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Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση εκπονείται για τέταρτο συνεχόμενο έτος για λογαριασμό 

της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF, σε μια περίοδο που η επιδείνωση της 

κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα είναι εμφανής στους κοινωνικούς δείκτες 

περισσότερο από ποτέ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο έτος 2013, η φτώχεια απειλεί το 28,8% των παιδιών (από 20,4% το 

2005 και 23,7% το 2011). Πλέον, η επιδείνωση της κατάστασης των παιδιών δεν 

βασίζεται σε εικασίες ή προφανή συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κρίσης στα παιδιά, αλλά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Γι’ αυτό, η ελληνική πολιτεία θα 

πρέπει να θέσει άμεσα και σε υψηλή προτεραιότητα τη λήψη μιας σειράς μέτρων για 

τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών. Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι για 

πρώτη φορά καταρτίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 

οποίου η αναγκαιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη και επιπλέον αποτελεί πάγια απαίτηση 

της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ο.Η.Ε.   

Η φετινή έκθεση εστιάζει κυρίως στις μεταβολές των κοινωνικών δεικτών για 

την περίοδο από την αρχή της οικονομικής κρίσης μέχρι το 2013. Ειδικότερα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελευταία στοιχεία σχετικά με την 

φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα 

παιδιά από το 2009 έως το 2013 με σημείο αναφοράς συγκεκριμένους κοινωνικούς 

δείκτες και τις μεταβολές που υπέστησαν μεταξύ των ετών αυτών, με ιδιαίτερη 

αναφορά στην ακραία φτώχεια.   

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

(bullying) και η έκτασή του στα ελληνικά σχολεία σύμφωνα με τα διαθέσιμα 

ερευνητικά δεδομένα. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνονται μέτρα και πολιτικές για τη 

βελτίωση της κατάστασης των παιδιών, όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα 

της παρούσας έρευνας όσο και από την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα της 

Ελληνική Εθνικής Επιτροπής της UNICEF.   
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Κεφάλαιο 1 

Φτώχεια, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Συνθήκες Διαβίωσης των 

Παιδιών  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2013, 83.356.000 άτομα στις χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και αναλογούν στο 16,6% 

του συνολικού πληθυσμού, έχοντας σημειώσει οριακή μείωση συγκριτικά προς το 

2012 (16,8%) κατά 901.000. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 

χωρών της Ε.Ε. με ποσοστό 23,1% (σταθερό σε σχέση με το 2012), που αναλογεί σε 

2.529.000 άτομα, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (22,4%), τη Βουλγαρία (21%)  τη 

Λιθουανία.   (20,6%) και την Ισπανία (20,4%).  
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Κροατία

Σλοβακία
Ηνωμένο …
Αυστρία
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Δανία

Η Παιδική Φτώχεια στην Ε.Ε. (2013)
(Πηγή: Eurostat)
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Τα παιδιά (ηλικίας έως 18 ετών) αποτελούν, σύμφωνα με στοιχεία της 

Eurostat για το 2013, το 23% του συνόλου των φτωχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

το συνολικό αριθμό τους να φθάνει τα 19.126.000 ή το 20,2% της αντίστοιχης 

πληθυσμιακής ομάδας. Γενικά και η παιδική φτώχεια παρουσιάζει σταθερές τάσεις τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο από το 2005 στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, 

κυρίως, τα ποσοστά εμφανίζουν αυξητική τάση που φθάνει τις δύο ποσοστιαίες 

μονάδες. Μεταξύ 2012 και 2013 τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας 

αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ή 218.000 άτομα στο σύνολο των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλύτερη ετήσια μείωση σημειώθηκε στην 

Τσεχία με 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, στη Ρουμανία 2,5 και στην Ιρλανδία κατά 2 

ποσοστιαίες μονάδες. Αντιθέτως, μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ 2012 και 

2013, σημειώθηκε στη Λιθουανία 6,1 μονάδες, στη Πορτογαλία με 2,6 και στην 

Ελλάδα με 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. (πρώτη 

μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης), όσον αφορά τα ποσοστά της παιδικής φτώχειας, 

για το 2013, από τέταρτη το 2012 και έβδομη το 2010 και 2011. Το 2013 το 28,8% 

των παιδιών διαβιούν σε νοικοκυριά με εισόδημα χαμηλότερο το 60% του μέσου 

διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, που αποτελεί το επίσημο όριο της 

