονται
από αυτές.
Βασικές υλικές ανάγκες θεωρούνται οι
βιολογικές και οι ανάγκες επιβίωσης των
ανθρώπων που καθορίζονται από το επίπεδο
οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών της πόρων,
την οργάνωση της παραγωγής, τον καταµερισµό της εργασίας, τα πρότυπα διανοµής και
κατανάλωσης αγαθών καθώς και τον καταµερισµό του κοινωνικού πλούτου. Οι δευτερεύουσες υλικές ανάγκες είναι απόρροια εναλλακτικών προσεγγίσεων βασικών αναγκών ή
αποτελούν φυσική ή ποιοτική επέκτασή τους
στον παραγωγικό και κοινωνικό τοµέα. Οι
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γίας της κοινωνίας, όπου εντάσσεται, επηρεάζουν τους τρόπους που αντιλαµβάνεται, ικανοποιεί και εξατοµικεύει τις ανάγκες του. Οι
άνθρωποι όµως έχουν ανάγκες, πραγµατικές ή
επίκτητες ή ακόµα και αποκλίνουσες τις οποίες
διαρκώς διευρύνουν.
Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι
αποτυχαίνοντας να ικανοποιήσουν τις βασικές
ή και τις επίκτητες ανάγκες τους βρίσκονται
αντιµέτωποι µε σοβαρά προσωπικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήµατα που αρκετές
φορές καταλήγουν σε αντικοινωνικές ή παραβατικές συµπεριφορές. Ο έλεγχος της κοινωνικής παθολογίας συµβαδίζει µε τον τρόπο και
το βαθµό αντιµετώπισης των συνολικών αναγκών και επιδιώξεων των µελών κάθε κοινωνίας σε εθνική και διεθνή κλίµακα.

διορίζει και ιεραρχεί τις κοινά ή παραδοσιακά
αποδεκτές πραγµατικές και επίκτητες ανάγκες
των µελών της (Marx, 1974 σ. 363, 1971 σ.
188, 1973 σ. 600).
Η διαδικασία διαµόρφωσης, συνειδητοποίησης και ικανοποίησης των ανθρώπινων
αναγκών δεν είναι οµοιόµορφη. Σύµφωνα µε τη
µαρξιστική θεωρία, οι κοινωνικές τάξεις από τη
θέση τους στην παραγωγή και την κοινωνία
έχουν διαφορετικές δυνατότητες ικανοποίησης
των αναγκών τους. Στις καπιταλιστικές κοινωνίες, παρόλο που ο κάθε άνθρωπος εξακολουθεί
να έχει ανάγκη τον άλλον, ο τρόπος ικανοποίησης των αναγκών της κυρίαρχης τάξης των
αστών, εµποδίζει τη διαδικασία για την ικανοποίηση των αναγκών των άλλων µελών της
κοινωνίας (Marx, Engels, 1979, τοµ. Β΄, σ.
181). Στο καπιταλιστικό σύστηµα, η εργαζόµενη τάξη είναι αυτή που δηµιουργεί όλες τις
υλικές αξίες, όµως, «από όλη τη µάζα των
προϊόντων, που παράγει η εργατική τάξη, παίρνει πίσω µονάχα ένα µέρος για τον εαυτό της»
(Engels, 1975, σ. 72).
Στις οργανωµένες κοινωνίες ο προσδιορισµός και η ιεράρχηση των αναγκών, µαζί µε
την επινόηση των µέσων ικανοποίησής τους,
συνθέτουν την ανθρώπινη ιστορία και δίνουν
περιεχόµενο στους πολύµοχθους αγώνες για
επιβίωση και αξιοπρέπεια των λαών. Μέσα από
ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διεργασίες
δίνεται συνήθως η απάντηση στο ερώτηµα για
την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που
χρειάζεται ο άνθρωπος σε συνδυασµό µε την
εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής του σε ένα
βιώσιµο περιβάλλον. Είναι όµως ανησυχητικό
το γεγονός ότι ο σηµερινός άνθρωπος καταδυναστεύει τη φύση και συγχρόνως πολλαπλασιάζει αλόγιστα το φάσµα των επιθυµιών
του, κάνοντας µάλιστα αυτοσκοπό τα µέσα για
την ικανοποίησή τους. Στη σύγχρονη κοινωνία
δεν εκτιµώνται τα πρόσωπα ανάλογα µε την
αξία τους, ούτε δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα
υλικά αγαθά ανάλογα µε τη χρησιµότητά τους.
Στο καπιταλιστικό σύστηµα αξιών η ικανοποίηση µιας επιθυµίας συχνά γίνεται σε βάρος
άλλων επιθυµιών του ίδιου ατόµου ή των
αναγκών, επιδιώξεων και συµφερόντων ατόµων
από άλλες κοινωνικές τάξεις.
Η ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό
επίπεδο, το κοινωνικό στρώµα καταγωγής και
ένταξης, το είδος ή το περιβάλλον εργασίας και
διαβίωσης, η ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα κάθε ατόµου και κυρίως οι
γενικότερες αντικειµενικές συνθήκες λειτουρ-

Κοινωνική πολιτική του κράτους
Ένα άτοµο ή µια κοινωνία βρίσκονται
σε ισορροπία, όταν έχουν ανακαλύψει τις
πραγµατικές τους ανάγκες, έχουν προσδιορίσει
τον τρόπο ή το βαθµό ικανοποίησης αυτών και
έχουν τις δυνατότητες ή τα ανάλογα µέσα να
τις προσεγγίσουν σύµφωνα µε τις προσδοκίες
τους σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Στόχος κάθε κοινωνίας είναι η ορθολογική
αξιοποίηση όλων των ικανοτήτων και η ολόπλευρη ικανοποίηση όλων των αναγκών των
µελών της. Στις σύγχρονες κοινωνίες, όταν τα
άτοµα ή οι κοινωνικοί φορείς αδυνατούν να
ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες, τότε
επιβάλλεται το κράτος να αναπτύσσει κοινωνική πολιτική.
Οι συστηµικές-δοµικές θεωρίες ερµηνεύουν την παρουσία του κράτους πρόνοιας ως
απόρροια της βιοµηχανικής ολοκλήρωσης και
τη θεωρούν αναγκαία. Η βιοµηχανική ανάπτυξη αποδιοργάνωσε τις παραδοσιακές κοινωνικές δοµές που παρείχαν στοιχειώδη προνοιακή υποστήριξη στους πολίτες, όπως την
οικογένεια ή την εκκλησία, προκαλώντας µαζικές µετακινήσεις του πληθυσµού στα αστικά
κέντρα, επιτρέποντας κοινωνικές ανακατατάξεις, ενισχύοντας τον ατοµικισµό και επιβάλλοντας την παντοδυναµία της ελεύθερης αγοράς (Esping-Andersen Gosta, 1990, σ.13).
Οι λειτουργικές-εξελικτικές θεωρίες
αντιλαµβάνονται τη χρησιµότητα του κράτους
πρόνοιας και προαναγγέλλουν τη σταδιακή
κοινοβουλευτική του µετάλλαξη σε φορέα
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε σταθερή απασχόληση και ταυτόχρονα σε θεσµό
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και η διεθνοποίηση της οικονοµίας στερούν
από µεγάλες µάζες του πληθυσµού της γης,
ακόµα και την ελπίδα διεκδίκησης µιας καλύτερης ζωής. Η άνιση κατανοµή του κοινωνικού
πλούτου διευρύνεται, καθώς αυξάνονται τα
κέρδη των οικονοµικών κολοσσών που ιδιοποιούνται ισχυρές ολιγαρχίες του κεφαλαίου.
Παράλληλα, η οικονοµική και κοινωνική κρίση, ακόµα και στις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, ανεξάρτητα από τους επιδιωκόµενους πολιτικούς στόχους και την
κυρίαρχη µορφή του πολιτεύµατός τους, οδηγεί
τα κράτη διεθνώς στη συρρίκνωση των δράσεων προνοιακής και γενικότερα κοινωνικής
πολιτικής. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρά την
ένταση των κοινωνικών προβληµάτων, οι δραστηριότητες, η εµβέλεια και η αποτελεσµατικότητα του κράτους πρόνοιας έχουν περιοριστεί. Η οικονοµική κρίση και η διεθνοποίηση
των αγορών, οι αυξανόµενες κοινωνικές ανισότητες, η υπερσυγκέντρωση και η άνιση
κατανοµή του πλούτου, οι άκριτες ιδιωτικοποιήσεις, η ισχυροποίηση του νεοφιλελευθερισµού, η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας
και ο περιορισµός των πόρων οδηγούν στην
αδυναµία ευπαθών πληθυσµιακών οµάδων,
ακόµα και αναπτυγµένων χωρών, να καλύψουν
µε επάρκεια βασικές τους ανάγκες. Η αλλαγή
των κοινωνικών αυτών συνθηκών µπορεί να
απαιτεί συνολική ανατροπή του κοινωνικού
συστήµατος που τις δηµιουργεί ή τις αναπαράγει και τις επιβάλλει, ακόµα και µε τη βία.
Η συµπληρωµατική προσπάθεια δηµόσιων ή άλλων κοινωνικών φορέων να στηρίξουν ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες δεν
οδηγεί στην εξάλειψη της φτώχειας, ούτε
αποκλείει την περιθωριοποίηση άλλων στρωµάτων του πληθυσµού που απειλούνται ή
εξαναγκάζονται να ζήσουν σε δυσµενείς συνθήκες. Όµως, η αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση των διογκούµενων αναγκών ή απαιτήσεων των πολιτών παραπέµπει σε πρακτικές ενεργοποίησης
όλων των κεντρικών ή περιφερειακών και
τοπικών δηµόσιων φορέων, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ακόµα και
των εθελοντικών οργανώσεων, που οφείλουν
να αναλάβουν δράση.

ανακατανοµής του εισοδήµατος, ισότητας και
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σύµφωνα, όµως, µε τις θεωρίες των
κοινωνικών συγκρούσεων το καπιταλιστικό
κράτος είναι ένα όργανο εξυπηρέτησης των
συµφερόντων των ισχυρών κοινωνικών τάξεων.
Οι παρεµβάσεις του στην κοινωνική πολιτική
περιορίζονται στη στοιχειώδη αναπαραγωγή
και την επιβίωση του εργατικού δυναµικού µιας
χώρας. Το καπιταλιστικό κράτος δεν ενδιαφέρεται πραγµατικά για την κάλυψη των αναγκών, την κοινωνική ευηµερία ή την ποιότητα
ζωής όλων των πολιτών.
Η κοινωνική πολιτική στις δηµοκρατικές κοινωνίες είναι ωφέλιµη και αποτελεσµατική, µόνο αν κάνει παρεµβάσεις σε
όλα τα πεδία εµφάνισης και τους φορείς
διαχείρισης αναγκών των ανθρώπων, που τις
πτυχές τους οι ίδιοι είναι δύσκολο να κατανοήσουν ή να ελέγξουν. Οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού αποκτούν τραυµατική συνάφεια µε τις διαδικασίες ικανοποίησης όχι µόνο των επίκτητων, αλλά και των
βασικών και άµεσων αναγκών τους.
Ο Esping-Andersen (1990), διέκρινε
τρία υποδείγµατα ως προς την ανάπτυξη του
κράτους πρόνοιας, δίνοντας βαρύτητα σε δεδοµένα που σχετίζονται µε την καθηµερινότητα
των πολιτών ανάλογα µε τα εκάστοτε ισχύοντα
πολιτικά καθεστώτα: 1) Το συντηρητικό υπόδειγµα που εµµένει στις κοινωνικές διακρίσεις
και την ενίσχυση της παραδοσιακής οικογένειας επηρεασµένο και από ισχυρούς θρησκευτικούς κύκλους. 2) Το φιλελεύθερο υπόδειγµα το οποίο χαρακτηρίζει τις Αγγλοσαξονικές χώρες, όπου οι κοινωνικές παροχές
είναι συνήθως ελλειµµατικές. 3) Το σοσιαλδηµοκρατικό υπόδειγµα µε γενικευµένες παροχές ακόµα και προς τα µεσοαστικά στρώµατα.
Οι Castles and Mitchell (1992) έχουν ισχυριστεί ότι υπάρχει κι ένα τέταρτο υπόδειγµα,
που αντιστοιχεί στα ριζοσπαστικά καθεστώτα,
το οποίο επιδιώκει µέσα από τη φορολογία και
άλλους µηχανισµούς µεταβίβασης να µειώσει
την κοινωνική ανισότητα.
Οι ίδιες, όµως, οι αρχές οργάνωσης και
λειτουργίας των καπιταλιστικών κοινωνιών,
καθώς και οι αµείλικτοι οικονοµικοί νόµοι που
τις συνοδεύουν, δεν επιτρέπουν σε ευάλωτες
πληθυσµιακές οµάδες να καλύψουν ακόµα και
τις βασικές τους ανάγκες, ζώντας οριακά σε
συνθήκες ανέχειας, φτώχειας ή εξαθλίωσης.
Στη σηµερινή κοινωνική πραγµατικότητα, η
εµπορευµατοποίηση κάθε αγαθού ή υπηρεσίας
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πληθυσµού οδηγώντας στη σταθερή βελτίωση
της ποιότητας ζωής του. Αντικείµενο της
κοινωνικής πολιτικής αποτελούν όλα τα θέµατα
που σχετίζονται µε τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής των κοινωνικών οµάδων και την πνευµατική, πολιτιστική και ηθική πρόοδο των µελών τους. Στόχος των προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής είναι ασφαλώς πρώτα και κύρια
η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων,
αλλά, παράλληλα, περιλαµβάνουν στρατηγικές
και µέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, την ισοτιµία των πολιτών, την
κατοχύρωση και διασφάλιση των δικαιωµάτων
για εκπαίδευση και κατάρτιση, για απασχόληση, υγεία, στέγαση, αξιοπρεπή διαβίωση και
συµµετοχή στα πολιτιστικά δρώµενα. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής διερευνώνται
επίσης πρακτικές για την αναίρεση των δυσλειτουργιών και ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής.
Συνοπτικά, οι θεωρίες και πρακτικές
άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τους Ο.Τ.Α
κινούνται γύρω από τρία βασικά επίπεδα προβληµατισµού. Αρχικά, η κοινωνική πολιτική
προσδιορίζεται φιλόδοξα ως διαδικασία ορθολογικής παρέµβασης σε όλους τους τοµείς της
οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η
κοινωνική πολιτική συνδέεται µε την προσπάθεια για την προστασία ή φροντίδα όλων
ανεξαίρετα των πολιτών, την αναδιανοµή του
εισοδήµατος και την κάλυψη των πραγµατικών
αναγκών τους. Τέλος, η κοινωνική πολιτική στο
πλαίσιο των Ο.Τ.Α. περιορίζεται στην ανάγκη
προνοιακής αντιµετώπισης ορισµένων προβληµάτων ειδικών ή ευπαθών οµάδων του πληθυσµού σε τοπικό επίπεδο µε έµφαση στις υποβαθµισµένες ζώνες. Σε τέτοιο πλαίσιο κινούνται και οι Ο.Τ.Α στην Ελλάδα. Η επιλογή του
πληθυσµού-στόχου και του επιπέδου παρέµβασης καθορίζει κάθε φορά τα µέσα και τις
δράσεις που θα επιλεγούν από τους αρµόδιους
φορείς.
Η Ελλάδα, βέβαια, έχει µακρόχρονη
παράδοση σε προνοιακές πρακτικές των τοπικών αρχών. Η δηµιουργία των πόλεων κρατών
στην αρχαιότητα και η πρόβλεψη για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, ακόµα
και µε το θεσµό της χορηγίας, αποδεικνύει τη
σοβαρότητα του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιµετώπιση των κοινωνικών
προβληµάτων τους. Στα νεότερα χρόνια την
πρώτη εµφάνιση της ∆ηµόσιας Προνοιακής
Αντίληψης επισφραγίζει η ψήφιση του Β. ∆.

Άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τους
Ο.Τ.Α
Το ενεργό Σύνταγµα της Ελλάδας ορίζει πως βασικός σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) είναι η «...διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων» (1975, άρθρο 2, παρ.1). Η
αποκέντρωση και η λαϊκή συµµετοχή προωθήθηκαν ουσιαστικά µε τη ρητή επιταγή του
Συντάγµατος για διοικητική αυτοτέλεια των
Ο.Τ.Α. µε τις ρυθµίσεις του Ν. 1270/1982 για
τα συµβούλια διαµερισµάτων, τα συνοικιακά
συµβούλια και τις συνελεύσεις, του Ν. 1622/
1986 για τα Νοµαρχιακά Συµβούλια και του Ν.
1416/1984 για τη σύσταση επαρχείων και
επαρχιακών συµβουλίων, τη συνεργασία µεταξύ ∆ήµων για «κοινές υπηρεσίες», την ίδρυση
αναπτυξιακών συνδέσµων ή δηµοτικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία του θεσµού των προγραµµατικών συµβάσεων και την ενίσχυση της
οικονοµικής αυτοδυναµίας των Ο.Τ.Α. µε τη
µεταβίβαση νέων πόρων. Οι θεσµικές αυτές αλλαγές αναβάθµισαν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.,
αλλά µέχρι τώρα δεν αξιοποιήθηκαν αρκετά
(ΚΕΠΕ, 1990, σ.125). Ο Ν. 2216/1994, άρθρ.
41, προβλέπει ότι η Τ.Α. µπορεί να αναπτύξει
οποιαδήποτε δραστηριότητα που να προάγει τα
κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά και πνευµατικά ενδιαφέροντα των κατοίκων της. Το
υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, και ειδικότερα η
επιτυχής προσέγγιση του ευρύτατου αυτού
φάσµατος ενεργειών απαιτεί συγκεκριµένο επιτελικό σχεδιασµό µε προσδιορισµό των πεδίων
δράσης και των προτεραιοτήτων υλοποίησης
ανάλογων προγραµµάτων.
Το “European Charter of Local Autonomies”, που εγκρίθηκε το 1985 από το Συµβούλιο των Υπουργών των Εσωτερικών των
χωρών µελών της Ε.Ε. δίνει το συνταγµατικό
και νοµικό δικαίωµα και ακόµα προσδιορίζει
τους τρόπους, τα µέσα, τους οικονοµικούς και
άλλους πόρους που έχει στη διάθεσή της η
Τοπική Αυτοδιοίκηση για να δραστηριοποιηθεί
στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής (Τάχου,
1993, σ. 41). Φυσικά, η έµφαση στην κοινωνική πολιτική είναι κοινό χαρακτηριστικό των
Ο.Τ.Α στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες
του κόσµου (Σακελαρίου, 1992, σ. 23).
Στον όρο κοινωνική πολιτική συµπυκνώνεται το σύνολο των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών, νοµοθετικών και πολιτιστικών προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων
και θεσµών που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση κρίσιµων προβληµάτων του γενικού
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ειδικών νοµοθετικών και θεσµικών ρυθµίσεων
είναι βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή
παρέµβαση της Τ.Α. στην αναδιοργάνωση του
κοινωνικού και προνοιακού συστήµατος, την
αναπλήρωση του ελλείµµατος του σηµερινού
κοινωνικού κράτους πρόνοιας και την καταπολέµηση των διαφόρων µορφών κοινωνικών
διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισµού.
Στην πραγµατικότητα η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να είναι ένα µέσο αντίδρασης
των τοπικών κοινωνιών στην αναλγησία και
τον υδροκεφαλισµό του κρατικού µηχανισµού
και οφείλει να κινητοποιήσει τόσο τους
κρατικούς, όσο και τους ιδιωτικούς και κοινωνικούς-συλλογικούς φορείς που δηµιουργούν
την τοπική ανάπτυξη (Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1984, σ. 90).
Ο διαµεσολαβητικός, αλλά κυρίως, ο αυτόνοµος χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
επιτρέπει την ανάπτυξη εύστοχων πολιτικών
για την αντιµετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβληµάτων (Kautto, 1994, σ. 21).
Από την άλλη πλευρά, οι σοβαρότερες
δυσκολίες που απειλούν να αναστείλουν τη
µετεξέλιξη των τοπικών κοινοτικών θεσµών
συνδέονται µε τις αλαζονικές και πολύπλευρες
σκοπιµότητες εξουσιαστικών οµάδων ή τις
ιδιοτέλειες εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιτείνονται από τις άγονες
κοµµατικές αντιπαραθέσεις και το βερµπαλισµό. Αναφέρεται για παράδειγµα ότι, σε
περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων κοµµάτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπερισχύουν
συνήθως οι σκοπιµότητες των κοµµάτων
(Γιαλλουρίδης 1983). ∆υσκολίες απορρέουν
επίσης από τα περιορισµένα µέσα ή τους
πόρους των Ο.Τ.Α και την ελλιπή κατάρτιση ή
αριθµητική ανεπάρκεια των στελεχών τους, οι
οποίες επιπλέον διογκώνονται από τις γραφειοκρατικές και απρόσωπες επιβουλές του
κράτους και τις παρεµβάσεις άλλων παραδοσιακών θεσµών. Τέλος, προβλήµατα καταγράφονται και αναφορικά µε τη διάχυση
ιδεολογιών και πρακτικών παραίτησης, ιδιώτευσης, διακρίσεων και ανταγωνισµού τα οποία
ανατροφοδοτούνται και από άκριτες αµφισβητήσεις του θεσµού αλλά και από εσωτερικούς
κλυδωνισµούς των ίδιων των φορέων της Τ.Α.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να
λειτουργεί ως παραγκωνισµένος εταίρος του
κράτους για τη διαχείριση των καθηµερινών
προβληµάτων των δηµοτών. Τα στελέχη των
Ο.Τ.Α οφείλουν να αποκαταστήσουν σχέση
εµπιστοσύνης µε τους πολίτες για να προ-

του 1883, που καθιέρωσε το δικαίωµα των
απόρων ή ανίκανων για εργασία δηµοτών να
ζητούν βοήθεια από το ∆ήµο όπου ανήκουν
(Αγγελής Ι., 1972, σ. 42-51). Με την ενίσχυση
του Α΄ βαθµού και την καθιέρωση του Β΄
βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται προσπάθεια σήµερα να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες
για την έγκαιρη, αποτελεσµατική και σφαιρική
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα τα
προβλήµατα των πολιτών και βρίσκεται µπροστά στην πρόκληση της ανάληψης πρωτοβουλιών, τόσο αναπτυξιακού όσο και κοινωνικού χαρακτήρα, για τον περιορισµό των
ανισοτήτων και δυσλειτουργιών που περιθωριοποιούν άτοµα, καταδικάζουν σε µαρασµό
δηµιουργικές λαϊκές δυνάµεις και στιγµατίζουν αδικαιολόγητα διάφορες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας των
Ο.Τ.Α. εφαρµόζουν προγράµµατα και πολιτικές
υποστήριξης των απόρων και αστέγων, των
ανέργων, των αναπήρων, των ηλικιωµένων,
των παραµεληµένων παιδιών, των προβληµατικών ατόµων και οικογενειών καθώς και όσων
αντιµετωπίζουν προσωρινά έκτακτη ανάγκη ή
κάποια σοβαρή κρίση. Οι πολιτικές αυτές
µπορούν να εφαρµοστούν σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και να υλοποιούνται
τόσο από δηµόσιους όσο και από ιδιωτικούς µη
κερδοσκοπικούς φορείς ή και εθελοντικές οργανώσεις.
Οι κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, αναλαµβάνοντας την ευθύνη
για την ολική ή µερική κάλυψη άµεσων και
πραγµατικών αναγκών των πολιτών, είναι
αντιµέτωπες µε την πρόκληση της καταγραφής,
αξιολόγησης και ιεράρχησής τους καθώς και
της επινόησης τρόπων αποτελεσµατικής ικανοποίησής τους σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. Ο εντοπισµός των κοινωνικών οµάδων, ιδιαίτερα των ευπαθών και κοινωνικά
αποκλεισµένων που θα αποτελέσουν τους κύριους αποδέκτες της κοινωνικής πολιτικής,
αποτελεί προτεραιότητα, διότι αυτό θα καθορίσει και τις κατευθύνσεις ή το περιεχόµενο
των ανάλογων ενεργειών ή προγραµµάτων. Η
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Τ. Α. συµβάλλει στη δικαιότερη κατανοµή των πόρων, στην
ευκολότερη πρόσβαση για αντίστοιχες υπηρεσίες και στην πληρέστερη ικανοποίηση των
πολιτών. Η εξασφάλιση πόρων, η κατάλληλη
οργάνωση και στελέχωση, η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδοµής και η πραγµατοποίηση
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χωρήσουν στην αποτύπωση, την κριτική επεξεργασία και την ορθολογική αντιµετώπιση των
αιτηµάτων µε στόχο την ατοµική ή συλλογική
έκφραση και δηµιουργία, την ισότητα και
κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική χειραφέτηση και την ποιότητα ζωής όλων ανεξαιρέτως των πολιτών χωρίς διακρίσεις. ∆ικαίωµα και υποχρέωση των πολιτών και των
άλλων φορέων τους είναι να ενεργοποιήσουν
τη σχέση τους µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σχεδιασµός κοινωνικής πολιτικής στους
Ο.Τ.Α.
Για να ανταποκριθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθµού στην πρόκληση για
τη µετατροπή της σε αυτόνοµο και δυναµικό
εκφραστή της επιθυµίας για θεσµικό και
κοινωνικό µετασχηµατισµό και να λειτουργήσει ως φορέας ικανοποίησης των αναγκών των
πολιτών, δεν µπορεί να αυτοσχεδιάζει, αλλά
πρέπει να οργανώνει τις υπηρεσίες της µε
επιστηµονικό τρόπο.
Για µία αποτελεσµατική πολιτική σε
τοπικό επίπεδο απαιτείται η συνεργασία ειδικών επιστηµόνων µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως πρώτο βήµα της συνεργασίας
αυτής είναι η παρουσίαση στους εκπροσώπους
της των στόχων, του περιεχοµένου, των τεχνικών και των δυνατοτήτων ανάπτυξης αποτελεσµατικών και ρεαλιστικών προγραµµάτων
κοινωνικής πολιτικής. Στη συνέχεια, καταλήγουν µαζί σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα και
προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υλοποίησής
του, που θα εγκρίνουν οι διοικήσεις των Ο.Τ.Α.
στο σύνολό τους.
Το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει δειγµατοληπτική «έρευνα δράσης». Η
έρευνα, µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις σε δείγµα ενήλικων µελών των
νοικοκυριών, καταγράφει τα δηµογραφικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, τις
κοινωνικές τους σχέσεις, τις συνήθειες, τις
συνθήκες και τον τρόπο ζωής τους, τις απόψεις
και στάσεις τους για την ανάπτυξη της
περιοχής, την παραβατικότητα και τη στάση
τους απέναντι στους µετανάστες, καθώς επίσης
τα προβλήµατα και τις απαιτήσεις τους σε
σχέση µε τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ανάλογα µε
τον τόπο κατοικίας τους. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας εντοπίζονται σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα και προτείνονται άµεσες και βιώσιµες
λύσεις.
Μετά την ανάλυση, την παρουσίαση
και δηµόσια συζήτηση των αποτελεσµάτων, η
ερευνητική οµάδα καταθέτει εξειδικευµένες
προτάσεις στους Ο.Τ.Α για τη χάραξη νέων
προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής και υποδεικνύει µέτρα πρόληψης των προβληµάτων
και µακροπρόθεσµες ενέργειες για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.

Άτοµα και ευπαθείς κοινωνικές οµάδες
σε κοινωνικό αποκλεισµό
Τα άτοµα ή οι οµάδες που απειλούνται
µε κοινωνικό αποκλεισµό έχουν ορισµένα
κοινωνικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε
διακρίσεις και κοινωνική ανισότητα. Αναφερόµενοι στις οµάδες αυτές, οφείλουµε να
επισηµάνουµε ότι, αρκετά συχνά, τα όρια είναι
δυσδιάκριτα και τα κριτήρια αξιολόγησης της
κατάστασής τους είναι πολλές φορές υποκειµενικά ή επισφαλή. Επιπλέον, ορισµένα,
άτοµα µέσα σε οµάδες µε κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισµού ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα µε διαφορετικές συνθήκες ζωής
και οικονοµικές δυνατότητες.
Εποµένως, απαιτούνται συντονισµένες
ενέργειες των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίλυση των κοινωνικών
προβληµάτων και την υποστήριξη των πιο
διακριτών οµάδων που κινδυνεύουν µε κοινωνικό αποκλεισµό, όπως άτοµα µε χρόνιες κινητικές δυσκολίες, νοητική υστέρηση ή άλλες
οργανικές και πνευµατικές/ψυχικές διαταραχές
(ΑµεΑ), φτωχοί-άποροι, άστεγοι, εγκαταλελειµµένες γυναίκες, µετανάστες, απεξαρτηµένοι
χρήστες ψυχοτρόπων, ανήλικοι παραβάτες κ.ά.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν διαθέτει
ειδικά στελέχη, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει ευκολότερα όσους απειλούνται ή βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισµό στην περιοχή ευθύνης κάθε ∆ήµου ή Νοµαρχίας. Αν το
νοµοθετικό πλαίσιο επιτρέπει και διατίθενται
σχετικά µέσα και πόροι, υπάρχει η δυνατότητα
προώθησης αµεσότερων και ουσιαστικότερων
λύσεων για τα προβλήµατα του κοινωνικού
αποκλεισµού σε τοπικό επίπεδο.
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συνέχεια και να απευθύνονται τόσο στους
έχοντες ανάγκη όσο και στην κοινωνία, έτσι
ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα στιγµατισµού
και απόρριψης.
Επίσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και
να υποστηριχτούν εθελοντικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να συµβάλουν στην υποστήριξη των Ε.Κ.Ο. σε τοπικό
επίπεδο. Οι εσωτερικές δυνάµεις των τοπικών
κοινωνιών θα συµβάλουν στην άµεση κάλυψη
συγκεκριµένων αναγκών των πολιτών και,
ιδιαίτερα, όσων διαβιώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Κάθε
αξιόπιστη προσπάθεια οργάνωσης και αξιοποίησης του εθελοντισµού µε πρωτοβουλία
µιας ∆ηµοτικής Αρχής, περιλαµβάνει µεθόδους
και τεχνικές καταγραφής των πραγµατικών
αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων,
εντοπισµού των εθελοντικών φορέων, κατανόησης της διάθεσης των µελών, των στόχων
και της εµβέλειάς τους, συντονισµού, στοχοθέτησης, υποστήριξης και επέκτασης της δράσης τους. Είναι, επίσης, αναγκαία η παράλληλη
δηµιουργία αρχείου µεµονωµένων ατόµων εθελοντών που µπορούν να προσφέρουν συγκεκριµένες υπηρεσίες σε συµπολίτες τους. Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αναθέρµανση των οικογενειακών σχέσεων, ώστε να
µην εγκαταλείπονται ηλικιωµένοι, ψυχασθενείς
και ΑµεΑ στην τύχη τους.
Η ενθάρρυνση, ανάδειξη και προβολή
του έργου των εθελοντών, η επιβράβευση χορηγών για την εξασφάλιση πρόσθετων οικονοµικών πόρων, κάνει γνωστό και διευρύνει το
µέγεθος της προσφοράς τους. Οι τοπικές
κοινωνίες µπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το
διαθέσιµο κοινωνικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα για
την αντιµετώπιση κρίσεων και την κάλυψη
αναγκών που δεν αγοράζονται, όπως προσφορά
αίµατος και οργάνων σώµατος για µεταµοσχεύσεις. Σε κάθε ∆ήµο είναι απαραίτητο να
λειτουργεί στο χώρο της κεντρικής κοινωνικής
υπηρεσίας γραφείο συντονισµού των εθελοντικών οργανώσεων συνδεδεµένο µε δίκτυο
διεθνών εθελοντικών οργανώσεων. Η δράση
των εθελοντών εντάσσεται σε ένα εναλλακτικό
τρόπο ζωής ευαίσθητων και συνειδητοποιηµένων πολιτών, δεν µπορεί να έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και δεν προσφέρεται για
κανένα ιδιοτελή σκοπό.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν
να οδηγήσουν σε αναδιάρθρωση των κοινωνικών υπηρεσιών ενός συγκεκριµένου Ο.Τ.Α
και στην επαναδιατύπωση των στόχων πολιτικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών. Επίσης, η έρευνα
αυτή θα αναδείξει τους άξονες παρέµβασης της
Τ.Α. είτε στο επίπεδο οργάνωσής της είτε στη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων των πολιτών. Επίσης, θα
αποτυπώσει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους που σχετίζονται µε τις απόψεις και τις
στάσεις τους.

Γενικά µέτρα υποστήριξης των Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων (Ε.Κ.Ο.) από
τους Ο.Τ.Α.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι οι πλέον κατάλληλοι να αναλάβουν
πρωτοβουλίες στήριξης των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) και γενικά των Ευάλωτων
Κοινωνικά Οµάδων του πληθυσµού (Ε.Κ.Ο.),
επειδή οι πολιτικές σε µικρή κλίµακα έχουν
περισσότερες πιθανότητες να εφαρµοσθούν στα
άτοµα που έχουν πραγµατική ανάγκη.
Οι Ο.Τ.Α. µπορούν να διεξάγουν έρευνα στην περιοχή δικαιοδοσίας τους ώστε να
εντοπισθούν αφενός τα άτοµα που αντιµετωπίζουν καταστάσεις κοινωνικού απoκλεισµού
και αφετέρου οι αιτίες που τις προκαλούν και
παράλληλα να αποτυπωθούν οι δυνατότητες
και οι επιθυµίες τους. Επίσης, µε έρευνα στην
αγορά εργασίας της περιοχής, θα εντοπιστεί ο
χώρος εργασίας όπου µπορούν να απασχοληθούν τα άτοµα αυτά. Η παροχή κινήτρων
στους εργοδότες µε την παράλληλη ενηµέρωσή
τους για τις δυνατότητες που έχουν τα άτοµα µε
αναπηρία, θα µπορούσε, σε σηµαντικό βαθµό,
να εξασφαλίσει την απασχόλησή τους και την
ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο θέµα της
εκπαιδευτικής πρόσβασης αυτών των ατόµων
µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας και της
επαγγελµατικής τους ένταξης. Σηµαντικός
στόχος µιας πολιτικής θα πρέπει να είναι η
ενίσχυση της αυτογνωσίας των δυνατοτήτων
τους και της ένταξής τους σε συλλογικές
πρωτοβουλίες και µε αυτόν τον τρόπο να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις της κοινωνικής τους ένταξης.
Οι πρωτοβουλίες που µπορούν να
αναληφθούν από τους Ο.Τ.Α. για τα ΑµεΑ και
τις υπόλοιπες Ε.Κ.Ο., θα πρέπει να έχουν µία
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Μια βασική αρχή είναι να µην αποδοθεί, µε το πρόσχηµα της αποκέντρωσης, η
ευθύνη για τη διαχείριση των κοινωνικών προβληµάτων, αποκλειστικά στην Τ.Α. χωρίς τις
ανάλογες θεσµικές ρυθµίσεις και τη µεταβίβαση πάγιων κρατικών πόρων από το κράτος.
Επίσης, να αποφύγει η Τ.Α. τη γραφειοκρατική και τεχνοκρατική προσέγγιση των κοινωνικών αναγκών και να αναπτύξει εναλλακτικές
δράσεις για την άµεση ικανοποίησή τους
(Μπαµπάς, 1993, σ. 43). Μέσα στις βασικές
αρχές είναι: η εκδήλωση αποφασιστικής πολιτικής θέλησης µε ταυτόχρονη αποφυγή της
κοµµατικοποίησης στη διαχείριση των κοινωνικών προβληµάτων, η εκλογή ηγεσιών και
εκπροσώπων µε οράµατα και δηµιουργική φαντασία για την ανάληψη πρωτοποριακού ρόλου
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ανάπτυξη
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης ευρύτερα αποδεκτών, η διάχυση, η διαρκής εποπτεία
και αξιολόγηση δράσεων που υλοποιούνται και
η εξασφάλιση ευρείας κοινωνικής αποδοχής,
υποστήριξης και συµµετοχής των εθελοντών
και των συλλογικών τους φορέων.

Ειδικά µέτρα υποστήριξης των Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων (Ε.Κ.Ο.) από
τους Ο.Τ.Α.
Τα ειδικά µέτρα υποστήριξης των Ε.Κ.Ο. από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα
µπορούσαν να περιλαµβάνουν τα εξής:
• Αναβάθµιση των οικονοµικών υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α. για την εξεύρεση και αποτελεσµατική διαχείριση κρατικών, έκτακτων
πόρων, δωρεών ή χορηγιών.
• ∆ηµιουργία γραφείου προβολής, αξιοποίησης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών των Ε.Κ.Ο.
• Λειτουργία δικτύου βρεφονηπιακών σταθµών.
• Λειτουργία γραφείου νοµικών συµβουλών
για τους πολίτες (όχι ανάληψης νοµικών
υποθέσεων).
• Σύσταση Νοµαρχιακών και ∆ηµοτικών
Συµβουλίων νέων, γυναικών, ΑµεΑ, ηλικιωµένων, ανέργων.
• Λειτουργία φορέα για την υποστήριξη
φτωχών και αστέγων σε συνεργασία µε την
εκκλησία.
• Σύνδεση µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Καταπολέµησης της
Φτώχειας.
• Λειτουργία κέντρων προληπτικής ιατρικής,
πρόληψης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών,
των ατυχηµάτων και χρόνιων παθήσεων.
• Λειτουργία Κέντρων Προστασίας Ηλικιωµένων και ενίσχυση του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι».
• Ενίσχυση Κέντρων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Συµβουλευτικής για κοινωνικά
προβλήµατα.
• ∆ηµιουργία υποδοµών για την αντιµετώπιση προβληµάτων από αναπηρίες.
• ∆ηµιουργία γραφείου υποδοχής και υποστήριξης µεταναστών- προσφύγων.
• Ειδικό γραφείο προτεραιότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για Ε.Κ.Ο.

Βασικές προϋποθέσεις για τη δράση της Τ.Α.
• Ο επαναπροσδιορισµός της κοινωνικής πολιτικής και των προοπτικών ανάπτυξής της σε
τοπικό επίπεδο σύµφωνα µε τις νέες σύνθετες
ανάγκες και τις δυνατότητες της Τ.Α.
• Η αποτύπωση της κοινωνικο-οικονοµικής
και πολιτιστικής ταυτότητας των ∆ήµων ή
Περιφερειών.
• Η καταγραφή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσµού και των δεικτών υγείας, παιδείας και ποιότητας ζωής τους.
• Ο καθορισµός προδιαγραφών και µεθοδολογίας για την αξιολόγηση και ιεράρχηση
των κοινωνικών προβληµάτων της περιοχής και
η δηµιουργία αρχείου πολιτών µε ειδικές
ανάγκες.
• Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας-νοµολογίας για τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό
επίπεδο.
• Η διερεύνηση των δυνατοτήτων και εµπειριών για αναπτυξιακές παρεµβάσεις των Ο.Τ.Α.
µε τοπικούς, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους
και συνυπολογισµό των επιπτώσεών τους στο
περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
• Η κατάρτιση πλαισίου αποδοτικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., καθώς και η χωροθέτηση

Προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής των Ο.Τ.Α.
Για την ανταπόκριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνθετο και παραγωγικό ρόλο
του φορέα και συντονιστή προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, απαιτούνται βασικές αρχές
και προϋποθέσεις.

166

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010
δρώµενα µε τη διευκόλυνση του διαλόγου και
της επικοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο κοινότητας, φορέα, οµάδας και οικογένειας. Ο
σεβασµός των δικαιωµάτων, η αναδιάταξη των
υποχρεώσεων των πολιτών και η συµµετοχή ή
γνήσια εκπροσώπησή τους στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, µπορούν να διευκολύνουν την
οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ο πολίτης µε αυτό τον τρόπο αναλαµβάνει δράση για την ευηµερία του, γίνεται
δηµιουργός της ιστορίας και διαχειριστής των
οραµάτων του.
Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση ή
εξάλειψη των κοινωνικών προβληµάτων απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικών ενεργού δράσης
των αρµόδιων φορέων και των ίδιων των πολιτών. Η εµµονή σε παθητικές, επιδοµατικές
και προνοιακές παρεµβάσεις συµβάλλει µόνο
στην αποσπασµατική και προσωρινή υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Είναι
απαραίτητο να υπάρξει συντονισµός και αναδιάρθρωση των κρατικών, περιφερειακών και
τοπικών υπηρεσιών άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Σε τοπικό επίπεδο είναι γνωστές οι
ανάγκες και τα πραγµατικά προβλήµατα συγκεκριµένων ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων.
Χρειάζεται όµως να γίνει συστηµατική καταγραφή και κατηγοριοποίησή τους. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση µπορεί να πάρει συγκεκριµένα
µέτρα για την προληπτική αντιµετώπιση των
προβληµάτων των δηµοτών, όπως τη συµβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας, την οµαλή
κοινωνικοποίηση των εφήβων, τον έλεγχο της
παραβατικότητας, την πρόληψη της κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών.
Η ανεργία ή η υποαπασχόληση αποτελούν βασικά αίτια πρόκλησης της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση µπορεί να πάρει πρωτοβουλίες
αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα προσφέρουν
νέες θέσεις εργασίας σε κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, οφείλει να ενθαρρύνει και να
δηµιουργήσει τις αναγκαίες υποδοµές για αυτοαπασχόληση άνεργων πολιτών ή για επιχειρηµατικές δραστηριότητες ιδιωτών. Για την
πληροφόρηση και τη διευκόλυνση των δηµοτών θα ήταν σκόπιµο να θεσµοθετήσει τη λειτουργία αποκεντρωµένων γραφείων επαγγελµατικής συµβουλευτικής και τεχνικών εύρεσης
εργασίας. Τα γραφεία αυτά, έχοντας εξειδικευµένα στελέχη, θα συνέβαλαν στη ρύθµιση της
προσφοράς-ζήτησης εργασίας µετά από βελτίωση των δεσµών µε τις επιχειρήσεις και τις

του εξοπλισµού και των υπηρεσιών τους στο
Νοµό.
• Η επιλογή στρατηγικών και µεθοδολογίας
για αποτελεσµατικό σχεδιασµό, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση των κοινωνικών
προγραµµάτων και ενεργειών που αφορούν το
σύνολο, αλλά και τις ειδικές οµάδες, του
πληθυσµού.
• Η ανάδειξη τρόπων δικτύωσης και συντονισµού των δηµοτικών, νοµαρχιακών ή
κρατικών οργανισµών, καθώς και των µη
κερδοσκοπικών ιδιωτικών και εθελοντικών
φορέων που εµπλέκονται σε ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής.
• Η σύνδεση και συνεργασία των τοπικών
υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής µε το νέο
Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας, το
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλα
συναφή.
• Η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, τεχνογνωσίας και µηχανισµών αλληλοτροφοδότησης
µε στοιχεία και µελέτες σχετικά µε τον τοµέα
της κοινωνικής πολιτικής µε ειδική αναφορά
στους Ο.Τ.Α.

Συµπεράσµατα
Κύριο µέληµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η δηµιουργία των
προϋποθέσεων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για περιφερειακή οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη µε έκδηλα τα
χαρακτηριστικά της ισοτιµίας, της ευηµερίας
και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο
σεβασµός των µελλοντικών αναγκών και των
αιτηµάτων της νεολαίας αποτελούν απαράβατο
όρο για την επιτυχία και την εµβέλεια του
θεσµού.
Ένα άλλο ζήτηµα είναι η αντίδραση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην παρατηρούµενη συρρίκνωση ή υποβάθµιση των δραστηριοτήτων του κράτους πρόνοιας σε µια
χρονική περίοδο που τα κοινωνικά προβλήµατα
πολλαπλασιάζονται και µεγεθύνονται απειλώντας τη γαλήνη και την κοινωνική συνοχή.
Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται για τις κοινωνικές
εκείνες οµάδες που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση και για την εξατοµίκευση των προνοιακών υπηρεσιών σε αντιστοιχία µε τις
πραγµατικές ανάγκες συγκεκριµένων πολιτών.
Σηµαντικό επίσης αίτηµα στην εποχή
µας είναι η αναβάθµιση θεσµών και αξιών και
η προώθηση διαδικασιών για την ενεργό
συµµετοχή όλων των πολιτών στα κοινωνικά
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τοπικές αγορές και µε συντονισµένους ελέγχους για τις ανάγκες εργασίας (Γεωργίου, 1996,
σ. 55).
Η παρέµβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και τη διεύρυνση των προγραµµάτων κατάρτισης ή διαρκούς εκπαίδευσης
µπορεί να βοηθήσει τους νέους να κάνουν
καλύτερες εκπαιδευτικές επιλογές και να δώσει
την ευκαιρία σε ανέργους να διεκδικήσουν νέες
θέσεις εργασίας ή να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας και ακόµα να επιτύχουν υψηλότερες
αποδοχές ή καλύτερους όρους απασχόλησης.
Επίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να
αναπτύξει προγράµµατα ευαισθητοποίησης των
πολιτών για κοινή ή ατοµική προληπτική αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. Η
πραγµατοποίηση σεµιναρίων για την οικογένεια
και τη σωστή φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ευάλωτων µελών της µπορεί
να περιορίσει τα άτοµα που εκτίθενται διαρκώς
σε κοινωνικό αποκλεισµό.
Οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλίες για την προληπτική αντιµετώπιση
των κοινωνικών προβληµάτων, για την ουσιαστική υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά
οµάδων και για τη δηµιουργία συνθηκών αναίρεσης ή εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισµού. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄
βαθµού έχει δυσλειτουργίες, αλλά αν εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έχει τη
δυνατότητα να υλοποιήσει µε αποτελεσµατικό
τρόπο προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής. Τα
µέτρα και δράσεις που απαιτούνται µπορούν να
εφαρµοστούν σταδιακά. Η αξιοποίηση των
κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και η εξεύρεση νέων πηγών χρηµατοδότησης, χορηγιών και
δωρεών είναι προαπαιτούµενα. Η πρόσληψη
και διαρκής εκπαίδευση ειδικών στελεχών έχει
πρωταρχική σηµασία για την ανάπτυξη πολιτικών και την υλοποίηση δράσεων ελέγχου της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσαν να
αξιοποιηθούν οι διεθνείς οργανισµοί και τα
δίκτυα αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού τα οποία προσφέρουν, πολύτιµη υποστήριξη και τεχνογνωσία. Τέλος, απαιτείται η συµµετοχή των πολιτών και η αξιοποίηση της
εθελοντικής προσφοράς.
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εθνικές και τα ζητήµατα που αναδύονται πολλά
και σύνθετα.
Η χώρα µας εµπλέκεται στη διεθνή
µετανάστευση ως χώρα υποδοχής µεταναστών.
Ήδη από τις αρχές του ΄70, εισρέουν αλλοδαποί
µε σκοπό την αναζήτηση εργασίας. Το φαινόµενο αυτό εξακολουθεί και τα επόµενα
χρόνια, αλλά γίνεται εντονότερο τη δεκαετία
του ΄90, όταν οι γενικότερες ανακατατάξεις στη
Βαλκανική και τις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισµού προκάλεσαν µαζικές εκροές πληθυσµών από τις περιοχές αυτές. Η
εισροή αυτή των µεταναστών δηµιουργεί µία
νέα πραγµατικότητα, αυτή της πολυπολιτισµικής κοινωνίας, από την οποία προκύπτουν
ζητήµατα όπως αυτό της κοινωνικής ένταξης,
της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Η ολοένα αυξανόµενη παρουσία αλλοδαπών µαθητών τροποποιεί το χάρτη του µαθητικού πληθυσµού και φέρνει στο προσκήνιο τη
συζήτηση για τις αναγκαίες διευθετήσεις στην
εκπαίδευση και γιατί όχι και ένα νέο προσανατολισµό της.
Πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα, έννοιες που χρησιµοποιούνται διεθνώς
και ευρέως στις µέρες µας, απασχολούν τώρα
και τη χώρα µας, η οποία αντιµετωπίζει πλέον
νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση που θα
πρέπει να τις διαχειριστεί. Η εισαγωγή της
διαπολιτισµικής διάστασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα απαιτεί µία συνεχή και συστηµατική προσπάθεια στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαιδευτικής και µεταναστευτικής
πολιτικής.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι
κεντρικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, που καλείται σήµερα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο γενικών θεµάτων
διδασκαλίας, όσο και σε ειδικά θέµατα που
σχετίζονται µε αυτή τη νέα πραγµατικότητα.
Είναι διεθνώς παραδεκτό ότι ένας από
τους σηµαντικούς παράγοντες για την ποιότητα
στην εκπαίδευση είναι η ποιότητα των εκπαιδευτικών, απ΄ όπου προκύπτει και η αναγκαιότητα για διαρκή, συστηµατική και αποτελεσµατική επιµόρφωσή τους.
Η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει, επίσης,
απασχολήσει τη διεθνή βιβλιογραφία, εφόσον
κάποιες µέθοδοι έχουν κριθεί αποτελεσµατικότερες από άλλες (Χαραλάµπους Ν., 2008, σ.
161, Αγγελίδης Π., Ζεµπύλας Μ., 2003, σ.
109). Αν και το ζήτηµα της εκπαίδευσης και

Η πολυπολιτισµική
πραγµατικότητα στα σχολεία.
Αναγκαιότητα µιας νέας
στρατηγικής για την
επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών
Γεωργία Παπαπέτρου
Μαρία Τζωρτζοπούλου
Περίληψη
Πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα έννοιες
που χρησιµοποιούνται διεθνώς και ευρέως στην
εκπαίδευση στις µέρες µας, απασχολούν και τη χώρα
µας ως αναπόφευκτη συνέπεια του πολυπολιτισµικού
χαρακτήρα της. Η νέα πραγµατικότητα στην εκπαίδευση, όπως έχει διαµορφωθεί µε την ολοένα
αυξανόµενη παρουσία των αλλοδαπών µαθητών,
φέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις αναγκαίες
διευθετήσεις και γιατί όχι και ένα νέο προσανατολισµό της, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης
µεταναστευτικής πολιτικής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σηµαντικός διότι καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες
απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο γενικών θεµάτων
διδασκαλίας όσο και σε θέµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι µόνον
αποδέκτες αλλά και φορείς αλλαγών, υπογραµµίζοντας ορθά τις αλλαγές που πρέπει να δροµολογηθούν και σε επίπεδο στόχων σχολείου και σε
επίπεδο επιµόρφωσής τους. Η απουσία εξειδικευµένης γνώσης αποτελεί βασικό παράγοντα που
εµποδίζει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να
υποστηρίξουν τους γλωσσικά και πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός έχει σήµερα
την ανάγκη µιας διαρκούς επιµόρφωσης και κατάρτισης προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες
απαιτήσεις.

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, έντονες µεταναστευτικές κινήσεις παρατηρούνται µεταξύ
περισσοτέρων χωρών απ΄ ό,τι στο παρελθόν µε
αποτέλεσµα να επηρεάζεται και να τροποποιείται το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο
εξελίσσεται η διεθνής µετανάστευση αλλά και
τα µέχρι τώρα κοινωνικά δεδοµένα. Οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες είναι πλέον πολυ-
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ειδικότερα εκείνο που αφορά τα παιδιά των
µεταναστών εντάσσεται στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, το συγκεκριµένο κείµενο
έχει κύριο στόχο να αναδείξει την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη
σπουδαιότητα του ρόλου τους στην ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών.1

πτύχθηκε κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη τη
δεκαετία του ΄80 και αποτελεί µία διαλεκτική
διαδικασία αναγνώρισης και συνεργασίας, ανάµεσα σε άτοµα διαφόρων εθνικών-µεταναστευτικών οµάδων. Τρία είναι τα βασικά αξιώµατα που διέπουν τη διαπολιτισµική θεωρία: α)
το αξίωµα της ισοτιµίας των πολιτισµών, β) το
αξίωµα της ισοτιµίας του µορφωτικού κεφαλαίου ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης και γ) το αξίωµα της παροχής ίσων
ευκαιριών (Essinger από ∆αµανάκης Μ., 1997,
σ. 103).
Αρκετά συχνά, οι έννοιες της πολυπολιτισµικότητας και διαπολιτισµικότητας
αντιπαραβάλλονται µεταξύ τους προκειµένου
να τονιστούν οι διαφορές τους. Έτσι, η πολυπολιτισµικότητα, στην οποία δίνεται µία έννοια
συρρικνωµένη, αποτελεί µία εξωτερική σχέση
διαφορετικών πολιτισµών µε κυρίαρχο το
στοιχείο τής µεταξύ τους ανοχής, ενώ η διαπολιτισµικότητα νοείται ως εσωτερική σχέση, η
οποία, µέσω της αποδοχής, επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τη σύνθεση διαφορετικών
πολιτισµών (Γιαννόπουλος Ν., 2001, σ. 245).
Επίσης, τονίζεται ότι η πολυπολιτισµικότητα
είναι το δεδοµένο ενώ η διαπολιτισµικότητα το
ζητούµενο, που προϋποθέτει την πολυπολιτισµικότητα αλλά δεν απορρέει από αυτήν
(∆αµανάκης Μ., 1993, σ. 39). Ο όρος διαπολιτισµικότητα προϋποθέτει όχι µόνο τη
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η κοινωνία
µας γίνεται ολοένα και πιο «πολυπολιτισµική»
αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι ο πολύµορφος αυτός πολιτισµός είναι µία αξία
δυναµική και αφορά όλους, αφού κάθε πολιτισµός έχει δικά του χαρακτηριστικά, τα οποία
είναι άξια σεβασµού, αλλά κυρίως ικανά να
εµπλουτίσουν και να ολοκληρώσουν τον οικείο
πολιτισµό (Μπερερής Π. κ.ά., 2007, σ. 116).
Η έννοια της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι διαφορετική από εκείνη της εκπαίδευσης ενός πολύµορφου πολιτισµού, αφού
ξεπερνά τα όριά της, που συνίστανται απλά και
µόνο στο σεβασµό και την αποδοχή της πολιτισµικής ή εθνικής διαφοράς και όχι στην
αναζήτηση νέων, αρθρωµένων ισορροπιών.
Ένα ζήτηµα που θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη είναι ότι µε την ευρεία διάδοση και
χρήση των όρων «πολυπολιτισµική κοινωνία»
και «διαπολιτισµική εκπαίδευση» επικράτησε η
άποψη ότι οι διαφορές µας µε τους «ξένους»
είναι κατά κύριο λόγο διαφορές µεταξύ εθνικών
πολιτισµών. Μέσα από την οπτική αυτής της
προσέγγισης κάθε έθνος παρουσιάζεται «ως

Ζητήµατα ορισµών
Οι όροι πολυπολιτισµικότητα και διαπολιτισµικότητα χρησιµοποιούνται αρκετά συχνά
εναλλακτικά και ως συνώνυµοι. Εν τούτοις,
αρκετοί µελετητές έχουν διατυπώσει ορισµούς
από τους οποίους γίνεται εµφανές ότι πρόκειται
για διαφορετικές έννοιες που απαιτούν κατ΄
επέκταση διαφορετικές πολιτικές.
Το πολυπολιτισµικό µοντέλο επικράτησε τη δεκαετία του ΄70 στις ΗΠΑ, στη συνέχεια εφαρµόσθηκε στην Αυστραλία, στον Καναδά και την Ευρώπη. Βασική ιδέα του
µοντέλου αυτού είναι η αναγνώριση ότι η
κοινωνία δεν είναι πολιτισµικά οµοιογενής.
Συχνά όταν αναφερόµαστε σε µία κοινωνία
χαρακτηρίζοντάς την ως πολυπολιτισµική
εννοούµε ότι σ΄ αυτήν συνυπάρχουν άτοµα και
οµάδες από διαφορετικές κουλτούρες και
εθνότητες και ο όρος πολυπολιτισµικότητα παραπέµπει στη συνύπαρξη εθνοτήτων, πολιτισµών, ιδεών και συνηθειών σε µία κοινωνία.
Επίσης, προϋποθέτει πολιτικές που ενθαρρύνουν τη διατήρηση των πολιτισµικών και
ιστορικών παραδόσεων των διαφόρων οµάδων
και τονίζουν την ενότητα µέσα στη διαφορετικότητα. Αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών σε
µία κοινωνία είναι να είναι µεν πολυπολιτισµική, αλλά η κάθε οµάδα να ζει αποµονωµένη
από την άλλη (Μάρκου Γ., 1996, σ. 13-14).
Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιµοποιούµε τον όρο διαπολιτισµικότητα αναφερόµαστε στη δυνατότητα που παρέχεται στα
άτοµα µιας κοινωνίας να διαµορφώνουν κοινές
ταυτότητες. Το διαπολιτισµικό µοντέλο ανα1

Ο λόγος για τον οποίο µας απασχολεί το σχολείο και ο
βασικός συντελεστής, δηλαδή ο εκπαιδευτικός, είναι
επειδή το σχολείο είναι ένα στάδιο από το οποίο θα
περάσουν τόσο οι γηγενείς όσο και οι µετανάστες και
τουλάχιστον στο επίπεδο της συνύπαρξης όλων των
µαθητών, θα µπορούσε να παίξει θετικό ρόλο στη
διαπαιδαγώγηση αυριανών πολιτών µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Βέβαια, δεν παραγνωρίζεται ότι το
ζητούµενο δηλ. η ενσωµάτωση των παιδιών των
µεταναστών θα πρέπει να ιδωθεί στο γενικότερο πλαίσιο
της ενσωµάτωσης των µεταναστών στην ελληνική
κοινωνία.
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Γενικά, η διαπολιτισµική ετοιµότητα που αποτελεί προέκταση, εµπλουτισµό και διεύρυνση
του όρου διδακτική ετοιµότητα, ορίζεται ως η
ικανότητα άµεσης αντίληψης ερεθισµάτων και
κατάλληλης αντίδρασης στη νέα σχολική πραγµατικότητα. Περιγράφει την ικανότητα του
εκπαιδευτικού να οργανώνει σκόπιµα και ορθολογικά τη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία,
να δροµολογεί διαδικασίες επικοινωνίας, κατανόησης και αλληλεγγύης µεταξύ των µαθητών,
να προσδιορίζει τρόπους αξιοποίησης της γνώσης που θα διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ τους και να φροντίζει για την εξασφάλιση
συνθηκών που θα επιτρέπουν την επίδοση των
µαθητών µε ίσους όρους (Γεωργογιάννης Π.,
2006, σ. 51, Κοσσυβάκη Φ., 2001, σ. 3).

φορέας ενός οµοιογενούς πολιτισµού και κάθε
οµάδα µεταναστών φαίνεται να ‘κουβαλάει’ και
να συντηρεί αµετάβλητες τις πολιτισµικές
παραδόσεις στη χώρα υποδοχής…» πράγµα
που στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει. Γι΄
αυτό «το να γνωρίζουµε λοιπόν τη χώρα
προέλευσης ενός “ξένου” παιδιού δεν σηµαίνει
ότι γνωρίζουµε και τον πολιτισµό του…»
(Γκόβαρης Χ., 2001, σ. 28). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός
ότι ούτε ο γηγενής πληθυσµός είναι οµοιογενής, αλλά ούτε και ο πολιτισµός στάσιµος.
Με τον όρο διαπολιτισµική αγωγή
νοείται µία παιδαγωγική θέση που φιλοδοξεί να
καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την εξέλιξη των µονοπολιτισµικών κοινωνιών σε πολυπολιτισµικές και περιλαµβάνει τη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων
για τις διαφορές µεταξύ των πολιτισµών, την
καλλιέργεια της αλληλεγγύης ανάµεσα στους
ανθρώπους, το σεβασµό των άλλων πολιτισµών
ως ισότιµων µε το δικό µας και την αγωγή για
ένα πολιτισµό ειρήνης (Κανακίδου Ε., Παπαγιάννη Β., 1994, σ. 97). Επίσης, είναι µία
παιδαγωγική θέση που αντιλαµβάνεται τις
κοινωνικές µεταβολές και εισάγει νεωτεριστικές µεθόδους εκπαίδευσης, συµβάλλει στην
ειρηνική διαπαιδαγώγηση µε λύση των συγκρούσεων, βασίζεται στο σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων, στην αξιοποίηση των άλλων πολιτισµικών στοιχείων και στην αποδοχή των
συνηθειών όλων των οµάδων, ενώ ταυτόχρονα
εισάγει και την εξατοµικευµένη διδασκαλία
(Πανταζής Β., 2003, σ. 101). Αξίζει να τονισθεί, ότι η διαπολιτισµική αγωγή είναι µία
παιδαγωγική διδακτική αρχή η οποία πρέπει να
διέπει όλα τα µαθήµατα και να απευθύνεται
συγχρόνως στους αλλοδαπούς και τους γηγενείς, σε ένα πνεύµα ευαισθητοποίησης των
µαθητών για αµοιβαία ανοχή, κατανόηση,
αναγνώριση και αποδοχή (∆αµανάκης Μ.,
1989, σ. 145).
Σχετικοί µε τους εκπαιδευτικούς είναι
και οι όροι διαπολιτισµική επάρκεια και ετοιµότητα. Ο όρος διαπολιτισµική επάρκεια περιλαµβάνει τη θεωρητική, επιστηµονική, ερευνητική και διδακτική γνώση που έχει ο εκπαιδευτικός σχετικά µε τους πολιτισµούς, τις
γλώσσες και τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων που προέρχονται από άλλες χώρες. Η
διαπολιτισµική ετοιµότητα αναφέρεται στην
ικανότητα διαχείρισης των γνώσεων της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και την πρακτική
εφαρµογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αναγκαιότητα της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών
Ο όρος επιµόρφωση αναφέρεται σε
όλες εκείνες τις δραστηριότητες αγωγής και
εκπαίδευσης οι οποίες έχουν σκοπό να
βελτιώσουν την επαγγελµατική γνώση των
εκπαιδευτικών, τις δεξιότητες και στάσεις τους,
ώστε να µπορούν να διδάξουν τους µαθητές πιο
αποτελεσµατικά (Bolam, 1986 από Νικολακάκη Μ., 2003, σ. 7). Η επιµόρφωση, ως µία
ισορροπηµένη αλληλεπίδραση θεωρίας, έρευνας και πράξης, θεωρείται υποχρέωση και
δικαίωµα κάθε εκπαιδευτικού. Πρώτη αναφορά
στην επιµόρφωση και τη σύνδεσή της µε τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση γίνεται το 1977,
από το Συµβούλιο της Ευρώπης, όταν η Επιτροπή για την Πολιτισµική Συνεργασία δηµιούργησε µία οµάδα εργασίας µε αντικείµενο
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα
που αφορούσαν την εκπαίδευση των παιδιών
των µεταναστών. Η Επιτροπή κατέληξε στην
Εισηγητική Έκθεση µε τίτλο: «∆ιαπολιτισµική
Προσέγγιση και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών»
στην οποία, εκτός των άλλων, ορίζεται το πλαίσιο της έννοιας της διαπολιτισµικότητας (Μάγος Κ., 2004, σ. 53).
Ο κεντρικός ρόλος του εκπαιδευτικού
είναι εµφανής και οποιαδήποτε προώθηση για
µεταρρύθµιση στη σχολική τάξη οφείλει να
επιδιώκεται κατά προτεραιότητα µέσω αυτού.
Τα τελευταία χρόνια ο διάλογος µεταξύ των
κρατών-µελών της Ε.Ε., που στοχεύει στη
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, επικεντρώθηκε κυρίως στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο προσδιορισµός του προφίλ του
ευρωπαίου εκπαιδευτικού σχετίζεται µε τις
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δαγωγική παρέµβαση µε διαφοροποίηση της
διδασκαλίας, έτσι ώστε να διευκολύνει την
επίδοση των µαθητών που διαφέρουν ως προς
το φύλο, τη φυλή, το πολιτισµικό υπόβαθρο
κ.λπ. (Banks, 2001, 13, Κοσσυβάκη Φ., 2001,
σ. 2).
Η πολυπολιτισµική εκπαίδευση θα
πρέπει να περιλαµβάνει κατά τον Banks (1993),
στοιχεία όπως: εµπλουτισµό των µαθηµάτων µε
στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισµούς, διερεύνηση του τρόπου κατασκευής της γνώσης
και της επίδρασής της από πολιτισµικές υποθέσεις και προκαταλήψεις, καλλιέργεια στους
µαθητές δηµοκρατικών αξιών, ενδυνάµωση και
οργάνωση της σχολικής κουλτούρας, ώστε όλοι
να αισθάνονται εκπαιδευτικά ισότιµοι. Στα επιµορφωτικά προγράµµατα πρέπει να δίνονται
βασικές γνώσεις στους εκπαιδευτικούς που να
αφορούν τόσο τα δεδοµένα των χωρών προέλευσης των µεταναστών, όσο και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες στην
κοινωνία υποδοχής και επιπλέον να τους
δίνονται τα εφόδια για να αντιµετωπίζουν τις
καταστάσεις που δηµιουργούνται στο σχολείο.
Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να εφαρµόζουν τις κατάλληλες διδακτικές µεθόδους και να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα.
Ειδικότερα για τις διδακτικές παρεµβάσεις στην περίπτωση δίγλωσσων µαθητών,
έχουν διατυπωθεί µοντέλα εφαρµογών που
µπορεί να είναι: Εντατική διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας, µε ταυτόχρονη διδασκαλία των
βασικών µαθηµάτων (µαθηµατικά, ιστορία
κ.λπ.) στη µητρική γλώσσα, µε στόχο να µην
υπάρξει γνωστικό κενό κατά το διάστηµα
εκµάθησης της δεύτερης γλώσσας, ή «Προστατευόµενη» διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας,
δηλαδή εντατική διδασκαλία της δεύτερης
γλώσσας και ταυτόχρονη διδασκαλία των βασικών µαθηµάτων (µαθηµατικά, ιστορία, φυσική) στο ίδιο γνωστικό επίπεδο, αλλά σε ευκολότερο επίπεδο της ελληνικής γλώσσας, ή
«Στρωµατοποιηµένη» διδασκαλία της δεύτερης
γλώσσας, στην περίπτωση κατά την οποία µέσα
στην τάξη υπάρχουν πολλά δίγλωσσα παιδιά µε
διαφορετικό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας, ή
«Εξειδικευµένη» ατοµική ή οµαδική διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας µε αποµάκρυνση
του παιδιού ή της οµάδας από την τάξη κατά
την προγραµµατισµένη ώρα διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας (Johnson R. K., Swain M.,
1997, Σπινθουράκη Ι.-Α. κ.ά., 2002, Ramirez
J.D., 1991).

βασικές σπουδές του, την εισαγωγική επιµόρφωση, τη δια βίου µάθηση, την κοινωνική
καταξίωση του επαγγέλµατός του. Σε ό,τι
αφορά στην επιµόρφωσή του, οι διεθνείς τάσεις
καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για µετάβαση
από την αποσπασµατική επιµόρφωση στη διαδικασία τής δια βίου ανάπτυξης της επαγγελµατικής συνείδησης του εκπαιδευτικού
(Συνθήκες Μπολόνια, Λισαβόνας 1999, 2000).
Σήµερα, ο εκπαιδευτικός καλείται να
λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό µαθητικό
περιβάλλον από αυτό που είχε συνηθίσει, αλλά
και σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε µονογλωσσικό, µονοεθνικό και µονοπολιτισµικό
προσανατολισµό. Η απουσία εξειδικευµένης
γνώσης εµποδίζει τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να υποστηρίξουν τους γλωσσικά και
πολιτισµικά διαφορετικούς µαθητές τους µε
αποτέλεσµα, αρκετοί από αυτούς, να αυτοσχεδιάζουν, διαφοροποιώντας ή τροποποιώντας τις
διδακτικές τους πρακτικές σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ζητούµενο για
τον Έλληνα εκπαιδευτικό είναι η ετοιµότητά
του να ανταποκριθεί στη νέα πολυπολιτισµική
πραγµατικότητα, δηλαδή, η ικανότητά του να
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που
επιβάλλει η σύνθεση του µαθητικού δυναµικού
µιας τάξης µέσα στην οποία φοιτούν µαθητές
µε διαφορετικά γλωσσικά και κοινωνικοπολιτισµικά χαρακτηριστικά από εκείνα των
Ελλήνων µαθητών.
Αυτές οι ιδιαίτερες απαιτήσεις περιγράφονται ως διαστάσεις της πολυπολιτισµικής
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την οποία επιβάλλεται πέραν της πολιτείας και ο εκπαιδευτικός
να συµβάλει: 1) στη διαδικασία εµπλουτισµού
του περιεχοµένου της διδασκαλίας µε διαπολιτισµικά στοιχεία µε τη χρήση αντίστοιχων
παραδειγµάτων από την κουλτούρα των χωρών
καταγωγής των µαθητών, 2) στην κατανόηση
από τους µαθητές των τρόπων οικοδόµησης της
γνώσης και των διδακτικών ενεργειών που επιβάλλουν άρρητες πολιτιστικές προϋποθέσεις,
προκαταλήψεις καθώς και εκπαιδευτικές και
κοινωνικές διακρίσεις, 3) στη µείωση των
προκαταλήψεων µέσα από αντίστοιχα περιεχόµενα και εναλλακτικά µοντέλα διδασκαλίας
που επιτρέπουν την επικοινωνία, κατανόηση
και σεβασµό του «άλλου», 4) στην ύπαρξη
ευέλικτης σχολικής κουλτούρας που θα νοµιµοποιεί την ουσιαστική συµµετοχή στα σχολικά
δρώµενα των µαθητών µε διαφορετική πολιτισµική προέλευση και 5) στη δίκαιη παι-
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Ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται είναι τα
στερεότυπα που µπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός
και τα οποία πιθανόν να τον επηρεάζουν στην
άσκηση των καθηκόντων του, ακόµη και αν ο
ίδιος είναι σε θέση να διαχειρίζεται µε επιτυχία
άλλες πλευρές που σχετίζονται µε τους όρους
και τις συνθήκες της εκπαιδευτικής ένταξης
των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να
µπορεί να ελέγχει και να αναπροσαρµόζει τις
καθηµερινές του σχολικές πρακτικές αφού ο
ίδιος έχει απαλλαχθεί από εσφαλµένες αντιλήψεις, θεωρίες και ιδεολογήµατα. Με αυτόν
τον τρόπο θα µπορέσει να επαναπροσδιορίσει
την έννοια του «κανονικού», να εντοπίσει και
να απορρίψει τα στερεότυπα και τις ρατσιστικές συµπεριφορές που ο ίδιος, ίσως άθελά
του, έχει υιοθετήσει και να εργασθεί για να
δηµιουργήσει ένα κλίµα στην τάξη του, το
οποίο θα ευνοήσει την κατανόηση του «άλλου»
και του «διαφορετικού» (Ζάχος ∆., 2007, σ.
327).
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε
ζητήµατα διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας στο σχολείο, κρίνεται αναγκαία. Όλες οι
σχετικές µελέτες και έρευνες καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι ο εκπαιδευτικός έχει σήµερα
την ανάγκη µιας διαρκούς επιµόρφωσης και
κατάρτισης προκειµένου να ανταποκριθεί πιο
αποτελεσµατικά στις νέες απαιτήσεις. Μέσω
αυτών οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιούνται και
κατανοούν καλύτερα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι αλλοδαποί µαθητές, µε αποτέλεσµα την
καλύτερη διαχείριση αυτών καθώς και των
δυσκολιών που γεννώνται στις µαθητικές επαφές και στις συνεργασίες. Οι εκπαιδευτικοί που
έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά προγράµµατα αποδεικνύονται πιο δεκτικοί ως προς
την υιοθέτηση νέων διδακτικών µεθόδων,
προσαρµοσµένων σε σύγχρονα εκπαιδευτικά
πρότυπα. Είναι, επιπλέον, καλύτερα προετοιµασµένοι και προσεγγίζουν την πολιτισµική
ετερότητα µε τρόπο που να εµπλουτίζεται το
διδακτικό τους έργο, ώστε να αµβλύνονται οι
πολιτισµικές διαφορές.

Εφαρµογές της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Ο όρος µετεκπαίδευση ή επιµόρφωση
εισάγεται στη χώρα µας για πρώτη φορά µε το
διάταγµα της 16ης/3/1881. Η πρώτη επιµόρφωση εκπαιδευτικών και συγκεκριµένα των
δασκάλων είχε βασικό στόχο την εκµάθηση της
νέας διδακτικής µεθόδου και διήρκεσε τότε ένα
εξάµηνο. Το 1895 θεσπίστηκαν τα διδασκαλικά
σεµινάρια και οι διάφορες επιµορφωτικές δραστηριότητες για τους δασκάλους. Ο θεσµός της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νοµοθετείται ως µετεκπαίδευση για πρώτη φορά το 1910 και ιδρύεται
το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως στην
Αθήνα, το οποίο καταργήθηκε στη δεκαετία
του 1980. Το 1922, θεσπίζεται συστηµατική
επιµόρφωση για τους δασκάλους, στην αρχή
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αργότερα στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Το 1964, αναλαµβάνει την επιµόρφωση το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο που καταργείται από τη δικτατορία
η οποία ιδρύει για το σκοπό αυτό το ∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το 1978
ιδρύονται οι ΣΕΛΜΕ και στη συνέχεια οι
ΣΕΛ∆Ε σχολές επιµόρφωσης ετήσιας διάρκειας
οι οποίες λειτουργούν µέχρι το 1992, οπότε
αντικαθίστανται από τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) που έχουν σκοπό
να παρέχουν εισαγωγική επιµόρφωση για τους
νεοδιόριστους, περιοδική επιµόρφωση σχετικά
µε τις εξελίξεις της επιστήµης των εκπαιδευτικών και να οργανώνουν ειδικά επιµορφωτικά προγράµµατα βραχείας διάρκειας
σχετικά µε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις και
καινοτοµίες. Το 1995 εισάγεται ο θεσµός των
ευέλικτων προγραµµάτων επιµόρφωσης σε
πιλοτική µορφή. Με νόµο του 2002 ιδρύεται
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) µε σκοπό να αναλάβει όλες τις επιµορφωτικές δραστηριότητες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς
(Βουλτσίδης Π., 2008, σ. 35, Καψάλης Α.Ραµπίδης Κ., 2006, σ. 259).
Τη δεκαετία του ΄70-΄80, µε την παλιννόστηση των Ελλήνων µεταναστών εµφανίζεται το θέµα της εκπαίδευσης των αλλόγλωσσων παιδιών, το οποίο αντιµετωπίστηκε
µε τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και
των Φροντιστηριακών Τµηµάτων, µε βασικό
στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ώστε να προετοιµασθούν οι µαθητές για την
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βάλλον και 3) την πολυπολιτισµικότητα στο
σχολείο µε σηµείο αναφοράς το σεβασµό της
διαφορετικότητας και τους τρόπους στήριξης
των µαθητών µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες
(Μακρή-Μπότσαρη Ε., 2007, σ. 3).
Η επιµόρφωση διακρίνεται σε εισαγωγική για τους νεοδιόριστους, που είναι υποχρεωτική και σε εκείνη που είναι προαιρετική.
Η εισαγωγική επιµόρφωση διέπεται από το
Π.∆. 45/99 (ΦΕΚ45/11-3099 Τ. Α΄), υλοποιείται από τα Π.Ε.Κ. και απευθύνεται σε όλους
τους εκπαιδευτικούς µόνιµους και αναπληρωτές. Η εκπαιδευτική ύλη καθορίζεται από τους
υπεύθυνους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία και κατόπιν υποβάλλεται ως εισήγηση στο Υπουργείο
Παιδείας το οποίο την εγκρίνει µε Υπουργική
Απόφαση.2
Στο πλαίσιο της προαιρετικής επιµόρφωσης οργανώνονται επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε την εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µε την επιµόρφωση στελεχών διοίκησης στην εκπαίδευση κ.ά. Η πολυπολιτισµικότητα στο σχολείο και οι τρόποι στήριξης των µαθητών µε
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες είναι ένα από τα
θεµατικά πεδία του επιµορφωτικού προγράµµατος για τη ∆ιαχείριση προβληµάτων σχολικής
τάξης.3

ένταξή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η παρουσία των αλλοδαπών, ειδικότερα τη
δεκαετία του 1990, άλλαξε τα δεδοµένα στην
ελληνική κοινωνία και κατ΄ επέκταση και στα
σχολεία. Η νέα αυτή πραγµατικότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών µελετητών σχετικά µε τα ζητήµατα που συνδέονται µε την
παρουσία των αλλοδαπών µαθητών, ιδιαίτερα,
µε την επίλυση των ιδιαίτερων προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να
επιτύχουν την εκπαιδευτική τους ένταξη. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσµα µια πλούσια βιβλιογραφική παραγωγή.
Αλλά και η πολιτεία, σε µία πρώτη
προσπάθεια προετοιµασίας των µελλοντικών
εκπαιδευτικών, τροποποίησε τα προγράµµατα
σπουδών τους µε αποτέλεσµα το σύνολο των
εκπαιδευτικών τµηµάτων να συµπεριλάβουν
σχετικά θέµατα (∆ιαπολιτισµική, Πολυπολιτισµική και Αντιρατσιστική εκπαίδευση). Επιπλέον, µέσω του προγράµµατος εξοµοίωσης
των πτυχίων και των ∆ιδασκαλείων ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης, µια µεγάλη µερίδα των εν
ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης ήλθε σε επαφή µε την αντίστοιχη
εµπειρία χωρών όπως η Μ. Βρετανία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των οποίων βρέθηκαν πριν από δεκαετίες
αντιµέτωπα µε τα εν λόγω ζητήµατα (Ζάχος ∆.,
2007, σ. 326). Το 1996, ιδρύονται τα διαπολιτισµικά σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, προσαρµοσµένο στις
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών (νόµος 2413/
1996).
Σήµερα, την κύρια ευθύνη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση επιµορφωτικών
προγραµµάτων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς την έχουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και ο Οργανισµός Επιµόρφωσης
Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.).
Σύµφωνα µε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η εκπαίδευση είναι θεµελιώδης παράγοντας οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής
ανάπτυξης στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία,
πολυπολιτισµικότητα και ποικιλοµορφία. Σ΄
αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται σε ζητήµατα που αφορούν κυρίως: 1) τη
διαχείριση ιδιαιτεροτήτων µαθητών, µε έµφαση
στις µαθησιακές δυσκολίες και τα χαρισµατικά
παιδιά, 2) τα προβλήµατα συµπεριφοράς, µε
έµφαση στη διαχείριση της βίας, της επιθετικότητας, των συναισθηµατικών διαταραχών
και της διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περι-

2

Η εισαγωγική επιµόρφωση διεξάγεται σε τρεις φάσεις:
Κατά την Α΄ φάση επιδιώκεται η ενηµέρωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε θέµατα που έχουν σχέση µε
την ποιοτική και αποτελεσµατική παρεχόµενη εκπαίδευση
Κατά τη Β΄ φάση προβλέπονται: α) παρακολούθηση από
τους νεοδιόριστους δέκα ωρών θεωρίας σχετικά µε θέµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) παρακολούθηση
δειγµατικών διδασκαλιών σε πραγµατική τάξη και στη
συνέχεια συζήτηση σχετικά µε παιδαγωγικά θέµατα. Κατά
την Γ΄ φάση αναδεικνύονται από τους ίδιους τους επιµορφούµενους και συζητούνται προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων και προτείνονται τρόποι αντιµετώπισής τους (Ε.
Καγκά, υπεύθυνη στο τµήµα «Εισαγωγή ∆εύτερης ξένης
Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο» του Π.Ι.)
3
Το πρόγραµµα ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2005 και
ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του 2006 στα 16 Π.Ε.Κ. της
χώρας και στα παραρτήµατά τους Το πρόγραµµα είχε ως
αποδέκτες 4.836 εκπαιδευτικούς Α/βάθµιας και Β/βάθµιας
Γενικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η συµµετοχή των
επιµορφούµενων ήταν προαιρετική και η διάρκεια του
προγράµµατος ήταν 50 ώρες εκτός του ωραρίου των
εκπαιδευτικών. Βασικός σκοπός του προγράµµατος ήταν
να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εµπλουτίσουν τις
γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε
να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα στην ποιοτική
διαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης. Το πρόγραµµα
έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς
και για το λόγο αυτό επαναλήφθηκε για άλλους 8.000
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Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. είναι θεσµικά ο συντονιστής µιας εθνικής στρατηγικής για την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Μεταξύ των
αρµοδιοτήτων του είναι και η κατάρτιση επιµορφωτικών προγραµµάτων και ο σχεδιασµός
επιµορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Για την αρµονική συνύπαρξη όλων των
µαθητών λήφθηκε ένα µέτρο, µε πρωτοβουλία
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που χαρακτηρίστηκε καινοτόµο και εφαρµόσθηκε αρχικά κατά το σχολικό έτος 2001-2002, η καθιέρωση της «ευέλικτης ζώνης». Το περιεχόµενο
διδασκαλίας σε αυτή τη ζώνη είναι προσανατολισµένο σε γνώσεις και πληροφορίες γύρω
από την καθηµερινότητα ως αντιστάθµισµα
στην πληροφόρηση που παρέχεται από τα
Μ.Μ.Ε. τα οποία στερούνται παιδαγωγικής
δεοντολογίας.
Ένας από τους στόχους της καθιέρωσης
αυτής της ζώνης είναι η ένταξη στη µαθητική
οµάδα όλων των µαθητών άσχετα µε τις
σχολικές τους επιδόσεις, το φύλο, τη φυλή και
την κοινωνική και πολιτιστική προέλευσή τους,
έτσι ώστε να προληφθούν φαινόµενα γκετοποίησης και να ετοιµαστούν οι µαθητές για τη
σύνθετη κοινωνία, µε πολιτισµική ποικιλότητα, στην οποία θα ζήσουν.
Έχει κατοχυρωθεί ήδη ως «ευέλικτη
ζώνη διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων» για το ∆ηµοτικό και το Νηπιαγωγείο
και «ευέλικτη ζώνη καινοτόµων δράσεων» για
το Γυµνάσιο και αποτελεί τµήµα του εβδοµαδιαίου προγράµµατος δίωρης τουλάχιστον
διάρκειας (για τις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού
µπορεί να διαρκεί και 4 ώρες), (Αλαχιώτης Σ.,
2001, εισαγωγικό σηµείωµα).
Πληρέστερη εικόνα για τους άξονες
στους οποίους αναπτύχθηκε η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών δίνεται στον απολογισµό για µία
τετραετία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
«∆ράσεις 2000-2004».4

H επιµόρφωση από την οπτική γωνία
των εκπαιδευτικών
Η αναγκαιότητα για επιµόρφωση γύρω
από ζητήµατα διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας, γίνεται επιτακτική µε δεδοµένες τις
εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών, ότι ο αλλοδαπός
µαθητικός πληθυσµός θα αυξάνεται συνέχεια.
Η εκτίµηση αυτή άλλωστε θα µπορούσε να
αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα
µας. Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την εξέλιξη
αυτή, µε τη βιωσιµότητα των σχολείων και κατ΄
επέκταση του επαγγέλµατός τους, το οποίο
κάτω από τις νέες συνθήκες τροποποιείται και
γίνεται δυσκολότερο. Επίσης, θέτουν τα ζητήµατα της ενσωµάτωσης των παιδιών, της
επαναδιατύπωσης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, της προετοιµασίας του κλάδου µε ουσιαστική εκπαίδευση, καθώς και της κοινωνίας
γενικότερα, προκειµένου να ανταποκριθούν
στις νέες προκλήσεις (Κοτζαµάνη Α., Τζωρτζοπούλου Μ., 2008, σ. 54).
Ειδικότερα στις προτάσεις τους για
αποτελεσµατική επιµόρφωση, τα πρώτα ζητήµατα που θίγονται είναι οι όροι υπό τους
οποίους διεξάγονται τα επιµορφωτικά σεµινάρια, δηλαδή ο χρόνος, ο τρόπος, η υποχρεωτικότητα κλπ. αλλά και η θεµατολογία τους.
Επίσης, αρκετά συχνά, θίγεται και το ζήτηµα
της βασικής εκπαίδευσης, που θα πρέπει να
εµπλουτισθεί µε γνώσεις γύρω από την πολυπολιτισµικότητα-διαπολιτισµικότητα και των
πρακτικών εφαρµογών της. 5
V) Ταχύρρυθµα προαιρετικά προγράµµατα για τους
εκπαιδευτικούς, τα οποία περιλαµβάνουν:
•
Ολοήµερο Σχολείο.
•
∆ιδασκαλία των ξένων γλωσσών στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα.
•
Αγωγή Υγείας.
•
Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο µάθηµα
της γαλλικής γλώσσας.
•
Εφαρµογή του Portfolio γλωσσών.
•
Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών
και πολιτισµών.
•
Ολυµπιακή Παιδεία και Φυσική Αγωγή κ.ά.
(σ. 25-27, ∆ράσεις 2000-2004, Π.Ι.).
5
Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει µεγάλο ερευνητικό
ενδιαφέρον για τη σχέση µεταξύ της επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών ως µέσου βελτίωσης της διδασκαλίας και
της µάθησης των µαθητών. Παρά τις εκτεταµένες αυτές
έρευνες υπάρχει µία γενική αίσθηση ότι τα προγράµµατα
επιµόρφωσης δεν είναι γενικά, αποτελεσµατικά. Ο
Ingvarson (1988) διαπίστωσε ότι όσοι παρακολουθούν µη
αποτελεσµατικά προγράµµατα επιµόρφωσης δυσφορούν
για το χαµένο χρόνο και το κόστος (Ingvarson L., 1988,
pp. 139-155, από Νικολακάκη Μ., 2003, σ. 5-19).

εκπαιδευτικούς Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης
από το Σεπτέµβριο του 2007 µέχρι τον Απρίλιο του 2008.
Η διάρκεια αυτού του προγράµµατος ήταν 80 ώρες
(πληροφορίες από την κ. Ευαγγελία Καγκά Σύµβουλο
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αν. Πρόεδρο του τµήµατος
αξιολόγησης και επιµόρφωσης του Π.Ι.).
4
Ι) Επιµορφωτικά προγράµµατα υποστήριξης εκπαιδευτικών αλλαγών.
ΙΙ) Προγράµµατα για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
(εισαγωγική επιµόρφωση).
ΙΙΙ) Προγράµµατα για τα στελέχη της εκπαίδευσης.
ΙV) Προγράµµατα µέσης διάρκειας για εκπαιδευτικούς
Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης.
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λουθούν σεµινάρια κ.ά. (Κοτταρίδη Γ. κ.ά.,
2007, σ. 39). Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιµοποιούν εκπαιδευτικό υλικό που έχουν µε δική
τους πρωτοβουλία αποκτήσει. Κατάλληλο υλικό για τα ζητήµατα αυτά έχει εκδώσει το
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής στο πλαίσιο
του προγράµµατος για την «ένταξη των παιδιών
των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο
σχολείο για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση»
(ΚΕ.∆.Α., 24/5/08).6 Επίσης, έντυπο υλικό έχει
εκδοθεί και στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων
που έχουν κατά καιρούς υλοποιηθεί ή αποτελεί
προϊόν πρωτοβουλίας διάφορων φορέων.7
Ειδικότερα, το ζήτηµα της συµµετοχής
του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση του περιεχοµένου επιµόρφωσής του, αλλά και εκείνο των
κινήτρων που θα πρέπει να του δοθούν, αναφέρονται σχεδόν σε όλες τις µελέτες σχετικά µε
το θέµα καθώς και στις διατυπωµένες θέσεις
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών σε συνέδρια και ηµερίδες.8
Η Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) διατυπώνει τη δυσα-

Οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν ότι είναι
αναγκαία µία επιµόρφωση που δεν αντιλαµβάνεται τον εκπαιδευτικό σαν παθητικό δέκτη
και δεν σχεδιάζεται ερήµην του, αλλά συσχετίζεται µε τη σχολική πραγµατικότητα ώστε να
απαντά στις ανάγκες του και γίνεται από
κατάλληλους εκπαιδευτές µε συναίσθηση της
σοβαρότητας του ρόλου τους και όχι ως µία
τυπική γραφειοκρατική διαδικασία. Επίσης,
τίθεται το ζήτηµα της συµµετοχής τους σχετικά
µε το είδος και τον τρόπο διεξαγωγής της
επιµόρφωσης, έτσι ώστε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να εµπλέκονται στη διερεύνηση
των λύσεων των προβληµάτων (Freire P., 1972,
36, Νάσαινας Γ., 2009, σ. 9, Κοτζαµάνη Α.,
Τζωρτζοπούλου Μ., 2008, σ. 51).
Επίσης, θεωρούν χρήσιµο να επιµορφώνονται σχετικά µε την αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προβληµάτων συµπεριφοράς και επικοινωνίας, µεθόδων διδασκαλίας και
προσέγγισης των µαθητών, θέµατα που άπτονται των διαστάσεων και των απαιτήσεων µιας
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. (Κοσσυβάκη Φ.,
2001, σ. 4, Γεωργογιάννης Π., 2006, σ. 47).
Οι θέσεις των εκπαιδευτικών αναφέρονται σε: ενίσχυση της αρχικής εκπαίδευσης µε
διαπολιτισµικά στοιχεία καθώς και καθιέρωση
αναβαθµισµένης ενδοσχολικής επιµόρφωσης
που θα περιλαµβάνει εκτός από θεωρία και
πρακτική άσκηση/εφαρµογή σε σχολεία µε
πολυπολιτισµική µαθητική σύνθεση, καθώς και
οργάνωση κοινών σεµιναρίων µε τη συµµετοχή
εκπαιδευτικών και γονέων διαφορετικής εθνικής προέλευσης (Κουτρούµπα Κ., Ζησιµοπούλου Α., 2006, σ. 196).
Ειδικότερα, συνοψίζονται στα εξής
θέµατα: 1) ανάγκη καθορισµού και ανάλυσης
της έννοιας «πολυπολιτισµικότητα» και σύνδεσή της µε την πράξη, 2) αντιµετώπιση των
πολιτισµικών διαφορών στο σχολείο, 3) αντιµετώπιση των γλωσσικών προβληµάτων των
αλλοδαπών µαθητών, 4) εκµάθηση τεχνικών
και µεθόδων για τη διαπολιτισµική χρήση των
εγχειριδίων, 5) εκµάθηση τεχνικών επικοινωνίας, 6) κριτική ανάλυση στερεοτυπικών συµπεριφορών, προκαταλήψεων κ.ά. και 7) σύνδεση σχολείου και οικογένειας (Πετρονώτη
Μ., 2008, σ. 118).
Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα νέα
δεδοµένα που προκαλεί η αλλαγή στη σύνθεση
των µαθητών στη σχολική τάξη, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι χρησιµοποιούν βοηθήµατα ένταξης αλλοδαπών στο σχολείο όπως
βιβλία-έντυπα, ηλεκτρονικό υλικό, ή παρακο-

6

Το πρόγραµµα αυτό που µέχρι τώρα έχει αναπτυχθεί και
εφαρµοσθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, έχει ως γενικό σκοπό τη δηµιουργία
των προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν σ΄ όλους
τους µαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.
7
Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής: Learning by Sharing.
From the theory to practice (Teacher’s guide), 2005, στο
πλαίσιο του προγράµµατος Socrates (διακρατικό πρόγραµµα, εκπρόσωπος της Ελλάδας το Π.Ε.Κ. Φιλοθέης µε
την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ), Επιµόρφωση Σχολικών
Συµβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο ∆ΕΠΠΣ (∆ιαθεµατικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών) και τα ΑΠΣ (Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών), Επιµορφωτικό Υλικό Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 2005, Μ. Παπαδόπουλος–
Πρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το Σχολείο χωρίς
σύνορα (δύο τόµοι) έκδοση του ΚΕΜΕΤΕ, επιµ. Π.
Χαραµής και ο Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης,
επιµ. Γ., Τσιάκαλος, που συντάχθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έτους κατά του Ρατσισµού (1997) για το
Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της
ΟΛΜΕ και ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τέλος,
αναφέρουµε και τον Οδηγό ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
που εκδόθηκε το 2004 από το Ελληνικό Συµβούλιο για
τους πρόσφυγες (επιµέλεια έκδοσης Σκλάβου Κωνσταντίνα).
8
Προκειµένου να δοθεί µία πληρέστερη εικόνα των
απόψεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για το
ζήτηµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών απευθυνθήκαµε σε άτοµα των Προεδρείων των βασικών
Οµοσπονδιών των εκπαιδευτικών (∆ΟΕ, ΟΛΜΕ,
ΟΛΤΕΕ) µε οδηγό συνέντευξης για τις διατυπωµένες
θέσεις του συνδικαλιστικού οργάνου αλλά και τις
προσωπικές απόψεις τους γύρω από το θέµα.
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ρέσκειά της για τα επιµορφωτικά προγράµµατα,
κυρίως για την υλικοτεχνική υποδοµή, την
ακαταλληλότητα ορισµένων εκπαιδευτών, τη
σοβαρή οικονοµική επιβάρυνσή τους και την
ανεπάρκεια κάποιων αναχρονιστικών προγραµµάτων. Στο Συνέδριο που οργάνωσε η
Ο.Λ.Μ.Ε., το Μάιο του 2008, παρουσιάσθηκαν
τα αποτελέσµατα έρευνας στους εκπαιδευτικούς του Κέντρου Μελετών της Οµοσπονδίας.
Σε αυτήν την έρευνα οι εκπαιδευτικοί θεωρούν,
σε µεγάλο ποσοστό, ότι η διαπολιτισµική
εκπαίδευση θα πρέπει να διατρέχει το σύνολο
του προγράµµατος σπουδών και ότι θα πρέπει
να υπάρχουν και ανάλογες δραστηριότητες.
Αλλά και για την επιµόρφωση που τους παρέχεται στα νέα προγράµµατα σπουδών και τα
βιβλία, δεν έχουν θετική γνώµη. 9
Γενικά, οι θέσεις της ∆ιδασκαλικής
Οµοσπονδίας Ελλάδας (∆.Ο.Ε.)10 για την επιµόρφωση, όπως διατυπώθηκαν στο Συνέδριό
της (26-27/4/2006), αφορούν: 1) την εισαγωγική επιµόρφωση, 2) την περιοδική επιµόρφωση (τρίµηνη, εξάµηνη, ετήσια µε απαλλαγή
από τα διδακτικά καθήκοντα) και 3) την
ενδοσχολική επιµόρφωση.
Οι θέσεις της Οµοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.)11 επικεντρώνονται στην περιοδική θεσµοθετηµένη επιµόρφωση, υπό την αιγίδα
τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε
αποδοχές και κίνητρα εξέλιξης του εκπαιδευτικού.

Συνοψίζοντας τις απόψεις των προέδρων και γενικών γραµµατέων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εκπαιδευτικών σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας στα σχολεία, φαίνεται ότι:
• Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν τη νέα
πραγµατικότητα στα σχολεία.
• Σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαµβάνονται τις πραγµατικές ανάγκες των αλλοδαπών µαθητών.
• Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αυτοσχεδιάζουν για να αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατα που ανακύπτουν σχετικά
µε τη µάθηση, αλλά και τη συνύπαρξη
«διαφορετικών» µαθητών.
• Η επιµόρφωση γύρω από την πολυπολιτισµικότητα είναι απαραίτητη και
θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο θεωρία, όσο και πρακτική.
• Η επιµόρφωση πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, να γίνεται
είτε πριν την έναρξη του σχολικού
έτους είτε µε τη λήξη του. Να διαρκεί
ένα έτος για τους νεοδιόριστους οι
οποίοι θα είναι απαλλαγµένοι από τα
διδακτικά τους καθήκοντα και να
λαµβάνουν αποδοχές.
• Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης θα
πρέπει να διαµορφώνεται από κοινού
µε τους άµεσα εµπλεκόµενους, δηλ.
επιµορφωτές και επιµορφούµενους και
να περιλαµβάνει ζητήµατα που να
αφορούν τόσο τους µαθητές όσο και
τους γονείς τους.
• Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
δεν έχουν αρνητικά στερεότυπα για
τους αλλοδαπούς µαθητές, µε την κατάλληλη επιµόρφωση η συνολικότερη
αντιµετώπισή τους βελτιώνεται.
• Οι επιµορφωτές θα πρέπει να είναι
εκπαιδευτικοί που κατέχουν το θέµα,
όπως π.χ. πανεπιστηµιακοί, αναγνωρισµένοι επιστήµονες, αλλά και άλλοι
καθηγητές που έχουν σχετική εµπειρία.
• Θα µπορούσε παράλληλα να υπάρχει
ενηµέρωση και µέσω Η/Υ.
• Το σχολείο θα πρέπει να ανοίξει στην
κοινωνία δεδοµένου του γεγονότος ότι
συνδέεται άµεσα µε αυτήν.

9

Στην έρευνα αυτή επισηµάνθηκε ότι, η περιοδική,
µακράς διάρκειας επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει
καταργηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ και τα ταχύρρυθµα
επιµορφωτικά σεµινάρια των εκπαιδευτικών για τη χρήση
των νέων βιβλίων οργανώθηκαν µε απαράδεκτη προχειρότητα µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν το άγχος των
εκπαιδευτικών αντί να τους µεταδώσουν την αίσθηση της
επάρκειας και της ασφάλειας. Τα βιβλία έφθαναν στα
σχολεία κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, µε την
έναρξη των µαθηµάτων το Σεπτέµβρη, χωρίς να έχει
προηγουµένως ακουστεί η γνώµη των εκπαιδευτικών που
καλούνταν να τα διδάξουν, χωρίς επαρκή ενηµέρωση και
προετοιµασία, και µε περιεχόµενο αµφισβητούµενο και
προβληµατικό, σε µεγάλο βαθµό, από επιστηµονική και
παιδαγωγική άποψη. Προσανατολισµένα στη λογική της
αγοράς, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας, δεν ήταν
δυνατό να προωθήσουν την απελευθερωτική παιδεία που
ζητούν οι σύγχρονοι πολίτες, www.olme.gr. Στην
Οµοσπονδία υπάγονται 91 ΕΛΜΕ τόσο στη χώρα µας όσο
και στο εξωτερικό.
10
Στην Οµοσπονδία είναι εγγεγραµµένοι 151 Σύλλογοι.
11
Η ΟΕΛΤΕΕ έχει 21 µέλη Συλλόγους.
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τήτων είναι σηµαντικός και µε κατάλληλη
εκπαίδευση θα µπορούσε να είναι και αποτελεσµατικότερος.
Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχει
αναγνωρισθεί ως αναγκαιότητα από την πολιτεία και σε κάποιο βαθµό εφαρµόζεται, όµως το
ζήτηµα είναι η επάρκεια και αποτελεσµατικότητά της. Ειδικότερα, για την επιµόρφωση
σε ζητήµατα διαχείρισης της πολυπολιτισµικότητας στο πλαίσιο του σχολείου σήµερα,
πολλές έρευνες και µελέτες καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι είναι αναγκαία η θωράκιση
του εκπαιδευτικού ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει τη νέα σχολική τάξη και αυτό αποτελεί
πάγιο αίτηµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.
Η, µέχρι σήµερα, επιµόρφωση στη
χώρα µας δεν φαίνεται να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν
έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιµετωπίσουν τη νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα και αυτενεργούν είτε προσφεύγοντας σε
σεµινάρια µε δική τους πρωτοβουλία, είτε
προµηθευόµενοι σχετικά βοηθήµατα, είτε τέλος
ενεργώντας µε γνώµονα την εµπειρία και την
καλή τους πρόθεση απέναντι σε όλους τους
µαθητές.
Το φαινόµενο δεν είναι µόνον ελληνικό
συµβαίνει και σε άλλες χώρες όπως δείχνει και
η βιβλιογραφία. Στην Κύπρο, για παράδειγµα, η
UNESCO µε έκθεσή της, υποδεικνύει αρκετά
σηµεία στα οποία το εκπαιδευτικό σύστηµα της
χώρας αυτής χρειάζεται βελτίωση, µεταξύ των
οποίων και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,
επικρίνοντας τον εθελοντικό της χαρακτήρα
αλλά και τη µη σύνδεσή της µε τις πραγµατικές
ανάγκες του σχολείου (Αγγελίδης Π., Ζεµπύλας
Μ. 2003, σ. 57). Αλλά και στην Αγγλία η αποτελεσµατικότητα τόσο της εκπαίδευσης όσο και
της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην
πορεία των χρόνων, έγινε αντικείµενο κριτικής
και αναθεώρησης που εξαρτιόταν ωστόσο και
από την εκάστοτε οικονοµική συγκυρία (Γεωργιάδης Μ., 2004, σ. 276-296).
Είναι προφανές ότι ο εµπλουτισµός της
εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο µε θέµατα πολυπολιτισµικότητας κρίνεται απαραίτητος. Όµως και στη συνέχεια, η αναγκαιότητα
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα
διαχείρισης της σηµερινής πολυπολιτισµικής
σχολικής πραγµατικότητας τόσο στη θεωρία
όσο και στην πράξη καθίσταται επιτακτική. Η
επιµόρφωση θα µπορούσε να στοχεύει σε
ζητήµατα γνώσης των πραγµατικών προβλη-

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Ο ρόλος του σχολείου στην άµβλυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων είναι ένα από τα
ζητήµατα που έχει απασχολήσει πολύ την
επιστηµονική σκέψη. Αποτελεί συµπέρασµα
ποικίλων ερευνών ότι τα παιδιά των ανώτερων
οικονοµικών τάξεων φοιτούν σε καλύτερα
σχολεία από εκείνα των κατώτερων τάξεων.
Ωστόσο, ακόµη και στο ίδιο σχολείο φοιτούν
παιδιά µε διαφορετική κοινωνική προέλευση
και ως εκ τούτου, η όποια ανοµοιογένεια στην
τάξη δεν οφείλεται µόνο στην ύπαρξη των
παιδιών των µεταναστών. Όµως, τα παιδιά αυτά
είναι σε δυσχερέστερη θέση, επειδή επηρεάζονται από την υποδεέστερη θέση της οικογένειάς τους στην ελληνική κοινωνία και
µειονεκτούν σε πολιτισµικό και κοινωνικό
κεφάλαιο, που να τα διευκολύνει στις σπουδές
τους (Bourdieu P., 1996). Επιπλέον, βιώνουν τη
διάσταση µεταξύ των εµπειριών της δικής τους
οικογένειας και αυτής που διαπερνά τη διαδικασία εκπαίδευσης, πολύ περισσότερο από τα
παιδιά των ασθενέστερων τάξεων που σε κάποιο βαθµό και αυτά βρίσκονται σε παρόµοια
θέση.
Είναι γνωστό ότι η γλώσσα του σχολείου είναι µία από τις µορφές, δηλαδή ένα από
τα κοινωνικά ιδιώµατα της εκάστοτε εθνικής
γλώσσας. Τα άτοµα την κατέχουν µε άνισο
τρόπο, ανάλογα µε την κοινωνική τους προέλευση, αφού οι διάφορες κοινωνικές τάξεις
µιλούν διαφορετικά, όχι τόσο ως προς τη χρήση
του λεξιλογίου όσο, κυρίως, ως προς τη δοµή
και τη σχέση τους µε τη γλώσσα (Φραγκουδάκη Α., 1985, σ. 138).
Αν και η συµµετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία δεν εξαλείφει τις ανισότητες στο
σχολείο αλλά ούτε και στην µετά το σχολείο
επαγγελµατική πορεία του ατόµου, εν τούτοις
οι µετανάστες, όπως άλλωστε και οι γηγενείς,
προσβλέπουν στην εκπαίδευση των παιδιών
τους ως ένα µέσον κοινωνικής ανόδου και
καταξίωσης. Η µεγάλη συµµετοχή των αλλοδαπών µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
αποτελεί γεγονός και το σχολείο θα µπορούσε
να παίξει βασικό ρόλο στην προετοιµασία
παιδιών µε διαφορετική καταγωγή, γλώσσα,
θρησκεία και πολιτισµό, ώστε να συµβιώσουν
σε µια πλουραλιστική κοινωνία.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, είτε στην
άµβλυνση των διαφορών είτε, πολύ περισσότερο, στην καλλιέργεια αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των µαθητών διαφορετικών εθνικο-
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σοβαρά υπόψη τις επιστηµονικές έρευνες που
συνδέουν τις αιτίες της µαθητικής διαρροής
των παιδιών των µεταναστών µε τα παραπάνω
προβλήµατα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις
ώστε να καταφέρουν να διαχειριστούν µε
επιτυχία την ανοµοιογένεια του µαθητικού
πληθυσµού.
Τέλος, το σχολείο θα µπορούσε να
απότελεί το συνεκτικό κρίκο ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές, και να είναι
ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, µε πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στη θετική αντιµετώπιση της νέας πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας µέσα στην κοινωνία.