εισοδηματικής φτώχειας. Η παιδική φτώχεια συνεχίζει να αυξάνεται για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά, εφόσον μεταξύ 2012 και 2013 ο αντίστοιχος δείκτης αυξήθηκε 

κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες (26,9% το 2012). Αυτό σημαίνει ότι επιπλέον 35.000 

παιδιά προστέθηκαν σε εκείνα που βρίσκονται  σε κίνδυνο φτώχειας, με το συνολικό 

τους αριθμό για το 2013 να φθάνει τα 556.000 άτομα. 
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 Η Φτώχεια σε αριθμούς (2012-2013) 
(Πηγή: Eurostat) 

  2012 2013 

Κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο 5.708€ 5.023€ 

Κατώφλι κινδύνου φτώχειας για νοικοκυριά με 2 
ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά κάτω των 14 ετών 11.986€ 10.547€ 

Άτομα κάτω από το όριο φτώχειας (σε χιλιάδες)   
 Σύνολο Πληθυσμού 2.536 2.529 
 Σύνολο Παιδιών 521 556 
  Έως 6 ετών 158 168 
  6 έως 11 ετών 169 176 
  12 έως 17 ετών 194 212 

 

Η ομάδα των παιδιών που επηρεάζεται, διαχρονικά, περισσότερο από την 

φτώχεια είναι τα παιδιά των μεταναστών (παιδιά με ξένη υπηκοότητα γονέων). 

Μεταξύ 2012 και 2013 το ποσοστό των παιδιών αυτών που βρίσκονται κάτω από το 

όριο της φτώχειας αυξήθηκε από 53,1% σε 61,1% αντιστοίχως, σημειώνοντας 

αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες.  

Στο σύνολο των παιδιών στην Ελλάδα, η ηλικιακή ομάδα των παιδιών που 

φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από την φτώχεια είναι οι έφηβοι (ηλικίες 12-17 

ετών), εφόσον αποτελούν την πλειοψηφία των φτωχών παιδιών (38,1% για το 2013) 

και τα μισά από το σύνολο των παιδιών που «κύλησαν» στη φτώχεια μεταξύ 2012-

2013, αλλά και ταυτόχρονα τα επίπεδα της φτώχειας φθάνουν το 32,5% του συνόλου 

της ηλικιακής τους ομάδας. Οι συνθήκες αυτές στους έφηβους είναι αρκετά πιθανό 

να τους ακολουθήσουν και κατά την πρώιμη ενηλικίωσή τους, δεδομένου ότι στην 

επόμενη ηλικιακή κατηγορία των νέων 18-24 ετών τα ποσοστά της φτώχειας για το 

2013 φθάνουν το 34,1%, υψηλότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού. 
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Ο βαθμός που η φτώχεια επηρεάζει τα παιδιά στην Ελλάδα, αποτυπώνεται και 

από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά, που σύμφωνα 

με στοιχεία της Eurostat για το 2013, βρίσκονται στην πρώτη θέση των χωρών της  

Ε.Ε. με 28,9%. Από τα ίδια στοιχεία διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των φτωχών 

νοικοκυριών με παιδιά και εκείνων χωρίς παιδιά κυμαίνεται για το 2013 στις 11 

ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα μεταξύ των στατιστικών αποτελεσμάτων το 2012 

και του 2013 εμφανίζονται σημαντικές αποκλείσεις στους δύο τύπους νοικοκυριών 

που παραδοσιακά πλήττονται από τη φτώχεια, τα μονογενεϊκά και τα 

τρίτεκνα/πολύτεκνα. Στα μεν πρώτα τα ποσοστά της φτώχειας μειώθηκαν από 66% 

το 2012 σε 37,2% το 2013, ενώ στα δεύτερα τα αντίστοιχα ποσοστά αυξήθηκαν από 

31,3% το 2012 σε 38% το 2013. Η συνολική επιβάρυνση, ωστόσο, των ποσοστών της 

φτώχειας από τα συγκεκριμένα νοικοκυριά, είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι δεν 

ξεπερνούν αθροιστικά το 6% του συνόλου των νοικοκυριών.   

Γενικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ετών 2012 και 2013 η παιδική 

φτώχεια αυξήθηκε αλλά με μικρότερη ένταση από την προηγούμενη ετήσια μεταβολή 

(μεταξύ 2011 και 2012 αυξήθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες). Ωστόσο, συνεχίζει 

να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι συνολική φτώχεια παρέμεινε σταθερή, ενώ η 

16,6%

14,6%

18,7%

31,9%

12,7%

14,2%

26,6%

17,3%

23,1%

17,9%

28,9%

37,2%

20,2%

25,6%

31,4%

28,6%

Σύνολο

Νοικοκυριά χωρίς παιδιά

Νοικοκυριά με παιδιά

Ένας γονέας με παιδιά

Δυο ενήλικες με ένα παιδί

Δυο ενήλικες με δύο παιδιά

Δυο ενήλικες με τρία ή 
περισσότερα παιδιά

Δύο ή περισσότεροι ενήλικες με 
παιδιά

Κίνδυνος Φτώχειας κατά τύπο νοικοκυριού (2013)
(Πηγή: Eurostat)

Ε.Ε. Ελλάδα
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μείωση του ορίου της εισοδηματικής φτώχειας, για δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα 

παιδιά  κάτω των 14 ετών, κατά 1.439€ ή 12% μεταξύ 2012 και 2013, υποδηλώνει ότι 

το βιοτικό επίπεδο των φτωχών παιδιών χαμηλώνει και οι συνθήκες διαβίωσής τους 

επιδεινώνονται. Παράλληλα, ο κίνδυνος φτώχειας υπολογιζόμενος με το όριο της 

φτώχειας του έτους 2008 (που για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά 

κάτω των 14 ετών ήταν 13.608€, 3.061€ υψηλότερο από το 2013)  και εκφρασμένο 

σε τιμές του 2013, με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή ( ο μέσος 

ετήσιος δείκτης αυξήθηκε κατά 9,6% από το 2008 στο 2013), εκτιμάται στο 44,3% 

του συνόλου του πληθυσμού και το 51,8% του συνόλου των παιδιών. 

Κατά μια άποψη, ο δείκτης της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, 

είναι δυνατόν να αποτυπώσει καλύτερα τις συνθήκες αποστέρησης, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει τρείς επιμέρους δείκτες, τα άτομα που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

εισοδηματικής φτώχειας ή τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες σοβαρής υλικής 

στέρησης ή τα άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας1. Τα 

άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το 2013, 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φθάνουν τα 3.904.000 άτομα και αναλογούν στο 

35,1% του συνόλου του πληθυσμού της Ελλάδας. Μεταξύ των ετών 2012 και 2013 ο 

δείκτης αυξήθηκε κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα ή κατά 109.000 άτομα. 

Στα παιδιά ο δείκτης της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε 

μεταξύ 2012 και 2013, στην Ελλάδα, κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες ή συνολικά κατά 

48.000 παιδιά, με αποτέλεσμα για το 2013 ο αριθμός των παιδιών αυτών να 

ξεπεράσει τις 700.000 και να φθάνει τις 734.000 ή το 38,1% του συνόλου των 

παιδιών. Παρά το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη ομάδα των παιδιών η Ελλάδα 

βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(προηγούνται η Βουλγαρία με 51,5% και η Ρουμανία με 48,5%, με στοιχεία του 

2013),  εντούτοις η τάση στις περισσότερο χώρες της Ένωσης είναι πτωτική, ακόμα 

                                                             
1 Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης των υλικών στερήσεων υπολογίζει τα άτομα τα οποία από ένα κατάλογο 
9 αγαθών και υπηρεσιών στερείτε άνω των τεσσάρων. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει: Δυσκολίες 
ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, κλπ, οικονομική 
αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών, για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη 
ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, για αντιμετώπιση έκτακτων, αλλά 
αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 540 ευρώ, οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο 
(περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο), έγχρωμη τηλεόραση, πλυντήριο ρούχων, ΙΧ επιβατηγό 
αυτοκίνητο και αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.  
Ο δείκτης της χαμηλής έντασης εργασίας «αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-59 ετών 
που διαβιούν σε νοικοκυριά που τα μέλη τους εργάστηκαν λιγότερο από το 20% της συνήθους 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.» (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014) 
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και σε εκείνες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, ενώ στην Ελλάδα σαφώς ανοδική 

για τρεις συνεχόμενες χρονιές.     

 
 Σε αντιστοιχία προς το δείκτη της φτώχειας, ο δείκτης της φτώχειας ή 

κοινωνικός αποκλεισμός, παρουσιάζει επίσης ανομοιογενή κατανομή εντός των 

ηλικιακών κατηγοριών των παιδιών, με τους εφήβους (ηλικίες 12-17 ετών) να 

αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα. Επίσης, μεταξύ 2012 και 2013 τα πιο μικρά παιδιά, 

μέχρι 6 ετών, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

μειώθηκαν ελαφρώς κατά 8.000, με αποτέλεσμα ο πραγματικός αριθμός των παιδιών 

που προστέθηκαν στην εν λόγω ομάδα να φθάνει τις 55.000, εκ των οποίων τα 2/3 

είναι έφηβοι. 

Παράλληλα, στο σύνολο των νοικοκυριών με παιδιά ο δείκτης φτώχεια ή 

κοινωνικός αποκλεισμός, για το 2013, έφθασε το 38,8%, με τα μονογονεϊκά και τα 

τρίτεκνα/πολύτεκνα νοικοκυριά να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά, 54,8% και 41,9% 

αντιστοίχως, μειωμένα ωστόσο από το 2012. Η απόκλιση, όμως μεταξύ των 

νοικοκυριών με παιδιά και χωρίς παιδιά είναι σαφώς πιο περιορισμένη συγκριτικά 

προς τον δείκτη της φτώχειας, εφόσον στα δεύτερα το ποσοστό φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού έφθασε το 32,7% το 2013 (6,1 ποσοστιαίες μονάδες 

διαφορά με τα νοικοκυριά με παιδιά). 

 

 

 

30,0%
28,7%

30,4%

35,4%

38,1%

26,5%
27,4% 27,2% 27,9% 27,7%

2009 2010 2011 2012 2013

Φτώχεια ή Κοινωνικός αποκλεισμός στα Παιδιά
(Πηγή: Eurostat)

Ελλάδα Ε.Ε.
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 Φτώχεια ή Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα 
(Πηγή: Eurostat) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Σύνολο Πληθυσμού (σε χιλ.) 3.007 3.031 3.403 3.795 3.904 

Παιδιά έως 18 ετών 572 547 597 686 734 

Σύνολο Πληθυσμού (%) 27,6 27,7 31,0 34,6 35,7 

Παιδιά έως 18 ετών 30,0 28,7 30,4 35,4 38,1 

 Έως 6 ετών 27,8 25,3 26,6 33,2 32,7 

 6 έως 11 ετών 27,8 26,3 31,0 33,9 37,9 

 12 έως 17 ετών 34,7 34,7 33,7 39,2 43,6 

  

 Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό που ο δείκτης της 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού διευρύνεται προς τις υψηλότερες εισοδηματικές 

ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, υποδηλώνουν την γενικότερη επίδραση στη 

συνολική αποστέρηση των δύο επιμέρους δεικτών, πέρα της φτώχειας, που τον 

συνδιαμορφώνουν, δηλαδή της σοβαρής υλικής στέρησης και της χαμηλής έντασης 

εργασίας στο νοικοκυριό. 

 Δεδομένου ότι ο δείκτης της έντασης εργασίας στο νοικοκυριό καθορίζεται με 

βάση την αναλογία επί της «συνήθους απασχόλησης» και η μέση ετήσια ανεργία για 

το 2013 να φθάνει το 27,5% του εργατικού δυναμικού, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 

τελικά η ένταση εργασίας αντιστοιχεί σε διαχρονικά χαμηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης. Υπό την προσέγγιση αυτή, δεν είναι τυχαίο που τα ποσοστά της πολύ 

χαμηλής έντασης εργασίας φθάνουν τα ίδια σχεδόν επίπεδα με την μηδενική εργασία 

στο νοικοκυριό. Γενικά για το 2013 τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά (με ηλικία 

υπευθύνου έως 60 ετών) με χαμηλή ένταση εργασίας έφθαναν το 54,5% του 

αντίστοιχου συνόλου, μειωμένα από το 62,5% το 2012, ενώ με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας το 75,7%, το 2013 μειωμένα ελαφρώς από το 79,3% του 2012, αντιστοίχως. 
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 Τα παιδιά που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας, δεν 

αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που, αναλογικά, πλήττεται περισσότερο από τις 

συνθήκες αυτές, ωστόσο, μεταξύ των ετών 2012 και 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά 

αυξήθηκαν κατά  6,2 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 4 ποσοστιαίων μονάδων του 

συνόλου του πληθυσμού έως 59 ετών. Για το 2013, ο αριθμός των παιδιών αυτών 

έφθασε τα 265.000 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 80,2% από το 2012, ή 118.000 

άτομα, με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά (έως 6 ετών) να έχουν αυξηθεί από 30.000 σε 

81.000 (μεταξύ 2012-2013) σε ένα μόνο έτος. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα για το 2013 τα συνολικά ποσοστά των ανηλίκων σε νοικοκυριά με πολύ 