µάτων που αντιµετωπίζουν οι αλλοδαποί µαθητές αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους
εκπαιδευτικούς σχετικά µε την επαφή τους µε
διαφορετικούς πολιτισµούς και µε αυτόν τον
τρόπο να συµβάλει στη δηµοκρατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών και στην καλλιέργεια
της ανεκτικότητας.
Σήµερα, οι νέοι επιζητούν να έρχονται
σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς και λαούς
µέσω της τεχνολογίας και µε το να ταξιδεύουν
συχνότερα και να µαθαίνουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες. Θα µπορούσε να
συµβαίνει το ίδιο και µε τους µετανάστες που
ζουν και εργάζονται δίπλα τους. Προϋπόθεση
αυτής της διαφορετικής προσέγγισης είναι ο
αποστιγµατισµός του άλλου πολιτισµού ως
«κατώτερου». Προς µία τέτοια κατεύθυνση
βέβαια, είναι σηµαντικός ο ρόλος της πολιτείας,
και της στρατηγικής της απέναντι στο µεταναστευτικό φαινόµενο εν γένει.
Πολύ συχνά, η πολυπολιτισµικότητα
στο σχολείο αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα.
Φαίνεται, όµως, ότι αυτή η οπτική οδηγεί σε
πολλαπλασιασµό των προβληµάτων και αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων που
διαιωνίζονται, µε αποτέλεσµα πολλά παιδιά να
οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισµό. Το σχολείο, στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες,
χρειάζεται αλλαγές στη δοµή και στη λειτουργία του µε στόχο τη θετική αντιµετώπιση
και την αξιοποίηση της ανοµοιογένειας του
µαθητικού πληθυσµού. Μία ολοκληρωµένη
διαπολιτισµική εκπαίδευση θα προετοιµάζει
πολίτες µε κοινωνικές δεξιότητες στην επικοινωνία και στη συνεργασία και θα διαχειρίζεται µε επιτυχία την πολυπολιτισµικότητα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι διαπολιτισµικές δράσεις αναπτύσσουν την αυτοεκτίµηση των αλλοδαπών παιδιών, βοηθούν
στην καλλιέργεια ισότιµων σχέσεων ανάµεσά
τους, στην αναγνώριση και στο σεβασµό των
δικαιωµάτων τους, ενώ παράλληλα καταπολεµούν προκαταλήψεις και φαινόµενα επιθετικότητας και παραβατικών συµπεριφορών τόσο
στο σχολείο όσο και έξω από αυτό.
Στη χώρα µας, η διαπολιτισµική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει ακόµη τη θέση της
στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, το οποίο
προσφέρει στα παιδιά των µεταναστών µια
αφοµοιωτική δηµόσια παιδεία. Η λήψη των
αναγκαίων µέτρων προϋποθέτει τη διερεύνηση
και την καταγραφή των µορφωτικών αναγκών
των µαθητών αλλά και των προβληµάτων
αποδοχής που αντιµετωπίζουν, λαµβάνοντας
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Λέξεις, λέξεις, λέξεις! Όπως είχε πει ο
Κ. Γιούνγκ, ένας µεγάλος κίνδυνος που αντιµετωπίζουµε είναι ότι ολόκληρη η πραγµατικότητα θα υποκατασταθεί µε λέξεις. Οι
λέξεις, όµως, διαµορφώνουν νοοτροπίες. Η
αρνητική και υποτιµητική γλώσσα παράγει
αρνητικές και υποτιµητικές εικόνες. Σε σχέση
µε την αναπηρία, κάποιες διαχρονικά πολυχρησιµοποιηµένες λέξεις, που µπορεί µεν, τα
τελευταία χρόνια, να έχουν περιοριστεί στο
δηµόσιο λόγο, όµως χρειάζεται ακόµα πολύς
δρόµος µέχρι να απαλειφθούν, είναι: σπαστικός, σακάτης, καθυστερηµένος, µογγολάκι, ηλίθιος, στραβός, µουγκός, κωφάλαλος, τρελός.
Φαίνεται επιτακτική η ανάγκη για την
κατάρτιση, τη διάδοση και τη χρησιµοποίηση
µιας ορολογίας, ενός γλωσσικού οδηγού, ο
οποίος θα συγκεντρώνει και θα αναλύει βασικές έννοιες που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία
και θα ορίζει µε τρόπο σαφή και εξειδικευµένο
τα όρια µεταξύ κατάλληλου και ακατάλληλου
λεξιλογίου. Σκοπός είναι να συµβάλει στην
απάλειψη άστοχων αναφορών σε άτοµα µε
αναπηρία, αποκαλύπτοντας το υπόβαθρο αµηχανίας και ενοχής των αναφορών αυτών και
κτίζοντας, στη συνέχεια, το απαραίτητο νέο
υπόβαθρο για την κατάργησή τους.
Η χρησιµοποίηση της κατάλληλης ορολογίας έχει σαφές περιεχόµενο: την αποµυθοποίηση της αναπηρίας, την απελευθέρωση της
συνείδησης, τον απεγκλωβισµό της σκέψης από
βαθιά ριζωµένα στερεότυπα και προκαταλήψεις. Όλα αυτά παρεµποδίζουν την ορθή και
δίκαιη εστίαση στον άνθρωπο και όχι στην
αναπηρία του, στον πολίτη µε αναπηρία και όχι
στον ανάπηρο πολίτη. Ο πρώτος έχει δικαιώµατα, ενώ ο δεύτερος γίνεται αντικείµενο φιλανθρωπίας.
Ετυµολογικά, η λέξη “ανάπηρος” προέρχεται από το ρήµα “πηρώ” που σηµαίνει
“καθιστώ κάποιον µη ικανό, ατελή”. “Πήρωσις” είναι η “αναπηρία”, δηλαδή “η έλλειψη
αρτιότητας, η µερική ή ολική έλλειψη µέλους,
οργάνου ή λειτουργίας”. Με τη λέξη “ανάπηρος”, δηλαδή, αποδίδεται αυτό που έχει συµβεί σε κάποιον.
Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η λέξη
“ανάπηρος” έχει το ίδιο βάρος που είχε, πριν
κάποια χρόνια, η λέξη “σακάτης”, η οποία ήταν
µια τραυµατική, περιφρονητική λέξη. Εκείνη
την εποχή, η λέξη “ανάπηρος” ήταν η ιατρική
ορολογία που προσδιόριζε τη φυσική κατάσταση κάποιου.

Αναπηρία
Θέµατα Ορολογίας
Γίτσα Κοτταρίδη
Αντώνης Σκορδίλης
«Μια µεγάλη χρησιµότητα των λέξεων
είναι να κρύβουν τις σκέψεις µας»
Βολταίρος

Περίληψη
Από µελέτες, σχετικές µε το θέµα της αναπηρίας,
προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για την κατάρτιση, τη
διάδοση και τη χρησιµοποίηση µιας ορολογίας, ενός
γλωσσικού οδηγού, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα
αναλύει βασικές έννοιες που αφορούν τα άτοµα µε
αναπηρία. Χρειάζεται ένα εξειδικευµένο λεξιλόγιο.
Σκοπός της δηµοσίευσης είναι να αποτελέσει ένα
εργαλείο, που θα βοηθήσει στην απαλοιφή άστοχων
αναφορών σε άτοµα µε αναπηρία, και να συµβάλει
στην κατάργηση προσεγγίσεων αµηχανίας ή ενοχής
που αποτυπώνονται σε ένα µεγάλο µέρος των αναφορών αυτών. Οι προσεγγίσεις αυτές παραβιάζουν το,
θεωρητικά, αναφαίρετο δικαίωµα των ατόµων µε
αναπηρία στον αυτοπροσδιορισµό. Η δηµοσίευση, επί
της ουσίας, αποτελεί ένα άθροισµα προτάσεων επί τη
βάσει της ακόλουθης κεντρικής αρχής: εστίαση στον
άνθρωπο και όχι στην αναπηρία του, εστίαση στον
πολίτη µε αναπηρία, που είναι υποκείµενο δικαιωµάτων, και όχι στον ανάπηρο πολίτη, αντικείµενο
φιλανθρωπίας. Η αρχή αυτή συνιστά, από µόνη της,
πρόταση.

Εισαγωγή
«Πίστευα ότι ήµουν ‘ανάπηρος’.
Ώσπου, κάποια στιγµή, µου είπαν ότι δεν ήµουν
‘ανάπηρος’ και έπρεπε να πιστέψω ότι είµαι
‘άτοµο µε ειδικές ανάγκες’. Μετά µου είπαν ότι
είναι ψυχολογική αυτοχειρία να πιστεύω ότι
είµαι ‘άτοµο µε ειδικές ανάγκες’, ήµουν ‘άτοµο
µε ειδικές ικανότητες ή δεξιότητες’. Μετά µου
είπαν ότι ‘άτοµο µε ειδικές ικανότητες’ είναι
εξωπραγµατικό, γιατί πώς µπορεί η αναπηρία
να θεωρείται ικανότητα ή δεξιότητα! Ήµουν
‘άτοµο µε αναπηρία’. Βέβαια, εγώ παραµένω
‘ανάπηρος’, αλλά ανάπηρος µε πλούσιο λεξιλόγιο!»
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Τα τελευταία χρόνια, φορείς δηµοσίου
λόγου αφαιρούν από το λεξιλόγιό τους τη λέξη
“ανάπηρος” ως τραυµατική λέξη, υποθέτοντας
ότι µπορεί να επηρεάζει αρνητικά το άτοµο που
τη δέχεται, καθώς υπονοεί γενική ανικανότητα
και περιθωριοποίηση. Συγχρόνως, διεθνείς
οργανισµοί επανατοποθετούν τη λέξη “αναπηρία”: θεωρείται πλέον κατάσταση “που περιορίζει ή εµποδίζει το άτοµο να εκπληρώσει το
ρόλο του στην κοινωνία, ανάλογα µε την ηλικία
του, το φύλο του και τις δυνατότητές του.”1 Η
προσοχή εστιάζεται, πλέον, στο κοινωνικό και
στο πολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ο
άνθρωπος µε αναπηρία ζει. Και στη χώρα µας,
στην αναθεώρηση του Συντάγµατος της Ελλάδος 2001 (άρθρο 21, παρ. 6) καθιερώθηκε ο
όρος “άτοµα µε αναπηρίες”.
Βέβαια, η κατάσταση δεν άλλαξε µε
την αντικατάσταση των λέξεων, ούτε µε την
αυθαίρετη “επανατοποθέτηση” της ερµηνείας
κάποιων άλλων. Είναι, πλέον, φανερό πως η
αλλαγή θα έρθει, µόνο, όταν αποδεχτούµε ως
γεγονός αναµφισβήτητο την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, ακόµη και στην περίπτωση
ολικής ανικανότητας, και εξοικειωθούµε µε την
κατάσταση αυτή. Τότε δεν θα υπάρχει λόγος να
αντικαθιστούµε κάποιες λέξεις, αφού η αρνητική φόρτιση, που προέρχεται από τη συµπεριφορά µας, δεν θα υπάρχει πια.

αναπηρία στιγµατίζει την ταυτότητα του προσώπου.
Κατά το παρελθόν, στη χώρα µας, αλλά
και σε όλη την Ευρώπη, η άγνοια για το πραγµατικό πρόσωπο της αναπηρίας δηµιούργησε
πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη προλήψεων και προκαταλήψεων γύρω από αυτήν. Η
εικόνα του ανθρώπου µε αναπηρία φορτίστηκε
αρνητικά και η κοινωνία τον αντιµετώπισε µε
αίσθηµα φόβου, οίκτου ή, πολλές φορές, δείχνοντάς του καθαρά εχθρική στάση. Η αναπηρία θεωρήθηκε στίγµα, ντροπή, κατάρα ή
τιµωρία για κάποιες αµαρτίες και ο ανάπηρος
µίασµα που έπρεπε να εξαφανισθεί. Όχι µόνο
το άτοµο µε αναπηρία, αλλά και η οικογένειά
του υφίσταντο την απόρριψη της κοινωνίας. Οι
προσεγγίσεις αυτές δεν αντιµετώπιζαν την αναπηρία ως κοινωνικό φαινόµενο και την απέκλειαν από τη φυσιολογική –υποτιθέµενη– ροή
των κοινωνικών πραγµάτων. Τόσο η αιτιολογική προσέγγιση –η αναπηρία αποτελεί τιµωρία, ώστε να αποκατασταθεί το κακό (Νέµεσις)–, όσο και η χαρακτηριστική προσέγγιση –
που αποδίδει π.χ. στον τυφλό άνθρωπο ειδικές
ικανότητες µαντικής (ενόρασης)– διαθέτουν
έντονο το µεταφυσικό στοιχείο. ∆εν ήταν
γνωστό ότι η πρόληψη ήταν δυνατή, αφού
παράγοντες, που οδηγούν σε βλάβες (ελαττώµατα ή ατέλειες), δεν είχαν εντοπισθεί και
αναλυθεί. Έτσι, τα όποια προγράµµατα υπήρχαν για τα άτοµα µε αναπηρία, ανήκαν στο
χώρο της εκκλησιαστικής ή άλλης φιλανθρωπίας.
Ασφαλώς, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, και γενικά οι αντιλήψεις για την αναπηρία δεν είναι αυθαίρετες. Υπόκεινται, όχι
µόνο, σε βιολογικούς αλλά και σε οικονοµικούς
και κοινωνικούς περιορισµούς. Οι αντιλήψεις
µας για την αναπηρία είναι προϊόν της κοινωνίας µας, και όσο η κοινωνία αυτή µεταβάλλεται, µεταβάλλεται και η ισχύς τους. Αλλά οι
αντιλήψεις για την αναπηρία δεν καθορίζονται
µόνον από τέτοιους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Είναι προϊόντα µιας ολόκληρης πολιτισµικής παράδοσης. Περιλαµβάνουν
παραδοχές, οι οποίες µπορεί να ζήσουν περισσότερο από τη χρηστικότητα που τις γέννησε,
αλλά µπορούν, επίσης, να συνειδητοποιηθούν
και, έτσι, να µεταβληθούν.

Στάσεις και αντιλήψεις – Στερεότυπα
και προκαταλήψεις
Πριν µπούµε στην ουσία του θέµατος,
δηλαδή στο τι ακριβώς συµβαίνει, τι ακριβώς
πρέπει να γίνει, είναι απαραίτητο να ερευνήσουµε, στοιχειωδώς, το πόσο βαθιά είναι ριζωµένα τα στερεότυπα και οι σχετικά µε την
αναπηρία αντιλήψεις και προκαταλήψεις.
Σχετικές, µε το θέµα, µελέτες2 έχουν δείξει
πόσο, και στην ελληνική πραγµατικότητα, η
1

Βλ. International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps: a manual of classification relating
to the consequences of disease, World Health Organization, Geneva, 1980, p. 207.
2
Ενδεικτικά: Κοτταρίδη Γ., 2002, «Παιδί µε Αναπηρία
στην Ελλάδα», στο Μουρίκη Α., Ναούµη Μ., Παπαπέτρου Γ. (επιµ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας
2001, Αθήνα, ΕΚΚΕ - ΙΝ.Κ.ΠΟ., σ. 187-192.
Κοτταρίδη Γ., Καππή Χ., Αδάµ Ε., 2000, Παιδιά µε
Αναπηρία και οι Οικογένειές τους στην Περιοχή της
Αττικής, Κείµενα Εργασίας, 2000/12, Αθήνα, ΕΚΚΕΙΝ.Κ.ΠΟ.
Ινστιτούτο V. Project – Research – Consulting, 1997,
Στάσεις και ∆ιαθέσεις της Κοινωνίας απέναντι στα Άτοµα

µε Ειδικές Ανάγκες, Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες, Αθήνα, σ. 189.
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σχετίζεται µε την επιβίωση καταλοίπων του
παραδοσιακού µοντέλου της αναπηρίας.
β) Με την έλλειψη ολοκληρωµένης στρατηγικής, που να διασφαλίζει την εφαρµογή πολιτικών δεσµεύσεων αλλά και την εποπτεία της
εφαρµογής τους, προκειµένου να επιτευχθεί µία
άλλη ποιότητα στην καθηµερινή ζωή των ατόµων µε αναπηρία.
γ) Με το γεγονός ότι, πολλές φορές, οι πολιτικοί στόχοι δεν συνοδεύονται µε την απαιτούµενη και προαπαιτούµενη δέσµευση πόρων για
την πραγµατοποίησή τους.
Η προστασία της ανθρώπινης ακεραιότητας των ατόµων µε αναπηρία απαιτεί
εγρήγορση, ειδικά όσον αφορά τις ενδόµυχες
αντιλήψεις και προκαταλήψεις. Βασική αρχή
κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας είναι ότι η ανθρώπινη αξία δεν ιεραρχείται. Όµως, στην πράξη, οι λειτουργικοί περιορισµοί των ατόµων µε
αναπηρία, συχνά, αποτελούν έναν από τους
λόγους που οδηγούν σε ανοµολόγητη ιεράρχηση της ανθρώπινης αξίας, µε αποτέλεσµα, σε
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, τα άτοµα µε
αναπηρία να προσλαµβάνονται υποσυνείδητα
και να αντιµετωπίζονται ενσυνείδητα ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για κάποιους η αξία
της ανθρώπινης υπόστασης φαίνεται να περιορίζεται απλώς στη σχέση µεταξύ οφέλους για
την αγορά εργασίας και κόστους για την
κοινωνία. Όµως, το να ζει κάποιος µε αξιοπρέπεια και µε σεβασµό της διαφορετικότητάς
του είναι θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα που,
στο ελάχιστο, δεν πρέπει να εξαρτάται από το
συµβατικό σχήµα κόστος – ωφέλεια.
Ο σεβασµός προς την ανθρώπινη ύπαρξη δεν υπαγορεύει, µε κανέναν τρόπο, πως
πρέπει να ζούµε µε ψευδαισθήσεις. Μια σωµατική ή νοητική έλλειψη είναι ακριβώς αυτό
που υποδηλώνουν οι λέξεις και γι’ αυτό υπάρχουν τόσοι ειδικοί για να βοηθήσουν. Η αναπηρία ενός ανθρώπου δεν είναι ολόκληρη η
ταυτότητα της ύπαρξής του, είναι, όµως, µέρος
της, λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικό και
πρέπει να αντιµετωπισθεί. Σεβασµός στην προσωπικότητα του ανθρώπου, µε οποιαδήποτε
αναπηρία, σηµαίνει πως ο άνθρωπος αυτός δεν
αποτελεί “ιατρικό δείγµα” και “περίπτωση”,
αλλά µοναδική και ανεπανάληπτη ύπαρξη µε
µια συγκεκριµένη δυσκολία, αναπηρία, ατέλεια, ανικανότητα, έλλειψη ή όπως αλλιώς
θέλουµε να κατανοήσουµε την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται.
Η έννοια της ισότητας δεν σηµαίνει ότι
όλοι είµαστε ίδιοι και ότι µπορούµε να αντιµε-

Ως χώρα, είναι βέβαιο ότι έχουµε υπερβεί την περίοδο που η αναπηρία, αποκλειστικά
και µόνο, οριζόταν ως σωµατική, νοητική,
αισθητηριακή ή ψυχική απόκλιση από το “φυσιολογικό”, τοποθετώντας τα προβλήµατα της
αναπηρίας στο ίδιο το άτοµο και τους λειτουργικούς του περιορισµούς, αγνοώντας την άλληλεπίδραση µεταξύ ατόµου και κοινωνικού,
οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια, έχουν
γίνει σηµαντικά βήµατα προκειµένου ζητήµατα
της αναπηρίας να αντιµετωπίζονται ως µια
συνολική, πλέον, πολιτική και κοινωνική ευθύνη και όχι ως θέµα, που αφορά µόνο το Yπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
την ανάπτυξη ειδικών, παθητικών και επιδοµατικών πολιτικών. Σήµερα, στο νέο περιβάλλον
που έχει διαµορφωθεί, έχει πια αναδειχθεί, σε
θεωρητικό έστω επίπεδο, η ανάγκη της ολιστικής προσέγγισης της αναπηρίας και της σύνδεσης πολιτικών καταπολέµησης των διακρίσεων και διασφάλισης κοινωνικής προστασίας.
Όλοι σήµερα συµφωνούν ότι αξίες, όπως η
ισότητα και η αναγνώριση δικαιωµάτων, πρέπει
να αποτελούν βασικούς στόχους της πολιτικής
για τα άτοµα µε αναπηρία.
Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα, όµως, είναι ότι, σε µεγάλο βαθµό, οι αξίες
αυτές συχνά εµφανίζονται µόνο ως τιµητικές
εκφράσεις, που η Πολιτεία και η κοινωνία τις
αναγνωρίζουν µεν, µε συνταγµατικές διατάξεις
και µε ευρωπαϊκές και διεθνείς συµβάσεις και
διακηρύξεις, αλλά που δεν είναι πρόθυµες ή
έτοιµες να εφαρµόσουν, ή τις συνέπειες των
οποίων δεν είναι πρόθυµες ή έτοιµες να αντιµετωπίσουν.
Το παράδοξο αυτό σχετίζεται:
α) Με το αξιακό σύστηµα της κοινωνίας µας,
το οποίο περιλαµβάνει τις αξίες που εκφράζονται ανοιχτά και τις ενδόµυχες αντιλήψεις
που δεν εκφράζονται, αλλά επηρεάζουν, καθοριστικά, τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι
συµπεριφέρονται στην πράξη. Συχνά, η ύπαρξη
ανοµολόγητων φόβων, βαθιά ριζωµένων προκαταλήψεων και η περιορισµένη συνειδητοποίηση και πληροφόρηση ή παραπληροφόρηση
είναι οι αιτίες των αρνητικών αντιλήψεων και
των συµπεριφορών που προκύπτουν από αυτές.
Βασική διαπίστωση είναι ότι η ανθρώπινη
πολυµορφία, η κατανόηση του “διαφορετικού”
ως αυτονόητου, δεν έχει γίνει µέρος του
αξιακού συστήµατος της ελληνικής κοινωνίας,
και κυρίως δεν έχει γίνει µέρος της πλευράς
εκείνης που δεν εκφράζεται ανοικτά, και αυτό
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τωπιζόµαστε µε τον ίδιο τρόπο. Στόχος πρέπει
να είναι όχι η τυπική αλλά η πραγµατική
ισότητα, η οποία σηµαίνει ίσες ευκαιρίες για
πλήρη συµµετοχή στη ζωή και µπορεί να
επιτευχθεί µε την προώθηση της πολιτικής της
ίσης µεταχείρισης.
Από σχετικές µε το θέµα µελέτες,3 έχει
διαπιστωθεί ότι οι κοινωνικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στην αναπηρία διαµορφώνονται, σε µεγάλο βαθµό, από παραδοσιακά
στερεότυπα προκαταλήψεων στη σηµερινή
κοινωνία. Ορθότερο θα ήταν να ειπωθεί ότι η
ελληνική κοινωνία, σήµερα, βρίσκεται σε ένα
ιδεολογικό σταυροδρόµι: µπορεί να αναπτύξει
έντονες τάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και
συµπεριφορών κοινωνικής ένταξης, όπως µπορεί, τα επόµενα χρόνια, να ενισχύσει τάσεις
αποκλεισµού και κοινωνικού ρατσισµού. Επισηµαίνεται ότι οι ισχυρότερες τάσεις αποκλεισµού αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές.
Με άλλα λόγια, στη χώρα µας, παρατηρείται να ενυπάρχουν και η παραδοσιακή
αντίληψη για την αναπηρία αλλά και η νέα
προσέγγιση, αυτή που το αναπηρικό κίνηµα
αποκαλεί δικαιωµατική προσέγγιση της αναπηρίας. Αυτή την αντιφατική κατάσταση µπορεί κανείς να τη βρει και εκτός των συνόρων
της χώρας. Η αλλαγή της νοοτροπίας δεν είναι
κάτι που συµβαίνει αυτόµατα ή αυθόρµητα.
Είναι περίπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί
συντονισµένες και ολοκληρωµένες πολιτικές σε
όλα τα επίπεδα και προϋποθέτει την υπεύθυνη
συµπεριφορά του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Στην εποχή της επικοινωνίας και των
πολυµέσων δεν είναι πάντα εύκολο να σκέφτεται κανείς. Μας επιβάλλονται πρότυπα από τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, τα οποία µπορούν
να µας παρασύρουν να αντιδρούµε πολύ επιφανειακά. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, όµως, ότι τα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ασκούν σηµαντική επιρροή στην κοινωνία και διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή των στάσεων και
του τρόπου που η κοινωνία βλέπει την αναπηρία. Για το λόγο αυτό, µπορεί να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη διάδοση του µηνύµατος
της αποδοχής των δικαιωµάτων και των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία, στην ενηµέρωση του κοινού όσον αφορά τη νέα αυτή
προσέγγιση, που θέλει τα άτοµα µε αναπηρία

υποκείµενα δικαιωµάτων και όχι αντικείµενα
οίκτου και φιλανθρωπίας, συµβάλλοντας στην
αποµάκρυνση των φόβων, των µύθων και των
προκαταλήψεων.
Η ζητούµενη προσαρµογή της κοινωνίας στη σύγχρονη αυτή απελευθερωτική οπτική δεν µπορεί να επιβληθεί, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, µε εντολές ούτε να γενικευθεί από
τη µία στιγµή στην άλλη. Χρειάζεται στρατηγική και σταδιακά βήµατα προς τη σωστή
κατεύθυνση µε βασικό εργαλείο τη γνώση.

Ορολογία – Καλές και κακές πρακτικές
Ένα από τα πρώτα βήµατα, προς αυτήν
την κατεύθυνση, είναι η χρησιµοποίηση ορθής
ορολογίας, όταν γίνεται αναφορά σε άτοµα µε
αναπηρία και η ορθή παρουσίαση των σχετικών
µε τα άτοµα αυτά θεµάτων από τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης. Η ορολογία που χρησιµοποιείται, όταν γίνεται αναφορά σε θέµατα
αναπηρίας, αντανακλά το υπόβαθρο κατανόησης της αναπηρίας. Ο τρόπος, δηλαδή, χρήσης
ορισµένων εννοιών αποκωδικοποιεί αξίες, που
συνδέονται είτε µε το παραδοσιακό είτε µε το
σύγχρονο µοντέλο για την αναπηρία.
Το υπόβαθρο, που στηρίζει τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης εννοιών, αποτελείται,
µεταξύ άλλων, από τα εξής: την αναπαραγωγή
κυρίαρχων συναισθηµάτων στους περισσότερους ανθρώπους, όταν αναφέρονται σε θέµατα
αναπηρίας, όπως η αµηχανία και ο φόβος µήπως προσβάλλουν τον άνθρωπο µε αναπηρία
και τα δικαιώµατά του, χωρίς, όµως, παράλληλη συνείδηση του περιεχοµένου της πιθανής
προσβολής. Η αµηχανία, σε µεγάλο βαθµό,
εξηγείται από το χάσµα ανάµεσα στην παγιωµένη λογική στερεοτύπων του χθες και τη
διεκδικητική απελευθερωτική λογική του
αύριο, που, όµως, δεν έχει ακόµα θεµελιωθεί.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να υπάρχουν µεν
καλές προθέσεις, αλλά, στην πράξη, να γίνεται
τελικά εσφαλµένος χειρισµός.
Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο του
υπόβαθρου που στηρίζει τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης εννοιών είναι ότι ο άνθρωπος χωρίς
αναπηρία έχει γαλουχηθεί µε την αξία της
σπουδαιότητας ενός ακέραιου λειτουργικού
σώµατος και την υποσυνείδητη ανάγκη να την
διαφυλάξει, ως αξία, όχι ως πραγµατικότητα,
µε συνακόλουθο την απόδοση κοινωνικής
απαξίας στον άνθρωπο µε αναπηρία. Συνεπώς,
ο άνθρωπος χωρίς αναπηρία φοβάται ότι,
έχοντας κοινωνική συναναστροφή µε έναν

3

Ινστιτούτο V. Project – Research – Consulting, 1997,
Στάσεις και ∆ιαθέσεις της Κοινωνίας απέναντι στα Άτοµα
µε Ειδικές Ανάγκες, Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες, Αθήνα.
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βαθιές και απαιτείται συστηµατική εκπαίδευση
ώστε, σε βάθος χρόνου, να αλλάξουν.
Εδώ δεν θα ασχοληθούµε µε θέµατα
εκπαίδευσης της κοινωνίας ώστε να αµφισβητηθούν οι πηγές της αρνητικής στάσης. Αυτό
που µπορούµε, όµως, να κάνουµε και πρέπει να
το επιχειρήσουµε είναι να καταστήσουµε σαφή
τα όρια µεταξύ καλών και κακών πρακτικών
χειρισµού θεµάτων αναπηρίας, τα οποία, µέχρι
σήµερα, δεν έχουν γίνει ευδιάκριτα. Να παρουσιάσουµε, δηλαδή, κάποια βασικά κριτήρια που
διαχωρίζουν καλές και κακές πρακτικές σχετικά µε τα θέµατα χειρισµού της ορολογίας ως
προς την αναπηρία.
Σηµείο αναφοράς όλων των κριτηρίων
είναι η παραδοχή της ακόλουθης αρχής: η
αναπηρία δεν είναι ενιαία κατάσταση, ούτε τα
άτοµα µε αναπηρία αποτελούν ενιαία κοινωνική οµάδα. Είναι διαφορετικές οι ιδιαιτερότητες της κάθε αναπηρίας, όπως και το
κοινωνικό προφίλ του κάθε ανθρώπου. Ο
άνθρωπος µε αναπηρία µπορεί να ζει τη ζωή
του µε ενσωµατωµένες τις ιδιαιτερότητές της,
ως πλήρης οντότητα, όπως και ο κάθε
άνθρωπος. ∆εν την βιώνει ως ελλειµµατική
οντότητα, προϊόν αφαίρεσης από ένα υποτιθέµενο “πλήρες” της όποιας κινητικής, αισθητηριακής, ή νοητικής αδυναµίας.
Η παραδοχή αυτή, ανοίγει το δρόµο για
ορθή αντιµετώπιση και σωστές αναφορές στα
άτοµα µε αναπηρία. Η µη παραδοχή της παραπάνω αρχής, αντιθέτως, οδηγεί σε λανθασµένες
στάσεις και αντιλήψεις, οι οποίες παρατίθενται,
ενδεικτικά ως εξής:

άνθρωπο µε αναπηρία, µπορεί να θεωρηθεί
δυσπροσαρµοστικός και, κατά συνέπεια, να
οδηγηθεί σε κοινωνικό εξοστρακισµό.
Αντίθετη όψη του ίδιου νοµίσµατος,
που αποδίδει το αξιακό πολιτισµικό µας υπόβαθρο, είναι η ανάπτυξη ενός αισθήµατος
ενοχής στον άνθρωπο χωρίς αναπηρία στην
πιθανή συναναστροφή του µε άνθρωπο µε
αναπηρία. Το αίσθηµα αυτό συνίσταται στο να
αισθάνεσαι ένοχος επειδή δεν είσαι άνθρωπος
µε αναπηρία, αντί να υποφέρεις και να ζεις την
υποτιθέµενη αδικία που ο συνάνθρωπος µε
αναπηρία βιώνει. Έτσι, η µη συναναστροφή µε
άτοµο µε αναπηρία δρα ως προστατευτικός
µηχανισµός ελάττωσης ή εξάλειψης της ενοχής.
Ένα ακόµη συστατικό του παραδοσιακού υπόβαθρου είναι το συναίσθηµα αµφιθυµίας. Θεωρείται ότι τα άτοµα µε αναπηρία
προξενούν στο µέσο δέκτη ένα είδος αµφιθυµίας καθώς δηµιουργούν, συγχρόνως, αισθήµατα συµπάθειας αλλά και αποστροφής. Αυτό
το γεγονός προκαλεί µια ασταθή συµπεριφορά
απέναντί τους, που γίνεται αντιληπτή ως να
είναι οι άνθρωποι µε αναπηρία ανεπιθύµητοι. Η
αµφιθυµία αυτή εντείνει τα συνυπάρχοντα αισθήµατα ενοχής, τα οποία ελαττώνονται µόνο
µε τη µείωση της αξίας του ανθρώπου µε
αναπηρία.
Το συστατικό του παραδοσιακού υπόβαθρου που δηµιουργεί τις µεγαλύτερες ενοχές
είναι η σύνδεση της αναπηρίας µε την προσωπική ευθύνη και τιµωρία για κάποια αµαρτία
(ακόµη και των προγόνων). Υπό αυτήν την έννοια, ο άνθρωπος µε αναπηρία θεωρείται είτε
“κακός”, γιατί έκανε κάτι λάθος στη ζωή του,
είτε “επικίνδυνος”, εάν (υποτίθεται ότι) τιµωρήθηκε άδικα, διότι ζητά εκδίκηση για να
εξισορροπήσει την αδικία που του έγινε.
Αυτές οι αντιλήψεις, όσο συνεχίζουν
να υπάρχουν, καθορίζουν, αποφασιστικά, την
παραγωγή αρνητικών διακρίσεων εις βάρος των
ανθρώπων µε αναπηρία, µέσω της διαστρέβλωσης του πραγµατικού κοινωνικού προσώπου τους και καθιστούν απαγορευτική την
εδραίωση του σύγχρονου απελευθερωτικού µοντέλου για την αναπηρία. Εξ άλλου, η αντίληψη
που επικρατεί, και σε κάθε ευκαιρία εξωτερικεύεται από τον οργανωµένο χώρο των αναπήρων (ενώσεις, σωµατεία, σύλλογοι, οµοσπονδίες), είναι ότι υπάρχει αναντιστοιχία
ανάµεσα σ' αυτό που οι άνθρωποι µε αναπηρία
διεκδικούν κοινωνικά να είναι, και σ' αυτό που
η κοινωνία παρουσιάζει ότι είναι ή διεκδικεί να
είναι. Οι πηγές της αρνητικής στάσης είναι

• εστίαση στην αναπηρία και όχι στον άνθρωπο
• η αναπηρία είναι η υστέρηση και όχι αυτό
που πραγµατικά βιώνει κανείς
• η αναπηρία είναι πάντα δυστυχία
• η προβολή δραστηριοτήτων των ανθρώπων
µε αναπηρία προκαλεί θλίψη
• η αναπηρία αποτελεί µέσο βιοπορισµού
• οι άνθρωποι µε αναπηρία δεν έχουν δικαιώµατα αλλά προνόµια
• η αναπηρία ισοδυναµεί µε πλήρη ανικανότητα
• η αναπηρία ισοδυναµεί µε ασθένεια
Όλα τα παραπάνω στερεότυπα παράγονται και αναπαράγονται σε πλήθος δηµοσιευµάτων του ηµερήσιου και του περιοδικού
Τύπου, και σε πλήθος εκποµπών του ηλεκτρονικού Τύπου, αποδεικνύοντας ότι η αντίληψη
περί µοναδικότητας του κάθε ανθρώπου, αν και
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ονοµάσαµε στερεοτυπική αντίληψη στην παρουσίαση θεµάτων αναπηρίας. Τι είναι και τι
δεν είναι η θετική εικόνα, µπορεί να διατυπωθεί ως εξής:
• η θετική εικόνα είναι αναγκαιότητα, δεν
είναι όµως αυτοσκοπός
• δεν νοείται θετική εικόνα όταν δεν είναι
αληθής.
Η ψευδής θετική εικόνα, που, επί της ουσίας,
είναι αρνητική και συνιστά την πιο επικίνδυνη
απ' όλες τις κακές πρακτικές, εκφράζεται µε
πολλούς διαφορετικούς τρόπους–κριτήρια. Τα
πιο απτά από τα οποία είναι δύο:
α) η χρήση παράλογων, υπερβολικών όρων
στο χαρακτηρισµό των ατόµων µε
αναπηρία και
β) η προβολή µεµονωµένων περιπτώσεων
ατόµων µε αναπηρία µε ειδικά κριτήρια,
τελείως διαφορετικά από αυτά που χρησιµοποιούνται για το λεγόµενο κοινωνικό
µέσο όρο.

στη θεωρία οµολογουµένη, δεν είναι καθόλου
συνειδητοποιηµένη.
Η αποφυγή αυτών των εσφαλµένων
αντιλήψεων επιβάλλεται να γίνει κατανοητή ως
όρος απαράβατος. Η επιµονή στις κακές πρακτικές, που µεταφράζεται σε διαρκή αναπαραγωγή ενοχικών αντιλήψεων και στερεοτύπων, έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες
στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων µε
αναπηρία. Οι λανθασµένες στάσεις και αντιλήψεις υπονοµεύουν την κοινωνική εικόνα και το
ρόλο των ανθρώπων µε αναπηρία και παρεµποδίζουν τα άτοµα αυτά να ασκήσουν ισότιµα
τα δικαιώµατά τους και να καρπωθούν στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά. Η βαθύτερη ουσία
είναι ακριβώς η µη παρεµπόδιση των ατόµων
µε αναπηρία να ζήσουν και να λειτουργήσουν
ισότιµα.
Ακόµη, λοιπόν, και αν δεν µπορούν,
προς το παρόν, να αιτιολογηθούν τα βαθύτερα
“γιατί”, που συγκροτούν τις λανθασµένες αντιλήψεις, επιβάλλεται, τουλάχιστον, να γίνει αποδεκτό το “δια ταύτα” των αρνητικών συνεπειών
τους, τα οποία µε ένταση διαπιστώνει και
καταγγέλλει το αναπηρικό κίνηµα σε όλες τις
βαθµίδες του, τα τελευταία χρόνια.
Γίνεται ιδιαίτερος λόγος και πάρα
πολλές αναφορές σε συνέδρια, ηµερίδες, εκδηλώσεις και συζητήσεις για την ανάγκη να
προβάλλεται από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης η θετική εικόνα του ατόµου µε
αναπηρία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προβάλλονται οι άνθρωποι µε αναπηρία µέσω των
καθηµερινών διεκδικήσεών τους, µέσω της
καθηµερινής συµµετοχής τους στην κοινωνική
ζωή. Να προβάλλονται ως ενεργοί, διεκδικητικοί πολίτες και όχι ως παθητικοί αποδέκτες
οίκτου.
Η έννοια της θετικής εικόνας µπορεί,
για όσους ασχολούνται µε θέµατα αναπηρίας,
να είναι κατανοητή, το ίδιο, όµως, δεν συµβαίνει για όσους δεν παρακολουθούν από
κοντά αυτά τα θέµατα. Οδηγούµαστε, έτσι,
πολλές φορές, µέσα από την προσπάθεια
προβολής θετικής εικόνας, στη δηµιουργία µιας
ψευδούς θετικής εικόνας –άθροισµα από
υπερβολικά τιµητικές προσφωνήσεις και κενό
περιεχοµένου θαυµασµό– που τελικά λειτουργεί υπονοµευτικά στην ανάπτυξη µιας διευρυµένης κοινωνικής αντίληψης. Θα µπορούσαµε,
εύλογα, να ισχυριστούµε ότι η ψευδής θετική
εικόνα και η αρνητική απεικόνιση έλκουν
περίπου το ίδιο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
και λειτουργούν, συµπληρωµατικά, σ' αυτό που

Αναφορικά µε το πρώτο κριτήριο, ενδεικτικά, καταγράφονται οι πλέον πολυχρησιµοποιηµένοι όροι-φράσεις που διακρίνονται
από άκριτη υπερβολή και αποδίδουν ψευδή
θετική εικόνα στα άτοµα µε αναπηρία, λειτουργούν δε, επί της ουσίας, ως άλλοθι χρόνιων
κοινωνικών υστερήσεων απέναντι στα άτοµα
αυτά:
• άτοµα µε ειδικές ικανότητες
• ήρωες της ζωής
• νικητές της ζωής
• νικητές της αναπηρίας
• µε τα µάτια της ψυχής (χρησιµοποιείται
για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης)
• κραυγή σιωπής (χρησιµοποιείται για τα
άτοµα µε προβλήµατα ακοής)
• πρωταθλητές της ζωής
• άτοµα µε ειδικές δεξιότητες
• ολυµπιονίκες της ζωής και της θέλησης
(χρησιµοποιείται για παραολυµπιονίκες)
Παρόµοια µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγµατα υπάρχουν δεκάδες άλλα.
Αρκεί µία στοιχειώδης µελέτη του έντυπου
Τύπου ή µια επιµελής παρακολούθηση ενηµερωτικών ή reality τηλεοπτικών προγραµµάτων
για να συµπληρωθεί µια µακροσκελής λίστα.
Ο πλέον πολυχρησιµοποιηµένος µεταξύ των όρων, που αποδίδουν ψευδή θετική
εικόνα, είναι ο όρος “άτοµο µε ειδικές ικανότητες”. Χρησιµοποιείται, κυρίως, για να χαρακτηρίσει άτοµα µε νοητική υστέρηση. Τόσο σε
ό,τι αφορά τη συγκεκριµένη αναπηρία, όσο και
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όλες τις λεγόµενες αόρατες αναπηρίες (π.χ.
αυτισµός), η χρήση του όρου έχει ισχύ ταυτότητας, διότι λείπει εντελώς η αναφορά σε
κάποιο επίτευγµα ή ενέργεια που θα µπορούσε
να τεκµηριώσει ειδικές ικανότητες. Ο χαρακτηρισµός αυτός είναι µια απλή καταγραφή της
καθηµερινότητάς τους. Με αυτό το δεδοµένο, ο
χαρακτηρισµός παραπέµπει στο παράλογο ότι η
νοητική υστέρηση είναι ειδική ικανότητα! Προφανώς δεν είναι, είναι απλώς νοητική υστέρηση.
Αυτός ο χαρακτηρισµός, όπως και όλοι
οι χαρακτηρισµοί που αποδίδουν ψευδή εικόνα
στα άτοµα µε αναπηρία, είναι ακατάλληλοι,
κυρίως υπονοµευτικοί της προσπάθειας να
εδραιωθεί µία νέα δικαιωµατική προσέγγιση
της αναπηρίας. Εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης
τους, και µόνο, παραπέµπουν ευθέως στην
αναπηρία και βάζουν σε δεύτερη µοίρα το
άτοµο.
Άτοµα µε ειδικές ικανότητες χαρακτηρίζονται, αρκετά συχνά, και όλες οι άλλες
κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία (κινητικά προβλήµατα, αισθητηριακά προβλήµατα). Όµως,
όπως και να το δούµε, η παραπληγία είναι
παραπληγία, η κώφωση είναι κώφωση, στο
παραµικρό δεν είναι ειδικές ικανότητες. Εξ
άλλου, τον συγκεκριµένο χαρακτηρισµό, όπως
και άλλους οµοειδείς αντίστοιχης λογικής,
αποδοκιµάζουν, στη µεγάλη πλειοψηφία τους
(ποσοστό 90% σύµφωνα µε έρευνα του
περιοδικού Ισοτιµία, Ιανουάριος 2004) και τα
άτοµα µε αναπηρία ως εντελώς απαράδεκτο και
αρνητικό. Αυτό θα έπρεπε να αρκεί ώστε να
έχει πλήρως απορριφθεί. Το ζητούµενο είναι
έστω να απορριφθεί στο άµεσο µέλλον.
Ο Γ. Βαρδακαστάνης4 (πρόεδρος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
– Ε.Σ.Α.µε Α.) επισηµαίνει «... Τελευταία (στην
Ελλάδα), παρατηρούµε την ενδυνάµωση ενός
νοσηρού φαινοµένου, κατά τη γνώµη µας, το
οποίο επιχειρείται να επικυριαρχήσει στην
ελληνική κοινωνία. Το νοσηρό φαινόµενο χαρακτηρίζεται από τη µία από τον κολακευτικό
λαϊκισµό και από την άλλη από τον συµπονετικό
συντηρητισµό, που αποτελούν τις δύο πλευρές
του ίδιου νοµίσµατος. Η κοινή συνισταµένη δε
είναι η προσπάθεια επανεµφάνισης του φιλανθρωπικού κατεστηµένου µε νέες µεθόδους.

Όλοι µας έχουµε παρακολουθήσει, µε ανάµεικτα συναισθήµατα, δηλώσεις, οµιλίες, παρεµβάσεις από γνωστά πρόσωπα του πολιτικού
κόσµου της χώρας, από δηµοσιογράφους και
από διάφορες προσωπικότητες να αναφέρονται
στα άτοµα µε αναπηρία ως άτοµα µε ειδικές
δεξιότητες, άτοµα µε ειδικές ικανότητες, άτοµα
για τα οποία, ξαφνικά και ως δια µαγείας, η
αναπηρία έπαψε να αποτελεί µία κατάσταση
αποκλεισµού και διακρίσεων. Σήµερα, για να
καλυφθεί η άγνοια, η ηµιµάθεια, η απουσία
πολιτικής και δηµόσιου καθαρού λόγου, βαφτίζεται η αναπηρία ως ικανότητα ή δεξιότητα
κατά το δοκούν...». Και συνεχίζει «... Είναι
καιρός, στη χώρα µας, να βρεθεί πια το
αντίδοτο του κολακευτικού λαϊκισµού και του
συµπονετικού συντηρητισµού, το αντίδοτο στο
δίπολο ήρωας–ζητιάνος και να εφαρµοσθεί ένα
ενιαίο εθνικό πρόγραµµα, που στην πράξη να
εγγυηθεί και να διασφαλίσει ότι τα άτοµα µε
αναπηρία µπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα µε
αξιοπρέπεια, χωρίς να παραβιάζονται και να
καταπατούνται τα ανθρώπινα και συνταγµατικά
τους δικαιώµατα».
Το ερώτηµα, κατά συνέπεια, είναι µε
ποιο κριτήριο θα επιλέγονται οι σωστές και θα
απορρίπτονται οι λανθασµένες εκφράσεις. Η
απάντηση είναι απλή: είναι απορριπτέοι όλοι οι
υπερβολικοί χαρακτηρισµοί που παραπέµπουν
γενικώς και αορίστως είτε στο άτοµο µε
αναπηρία είτε µόνον στην αναπηρία του, και
στο ελάχιστο δεν συγκεκριµενοποιούν την
ανθρώπινη διαφορετικότητα. Όταν, για παράδειγµα, σκεφτούµε τις φράσεις “νικητές της
ζωής” ή “πρωταθλητές της θέλησης” που θα
µπορούσαν, θεωρητικά, να αφορούν οποιονδήποτε πολίτη, γνωρίζουµε µέσα µας ότι
αφορούν πολίτες µε αναπηρία. Το κριτήριο,
συνεπώς, εντοπισµού και απόρριψης είναι
απλώς συνειρµικό.
Ως προς το δεύτερο τρόπο–κριτήριο
έκφρασης ψευδούς θετικής εικόνας: προβολή
µεµονωµένων περιπτώσεων ατόµων µε αναπηρία µε κριτήρια τελείως διαφορετικά από αυτά
που χρησιµοποιούνται για το λεγόµενο κοινωνικό µέσο όρο. Για να κατανοήσουµε τη βαρύτητα αυτού του κριτηρίου, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε κάποια αυτονόητα. Όλα τα
κοινωνικά θέµατα που αφορούν ή σχετίζονται
µε άτοµα µε αναπηρία έχουν αρχή και τέλος,
έχουν δοµή και περιεχόµενο, έχουν σηµείο
αναφοράς, έχουν κοινωνική διάσταση που
πάντα συνδέεται µε την ατοµική. Θέµατα
προνοιακής πολιτικής, παιδείας, επαγγελµα-

4

Βαρδακαστάνης Γ., 2006, 2007, Θέµατα αναπηρίας,
τεύχος 7, σ. 6, τεύχος 8, σ. 3. Αθήνα, Ε.Σ.Α. µε Α.
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ται επαρκώς, αντιθέτως, παρούσες είναι οι
άµεσες ή έµµεσες γενικεύσεις.
Η προβολή µεµονωµένων περιπτώσεων
αφορά τόσο γεγονότα και καταστάσεις όσο και
πρόσωπα. ∆εν είναι a priori κακή πρακτική.
Όταν γίνεται µε τρόπο εξειδικευµένο, όταν
συνδέει το µεµονωµένο µε το συνολικό, όταν
έχει σηµείο αναφοράς της την ισότητα ευκαιριών και δικαιωµάτων, δεν µπορεί παρά να
θεωρηθεί καλή πρακτική. ∆υστυχώς, όµως,
όπως ήδη έχει αναφερθεί, τις περισσότερες
φορές, αυτό δεν γίνεται.
Στερεοτυπική, ενοχική η παρουσίαση
των ατόµων µε αναπηρία, αναπαράγει το
πατερναλιστικό µοντέλο που θέλει τον άνθρωπο µε αναπηρία αντικείµενο οίκτου.
Εστιάζοντας στο θέµα της ορολογίας,
παρατίθενται κάποιες αποδεκτές–µη αποδεκτές
εκφράσεις:

τικής κατάρτισης, απασχόλησης, προσβασιµότητας περιβάλλοντος και υπηρεσιών, πολιτισµού, αθλητισµού, καθηµερινότητας αφορούν, µε τρόπο συνολικό, όλη την κοινωνία, µε
τρόπο συγκεκριµένο τα άτοµα µε αναπηρία, µε
τρόπο ακόµη πιο εξειδικευµένο τις συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία, µε
τρόπο αυστηρά προσωποποιηµένο τον κάθε
µοναδικό άνθρωπο. Απαραβίαστος κανόνας σε
ό,τι αφορά την προβολή αυτών των θεµάτων, ή
µε άλλα λόγια, καλή πρακτική οφείλει να είναι
η προστασία της αρχής των ίσων ευκαιριών και
δικαιωµάτων.
Τις περισσότερες φορές συµβαίνει το
αντίθετο. Η προβολή µεµονωµένων περιπτώσεων ατόµων µε αναπηρία δηµιουργεί ψευδή
θετική εικόνα, προσβάλλοντας την αρχή των
ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων. Και αυτό
γιατί οι µεµονωµένες περιπτώσεις δεν είναι,
στην πλειονότητά τους, αντιπροσωπευτικές, η
µη αντιπροσωπευτικότητά τους δε δεν αναλύε-

Μη αποδεκτές

Αποδεκτές
άτοµα µε αναπηρία

ανάπηρα άτοµα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες
άτοµα µε ειδικές ικανότητες/δεξιότητες

άτοµα µε κινητική αναπηρία

κινητικά ανάπηρα άτοµα
σωµατικά ανάπηρα άτοµα
σακάτηδες - σακατεµένοι

αθλητές χωρίς αναπηρία

κανονικοί αθλητές

άτοµα µε αναπηρία (χωρίς πληθυντικό)

άτοµα µε αναπηρίες (µε πληθυντικό)

ολυµπιακοί, παραολυµπιακοί αγώνες/αθλήµατα

κανονικοί – ειδικοί αγώνες/αθλήµατα

άτοµα µε προβλήµατα όρασης ή τυφλότητα

αόµατοι, στραβοί, τυφλοί

άτοµα µε βαρηκοΐα ή κώφωση

κουφοί, κωφάλαλοι

άτοµα µε νοητική υστέρηση

καθυστερηµένοι, άτοµα µε νοητική καθυστέρηση

άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση

σπαστικοί

άτοµα µε ακρωτηριασµό (περιγράφοντας την
αναπηρία)

παραµορφωµένοι, ελλειµµατικοί, κουτσοί,
κουλοί, σακάτηδες

χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου

καθηλωµένος σε αναπηρικό αµαξίδιο

άτοµα µε... (ακολουθεί η συγκεκριµένη
αναπηρία)

πάσχει από...
υποφέρει από...