χαμηλή ένταση εργασίας να φθάσουν τα ίδια επίπεδα της πιο διευρυμένης ομάδας 

των εξαρτώμενων παιδιών σε νοικοκυριά που κανένας ενήλικος δεν εργάζεται που 

αναλογούν στο 13,9%. Οι έμμεσες επιπτώσεις για τα παιδιά που ανατρέφονται σε 

περιβάλλον ανεργίας μπορεί να σχετίζονται με τις γενικότερες μελλοντικές τους 

προσδοκίες, πρότυπα και συμπεριφορές, αλλά στο βαθμό που η εργασία αποτελεί τη 

μοναδική ή σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για τα περισσότερα νοικοκυριά, οι 

άμεσες επιπτώσεις συνδέονται με τις συνθήκες διαβίωσής τους. 

 Ο δείκτης της σοβαρής υλικής στέρησης επιχειρεί να περιγράψει συνολικά 

αυτές τις συνθήκες διαβίωσης και να ενσωματώσει το βαθμό της αποστέρησης. Ο 

αριθμός των παιδιών που στερούνταν άνω των τεσσάρων από ένα κατάλογο κοινών 

αγαθών και υπηρεσιών για το 2013 έφθασε τις 449.000 ή το 23,3% του συνόλου της 

ηλικιακής κατηγορίας από τις 404.000 ή 20,9% το 2012 αντιστοίχως, σημειώνοντας 

14,2%

7,6%

4,4%

7,8%

10,8%

18,2%

13,8%

12,1%

14,6%

14,8%

Έως 59 ετών

Σύνολο παιδιά

Κάτω των 6 
ετών 

6 έως 11 ετών

12 έως 17 ετών

Άτομα που διαβιούν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας (Πηγή: Eurostat)

2012 2013
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ετήσια αύξηση κατά 45.000 άτομα. Στο συνολικό πληθυσμό ο εν λόγω δείκτης για το 

2013 αναλογούσε στο 20,3%, όμως η ομάδα που επιβαρύνεται περισσότερο από τις 

υλικές στερήσεις στο νοικοκυριό είναι οι νέοι 18-24 ετών, με ποσοστό 29,4% για το 

2013. Εντός της ομάδας των παιδιών, οι έφηβοι (12-17 ετών) εμφανίζουν υψηλότερα 

ποσοστά σοβαρής υλικής στέρησης, αλλά δεν εμφανίζουν αξιοσημείωτη απόκλιση με 

τις μικρότερες ηλικίες, ώστε τελικά να διαμορφώνεται μια σχεδόν ομοιόμορφη 

κατανομή. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αγαθά και υπηρεσίες που 

διαμορφώνουν τον παραπάνω δείκτη καλύπτουν εν μέρει διαφορετικές αλλά εξ ίσου 

σημαντικές ανάγκες, οι οποίες διαφοροποιούνται όχι μόνο μεταξύ των ευρύτερων 

ηλικιακών ομάδων, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών 

κατηγοριοποιήσεων της παιδικής ηλικίας. 

Αναλογία (%) νοικοκυριών κατά αριθμό αγαθών και υπηρεσιών που 
αποστερούνται (2013)  (Πηγή: Eurostat) 

 Αριθμός αγαθών και υπηρεσιών 
Σύνολο Φτωχοί 

4 5 και άνω 4 5 και άνω 

 Σύνολο 10,3 12,3 20,7 36,1 

 Νοικοκυριά χωρίς παιδιά 9,5 10,2 20,0 33,2 

 Νοικοκυριά με παιδιά 11,1 14,6 21,1 38,2 

 Μόνος γονέας με παιδιά 13,0 20,5 16,2 44,1 

 Δύο ενήλικες με ένα παιδί 9,7 11,8 23,4 42,6 

 Δύο ενήλικες με δύο παιδιά 10,8 12,7 22,7 35,9 

 Δύο ενήλικες με τρία ή 
περισσότερα παιδιά 9,0 18,2 15,6 38,0 

 Τρείς ή περισσότεροι ενήλικες 
με παιδιά 14,3 16,0 22,6 37,2 

 

 Διαχρονικά ο μέσος αριθμός των αγαθών και υπηρεσιών που αποστερείται το 

σύνολο του πληθυσμού έχει αυξηθεί συνολικά από την προ κρίσης εποχή φθάνοντας 

για το 2013 το 3,9. Η τάση αυτή είναι υψηλότερη στα παιδιά και χαμηλότερη στα 

άτομα άνω των 65 ετών. Η ένταση της αποστέρησης βαθαίνει περισσότερο καθώς 

υπεισέρχεται ο παράγοντας της φτώχειας, εφόσον τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά που 