αναπηρία

ασθένεια
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σεβαστούµε, εµπράκτως, το δικαίωµα των πολιτών µε αναπηρία στον αυτοπροσδιορισµό.
Η έκφραση “καθηλωµένος σε αναπηρικό αµαξίδιο” είναι έκφραση ατυχής αλλά και
ψευδής. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για
αντιστροφή της αλήθειας. Το αναπηρικό αµαξίδιο δεν είναι σύµβολο καθήλωσης και αδυναµίας, όπως το αντιλαµβανόµαστε, αλλά είναι
εργαλείο µετακίνησης, δύναµης. Ο άνθρωπος
µε τετραπληγία ή παραπληγία δεν είναι άνθρωπος “καθηλωµένος” σε αναπηρικό αµαξίδιο,
αντιθέτως, θα ήταν “καθηλωµένος” εάν εστερείτο το αναπηρικό αµαξίδιο. Η σωστή έκφραση είναι, λοιπόν, “χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου”.
Τα θέµατα ορολογίας, σχετικά µε την
αναπηρία, δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν
µέσα σε λίγες σελίδες. Γενικά, µπορούµε να
πούµε ότι, εκτός των όσων ήδη επισηµάνθηκαν,
υπάρχει ασάφεια στην ορολογία που χρησιµοποιείται σε θέµατα αναπηρίας. Ενδεικτικά, οι
όροι “θεραπεία”, “αποκατάσταση”, “ενσωµάτωση”, “ένταξη”, “αποδοχή” δεν παραπέµπουν
µόνο στα άτοµα µε αναπηρία αλλά αφορούν και
άλλες κοινωνικές οµάδες.
Όταν µιλάµε για αναπηρία, όπως την
ορίζει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας5 µε
δεδοµένο το τελεσίδικο της βλάβης, η χρησιµοποίηση των όρων “θεραπεία” αλλά και
“αποκατάσταση” είναι τουλάχιστον παράδοξη.
Οι λέξεις αυτές χρησιµοποιούνται µε τη
λιγότερο γνωστή σηµασία τους: η µεν “θεραπεία” µε την έννοια της “φροντίδας” και του
“τρόπου αγωγής” και όχι της ίασης, η δε
“απoκατάσταση” µε την έννοια της “απόδοσης
δικαιωµάτων σε πρόσωπο που τα είχε στερηθεί” και όχι της επανάκτησης της κανονικότητας στις σηµαντικές ή άλλες αδυναµίες.
Στην έννοια της αποκατάστασης περιλαµβάνεται κάθε προσπάθεια που οδηγεί τους
ανθρώπους, µε οποιαδήποτε αναπηρία, από την
αποµόνωση στην “ένταξη” ή καλύτερα στη
“συµβίωση”.
Η έννοια της “ένταξης” παραπέµπει σε
αλλαγές συµπεριφοράς και νοοτροπίας έτσι
ώστε ο καθένας, µε ή χωρίς αναπηρία να µπορεί να βρει τη θέση του στην κοινωνία και η

Θα επιµείνουµε λίγο περισσότερο σε
δύο από τις µη αποδεκτές εκφράσεις, διότι είναι
εξαιρετικά διαδεδοµένες:
Ο όρος “άτοµο µε ειδικές ανάγκες”,
που χρησιµοποιείται στη συντριπτική πλειονότητα, επί της ουσίας, είναι κενός περιεχοµένου. Είναι το ίδιο παράλογος µε τον όρο “άτοµο
µε ειδικές ικανότητες ή δεξιότητες” ο οποίος
είναι ο χαρακτηριστικότερος από τους λανθασµένους όρους που αποδίδουν ψευδή θετική
εικόνα.
Ωστόσο, ο όρος, στο σύνολό του, µπορεί να µη σηµαίνει τίποτα, γι' αυτό και δεν
χρησιµοποιείται πουθενά στον κόσµο, µε εξαίρεση τη χώρα µας. Έχουν, όµως, σηµασία οι
δύο τελευταίες λέξεις του όρου, υπό την έννοια
ότι, µέσω αυτών, µπορούµε να προσδιορίσουµε
το κοινωνικό “γιατί” της επιλογής τους, προσδιορίζοντας µέσω αυτού το γιατί ο όρος, στο
σύνολό του, είναι πλέον µη αποδεκτός. “Ειδικές ανάγκες” είναι οι ανάγκες που δηµιουργούνται όταν σε έναν άνθρωπο δεν
προσφέρονται οι δυνατότητες να ασκήσει βασικά δικαιώµατα και να απολαµβάνει στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά. Οι βασικές ανάγκες,
λοιπόν, βαφτίστηκαν ειδικές ανάγκες σε ό,τι
αφορά τα άτοµα µε αναπηρία, ως αποτέλεσµα
της µη προσφοράς στα άτοµα αυτά των δυνατοτήτων να ασκήσουν βασικά δικαιώµατα
και να απολαύσουν στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά. Για παράδειγµα, τα άτοµα µε προβλήµατα
ακοής έχουν τη βασική ανάγκη της εκπαίδευσης, βασικό δικαίωµα όλων των ανθρώπων.
Η συγκεκριµένη βασική ανάγκη βαφτίστηκε
“ειδική”, γιατί στα άτοµα µε προβλήµατα
ακοής δεν διατίθενται οι απαραίτητοι µηχανισµοί και τα εργαλεία (π.χ. διερµηνείς νοηµατικής γλώσσας) ώστε να την καλύψουν. Εάν
ήταν διαθέσιµοι οι µηχανισµοί και τα εργαλεία,
η ανάγκη θα παρέµενε βασική.
Αντίστοιχα παραδείγµατα µπορούν να
διατυπωθούν εκατοντάδες σε διαφορετικούς
τοµείς. Αυτό που έχει σηµασία είναι να καταλάβουµε ότι ο όρος “άτοµα µε ειδικές ανάγκες”
υποδηλώνει ότι τα άτοµα µε αναπηρία έχουν
διαφορετικές βασικές ανάγκες από αυτές του
υπόλοιπου πληθυσµού. Αυτή η αντίληψη, φυσικά, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και, παράλληλα, είναι άκρως υπονοµευτική. Εξ άλλου,
ο ίδιος ο κεντρικός φορέας εκπροσώπησης των
ατόµων µε αναπηρία (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία) έχει απορρίψει τον όρο
ως παρωχηµένο. Είναι αναγκαίο, συνεπώς, να

5

Αναπηρία: “Ένα µειονέκτηµα για ένα συγκεκριµένο
άτοµο, προερχόµενο από µία βλάβη ή ανικανότητα (µια
οργανική, ψυχική ή λειτουργική διαταραχή), το οποίο
περιορίζει ή εµποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου ο
οποίος είναι φυσιολογικός γι' αυτό το άτοµο σε σχέση µε
την ηλικία, το φύλο, και τους κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες”.
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εστίαση είναι στην αναγνώριση της ανθρώπινης
πολυµορφίας.
Από την άλλη πλευρά, µε την έννοια
“ενσωµάτωση” των ατόµων µε αναπηρία γίνεται φανερό ότι τα άτοµα αυτά ανήκουν στο
σύνολο, µε την προϋπόθεση λήψης ειδικών
µέτρων ή ειδικών, ξεχωριστών υπηρεσιών, και
η εστίαση είναι στο ίδιο το άτοµο που πρέπει
να ενσωµατωθεί και όχι στην κοινωνία και τα
χαρακτηριστικά της.
Τέλος, ο όρος “αποδοχή” της αναπηρίας παραπέµπει στην “εξοικείωση” µε την κατάσταση αυτή, στην κατανόηση των περιορισµών του ατόµου µε αναπηρία και παράλληλα
στην κατανόηση του αδιαµφισβήτητου δικαιώµατος για ισότιµη κοινωνική ζωή
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Επίλογος – Προτάσεις
Το κείµενο αυτό αποτελεί ένα άθροισµα προτάσεων, σχετικών µε θέµατα ορολογίας, συνδεδεµένων επί τη βάσει της ακόλουθης κεντρικής αρχής: εστίαση στον άνθρωπο
και όχι στην αναπηρία. Εστίαση στον πολίτη µε
αναπηρία, που είναι υποκείµενο δικαιωµάτων
και όχι στον ανάπηρο πολίτη, αντικείµενο φιλανθρωπίας. Η αρχή αυτή συνιστά, από µόνη
της, πρόταση.
Αποµένει το πλέον κρίσιµο: το πώς
κάποιες από τις παραπάνω προτάσεις θα υπερβούν το στοιχειώδες της διατύπωσής τους και
θα διεκδικήσουν το ουσιώδες της πραγµατοποίησής τους. Η χρήση µιας ορολογίας που δεν
προσβάλλει τα άτοµα µε αναπηρία, δεν υπονοµεύει την ισότιµη άσκηση δικαιωµάτων τους
είναι µια πρωταρχική ανάγκη.
Υπάρχει, ακόµη, πολύς δρόµος να
διανυθεί ώστε η ίδια η οικογένεια που έχει
στους κόλπους της άτοµο µε αναπηρία να
εξοικειωθεί µαζί του. Χρειάζεται ακόµη πολύ
περισσότερη δουλειά για να εξοικειωθεί το
κοινωνικό σύνολο µε τα άτοµα µε αναπηρία.
Τέλος, υπάρχει ένα µεγάλο κενό να καλυφθεί
από την Πολιτεία στην εδραίωση του δικαιωµατικού µοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας,
δηλαδή την παροχή ίσων ευκαιριών άσκησης
δικαιωµάτων για τα άτοµα µε αναπηρία.
“Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του
ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας”.
Σύνταγµα των Ελλήνων (άρθρο 2, παρ. 1)
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Εισαγωγή

Νέες προσεγγίσεις για την
κοινωνική και οικονοµική
ένταξη των ψυχικά ασθενών:
η περίπτωση των Κοινωνικών
Συνεταιρισµών
Περιορισµένης Ευθύνης

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τις τελευταίες τρεις και πλέον δεκαετίες έχουν επέλθει
βασικές αλλαγές στις στάσεις και αντιλήψεις
των σύγχρονων κοινωνιών απέναντι στα άτοµα
µε αναπηρία. Αν και οι αλλαγές αυτές ποικίλουν στις επί µέρους κοινωνίες, τα σηµαντικότερα βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σήµερα
µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Πρώτον, τα άτοµα µε αναπηρία αναγνωρίζονται πλέον ως άτοµα µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. ∆ιαπιστώνεται, δηλαδή
η, ολοένα αυξανόµενη, αποδοχή της διαφορετικότητας των ατόµων αυτών και µία γενικότερη αναγνώριση του δικαιώµατός τους για
πλήρη ισοτιµία τους ως πολιτών-µελών της
κοινωνίας. ∆εύτερον, η αντίληψη που επικρατεί σήµερα για τον τρόπο θεραπείας τους θέτει
ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και παροχή
υπηρεσιών µέσα στην κοινότητα, έχοντας
σταδιακά αντικαταστήσει την παλαιά αντίληψη που πρέσβευε την αποµόνωσή τους σε ιδρύµατα, ιδιαίτερα για τα άτοµα µε ψυχικά
προβλήµατα. Ως τρίτο βήµα, µπορεί να
θεωρηθεί η αλλαγή που συντελείται σχετικά µε
τις διαδικασίες και παρεµβάσεις για την
αποκατάσταση των ατόµων µε αναπηρία, οι
οποίες επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, εκτοπίζοντας έτσι σταδιακά το κυρίαρχο για πολλά
χρόνια «σύνδροµο του οίκτου».
Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί µέχρι σήµερα προς την κατεύθυνση
της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων µε
αναπηρία, κοινή είναι η διαπίστωση ότι η
εργασιακή επανένταξη παραµένει η πλέον
ανολοκλήρωτη πτυχή για την πλήρη ισοτιµία
των ατόµων αυτών µε τα άλλα µέλη της
κοινωνίας. Το ζήτηµα αυτό αφορά ιδιαίτερα τα
άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα, τα οποία
εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται από την
κοινωνία µε φόβο και καχυποψία. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται από επίσηµες
εκτιµήσεις που δείχνουν ότι το ποσοστό των
ανέργων ατόµων µε αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου τριπλάσιο σε
σύγκριση µε τον υπόλοιπο ενεργό πληθυσµό,
ενώ όσον αφορά στα άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα, η συντριπτική τους πλειοψηφία παραµένει εργασιακά ανενεργή σε παγκόσµιο
επίπεδο.

∆ηµήτρης Ζιώµας
Κατερίνα Βεζυργιάννη
Περίληψη
Μέχρι τη δεκαετία του 1970, η απασχόληση των
ψυχικά ασθενών περιοριζόταν, κυρίως, στη µηαµειβόµενη εργασία που παρείχαν µέσα στα
Ψυχιατρικά Ιδρύµατα. Με το άνοιγµα ή/και την
κατάργηση των ιδρυµάτων αυτών σε πολλές χώρες
της Ευρώπης κατά τις δεκαετίες ’80 και ’90,
αναδείχτηκε η ανάγκη εξασφάλισης στους ψυχικά
πάσχοντες εναλλακτικών µορφών απασχόλησης σε
περιβάλλον πραγµατικών συνθηκών εργασίας. Η
ανάγκη αυτή, µε δεδοµένες και τις επικρατούσες
ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά εργασίας,
οδήγησε σε νέου τύπου οργανωτικές/νοµικές µορφές,
όπως οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί, οι Κοινωνικές
Επιχειρήσεις κ.ά., που αποτελούν, τα τελευταία
χρόνια, τις πλέον διαδεδοµένες µορφές φορέων στον
Ευρωπαϊκό χώρο για την εργασιακή επανένταξη των
ψυχικά πασχόντων. Η γενικότερη αυτή τάση
εµφανίζεται και στην Ελλάδα µε τη θεσµοθέτηση των
Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. συνιστούν µια ιδιαίτερη
µορφή συνεταιρισµού που είναι ταυτόχρονα µονάδες
ψυχικής υγείας και παραγωγικές-εµπορικές µονάδες
και αποβλέπουν στην εργασιακή επανένταξη των
ψυχικά πασχόντων, βασιζόµενες σε µια καινοτόµα
εταιρική σχέση µεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζοµένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φορέων
από την κοινότητα. Οι δραστηριότητές τους σχετίζονται µε την παραγωγή αγαθών και την παροχή
υπηρεσιών, ωστόσο το όφελος σε θέσεις απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων φαίνεται να είναι
περιορισµένο για µια σειρά από λόγους, τους
οποίους το παρόν άρθρο επιχειρεί, µεταξύ άλλων, να
αναδείξει.
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Η ανάγκη αντιµετώπισης των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα ως προς την
εξεύρεση απασχόλησης, έχει οδηγήσει εδώ και
αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα µε το άνοιγµα ή/και
την κατάργηση των Ψυχιατρικών Ιδρυµάτων
σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην εµφάνιση
νέων και καινοτόµων πρωτοβουλιών που
προσφέρουν εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης σε περιβάλλοντα πραγµατικών συνθηκών εργασίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές, οι
οποίες αναπτύσσονται κυρίως µε τη µορφή της
Κοινωνικής Επιχείρησης ή του Κοινωνικού
Συνεταιρισµού, αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, τις πλέον διαδεδοµένες εναλλακτικές
µορφές απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων
και εν γένει των ατόµων µε αναπηρία.
Η εξέλιξη αυτή εµφανίζεται και στην
Ελλάδα µε τη θεσµοθέτηση των Κοινωνικών
Συνεταιρισµών
Περιορισµένης
Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.), που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ψυχικά
ασθενών, µέσα από τη λειτουργία και
εδραίωση συνεταιριστικών µονάδων οργανωµένων σε επιχειρηµατική βάση. Ο θεσµός των
Κοι.Σ.Π.Ε. εγγράφεται ως µία σηµαντική
άσκηση δηµόσιας πολιτικής για την αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στο πλαίσιο των
µεταρρυθµιστικών προσπαθειών που λαµβάνουν χώρα εδώ και είκοσι χρόνια στο χώρο της
ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας στην
Ελλάδα.
Το παρόν άρθρο, µε αφετηρία µία σύντοµη αναδροµή της πορείας της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης στην Ελλάδα, επιχειρεί να εξετάσει σε ποιο βαθµό οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί συνιστούν ένα νέο εναλλακτικό
µονοπάτι για την κοινωνική και επαγγελµατική
ένταξη των ψυχικά πασχόντων. Στο πλαίσιο
αυτό, αξιοποιώντας και τα ευρήµατα σχετικής
έρευνας του ΕΚΚΕ, αποτιµάται η µέχρι σήµερα λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε. και αναδεικνύονται τα βασικά προβλήµατα και οι
ανάγκες τους.

Η πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα: σύντοµη ιστορική
αναδροµή
Η ευρωπαϊκή εµπειρία
Είναι γεγονός ότι µέχρι και τη δεκαετία του 1970, στην Ευρώπη, όπως και στον
υπόλοιπο κόσµο, η ψυχιατρική περίθαλψη
βασιζόταν σε µεγάλο βαθµό στα ψυχιατρικά
νοσοκοµεία, που λειτουργούσαν κυρίως µε τη
µορφή ασύλων. Έτσι, τα άτοµα µε ψυχικά
προβλήµατα αποµονώνονταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πολύ συχνά εφ’ όρου ζωής, σε
κλειστά ψυχιατρικά άσυλα και λόγω του
µακροχρόνιου αποκλεισµού τους από την
κοινωνία στιγµατίζονταν και αντιµετωπίζονταν
µε φόβο και καχυποψία από το κοινωνικό
σύνολο.
Έκτοτε, η κατάσταση αυτή άρχισε να
αλλάζει. Ήδη από τη δεκαετία του ’60 είχε
αρχίσει να εµφανίζεται µία τάση αµφισβήτησης του ασύλου, ως µοναδικού θεσµικού
µοντέλου οργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η τάση αυτή έφερε στο προσκήνιο νέες
αντιλήψεις για τον τρόπο θεραπείας των ψυχικά πασχόντων, οι οποίες πρέσβευαν την µετατόπιση του κέντρου βάρους της βασικής
ψυχιατρικής φροντίδας από το ψυχιατρικό
νοσοκοµείο σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας µέσα
στην κοινότητα και κατ’ επέκταση την εγκατάλειψη του «ιδρυµατικού µοντέλου».
Στην Ευρώπη, ειδικότερα, οι πρώτες
συστηµατικές προσπάθειες για τη ριζική αλλαγή του παραδοσιακού ιδρυµατικού µοντέλου και την αντικατάστασή του από ένα
µοντέλο κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας,
εµφανίζονται στην Τεργέστη της Ιταλίας στις
αρχές της δεκαετίας του ’70, µε πρωτεργάτη
τον ψυχίατρο Φράνκο Μπαζάλια,1 ∆ιευθυντή
του ψυχιατρικού νοσοκοµείου της Τεργέστης.
Ο Μπαζάλια µε την οµάδα του έθεσε σε
εφαρµογή ένα σχέδιο αποιδρυµατοποίησης, µε
στόχο το κλείσιµο του ψυχιατρείου ενώ, ταυτόχρονα ανέπτυξε ένα νέο σύστηµα κοινοτικών υπηρεσιών για την ψυχική υγεία, καθώς
1

Ο Φράνκο Μπαζάλια (1924-1980), στον οποίο πολλοί
αναφέρονται ως τον άνθρωπο «που ξανάδωσε λόγο στους
τρελούς», υποστήριζε, µεταξύ άλλων, ότι το ψυχιατρείο
ήταν τόπος πόνου και καταπίεσης και όχι θεραπείας. Βλέπε
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Conferenze Braziliane,
Rafaelo Cortina Editore, Milano 2000: «Η Ψυχιατρική ως
εργαλείο απελευθέρωσης ή καταπίεσης» (µετάφραση στα
ελληνικά: Γιώργος Αστρινάκης, 2006).
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και εναλλακτικές µορφές έµµισθης εργασίας
για τους ψυχικά πάσχοντες. Η επιτυχία του
εγχειρήµατος αυτού οδήγησε στο νόµο 180
του 1978,2 ο οποίος προέβλεπε το κλείσιµο
των ψυχιατρείων στην Ιταλία και την αντικατάστασή τους από ολοκληρωµένα δίκτυα
υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην κοινότητα.
Η εµπειρία της παρέµβασης στην Τεργέστη και γενικότερα η εµπειρία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ιταλία τη
δεκαετία του ’70, είχε µεγάλη απήχηση σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επηρεάζοντας σηµαντικά τα διάφορα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα που είχαν αρχίσει να εφαρµόζονται,
µε στόχο τη ριζική αλλαγή του παραδοσιακού
συστήµατος ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας. Οι βασικοί άξονες αυτών των µεταρρυθµίσεων εντοπίζονταν κυρίως στη µείωση
του µεγέθους ή/και την κατάργηση των µεγάλων ψυχιατρικών ιδρυµάτων, στην απoασυλοποίηση των ασθενών, ιδιαίτερα εκείνων
που είχαν ζήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα
σε ψυχιατρικά ιδρύµατα, καθώς και στη
δηµιουργία νέων προληπτικών και θεραπευτικών δοµών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας
µέσα στην κοινότητα.

απουσία οποιωνδήποτε εναλλακτικών δοµών
και υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα
καθώς και την έντονη έλλειψη εξειδικευµένου
προσωπικού, αποτελούσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της θλιβερής κατάστασης της παρεχόµενης ψυχιατρικής περίθαλψης στην
Ελλάδα.
Η σοβαρότητα της κατάστασης επιβεβαιώθηκε και από την έκθεση µιας Οµάδας
Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων στους οποίους ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆εκέµβριο του 1982, ύστερα από την ένταξη της
Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα (1η Ιανουαρίου 1981), να εξετάσουν την κατάσταση που αφορούσε στις δοµές
και στις µεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης των ατόµων µε αναπηρία. Η έκθεση
αυτή ανέδειξε τις απαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης των ψυχικά ασθενών στα δηµόσια
ψυχιατρεία και ιδιαίτερα στα δύο µεγάλα
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία της χώρας («∆αφνί»
και Λέρος), καθώς και την παντελή απουσία
εναλλακτικών δοµών ψυχιατρικής περίθαλψης
και φροντίδας.
Η ανάγκη αντιµετώπισης της κατάστασης οδήγησε την τότε ελληνική κυβέρνηση
να αναπτύξει, µε τη βοήθεια της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), µία νέα εθνική
πολιτική στον τοµέα αυτόν που να βασίζεται
στην παροχή ολοκληρωµένων κοινοτικών ψυχιατρικών υπηρεσιών σε συµφωνία µε την
πολιτική της ΠΟΥ «Υγεία για όλους». Το
νοµικό πλαίσιο της προσπάθειας αυτής θεσπίστηκε στο άρθρο 21 του νόµου 1397 του
1983 για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας,3 ενώ το
επιχειρησιακό σκέλος αποτυπώθηκε στη συνέχεια σε ένα πενταετές πρόγραµµα (1984-1988)
για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος της
ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας. Το
πρόγραµµα αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα προκειµένου να τύχει χρηµατοδοτικής υποστήριξης και οδήγησε στην
υιοθέτηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) 815/84, το
σκέλος «Β» του οποίου αφορούσε αποκλειστικά τη δηµιουργία προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών και δοµών ψυχικής
υγείας µέσα στην κοινότητα και στα γενικά

Η ελληνική εµπειρία
Στην Ελλάδα, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ξεκίνησε µε κάποια καθυστέρηση,
µετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, µε τον
Κανονισµό 815/84 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για
την αντικατάσταση του ασυλικού προτύπου
από ένα µοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας µέσα στην κοινότητα.
Ωστόσο, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας
του ’80, το δηµόσιο σύστηµα ψυχιατρικής
περίθαλψης στην Ελλάδα εξαρτιόταν απόλυτα
από την ιδρυµατική περίθαλψη σε δέκα υπερπλήρη νοσοκοµεία/άσυλα (συµπεριλαµβανοµένου ενός ιδρύµατος για παιδιά) κατανεµηµένα άνισα στη χώρα, αφήνοντας ορισµένες περιφέρειες χωρίς καµία πρόσβαση σε
οποιεσδήποτε ψυχιατρικές υπηρεσίες. Για πολλούς από τους ασθενείς που ζούσαν στα
νοσοκοµεία αυτά, τούτο σήµαινε απώλεια
επαφής µε τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους καθώς και το µόνιµο εγκλεισµό
τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την
2

3

Στην Εισηγητική Έκθεση του νόµου αυτού δηλώνεται,
µεταξύ άλλων, ότι «είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η
ψυχιατρική περίθαλψη είναι εντελώς ανεπαρκής. Ο
τρόπος ενασχόλησης µε τους ασθενείς των ψυχιατρείων
είναι τόσο κοντά στα όρια της απόρριψης των πιο
βασικών εννοιών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Απαιτείται ριζοσπαστική µεταρρύθµιση για την αλλαγή αυτής
της απαράδεκτης κατάστασης».

Ο νόµος αυτός είναι γνωστός και ως «νόµος Μπαζάλια».
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νοσοκοµεία. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές
δεσµεύτηκαν να αναβαθµίσουν τις συνθήκες
διαβίωσης και περίθαλψης των ψυχικά ασθενών στα ψυχιατρικά ιδρύµατα.
Υπήρξαν, ωστόσο, σηµαντικές καθυστερήσεις στην εφαρµογή του Κανονισµού,
που εν µέρει οφείλονταν στη δυσκολία του
ελληνικού διοικητικού συστήµατος να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο εγχείρηµα αλλά και στη
φύση της αλλαγής την οποία επαγγέλετο η
µεταρρύθµιση. Έτσι, µετά από αίτηµα των
ελληνικών αρχών, δόθηκε η δυνατότητα παράτασης της αρχικά προβλεπόµενης περιόδου
υλοποίησης (1984-1988) µέχρι το ∆εκέµβριο
του 1995, η οποία και οδήγησε σε αξιόλογα
αποτελέσµατα.
Γενικότερα µπορεί να υποστηριχθεί4 ότι
η δεκαετής εφαρµογή του Κανονισµού, και
ιδιαίτερα η τελευταία περίοδος 1991-1995 που
περιελάµβανε τη σηµαντική παρέµβαση στο
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Λέρου, δηµιούργησε τις βασικές προϋποθέσεις για µία
βαθµιαία αντικατάσταση του ιδρυµατικού
συστήµατος ψυχιατρικής περίθαλψης, από νέες
εναλλακτικές δοµές κοινοτικής ψυχιατρικής
φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε σηµαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, στη µείωση του
αριθµού των χρόνια ασθενών και στην εισαγωγή νέων πρακτικών που συνδέονταν µε
την αποκατάσταση και την επαγγελµατική
επανένταξη των ψυχικά ασθενών. Στο πλαίσιο
αυτό, δηµιουργήθηκε ένας υπολογίσιµος αριθµός προστατευµένων παραγωγικών εργαστηρίων και άτυπων Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, που παρείχαν τη δυνατότητα εναλλακτικών µορφών επαγγελµατικής κατάρτισης
και απασχόλησης στους ψυχικά πάσχοντες.
Με την ολοκλήρωση της εφαρµογής
του Κανονισµού και προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
(σηµερινό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) εκπόνησε ένα µακροπρόθεσµο
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µε την κωδική ονοµασία Πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ». Προχώρησε επίσης στη θέσπιση ενός νέου νοµικού
πλαισίου (Ν. 2716/99) για την «Ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας», ώστε να καλύψει θεσµικά τις συντελούµενες αλλαγές και να προσδώσει µία νέα
4

δυναµική στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο νόµος αυτός (άρθρο
12) προβλέπει, µεταξύ άλλων, την ίδρυση
Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) ως µία εναλλακτική
µορφή προσφοράς αµειβόµενης απασχόλησης
στους ψυχικά πάσχοντες κάτω από πραγµατικές συνθήκες εργασίας.
Το πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», που
αφορούσε αρχικά την περίοδο 1998-2007 και
το οποίο επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια ώστε
να ισχύει για τη δεκαετία 2001-2010, αποτελεί
ένα εθνικό πρόγραµµα-πλαίσιο µε κατευθύνσεις πολιτικής και άξονες δράσης που
έχουν στόχο τη συνέχιση και εδραίωση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Το µεγαλύτερο
βάρος δόθηκε στην αποσυµφόρηση των ψυχιατρικών ιδρυµάτων της χώρας και στην απoασυλοποίηση των ψυχικά πασχόντων που
διαβιούν σε αυτά καθώς και την ταυτόχρονη
µετακίνησή τους σε προστατευµένα διαµερίσµατα, οικοτροφεία και ξενώνες, παράλληλα
µε τη δηµιουργία διάφορων τύπων προστατευµένων παραγωγικών εργαστηρίων. Μέχρι σήµερα, έχουν δηµιουργηθεί περίπου 450 εξωνοσοκοµειακές στεγαστικές δοµές (του δηµόσιου και ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού τοµέα),
οι οποίες φιλοξενούν περίπου 3.500 ψυχικά
ασθενείς (από τους 5.000 χρόνια ασθενείς που
διαβιούσαν στα ψυχιατρεία στη δεκαετία του
’90) σε πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
σε σχέση µε την περίοδο εγκλεισµού τους στο
ψυχιατρικό ίδρυµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
το κλείσιµο, αλλά όχι ακόµη την κατάργηση 4
µικρών ψυχιατρείων και τη µείωση του πληθυσµού στα υπόλοιπα 6 ψυχιατρεία.
Επιπλέον, αναπτύχθηκε και λειτουργεί ένας µεγάλος αριθµός εξωνοσοκοµειακών
κοινοτικών δοµών Ψυχικής Υγείας, όπως Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικά Τµήµατα
στα γενικά νοσοκοµεία, Κέντρα Ηµέρας κ.ά.
Σχετικά µε τις δράσεις που υλοποιούνται για
την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των
ψυχικά ασθενών, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην
προώθηση του νέου θεσµού των Κοινωνικών
Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης, οι
οποίοι αποτελούν εξέλιξη για τη δηµιουργία
ευνοϊκών συνθηκών κοινωνικής ενσωµάτωσης
της ευαίσθητης αυτής οµάδας του πληθυσµού.
Ωστόσο, ενώ βρισκόµαστε πολύ κοντά
στο τέλος της περιόδου υλοποίησης του
Προγράµµατος «Ψυχαργώς» και παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µέχρι σήµερα,
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα µας δεν

Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995).
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έχει ακόµα εδραιωθεί και αντιµετωπίζει πολλαπλά προβλήµατα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα,
παρά το γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας
του ’90 µέχρι σχετικά πρόσφατα κινήθηκε µε
ταχείς ρυθµούς, χαρακτηρίζεται από µία µονόπλευρη κατεύθυνση, αυτή της δηµιουργίας
πληθώρας στεγαστικών δοµών που φιλοξενούν
πρώην νοσηλευόµενους των ψυχιατρικών
νοσοκοµείων. Αντίθετα, ελάχιστα έχουν γίνει
προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας επαρκών κοινοτικών υπηρεσιών πρόληψης και
φροντίδας, που να λειτουργούν ως καταλύτες
για την αλλαγή του παλαιού «ψυχιατρικού
παραδείγµατος», τόσο από πλευράς λειτουργίας όσο και από πλευράς κουλτούρας και να
αποτελούν έτσι την εναλλακτική απάντηση
στις ανάγκες του πληθυσµού για παροχή
ψυχιατρικής φροντίδας (Μεγαλοοικονόµου,
2007). Πράγµατι, η εγκατάσταση της δηµόσιας
ψυχιατρικής µέσα στον κοινωνικό ιστό (κέντρα ψυχικής υγείας, εξωτερικά ιατρεία,
κέντρα ηµερήσιας φροντίδας κ.λπ.) έχει προχωρήσει µε πολύ αργά βήµατα και υπάρχουν
τεράστια κενά σε αυτή (Πλουµπίδης, 2007).
Όπως σηµειώνει και η Μ. Μητροσύλη (2007),
«το κλείσιµο των ψυχιατρείων έχει νόηµα εφόσον στη θέση τους αναπτυχθούν κατάλληλα
δίκτυα υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής, τα
οποία να αναλάβουν τη θεραπευτική ευθύνη
των ασθενών».
Οι απόψεις αυτές επιβεβαιώνονται
και από τα συµπεράσµατα της Ηµερίδας που
διοργάνωσε στις 30 Μαρτίου 2009 ο Συνήγορος του Πολίτη µε αντικείµενο την Αξιολόγηση της µέχρι σήµερα πορείας της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα.5 Με βάση
τα συµπεράσµατα, η πορεία αυτή δείχνει να
είναι «στρεβλή» διότι δεν έχει ακόµα επιτευχθεί «η επιδιωκόµενη ιδεολογική και θεσµική αλλαγή, ώστε να αποδοµηθεί η έννοια και
η πρακτική του εγκλεισµού και άλλων περιοριστικών της ελευθερίας µεθόδων. Επίσης,
επισηµάνθηκε ότι «η λογική και η πρακτική της
κλίνης, είτε για στέγαση είτε για νοσηλεία,
εξακολουθεί να κυριαρχεί σε βάρος της λογικής
της στήριξης και της εναλλακτικής στο άσυλο
φροντίδας».6 Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη εφαρµογής της τοµεοποίησης, προκειµένου να αποκτήσει ουσία και υπόσταση η

ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Πράγµατι, η τοµεοποίηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
στην Ελλάδα αποτελεί ένα κοµβικό µέτρο, η
ουσιαστική εφαρµογή του οποίου θα κάνει
δυνατή και την εφαρµογή και απόδοση των
υπολοίπων αναγκαίων µέτρων.

Το ζήτηµα της εργασιακής επανένταξης
των ψυχικά πασχόντων
Για πολλά χρόνια, και για όσο χρονικό διάστηµα η ψυχιατρική φροντίδα ταυτιζόταν µε την ασυλική περίθαλψη, ως απασχόληση των ψυχικά πασχόντων θεωρείτο κυρίως
η µη αµειβόµενη εργασία που τους παρεχόταν
στα ψυχιατρικά ιδρύµατα. Υπό το πρόσχηµα
της εργασιοθεραπείας, οι πιο λειτουργικοί
έγκλειστοι ασθενείς προσέφεραν δωρεάν εργασία µέσα στο άσυλο µε αντάλλαγµα κάποιου
τύπου καλύτερη µεταχείριση (π.χ. περισσότερο
φαγητό, τσιγάρα, κ.λπ.). Υπήρχαν και περιπτώσεις ψυχιατρικών νοσοκοµείων που ήταν
σχεδόν αυτάρκη, εντάσσοντας τους ασθενείς
σε όλες τις δραστηριότητες που ήταν απαραίτητες για την καθηµερινή λειτουργία του
ιδρύµατος.
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε στην
προηγούµενη ενότητα, το ζήτηµα της εργασιακής επανένταξης και αποκατάστασης των
ψυχικά πασχόντων ήρθε στο προσκήνιο σε νέα
βάση τη δεκαετία του ’70, όταν άρχισαν να
επικρατούν νέες αντιλήψεις για τον τρόπο
θεραπείας των ατόµων αυτών, οι οποίες
οδήγησαν σε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις του
συστήµατος ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το σχέδιο αποϊδρυµατοποίησης,
που έθεσε σε εφαρµογή ο Μπαζάλια στην
Τεργέστη της Ιταλίας, περιελάµβανε, µεταξύ
άλλων, την κατάργηση της εργασιοθεραπείας
και την αντικατάστασή της από την έµµισθη
εργασία µε τη δηµιουργία το 1973 του πρώτου
συνεταιρισµού ασθενών «Cooperativa Lavoratori Uniti», που εξελίχθηκε τη δεκαετία του
’80 σε «Κοινωνική Επιχείρηση».7

7

Η Κοινωνική Επιχείρηση είναι µία νέα οργανωτική
µορφή κοινωνικά προσανατολισµένης επιχειρηµατικότητας. Αποτελεί πρωτοβουλία συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, που συνδυάζει την αξιοποίηση επιχειρηµατικών µεθόδων, προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την προώθηση
κοινωνικών σκοπών.

5

Σακέλλης Γ. (επιµ.), 2009, Η Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα: Ανάγκες, Προτάσεις, Λύσεις, Συνήγορος του Πολίτη, Αθήνα, εκδ. Σάκκουλα.
6
Όπ. π., σ. 121, 122.
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Από αυτή τη χρονική περίοδο και
µετά, άρχισε σταδιακά να γίνεται ευρύτερα
αποδεκτό ότι η εξασφάλιση ευκαιριών αµειβόµενης απασχόλησης για τους ψυχικά πάσχοντες αποτελεί καταλυτικό παράγοντα τόσο
όσον αφορά στη θεραπευτική διαδικασία, όσο
και στην εν γένει οικονοµική και κοινωνική
τους επιβίωση µέσα στην κοινότητα. Γιατί αν
αποκατάσταση σηµαίνει «…παλινόρθωση µιας
ζωής αποδεκτής ποιότητας για άτοµα που
πάσχουν από ψυχική ασθένεια…» (Sartorius,
1992), τότε αυτή η ποιότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη και µε την άσκηση του δικαιώµατος στην εργασία.8
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα µε
τη µεγαλύτερη έµφαση που αποδίδουν είτε
στις θεραπευτικές είτε στις πτυχές κοινωνικής
ένταξης. Στη µία προσέγγιση, η επαγγελµατική
κατάρτιση και η εξεύρεση απασχόλησης θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας
αποκατάστασης, ενώ στην άλλη προσέγγιση
αυτό θεωρείται ως µία ανεξάρτητη φάση η
οποία έπεται της διαδικασίας αποκατάστασης.
Με άλλα λόγια, η απασχόληση θεωρείται είτε ως ένα «εργαλείο» επίτευξης του
στόχου της αποκατάστασης είτε ως ένας από
τους στόχους της διαδικασίας αποκατάστασης.
Παρά τους όποιους θεωρητικούς προβληµατισµούς, είναι γεγονός ότι η επίτευξη της
πλήρους κοινωνικής επανένταξης δεν είναι
εφικτή χωρίς την εξασφάλιση του δικαιώµατος
στην εργασία.
Εξάλλου, η αποϊδρυµατοποίηση των
ψυχικά ασθενών υποδηλώνει την ανάγκη για
εναλλακτικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες
απασχόλησης, οι οποίες µε τη σειρά τους αυξάνουν την ανάγκη για ανεξάρτητη διαβίωση
και καθιστούν ακόµα πιο επιτακτική την παροχή εναλλακτικών µορφών αµειβόµενης απασχόλησης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων επαγγελµατικής αποκατάστασης και κοινωνικής
επανένταξης αποτελεί πλέον την πιο ενδεδειγµένη απάντηση στις ανάγκες των ψυχικά
πασχόντων, τόσο τις θεραπευτικές όσο και τις
κοινωνικές. Απαιτείται εποµένως µία πολυδιάστατη πολιτική προσέγγιση. Αυτό σηµαίνει ότι
οι πολύπλοκες ανάγκες των ατόµων µε ψυχικά
προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν
8

αποτελεσµατικά µόνο µέσα από ένα σύστηµα
υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο,
όπου η θεραπευτική και κοινωνική θεραπεία,
οι δοµές φιλοξενίας και η δυνατότητα εργασιακής επανένταξης θα παρέχονται µε έναν
ολοκληρωµένο και συντονισµένο τρόπο.
Παρόλες τις θετικές εξελίξεις του προγράµµατος αποασυλοποίησης και ανάπτυξης
κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η
πρόοδος που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα
προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των ατόµων µε ψυχικά
προβλήµατα παραµένει ανεπαρκής. Ειδικότερα, οι δυνατότητες εργασιακής επανένταξης
στην ελεύθερη αγορά εργασίας εξακολουθούν
να είναι περιορισµένες. Σήµερα, πολλά άτοµα
που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής υγείας,
αν και θα επιθυµούσαν να εργαστούν, παραµένουν αποκλεισµένα από την αγορά εργασίας
και αντιµετωπίζουν το φάσµα της µακροχρόνιας ανεργίας, που τους εξωθεί εκ νέου στο
οικονοµικό και κοινωνικό περιθώριο.
Αναµφισβήτητα, η κατάσταση αυτή
οφείλεται, µεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι οι
επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισµού στην
οικονοµία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας
σήµερα, περιορίζουν σηµαντικά τις ευκαιρίες
απασχόλησης για άτοµα που εµφανίζουν κάποια σωµατική, ψυχική ή/και κοινωνική «µειονεξία» και τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους υφίστανται διακρίσεις και
διπλό αποκλεισµό. Ειδικά στην περίπτωση των
ψυχικά πασχόντων οι ευκαιρίες απασχόλησης
στη ελεύθερη αγορά εργασίας, καθόλου εύκολες για τα άτοµα που έχουν νοσηλευτεί σε
ψυχιατρικά ιδρύµατα, τείνουν να µηδενίζονται.
Τα ευρήµατα σχετικών ερευνών δείχνουν ότι οι ψυχικά πάσχοντες αντιµετωπίζουν
πολύ περισσότερα εµπόδια από άλλα άτοµα µε
αναπηρία, στην εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης κυρίως λόγω του στίγµατος που
αυτή καθαυτή η ασθένειά τους συνεπάγεται,
της επιφυλακτικότητας των εργοδοτών να τους
εµπιστευθούν αλλά και τον δικό τους φόβο της
αποτυχίας (Manning C., White P.D. 1995).

Βλ. Γκιωνάκης Ν., 1999.
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πλειοψηφία των δοµών αυτών αδυνατούσαν να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις αυτόνοµης
εξόδου στην αγορά και συνακόλουθης βιώσιµης λειτουργίας τους, ενώ η προσφορά εργασίας στους ασθενείς ήταν κατά κανόνα άτυπη
και χαµηλά αµειβόµενη.
Οι διαπιστώσεις αυτές, κατέδειξαν
στα τέλη της δεκαετίας του ’90 την ανάγκη
διαµόρφωσης ενός νέου θεσµικού πλαισίου µε
στόχο την αλλαγή κατεύθυνσης στον επιχειρησιακό προσανατολισµό των προστατευµένων εργαστηρίων, ώστε αφενός µεν να εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις βιωσιµότητάς
τους αφετέρου δε να προσφέρουν συνθήκες
πραγµατικής εργασίας στους ψυχικά ασθενείς,
δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να
απολαµβάνουν µία αυτόνοµη και αξιοπρεπή
διαβίωση εκτός των ψυχιατρικών ιδρυµάτων.
Έτσι, λαµβάνοντας υπ’όψιν και τις εµπειρίες
άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., ιδιαίτερα της
Ιταλίας, θεσµοθετήθηκε µία νέα µορφή κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, στο πλαίσιο του Ν.
2716/1999, ο Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης.

να διευκολύνει την επανένταξη των ατόµων µε
ψυχικά προβλήµατα στην αγορά εργασίας και
ειδικότερα να δηµιουργήσει τις κατάλληλες
συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας ή/και ανάληψης συλλογικής επιχειρηµατικής δράσης από
αυτά.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.): ένα
εναλλακτικό µονοπάτι για την κοινωνική και οικονοµική ένταξη των ψυχικά
πασχόντων στην Ελλάδα
Η αναγκαιότητα ενός νέου θεσµικού πλαισίου
για την προώθηση της απασχόλησης των
ψυχικά πασχόντων
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
2000, οι δοµές κοινωνικο-επαγγελµατικής
ένταξης των ψυχικά ασθενών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα από τα τέλη της
δεκαετίας του ’80 και µετά, αποτελούσαν ως
επί το πλείστον, αποκλειστικά προστατευµένες
θεραπευτικές µονάδες (π.χ. προστατευµένα
παραγωγικά εργαστήρια και εργαστήρια
επαγγελµατικής κατάρτισης). Οι δοµές αυτές
λειτούργησαν κυρίως µε τη µορφή άτυπων
Συνεταιριστικών Θεραπευτικών Μονάδων
(Σ.ΘΕ.Μ.) στο στενό πλαίσιο των ψυχιατρικών
νοσοκοµείων καθώς και κάποιων δοµών
ψυχικής υγείας των γενικών νοσοκοµείων.
Αποτέλεσµα της τόσο στενής σχέσης µε τα
ψυχιατρεία ήταν η «ιδρυµατοποίησή» τους και
η µη αυτονόµησή τους. Ελάχιστες ήταν οι
εξαιρέσεις µονάδων που λειτουργούσαν µε τη
µορφή είτε του συνεταιρισµού (αστικού τύπου) είτε της Αστικής µη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας είτε του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου, οι οποίες παρήγαγαν υπηρεσίες ή
προϊόντα για την ευρύτερη αγορά.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των προστατευµένων εργαστηρίων διαδραµάτισε ο Κανονισµός (ΕΟΚ) 815/84, κατά
την περίοδο 1985-1995, αλλά και η χρηµατοδοτική στήριξή τους στη συνέχεια στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την
Αγορά Εργασίας» (Β’ΚΠΣ) καθώς και της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΗΟRΙΖΟΝ». Είναι προφανές ότι η επιβίωσή τους οφειλόταν
σε µεγάλο βαθµό στη χρηµατοδοτική στήριξή
τους από διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Αργότερα, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους Κοι.Σ.Π.Ε.
Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συστήνονται
βάσει του άρθρου 12 του νόµου 2716/1999 για
την ‘ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό των
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας’. Συνιστούν µια
ιδιαίτερη µορφή συνεταιρισµών, που είναι
ταυτόχρονα Μονάδες Ψυχικής Υγείας και παραγωγικές-εµπορικές µονάδες. Οι Κοι.Σ.Π.Ε.
«αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονοµική ενσωµάτωση και την επαγγελµατική ένταξη των
ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και συµβάλλουν στη θεραπεία τους
και στην κατά το δυνατόν οικονοµική τους
αυτάρκεια». Σηµειώνεται ότι µόνο ένας
Κοι.Σ.Π.Ε. µπορεί να συσταθεί σε κάθε Τοµέα
Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.).
Τα µέλη των Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: τους ψυχικά
ασθενείς (κατηγορία Α) σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των µελών, τους
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (κατηγορία Β),
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 45% του
συνόλου των µελών και, τέλος, τους ιδιώτες,
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Τα όργανα διοίκησης του Κοι.Σ.Π.Ε.
είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η Γενική
Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) τακτικά µέλη και
ισάριθµα αναπληρωµατικά που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση. Η σύνθεση του ∆Σ
είναι η ακόλουθη: πέντε (5) µέλη των κατηγοριών Β και Γ, καθώς και δύο (2) µέλη της
κατηγορίας Α, εφόσον δεν τελούν σε πλήρη
στερητική δικαστική συµπαράσταση. Η Γενική
Συνέλευση των µελών είναι το ανώτατο
όργανο του Κοι.Σ.Π.Ε., αποφασίζει για κάθε
υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα
άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον
έλεγχο των οργάνων της ∆ιοίκησης. Ως προς
τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων εφαρµόζεται η αρχή «ένα µέλος, µία ψήφος».
Οι πόροι των Κοι.Σ.Π.Ε. µπορεί να
προέρχονται από επιχορήγηση από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων αποκλειστικά για
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα αλλά και
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Επίσης, µπορούν να προέρχονται από
κληροδοτήµατα, δωρεές και παραχωρήσεις
χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, βασική επιδίωξη της λειτουργίας τους είναι µέρος
των πόρων τους να προέρχεται από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους αλλά και από την
εκµετάλλευση πιθανών περιουσιακών τους
στοιχείων.
Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι
ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει τη δυνατότητα, περιορισµένης έκτασης, διανοµής κερδών στα µέλη
του από πλεονάσµατα που έχουν προκύψει
µετά την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του
και το σχηµατισµό του αποθεµατικού του,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο
καταστατικό του. Ωστόσο, χωρίς να υποτιµούµε τη σηµασία της δυνατότητας αυτής,
βασική προτεραιότητα των Κοι.Σ.Π.Ε. παραµένει η υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης ενός ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, τα οποία υφίστανται
διακρίσεις και αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

δήµους, κοινότητες, άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (κατηγορία Γ), σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
20% του συνόλου των µελών. Τα µέλη του
Κοινωνικού Συνεταιρισµού διαθέτουν τουλάχιστον από µία υποχρεωτική κοινωνική µερίδα, ως ελάχιστο χρηµατικό ποσό συµµετοχής
στο κεφάλαιο του Κοι.Σ.Π.Ε, το ύψος της
οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό
και είναι ίσο για όλα τα µέλη.
Σε ότι αφορά στους εργαζόµενους των
Κοι.Σ.Π.Ε., το θεσµικό πλαίσιο προβλέπει ότι
τα µέλη της Α κατηγορίας (ψυχικά ασθενείς)
µπορούν να παρέχουν εργασία στους Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς και να αµείβονται
ανάλογα µε την παραγωγικότητά τους και το
χρόνο απασχόλησής τους. Αν τα απασχολούµενα µέλη της κατηγορίας αυτής έχουν
σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδοµα
πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν
αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις
εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά µε
την αµοιβή τους από τον κοινωνικό
συνεταιρισµό. Όσον αφορά στα µέλη της Β
κατηγορίας (επαγγελµατίες ψυχι-κής υγείας)
δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν εργασία
στους συνεταιρισµούς, µε πλήρη ή µερική
απασχόληση, σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται από το καταστατικό και τον
κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι σε Μονάδες Ψυχικής
Υγείας του Τοµέα Ψυχικής Υγείας που ανήκει
ο Κοι.Σ.Π.Ε. µπορούν να απασχολούνται
παράλληλα, να µετακινούνται ή να αποσπώνται µε τη συναίνεσή τους στον Κοι.Σ.Π.Ε. Τα
απασχολούµενα µέλη αυτής της κατηγορίας
δεν αµείβονται από τον Κοι.Σ.Π.Ε. αλλά η
µισθοδοσία τους καλύπτεται από το φορέα
στον οποίο ανήκουν.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ιδιότητα
του µέλους του Κοι.Σ.Π.Ε. δεν συνεπάγεται
υποχρεωτικά ότι το µέλος θα εργάζεται στον
Κοι.Σ.Π.Ε. Μπορεί απλά να είναι συνέταιρος
και όχι και εργαζόµενος. Ωστόσο, µπορούν να
εργαστούν στον Κοι.Σ.Π.Ε. και άτοµα που δεν
είναι µέλη του. Γενικότερα, στους Κοι.Σ.Π.Ε.
απασχολούνται, κατά κύριο λόγο, άτοµα µε
ψυχικά προβλήµατα ενώ η απασχόληση επαγγελµατιών ψυχικής υγείας ή τρίτων προσώπων αποσκοπεί κυρίως στην υποστήριξη, παρακίνηση και υποβοήθηση των πρώτων για
την άσκηση των εργασιακών τους δεξιοτήτων
και υποχρεώσεων.
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και για την επέκταση του θεσµού των
Κοι.Σ.Π.Ε και σε άλλες ευπαθείς οµάδες του
πληθυσµού. Τα βασικά καινοτόµα στοιχεία
που εισάγει ο θεσµός των Κοι.Σ.Π.Ε, προς
αυτή την κατεύθυνση, µπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
•
Πρόκειται για µία νέα µορφή αυτοοργάνωσης.
•
∆ιασφαλίζει τη συµβατότητα µεταξύ
οικονοµικών και κοινωνικών στόχων.
•
Προωθεί τη συνεργασία και την από
κοινού ανάπτυξη δράσεων.
•
Προωθεί την κινητοποίηση των τοπικών
φορέων και της τοπικής κοινωνίας.
•
∆ιευκολύνει και προάγει την, από τη
βάση προς την κορυφή, προσέγγιση και
τη συλλογικότητα στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
•
Εφαρµόζει την αρχή «ένα µέλος, µία
ψήφος».
•
Βασίζεται σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση.
•
Αξιοποιεί τη δυνατότητα κινητοποίησης
και ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό
χώρο.

Τα νέα και καινοτόµα στοιχεία που εισάγει ο
θεσµός των Κοι.Σ.Π.Ε.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Κοινωνικός
Συνεταιρισµός είναι µία ειδική µορφή συνεταιρισµού η οποία εξυπηρετεί τόσο θεραπευτικούς όσο και επιχειρηµατικούς σκοπούς.
Αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, των ικανοτήτων και των κοινωνικών
και εργασιακών δεξιοτήτων των ψυχικά πασχόντων, στην επαύξηση των κινήτρων και
των ευκαιριών για ολοκληρωµένη εργασιακή
ένταξη και, µέσω αυτής, κοινωνική ένταξη και
στη γενικότερη ψυχολογική υποστήριξη και
ενθάρρυνση των ατόµων µε ψυχοκοινωνικά
προβλήµατα.
Παρά το γεγονός, ότι το νοµικό πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε. έχει κάποια κοινά στοιχεία
µε το αντίστοιχο νοµικό πλαίσιο που διέπει
τους Αστικούς και Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Ειδικού Σκοπού, ωστόσο εισάγει ορισµένα νέα και καινοτόµα στοιχεία τα οποία, σε
επίπεδο σύγχρονης νοµοθεσίας, καθιστούν το
θεσµό αυτό ως το µοναδικό τύπο Κοινωνικής
Επιχείρησης που έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα
µέχρι σήµερα. Τα νέα στοιχεία που εισάγει το
θεσµικό πλαίσιο για τους Κοι.Σ.Π.Ε. συνοψίζονται ως εξής:
•
Προβλέπει ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να ασκούν οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα, σε αντίθεση µε τις υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν τους Αστικούς και Αγροτικούς Συνεταιρισµούς στην
Ελλάδα.
•
∆ίνει το δικαίωµα στα άτοµα µε ψυχική
νόσο να ασκήσουν εµπορική δραστηριότητα.
•
Ορίζει την αναλογία των µελών και κατ’
επέκταση τον αριθµό των συνεταιριστικών
µερίδων που αντιστοιχούν σε κάθε διακριτή
οµάδα που συµµετέχει στον Κοι.Σ.Π.Ε.
•
Ορίζει την υποχρεωτική συµµετοχή δύο
ατόµων µε ψυχική νόσο στο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε.
•
Προβλέπει αµοιβή για τους ψυχικά πάσχοντες που απασχολούνται στον Κοινωνικό
Συνεταιρισµό, διασφαλίζοντας παράλληλα το
δικαίωµά τους να εξακολουθούν να λαµβάνουν τα τυχόν επιδόµατα αναπηρίας ή πρόνοιας που δικαιούνται.
Πέραν των παραπάνω, µε τη νέα αυτή
οργανωτική µορφή αναδεικνύονται ορισµένα
καινοτόµα στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν
να αποτελέσουν τη βάση για την ενθάρρυνση
και ενεργοποίηση παρόµοιων πρωτοβουλιών

Ωστόσο, η βασική καινοτοµία εντοπίζεται κυρίως στο στοιχείο που εισάγει
αναφορικά µε την πολυεταιρικότητα αλλά και
την ετερογένεια των εταίρων που συγκροτούν
το Συνεταιρισµό. Η συγκρότηση των
Κοι.Σ.Π.Ε βασίζεται σε µία καινοτόµα και
πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα και,
όχι µόνο, εταιρική σχέση µεταξύ ψυχικά
ασθενών, εργαζοµένων στο χώρο της ψυχικής
υγείας και φορέων από την κοινότητα. Πρόκειται, δηλαδή, για µία ποιοτική µεταβολή που
σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κριτηρίων
επιχειρησιακών και βιωσιµότητας, διαγράφει
έναν εντελώς νέο ορίζοντα για τη λειτουργία
και ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών δοµών
επαγγελµατικής δραστηριοποίησης και εργασιακής ένταξης των ψυχικά ασθενών στην
Ελλάδα.
Γενικότερα, η συγκρότηση των
Κοι.Σ.Π.Ε. θεωρείται ως µία πολύ σηµαντική
εξέλιξη, δεδοµένου ότι η βασικότερη επιδίωξή
τους είναι η δηµιουργία και διασφάλιση
θέσεων εργασίας για άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα, ως µέσο για την κοινωνική και
επαγγελµατική ένταξή τους. Πιο συγκεκριµένα, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί δίνουν την
ευκαιρία στα µέλη τους (ψυχικά πάσχοντες) να
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ανακτήσουν αχρησιµοποίητες, εν υπνώσει ικανότητες, να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις
και δεξιότητες αλλά και επαγγελµατική εµπειρία και, τελικά, να εξασφαλίσουν µία µόνιµη
έµµισθη εργασία είτε σε ένα µεταβατικό ηµιπροστατευµένο περιβάλλον είτε στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, τα µέλη
των συνεταιρισµών αποκτούν την εµπειρία να
εργάζονται σε µία συλλογική βάση και να
αναλαµβάνουν ευθύνες σχετικά µε την απόδοση των δραστηριοτήτων του Κοι.Σ.Π.Ε. Πρέπει να τονιστεί, ότι στους Κοι.Σ.Π.Ε., οι
επαγγελµατικές δραστηριότητες εκτελούνται
τόσο από άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα όσο
και από υγιή άτοµα, εξασφαλίζοντας µε αυτό
τον τρόπο την αποφυγή δηµιουργίας ενός
κλειστού και στιγµατισµένου εργασιακού περιβάλλοντος. Η ενταξιακή αυτή διαδικασία αποτελεί βασική συνιστώσα των θεραπευτικών
παρεµβάσεων, σύµφωνα µε τις πλέον σύγχρονες επιστηµονικές απόψεις, για τη θεραπεία
και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση της
ευπαθούς αυτής κοινωνικής οµάδας.

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ωρίων’ στη Χίο το 2003 και του
πρώτου Κοι.Σ.Π.Ε. της Αττικής ‘∆ιάπλους’ το
2004, πέντε συστάθηκαν το 2005, τέσσερις το
2006, δυο το 2007 και ένας το 2008.
Για τη σύσταση των Κοι.Σ.Π.Ε. κινητοποιήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός ψυχικά
πασχόντων, επαγγελµατιών ψυχικής υγείας,
ενώ δεν είναι αµελητέο το ποσοστό εµπλοκής
φυσικών ή νοµικών προσώπων που συµµετέχουν ως µέλη τους. Στο σύνολο των 15
Κοι.Σ.Π.Ε. συµµετέχουν ως µέλη περίπου
2.100 άτοµα και φορείς, εκ των οποίων σχεδόν
το ήµισυ (45%) είναι ψυχικά ασθενείς, ένα
ποσοστό της τάξης του 37% είναι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και το υπόλοιπο
17%, προέρχεται από άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα (βλ. Πίνακα 1).
Όσον αφορά στο σύνολο των εργαζοµένων στους 15 Κοι.Σ.Π.Ε., διαπιστώνεται
ότι ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (71,6%) είναι
ψυχικά ασθενείς (εργαζόµενοι Α κατηγορίας),
ενώ ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό (28,4%) που
στελεχώνουν τους Κοι.Σ.Π.Ε. είναι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας καθώς και άλλα
φυσικά πρόσωπα (εργαζόµενοι Β και Γ
κατηγορίας). Ωστόσο, ο αριθµός των εργαζοµένων ψυχικά ασθενών στους Κοι.Σ.Π.Ε., ο
οποίος ανέρχεται σε 290 άτοµα, αποτελεί ένα
πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των ψυχικά
ασθενών στη χώρα, οι οποίοι διαµένουν στα
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία και στις δοµές
αυτόνοµης ή ηµι-αυτόνοµης διαβίωσης στην
κοινότητα. ∆ιαπιστώνεται δηλαδή ότι τα κέρδη
σε απασχόληση των ψυχικά πασχόντων, από
τη µέχρι σήµερα λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε.,
φαίνεται να είναι περιορισµένα, για µία σειρά
από λόγους που αναφέρονται στην επόµενη
ενότητα. Παρόλα αυτά, είναι φανερό ότι
υπάρχουν αρκετά περιθώρια αύξησης του
αριθµού των εργαζοµένων στους ήδη συσταθέντες Κοι.Σ.Π.Ε., ενώ η µελλοντική αύξηση
του αριθµού των Κοινωνικών Συνεταιρισµών
αναµένεται να αυξήσει ανάλογα και τις νέες
θέσεις εργασίας για τους χρήστες ψυχιατρικών
υπηρεσιών, τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας
και τα άλλα φυσικά πρόσωπα.
Όσον αφορά στο είδος των παραγωγικών δραστηριοτήτων των Κοι.Σ.Π.Ε., διαπιστώνεται, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, η τάση
διατήρησης δραστηριοτήτων των πρώην προστατευµένων εργαστηρίων, µε µικρές διαφοροποιήσεις και χωρίς να διακρίνεται καµία
ιδιαίτερη καινοτοµία (βλ. Πίνακα 2). Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην αδυναµία

Η εικόνα των Κοι.Σ.Π.Ε. στην Ελλάδα σήµερα
Από το 2002 µέχρι σήµερα έχουν
σταδιακά συσταθεί συνολικά 15 Κοι.Σ.Π.Ε., οι
δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται από
τις γεωργικές καλλιέργειες µέχρι την παροχή
υπηρεσιών. Όσον αφορά στη γεωγραφική
κατανοµή στη χώρα, των υφιστάµενων
Κοι.Σ.Π.Ε., υπάρχει µια σχετικά άνιση κατάνοµή καθώς 6 από τους 15 εδρεύουν στην
Αττική, 5 στη νησιωτική χώρα και µόλις 4
εδρεύουν στην ευρύτερη ηπειρωτική χώρα.11
Ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισµός
Περιορισµένης Ευθύνης δηµιουργήθηκε στη
Λέρο το 2002 στον οποίο συµµετέχουν σήµερα
444 µέλη. Ακολούθησε η δηµιουργία του
11

Οι 15 Κοι.Σ.Π.Ε. που έχουν συσταθεί και λειτουργούν
σήµερα είναι οι εξής: ο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.(Τοµέας
Ψυχικής Υγείας) Ν. ∆ωδεκανήσου (µε έδρα τη Λέρο), ο
Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου ‘Ωρίων’, ο Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου
Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής ‘∆ιάπλους’, ο Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου
Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής ‘Ευ Ζην’, ο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.
Χανίων, ο Κοι.Σ.Π.Ε. 3ου Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής ‘Κλίµαξ
Plus’, ο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας-Λευκάδας 'Νέοι
Ορίζοντες', ο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Πιερίας, ο
Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. ∆υτικής Θεσσαλονίκης, ο
Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Αχαΐας 'Φάρος', ο Κοι.Σ.Π.Ε.
Το.Ψ.Υ. Ν. Φωκίδας 'Γιάννης Βολίκας', ο Κοι.Σ.Π.Ε.
Το.Ψ.Υ. Κεφαλονιάς - Ζακύνθου 'Ρότα', ο Κοι.Σ.Π.Ε.
10ου Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής '∆ιαδροµές', ο Κοι.Σ.Π.Ε. 6ου
Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής ‘Εικόνα’ και ο Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου
Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής 'Ηλιοτρόπιο'.

205

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2010
πρόσβασης σε χρηµατοδοτικές πηγές και στην
έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών που θα επέτρεπαν την άσκηση δραστηριοτήτων για την
παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

που λειτουργούν µε κοινωνική στόχευση και
κριτήρια αλληλεγγύης.
Σήµερα, οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν τη
µοναδική περίπτωση αναγνωρισµένων από τον
ελληνικό νόµο ‘κοινωνικών επιχειρήσεων’ και
το γεγονός αυτό συνιστά, από µόνο του,
σηµαντική δοµική αδυναµία και τροχοπέδη
στην ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξής τους
στο ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής Οικονοµίας. Η ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου
για την Κοινωνική Οικονοµία, που προβλέπεται ως συστηµική παρέµβαση στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.)
2007-2013, είναι βέβαιο ότι θα επιλύσει πολλά
από τα προβλήµατα του ατελούς θεσµικού
πλαισίου των Κοι.Σ.Π.Ε..
∆εύτερον, διαπιστώνεται αδυναµία
των Κοι.Σ.Π.Ε. να εφαρµόσουν ένα φιλόδοξο
επιχειρησιακό σχέδιο µε ρητά διατυπωµένους,
εφικτούς µεν αλλά αξιόλογους στόχους για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για
τους ψυχικά ασθενείς. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που παράγουν είναι περιορισµένης
εµβέλειας και συχνά αναπαράγουν την παραγωγική παράδοση των θεραπευτικών εργαστηρίων. Βασική αιτία γι’ αυτό είναι η περιορισµένη κεφαλαιακή βάση τους και η αδυναµία άντλησης πόρων από τις κλασικές χρηµατοδοτικές πηγές, ενώ η έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών δυσχεραίνει την υπάρχουσα κατάσταση.
Η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς πόρους αποτελεί ένα κρίσιµο πρόβληµα για
όλους τους Κοι.Σ.Π.Ε., αφού όπως γνωρίζουµε
αυτοί θεσµοθετήθηκαν χωρίς να υπάρχει η
κατάλληλη προετοιµασία για τη χρηµατοδότησή τους. Η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό και σε άλλες πιστωτικές υπηρεσίες συνεχίζει να είναι πρακτικά αδύνατη, ενώ δεν
υπάρχει καµία σχετική πρόβλεψη για τους
Κοι.Σ.Π.Ε. στους δηµόσιους µηχανισµούς εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις (π.χ. Ταµείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων-ΤΕΜΠΜΕ). Επιπλέον, εξακολουθούν να µην επωφελούνται από τη σχετική
ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Σηµαντικό, επίσης, είναι το πρόβληµα
της έλλειψης στελεχών ικανών να αναλάβουν
τη διοίκηση των Κοι.Σ.Π.Ε. Γενικότερα, παρά
κάποιες οριακές πρωτοβουλίες µέσα από την
Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, ο θεσµός
του ‘κοινωνικού µάνατζερ’ ή του µάνατζερ

Προβλήµατα και ανάγκες των Κοι.Σ.Π.Ε.
Παρά το καινοτόµο εγχείρηµα της δηµιουργίας 15 Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης Ευθύνης, από το 2002 µέχρι
σήµερα, έχουν παρατηρηθεί ορισµένα προβληµατικά σηµεία στην εφαρµογή του θεσµικού
πλαισίου των Κοι.Σ.Π.Ε. καθώς και άλλα
προβλήµατα, τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα, καθότι είναι κρίσιµα και
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οµαλή λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισµών, εµποδίζοντας ταυτόχρονα και την ανάπτυξη νέων
Κοι.Σ.Π.Ε.
Θεωρήσαµε σκόπιµο να καταγράψουµε
συνοπτικά τα βασικά προβλήµατα-ανάγκες
των Κοι.Σ.Π.Ε. τα οποία έχουν αναδειχθεί από
σχετικές µελέτες και έρευνες που έχει υλοποιήσει το ΕΚΚΕ στο παρελθόν, εξετάζοντας
συνολικά τις κοινωνικές επιχειρήσεις στο
πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονοµίας και τα
οποία επιβεβαιώνονται και από τα ευρήµατα
της πρόσφατης έρευνας πεδίου του ΕΚΚΕ για
τους Κοι.Σ.Π.Ε.12
Τα βασικά προβλήµατα και οι ανάγκες
των Κοι.Σ.Π.Ε. συνοψίζονται ως εξής:
Το πρώτο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
οι 15 Κοι.Σ.Π.Ε. που λειτουργούν σήµερα
στην Ελλάδα αφορά στην έλλειψη ενός ευρύτερου θεσµικού πλαισίου που θα καθορίζει
συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων
της Κοινωνικής Οικονοµίας καθώς και τις
προσδοκίες που επενδύει η πολιτεία στην ανάπτυξη ενός διακριτού τοµέα της οικονοµίας.
Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τοµέα
αποτελεί η έµφαση που αποδίδεται στην προσπάθεια απασχόλησης ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού και στη δηµιουργία επιχειρήσεων

12

Ζιώµας ∆., Χατζαντώνης ∆., Μπούζας Ν., Βεζυργιάννη Κ., Σπυροπούλου Ν., Τσιγαρίδα, Α., 2009, Έκθεση πορισµάτων µε τίτλο: Πορεία της Ψυχιατρικής
Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα – Τεχνική Υποστήριξη των
Αρµόδιων Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα,
ΕΚΚΕ.
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κοινωνικών επιχειρήσεων δεν έχει στηριχθεί
µέσα από τους µηχανισµούς της Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) αλλά ούτε και
της επαγγελµατικής κατάρτισης. Πέραν τούτου, είναι εµφανής η ανάγκη για τη δηµιουργία
και λειτουργία µιας µόνιµης δοµής εµψύχωσης
και υποστήριξης των Κοι.Σ.Π.Ε., η οποία
απουσιάζει παντελώς, µε εξαίρεση κάποιες
θνησιγενείς σχετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν αρχικά στην περίπτωση του
Κοι.Σ.Π.Ε. ∆ωδεκανήσου (Λέρος) και αργότερα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
Μία άλλη σηµαντική διαπίστωση είναι
ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες διεύρυνσης
της εταιρικής σχέσης που τους συγκροτεί, σε
µια πραγµατικά ευρεία γκάµα φορέων από την
κοινότητα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κοινωνικοί φορείς), πράγµα που έχει ως
αποτέλεσµα, οι Κοι.Σ.Π.Ε. να περιχαρακώνονται συνήθως στα στενά όρια των σχέσεων
νοσοκοµείων και Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ωστόσο θα πρέπει
να επισηµάνουµε ότι η ανάπτυξη του θεσµού
των Κοι.Σ.Π.Ε. και κυρίως η ανάγκη ενσωµάτωσής τους στην οικονοµία της περιοχής
τους, προϋποθέτει πρωτίστως µια συστηµατική
και µακροπρόθεσµη συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κεντρικό (ΚΕ∆ΚΕ) και
αποκεντρωµένο επίπεδο (ΤΕ∆Κ κλπ.). Είναι
σηµαντικό, εποµένως, οι Κοι.Σ.Π.Ε. να ενσωµατωθούν σε τοπικές πρωτοβουλίες για την
απασχόληση ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και την ανάπτυξη της τοπικής αλληλέγγυας επιχειρηµατικότητας.
Τέλος, οι Κοι.Σ.Π.Ε. αντιµετωπίζουν και
προβλήµατα τα οποία οφείλονται στην έλλειψη συντονισµού µεταξύ των αρµόδιων
φορέων του ∆ηµοσίου. Πράγµατι, έχει διαπιστωθεί ότι ορισµένες δυσλειτουργίες στη φάση
εκκίνησης των Κοι.Σ.Π.Ε. οφείλονται στην
έλλειψη συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων φορέων, ειδικότερα για ζητήµατα όπως η
ασφάλιση των µελών τους, η διατήρηση των
επιδοµάτων των εργαζόµενων ψυχικά ασθενών, η εφαρµογή των ευνοϊκών φορολογικών
διατάξεων κ.ά. Πέραν τούτου, ακόµη και
σήµερα, 10 χρόνια µετά τη θέσπιση των
Κοι.Σ.Π.Ε., οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν είναι
πάντοτε ενηµερωµένες για το νέο τύπο
Κοινωνικής Επιχείρησης που συνιστούν οι
Κοι.Σ.Π.Ε.

Συµπεράσµατα – Προοπτικές
Είναι γεγονός ότι η όποια προσπάθεια
ριζοσπαστικής µεταρρύθµισης του συστήµατος
ψυχιατρικής περίθαλψης, πέρα από το ότι δεν
εξαντλείται µόνο µε τη δηµιουργία και ανάπτυξη νέων δοµών και υπηρεσιών, θα πρέπει
να διαπνέεται πρωταρχικά από ένα νέο τρόπο
προσέγγισης των ψυχικά πασχόντων που θα
λαµβάνει υπόψη τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους αλλά και τις ανάγκες και
φιλοδοξίες τους. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση
αυτή απαιτεί, µεταξύ άλλων, να δοθεί ένα
τέλος στην αντιµετώπιση των ψυχικά πασχόντων ως ατόµων που προκαλούν φόβο και
που πρέπει να αποµονώνονται και να αποκόβονται από την υπόλοιπη κοινωνία. Αντί
αυτού, χρειάζεται να αναπτυχθούν τοπικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας προκειµένου να
αποτρέπουν µία τέτοια αποµόνωση, αναγνωρίζοντας ότι οι ψυχικά πάσχοντες µπορεί να
έχουν ειδικά προβλήµατα λόγω της ασθένειάς
τους. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να περιθωριοποιηθούν ή και να απορριφθούν οι αντιλήψεις που κάνουν λόγο για ανίατη ασθένεια
και να προκριθούν και να ενισχυθούν οι
προσπάθειες που αποσκοπούν να υποβοηθήσουν τα άτοµα αυτά να επανακτήσουν τη
δυνατότητα να ξεπερνούν από µόνοι τους τα
προβλήµατα ή τουλάχιστον να είναι σε θέση
να τα αντιµετωπίζουν. Προς την κατεύθυνση
αυτή, ο θεσµός των Κοι.Σ.Π.Ε. θεωρείται µία
σηµαντική εξέλιξη και συνιστά ένα εναλλακτικό µονοπάτι για την κοινωνική και
οικονοµική ένταξη των ψυχικά πασχόντων
στην Ελλάδα.
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι φανερό ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης, εκτός από
θεµελιώδη συνιστώσα της ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, αποτελούν και επιχειρησιακές
δοµές, οι οποίες καλούνται να συσταθούν και
να λειτουργήσουν ως µια διαφορετική-εναλλακτική διαδικασία προώθησης στην απασχόληση, σε σχέση µε τις παραδοσιακές δοµές
επαγγελµατικής αποκατάστασης (προστατευµένα εργαστήρια, αστικούς συνεταιρισµούς,
εταιρείες µη κερδοσκοπικές, κλπ.).
Η επιτυχία του εγχειρήµατος των
Κοι.Σ.Π.Ε. εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από την
Πολιτεία προς την κατεύθυνση της άµεσης
επίλυσης βασικών θεσµικών, διοικητικών και
χρηµατοδοτικών προβληµάτων που αντιµε-
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τωπίζουν σήµερα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί, η συσσώρευση των οποίων µπορεί να
οδηγήσει στη µαταίωσή τους. Η ανάγκη αυτή
επιβεβαιώνεται και από τα ευρήµατα της
έρευνας πεδίου στους Κοι.Σ.Π.Ε. που διενεργήθηκε το 2009 από το ΕΚΚΕ.13 Ωστόσο,
είναι προφανές ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα
πρέπει να συνδυαστούν µε τη διαµόρφωση
µιας συνολικής πολιτικής και µε ένα πλήρες
πρόγραµµα για την κοινωνική επιχειρηµατικότητα στη χώρα.
Ένα εθνικό πρόγραµµα χρηµατοδοτικής και τεχνικής στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιρισµών µπορεί να σχεδιαστεί
κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο
(ΕΣΠΑ) ως ανάγκη, αλλά συγχρόνως και ως
διασφάλιση της αποτελεσµατικής αξιοποίησης
των χρηµατοδοτικών πόρων που προορίζονται
για τον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας.
Ένα τέτοιο πρόγραµµα επιβάλλεται να εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση υποδοµών συστηµατικής και διαρκούς στήριξης, τόσο κατά
τα πρώτα στάδια συγκρότησης των
Κοι.Σ.Π.Ε., όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό, κρίνεται
επιβεβληµένη, µεταξύ άλλων, η πλαισίωση
των οµάδων πρωτοβουλίας των Κοι.Σ.Π.Ε.
που δραστηριοποιούνται στα µεγάλα ψυχιατρεία και την κοινότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική στήριξη και συγκρότηση των Κοινωνικών Συνεταιρισµών,
αλλά κυρίως να προγραµµατίζεται ο σχεδιασµός δραστηριότητας πάνω σε ρεαλιστικές
βάσεις και προτάσεις.
Η τελική επιδίωξη δεν είναι µόνο η
κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση
των συµπολιτών µας µε ψυχική νόσο και η
προσφορά σε αυτούς ίσων ευκαιριών συµµετοχής στην ανάληψη οικονοµικών και
παραγωγικών πρωτοβουλιών, αλλά και η
έναρξη ενός ειλικρινούς δηµόσιου διαλόγου
για το κατά πόσο και σε ποια κλίµακα θέλουµε
να έχουµε στην Ελλάδα Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Κοινωνικά προσανατολισµένες επιχειρήσεις ικανές να ενσωµατώνουν και να
πλαισιώνουν άτοµα και οµάδες που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, σε πρωτοβουλίες και προγράµµατα ικανά να αναδιαµορφώσουν την κοινωνική βάση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.

13

Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι
η υπόθεση των Κοι.Σ.Π.Ε. επιβάλλεται να µην
περιχαρακωθεί στα στενά όρια των σχέσεων
νοσοκοµείων και Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είναι σηµαντικό οι
Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί να γίνουν αποδεκτοί και να υποστηριχθούν από την κοινωνία
σε τοπικό επίπεδο. Το θεσµικό πλαίσιο των
Κοι.Σ.Π.Ε. δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής σε
φορείς των ΟΤΑ, άλλους φορείς της κοινότητας και ιδιώτες. Το πλέον σηµαντικό όµως,
είναι η ανάγκη της ευρύτερης δυνατής ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και
εν τέλει συναίνεσης και συµµετοχής τους στις
διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των
Κοι.Σ.Π.Ε. Η δηµιουργία δεσµών µεταξύ των
Κοινωνικών Συνεταιρισµών και της τοπικής
κοινωνίας είναι χρήσιµη όχι µόνο για λόγους
οικονοµικής βιωσιµότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.
αλλά και γιατί µπορεί να συµβάλει στην
ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, αµβλύνοντας τις αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις της κοινωνίας απέναντι στους ψυχικά
ασθενείς. Εν κατακλείδι, η υπόθεση των
Κοι.Σ.Π.Ε. θα πετύχει µόνο όταν γίνει υπόθεση των φορέων της τοπικής οικονοµίας και
κοινωνίας, οι οποίοι καλούνται σε µια καθ’
όλα έµπρακτη συνεργασία για την επιτυχία του
στόχου της ένταξης των ψυχικά ασθενών στην
κοινωνικο-οικονοµική πραγµατικότητα και την
εξάλειψη του στίγµατος που συνοδεύει την
ευπαθή αυτή οµάδα του πληθυσµού.

Όπ. υποσ.12.
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Πίνακας 1
Βασικά Χαρακτηριστικά των 15 Κοι.Σ.Π.Ε.
Αριθµός εργαζοµένων

Επωνυµία Κοι.Σ.Π.Ε.

Έτος Ίδρυσης
/Λειτουργίας

Αριθµός
µελών

Αριθµός
εργαζοµένων
ψυχικά ασθενών
(Α’ κατηγορία)

Σύνολο
εργαζοµένων

22

Αριθµός
εργαζοµένων
επαγγελµατιών
ψυχ. υγείας &
άλλοι (Β’ & Γ’
κατηγορία)
16

Κοι.Σ.Π.Ε. ∆ωδεκανήσου
(Λέρος)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ωρίων’
(Χίος)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘∆ιάπλους’
(Αθήνα)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ευ Ζην’
(Αθήνα)
Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Κλιµαξ Plus’
(Αθήνα)
Κοι.Σ.Π.Ε ‘Νέοι
Ορίζοντες’ (Κέρκυρα)
Κοι.Σ.Π.Ε. ∆.
Θεσσαλονίκης

2002

444

2003

118

10

5

15

2004

146

22

4

26

2005

42

10

3

13

2005
2005

131
31

16
10

9
--

25
10

2005

212

43

26

69

2005

343

111

29

140

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘∆ιαδροµές’
(Αθήνα)

2006

69

2

1

3

Κοι.Σ.Π.Ε. Πιερίας
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Φάρος’
(Αχαΐας)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Γιάννης
Βολίκας’ (Άµφισσα)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ρότα ’
(Κεφαλονιά)

2006
2006

281
77

3
19

-7

3*
26

2006

27

8

4

12

2007

35

12

6

18

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Εικόνα’
(Αθήνα)
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ηλιοτρόπιο’
(Αθήνα)
Σύνολο

2007

47

2

5

7

2008

89

*

*

*

2092

290

115

405

* Ελλιπή στοιχεία
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Πίνακας 2
Τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας των 15 Κοι.Σ.Π.Ε.

Επωνυµία Κοι.Σ.Π.Ε.

Κοι.Σ.Π.Ε.
∆ωδεκανήσου (Λέρος)

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ωρίων’
(Χίος)

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘∆ιάπλους’
(Αθήνα)

Έτος
Ίδρυσης/
Λειτουργίας

2002

2003

2004

Αριθµός
µελών

Σύνολο
εργαζοµένων

444

36

118

15

146

Παραγωγική
δραστηριότητα/προϊόντα/υπηρεσίες
!
!
!
!

Αγροτικές καλλιέργειες
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής
Κυλικείο
Εργαστήριο µελιού

!
!
!
!

Αγροτικές δραστηριότητες
Κυλικείο/καντίνα
Συνεργείο καθαρισµού χώρων
Κατάστηµα παιδαγωγικών
παιχνιδιών

!
!

Αγροτικές δραστηριότητες
Περιποίηση αστικού και
περιαστικού περιβάλλοντος
Κατάστηµα ντελικατέσεν
συνεταιριστικών ειδών
Κατάστηµα παραδοσιακών-τοπικών
προϊόντων

26
!
!

!
Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ευ Ζην’
(Αθήνα))

2005

42

13

!
!

!
!

Κοι.Σ.Π.Ε. Χανίων

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Κλιµαξ Plus’
(Αθήνα)

Κοι.Σ.Π.Ε ‘Νέοι
Ορίζοντες’ (Κέρκυρα)

2004/2005

2005

2005

131

25

10

31

212

69

210

Περιποίηση αστικού και
περιαστικού περιβάλλοντος
Υπηρεσίες τουρισµού
Εργαστήριο δηµιουργίας επίπλων
και καθισµάτων γραφείου και
εµπορία
Catering
Club house (κοινωνικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες)

!
!
!
!

Πλυντήριο αυτοκινήτων,
Κατάστηµα δώρων
Κυλικείο
Εργαστήριο τέχνης

!

!
!
!

Παροχή υπηρεσιών συνοδείας
ΑµεΑ
Συγκέντρωση και µεταπώληση
χαρτιού προς ανακύκλωση
Εργαστήριο δηµιουργίας επίπλων
Πολυδραστηριότητες
Πολυεργαστήριο

!
!
!
!
!
!
!

Συνεργείο καθαριότητας χώρων
Περιποίηση εξωτ. χώρων και κήπων
Καφέ – ουζερί
Catering
Parking
Αρτοζαχαροπλαστείο
Καφετέρια

!
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Επωνυµία Κοι.Σ.Π.Ε.

Κοι.Σ.Π.Ε. ∆.
Θεσσαλονίκης

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘∆ιαδροµές’
(Αθήνα)

Κοι.Σ.Π.Ε. Πιερίας

Έτος
Ίδρυσης/
Λειτουργίας

Αριθµός
µελών

Σύνολο
εργαζοµένων

2005

343

140

2006

69

3

!

Συνεργείο καθαρισµού

3*

!
!
!
!
!
!

Αγροτικές δραστηριότητες
Καφενείο
Κυλικείο/καντίνα
Λειτουργία κατασκήνωσης
Ξυλουργείο
Κηροποιείο

!
!

Κηροπλαστείο
Παροχή υπηρεσιών γραµµατειακής
υποστήριξης

!

Κατάστηµα πώλησης βιολογικών
τροφίµων

!
!
!

Καφενείο
Wine-bar
Οπωροκηπευτικά (µποστάνι)

!

Υπηρεσίες γραφικών τεχνών και
λοιπών υπηρεσιών (φωτοτυπίες,
εκτυπώσεις)

2006

281

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Φάρος’
(Αχαΐας)

2006

77

26

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Γιάννης
Βολίκας’ (Άµφισσα)

2006

27

12

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ρότα’
(Κεφαλονιά)

2007

35

18

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Εικόνα’
(Αθήνα)

2007

47

7

Κοι.Σ.Π.Ε. ‘Ηλιοτρόπιο’
(Αθήνα)

2008

89

-

2092

405

Σύνολο
* Ελλιπή στοιχεία
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Παραγωγική
δραστηριότητα/προϊόντα/υπηρεσίες
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Αγρόκτηµα
Κυλικείο
Εστιατόριο-catering
Συνεργείο καθαρισµού
Ραφείο
Ξυλουργείο
Κηροποιείο
Καλλιτεχνικό εργαστήρι
3 καταστήµατα (φυτικά και
βιολογικά τρόφιµα και καλλυντικά,
κεριά και είδη δώρου)

Ως νεοσύστατος Κοι.Σ.Π.Ε. δεν έχουν
ξεκινήσει ακόµη οι παραγωγικές
δραστηριότητες
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Παραδοσιακά στη χώρα µας τα άτυπα
κοινωνικά δίκτυα προστασίας αποτελούσαν τον
κύριο υποστηρικτικό µηχανισµό αντιµετώπισης
των προβληµάτων στέγασης των µελών της
οικογένειας. Τα τελευταία χρόνια όµως, οι
παρατηρούµενες µεταβολές στη δοµή της οικογένειας, η εξασθένηση των ενδοοικογενειακών
σχέσεων αλληλεγγύης, παράλληλα µε τις µεταβολές στη συνοχή των άτυπων διαπροσωπικών
δικτύων, έχουν ως συνέπεια να µην παίζουν τα
δίκτυα αυτά, τον υποστηρικτικό ρόλο που έπαιζαν παλαιότερα προς τα αδύναµα µέλη τους,
τόσο τα νεότερα όσο και τα γηραιότερα. Ενώ
τα τελευταία χρόνια οι άστεγοι στη χώρα µας
αποτελούν µια συνηθισµένη εικόνα της καθηµερινότητας, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, συνεχίζουν να παραµένουν στο περιθώριο
της κοινωνικής πολιτικής από άποψη πολιτικού
σχεδιασµού και οργανωµένης δράσης.
Το γεγονός ότι στη χώρα µας οι άστεγοι δεν ορίζονται ως µία από τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού, έχει ως
συνέπεια την έλλειψη δηµόσιων πολιτικών και
αποτελεσµατικών µέτρων για την αντιµετώπιση
του αποκλεισµού από την κατοικία.
Έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της έλλειψης στέγης µε
την αύξηση της φτώχειας, τις ανισότητες και
τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η έλλειψη στέγης
συναντάται στις λιγότερο ευνοηµένες οµάδες
πληθυσµού, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας
και εξαρτάται από ένα συνδυασµό αιτιακών
παραγόντων, στους οποίους οφείλεται η ποικιλοµορφία στη σύνθεση των αστέγων.
Με την παρατεταµένη διεθνή οικονοµική κρίση αναµένεται το πρόβληµα να επιδεινωθεί, λόγω της υπερχρέωσης και της εισοδηµατικής φτώχειας, που αντιµετωπίζει µεγάλο
ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς
κινδυνεύει να χάσει την κατοικία του, λόγω
αδυναµίας καταβολής του ενοικίου ή αποπληρωµής των δανείων, ιδιαίτερα των στεγαστικών
αλλά και λόγω υπερχρέωσης των πιστωτικών
καρτών. Επιπλέον, η έλλειψη στέγης συχνά σε
συνδυασµό µε την ανεργία και την απουσία
στήριξης από την οικογένεια, θέτουν σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόµου και
οδηγούν σε συνθήκες κοινωνικής αποµόνωσης,
περιθωριοποίησης και παραβατικής συµπεριφοράς.

Το ζήτηµα των αστέγων: µια
πρώτη προσέγγιση
Όλγα Παπαλιού
Περίληψη
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην κοινωνικά αποκλεισµένη οµάδα των αστέγων, τα ποσοστά της
οποίας παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα τελευταία
χρόνια. Παρατίθενται τα στοιχεία της πρόσφατης
καταγραφής τους καθώς και ευρήµατα ερευνών
σχετικά µε την ταυτότητα και τις συνθήκες διαβίωσής
τους. Επίσης, αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους
αντιµετωπίζονται οι άστεγοι τόσο σε θεσµικό επίπεδο,
όσο και στην καθηµερινή τους πραγµατικότητα από
τις ελάχιστες υπηρεσίες παροχής κοινωνικής φροντίδας καθώς και τα προγράµµατα που υλοποιούνται για
αυτούς από διάφορους φορείς (τοπική αυτοδιοίκηση,
ΜΚΟ, Εκκλησία, εθελοντικές οργανώσεις). Τέλος
διατυπώνονται συµπεράσµατα και προτάσεις σχετικά
µε την αναγκαιότητα διαµόρφωσης ενός κατάλληλου
θεσµικού πλαισίου, διάθεσης πόρων καθώς και
υιοθέτησης άµεσων εξειδικευµένων παρεµβάσεων εκ
µέρους της Πολιτείας, προκειµένου η κοινωνική
πολιτική να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις ανάγκες όλων των επί µέρους κατηγοριών των αστέγων.

Εισαγωγή
Οι άστεγοι στη χώρα µας αποτελούν
πλέον µια ορατή και συνεχώς διευρυνόµενη
κοινωνική πραγµατικότητα. Το φαινόµενο των
αστέγων, αν και πρωτοεµφανίστηκε στη χώρα
µας τη δεκαετία του 1990, δηλαδή πολύ αργότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει αυξητικές τάσεις πλησιάζοντας τα ευρωπαϊκά ποσοστά µε γρήγορους ρυθµούς και έχει
έκταση πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που, εκ
πρώτης όψεως φαίνεται, δεδοµένου ότι ένας
µεγάλος αριθµός αστέγων διαφεύγει της αντίληψής µας.
Η ανεργία και η φτώχεια, που πλήττουν
ιδιαίτερα συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες και
µειονότητες, η αύξηση των µεταναστών τα τελευταία χρόνια, που η κοινωνία αδυνατεί να
ενσωµατώσει καθώς και η διόγκωση των κοινωνικών προβληµάτων, που οδηγούν στην
απώλεια στέγης, όπως η ενδο-οικογενειακή βία,
οι διαλυµένες οικογενειακές σχέσεις, η χρήση
ναρκωτικών, η παραβατικότητα κ.ά. µεγεθύνουν ανησυχητικά τον αριθµό των ατόµων, που
κινδυνεύουν να µείνουν άστεγοι.
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Στην περίπτωση αυτή, ως άστεγοι ορίζονται
και εκείνοι που διαµένουν σε προσωρινές ή
ανασφαλείς κατοικίες και οι δυνητικά άστεγοι ή
απειλούµενοι από την έλλειψη στέγης.
Στη χώρα µας, δεν υπάρχει επίσηµος
προσδιορισµός της οµάδας των αστέγων. Οι
δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες περιορίζονται
στη στερεότυπη έννοια ενός ατόµου που ζει στο
δρόµο σε κατάσταση πλήρους αθλιότητας. Οι
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που
ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην εξάλειψη
του προβλήµατος, προσδιορίζουν ευρύτερα την
έννοια του άστεγου, βασιζόµενες στην ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον
αποκλεισµό από την κατοικία (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion ΕΤΗΟS). Η τυπολογία αυτή έχει συνταχθεί από
την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται µε τους άστεγους
(FEANTSA1 -Fédération Européenne d’ Associations Νationales Travaillant avec les SansAbri) και βασίζεται στην παραδοχή ότι τρεις
παράµετροι συνιστούν την έννοια του «σπιτιού», η απουσία των οποίων περιγράφει το
πολυδιάστατο φαινόµενο της έλλειψης στέγης:
- το να έχει κάποιος σπίτι, σηµαίνει ότι έχει
ένα οίκηµα (ή χώρο) κατάλληλο να καλύπτει
τις δικές του ανάγκες και της οικογένειάς του
(φυσική διάσταση),
- το να έχει κανείς τη δυνατότητα να διαθέτει
τον προσωπικό του χώρο και να απολαµβάνει
τις κοινωνικές του σχέσεις (κοινωνική διάσταση) και
- το να έχει κάποιος ένα νόµιµο τίτλο για την
ιδιοκτησία του χώρου, όπου στεγάζεται (νοµική
διάσταση).
Με βάση την τυπολογία αυτή, διακρίνονται τέσσερις κύριες εννοιολογικές κατηγορίες, οι οποίες υποδηλώνουν την έλλειψη στέγης:
1. Άστεγοι στο δρόµο (roofless): χωρίς πρόσβαση σε οποιοδήποτε κατάλυµα για όλο το
24ωρο, ή πρόσβαση µόνο για µία νύχτα σε
ξενώνες ύπνου.

Έννοιες - Ορισµοί
Στον παραδοσιακά άστεγο πληθυσµό
προστίθενται συνεχώς νέες κατηγορίες αστέγων, δεδοµένου ότι οι κοινωνικοί µηχανισµοί
παραγωγής τους, όπως η ανεργία, η φτώχεια, η
διόγκωση των κοινωνικών προβληµάτων, η
αύξηση των «χωρίς χαρτιά παράνοµων» µεγαλώνουν τον αριθµό, όσων κινδυνεύουν να
µείνουν άστεγοι.
Οι άστεγοι δεν συγκροτούν µια ενιαία,
ως προς τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους,
οµοιόµορφη κατηγορία. Άτοµα µε χαµηλό
κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο διαβίωσης, νέοι
άνεργοι και απολυµένοι που αντιµετωπίζουν
δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
χαµηλοσυνταξιούχοι, ανύπαντρες µητέρες, ανήλικοι θύµατα εκµετάλλευσης, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, ανήλικοι παραβάτες που
απολύθηκαν από σωφρονιστικά ιδρύµατα, παράνοµοι µετανάστες, πρόσφυγες, χρήστες ναρκωτικών ουσιών ή αλκοολικοί, αποφυλακισµένοι, ψυχικά ασθενείς που πήραν εξιτήριο από
ψυχιατρικές µονάδες, Ροµά/Τσιγγάνοι κλπ. βρίσκουν όλο και περισσότερο καταφύγιο στο
δρόµο, εξωθούµενοι στο περιθώριο της κοινωνίας. Συχνά, πολλοί από αυτούς υπάγονται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές
κατηγορίες ατόµων µε στεγαστικό πρόβληµα,
πέρα από τους άστεγους του δρόµου, οι οποίοι
αποτελούν και την πλέον εµφανή οµάδα. ∆εν
είναι όλοι οι άστεγοι σε κοινή θέα, ούτε όλοι
διαµένουν προσωρινά σε ξενώνες. Άστεγοι
είναι και εκείνοι, που φιλοξενούνται αναγκαστικά, γιατί έχασαν την κατοικία τους, ή απειλούνται µε έξωση, ή που ζουν σε ακατάλληλες
στεγαστικές συνθήκες, που δεν καλύπτουν τις
βασικές προδιαγραφές µιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Ο σαφής ορισµός των αστέγων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη γνώση των
διαστάσεων του προβλήµατος, µέσω της στατιστικής µέτρησης του αριθµού τους, καθώς και
για το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών
πρόληψης και αντιµετώπισης των αναγκών της
ευάλωτης αυτής οµάδας πληθυσµού. Ο ορισµός
µε τη στενή του έννοια, περιλαµβάνει µόνο τα
άτοµα που στερούνται στέγης και χρειάζονται
την άµεση υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών,
αλλά µε µια ευρύτερη έννοια µπορεί να αναφέρεται και στη διαδικασία που οδηγεί στην απώλεια στέγης και στον αποκλεισµό από την
κατοικία.

1

Η FEANTSA ιδρύθηκε το 1989 ως Ευρωπαϊκή Μη
Κυβερνητική Οργάνωση, αριθµεί περίπου 100 µέλη από
30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα µέλη της είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα
υπηρεσιών σε άστεγους, συµπεριλαµβανοµένων στέγης
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Η FEANTSA είναι το
µοναδικό Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο τέτοιου µεγέθους που εστιάζει τη δράση της αποκλειστικά στην έλλειψη στέγης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, και υποστηρίζεται οικονοµικά από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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2. Άτοµα που στερούνται κατοικίας (houseless):
µε προσωρινή διαµονή σε ξενώνες για άστεγους, για γυναίκες θύµατα κακοποίησης, για
µετανάστες, για πρόσωπα που αποφυλακίζονται
ή παίρνουν εξιτήριο από ιδρύµατα και στερούνται άλλης κατοικίας.
3. Άτοµα που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες
στέγασης (insecure housing): µε προσωρινή
φιλοξενία εξ ανάγκης ή παράνοµη κατάληψηχρήση χώρου/κτιρίου για στέγαση ή απειλή
έξωσης από µισθωµένη ή ιδιόκτητη κατοικία ή
απειλή βίας ή κινδύνου.
4. Άτοµα που διαβιούν σε ανεπαρκή/ακατάλληλα
καταλύµατα (inadequate housing): µε διαµονή
σε χώρους ακατάλληλους για κατοικία, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες περιορισµούς ή διαµονή σε συνθήκες που
υπερβαίνουν την ελάχιστη επιτρεπτή επιφάνεια
κατοικίας ανά άτοµο.
Οι 4 αυτές βασικές κατηγορίες, στις
οποίες κατατάσσονται οι άστεγοι χωρίζονται
συνολικά σε 13 υποκατηγορίες, σύµφωνα µε
επιµέρους λειτουργικούς ορισµούς, ώστε να
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις έλλειψης
στέγης, µε βάση τις συνθήκες διαβίωσης και
τους γενικούς προσδιορισµούς των όρων στέγασης (Πίνακας 1). Η κατάταξη αυτή χρησιµοποιείται για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση του προβλήµατος των αστέγων, την
εξέλιξη και παρακολούθηση του φαινοµένου
καθώς και την αξιολόγησή του.
Η ευρεία έννοια του ορισµού, χρησιµοποιείται στη διακήρυξη του ελληνικού δικτύου για το δικαίωµα στη στέγη και την
κατοικία,2 σύµφωνα µε την οποία άστεγοι είναι
εκείνοι που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή παραχωρούµενη κατοικία και διαµένουν στο δρόµο ή σε ξενώνες και ιδρύµατα,
φιλοξενούνται από γνωστούς και φίλους, διαβιούν σε χώρους υπό κατάληψη, σε ανεπαρκή
και ανασφαλή καταλύµατα χωρίς να έχουν
πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες νερού, ηλεκτρικού και θέρµανσης.
Επίσης, όπως αναφέρεται στην ελληνική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για την έλλειψη στέγης,3 το οποίο λειτουργεί

υπό την ευθύνη της FEANTSA «ως άστεγοι
ορίζονται οι πολίτες που είναι αποκλεισµένοι
από την αγορά κατοικίας ή δεν διαθέτουν οι
ίδιοι ή οι οικογένειές τους ασφαλή κατοικία
επαρκούς επιπέδου».