στερούνται άνω των πέντε αγαθών και υπηρεσιών φθάνει το 38,2% για το 2013. Το 

στοιχείο που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η υλική στέρηση αρχίζει να 
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επηρεάζει, αν και σε μικρότερο βαθμό, και τα μη φτωχά νοικοκυριά με παιδιά, στα 

οποία το αντίστοιχο ποσοστό για το 2013 έφθασε το 5%, για τα πέντε και πλέον 

αγαθά και υπηρεσίες και το 7,1% για τα τέσσερα, με τα τρίτεκνα/πολύτεκνα και τα 

μονογονεϊκά νοικοκυριά να εμφανίζονται πιο ευάλωτα.  

 Γενικά οι δείκτες που εξετάζουν τις συνθήκες διαβίωσης και μετρούν, ως ένα 

βαθμό την αποστέρηση, δεν σημειώνουν ιδιαίτερα έντονες μεταβολές μεταξύ του 

2012 και 2013. Μπορούν, ωστόσο, από τη μελέτη τους να συναχθούν δυο βασικά 

συμπεράσματα που αφορούν στα παιδιά: πρώτον ότι στα νοικοκυριά με παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, οι δείκτες της αποστέρησης παρά την όποια 

μεταβολή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και δεύτερον ότι αρκετοί από τους δείκτες 

αυτούς έχουν επιδεινωθεί στα νοικοκυριά με παιδιά πάνω από το όριο της φτώχειας, 

αναδεικνύοντας, επίσης το εύρος των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης. Επιπλέον, 

τα φτωχά νοικοκυριά που δηλώνουν μεγαλύτερη αδυναμία για να καλύψουν βασικές 

τους ανάγκες είναι τα μονογενεϊκά και εκείνα με τρείς ή περισσότερους ενήλικες και 

παιδιά.   

 Υλική Αποστέρηση σε Νοικοκυριά με παιδιά 2012-2013 
(Πηγή: Eurostat) 

 Σύνολο Μη Φτωχοί Φτωχοί 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
 % % % % % % 

Αδυναμία πληρωμής μιας βδομάδας 
διακοπών 53,7 54,4 41,4 41,9 83,8 86,5 

Δυσκολίες ανταπόκρισης στην 
πληρωμή πάγιων λογαριασμών, 
δόσεις πιστωτικών καρτών ή 
δανείων 

51,9 46,3 42,5 39,3 75,1 64,2 

Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης 
έκτακτων δαπανών (σχεδόν 540€). 47,6 42,0 35,5 29,5 77,3 74,4 

Οικονομική αδυναμία για 
ικανοποιητική θέρμανση 29,0 24,3 21,6 15,9 47,5 45,9 

Οικονομική αδυναμία για διατροφή 
που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη 
ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή 
λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας. 

17,4 17,5 6,1 3,7 45,4 52,6 

  

Μεταξύ των ετών 2012 και 2013 στα μη φτωχά νοικοκυριά με παιδιά, 

αυξήθηκαν οι περιπτώσεις που δήλωναν οικονομική αδυναμία για κάλυψη έκτακτων 

αλλά αναγκαία δαπανών καθώς και οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική 
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θέρμανση. Στα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά το πρόβλημα αντιμετώπισης των 

παραπάνω αναγκών ήταν ήδη αυξημένο, αλλά το 2013 επιδεινώθηκε. Ειδικότερα η 

οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση, ιδιαίτερα σε νοικοκυριά με μικρά 

παιδιά που είναι και περισσότερο ευάλωτα, επιβαρύνθηκε από την αύξηση του φόρου 

στα καύσιμα, δεδομένου ότι το καλοριφέρ πετρελαίου αποτελεί το πλέον διαδεδομένο 

μέσο θέρμανσης για το 42% των οικογενειών με παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.   