Οι διαστάσεις του προβλήµατος
Η διατύπωση του ορισµού της έλλειψης
στέγης αποτελεί την αναγκαία βάση του πλαισίου συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά µε το φαινόµενο των αστέγων.
Στη χώρα µας δεν υπάρχει ένα οργανωµένο σύστηµα συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την έλλειψη στέγης, µε αποτέλεσµα να µην έχει διαµορφωθεί µια σαφής
και συνολική εικόνα του προβλήµατος. Τα
περιορισµένα διαθέσιµα δεδοµένα προέρχονται
από τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι
οποίοι ασχολούνται µε συγκεκριµένες ευάλωτες οµάδες πληθυσµού που αντιµετωπίζουν έλλειψη στέγης, ως ένα επί µέρους πρόβληµα της
οµάδας-στόχου τους. Επιπροσθέτως, τα προβλήµατα που απορρέουν από τη δυσκολία προσέγγισης των αστέγων, λόγω της κοινωνικής
τους αποµόνωσης και της συχνής µετακίνησής
τους, σε συνδυασµό µε την έλλειψη συντονισµού και εξειδικευµένων υπηρεσιών, που µπορούν να τους καταγράψουν και να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, δυσκολεύουν σε
µεγάλο βαθµό την έρευνα και την τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων.
Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι πρόσφατα επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά, η ποσοτική αποτύπωση των εκτός στέγης ατόµων,
πανελλαδικά, µε βάση την ευρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης –ETHOS (Απρίλιος
2009). Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισµού των παρεχοµένων υπηρεσιών στους
άστεγους και της κατάρτισης στρατηγικών
προστασίας, που θα ελαχιστοποιούν τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στις ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες, ανέθεσε στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις της χώρας την καταγραφή των
αστέγων από τις προνοιακές δοµές.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, οι άστεγοι υπολογίζονται σε 7.720 άτοµα (Πίνακες
2, 3). Στην καταγραφή όµως αυτή, δεν συµπεριλαµβάνεται ο µεγάλος αριθµός των παράνοµων µεταναστών, ούτε των πολιτικών προσφύγων που διαµένουν προσωρινά σε κέντρα υπο-

2
Το ελληνικό δίκτυο για το δικαίωµα στη στέγη και την
κατοικία, είναι ένα δίκτυο φορέων που έχει ως κύριο
στόχο την προώθηση της νοµοθετικής αναγνώρισης των
αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής οµάδας, την προώθηση
νοµοθετικού πλαισίου και την ανάληψη µέτρων για την
υποστήριξη των αστέγων.
3
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την έλλειψη στέγης
λειτουργεί από το 1991 µε σκοπό να καταγράφει και να

δηµοσιοποιεί πληροφορίες και στατιστικές για την έλλειψη στέγης στις ευρωπαϊκές χώρες.
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Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανοµή
των αστέγων, η πλειοψηφία τους, το 69%, όπως
ήταν αναµενόµενο, ζει στην Αττική (δηλαδή
5.324 άτοµα), ενώ στη Θεσσαλονίκη έχουν
καταγραφεί 552 άτοµα, στην Αχαία 415, στον
Έβρο 275, στη Λάρισα 111 και στην υπόλοιπη
χώρα 930 άτοµα. ∆εν έχουν καταγραφεί καθόλου άστεγοι στους νοµούς Γρεβενών, ∆ράµας,
Κιλκίς, Κοζάνης και Φωκίδας (Πίνακας 3).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η καταγραφή
αυτή του πληθυσµού των αστέγων στη χώρα
µας, αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του ζητήµατος στο σύνολο της χώρας.
Παρουσιάζει όµως σοβαρές ελλείψεις, εφόσον
εµφανίζει υποεκτιµηµένο το µέγεθος του πληθυσµού των αστέγων. Κατ΄αρχήν δεν έχουν
συνυπολογιστεί µεγάλες βασικές κατηγορίες
ατόµων στεγασµένων σε εντελώς ακατάλληλες
συνθήκες, όπως οι άστεγοι αιτούντες άσυλο, οι
παλιννοστούντες, οι παράνοµοι µετανάστες που
ζουν σε υποβαθµισµένες περιοχές, σε αυθαίρετες κατασκευές που δεν συνιστούν κανονικές
κατοικίες καθώς και οι Ροµά/Τσιγγάνοι που
ζουν οµαδικά στα όρια των πόλεων, συχνά σε
απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης.
Επιπλέον, δεν έχουν υπολογιστεί επαρκώς, δεδοµένου του βαθµού δυσκολίας, εκείνοι
που αναγκαστικά συγκατοικούν µε συγγενείςφίλους, που παράνοµα υπενοικιάζουν κάποιο
χώρο, ή έχουν καταπατήσει γη χωρίς νόµιµα
δικαιώµατα. Από την καταγραφή λείπει και η
υποκατηγορία των ατόµων, για τα οποία υπάρχει δικαστική εντολή για κατάσχεση της
ιδιόκτητης κατοικίας τους ή εντολή για έξωση
από ενοικιαζόµενη κατοικία.
Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η χρησιµότητα των συλλεγέντων
στοιχείων, ως πρώτο βήµα στην οργάνωση µιας
βάσης πληροφοριών για την οµάδα των αστέγων σε εθνικό επίπεδο. Προηγούµενες περιορισµένες εκτιµήσεις, από κάποιους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, σχετικά µε τον αριθµό των
επί µέρους ευπαθών οµάδων που εν δυνάµει
αποτελούν τον άστεγο πληθυσµό, είχαν αποτύχει να αποτυπώσουν τη συνολική εικόνα του
προβλήµατος. Ακόµη, τα στοιχεία της πανελλαδικής καταγραφής αµφισβητούνται από τους
εκπροσώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίοι τοποθετούν τον αριθµό των
αστέγων, µεταξύ 17.000 έως και 20.000.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Έλλειψη Στέγης για την Ελλάδα, οι άστεγοι υπολογίζονται στα 20.000 άτοµα, εκ των οποίων

δοχής προσφύγων-αιτούντων άσυλο, ούτε και
των µετακινούµενων Ροµά/Τσιγγάνων που ζουν
σε καταυλισµούς, κατηγορίες για τις οποίες
προβλέπονται ειδικά προγράµµατα στήριξης.
Συγκεκριµένα, όπως αποτυπώνεται
στον Πίνακα 2, στην πρώτη εννοιολογική κατηγορία των «αστέγων στο δρόµο», ανήκει το
23,4% του συνόλου, δηλαδή 1.807 άτοµα. Πρόκειται για άστεγους, που ζουν σε δηµόσιους ή
εξωτερικούς χώρους, χωρίς σταθερό τόπο διαµονής (1.665 άτοµα) ή διανυκτερεύουν σε υποβαθµισµένα νυκτερινά καταφύγια/φθηνά ξενοδοχεία για µια µόνο βραδιά (142 άτοµα).
Στη δεύτερη κατηγορία των «στερούµενων κατοικίας», καταγράφεται ποσοστό
12,6%, ήτοι 974 συνολικά άτοµα, που διαµένουν σε ξενώνες για άστεγους για σύντοµο ή
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (427 άτοµα) ή
φιλοξενούνται σε ξενώνες γυναικών, όπως γυναίκες θύµατα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, µονογονεϊκές οικογένειες κλπ. (101
άτοµα). Επίσης στην κατηγορία αυτή υπάγονται
και οι πρόσφατα αποφυλακισµένοι και εκείνοι
µε εξιτήριο από ψυχιατρεία ή από άλλα νοσοκοµεία καθώς και από ιδρύµατα παιδικής
προστασίας, ορφανοτροφεία, στέγες προστασίας ανηλίκων κ.ά. (446 άτοµα).
Στην τρίτη κατηγορία των ατόµων που
«διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης»,
ανήκει το 28,6% των καταγεγραµµένων, συνολικά 2.203 άτοµα. Η υποκατηγορία, που συγκεντρώνει τα περισσότερα άτοµα, περιλαµβάνει εκείνους που φιλοξενούνται προσωρινά
από συγγενείς/φίλους, 1.856 άτοµα. Επίσης
υπάρχουν άτοµα που διαµένουν είτε σε καθεστώς παράνοµης υπενοικίασης (57), είτε παράνοµης χρήσης/κατάληψης εγκαταλειµµένων
κτιρίων (180), είτε καταπάτησης γης χωρίς
νόµιµα δικαιολογητικά (110).
Το µεγαλύτερο όµως ποσοστό, το
35,4% (2.736 άτοµα) καταγράφεται στην
τέταρτη κατηγορία των ατόµων, «που διαβιούν
σε ανεπαρκή/ακατάλληλα καταλύµατα». Συγκεκριµένα, 348 άτοµα διαµένουν σε τροχόσπιτα-αυτοκίνητα, 587 άτοµα σε αυτοσχέδιες
κατασκευές, καταυλισµούς, 1.087 άτοµα σε
προσωρινές κατασκευές, όπως σκηνές, παραπήγµατα, αποθήκες, οικισµούς θυµάτων φυσικών καταστροφών κλπ. Επιπλέον, 714 άτοµα
καταγράφονται ότι ζουν σε ακατάλληλα καταλύµατα, που δεν ανταποκρίνονται σε αποδεκτά
πρότυπα διαβίωσης, όπως σε καταστήµατα,
αποθήκες ή σε κατοικίες µε υπέρβαση του
ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνωστισµού.
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9.000 ζουν στην περιοχή της Αττικής. Από το
συνολικό αριθµό των αστέγων, 1.000 άτοµα
είναι Ελληνες πολίτες, χωρίς κανένα σταθερό
κατάλυµα, 280 φιλοξενούνται σε κρατικούς και
δηµοτικούς ξενώνες, 2.000 φιλοξενούνται από
µη κυβερνητικές και εκκλησιαστικές οργανώσεις, περίπου 500 άτοµα διαµένουν σε οικοτροφεία και 2.000 µένουν σε πρόχειρα καταλύµατα
και κτίρια που έχουν καταλάβει. Επιπλέον,
8.000 είναι αλλοδαποί µετανάστες και αιτούντες άσυλο χωρίς κανένα κατάλυµα και 3.000
διαµένουν σε άσυλα και ιδρύµατα. Εφόσον δεν
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, στον συνολικό
αυτό αριθµό, δεν περιλαµβάνονται όσοι διαµένουν σε επισφαλείς κατοικίες ούτε όσοι
διαβιούν σε ανεπαρκή-ακατάλληλα καταλύµατα.4
Το πρόβληµα των αστέγων αποκτά
ακόµη µεγαλύτερη διάσταση, αν αναλογιστεί
κανείς ότι η χώρα µας, µε βάση τα στοιχεία της
Απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ, διαθέτει αρκετά
υψηλό δείκτη ιδιοκατοίκησης -της τάξης του
77%- σε σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά το 1/3 των νοικοκυριών διαµένει
σε κατοικίες µε ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ήδη αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της αποτελεσµατικής συλλογής δεδοµένων, ως ένα συστατικό
στοιχείο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για
την πρόληψη ή την αντιµετώπιση των αναγκών
των αστέγων. Στη χώρα µας, τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία δεν επιτρέπουν να διαφανούν
οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος.
Για το λόγο αυτό πρέπει να οργανωθεί ένα
σύστηµα συλλογής πληροφοριών σε εθνικό
επίπεδο, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για
την ανάπτυξη και την εφαρµογή των πολιτικών
σχετικά µε το πρόβληµα των αστέγων.

των ερευνών αυτών δεν είναι αντιπροσωπευτικό, σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό
των αστέγων, εν τούτοις τα αποτελέσµατα είναι
χρήσιµα, εφόσον σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά τους, το ψυχοκοινωνικό τους προφίλ, τα
αίτια που τους οδήγησαν στην απώλεια της
µόνιµης στέγης τους καθώς και τις συνθήκες
διαβίωσής τους.
Ενδεικτικά παρουσιάζεται µια επιλογή
από κάποια ενδιαφέροντα ευρήµατα δύο πρόσφατων σχετικών ερευνών, τα οποία, αν και
δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους, επιβεβαιώνουν την ανάγκη στήριξης αυτής της οµάδας
πληθυσµού για την εξασφάλιση στέγης και
κάλυψης των βασικών καθηµερινών αναγκών
διαβίωσης.
Ως προς τη δηµογραφική τους σύνθεση, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αστέγων
είναι άνδρες παραγωγικής ηλικίας, άγαµοι ή
χωρισµένοι. Τα αίτια απώλειας της στέγης
αποτελούν συνδυασµό παραγόντων, µε επικρατέστερους το οικονοµικό πρόβληµα και την
ανεργία, ενώ ακολουθούν οι προσωπικοί/ οικογενειακοί λόγοι και η εξάρτηση από ουσίες.
Επίσης τα άτοµα αυτά εµφανίζουν έντονη
ψυχοπαθολογία και βιώνουν πολύ δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης, εφόσον το µεγαλύτερο
ποσοστό τους µένει στην ύπαιθρο ή σε εγκαταλειµµένα κτίρια και στηρίζεται για τη
διατροφή του στα συσσίτια της εκκλησίας ή
των δήµων.
Από την έρευνα, που διεξήγαγε η ΜΚΟ
Κλίµακα5 σε 200 άστεγους χρήστες υπηρεσιών
σε τρία µεγάλα αστικά κέντρα, µε θέµα τις
συνθήκες διαβίωσης στο δρόµο και το ψυχοκοινωνικό προφίλ τους (2005-2006), προκύπτει ότι η πλειοψηφία είναι άνδρες (75%), µε
µέση ηλικία τα 47 χρόνια. Ως προς το επίπεδο
εκπαίδευσης, το 9,3% είναι αναλφάβητο, το
33,3% έχει πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 23%
έχει τελείωσει το γυµνάσιο και αντίστοιχο
ποσοστό το λύκειο, ενώ το 11% έχει πτυχίο
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ως προς την οικογενειακή τους
κατάσταση οι µισοί περίπου είναι άγαµοι, και
το 46% αυτών χωρισµένοι, σε διάσταση, ή σε
κατάσταση χηρείας. Το 42% έχει παιδιά και
µόνο το 25% έχει συγγενείς, που διατίθενται να
τους βοηθήσουν. Σχετικά µε το διάστηµα
παραµονής τους στο δρόµο, το 37,7% διαβιώνει
εκτός στέγης έως ένα χρόνο, ενώ το 46,5%

Η ταυτότητα των αστέγων
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας,
έχει διεξαχθεί µικρός αριθµός ερευνών για τους
άστεγους και τις διαστάσεις του κοινωνικού
αποκλεισµού τους τόσο από ΜΚΟ όσο και από
κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισµών της
τοπικής αυτοδιοίκησης, που υλοποιούν προγράµµατα στήριξης αυτών. Αν και το δείγµα
4

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2001, το 43,8
περίπου του συνολικού αριθµού κατοικιών στη χώρα δεν
διαθέτει κεντρική θέρµανση, το 1,2% κουζίνα και το 3,9%
µπάνιο εντός της κατοικίας. Επιπλέον, 5.600 νοικοκυριά
µε 6+ µέλη διαβιούν σε συνθήκες που υπερβαίνουν το
ανώτατο επιτρεπτό όριο των 3 ατόµων ανά δωµάτιο.

5
Η ΜΚΟ Κλίµακα έχει αξιόλογη ερευνητική εµπειρία ως
προς τον πληθυσµό των αστέγων, τόσο µε τα άτοµα που
διαµένουν στο δρόµο (δείγµα 96 άτοµα) όσο και µε
άστεγους χρήστες υπηρεσιών (δείγµα 200 άτοµα).
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ένα παρόµοιο ποσοστό 14% βοήθεια για εύρεση στέγης και το 6% του δείγµατος επιθυµούσε
ψυχολογική στήριξη.

περισσότερο από τρία χρόνια. Οι µισοί περίπου
(50,3%) δηλώνουν ότι έµειναν χωρίς στέγη
λόγω ανεπαρκών οικονοµικών πόρων, σε ποσοστό 46,4% λόγω ανεργίας, 35,4% λόγω ανεπαρκούς στήριξης από την οικογένεια, 16,6%
λόγω διαζυγίου/χωρισµού και 13,3% λόγω
χρήσης ουσιών. Επιπλέον, η ψυχική νόσος είναι
η µία από τις αιτίες για την απώλεια στέγης
(7,7%), ενώ µε παρόµοια ποσοστά ακολουθούν
η κατάσχεση κατοικίας και η αποφυλάκιση
(6,6%). Το 25% των αστέγων έχει παρα-µείνει
στη φυλακή, µε µέσο χρόνο παραµονής 29
µήνες και το 20% έχει νοσηλευτεί για
πρόβληµα σχετικό µε την ψυχική υγεία. Το
14% αναφέρει ότι το τελευταίο διάστηµα έχει
κάνει χρήση ναρκωτικών και το 34% χρήση
αλκοόλ. Το 76% αναφέρει ότι έχει πέσει θύµα
ληστείας και διάρρηξης κατά το διάστηµα της
παραµονής του στο δρόµο και το 59% νοιώθει
ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το
55% αξιολογεί την υγεία του ως πολύ κακή ή
απλώς κακή και το 58% δεν έχει καµία
ασφαλιστική κάλυψη υγείας, Ενδιαφέρον και
συγχρόνως αισιόδοξο είναι το εύρηµα ότι το
66% πιστεύει ότι κάποια στιγµή θα µπορέσει να
ξεφύγει από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Από τα δεδοµένα της προκαταρκτικής
έρευνας για τη διαβίωση των αστέγων στο
∆ήµο Πειραιά (2003), στο πλαίσιο της λειτουργίας του κοινωνικού ξενώνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε δείγµα 107 ατόµων, προέκυψε ότι το 15% του δείγµατος ήταν
αλλοδαποί, το 10% γυναίκες και σχεδόν όλοι
(98%) ήταν άτοµα παραγωγικής ηλικίας. Ως
προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι
µισοί ήταν άγαµοι (51%), το 31% διαζευγµένοι
ή σε διάσταση, το 7% σε χηρεία, ενώ το 11%
έγγαµοι. Ως λόγους απώλειας της στέγης ανάφεραν κατά 58% την απώλεια της εργασίας,
κατά 30% προσωπικούς οικογενειακούς λόγους, κατά 12% τη χρήση ουσιών και κατά 10%
λόγους υγείας. Όσον αφορά τον τόπο διανυκτέρευσης, το 63% διέµενε σε υπαίθριους
χώρους, το 24% σε εγκαταλειµµένα κτίρια, το
5% σε εγκαταλειµµένα αυτοκίνητα, ενώ ποσοστό 8% φιλοξενείτο προσωρινά. Το 71%
κατέφευγε για βοήθεια στην εκκλησία, το 9%
στις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και το 11% σε ιδιώτες. Το 73% του
δείγµατος ήταν ανασφάλιστοι. Πολύ σηµαντικό
είναι ότι οι µισοί άστεγοι περίπου (48%)
επιθυµούσαν βοήθεια για να βρουν εργασία,
ένα ποσοστό 15% επιθυµούσε υλική βοήθεια,

Άστεγοι και κοινωνική πολιτική
Στο πλαίσιο διερεύνησης του τρόπου
µε τον οποίο η κοινωνική πολιτική στη χώρα
µας ανταποκρίνεται στη διαµορφούµενη πραγµατικότητα, διαπιστώνεται έλλειψη οργανωµένου σχεδίου αντιµετώπισης του κοινωνικού προβλήµατος των αστέγων καθώς και
έλλειψη ειδικού θεσµικού πλαισίου, το οποίο
να αναγνωρίζει τους άστεγους ως ευάλωτη
οµάδα πληθυσµού, που χρειάζεται ειδική
στήριξη.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της άσκησης πολιτικής για την κοινωνική αλληλεγγύη, µέσω της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Άλληλεγγύης και του Τµήµατος Προστασίας Ευπαθών Οµάδων, οργανώνει και επιβλέπει αρκετές
υπηρεσίες, που απευθύνονται και στην οµάδα
των αστέγων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται
τα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και οι Ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και
οι δοµές και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
για συγκεκριµένες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.6
Οι περιορισµένες υπάρχουσες δοµές
δεν επαρκούν για την κάλυψη των επειγουσών
αναγκών στέγασης όλων των ατόµων σε
κίνδυνο, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και
αποκατάστασης. Συγκεκριµένα, υπάρχει σοβαρή έλλειψη ξενώνων βραχείας φιλοξενίας για
άτοµα χωρίς στέγη, ειδικά στα δύο µεγάλα
αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι οι
νοµοθετικές ρυθµίσεις για την παροχή επιδοµάτων, υπηρεσιών στήριξης, ή άλλων διευκολύνσεων ειδικά για τους άστεγους είναι πάρα
πολύ περιορισµένες. Μόνο στην περίπτωση που
πληρούν τα κριτήρια και έχουν τη δυνατότητα
παράλληλα να ενταχθούν στα γενικότερα προγράµµατα στήριξης άλλων ευάλωτων οµάδων
(π.χ. των απόρων, των Αµεα, των µονογονεϊκών οικογενειών κλπ.), µπορούν να επωφεληθούν κάποιων κοινωνικών παροχών. Για το
λόγο αυτό, η στήριξη των αστέγων γίνεται κατά
6

Π.χ. προγράµµατα προσωρινής φιλοξενίας σε πρόσφυγες
αιτούντες άσυλο, προγράµµατα για κοινωνικά αδύναµους
που πλήττονται από θεοµηνίες, για παλιννοστούντες Έλληνες, Έλληνες τσιγγάνους, κ.ά.
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κύριο λόγο από µη Κυβερνητικές και εθελοντικές Οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης και την Εκκλησία και
όχι από κρατικούς προνοιακούς φορείς.
Όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική, ο
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)
αποτελεί το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής
στεγαστικής πολιτικής στη χώρα µας, εφόσον
µε την εφαρµογή των προγραµµάτων του
συνεργεί στην κοινωνική ένταξη, όσων κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση, κοινωνική αποµόνωση και αποκλεισµό. Υλοποιεί προγράµµατα για δικαιούχους εργαζόµενους και συνταξιούχους του ιδιωτικού τοµέα,7 που πληρούν
καθορισµένα κριτήρια και αντιµετωπίζουν έντονες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες,
όπως πολύτεκνοι, άγαµες µητέρες, άτοµα µε
αναπηρία κλπ. Σε αυτούς χορηγεί άτοκα δάνεια
αγοράς ή έτοιµες κατοικίες καθώς και επιδότηση ενοικίου σε οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα, για την αντιµετώπιση των έντονων
προβληµάτων διαβίωσης. Τα προγράµµατα αυτά όµως, λόγω προβληµάτων στο σχεδιασµό
και στην υλοποίησή τους, σε συνδυασµό µε τον
αποσπασµατικό τους χαρακτήρα δεν καλύπτουν
τις υπάρχουσες ανάγκες. Πρέπει να αναφερθεί
ότι µεγάλος αριθµός ατόµων, όπως οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι, οι νέοι εργαζόµενοι χωρίς
τον απαιτούµενο αριθµό ηµεροµισθίων, οι
αυτοαπασχολούµενοι και οι αγρότες δεν δικαιούνται των στεγαστικών παροχών του
Ο.Ε.Κ.
Ωστόσο, ενώ τα περιορισµένα αυτά
προγράµµατα λειτουργούν προληπτικά εξασφαλίζοντας στέγη σε άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα, το κράτος αδυνατεί να εξασφαλίσει το
δικαίωµα στην κατοικία στα άτοµα που είναι
ήδη άστεγα. Επίσης, η αρµόδια ∆ιεύθυνση
Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας (τµήµα
Στεγαστικής Πολιτικής) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
εφαρµόζει προγράµµατα στεγαστικής αποκατάστασης µόνο για επείγουσες περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών (σεισµούς, πυρκαγιές)
καθώς και προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης
των δράσεων των ΟΤΑ, που αποβλέπουν στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοικούντων στους Τσιγγάνικους καταυλισµούς.
Ενώ στο Ελληνικό Σύνταγµα (του
1975/1986/2001/2008), στη διάταξη που αφορά
στην προστασία του δικαιώµατος στην κατοι-

κία (άρθρο 21 παρ. 4) κατοχυρώνεται το
δικαίωµα στέγασης, δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη υποχρέωση της κεντρικής ή τοπικής
διοίκησης για την κάλυψη των αναγκών
στέγασης για άτοµα, που δεν έχουν κατοικία ή
ζουν σε ανεπαρκή καταλύµατα.
Το κοινωνικό δικαίωµα για στέγαση
κατοχυρώνεται µε αρκετά αόριστη και χαλαρή
διατύπωση στο άρθρο 21 παρ.4: «η απόκτηση
κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή
στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείµενο
ειδικής φροντίδας του κράτους». Κατά την
έννοια της διάταξης αυτής, ο συντακτικός νοµοθέτης δεν εννοεί οπωσδήποτε την κτήση
εµπράγµατου δικαιώµατος ιδιοκτησίας (αν και
αυτό θα αποτελούσε την πιο πλήρη και οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος
των αστέγων), αλλά γενικά την εξασφάλιση
στέγης, έστω µε τη µορφή µίσθωσης ή δωρεάν
παραχώρησης. Η κατοικία αυτή πρέπει πάντως
να πληρεί τους ελάχιστους όρους αξιοπρεπούς
διαβίωσης και να ανταποκρίνεται στα ελάχιστα
αποδεκτά στεγαστικά πρότυπα.
Το δικαίωµα απόκτησης κατοικίας,
ανήκει στα κοινωνικά δικαιώµατα, τα οποία
προϋποθέτουν την παροχή υπηρεσιών ή οικονοµικών ή άλλων αγαθών εκ µέρους της Πολιτείας για την ικανοποίηση ορισµένου συµφέροντος του δικαιούχου. Η καθιέρωση των κοινωνικών δικαιωµάτων στο Ελληνικό Σύνταγµα
δεν θεµελιώνει, επιδιώξιµη δικαστικώς (αγώγιµη) αξίωση. Συνήθως χρειάζεται η µεσολάβηση
του κοινού νοµοθέτη για να ενεργοποιηθεί, συγκεκριµενοποιηθεί και εξειδικευθεί το κανονιστικό περιεχόµενο των συνταγµατικών διατάξεων που θεσπίζουν κοινωνικά δικαιώµατα.
Τούτο συµβαίνει ακριβώς λόγω της φύσης των
κοινωνικών δικαιωµάτων, που έγκειται σε
παροχές βιοτικών αγαθών ή υπηρεσιών εκ
µέρους του κράτους, οι οποίες προϋποθέτουν
αναδιανοµή πόρων και εισοδηµάτων, αλλά και
την ύπαρξη αντικειµενικής δυνατότητας εκ
µέρους του για τη διάθεση αντίστοιχων χρηµατικών ή άλλων µέσων.
Υπ' αυτήν την έννοια, η εφαρµογή ενός
συνταγµατικά κατοχυρωµένου κοινωνικού δικαιώµατος τελεί υπό την επιφύλαξη της διάθεσης αντίστοιχων πόρων από τους ασκούντες
την κρατική εξουσία. Πάντως, η αξιολόγηση
των δυνατοτήτων, των προτεραιοτήτων, του
είδους και της έκτασης των παροχών, καθώς
και η πρακτική ιεράρχησή τους, εναπόκεινται
στο νοµοθέτη, ουσιαστικά όµως κατά πρώτο
λόγο στην Κυβέρνηση, η οποία, είναι αρµόδια

7

Ανάλογα στεγαστικά περέχονται στους δηµοσίους υπαλλήλους από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
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υπάρχουν οµάδες του πληθυσµού, που για διάφορους λόγους έχουν τεθεί εκτός του προστατευτικού ιστού της και κρίνεται αναγκαία η
υιοθέτηση στοχευµένων δράσεων για την κοινωνική τους ένταξη». Επίσης, µετά από µελέτη
των ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων του
προβλήµατος των αστέγων, προβλεπόταν να
σχεδιαστεί συγκεκριµένο πιλοτικό πρόγραµµα,
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα περιλάµβανε προσωρινή φιλοξενία, συµβουλευτική
στήριξη, συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των
αστέγων. Ενώ στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική Ένταξη 2008-2010 προβλέπονται
δράσεις για την κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ,
των µεταναστών και ατόµων/οµάδων κοινωνικά ευάλωτων λόγω πολιτισµικών χαρακτηριστικών, δεν υπάρχει καµία αναφορά ειδικά
στους άστεγους.
Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλάισιο Αναφοράς 2007-2013, αναγνωρίζεται ότι «το σύστηµα κοινωνικής αλληλεγγύης χαρακτηρίζεται
από θεσµικές ελλείψεις και ανεπάρκειες στο
επιχειρησιακό επίπεδο. Η βασική ανεπάρκεια
είναι η ανεπιτυχής ενσωµάτωση των ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων µέσω ενεργών
πολιτικών, καθώς και η περιορισµένη λειτουργικότητα των προγραµµάτων πρόληψης και
ανοιχτής φροντίδας, σύµφωνα µε τις αντίξοες
δηµογραφικές εξελίξεις». Η ανεπάρκεια των
µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
των αστέγων, όπως ήδη αναφέρθηκε, προκύπτει
και από το γεγονός ότι στα Εθνικά Σχέδια
∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση δεν
υπάρχει στρατηγική πολιτικής, που να προσανατολίζεται ειδικά στο πρόβληµα της έλλειψης
στέγης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρόβληµα των αστέγων
αναγνωρίστηκε ως προτεραιότητα από το
Συµβούλιο Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική,
Υγεία και Καταναλωτές το 2005 και ότι αποτελεί επίσης προτεραιότητα υπό τον στόχο
ενεργός ενσωµάτωση της στρατηγικής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης
της Ε.Ε., αναγνωρίζει ότι «η πρόσβαση σε
κατάλληλη στέγαση αποτελεί θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και η πρόσβαση σε κατάλυµα αποτελεί συχνά το πρώτο βήµα προς
επαρκείς και βιώσιµες λύσεις για τη στέγαση
ανθρώπων, που βιώνουν την απόλυτη φτώχεια
και τον αποκλεισµό. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρόβληµα των αστέγων του δρόµου,

να καθορίζει την πολιτική του κράτους. Κατά
συνέπεια, τα άτοµα, που στερούνται κατοικίας
ή ζουν σε ανεπαρκή, επισφαλή καταλύµατα,
δεν µπορούν να απαιτήσουν από την Πολιτεία
στήριξη για την κάλυψη των αναγκών στέγασής
τους.
Όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έλλειψη στέγης είναι ένα από
τα κύρια προβλήµατα, που συµπεριλαµβάνεται
στη Στρατηγική για την κοινωνική προστασία
και κοινωνική ενσωµάτωση. Το Μάρτιο του
2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το
νέο πλαίσιο για την κοινωνική προστασία και
τη διαδικασία κοινωνικής ενσωµάτωσης. Μεταξύ των νέων κοινών στόχων της Ε.Ε. για την
κοινωνική ενσωµάτωση συµπεριλαµβάνεται
και ο στόχος της «διασφάλισης πρόσβασης για
όλους σε απαιτούµενους πόρους, δικαιώµατα
και υπηρεσίες για την συµµετοχή στην κοινωνία, την πρόληψη και την αντιµετώπιση του
αποκλεισµού και την καταπολέµηση κάθε µορφής διάκρισης, που οδηγεί στον αποκλεισµό».
Επίσης, µεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων
πολιτικής, που έχουν τεθεί από τις χώρες της
Ε.Ε. στα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για τον
κοινωνικό αποκλεισµό (Κοινή Έκθεση, 2006)
αναφέρεται: «Εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας: Ορισµένα κράτη-µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των συνθηκών
στέγασης. Σε άλλα, στην ανάγκη αντιµετώπισης της έλλειψης κοινωνικής κατοικίας για
τις ευάλωτες οµάδες. Πολλά κράτη-µέλη
αναπτύσσουν πιο ολοκληρωµένες προσεγγίσεις
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
αστέγων».
Στη χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, τα
Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση (ΕΣ∆ΕΝ), όπου κωδικοποιούνται
όλα τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής για την
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, προέβλεπαν δράσεις για τις
πλέον ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τους µετανάστες, τους τσιγγάνους, τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών, τα οροθετικά άτοµα, τους αποφυλακισµένους, τους ανήλικους παραβάτες,
που δυνητικά αποτελούν τον άστεγο πληθυσµό
της χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση
όλων σε µια αξιοπρεπή και υγιεινή κατοικία
καθώς και στις απαιτούµενες βασικές υπηρεσίες, που προϋποθέτουν µια οµαλή ζωή στην
κατοικία αυτή.
Συγκεκριµένα, στο ΕΣ∆ΕΝ 2005-2006
αναγνωριζόταν ότι «η ανθεκτικότητα της οικογενειακής δοµής δεν αναιρεί το γεγονός ότι
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Οι κυριότερες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που εφαρµόζουν προγράµµατα για τους
άστεγους είναι οι εξής:
Η «Κλίµακα», στο πλαίσιο των δράσεών της κατά του κοινωνικού αποκλεισµού,
ασχολείται ενεργά µε το πρόβληµα τής εκτός
στέγης διαβίωσης, υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα παροχής εξειδικευµένων
υπηρεσιών στήριξης στους άστεγους. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει έρευνα, πρόληψη,
ευαισθητοποίηση, κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης και παροχή υπηρεσιών για την
ψυχοκοινωνική ενδυνάµωση, αποκατάσταση
και επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό
ιστό. Επίσης, προσφέρει ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, ειδική υποστήριξη και
φροντίδα σε ευπαθή άτοµα, που χρειάζονται
συστηµατική παρέµβαση. Το Πρόγραµµα Στηριξης Αστέγων περιλαµβάνει τη λειτουργία της
µονάδας παρέµβασης για τους άστεγους, του
Κέντρου Ηµέρας Αστέγων, καθώς και του
Ξενώνα βραχύχρονης φιλοξενίας, του µοναδικού που φιλοξενεί ψυχιατρικά περιστατικά. Στο
πλαίσιο του προγράµµατος λειτουργεί εργαστήριο κοινωνικής οικονοµίας, µε στόχο την καλλιέργεια προοπτικών, µέσω της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της εργασιακής κινητοποίησης, ώστε να προωθηθούν οι άστεγοι
ανάλογα µε τις δυνατότητές τους σε δοµές
επαγγελµατικής ένταξης.
Η «Praksis», µε στόχο την ολιστικού
χαρακτήρα ενδυνάµωση και επανένταξη οικονοµικά και κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων,
µε την υλοποίηση του προγράµµατος Στέγη,
παρέχει υπηρεσίες προσωρινής στέγασης, διατροφής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νοµικής
συµβουλευτικής και ενίσχυσης του επιπέδου
ένταξης στις ιδιαίτερα ευπαθείς οµάδες των
αιτούντων άσυλο (µονογονεϊκές οικογένειες,
ασυνόδευτες µητέρες, θύµατα βασανιστηρίων).
Επίσης µε βάση τα δυο πολυϊατρεία στην
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέρει άµεση
δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και νοµική υποστήριξη σε άστεγους,
άπορους, ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και µετανάστες,
παλιννοστούντες, παιδιά των φαναριών, αποφυλακισµένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά
και οικονοµικά αποκλεισµένες οµάδες.
Η «ΑΡΣΙΣ», εξειδικευµένη στην κοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προάσπιση
των δικαιωµάτων τους, έχει ως αποστολή την
ανάληψη δράσης για την πρόληψη και την
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού

ως η πιο εµφανής µορφή αστέγων, µπορεί να
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µόνον ως µέρος ευρύτερης συνολικής στρατηγικής, καλεί
την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκό ορισµόπλαίσιο για τους άστεγους, να συγκεντρώσει
συγκρίσιµα και αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα
και να παρέχει ετήσιες ενηµερώσεις σχετικά µε
τις δράσεις και την πρόοδο των κρατών µελών
της Ε.Ε. για την εξάλειψη του προβλήµατος
αυτού».
Τον Απρίλιο του 2008, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα Ψήφισµα (1112007), σχετικά µε την εξάλειψη του προβλήµατος των αστέγων που ζουν στο δρόµο,
ζητώντας από όλες τις χώρες-µέλη να λάβουν
σχετικά µέτρα. Συγκεκριµένα, «λαµβάνοντας
υπόψη ότι το πρόβληµα των αστέγων αποτελεί
προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου
ενεργός ενσωµάτωση της στρατηγικής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωµάτωσης
της Ε.Ε., κάλεσε το Συµβούλιο να συµφωνήσει
σε µια ευρεία δέσµευση της Ε.Ε. για την
εξάλειψη του προβλήµατος των αστέγων που
ζουν στο δρόµο έως το 2015». Η χώρα µας
προσυπέγραψε το ψήφισµα αυτό το έτος 2008
(P6_TA(2008)0163).

Προγράµµατα στήριξης των αστέγων
Όπως ήδη προέκυψε από τα προαναφερθέντα, οι άστεγοι δεν έχουν επίσηµα αναγνωριστεί ως οµάδα-στόχος της κοινωνικής
πολιτικής, µε συνέπεια την έλλειψη πολιτικών
και αποτελεσµατικών µέτρων, προσανατολισµένων στην αντιµετώπιση του αποκλεισµού
από την κατοικία. Την έλλειψη αυτή προσπαθούν να καλύψουν αρκετοί φορείς, που
υλοποιούν προγράµµατα στήριξης των αστέγων
σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας πράγµατι
αξιόλογο έργο.
Στην ενότητα αυτή, κρίνεται σκόπιµο
να γίνει µια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην
υποστήριξη της ευπαθούς αυτής κοινωνικής
οµάδας. Οι µη Κυβερνητικές και Εθελοντικές
Οργανώσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, και οι
άλλοι φορείς, στους οποίους γίνεται ενδεικτική
αναφορά στη συνέχεια, δεν εξαντλούν σε καµία
περίπτωση όλο τον κατάλογο των εµπλεκοµένων φορέων στον τοµέα υποστήριξης των
αστέγων. Επιπροσθέτως δεν γίνεται αναλυτική
παρουσίαση του συνολικού εύρους του σηµαντικότατου έργου που επιτελούν.
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τογενών αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση,
υπόδηση, πρωτοβάθµια ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη). Συγκεκριµένα, παρέχει καθηµερινά από το Κέντρο Σίτισης του Ιδρύµατος 1.500
µερίδες φαγητού σε άπορους και άστεγους,
Έλληνες και αλλοδαπούς. Ακόµη, διαθέτει δύο
ξενώνες, στους οποίους παρέχεται βραχεία
φιλοξενία σε 180 άτοµα 18-65 ετών, κατόχους
ελληνικής ταυτότητας και λειτουργεί το κοινωνικό φαρµακείο, το κοινωνικό παντοπωλείο και
η αθηναϊκή αγορά για την κάλυψη των αναγκών των ατόµων που αντιµετωπίζουν σοβαρά
οικονοµικά προβλήµατα.
Ο τοµέας Κοινωνικής Πρόνοιας του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης παρέχει φιλοξενία προσωρινής
διάρκειας, έως 6 µηνών, στον Κοινωνικό Ξενώνα σε άστεγους. Το πρόγραµµα στοχεύει
επίσης στην παροχή υπηρεσιών σίτισης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας,
βοήθειας των αστέγων, µε προοπτική την
κοινωνική και επαγγελµατική τους αποκατάσταση, ώστε να αποφευχθεί η µονιµότητα της
παραµονής και η ασυλοποίησή τους. Για το
σκοπό αυτό αναπτύσσονται στοχευµένες υποστηρικτικές δράσεις, για την ανάπτυξη µηχανισµών πρόληψης, την άρση των εµποδίων και
την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού.

των νέων, µε έµφαση στις ηλικίες 15 έως 21
ετών. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, µεταξύ
άλλων, αναπτύσσει δράσεις στο θέµα της
στέγασης, µε στόχο τόσο τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των αστέγων όσο και την
επανένταξή τους στην κοινωνία.
Η «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της
Ελλάδος, µε τη συνεργασία τών κατά τόπους
Μητροπόλεων, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού
της έργου υλοποιεί προγράµµατα κοινωνικοοικονοµικής ενίσχυσης των λιγότερο ευνοούµενων κοινωνικών οµάδων. Μεταξύ άλλων,
λειτουργεί τον ξενώνα «Ανακούφιση» για τους
άστεγους, και τον ξενώνα «Στοργή» για τις
κακοποιηµένες γυναίκες και τα παιδιά. Με τη
συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του
∆ήµου Αθηναίων, αναπτύσσονται κοινά προγράµµατα σίτισης, όπου καθηµερινά µοιράζονται 1.600 µερίδες φαγητού σε άστεγους,
αλλοδαπούς, εξαρτηµένους από ουσίες και
άπορους. Επίσης, η Υπηρεσία Χριστιανικής
Αλληλεγγύης ασχολείται µε το κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, εφαρµόζοντας προγράµµατα, που
απευθύνονται σε όλες τις ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού, µέσω των Ενοριακών Φιλόπτωχων
Ταµείων. Μεταξύ άλλων, τα κέντρα ενοριακής
αγάπης, που προσφέρουν καθηµερινά σίτιση µε
2.900 µερίδες φαγητού ηµερησίως, η κινητή
µονάδα διανοµής φαγητού σε αστέγους, η
«Κιβωτός Αγάπης», το πρόγραµµα «ΤΑΒΙΘΑ»
που παρέχει είδη ιµατισµού κ.ά.
Εκτός από τις παραπάνω Μ.Κ.Ο., το
«Ίδρυµα Αστέγων» του ∆ήµου Αθηναίων έχει
θέσει ως βασικό σκοπό των προγραµµάτων του
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αστέγων, που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται
χωρίς στέγη, ή δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι
οικογένειές τους ασφαλή κατοικία επαρκούς
επιπέδου καθώς και την ανάπτυξη µηχανισµών
καταπολέµησης των παραγόντων, που οδηγούν
τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού στη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Επίσης από την
Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος Αστέγων
παρέχεται συµβουλευτική-ψυχολογική στήριξη
καθώς και κινητοποίηση για την αποκατάσταση
και την επανένταξη των αστέγων.
Το «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων» του
∆ήµου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.∆.Α.) αναπτύσσει
πρωτοποριακές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, για την ανακούφιση των αστέγων και
την αντιµετώπιση της φτώχειας, παρέχοντας
υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο των πρω-

Συµπεράσµατα - Προτάσεις
Η έλλειψη στέγης θεωρείται ακραία
έκφραση του κοινωνικού αποκλεισµού και
συνδέεται µε την εξαθλίωση και τη φτώχεια
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, για τις οποίες
δεν υπάρχει επαρκής κοινωνική προστασία. Οι
άστεγοι, εφόσον αποστερούνται της απολαβής
του βασικότατου κοινωνικού δικαιώµατος, του
δικαιώµατος στη στέγαση, βιώνουν τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισµού σε µεγαλύτερο βαθµό από τις άλλες ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού, εφόσον παράλληλα περιορίζονται
και στην πρόσβασή τους σε κοινωνικά αγαθά
και υπηρεσίες.
Το γεγονός ότι στη χώρα µας δεν υπάρχει σύστηµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, που να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας και
να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδηµα στις
ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες και µε τον
τρόπο αυτό να συµβάλει ουσιαστικά στην
καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, συντελεί στην παγίωση του
προβλήµατος. Η έλλειψη στέγης αποτελεί
ισχυρό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της
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αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της επιβίωσης,
δεν χρειάζονται µόνο φαγητό, στέγη και
περίθαλψη, δηλαδή την κάλυψη των βασικών
τους αναγκών, χρειάζονται πολύπλευρη αντιµετώπιση, προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες
κάθε υποκατηγορίας. Χρειάζονται δράσεις που
να στοχεύουν τόσο στην εξάλειψη των αιτιών
που τους οδήγησαν στην κατάσταση αυτή, όσο
και παρεµβάσεις για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και
την κοινωνική τους ενσωµάτωση.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση
πολιτικής για τους αστέγους θεωρείται αναγκαία η ενεργοποίηση ενός εκτεταµένου δικτύου µε τη συµµετοχή και συνεργασία όλων
των εµπλεκοµένων φορέων κοινωνικής φροντίδας (δηµόσιων, εθελοντικών, Μ.Κ.Ο.), όπου
οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω της
γνώσης των προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο,
µπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
στήριξη των αστέγων, ιδιαίτερα στις προσπάθειες επανένταξής τους στην κοινωνία.
Παράλληλα πρέπει να υπάρξει σχέδιο
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών σε ζητήµατα, που σχετίζονται µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των αστέγων, ώστε να
αποδυναµωθεί το στερεότυπο, που θεωρεί τους
άστεγους περιθωριοποιηµένα άτοµα λόγω των
προσωπικών τους επιλογών.
Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λαµβάνονται µε επιτυχία µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, η χώρα µας φαίνεται να
το αγνοεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρµόζεται
µε επιτυχία ο θεσµός της κοινωνικά προστατευόµενης κατοικίας (κοινωνικής κατοικίας),
µέσω του οποίου προσφέρεται η δυνατότητα
διαµονής µακράς διάρκειας σε όλους όσοι
αντιµετωπίζουν επείγον πρόβληµα στέγης. Ο
θεσµός αυτός εφαρµόζεται και ως µέσο πρόληψης και επανένταξης αστέγων. Στη χώρα µας
είναι σχεδόν άγνωστος, ενώ υπάρχει µεγάλη
έλλειψη ξενώνων προσωρινής φιλοξενίας, µε
αποτέλεσµα οι υπάρχουσες ανάγκες να µην
καλύπτονται.
Οι άστεγοι, ζώντας στο περιθώριο της
κοινωνικής ζωής, αποτελούν µια πρόκληση για
την κοινωνική πολιτική, αλλά η χώρα µας
επιδεικνύει ανυπαρξία οργανωµένου σχεδίου
δράσης, πρόληψης και αποκατάστασης τού
συνεχώς αυξανόµενου αριθµού τους. ∆εδοµένου ότι το πρόβληµα των αστέγων αναδεικνύεται στη χώρα µας περισσότερο επίκαιρο
από ποτέ και ο φόβος της ανεξέλεγκτης
διόγκωσής του είναι πραγµατικός, δεν πρέπει

ζωής του ατόµου, δεδοµένου ότι σχετίζεται
κατά κύριο λόγο µε την απώλεια της εργασίας
του, µε την εξασθένιση των οικογενειακών και
κοινωνικών δεσµών, µε την εµφάνιση προβληµάτων σωµατικής και ψυχικής υγείας και µε
τον κοινωνικό στιγµατισµό.
Οι πραγµατικά αξιόλογες προσπάθειες
των διαφόρων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Μ.Κ.Ο., της Εκκλησίας, των εθελοντικών οργανώσεων, του Ερυθρού Σταυρού
κλπ., περιορίζονται κύρια στην αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών, όπως άµεση στεγαστική
συνδροµή (προσωρινή φιλοξενία), εξασφάλιση
διατροφής, ρουχισµού, υπηρεσιών προσωπικής
υγιεινής, για µικρό ποσοστό του πληθυσµού
των αστέγων, ενώ οι υπάρχουσες δοµές παροχής κοινωνικής προστασίας από τη µεριά της
πολιτείας κρίνονται ανεπαρκείς. Συνολικά, οι
δράσεις αυτές είναι µεµονωµένες, αποσπασµατικές και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το
πρόβληµα στο σύνολό του, δεδοµένου ότι δεν
µπορούν να δώσουν έµφαση και να καλύψουν
τις ανάγκες για πλήρη αποκατάσταση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.
Είναι επιτακτική η ανάγκη πλέον να
χαρακτηριστούν οι άστεγοι ως ευάλωτη οµάδα
πληθυσµού, δεδοµένου ότι αποτελούν µια από
τις πλέον αδύναµες κοινωνικές οµάδες και να
αποτελέσουν οµάδα-στόχο µιας ολοκληρωµένης πολιτικής, που να υλοποιείται µέσω της
εξασφάλισης και διάθεσης επαρκών πόρων. Οι
άστεγοι θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο
ξεχωριστής µέριµνας κατά τη χάραξη και
εφαρµογή πολιτικών καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω της διαµόρφωσης
του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, καθώς και
της υιοθέτησης άµεσων εξειδικευµένων παρεµβάσεων, προκειµένου η κοινωνική πολιτική να
ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις πολυδιάστατες ανάγκες όλων των επί µέρους κατηγοριών των αστέγων. Το πρόβληµα είναι πολυσύνθετο και απαιτεί οργανωµένο σχέδιο πρόληψης και επανένταξης των αστέγων στον
κοινωνικό ιστό, µε απώτερο στόχο την σύνδεσή
τους µε την αγορά εργασίας.
Κατ’ αρχήν πρέπει να χαρτογραφηθούν
οι πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος
ώστε να εντοπιστούν και να ενεργοποιηθούν οι
κατάλληλοι µηχανισµοί κάλυψης των αναγκών.
Οι άστεγοι, λόγω των πολλών υποκατηγοριών,
που περικλείονται στην οµάδα αυτή, βιώνουν
πολυδιάστατα προβλήµατα, τα οποία απαιτούν
πολυδιάστατα προγράµµατα επίλυσής τους.
Είναι προφανές ότι οι άστεγοι µόνοι τους
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να αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας, αλλά επιβάλλεται να αποτελέσει προτεραιότητα του σχεδιασµού µιας κοινωνικής
πολιτικής µε συγκεκριµένους στόχους. Η αποσιώπηση του προβλήµατος καθώς και η αδιαφορία για την ενεργοποίηση µηχανισµών
αντιµετώπισής του, µόνο δυσάρεστες επιπτώσεις µπορεί να έχει για τη σύγχρονη ελληνική
κοινωνία.
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∆ιευθύνσεις στο διαδίκτυο / ∆ιαδικτυακοί
τόποι
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
www.europarl.europa.eu
FEANTSA (European Federation of National
Organization working with the
Homeless) -Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
Οργανώσεων που δουλεύουν µε τους
Αστέγους: www.feantsa.org
www.feantsa.org/files/Members_Docu
ments_webpage/KLIMAKA/KLIMAK
A%20research_homeless_eng.ppt
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: www.minenv.gr
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.yyka.gov.gr/socialwelfare

Κέντρο Υποδοχής Αστέγων ∆ήµου Αθηναίων
(Κ.Υ.Α.∆.Α.): www.kyada.gr
ΜΚΟ PRAKSIS: www.praksis.gr
∆ήµος Αθηναίων: www.cityofathens.gr
ΜΚΟ Κλίµακα: www.klimaka.org.gr
www.klimaka.org.gr/newsite/download
s/EL_2009EthosLeaflet[1].pdf
www.klimaka.org.gr/newsite/KoinApo
k/Astegoi/Astegoi1.htm
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων: www.arsis.gr
ΜΚΟ Αλληλεγγύη - Εκκλησία της Ελλάδος:
www.solidarity.gr
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών:
www.archdiocese.gr
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Πίνακας 1
Ευρωπαϊκή Τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισµό από την κατοικία
(ETHOS –European Typology on Homelessness and Housing Exclusion)
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Όταν η αστυνοµία λαµβάνει µέτρα για
να εξασφαλίσει ασφαλή διαµονή σε
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας
∆εν προορίζονται για µόνιµη διαµονή
Αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγµατα
ή παράγκες
Ηµι-µόνιµες κατασκευές, λυόµενα ή
containers
Χώροι που θεωρούνται ακατάλληλοι για
κατοίκηση σύµφωνα µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία
Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού
εθνικού ορίου ανθρώπων ανά
χρησιµοποιούµενο δωµάτιο ή επιφάνεια
κατοικίας ανά άτοµο

Σηµείωση: * Ως διαµονή σύντοµης διάρκειας ορίζεται χρόνος λιγότερος του έτους
**Ως διαµονή µακράς διάρκειας ορίζεται χρόνος πέραν του έτους
Αυτός ο ορισµός είναι συµβατός µε τους ορισµούς των απογραφών, όπως καταγράφονται στην Έκθεση του 2006 της UNESE
/EUROSTAT

Πηγή: www.klimaka.org.gr/newsite/downloads/EL_2009EthosLeaflet[1].pdf
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Πίνακας 2
Κατανοµή αστέγων στην Ελλάδα ανά εννοιολογική κατηγορία σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Τυπολογία για
την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισµό από την κατοικία
Εννοιολογική
κατηγορία

Α. Άστεγοι

Λειτουργικός ορισµός

Άστεγοι που ζουν στο δρόµο
Άνθρωποι που διαµένουν σε νυχτερινά
καταφύγια

Γενικοί Προσδιορισµοί
Χωρίς πρόσβαση σε κατάλυµα για
όλο το 24ωρο/Χωρίς σταθερό τόπο
διαµονής
Κατάλυµα µόνο για µία
διανυκτέρευση

Σύνολο
Άνθρωποι που διαµένουν σε ξενώνες
για άστεγους
Β. Στερούµενοι
κατοικίας

Γυναίκες ή µητέρες που διαµένουν σε
ξενώνες γυναικών ή οικογενειακά
καταφύγια
Άνθρωποι που αποφυλακίζονται ή
παίρνουν εξιτήριο από νοσοκοµεία

Ξενώνες αστέγων (βραχύχρονη
παραµονή)
Προσωρινή διαµονή/κατοικία για
ανθρώπους που ζουν στο δρόµο
(µακρόχρονη παραµονή)
Ξενώνες για γυναίκες (θύµατα
κακοποίησης, ενδοοικογ. βίας κλπ)
Ζευγάρια ή µονογονεϊκές οικογένειες
που διαµένουν σε καταφύγια ή
ξενώνες
Εξιτήριο από σωφρονιστικά
καταστήµατα και νοσοκοµεία

Σύνολο
Γ. Άτοµα που
διαβιούν σε µη
ασφαλή
/επισφαλή
καταλύµατα

Άνθρωποι που διαβιούν σε µη ασφαλή
/ επισφαλή καταλύµατα (χωρικά ή
χρονικά)

Προσωρινά φιλοξενούµενοι σε
συγγενείς ή φίλους
Παράνοµη υπενοικίαση
Παράνοµη χρήση χώρου ή
κτιρίου/κατάληψη/χρήση
εγκαταλειµµένων κτιρίων
Καταπάτηση γης

Σύνολο
Άνθρωποι που διαµένουν σε
προσωρινά /ακατάλληλα καταλύµατα
∆. Άτοµα που
διαβιούν σε
ανεπαρκή
/ακατάλληλα
καταλύµατα

Άνθρωποι που ζουν σε ακατάλληλα
καταλύµατα

Σύνολο
Γενικό Σύνολο
Πηγή: ΥΥΚΑ 2009
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∆ιαµονή σε τροχόσπιτα
/µετακινούµενοι πληθυσµοί
∆ιαµονή σε πρόχειρα καταλύµατα
(π.χ. κοντέινερ, καταυλισµοί κλπ.)
∆ιαµονή σε προσωρινές κατασκευές
(π.χ. σκηνές, παραπήγµατα, οικισµοί
θυµάτων φυσικών καταστροφών)
Ακατάλληλα καταλύµατα για
διαµονή (σύµφωνα µε υπάρχοντες
περιορισµούς, π.χ. καταστήµατα,
αποθήκες, µαντριά)

Σύνολο

1.665
142
1.807
359

68
77

24
446
974
1.856
57

180
110
2.203
348
587

1.087

714
2.736
7.720
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Πίνακας 3
Γεωγραφική κατανοµή των αστέγων στην Ελλάδα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Τυπολογία για την
έλλειψη στέγης και τον αποκλεισµό από την κατοικία
Νοµοί
Αττικής
Θεσ/νίκης
Αχαίας
΄Εβρου
Ιωαννίνων
Λάρισας
Υπόλοιποι
Νοµοί
Σύνολο

Στο
δρόµο
1.209
234
18
6
10
55

Σε νυχτερινά
καταφύγια
65
2
22
10
15

Σε
ξενώνες
592
87
64
16
22
38

Σε µη ασφαλή
καταλύµατα
1.415
113
132
235
3

Σε ακατάλληλα
καταλύµατα
2.044
116
179
18
70
-

Σύνολο
5.324
552
415
275
112
111

133
1.665

28
142

155
974

305
2.203

309
2.736

930
7.720

Πηγή: ΥΥΚΑ 2009.
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συνοχής. Οι εξελίξεις αυτές, θα επιχειρηθεί να
αποτυπωθούν συνοπτικά παρακάτω. Ειδικότερα, για µεν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική,
οι εξελίξεις αναφέρονται στο ευρύτερο στρατηγικό και πολιτικό πλαίσιο, για δε την Ελλάδα η
ανάλυση επικεντρώνεται στο ίδιο το περιεχόµενο της κοινωνικής πολιτικής και στον αντίκτυπό τους στην κοινωνική κατάσταση.

Στόχοι και πολιτικές για την
καταπολέµηση της φτώχειας
και την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης στην
Ελλάδα
Ναταλία Σπυροπούλου

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού

Περίληψη

Η ολοκλήρωση της οικονοµικής ενοποίησης και η δηµιουργία της ευρωζώνης,
έθεσαν τις βάσεις για νέες προκλήσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κοινωνική σύγκλιση
αποτελούσε µία από αυτές. Έχοντας ως πρότυπο την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε στη
«διαµόρφωση µιας νέας Ευρώπης», µέσα από
την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
και την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους.
Το Μάρτιο του 2000, στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισσαβόνας, τα κράτη µέλη
δεσµεύτηκαν να εργαστούν για την επόµενη
δεκαετία προκειµένου να «καταστεί η Ευρώπη
η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία
που θα βασίζεται στη γνώση, ικανή να
προσφέρει βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες
και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή».1 Ταυτόχρονα, κρίθηκε απαραίτητη η στροφή προς ένα νέο «ενεργητικό
και δυναµικό κράτος πρόνοιας» που να µπορεί
να συνδυάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) ευέλικτες και καλά σχεδιασµένες κοινωνικές
πολιτικές, β) παροχή προστασίας προς όλους
όσοι δεν µπορούν να συµµετέχουν ενεργά ή
είναι πλέον σε ηλικία συνταξιοδότησης και γ)
ενεργούς πολίτες, πολίτες δηλαδή, οι οποίοι
συµµετέχουν ενεργητικά στην κοινωνική και
οικονοµική ζωή.2
Το Συµβούλιο διατύπωσε την άποψη
ότι ο αριθµός των ατόµων που ζουν στην Ε.Ε.
κάτω από το όριο της φτώχειας και βρίσκονται
σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού, εξακολουθεί να είναι υψηλός και ζήτησε να κατάβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση των

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει συνοπτικά
τις σηµαντικότερες εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί
κατά την τελευταία δεκαετία στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, µε δεδοµένο το εύρος της
κοινωνικής πολιτικής, το άρθρο αναφέρεται κυρίως
στις αλλαγές του ευρωπαϊκού πλαισίου άσκησης
κοινωνικής πολιτικής ενώ, όσον αφορά την Ελλάδα,
γίνεται µία επισκόπηση των βασικών πολιτικών και
µέτρων που περιλαµβάνονται στα εθνικά σχέδια
στρατηγικής µέχρι σήµερα, επικεντρώνοντας κυρίως
το ενδιαφέρον στις πολιτικές και τα µέτρα που
στοχεύουν άµεσα στην καταπολέµηση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισµού. Σκοπός του άρθρου
είναι να αποτιµηθούν συνολικά οι µέχρι σήµερα
πολιτικές και να αναδειχθούν τα κύρια προβλήµατα.
Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται ότι οι πολιτικές που
ασκήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία έχουν επιτύχει πολύ λίγα ως προς τη µείωση της φτώχειας και
την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης όλων των
πολιτών. Συµπεραίνεται δε ότι για τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών πολιτικών και
την εύρυθµη λειτουργία του κοινωνικού κράτους
απαιτούνται τολµηρές παρεµβάσεις και ριζική αναδιάρθρωση των ίδιων των δοµών και των µηχανισµών που το υπηρετούν.

Εισαγωγή
Από το 2000 µέχρι σήµερα έχουν
πραγµατοποιηθεί πολλά βήµατα στο πεδίο της
κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε ευρωπαϊκό (κυρίως), όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτά δεν
αφορούν µόνο παρεµβάσεις σε συγκεκριµένους
τοµείς προτεραιότητας, αλλά περιλαµβάνουν
και αλλαγές στον τρόπο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής µε την υιοθέτηση νέων εργαλείων και νέων µεθόδων συντονισµού και
συνεργασίας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων µέσων για την επίτευξη της κοινωνικής

1

http://www.europarl.europa.eu/bulletins/pdf/1s2000el.pdf
Foreword by Frank Vandenbroucke in Esping –Andersen
(2002).
2
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δεξιοτήτων, την προώθηση της ευρύτερης
πρόσβασης στη γνώση, την αύξηση των ευκαιριών για όλους και την καταπολέµηση της
ανεργίας.3 Για πρώτη φορά, οι εθνικές και
ευρωπαϊκές αρχές αναγνώρισαν την ανάγκη
συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων τοµέων
πολιτικής, ενώ συνειδητοποιήθηκε η αναπόφευκτη σχέση και αλληλεπίδραση των οικονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών µε τις
πολιτικές για την απασχόληση, την κοινωνική
προστασία και την κοινωνική συνοχή.
Στην Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής
του 2000, αναφέρεται ότι η προώθηση της
κοινωνικής ένταξης θα επιτευχθεί µέσω της
πρόληψης και της εξάλειψης της φτώχειας και
του αποκλεισµού και της προώθησης της ενσωµάτωσης και της συµµετοχής όλων των πολιτών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.4 Τα
κράτη µέλη συµφώνησαν ότι, στις σύγχρονες
κοινωνίες, τα φαινόµενα της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού έρχονται σε αντίθεση
µε την αρχή της αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης και την αρχή της ισότητας των θεµελιωδών δικαιωµάτων του πολίτη. Η Επιτροπή,
αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες των παραδοσιακών µέτρων πολιτικής για την καταπολέµηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
προχώρησε στην ανακάλυψη και εφαρµογή
νέων µεθόδων.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας
επιβεβαίωσε την απόφαση που είχε ληφθεί στη
Λισσαβόνα, και πρότεινε η πολιτική καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού να βασιστεί σε µία νέα µέθοδο
διακυβερνητικής συνεργασίας, την Ανοιχτή
Μέθοδο Συντονισµού (ΑΜΣ). Τα βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης περιλαµβάνουν:
! τον ορισµό κοινά αποδεκτών στόχων
για την Ε.Ε. (κοινοί στόχοι, κοινοί
δείκτες),
! την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης
και εκθέσεων για την επίτευξη αυτών
των στόχων (Εθνικά Σχέδια ∆ράσης για
την Κοινωνική Ενσωµάτωση) και
! την αξιολόγηση αυτών των σχεδίων και
στρατηγικών και καταγραφή της προόδου που πραγµατοποιείται σε κοινές
εκθέσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιδιώχθηκε να
δηµιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε., των κρατών µελών
και των εθνικών φορέων, µε απώτερο στόχο τη
συγκριτική παρακολούθηση και αξιολόγηση
της προόδου των κρατών µελών σε σχέση µε
τους συµφωνηµένους στόχους της ευρωπαϊκής
κοινωνικής πολιτικής. Για την αξιολόγηση της
προόδου των κρατών µελών, αλλά και για να
υπάρχει συγκρισιµότητα, απαραίτητη κρίθηκε
και η βελτίωση των στατιστικών για τη µετρηση και παρακολούθηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το 2001, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Λάακεν, οι αρχηγοί των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ένα πρώτο πακέτο από δεκαοκτώ κοινούς στατιστικούς δείκτες γνωστούς και ως δείκτες του Λάακεν.5 Στο
ίδιο Συµβούλιο άλλωστε, αποφασίστηκε η
εφαρµογή από το 2002 της Ανοιχτής Μεθόδου
Συντονισµού στον τοµέα των συντάξεων, ενώ 3
χρόνια αργότερα το 2004 συµφωνείται η επέκταση της ΑΜΣ και στα ζητήµατα της υγειονοµικής περίθαλψης και της µακροχρόνιας
φροντίδας.6
Σταδιακά, η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο, όχι
µόνο για τη διαµόρφωση κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής, αλλά και για τα ίδια τα κράτη µέλη,
αφού για πρώτη φορά υποχρεούνται να αποτυπώσουν µε τεκµηριωµένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία την κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα τους, να θέσουν συγκεκριµένους µακροπρόθεσµους στόχους, να αναπτύξουν νέες πολιτικές και να συµπληρώσουν κενά στην άσκηση
της κοινωνικής τους πολιτικής. Επιπλέον, µε
αυτόν τον τρόπο, προωθείται η ανταλλαγή των
εµπειριών και των εφαρµοζόµενων πολιτικών
των κρατών µελών, αποτυπώνονται οι ιδιοµορφίες της κάθε χώρας αλλά και τα κοινά
προβλήµατα που αυτές καλούνται να αντιµετωπίσουν, ενώ δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαράσσει τις βασικές
κατευθύνσεις της κοινωνικής πολιτικής σε
επίπεδο Ε.Ε. και να απευθύνει συστάσεις (µη
δεσµευτικού χαρακτήρα) στα κράτη που δεν
ευθυγραµµίζονται µ΄ αυτές, οι οποίες περιλαµβάνονται στην Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική Ενσωµάτωση.7
5

3
4

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2001) και Dennis I.,
Guio A-C. (2003).
6
COM (2004) 304 final.
7
IP/03/1749,http://europa.eu.int/comm/employment_social
/soc-prot/soc-incl/joint_rep_en.htm

∆ελτίο Ε.Ε., (2000), http// www.europa.eu.int
Ανακοίνωση της Επιτροπής (2000).
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Το 2005, η ευρωπαϊκή Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής 2005-2010 επικεντρώνεται σε
δύο κύριες προτεραιότητες:8 α) την απασχόληση και β) την καταπολέµηση της φτώχειας
και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών,
υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δύο από
τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής για
την επόµενη πενταετία: την ευηµερία και την
αλληλεγγύη.9 Στην Ατζέντα, εκφράζεται η
πρόθεση να ενταθούν οι προσπάθειες για τη
µείωση της φτώχειας και προτείνεται ο ορισµός
του 2010 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
και στην ανάγκη «εξορθολογισµού» της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού (ΑΜΣ).
Πράγµατι, σε µία προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή10
προτείνει στα κράτη µέλη την κατάργηση των
Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση και των Εθνικών Εκθέσεων
Στρατηγικής για τις Συντάξεις, και την αντ’
αυτού ανάπτυξη µίας ενιαίας Στρατηγικής που
θα αποτυπώνεται στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική Ένταξη και θα περιλαµβάνει τρεις
επιµέρους διακριτές θεµατικές ενότητες: α) την
κοινωνική ένταξη, β) τις συντάξεις και γ) την
υγειονοµική περίθαλψη.
Από το 2006 λοιπόν, τα ζητήµατα της
κοινωνικής ένταξης, των επαρκών και βιώσιµων συντάξεων, και της υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας συγχωνεύονται σε µια ενιαία κοινωνική ΑΜΣ, ενώ
προτείνονται ως γενικοί στόχοι της ενιαίας
ΑΜΣ για την κοινωνική προστασία και την
κοινωνική ένταξη, οι εξής:11
(α) η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των
ίσων ευκαιριών για όλους µέσω επαρκών,
προσιτών, οικονοµικά βιώσιµων, προσαρµόσιµων και αποτελεσµατικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών κοινωνικής
ένταξης,
(β) η προώθηση της αποτελεσµατικής και
αµοιβαίας αλληλεπίδρασης µεταξύ, αφενός,
των στόχων της Λισσαβόνας για µεγαλύτερη
οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύ8
9
10
11

τερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και, αφετέρου, της στρατηγικής
της Ε.Ε. για βιώσιµη ανάπτυξη και
(γ) η προώθηση της καλής διακυβέρνησης, της
διαφάνειας και της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την
παρακολούθηση της πολιτικής.
Όσον αφορά τους ειδικούς στόχους για
την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού, αυτοί είναι: 12
(1) η διασφάλιση της πρόσβασης όλων στους
πόρους, τα δικαιώµατα και τις υπηρεσίες που
απαιτούνται για συµµετοχή στην κοινωνία, µε
την πρόληψη και την αντιµετώπιση του αποκλεισµού και την καταπολέµηση κάθε είδους
διάκρισης που οδηγεί στον αποκλεισµό,
(2) η εξασφάλιση ενεργού κοινωνικής ένταξης
όλων, τόσο µέσω της προώθησης της συµµετοχής στην αγορά εργασίας όσο και µέσω της
καταπολέµησης της φτώχειας και του αποκλεισµού και
(3) η εξασφάλιση ότι οι πολιτικές κοινωνικής
ένταξης είναι καλά συντονισµένες και καλύπτουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και όλους
τους σχετικούς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων
των ατόµων που βρίσκονται αντιµέτωπα µε τη
φτώχεια· ότι είναι αποδοτικές και αποτελεσµατικές και ότι είναι ενσωµατωµένες σε όλες
τις σχετικές δηµόσιες πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και των δηµοσιονοµικών πολιτικών, των πολιτικών για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και των προγραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων (ειδικότερα του ΕΚΤ).
Παράλληλα, αναζητούνται και οι κατάλληλοι δείκτες που να καλύπτουν και τις
τρεις ενότητες των Εθνικών Στρατηγικών Εκθέσεων για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Προστασία. Το Μάρτιο του 2006, αποφασίζεται ένα πρώτο γενικό πλαίσιο για τους
δείκτες. Σύµφωνα µε αυτό, δηµιουργούνται 4
οµάδες δεικτών. Στην κύρια οµάδα περιλαµβάνονται οι βασικοί δείκτες (overarching
indicators) που αφορούν τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της Έκθεσης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αντιστοιχούν σε
καθεµιά από τις τρεις επιµέρους θεµατικές
ενότητες.13 Οι δείκτες που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά το
2009.14

Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM (2005) 33 τελικό.
Στρατηγικοί Στόχοι 2005-2009, COM (2005) 12 τελικό.
COM (2005) 706 τελικό.
Όπ. π.

12

Όπ. π.
European Commission (2006).
14
European Commission (2009).
13
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Το Μάρτιο του 2008, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη σηµασία που έχει
για τη στρατηγική της Λισσαβόνας η κοινωνική
διάσταση και τονίζει την ανάγκη µεγαλύτερης
ενσωµάτωσης των οικονοµικών και κοινωνικών
πολιτικών, καθώς και των πολιτικών για την
απασχόληση.15 Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι οι
υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης και η αύξηση
της απασχόλησης δεν είναι από µόνα τους
αρκετά, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά
αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τη µείωση της
φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών για
τους περισσότερο ευάλωτους.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2005, η
Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού αξιολογείται
από τους διάφορους εταίρους (κράτη µέλη,
φορείς κοινωνικής πολιτικής, ιδιώτες, δίκτυα
εµπειρογνωµόνων) προκειµένου να διερευνηθεί
η αποτελεσµατικότητά της σε σχέση µε τους
στόχους της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.
Με ανακοίνωσή της τον Ιούλιο του 2008,16 η
Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση, ενίσχυση και
περαιτέρω ανάπτυξη της Ανοιχτής Μεθόδου
Συντονισµού για την κοινωνική προστασία και
την κοινωνική ένταξη, µέσα από περισσότερη
πολιτική δέσµευση και προβολή της διαδικασίας, µε ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης µε άλλες πολιτικές της Ε.Ε., µε
καλύτερα αναλυτικά εργαλεία για τη διαδικασία, προκειµένου να οριστούν ποσοτικοί στόχοι
και να υποστηριχθεί η τεκµηριωµένη χάραξη
πολιτικών και µε καλύτερη οικειοποίηση από
τα κράτη µέλη, µε προώθηση της εφαρµογής
και της αµοιβαίας µάθησης.
Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2008, η
Επιτροπή εκδίδει Σύσταση για την ενεργητική
ένταξη των ατόµων που είναι αποκλεισµένα
από την αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε αυτήν
προτείνει στα κράτη µέλη τη χάραξη και
υλοποίηση µίας ολοκληρωµένης συνολικής
στρατηγικής, που να βασίζεται στην επαρκή
εισοδηµατική στήριξη, στις αγορές εργασίας
χωρίς αποκλεισµούς και στην πρόσβαση σε
ποιοτικές υπηρεσίες.17
Η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας που
τέθηκε σε ισχύ το ∆εκέµβριο του 2009 διαπνέεται και αυτή από µεγαλύτερη δέσµευση για
τα ζητήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισµού και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.18

Οι στόχοι και οι πολιτικές για την
καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα
την περίοδο 2001-2009
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά
στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους,
καθώς και στις νέες εθνικές πολιτικές και τα
µέτρα που ανακοινώθηκαν και υλοποιήθηκαν,
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα επίσηµα
κείµενα (Σχέδια ∆ράσης και Στρατηγικές Εκθέσεις) για την καταπολέµηση της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισµού και την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. Συνολικά,
έως σήµερα έχουν καταρτισθεί δύο Εθνικά
Σχέδια ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (2001-2003 και 2003-2005), ένα Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη
(2005-2006) και δύο Εθνικές Στρατηγικές
Εκθέσεις για την Κοινωνική Προστασία και την
Κοινωνική Ένταξη (2006-2008 και 2008-2010).
Το 2001, χρονιά που καταρτίζεται το
πρώτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν), η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ
4,2% (στην ΕΕ-15 ήταν 1,9%), και υψηλό
πληθωρισµό που βρισκόταν στο 3,7% (έναντι
2,2% για την ΕΕ-15).19 Ο υψηλός αυτός ρυθµός
ανάπτυξης όµως, δεν επιδρά ούτε στα ποσοστά
απασχόλησης και ανεργίας, ούτε στα ποσοστά
φτώχειας, τα οποία δεν εµφανίζουν ιδιαίτερη
βελτίωση. Το ποσοστό απασχόλησης στην
Ελλάδα βρίσκεται στο 55,4% (έναντι 64,1% για
την ΕΕ-15), ενώ το ποσοστό ανεργίας στο
10,4% (έναντι 7,3% για την ΕΕ-15). Αντίστοιχα, το ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας
είναι 5,5% (έναντι 3,1% για την ΕΕ-15).
Όσον αφορά στη φτώχεια, το συνολικό
ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 20% (έναντι 15%
για την ΕΕ-15), µε τους ηλικιωµένους άνω των
65 ετών να εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά
(33% έναντι 18% για την ΕΕ-15) και τα παιδιά
από 0-15 ετών να εµφανίζουν κίνδυνο φτώχειας
18

6655/1/08 REV I, (2008).
Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat
/home/
19

15

COM (2007) 724 τελικό.
COM (2008) 418 τελικό.
17
Σύσταση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008.
16
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Φτωχά νοικοκυριά και µονογονεικές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα.
! Ευπαθείς οµάδες – κοινωνικά αποκλεισµένες.
! Ηλικιωµένοι χαµηλοσυνταξιούχοι.
! Εργαζόµενοι µε χαµηλές αποδοχές.
Όσον αφορά τις διοικητικές παρεµβάσεις, διαπιστώθηκε η ανάγκη βελτίωσης του
συντονισµού και ενίσχυσης των διοικητικών
µηχανισµών εφαρµογής και παρακολούθησης,
καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Πράγµατι, υπήρχαν βασικές
αδυναµίες στον τρόπο λήψης αποφάσεων και
στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής στην
Ελλάδα, κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, λόγω
της έλλειψης εµπειρίας σε πρακτικές συνεργασίας µεταξύ των υπουργείων, αλλά και
άλλων φορέων πολιτικής, ανεπαρκών στατιστικών στοιχείων για την αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σε διάφορες ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού, της έλλειψης υποδοµής
όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους στην
τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λπ.20
Οι νέες παρεµβάσεις και τα µέτρα που
ανακοινώθηκαν προς στην κατεύθυνση της
καταπολέµησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, περιελάµβαναν:
α) τρία νέα µέτρα εισοδηµατικής στήριξης για
ορισµένες από τις αναγνωρισµένες στο ΕΣ∆Εν
ως ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, δηλαδή
για: φτωχά νοικοκυριά µονίµων κατοίκων σε
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, µακροχρόνια
άνεργους ηλικίας 45-65 ετών και για φτωχά
νοικοκυριά µε παιδιά έως 16 ετών που
πηγαίνουν στο σχολείο (προσχολικό – σχολικό
επίδοµα),
β) προγραµµατισµένες θεσµικές παρεµβάσεις,
όπως η αναδιοργάνωση του ΟΑΕ∆, η σύσταση
Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόµων µε Αναπηρία, η σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την εποπτεία του ΕΣ∆Εν κλπ., καθώς και
γ) µία σειρά από άλλα µέτρα για την επέκταση
και βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών όπως
για παράδειγµα η ίδρυση ολοήµερων σχολείων
και νηπιαγωγείων, η ίδρυση «Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» σε κάθε περιφέρεια της χώρας,
η ίδρυση 24 Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης
και Κατάρτισης για Άτοµα µε Αναπηρία (ΚΕ
ΚΥΚΑΜΕΑ) έως το 2003, η ανάπτυξη ενός

18% (ελαφρά χαµηλότερο από το µέσο όρο της
ΕΕ-15 που είναι 21%). Η ανισότητα (S80/S20)
έφτανε το 5,7% (έναντι 4,4% για την ΕΕ-15),
ενώ η ανισοκατανοµή εισοδήµατος βάσει του
δείκτη Gini ήταν 33% (έναντι 28% για την ΕΕ15). Επίσης, η εµµονή του κινδύνου φτώχειας
ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη στην Ελλάδα σε
σχέση µε την ΕΕ-15 (14% έναντι 9%), ενώ η
γραµµή φτώχειας το 2001 ήταν 4.264€ για ένα
άτοµο (355€ το µήνα) και 8.954€ για 2 άτοµα
και 2 παιδιά κάτω των 14 ετών.
Από τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης
περιφερειακής συνοχής ανερχόταν στο 4,3%
(έναντι 13,1% στην ΕΕ-15), το ποσοστό πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ήταν 17,1%
(έναντι 18,8%), ενώ το ποσοστό των ατόµων
ηλικίας 25-34 µε χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
ήταν 27,3% για την Ελλάδα (έναντι 26,1% για
την ΕΕ-15). Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας
το 2001, ανέρχονταν στο 24,3% του ΑΕΠ (το
1995 αποτελούσαν µόνο το 19,90%) και ήταν η
πρώτη φορά που έφταναν τόσο κοντά στον
ευρωπαϊκό µέσο όρο (27% για την ΕΕ-15). Το
µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών αφορούσε
τους ηλικιωµένους (48,1% του συνόλου των
δαπανών), ενώ ακολουθούσαν οι δαπάνες
ασθένειας/υγείας (25,8%) και οι δαπάνες προς
οικογένειες/παιδιά (6,7%).
Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση 2001-2003 (ΕΣ∆Εν),
που αποτελεί το πρώτο δηµόσιο κείµενο στρατηγικής για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι η χάραξη πολιτικής για
την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
βασίζεται τόσο σε γενικές (µακροοικονοµικό
πλαίσιο), όσο και σε ειδικές πολιτικές, αλλά και
σε διοικητικές παρεµβάσεις. Στις ειδικές πολιτικές, η έµφαση δίνεται στους στόχους: α) της
ένταξης στην αγορά εργασίας, β) της διασφάλισης της πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά
αγαθά και δικαιώµατα και γ) στην αποτροπή
του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
Ο επιδιωκόµενος στόχος των µέτρων
που εντάσσονται στο ΕΣ∆Εν 2001-2003 είναι η
επικέντρωση σε ευάλωτες οµάδες-στόχους µεσα από την υλοποίηση συγκεκριµένων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες παρεµβάσεις
στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως:
! Φτωχά νοικοκυριά µονίµων κατοίκων σε
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
! Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45-65
ετών.

!

20

Συµβούλιο της Ε.Ε., Κοινή Έκθεση για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση – Μέρος ΙΙ: Τα κράτη µέλη, 12 ∆εκεµβρίου
2001, Βρυξέλλες.
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σµατική εφαρµογή του. Αντίθετα, επιλέχθηκε
ως µέθοδος η ενίσχυση συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων, µε προτεραιότητα στην εισοδηµατική στήριξη των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) και µε παράλληλη
µεταφορά αποφάσεων και αρµοδιοτήτων στο
τοπικό επίπεδο. Για τις δύο αυτές οµάδες
προτεραιότητας, τα µέτρα που περιλαµβάνονται
στο Σχέδιο ∆ράσης αφορούν για µεν τους
ηλικιωµένους κυρίως αυξήσεις στα ποσά του
Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και της βασικής σύνταξης του
ΟΓΑ, για δε τα ΑµεΑ οι δράσεις εξαντλούνται
στο νόµο για την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Άτοµα µε Αναπηρία και στα 22
Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης της εκπαίδευσης των ΑµεΑ.
Επιπλέον, ανακοινώνεται η δηµιουργία
«Χάρτας Πραγµατικής Σύγκλισης 2004-2008»
και ορίζονται 10 εθνικοί στόχοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, εκ των οποίων οι
τέσσερις είναι ποσοτικοί στόχοι και σχετίζονται
µε τον κίνδυνο φτώχειας και είναι οι εξής:
! Μείωση του συνολικού ποσοστού των
ατόµων σε κίνδυνο φτώχειας, ώστε να
καλυφθεί η διαφορά που χωρίζει την Ελλάδα από το µέσο όρο της ΕΕ-15, έως το
2010.
! Μείωση του αριθµού των ατόµων που
βρίσκονται σήµερα σε κίνδυνο φτώχειας,
έτσι ώστε ένας στους τρεις φτωχούς να
έχει διαφύγει τον κίνδυνο το 2010, µε
βάση τη σηµερινή γραµµή.
! Μείωση κατά το ήµισυ της σχετικής επιβάρυνσης επισφάλειας (φτώχειας) για
τους ηλικιωµένους άνω των 65 σε σχέση
µε το µέσο όρο.
! Μείωση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας σε επίπεδα µικρότερα από τον
αντίστοιχο µέσο όρο των 7 καλύτερων
χωρών της ΕΕ-15 έως το 2010.
Αντίστοιχα, στους υπόλοιπους έξι στόχους συγκαταλέγονται: η σύγκλιση αγροτικών
και αστικών περιοχών, η κάλυψη των αναγκών
για παιδική προστασία σε όλες τις εργαζόµενες
µητέρες, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας
των εισοδηµατικών παρεµβάσεων, η µείωση
της µακροχρόνιας ανεργίας, η προσπελασιµότητα των ΑµεΑ και η προαγωγή της υγείας.
Οι στόχοι αυτοί όµως, δεν έχουν οριστεί µε
µετρήσιµο τρόπο και εποµένως δεν είναι εφικτή
η διαχρονική παρακολούθηση της πορείας τους,
µε εξαίρεση τη µακροχρόνια ανεργία (µε
ποσοτικό στόχο τη µείωση του ποσοστού στο

ολοκληρωµένου συστήµατος εκπαίδευσης ανηλίκων ως το 2006 κλπ.
Το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για
την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005 δίνει
ιδιαίτερο βάρος σε τέσσερις κύριους εθνικούς
θεµατικούς στόχους-προτεραιότητες: α) την
ύπαιθρο, β) τους ηλικιωµένους, γ) την υποβοήθηση της πρόσβασης στην απασχόληση και
δ) την ποιότητα διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά τον τέταρτο
στόχο, εκφράζεται η πολιτική βούληση για την
προώθηση της διακυβέρνησης (και όχι της
διαχείρισης) στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής, έτσι ώστε η κοινωνική πολιτική να µπορεί
να συνεισφέρει ενεργά στις επιδιώξεις της
κοινωνίας. Ως απαραίτητα στοιχεία της διακυβέρνησης κατονοµάζονται: η ύπαρξη συντονισµού µεταξύ των τοµέων πολιτικών, η συµβατότητα των στόχων στους διαφορετικούς τοµείς, η κοινωνική συνεννόηση, καθώς και η
υπέρβαση των στενών ατοµικών ή τοµεακών
συµφερόντων.
Επιπλέον, διατυπώνεται η ανάγκη για
µία αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, υπό την
προϋπόθεση εξασφάλισης των παρακάτω: α)
επαρκούς χρηµατοδότησης, β) προώθησης
διαρθρωτικών αλλαγών, γ) στοχευµένων παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση φαινοµένων
κοινωνικού αποκλεισµού και δ) ποιότητας στις
κοινωνικές υπηρεσίες. Σύµφωνα µε το ΕΣ∆Εν,
οι δύο πρώτες προϋποθέσεις έχουν εξασφαλιστεί αποτελεσµατικά, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα
πρέπει να δοθεί τα επόµενα χρόνια στις δύο
τελευταίες. Παρά τη βαρύνουσα σηµασία που
προσδίδεται στη διακυβέρνηση και τις εκτενείς
αναφορές στα συστατικά εκείνα µέρη που τη
διασφαλίζουν, δεν γίνονται συγκεκριµένες αναφορές για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που
θα εξασφαλίσουν τη µετάβαση της κοινωνικής
πολιτικής από τη διαχείριση στη διακυβέρνηση.
Έτσι λοιπόν, αν και αναγνωρίζονται µε σαφήνεια τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Ελλάδα όσον αφορά στα ζητήµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά
και ως προς την άσκηση αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής, η πρακτική επίλυσή τους
δείχνει να µην είναι τόσο εύκολη.
Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων της
κυβέρνησης για τη δηµιουργία ενός «διχτυού
ασφάλειας» για όλους τους πολίτες, δεν συγκαταλέγεται η θέσπιση ενός γενικευµένου «ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος», κάτι που θα
προϋπέθετε σηµαντικές διοικητικές παρεµβάσεις και µηχανισµούς για την αποτελε-
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1/3) και την προαγωγή της υγείας (µε στόχο την
αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης κατά 2
χρόνια). Επιπλέον, παρά την αδιαµφισβήτητη
χρησιµότητα των στόχων σε ένα Σχέδιο ∆ράσης, η απουσία αναφοράς σε συγκεκριµένες
δράσεις που συνδέονται µε τους εν λόγω
στόχους και η έλλειψη ενδιάµεσων στόχων για
την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των
πολιτικών, δυσχεραίνει την επίτευξη των στόχων αυτών.
Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κοινωνική Ενσωµάτωση 2003-2005, αναφέρεται επίσης η πορεία υλοποίησης των µέτρων
της προηγούµενης περιόδου (2001-2003). Έτσι
λοιπόν, συνεχίστηκαν τα 3 νέα µέτρα εισοδηµατικής ενίσχυσης, αυξήθηκε το ΕΚΑΣ και οι
κατώτατες συντάξεις, ενώ στις δράσεις που
στοχεύουν στην αναβάθµιση της υπαίθρου
περιλαµβάνεται η οικονοµική ενίσχυση γεωργών και κτηνοτρόφων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Επιπλέον, συνεχίστηκαν προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα ως επί το πλείστον από την Ε.Ε. που απευθύνονταν σε
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, όπως είναι το
«Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης για την
Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων»,
το Πρόγραµµα «Ψυχαργώς», το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», το πρόγραµµα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών», κλπ. Σχετικά µε τον απολογισµό για
την περίοδο 2001-2003, η Κοινή Έκθεση για
την Κοινωνική Ένταξη21 αναγνωρίζει ότι στην
Ελλάδα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για τη
βελτίωση του φαινοµένου της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, κυρίως µέσα από
µέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης και µέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών.
Στο θεσµικό επίπεδο, την περίοδο
2001-2003, ολοκληρώθηκε η Αναθεώρηση του
Συντάγµατος της Ελλάδας, µε την οποία κατοχυρώθηκε το κοινωνικό κράτος και ενισχύθηκαν τα κοινωνικά δικαιώµατα (άρθρα 25 §1,
116 §2, και 21§6), επιχειρήθηκε η ρύθµιση των
θεµάτων της εισόδου και παραµονής των
αλλοδαπών µε το Ν. 2910/2001 και δηµιουργήθηκε το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ψηφίστηκε ο Ν. 3029/2002 για τη Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Ν. 3106/2003 για την αναδιοργάνωση του συστήµατος κοινωνικής φροντίδας

και τη σύσταση του Εθνικού Παρατηρητηρίου
των Ατόµων µε Αναπηρία. Τέλος, µε το Ν.
3144/2003 επιχειρήθηκε η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, θεσπίστηκε η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και προβλέφθηκε η δηµιουργία ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
στο Υπουργείο Εργασίας και η ίδρυση Τµήµατος µε αντικείµενο τις Πολιτικές Κοινωνικής
Προστασίας και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για
την Κοινωνική Ενσωµάτωση.
Στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Κοινωνική Ένταξη 2005-2006, οι νέες εθνικές
οριζόντιες προτεραιότητες είναι: α) η νέα αναπτυξιακή πολιτική, β) ο εθνικός συντονισµός
της κοινωνικής πολιτικής, γ) η ενίσχυση της
οικογένειας και δ) η στήριξη ατόµων που
στερούνται της οικογενειακής δοµής και άλλων
ευάλωτων οµάδων.
Η νέα αναπτυξιακή πολιτική αφορά
κυρίως την προώθηση δύο νέων νόµων (αναπτυξιακός και φορολογικός), αλλά και την
ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της
κοινωνικής οικονοµίας. Όσον αφορά τον εθνικό
συντονισµό της κοινωνικής πολιτικής, τα µέτρα
που ανακοινώνονται είναι κυρίως θεσµικά. Τα
κυριότερα από αυτά είναι η θεσµοθέτηση
Εθνικού Συµβουλίου για την Κοινωνική Προστασία (ΕΣΥΚΠ), το οποίο προβλέπεται να
αντικαταστήσει την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και η δηµιουργία
Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Προστασίας.
Στον τοµέα ενίσχυσης της οικογένειας,
τρεις είναι οι προτεραιότητες: Πρώτον, η καταπολέµηση της παιδικής φτώχειας (χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις). ∆εύτερον, η δηµιουργία νέων και ο
εκσυγχρονισµός των παλαιών µονάδων κοινωνικής φροντίδας και τρίτον, η δηµιουργία νέου
θεσµικού πλαισίου για τη στήριξη της οικογένειας. Για τα άτοµα που στερούνται προστασίας οικογενειακής δοµής και για τις υπόλοιπες ευάλωτες οµάδες γίνεται αναφορά σε
πολύ περιορισµένες δράσεις, όπως είναι η
προώθηση νέου νοµοσχεδίου για τους µετανάστες, η έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για τα ΑµεΑ, κλπ.
Σύµφωνα µε τον απολογισµό των δράσεων και των µέτρων πολιτικής για τις τέσσερις
προτεραιότητες του προηγούµενου ΕΣ∆Εν
2003-2005, οι πολιτικές για τη στήριξη των
ηλικιωµένων, δηλαδή η χρηµατική ενίσχυση
των επιδοµάτων και η συνέχιση των διαφόρων
παρεχόµενων υπηρεσιών, συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης των ηλικιωµένων.

21

European Commission, Joint Report on Social
Inclusion, (2004), pp. 163-164.
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Επιπλέον, οι δράσεις για την ενίσχυση της
απασχόλησης, όπως οι ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, η αύξηση του αριθµού των
Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) και
η δηµιουργία Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών, είχαν κάποια γενικά θετικά αποτελέσµατα. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι η
συµµετοχή των ευπαθών κοινωνικά οµάδων
στις δράσεις αυτές ήταν πολύ περιορισµένη.
Προβλήµατα υπήρξαν, επίσης, στη λειτουργία
των ΚΠΑ, ενώ το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης
της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), παρότι
θεσµοθετηµένο ήδη µε το Ν.3191/2003, εξακολουθούσε να παραµένει ανενεργό. Το ΕΣ∆Εν
διαπιστώνει ότι δύο προτεραιότητες δεν κινήθηκαν ικανοποιητικά.
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα διαπιστώθηκαν στα µέτρα για την ενίσχυση της υπαίθρου, που είχαν πολύ µικρό αντίκτυπο, ενώ,
µεγάλα προβλήµατα διαπιστώθηκαν και στη
βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης, κυρίως όσον αφορά την υγεία, τόσο µε την υλοποίηση του Ν. 3106/2003 για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής
Φροντίδας, όσο και µε ζητήµατα υποχρηµατοδότησης, ανεπαρκούς στελέχωσης κλπ. Αρνητικές ήταν επίσης οι ενδείξεις για τις δράσεις
που αφορούσαν τους πλέον ευάλωτους κυρίως
για τα µέτρα του στόχου πρόληψης του
κινδύνου αποκλεισµού (που είχαν απορρόφηση
µόλις 7%). Γενικά, σύµφωνα µε το ΕΣ∆Εν
2005-06 «Η ανάγκη για µια κοινωνική απογραφή και για την συγκρότηση µηχανισµού
παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων
συνιστά άµεση προτεραιότητα».22 Αναγνωρίζεται δηλαδή, ότι παρά τη σωστή κατεύθυνση
των µέτρων και των πολιτικών της προηγούµενης περιόδου, η απουσία αποτελεσµατικών
µηχανισµών καταγραφής, παρακολούθησης και
αξιολόγησης είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία
του διοικητικού µηχανισµού να παρεµβαίνει
διορθωτικά και βελτιωτικά εκεί οπού κρίνεται
απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων.
Στο θεσµικό επίπεδο, την προηγούµενη
περίοδο, προβλέφθηκαν κάποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις ασφάλισης για τα ΑµεΑ (Ν. 3232/2004),
ψηφίστηκε νόµος που στοχεύει στη σταδιακή
αντικατάσταση των παθητικών επιδοµατικών
πολιτικών µε ενεργητικές πολιτικές υπέρ της
απασχόλησης (Ν.3227/2004) και θεσπίστηκε

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.3293/2004). Επιπλέον, θεσπίστηκε
νόµος για την παροχή δωρεάν νοµικής βοήθειας
σε πολίτες πολύ χαµηλού εισοδήµατος (Ν.
3226/2004), εισήχθησαν κάποιες αλλαγές στον
τρόπο οργάνωσης των περιφερειακών δοµών
υγείας (Ν.3329/2005), ενώ µε το Ν. 3370/2005
επιχειρήθηκε η ανασυγκρότηση των πολιτικών
υγείας σε διατοµεακή βάση. Τέλος, σε σχέση µε
τους 10 εθνικούς στόχους που είχαν τεθεί στο
Σχέδιο ∆ράσης 2003-2005, το ΕΣ∆Εν 2005-06
αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο της επανεξέτασης των συγκεκριµένων στόχων και, ενδεχοµένως, του επαναπροσδιορισµού τους.
Το Σεπτέµβριο του 2006, η πρώτη
ενιαία Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την
Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, ακολουθεί τη νέα δοµή που
συµφωνήθηκε στην Ε.Ε., στο πλαίσιο του εξορθολογισµού της κοινωνικής ΑΜΣ. Αυτή περιλαµβάνει µία γενική συνολική προσέγγιση και
τρεις επιµέρους θεµατικές ενότητες: την
κοινωνική ένταξη, τις συντάξεις, και την
υγειονοµική περίθαλψη και µακροχρόνια φροντίδα. Ως γενικοί στρατηγικοί στόχοι για το
σύνολο της εθνικής κοινωνικής πολιτικής
καθορίζονται: α) η διαµόρφωση ενός συστήµατος παρακολούθησης, αξιολόγησης και συντονισµού των δράσεων κοινωνικής πολιτικής,
β) η προώθηση στην απασχόληση των ευπαθών
οµάδων πληθυσµού, µέσω της βελτίωσης των
δράσεων επαγγελµατικής κατάρτισης και δια
βίου µάθησης και γ) η εξασφάλιση πρόσβασης
σε κοινωνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για
όλους τους πολίτες.
Όσον αφορά, ειδικότερα, την ενότητα
της Κοινωνικής Ένταξης, τέσσερις είναι οι
εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες: 1) η ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις
γυναίκες, τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους και τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού,
2) η αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 3) η ενίσχυση της
οικογένειας και η στήριξη των ηλικιωµένων, 4)
η κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, των µεταναστών και των ατόµων-οµάδων µε πολιτισµικές-θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Επιπλέον,
ορίζονται και τρεις (νέοι) ποσοτικοί στόχοι για
το 2010:

22

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
ΕΣ∆Εν 2005-2006, σελ. 40.
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ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνονται και από
την Κοινή Έκθεση της Ε.Ε. για την Κοινωνική
Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη (2007).
Τονίζεται ωστόσο, ότι η πρόκληση της διακυβέρνησης παραµένει σηµαντική, αφού οι
αδυναµίες που παρατηρούνται στον τοµέα
αυτό, εξακολουθούν να περιορίζουν τόσο την
αποτελεσµατικότητα των µέτρων κοινωνικής
πολιτικής, όσο και την αποδοτικότητα των
κοινωνικών δαπανών. Επιπλέον, παραµένει η
πρόκληση για την προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ένταξης των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, µέσα από την υλοποίηση
ολοκληρωµένων προσεγγίσεων και µέτρων ενεργητικού και επιδοµατικού χαρακτήρα.
Στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για
την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική
Ένταξη 2008-2010, οι γενικοί στόχοι πολιτικής,
είναι παρόµοιοι µε αυτούς της προηγούµενης
περιόδου. Στις κύριες µελλοντικές δράσεις της
ενιαίας στρατηγικής προσέγγισης περιλαµβάνονται η πρόθεση διερεύνησης της θεσµοθέτησης εθνικής σύνταξης για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, καθώς και η δηµιουργία Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής. Το Ταµείο αυτό, σύµφωνα µε την Έκθεση,
αναµένεται να συµβάλει τόσο στο στόχο του
συντονισµού και της παρακολούθησης των πολιτικών, όσο και στο στόχο της µείωσης της
φτώχειας.
Για την Κοινωνική Ένταξη ειδικότερα,
οι προτεραιότητες της περιόδου 2008-2010
είναι: 1) η ενίσχυση της απασχόλησης και της
ελκυστικότητας της εργασίας, µέσα από τρεις
επιµέρους άξονες: την προώθηση της ισότητας
των φύλων και την καταπολέµηση των διακρίσεων, τον εκσυγχρονισµό των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και τις στοχευµένες και
ειδικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 2)
η αντιµετώπιση της µειονεκτικής θέσης προσώπων και οµάδων, όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 3) η ενίσχυση της
οικογένειας, µε έµφαση στη φτώχεια των παιδιών και τη στήριξη των ατόµων µεγαλύτερης
ηλικίας, 4) η κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, των
µεταναστών και ατόµων/οµάδων κοινωνικά
ευάλωτων λόγω πολιτισµικών χαρακτηριστικών.
Στην Έκθεση προβάλλεται ως κεντρική
οριζόντια προτεραιότητα, η καταπολέµηση του
κινδύνου φτώχειας και των εισοδηµατικών ανισοτήτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, σηµαντική θεωρείται η ίδρυση του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 3631/2008).

αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε
64,1%,
! µείωση του βάθους (χάσµατος) της
φτώχειας σε 20%,
! περιορισµός της σχολικής διαρροής
κάτω από το 10%.
Ως προς τον τρόπο επίτευξης των
παραπάνω προτεραιοτήτων, για µεν την ενίσχυση της απασχόλησης ως κύριο εργαλείο
παρουσιάζεται η αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, καθώς και η ανάπτυξη
µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης
των εφαρµοζόµενων µέτρων πολιτικής. Για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, έµφαση δίνεται
σε δράσεις για την προώθηση της δια βίου
µάθησης (Ν. 3369/2005), της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης, χωρίς ωστόσο να παρέχονται
ακριβή στοιχεία και συγκεκριµένα µέτρα. Για
την ενίσχυση της οικογένειας και τη στήριξη
των ηλικιωµένων, η προσπάθεια εστιάζεται στη
βελτίωση της ποιότητας και την επέκταση της
λειτουργίας των δοµών φροντίδας τόσο των
παιδιών, όσο και των ηλικιωµένων, ενώ ο Ν.
3454/2006 προβλέπει τη χορήγηση εφάπαξ
οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες µε 3
παιδιά, θεσµοθετεί νέο Συµβούλιο Οικογένειας
και Πληθυσµού και τροποποιεί το Ν. 2643/
1998 προς όφελος των ΑµεΑ, των πολύτεκνων
κλπ. Τέλος, αναφορικά µε την κοινωνική
ένταξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, δεν
προτείνεται κάποια συγκεκριµένη δράση, πέραν
από προγράµµατα που ήδη υλοποιούνται, όπως
είναι το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τους
Τσιγγάνους.
Τέσσερα χρόνια µετά το Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης 2003-2005, η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής 2006-2008 αφιερώνει µε τη σειρά της,
ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση.
Εκεί, αναγνωρίζεται για άλλη µία φορά, η
έλλειψη συντονισµού µεταξύ των υπουργείων/
τµηµάτων, αλλά και η έλλειψη κεντρικού µηχανισµού για τη συστηµατική παρακολούθηση
και αξιολόγηση της εφαρµογής των µέτρων
κοινωνικής ένταξης. Το πρόβληµα, σύµφωνα
µε την Έκθεση, θα µπορούσε να επιλυθεί µε τη
λειτουργία ενός Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα αναλάµβανε το
συντονισµό και θα συνεργαζόταν στενά µε
δηµόσιους φορείς για την παροχή στοιχείων
κλπ.
Οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί στην
ανάπτυξη και βελτίωση των δοµών κοινωνικής
υποστήριξης («Βοήθεια στο Σπίτι» κ.ά.) σε
!
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χρεωτική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
παιδιών µε Αναπηρία (Ν. 3699/2008). Για την
ενίσχυση της οικογένειας, οι δράσεις αφορούν
τη θεσµική επέκταση των πολυτεκνικών επιδοµάτων στους τρίτεκνους (Ν. 3631/2008), τη
θέσπιση νόµου για την έγκαιρη καταβολή
προσωρινής σύνταξης εντός 15 ηµερών στο
δικαιούχο (Ν. 3607/2007), καθώς και δύο νόµων µε ευνοϊκές διατάξεις για τις εργαζόµενες
µητέρες (Ν. 3655/2008 και Ν. 3528/2007). Για
δε την τέταρτη προτεραιότητα, δηλαδή την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑµεΑ,
των µεταναστών και των ατόµων µε πολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, δεν αναφέρονται συγκεκριµένα αποτελέσµατα από δράσεις, παρά µόνο η σύσταση Εθνικής Επιτροπής
και ο σχεδιασµός ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης για την κοινωνική ένταξη
των µεταναστών (Ν. 3536/2007).