Αδυναμία ανταπόκρισης πληρωμών λογαριασμών σε Νοικοκυριά με παιδιά 
(Πηγή: Eurostat) 

 Σύνολο Μη Φτωχοί Φτωχοί 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
 % % % % % % 

Πληρωμή λογαριασμών 
(ηλεκτρικού. ρεύματος, νερού 
κλπ)  

40,4 37,7 30,1 28,8 65,8 60,6 

Δόσεις καταναλωτικών δανείων, 
πιστωτικών καρτών ή αγορών 
με δόσεις 

20,2 17,7 19,2 17,4 22,8 18,4 

Ενοίκιο κατοικίας ή δόσεις 
δανείου κατοικίας 20,0 18,3 15,3 15,4 31,7 25,8 

 

Οι καθημερινές βασικές ανάγκες που στο σύνολό τους τα νοικοκυριά στην 

Ελλάδα δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν είναι οι πληρωμές πάγιων 

λογαριασμών του νοικοκυριού, δόσεων πιστωτικών καρτών και δανείων. Σχεδόν δύο 

στα τρία φτωχά νοικοκυριά με παιδιά δήλωναν το 2013 οικονομική αδυναμία για 

πληρωμή των πάγιων λογαριασμών της κατοικίας. Η αδυναμία ανταπόκρισης 

υποχρεώσεων σε δόσεις δανείων και στο ενοίκιο της κατοικίας, είναι σαφώς πιο 

περιορισμένη αλλά με ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια τόσο στα φτωχά όσο και 

στα μη φτωχά νοικοκυριά. Ειδικότερα για τα δάνεια μπορεί να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό των δανείων σε 

καθυστέρηση έφθασε  48,5% των καταναλωτικών και το 25,8% των στεγαστικών για 

το 2013, ενώ μέχρι το 2008 τα αντίστοιχα ποσοστά δεν ξεπερνούσαν το 5% με 7%. 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 15,6% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, το 2013 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατοικούν σε ιδιόκτητες οικίες με οικονομικές 

υποχρεώσεις (υποθήκες ή δάνεια), αλλά στα νοικοκυριά με παιδιά η τάση αυτή είναι 

σαφώς υψηλότερη (29% του συνόλου των ιδιόκτητων κατοικιών). 
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 Γενικά στα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά οι συνολικές δαπάνες στέγασης 

αναλογούν για το 2013 στο 71,8% του μέσου εισοδήματος τους (38,3% τα αντίστοιχα 

νοικοκυριά στην Ε.Ε.), υπερδιπλάσια αναλογία από 31,6% των μη φτωχών 

νοικοκυριών με παιδιά, και με τάση αυξητική, που παραπέμπει σε ευρήματα από τη 

μελέτη του S. Rowntree στις αρχές του 20ου αιώνα για τη φτώχεια στην κεντρική 

Αγγλία2. Από τα στοιχεία αυτά τεκμαίρονται και τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά των 

παιδιών που διαβιούν σε νοικοκυριά με επιβάρυνση από το κόστος στέγασης3, που 

για το 2013 στους ανήλικους κάτω από το όριο της φτώχειας έφθασαν το 92,4%, με 

μόλις 24,3% για τους μη φτωχούς συνομηλίκους τους. 

Σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν νοικοκυριά που αδυνατούν να 

ικανοποιήσουν πρωτεύουσες βασικές ανάγκες, όπως η διατροφή. Στην Ελλάδα  τα 

νοικοκυριά με παιδιά που δηλώνουν οικονομική αδυναμία για διατροφή που να 

περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κρέας, ψάρι, κοτόπουλο ή λαχανικά ίσης θρεπτικής 

αξίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, φθάνοντας το 45,2%, για το 2013. Παραμένοντας 

υψηλά, παρά το γεγονός ότι μεταξύ 2012 και 2013 σημειώθηκε σημαντική μείωση 

των ποσοστών αυτών κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί 

αντίστοιχα ποσοστά και στα μη φτωχά νοικοκυριά με παιδιά. Παράλληλα, το γεγονός 

ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα φθάνει το 44% του συνόλου των αγοριών και 

το 38% των κοριτσιών ηλικίας 5-17 ετών, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, είναι 

δυνατόν να υποκρύπτει και υποσιτισμό, εφόσον η παχυσαρκία συνδέεται με την 

πρόληψη τροφών πλούσιες σε κορεσμένα λίπη, σάκχαρα κ.λπ., και πτωχές σε υψηλή 

θρεπτική αξία, σημαντική για την ισορροπημένη ανάπτυξη του οργανισμού.   