Επιπλέον, στην Εθνική Έκθεση Στρατηγικής καθορίζονται και οι νέοι στόχοι για την
Κοινωνική Ένταξη. Με χρονικό ορίζοντα το
2013, τίθενται τρεις ποσοτικοί στόχοι για τη
µείωση της φτώχειας, δύο για την απασχόληση
και ένας για την εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά,
κύρια επιδίωξη της εθνικής στρατηγικής θα
είναι:
! η µείωση του ποσοστού κινδύνου φτώχειας από 21% το 2006 σε 16% το 2013
µε ενδιάµεσο στόχο το 19% για το
2010,
! η µείωση του κινδύνου φτώχειας των
παιδιών (0-17 ετών) από 23% το 2006
σε 18% το 2013 και
! η µείωση του βάθους της φτώχειας από
26% το 2006 σε 20% έως το 2013
(πρόκειται για αναθεώρηση παλαιού
στόχου από την Έκθεση 2006-2008).
Ενώ για την απασχόληση και την εκπαίδευση
επιδιώκεται:
! η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
από 61,4% το 2007 στο 65% έως το
2013, µε ενδιάµεσο στόχο στο 64,1 %,
το 2010,
! η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης
των γυναικών από 47,9% το 2007 σε
52% το 2013 και
! η µείωση του δείκτη «πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο» από 14,7%
το 2007 σε 10% το 2013, µε ενδιάµεσο
στόχο το 12,5% για το 2010.

Συνολική αποτίµηση των πολιτικών και
των µέτρων που παρουσιάζονται στα
εθνικά κείµενα στρατηγικής πολιτικής
Στην ανάλυση που προηγήθηκε έγινε
µία συνοπτική καταγραφή των προτεραιοτήτων, των πολιτικών και των υλοποιούµενων
µέτρων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης την περίοδο από το 2001 και µέχρι το
2010.23 Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η αποτίµησή τους.
Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τους εθνικούς
ποσοτικούς στόχους που παρουσιάζονται στα
Εθνικά Σχέδια ∆ράσης και τις Εθνικές Στρατηγικές Εκθέσεις, θα πρέπει να επισηµάνουµε
ότι αυτοί δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.
Επιπροσθέτως, στην περίπτωση της Ελλάδας,
οι στόχοι δεν είναι προϊόντα πολιτικού σχεδιασµού, αφού δε βασίζονται σε συγκεκριµένες
εκτιµήσεις, ούτε και υποστηρίζονται από συγκεκριµένες πολιτικές δράσεις και µέτρα που
θα οδηγούσαν στην εκπλήρωσή τους. Από αυτή
την άποψη, η επίτευξη ή µη των στόχων σχετίζεται περισσότερο µε την ευρύτερη κοινωνική
πρόοδο και µε συγκυριακούς εξωτερικούς
παράγοντες, παρά µε απτές πολιτικές επιλογές
και δράσεις. Για παράδειγµα, από τους στόχους
του 2003, κάποιοι ήταν εντελώς αόριστοι και
τοποθετηµένοι σε βάθος χρόνου, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η παρακολούθηση

Όσο για τον απολογισµό των προτεραιοτήτων της Κοινωνικής Ένταξης για την
προηγούµενη περίοδο (2006-2008), αυτός είναι
ιδιαίτερα συνοπτικός και αφορά κυρίως θεσµικές παρεµβάσεις. Πιο συγκεκριµένα, για την
ενίσχυση της απασχόλησης, θεσπίστηκε νόµος
(Ν.3655/2008) στον οποίο προβλέπονται κίνητρα για παραµονή στην εργασία και αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών,
υλοποιήθηκαν κάποια στοχευµένα προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας, ενώ αναγνωρίζεται
για άλλη µία φορά η δυσκολία πρόσβασης των
ευάλωτων οµάδων στα διάφορα προγράµµατα
του ΟΑΕ∆, χωρίς ωστόσο, να διατυπώνονται
συγκεκριµένες προτάσεις βελτίωσης. Επίσης,
µε νοµοθετικές πρωτοβουλίες επιχειρήθηκε να
αντιµετωπιστεί η βελτίωση της µειονεκτικής
θέσης ατόµων και οµάδων όσον αφορά την
εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως µε τη θέσπιση
της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης
ενός έτους (Ν. 3518/2006) και µε την υπο-

23

Η επόµενη Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη αναµένεται
να κατατεθεί το Σεπτέµβριο του 2010.
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της πορείας και της προόδου που είχε σηµειωθεί διαχρονικά. Επιπλέον, οι στόχοι που
τέθηκαν το 2006, όπως αυτός για τη µείωση
του ποσοστού του βάθους φτώχειας στο 20% το
2010 (το 2008 βρισκόταν ακόµα στο 25%) δε
συνοδεύτηκε από τις απαραίτητες ενέργειες/
µέτρα/πολιτικές που ουσιαστικά θα συνέβαλαν
προς αυτή την κατεύθυνση. Βάσει ποιων
µέτρων και πολιτικών, λοιπόν, θα µπορούσαµε
να αναµένουµε την επίτευξη των συγκεκριµένων δεικτών - εθνικών στόχων;
Όσον αφορά τις εθνικές προτεραιότητες και τα µέτρα πολιτικής, παρά το γεγονός
ότι η καταπολέµηση της φτώχειας και η
προώθηση της κοινωνικής ένταξης αφορά όλους τους πολίτες, ήδη από το πρώτο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης το 2001 και ακόµα πιο ξεκάθαρα στο δεύτερο,24 είχε αποφασισθεί ότι η
εθνική κοινωνική πολιτική θα στόχευε στην
κάλυψη των κενών του συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας µε επικέντρωση σε συγκεκριµένες
οµάδες πληθυσµού και αυτή η επιλογή παρέµεινε σταθερή καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς.
Έτσι, παρά τις συστάσεις από την Ε.Ε.
για τη δηµιουργία συστηµάτων ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος,25 αυτή η λύση δεν
προκρίθηκε στην Ελλάδα, κυρίως λόγω µη
εξασφάλισης των µηχανισµών για την εύρεση
των πραγµατικών δικαιούχων και των προϋποθέσεων «διακυβέρνησης». Αντ΄ αυτού, επιλέχθηκε η παροχή διαφόρων επιδοµατικών ενισχύσεων σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού,
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ένα «δίχτυ
ασφαλείας» µε παρόµοιο αποτέλεσµα. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η δηµιουργία «Χάρτας
Πραγµατικής Σύγκλισης 2004-2008», µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις (στόχους και παρεµβάσεις) για τα επόµενα χρόνια. Ωστόσο, τα
αποτελέσµατα δεν υπήρξαν ικανοποιητικά. Τα
µεν µέτρα δεν κατάφεραν να συµβάλουν
ιδιαίτερα στη µείωση της φτώχειας, η δε
Χάρτα, µετά την κυβερνητική αλλαγή του
2004, εγκαταλείφθηκε.
Έτσι λοιπόν, εννέα χρόνια µετά, οι
δείκτες που αφορούν την κοινωνική ένταξη
παραµένουν σταθεροί ή εµφανίζουν επιδείνωση, µε εξαίρεση τους δείκτες φτώχειας των
ηλικιωµένων, που παρουσιάζουν σηµαντική
βελτίωση.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία,26 ο κίνδυνος
φτώχειας των ηλικιωµένων µειώθηκε σηµαντικά (από 29% το 2003 σε 22% το 2008), ενώ
ο κίνδυνος φτώχειας για τους συνταξιούχους
µειώθηκε ακόµα περισσότερο (από 28% το
2003, σε 20% το 2008). Παρόλα αυτά και οι
δύο αυτοί δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται
σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο µέσο
όρο της ΕΕ-27.
Κατά τα άλλα, το συνολικό ποσοστό
κινδύνου φτώχειας παραµένει το ίδιο (20%). Η
παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί (από 20% το
2005 σε 23% το 2008), όπως επίσης και το
ποσοστό των εργαζόµενων φτωχών (από 12%
το 2004 σε 14% το 2008), ενώ ο κίνδυνος φτώχειας των ανέργων έχει επίσης αυξηθεί σηµαντικά (από 31% το 2004, σε 37% το 2008).
Όσον αφορά την ανισότητα και οι δύο δείκτες
ανισότητας (S80/S20 και Gini) παραµένουν
πολύ υψηλοί, σταθερά πάνω από το µέσο όρο
της ΕΕ-27 (5,9% και 33% αντίστοιχα). Η
ανεργία, παρότι έχει µειωθεί, παραµένει υψηλή,
το ίδιο και η µακροχρόνια ανεργία. Επιπλέον,
παρά τις κάποιες θετικές εξελίξεις, εξακολουθεί
να βρίσκεται σε εκκρεµότητα η αναβάθµιση
της δηµόσιας εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης,
όπως επίσης άλυτα παραµένουν και τα σηµαντικά προβλήµατα που παρουσιάζονται στην
πρόσβαση και πολύ περισσότερο στην ποιότητα
των υπηρεσιών υγείας και µακροχρόνιας φροντίδας. Επίσηµα στοιχεία για τους τοµείς αυτούς δεν είναι, δυστυχώς, διαθέσιµα.
Συνολικά, οι εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν συµπεριληφθεί στα
ΕΣ∆Εν συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
! ενίσχυση απασχόλησης (ενεργητικές
πολιτικές, γυναίκες, νέοι, ΑµεΑ),
! εκπαίδευση και κατάρτιση (ΑµεΑ,
ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων),
! ενίσχυση οικογένειας (παιδική φτώχεια, ηλικιωµένοι, κοινωνικές υπηρεσίες),
! κοινωνική ένταξη ευάλωτων οµάδων
πληθυσµού (ΑµεΑ, µετανάστες κλπ.),
! ενίσχυση της υπαίθρου,

26

EU- SILC 2008. Επισηµαίνεται ότι στα στοιχεία αυτά
δεν αποτυπώνεται η επίδραση από την πρόσφατη κρίση,
διότι αφορούν εισοδήµατα του προηγούµενου έτους της
έρευνας.

24

ΕΣ∆Εν 2001-2003 σελ.6 και ΕΣ∆Εν 2003-2005 σ. 31.
Βλ. Σύσταση του Συµβουλίου (92/441/ΕΟΚ) και
Σύσταση του Συµβουλίου (92/442/ΕΟΚ).
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περισσότερα προγράµµατα ενεργητικών πολιτικών, ενώ απευθύνονται και σε αυξανόµενο
αριθµό ατόµων από τις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. Αυτό που δεν είναι ωστόσο γνωστό,
είναι η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητά
τους, καθώς και η επίπτωσή τους, τόσο στην
ενίσχυση της απασχόλησης των ευπαθών
οµάδων, όσο και στη µείωση της φτώχειας.
Άλλωστε, µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν διαθέσιµα ποιοτικά στοιχεία για τους ωφελούµενους.
Στις διάφορες νέες θεσµικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης,
περιλαµβάνονται: η µερική απασχόληση ευπαθών οµάδων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε δηµόσιους φορείς, ΟΤΑ
κλπ. (Ν.3250/2004) και ο νόµος για την παροχή
κινήτρων για πρόσληψη γυναικών, νέων και
ηλικιωµένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα (Ν.3227/2004). Αυτές οι παρεµβάσεις
πράγµατι ενισχύουν τις ευκαιρίες εργασιακής
ένταξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων,
αλλά κι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ως
προς τον αριθµό και τα χαρακτηριστικά των
ατόµων που έχουν επωφεληθεί από αυτά τα
µέτρα. Συµπερασµατικά, όσον αφορά την
ενίσχυση της απασχόλησης, από τα γενικά
στοιχεία για όλον το πληθυσµό, διαπιστώνεται
ότι στις γυναίκες παρατηρείται µία βελτίωση
του ποσοστού απασχόλησης (από 41,5% το
2001 σε 48,7% το 2008) και µία (µικρότερη)
µείωση του ποσοστού ανεργίας (από 16,1% το
2001 σε 11,4% το 2008). Βελτίωση παρατηρείται επίσης και στο σύνολο του πληθυσµού
(µε το ποσοστό απασχόλησης από 56,3% το
2001 να βρίσκεται στο 61,9% το 2008). Όµως,
σηµειώνεται ότι για την αύξηση της απασχόλησης (ή τη µείωση της ανεργίας) των οµάδων
πληθυσµού που επωφελούνται από τα αντίστοιχα προγράµµατα, δεν υπάρχουν σχετικά
στοιχεία.
Όσον αφορά στην κατάρτιση και τη δια
βίου µάθηση, αν και το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
έχει θεσπιστεί από το 2003, εντούτοις µέχρι
σήµερα δεν έχουν γίνει βήµατα για την ολοκλήρωσή του, όπως το ίδιο ισχύει και για τα
θέµατα της δια βίου µάθησης (Ν. 3369/2005).
Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι το
ποσοστό συµµετοχής ενηλίκων σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ήταν 2,9% το
2008 (από 1,9% το 2005), ενώ στην ΕΕ-27 το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2008 ήταν 9,5%.

βελτίωση διακυβέρνησης (συντονισµός, µηχανισµοί εφαρµογής και παρακολούθησης, κοινωνικός διάλογος).
Αναλυτικά, ξεκινώντας από την προτεραιότητα της ενίσχυσης της απασχόλησης, η
πρώτη µεγάλη πρόκληση σε θεσµικό/διοικητικό
επίπεδο υπήρξε ο εκσυγχρονισµός του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) που µέχρι σήµερα δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί. Η αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆
ξεκίνησε µε το Ν. 2956/2001, ο οποίος στόχευε
στην αύξηση της αποτελεσµατικότητάς του ως
κεντρικού φορέα καταγραφής, παρακολούθησης και καταπολέµησης της ανεργίας, ενώ
προέβλεπε την ίδρυση τριών επιµέρους θυγατρικών εταιριών µε στόχο την παροχή διευρυµένων και ποιοτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου
∆υναµικού, Απασχόλησης και Επαγγελµατικής
Κατάρτισης. ∆ύο χρόνια µετά την ψήφιση του
νόµου, η µία εταιρεία καταργήθηκε, ενώ το
2007 οι δύο εναποµείνασες «Επαγγελµατική
Κατάρτιση Α.Ε.» και «Εθνικό Παρατηρητήριο
Απασχόλησης −Ερευνητική− Πληροφορική
Α.Ε.» περιήλθαν στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, µόλις ένα
χρόνο αργότερα, η σύσταση και η ευθύνη
λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) η οποία είχε ανατεθεί στην
«Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.», µεταφέρεται στην αρµοδιότητα του ΟΑΕ∆.
Τα προβλήµατα όµως του ΟΑΕ∆ δεν
αφορούν µόνο τις συνεχείς αλλαγές στους επιβλέποντες φορείς. Πολύ περισσότερο, αφορούν
ποιοτικές διαστάσεις που σχετίζονται µε τους
υπάρχοντες µηχανισµούς καταγραφής και
παρακολούθησης των ανέργων, µε την ποιότητα των υλοποιούµενων προγραµµάτων ενεργητικής απασχόλησης, µε την πρόσβαση στις
υπηρεσίες και τη δηµιουργία «ολοκληρωµένων
υπηρεσιών µίας στάσης» (one-stop-shop), µε τη
λειτουργία Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος κλπ. Παρά τις συνεχείς επισηµάνσεις
στις Κοινές Εκθέσεις της Ε.Ε., αλλά και την
αναγνώριση (µέσα από τα επίσηµα εθνικά
κείµενα πολιτικής) της ανάγκης αναβάθµισης
του ΟΑΕ∆, η αναβάθµιση αυτή, στην πράξη,
συντελείται µε πολύ αργούς ρυθµούς, ενώ η
συνολική αποτελεσµατικότητά του, σε σχέση
µε τις απαιτούµενες ανάγκες, δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα (αν και θα έπρεπε)
αντικείµενο διερεύνησης και αξιολόγησης.
Σχετικά µε τις υλοποιούµενες πολιτικές, είναι γεγονός ότι οι πολιτικές απασχόλησης σταδιακά περιλαµβάνουν ολοένα και
!
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Αντίστοιχα, στον τοµέα της εκπαίδευσης, ο
αριθµός των «ολοήµερων» σχολείων και των
«Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας» µειώνεται και
παραµένει ανεπαρκής.27 Προβλήµατα, επίσης,
υπάρχουν µε το νόµο υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, αλλά και µε την αδυναµία
κάλυψης των αναγκών για παροχή φροντίδας
σε παιδιά ηλικίας 0-5 ετών. Ο αρχικός στόχος
της κάλυψης των αναγκών για παιδική φύλαξη
και προστασία για όλες τις εργαζόµενες µητέρες απέχει πολύ από τη σηµερινή πραγµατικότητα,28 ενώ ο στόχος για µείωση της «πρόωρης
αποχώρησης από το σχολείο» σε ποσοστό κάτω
του 10% έως το 2010 µετατέθηκε για το 2013,
µε νέο ενδιάµεσο στόχο το 12,5% για το 2010.
Το ποσοστό ανερχόταν το 2008 στο 14,8%.29
Μία από τις θετικές επιπτώσεις των
µέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια
για την ενίσχυση της οικογένειας (µε ιδιαίτερη
έµφαση στην παιδική φτώχεια και στους
ηλικιωµένους), είναι η µείωση που παρατηρείται στα ποσοστά φτώχειας των ηλικιωµένων
από 33% το 2001 σε 22% το 2008. Οι ηλικιωµένοι αποτελούν τη µοναδική οµάδα, όπου
σηµειώνεται αξιόλογη πρόοδος στη µείωση της
φτώχειας (11 ποσοστιαίες µονάδες), παρόλο
που παραµένει υψηλότερη σε σχέση µε το
γενικό πληθυσµό κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες.
Η µείωση της φτώχειας πρέπει µάλλον να
αποδοθεί στις γενναιόδωρες οικονοµικές ενισχύσεις της τελευταίας δεκαετίας (αυξήσεις του
ΕΚΑΣ, των συντάξεων ανασφαλίστων, των
κατώτατων συντάξεων κλπ.), αλλά και στη
δυνατότητα που υπήρχε για αποτελεσµατική
στόχευση, καθώς και στην απλή σχετικά διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων. Επιπλέον,
η θέσπιση νόµου το 2006, για την καταβολή
προσωρινής σύνταξης εντός 15 ηµερών στους
δικαιούχους, υπήρξε θετική πρωτοβουλία υπέρ
των ηλικιωµένων. Ωστόσο, το πρόβληµα που
υπάρχει στην έγκαιρη καταβολή των συντάξεων, παραµένει.30
∆υστυχώς, όσον αφορά την παιδική
φτώχεια η εικόνα δεν είναι εξίσου καλή. Τα
στοιχεία δείχνουν, ότι παρά την προσωρινή

µείωση του ποσοστού σε 20% το 2005 από
22% το 2003, το 2008 σηµειώνει νέα αύξηση
στο 23%, κατατάσσοντας τα παιδιά στις
υψηλότερες οµάδες φτώχειας, γεγονός που
υποδηλώνει ότι τα µέτρα που υπάρχουν σήµερα
δεν καλύπτουν το σύνολο των παιδιών που
ζουν σε φτωχά νοικοκυριά. Η ετήσια οικονοµική ενίσχυση που εισήχθη το 2001 και αφορά
φτωχά νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών
που φοιτούν σε δηµόσια σχολεία είναι πολύ
µικρή και προϋποθέτει το νοικοκυριό να
διαθέτει εξαιρετικά χαµηλό εισόδηµα, ενώ από
την ενίσχυση αποκλείονται παιδιά µικρότερης
ηλικίας και παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο.31 Απ’ την άλλη πλευρά, η οικονοµική
ενίσχυση, από το 2006, πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών µε ένα εφάπαξ ποσό 2.000€
και µε επιπλέον διευκολύνσεις, δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως αποτελεσµατική απάντηση στην
παιδική φτώχεια, αφενός διότι το εν λόγω ποσό
χορηγείται χωρίς έλεγχο των µέσων διαβίωσης,
αφετέρου διότι αποκλείει τα φτωχά νοικοκυριά
µε ένα ή δύο παιδιά, ενώ πρόκειται για έκτακτη
ενίσχυση που δεν έχει περιοδικό-επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα. ∆εδοµένου, ότι δεν
υπάρχει κάποια ευδιάκριτη σχέση, αλλά ούτε
και άµεση συσχέτιση µεταξύ του στόχου για
µείωση του ποσοστού παιδικής φτώχειας και
των µέτρων πολιτικής για το παιδί και την
οικογένεια, η προώθηση πιο δραστικών µέτρων
στο µέλλον κρίνεται αναγκαία.
Επίσης, σε σχέση µε τις παρεχόµενες
κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας (όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ, Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες κλπ.), η παρατηρούµενη
αύξηση των δοµών αυτών σε όλη τη χώρα µε
τη συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης άρχισε να αντιστρέφεται µετά το 2007, ενώ
παρατηρήθηκαν και προβλήµατα υποχρηµατοδότησης, έλλειψης προσωπικού, υποβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών και µείωσης του αριθµού των ωφελουµένων. Η επάρκεια των δοµών και του προσωπικού, οι συνθήκες εργασίας και η ποιότητα των παρεχόµενων
κοινωνικών υπηρεσιών είναι σηµαντικές παράµετροι που δεν έχουν αποτυπωθεί, ούτε και
αξιολογηθεί µέχρι σήµερα.
Όσον αφορά τις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των ευπαθών οµάδων, αυτές
απευθύνονται κυρίως στα ΑµεΑ, τους µετανάστες και κάποιες άλλες κοινωνικές οµάδες όπως

27

Εφηµερίδα Ηµερησία, «Ερηµώνουν τα ολοήµερα
σχολεία» της Χαράς Καληµέρη, 28-2-2009.
28
Βλ. ΕΣ∆Εν 2003-2005, σελ. 20.
29
Βλ. ΕΣ∆Εν 2006-2008, σελ. 17.
30
Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισµα µε θέµα: Υπέρµετρη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος
από το Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ),
12-1-2010 και Εφηµερίδα Εξπρές, «∆ιευρύνεται σταθερά
ο χρόνος απονοµής συντάξεων», 18-7-2009.

31

Για λεπτοµερή ανάλυση των προβληµάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση βλ. Ματσαγγάνης Μ., (2004),
κεφάλαιο 2.
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είναι οι τσιγγάνοι, οι εθνικο/πολιτισµικές µειονότητες, οι άστεγοι, οι ψυχικά ασθενείς κλπ.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το
ελληνικό κράτος δε διαθέτει αξιόπιστα ποσοτικά στοιχεία για τις οµάδες αυτές (π.χ.
άστεγους, τσιγγάνους κλπ.) παρά µόνο ανεπίσηµες εκτιµήσεις, µε αποτέλεσµα να σχεδιάζονται δράσεις χωρίς να υπάρχει πλήρης εικόνα
της έκτασης των προβληµάτων. Εκτός αυτού,
δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι εθνικοί στόχοι για
τις οµάδες αυτές. ∆ηλαδή, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, τα µέτρα που υλοποιούνται εντάσσονται
κάτω από τη γενική «οµπρέλα» της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, αλλά
δεν συνδέονται µε επιµέρους, πιο εξειδικευµένους στόχους της κοινωνικής πολιτικής.
Παρόλα αυτά, το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα
για την Κοινωνική Ένταξη Ελλήνων Τσιγγάνων
2000-2007, προβλήθηκε ως ένα παράδειγµα
ολοκληρωµένης προσέγγισης µε δράσεις σε
διάφορους τοµείς (στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση, πολιτισµός, υγεία, υποδοµές). Μετά
την ολοκλήρωσή του αναγνωρίστηκαν, µεταξύ
άλλων, σηµαντικά προβλήµατα στην έλλειψη
συντονισµού µεταξύ Υπουργείων, ΟΤΑ και άλλων φορέων, οργανωτικές και τεχνικές ελλείψεις, προβλήµατα στη χρηµατοδότηση κλπ.32
Όσον αφορά τους µετανάστες, το
πρώτο βήµα για την κοινωνική τους ένταξη
ήταν η ρύθµιση των διαδικασιών νοµιµοποίησής τους µε τη θέσπιση του Ν. 2910/2001,
που αφορούσε την είσοδο και παραµονή των
αλλοδαπών στην Ελλάδα. Το 2002, η κυβέρνηση εισήγαγε επίσης ρυθµίσεις για την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη, αλλά η πιο
ουσιαστική προσπάθεια ένταξης των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία επιχειρείται
πολύ αργότερα, µε την ψήφιση του Ν.
3386/2005, ενώ ένα χρόνο αργότερα συστήνεται και Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική
Ένταξη των Μεταναστών. Παρόλο που η
κοινωνική ένταξη των µεταναστών θα έπρεπε
να προσεγγίζεται µε έναν ολιστικό τρόπο,
εντούτοις προωθείται µε αποσπασµατικές,
µικρού βεληνεκούς, δράσεις που περιλαµβάνουν κυρίως προγράµµατα για την εκµάθηση
της γλώσσας, ενηµέρωση για τα δικαιώµατα

προσφύγων και µεταναστών κλπ. Ο σχεδιασµός
του «Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης
για την οµαλή προσαρµογή και κοινωνική
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια» (Πρόγραµµα
ΕΣΤΙΑ) ολοκληρώθηκε µόλις τον Νοέµβριο
του 2008. Η επίδραση του προγράµµατος στη
µείωση της φτώχειας και στην προώθηση της
κοινωνικής ένταξης των µεταναστών είναι
αµφίβολη, αφού κυρίως εστιάζει σε δράσεις
δηµοσιότητας, ενηµερωτικές εκστρατείες, επιµόρφωση δηµοσίων υπαλλήλων και µαθηµάτων γλώσσας. Ωστόσο, αυτό θα κριθεί στο
µέλλον.
Όσον αφορά τα ΑµεΑ, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου δεν προχώρησε ποτέ,
παρότι αυτό είχε ήδη θεσπιστεί από το 2003 και
τροποποιήθηκε µάλιστα το 2006, όντας ανενεργό. Από τις πολιτικές που υλοποιήθηκαν, οι
βασικές εξελίξεις αφορούσαν στην επιδοµατική
πολιτική µε την αύξηση του ύψους των επιδοµάτων, την επέκτασή τους και σε άλλες κατηγορίες αναπήρων, καθώς και στην εισαγωγή
ορισµένων νέων επιδοµάτων (πχ. επίδοµα κίνησης). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια επιχειρήθηκε η ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικών
υπηρεσιών (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Ειδικά Σχολεία
κλπ.) για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης
των ΑµεΑ. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει σαφής
εικόνα ως προς τη συνολική κατάσταση του
δικτύου αυτού, την ποιότητα και επάρκεια των
παρεχόµενων υπηρεσιών και το βαθµό κάλυψης
των πραγµατικών αναγκών των ΑµεΑ. Πάντως,
φαίνεται ότι παρά τις κάποιες βελτιώσεις,
υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος να διανυθεί.33
Τέλος, η θέσπιση του Ν.3699/2008 για την υποχρεωτική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παιδιών µε Αναπηρία που ανακοινώθηκε στην
τελευταία Στρατηγική Έκθεση φαίνεται να
παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα.34
Τέλος, όσον αφορά την ενίσχυση της
υπαίθρου, αυτή αποτελεί µία µάλλον χαµηλή
προτεραιότητα στα Εθνικά Στρατηγικά Κείµενα. Εκτός από τα µέτρα για τις οικονοµικές
ελαφρύνσεις προς τους αγρότες και την ετήσια
οικονοµική ενίσχυση προς τα φτωχά νοικοκυριά ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών,
καµία άλλη αναφορά δε γίνεται στους τρόπους
και στα µέσα που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Φαίνεται ότι ο στόχος της

32

Βλέπε: http://www.peer-review-socialinclusion.eu/peer-reviews/2009/integrated-programmefor-the-social-inclusion-of-roma,
και Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συµφωνιών του
Ελσίνκι, ∆ελτίο Τύπου, «Το άλυτο δράµα των Ροµά: Προσωρινοί καταυλισµοί, αναγκαστικές εξώσεις, στεγαστικά
δάνεια», 13 ∆εκεµβρίου 2006.

33

Συνήγορος του Πολίτη, (2007).
Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, «Νόµος στα χαρτιά για
µαθητές µε αναπηρία» του Αντώνη Σκορδίλη, 15-7- 2009.
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σύγκλισης αγροτικών και αστικών περιοχών,
που περιλαµβανόταν στο ΕΣ∆Εν 2003-2005,
δεν µπόρεσε να µετεξελιχθεί σε συγκεκριµένη
δέσµη παρεµβάσεων για την κοινωνική σύγκλιση των περιφερειών και έτσι σταδιακά
παραµερίστηκε. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία φτώχειας σε επίπεδο
περιφερειών (µε εξαίρεση το έτος 2003).35 Όλα
τα επίσηµα στοιχεία φτώχειας είναι διαθέσιµα
µόνο σε επίπεδο χώρας.
Στις Εθνικές Εκθέσεις, ο τοµέας της
διακυβέρνησης καταλαµβάνει όλα αυτά τα
χρόνια ιδιαίτερη θέση. Οι κυβερνητικές προθέσεις για την ανάπτυξη και προώθηση της
διακυβέρνησης και για τη βελτίωση των απαιτούµενων επιµέρους προϋποθέσεών της είναι
έκδηλες σε όλα σχεδόν τα επίσηµα κείµενα.
Μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, η εφαρµογή της
Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισµού στην κοινωνική πολιτική, αναµενόταν να επηρεάσει όχι
µόνο τις πολιτικές κοινωνικής ενσωµάτωσης,
αλλά και τον τρόπο σχεδιασµού και υλοποίησής τους. Επιπλέον, η εισροή ευρωπαϊκών
πόρων για χρηµατοδοτήσεις δράσεων και
υποδοµών που εντάσσονται στην κοινωνική
ένταξη, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη αποτελεσµατικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, παρ’
όλες τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, η διακυβέρνηση στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι
προβληµατική. Κι αυτό είναι φανερό, τόσο από
την αναποτελεσµατικότητα των κοινωνικών
πολιτικών, όσο και από την αποτύπωσή τους
στα Εθνικά Στρατηγικά Κείµενα.
Τα Σχέδια ∆ράσης αντιµετωπίζουν τις
προτεραιότητες και τις προκλήσεις της κοινωνικής ένταξης µε τρόπο αποσπασµατικό και ασυντόνιστο. Κατά συνέπεια, οι δράσεις για τη
µείωση της φτώχειας, που συνιστά κυρίαρχο
στόχο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δεν αποτελεί αντικείµενο µίας ολοκληρωµένης, επιχειρησιακά σχεδιασµένης, πολιτικής
προσέγγισης. Αντίθετα, οι προσπάθειες για τη
µείωσή της περιορίζονται σε έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που απευθύνονται σε ευπαθείς
κοινωνικά οµάδες, οι οποίες ήδη ωφελούνται
των παροχών κοινωνικής πρόνοιας και σε
εξαγγελίες ίδρυσης ποικίλων Επιτροπών, Οργανισµών και ∆ιευθύνσεων.
Πράγµατι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, µε σκοπό την καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, οι
κυβερνήσεις εξήγγειλαν τη δηµιουργία: Εθνι-

κής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας στο Υπουργείο Εργασίας, Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής
Συνοχής, Εθνικού Συµβουλίου για την Κοινωνική Προστασία, καθώς και Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής Προστασίας, εκ των
οποίων θεσπίστηκαν, τελικά, τα τρία πρώτα.
Ωστόσο, παρά τη θέσπισή τους, ο µεν ρόλος
της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3144/2003) παρέµεινε υποβαθµισµένος, το δε πρόσφατα ιδρυθέν Εθνικό Ταµείο
Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 3631/2008), που
σύµφωνα µε το ΕΣ∆Εν 2008-2010, θα διαδραµάτιζε ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην καταπολέµηση της φτώχειας, ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ. Η Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΟΚΕ), ήδη πριν τη θεσµοθέτηση του
εν λόγω Ταµείου είχε επισηµάνει ότι «η
σύστασή του συνιστά µεν µία στοχευµένη
δράση για την καταπολέµηση της φτώχειας,
πλην όµως µε το σχετικό νοµοσχέδιο […..] δεν
εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συµβολής του στην καταπολέµηση της
φτώχειας, ούτε καθορίζονται µε σαφήνεια τα
πρόσωπα που θα επωφεληθούν από τις δράσεις
του».36
Η σύσταση Επιτροπών και Συµβουλίων, καθώς και Οργανισµών φαίνεται να συνιστούν την πρώτη πολιτική επιλογή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων
κοινωνικής πολιτικής. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται εν µέρει, λόγω του ότι αφενός υπερέχει
σε επίπεδο εντυπώσεων, αφετέρου και ως
διαδικασία υπερέχει σε ταχύτητα και σε ευκολία. Ωστόσο, απουσιάζουν οι απαραίτητοι µηχανισµοί που θα παρακολουθήσουν την πρόοδο
των εργασιών και θα αξιολογήσουν εν τέλει τη
συµβολή των νοµοθετικών πρωτοβουλιών στην
επίλυση των προβληµάτων που έχουν κληθεί να
αντιµετωπίσουν. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει σήµερα µία πληθώρα ανενεργών ή υποβαθµισµένων Επιτροπών και Συµβουλίων, αλλά και
πολλοί Οργανισµοί, που παραµένουν στα χαρτιά ή που λειτουργούν χωρίς, ωστόσο, να
αξιοποιούνται καταλλήλως. Ενδεικτικά αναφέρουµε το Συµβούλιο Οικογένειας και Πληθυσµού (Ν. 3454/2006), που δεν έχει ενεργοποιηθεί µέχρι σήµερα, και το Εθνικό Παρατηρητήριο ΑµεΑ (Ν. 3144/2003), το οποίο,
παρότι αναµενόταν να δράσει ενισχυτικά για

35
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µη έγκαιρη κρατική παρέµβαση, οδηγεί σε
διακοπή ή υποχρηµατοδότηση των µέτρων.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η υποβάθµιση των
δράσεων και η ακύρωση της προόδου που έχει
επιτευχθεί. Ως παράδειγµα, µπορούµε να αναφέρουµε τη διακοπή χρηµατοδότησης δοµών
και δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των
ψυχικά ασθενών37 (2009), αλλά και τη λήξη της
χρηµατοδότησης του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι», των Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ)
και της Φύλαξης παιδιών µε Αναπηρία (2008).38
Παρότι, τελικά, η χρηµατοδότηση εξασφαλίστηκε, τα παραδείγµατα αυτά αναδεικνύουν,
µεταξύ άλλων, την ολιγωρία, την προχειρότητα
και την αποσπασµατικότητα στο σχεδιασµό της
κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, την ελλιπή
παρακολούθηση των δράσεων και τελικά την
ανεπάρκεια της διακυβέρνησης.
Τέλος, όσον αφορά την ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου, την κινητοποίηση και
συµµετοχή του συνόλου των φορέων στα ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, το 2001 µε τη συνταγµατική θεσµοθέτηση της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, έγινε ένα σηµαντικό
βήµα προς την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, το οποίο ενισχύθηκε περαιτέρω µε τη
δηµιουργία Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής
Προστασίας (Ν. 3144/2003). Ωστόσο, η σταδιακή υποβάθµιση του ρόλου της Επιτροπής
Κοινωνικής Προστασίας και η απουσία σταθερού πλαισίου κοινωνικής διαβούλευσης
λειτουργούν αποτρεπτικά, ενώ «η σύντοµη ή
και αποσπασµατική διαβούλευση κατά τα διαστήµατα σύνταξης των Εθνικών Εκθέσεων δε
συµβάλλει στη συγκρότηση µίας συνεκτικής
και ολοκληρωµένης στρατηγικής».39 Οι προσπάθειες ενθάρρυνσης του κοινωνικού διαλόγου και ενίσχυσης της δηµόσιας διαβούλευσης
εξακολουθούν να παρουσιάζουν σηµαντικά κενά και ελλείψεις.
Το πεδίο της διακυβέρνησης αποτελεί
τη σηµαντικότερη από όλες τις προτεραιότητες
της Κοινωνικής Ένταξης, αλλά και της κοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Μία χαµηλής ποιότητας διακυβέρνηση, δυσχεραίνει τόσο το σχεδιασµό, όσο και την αποτελεσµατική υλοποίηση των πολιτικών, καθώς και την εκπλήρωση

την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης
των ΑµεΑ, παραµένει ανενεργό.
Τα παραπάνω παραδείγµατα αποτελούν
ένα µικρό µόνο κοµµάτι της εικόνας που
επικρατεί στο πεδίο της άσκησης κοινωνικής
πολιτικής. Ένα άλλο, είναι η πλούσια παραγωγή νοµολογίας, χωρίς όµως αυτή να συνοδεύεται και από τις κατάλληλες προϋποθέσεις
που θα υποστηρίξουν την εφαρµογή της (το
πρόβληµα αυτό πάντως δεν είναι αποκλειστικότητα της κοινωνικής πολιτικής), µε αποτέλεσµα, η υλοποίηση των εν λόγω νόµων να
καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη. Ενδεικτικά,
αυτό συνέβη µε το Ν. 3518/2006 που θέσπιζε
την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση ενός
έτους για όλα τα παιδιά. Ο νόµος τελικά
ανεστάλη στα βασικά του σηµεία µε διαδοχικές
αποφάσεις από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας
για µία διετία, ενώ πρόσφατα η νέα ηγεσία του
Υπουργείου δήλωσε την πρόθεση εφαρµογής
του. Επιπλέον, διαπιστώνεται µία συνεχής
αντικατάσταση των υφιστάµενων νόµων µε
νέους, που δεν µπορεί παρά να αποδοθεί σε εξ’
αρχής ελλιπείς σχεδιασµούς και προβλήµατα
στην υλοποίησή τους (πχ. Ν. 2889/2001, Ν.
3106/2003, Ν. 3329/2005 και Ν. 3370/2005
που αναφέρονται στο Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας).
Όσον αφορά τους οικονοµικούς πόρους
της κοινωνικής πολιτικής και τη σχέση τους µε
τη διακυβέρνηση, πρέπει να σηµειωθεί ότι
µεταξύ 1996 και 2000, οι κοινωνικές δαπάνες
αυξήθηκαν σηµαντικά, ενώ έκτοτε παραµένουν
σταθερές. Σήµερα, οι κοινωνικές δαπάνες στην
Ελλάδα αποτελούν το 24,4% του ΑΕΠ και
υπολείπονται µόνο δύο ποσοστιαίες µονάδες
από το µέσο όρο της ΕΕ-27 (26,2%), ενώ
βρίσκονται πολύ υψηλότερα από πολλές άλλες
χώρες, µεταξύ των οποίων το Λουξεµβούργο
(19,3%) και η Ιρλανδία (18,9%). Έτσι, λοιπόν,
η αναποτελεσµατικότητα της κοινωνικής πολιτικής δε µπορεί να αποδοθεί πρωτίστως στην
έλλειψη κοινωνικών πόρων.
Εξάλλου δεν πρέπει να µας διαφεύγει
ότι, µε εξαίρεση τις διάφορες εισοδηµατικές/
επιδοµατικές ενισχύσεις, τα περισσότερα µέτρα
και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο. ∆ηλαδή, η υλοποιούµενη
εθνική κοινωνική πολιτική, ασκείται κατά το
µεγαλύτερο µέρος της µε ευρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση. Κι εδώ το πρόβληµα της διακυβέρνησης είναι εµφανές, διότι σε περίπτωση
διακοπής ή λήξης της συγχρηµατοδότησης, η

37
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των βασικών στόχων της κοινωνικής πολιτικής.
Η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, η παρακολούθηση και ο συντονισµός των πολιτικών
και των επιµέρους δράσεων, η ανάπτυξη διατοµεακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών,
η αξιόπιστη στατιστική απεικόνιση ανά τοµέα,
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, η ουσιαστική
διαβούλευση και ο διάλογος µε τους πολίτες
και τους κοινωνικούς εταίρους συνιστούν
µερικές, µόνο, από τις προϋποθέσεις που θα
έπρεπε να πληρούνται για µία σωστή διακυβέρνηση. Και αυτό έχει επισηµανθεί πολλάκις
µέσα από τα ΕΣ∆Εν. Ωστόσο, πολύ λίγα
πράγµατα έχουν επιτευχθεί στον τοµέα αυτό. Ο
στόχος για µία «αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική» φαίνεται να έχει από καιρό εγκαταλειφθεί.40

Έχουν ήδη περάσει εννέα χρόνια από
τότε που συντάχθηκε στην Ελλάδα το πρώτο
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική
Ενσωµάτωση, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής και της Ανοιχτής
Μεθόδου Συντονισµού. Το ελληνικό σύστηµα
κοινωνικής προστασίας και η εθνική κοινωνική
πολιτική, παρόλες τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, εξακολουθούν να είναι αδύναµα
και να χαρακτηρίζονται από αποσπασµατικότητα, προχειρότητα και έλλειψη στρατηγικού
σχεδιασµού. Σ’ ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη και τις πολιτικές για την καταπολέµηση
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
δε φαίνεται να έχουν αλλάξει πολλά.
Το 2000, Έκθεση για τη Φτώχεια στην
Ελλάδα,41 συγκαταλέγει µεταξύ των παραγόντων που συµβάλλουν στη γέννηση και διατήρηση της φτώχειας, την ανεργία και την
ελλιπή προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης σε ενήλικες εργαζοµένους, τη συνεχώς
µειούµενη οικογενειακή προστασία, την ύπαρξη φτωχών ηλικιωµένων, ανασφαλίστων και
χαµηλοσυνταξιούχων, καθώς και την είσοδο
µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών.
Στην ίδια έκθεση τονίζεται η απουσία µιας
ολοκληρωµένης πολιτικής για την καταπολέµηση της φτώχειας στην Ελλάδα, αλλά και η
µειωµένη αποτελεσµατικότητα των πολιτικών
κοινωνικής ένταξης, λόγω της έλλειψης οργανωµένου συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας.

Η είσοδος της χώρας στην ΟΝΕ και η
δέσµευση της Ελλάδας να εργαστεί την επόµενη δεκαετία για την επίτευξη του στόχου της
Λισσαβόνας, διασφαλίζοντας µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, δηµιούργησε προσδοκίες για τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσµού µέσω της µείωσης των ανισοτήτων και
της αναβάθµισης του εθνικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας.
Το 2001 ξεκινάει µία νέα εποχή για
την εθνική κοινωνική πολιτική, στο πλαίσιο
µιας ανανεωµένης ευρωπαϊκής κοινωνικής
πολιτικής µε κύριο εργαλείο την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού. Η εθνική υποχρέωση εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης ανά διετία, η
ανάγκη καταγραφής και παρακολούθησης της
προόδου των υλοποιούµενων πολιτικών και
µέτρων και η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων, καθώς και η εκ των
υστέρων αξιολόγησή τους από την Ε.Ε. µέσω
των Κοινών Εκθέσεων, συνιστούσαν συνθήκες
ικανές για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων
εκείνων που θα συνέβαλαν σε µία εκ των
βάθρων αλλαγή του τρόπου και της φιλοσοφίας
που ασκείται η κοινωνική πολιτική στη χώρα
µας. ∆υστυχώς όµως, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.
Αντίθετα, η ευρωπαϊκή πολιτική κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης ελάχιστα επηρέασε την ελληνική κοινωνική πολιτική, και κατ’ επέκταση τον τρόπο λειτουργίας
του κοινωνικού κράτους, ίσως διότι, µεταξύ
άλλων, όπως έχει επισηµανθεί «έχει χαρακτήρα
ήπιας παρέµβασης που στηρίζεται στην εθελοντική και µη δεσµευτική εφαρµογή».42 Το
αποτέλεσµα είναι τα ελληνικά Εθνικά Σχέδια
∆ράσης να έχουν µάλλον τη µορφή Εκθέσεων
προς την Ε.Ε., παρά Επιχειρησιακών Σχεδίων
µε συγκεκριµένες κατευθύνσεις πολιτικής. Ο
De la Rosa, προχωρώντας ένα βήµα παρακάτω,
υποστήριξε ότι τα Σχέδια ∆ράσης απλώς νοµιµοποιούν µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί, και κατ’ αυτόν τον τρόπο συνιστούν διοικητικές ασκήσεις επί χάρτου που δεν
επιδεικνύουν πραγµατική πολιτική βούληση και
δέσµευση.43
Στην περίπτωση της Ελλάδας θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη του ελληνικού κράτους πρόνοιας,
αλλά και η βελτίωση των εργαλείων άσκησης
πολιτικής (µηχανισµών και δοµών), προκειµένου να υπηρετούν µε αποτελεσµατικό τρόπο το
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στόχο της προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης, αποτέλεσαν µία από τις χαµένες προκλήσεις της προηγούµενης δεκαετίας.
Πράγµατι, σχεδόν δέκα χρόνια µετά,
λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει όσον αφορά την
κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από τους δείκτες που αφορούν την
κοινωνική ένταξη παραµένουν σταθεροί ή
χειροτερεύουν (βλ. αναλυτικά στο παράρτηµα).
Το συνολικό ποσοστό κινδύνου φτώχειας παραµένει το ίδιο, η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί,
όπως επίσης και το ποσοστό των εργαζόµενων
φτωχών, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας των ανέργων
έχει επίσης αυξηθεί σηµαντικά. Η ανισότητα
παραµένει σταθερά πάνω από το µέσο όρο της
ΕΕ-27 και η ανεργία, παρά την πρόσκαιρη
µείωση που είχε σηµειώσει, εξακολουθεί να
είναι υψηλή, όπως και η µακροχρόνια ανεργία.
Επιπλέον, ακόµη εκκρεµούν η αναβάθµιση της
δηµόσιας εκπαίδευσης, της δια βίου µάθησης
και της επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως επίσης και η αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων που παρουσιάζονται στην πρόσβαση και
πολύ περισσότερο στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και µακροχρόνιας φροντίδας.
Σταθερή παραµένει και η κατάσταση
σχετικά µε τις ανεπάρκειες που χαρακτηρίζουν
τις ίδιες τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης στην
Ελλάδα. Σε πρόσφατη Έκθεση για τη Φτώχεια,
αναφέρονται, µεταξύ αυτών, για ακόµη µία
φορά: η απουσία συνολικού στρατηγικού σχεδιασµού, η έλλειψη µηχανισµών αξιολόγησης
των υλοποιούµενων πολιτικών, η αδυναµία
ορθής στόχευσης, η ανεπάρκεια των χρηµατικών παροχών, η αδυναµία συντονισµού µεταξύ
των Υπουργείων και η ελλιπής και δύσκολη
πληροφόρηση των δικαιούχων.44
Τα προβλήµατα εξακολουθούν να είναι
αµετάλλακτα. Και λίγο ή πολύ, έχουν επισηµανθεί όλα αυτά τα χρόνια, είτε εµµέσως, είτε
αµέσως, τόσο από την εκάστοτε εθνική πολιτική ηγεσία µέσω των Στρατηγικών Εκθέσεων,
όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω
των Κοινών Εκθέσεων. Αυτό που ακόµα εκκρεµεί, είναι η πρακτική επίλυσή τους.
Σήµερα, στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που αντιµετωπίζει η χώρα µας, είναι
ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη το κοινωνικό κράτος να είναι αποτελεσµατικό και να επιτελεί
σωστά το ρόλο του. Τα προβλήµατα και οι
ανεπάρκειες που το χαρακτηρίζουν είναι γνω44

στά και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι
κι αυτά συγκεκριµένα. Αυτό που απαιτείται
πρωτίστως είναι να υπάρχει ισχυρή πολιτική
βούληση για να αποκτήσει το κοινωνικό κράτος
τη σηµασία που δικαιούται. Στο πλαίσιο αυτό,
βασικό µέληµα θα πρέπει να είναι, οι πόροι και
οι δράσεις να κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχει
πραγµατική ανάγκη. Για να επιτευχθεί όµως
αυτό, απαραίτητο προαπαιτούµενο είναι η ριζική αναδιάρθρωση του ίδιου του κοινωνικού
κράτους και η αποκατάσταση της σχέσης
κράτους – πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Το τελευταίο είναι και το δυσκολότερο, γιατί απαιτεί τη
λήψη τολµηρών µέτρων που θα προωθούν την
κοινωνική δικαιοσύνη και θα αντιτίθενται σε
διεκδικήσεις, µικροσκοπιµότητες και πολιτικά
συµφέροντα. Η πορεία προς την επίτευξη του
στόχου αυτού είναι δύσκολη και, τις περισσότερες φορές, επώδυνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: H ∆ιαχρονική εξέλιξη των βασικών ∆εικτών/ Στόχων Πολιτικής
Πίνακας 1: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας (%)
2001
2002
2003* 2004
2005
20
:
21
20
20
22
21
20
33
:
29
28
28

2006
21
23
26

2007
20
23
23

2008
20
23
22

Πίνακας 2: Χάσµα κινδύνου φτώχειας (%)
2001
2002
2003* 2004
2005
28
:
29
25
24

2006
26

2007
26

2008
25

Πίνακας 3: Σχολική διαρροή/ πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Σύνολο Ελλάδας
17.1
16.5
16.0*
14.7
13.6
15.5
14.6

2008
14.8

Σύνολο Ελλάδας
Παιδιά (0-17)
Ηλικιωµένοι (65 +)
* ∆ιακοπή σειράς δεδοµένων.
Πηγή: Eurostat/EU-SILC.

Σύνολο Ελλάδας
* ∆ιακοπή σειράς δεδοµένων.
Πηγή: Eurostat/EU-SILC.

*Αλλαγή τρόπου υπολογισµού του δείκτη.
Πηγή: Eurostat/EU-SILC.

ΕΕ-15
Ελλάδα

Σύνολο
Γυναίκες
Σύνολο
Γυναίκες

2001
7.3
8.3
10.7
16.1

Πίνακας 4: Ποσοστό ανεργίας (%)
2002
2003
2004
2005
7.6
8.0
8.1
8.1
8.5
8.8
8.9
8.9
10.3
9.7
10.5
9.9
15.7
15.0
16.2
15.3

2006
7.7
8.5
8.9
13.6

2007
7.0
7.8
8.3
12.8

2008
7.1
7.6
7.7
11.4

Πηγή: Eurostat/ LFS.

ΕΕ-15
Ελλάδα

Πίνακας 5: Ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας (%)
2002
2003
2004
2005
2006
3.1
3.3
3.4
:
3.2
5.3
5.3
5.6
5.1
4.8

2001
3.1
5.5

2007
2.8
4.1

2008
2.6
3.6

Πηγή: Eurostat/LFS.

ΕΕ-15
Ελλάδα

Σύνολο
Γυναίκες
Σύνολο
Γυναίκες

Πίνακας 6: Ποσοστό απασχόλησης (%)
2001
2002
2003
2004
2005
64.1
64.2
64.5
64.9
65.4
55.0
55.6
56.2
57.0
57.8
56.3
57.5
58.7
59.4
60.1
41.5
42.9
44.3
45.2
46.1

2006
66.2
58.7
61.0
47.4

2007
66.9
59.7
61.4
47.9

2008
67.3
60.4
61.9
48.7

Πηγή: Eurostat/EU-SILC.

ΕΕ-15
Ελλάδα

2001
27.0
24.3

Πίνακας 7: ∆απάνες κοινωνικής προστασίας (% του ΑΕΠ)
2002
2003
2004
2005
2006
27.3
27.7
27.6
27.7
27.3
24.0
23.5
23.5
24.6
24.5

2007
26.9
24.4

Πηγή: Eurostat/ESSPROS.

Πίνακας 8: Ποσοστό κινδύνου φτώχειας εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση (%)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ΕΕ-15
8
8
8
8
7
7
8
8
Ελλάδα
13
14
13
13
14
14
14
Πηγή: Eurostat/EU-SILC.
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