 Τα στοιχεία που αφορούν στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών 

επιβεβαιώνονται από πρόσφατη έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2013, για τις υλικές 

στερήσεις των παιδιών. Τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά έως 16 ετών σε ποσοστό 

22,3% δηλώνουν  ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά 

ένα γεύμα με κρέας ψάρι ή κοτόπουλο σε καθημερινή βάση, με το αντίστοιχο 

ποσοστό των μη φτωχών νοικοκυριών να φθάνει μόλις το 1,7%. Γενικά τα μη φτωχά 

νοικοκυριά με παιδιά έως 16 ετών στο σύνολό τους έχουν τη δυνατότητα να 

καλύψουν βασικές ανάγκες των παιδιών. Μεγαλύτερη αδυναμία εμφανίζουν κυρίως 

στην παροχή κατάλληλου χώρου στην κατοικία για τη μελέτη των παιδιών με 13,1% 
                                                             
2 B.S. Rowntree, Poverty, A study of town life,The Policy Press, London 2001  
3  «Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι επιβαρύνεται από το κόστος στέγασης, εάν το συνολικό κόστος 
στέγασής του ανέρχεται σε περισσότερο από 40% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός του.» 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών2013, 2014) 
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και στη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις 

με ίδιους οικονομικούς πόρους (8,8%).  

 
 Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τη δυνατότητα κάλυψης αναγκών των 

παιδιών, έχει μεγάλη σημασία, εφόσον διαπιστώνεται ότι τα φτωχά νοικοκυριά έχουν 

τη δυνατότητα, με εξαίρεση τη καθημερινή διατροφή με υψηλής θρεπτικής αξίας 

τροφές, να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους, ένδυση και υπόδηση. Οι 

ανάγκες, ωστόσο, που δυσκολεύονται περισσότερο να ικανοποιήσουν συνδέονται με 

τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των παιδιών, συνθήκες απαραίτητες για την 

ευμάρεια τους. Η μη ικανοποίηση κοινωνικά σημαντικών αναγκών υπονομεύει την 

κοινωνική τους ένταξη, φέροντας τα παιδιά αυτά αντιμέτωπα με τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού.     
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σχολική τους μελέτη

Δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων 
(γενέθλια, ονομαστικές γιορτές κλπ)

Εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι κατάλληλα για 
την ηλικία τους

Δυνατότητα να προσκαλούν  φίλους στο σπίτι 
ή αλλού για παιχνίδι και φαγητό

Ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε 
καθημερινή βάση

Εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων 
αναψυχής

Παιχνίδια εσωτερικού χώρου

Νωπά φρούτα και λαχανικά μια φορά την 
ημέρα

Καινούργια ρούχα

Δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος

Οικονομική αδυναμία των φτωχών νοικοκυριών να καλύψουν 
βασικές ανάγκες των παιδιών τους (έως 16 ετών) (2013)         

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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Κεφάλαιο 2 

Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά (2009 - 2013) 
Στην ελληνική ιστορία έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις κρίσεων και κρατικών 

χρεοκοπιών, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες της γέννησης του ελληνικού κράτους, οι 

κοινωνικές διαστάσεις των οποίων οδήγησαν τμήματα ή το σύνολο του ελληνικού 

πληθυσμού στην εξαθλίωση, στη μετανάστευση, στο λιμό ή ακόμη στο θάνατο από 

τη πείνα ή τις επιδημίες και ασθένειες λόγω του υποσιτισμού. Ωστόσο, η κρίση που 

βιώνει η ελληνική κοινωνία από το 2009, εμφανίζεται ως «πρωτόγνωρη», όχι μόνο 

επειδή αποτελεί τη σημαντικότερη για τα ελληνικά μεταπολεμικά δεδομένα 

οικονομική κρίση, αλλά ακόμη περισσότερο επειδή εκδηλώθηκε ύστερα από ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο η ελληνική κοινωνία βίωσε μια περίοδο 

πρωτόγνωρης οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνική κρίσης είναι η διάρκειάς της. Το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, σημειώνει συνεχείς μειώσεις σε 

ετήσια βάση από το 2009 μέχρι και το 2014, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., ενώ συσσωρευτικά από το 2009 μέχρι και το 2013 η μειώθηκε κατά 

23,2%. Το στοιχείο αυτό αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά της ελληνικής 

περίπτωσης σε σχέση προς τις διάφορες κρίσεις που σημειώθηκαν σε χώρες της 

Δυτικής Ευρώπης και στις Η.Π.Α., τα τελευταία σαράντα χρόνια, δηλαδή από τις 

πετρελαϊκές κρίσεις του 1973-74 και κατόπιν. Παρόμοιες συνθήκες σημειώθηκαν 

στον Ευρωπαϊκό χώρο, μόνο σε χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ την εξαετία που 

ακολούθησε την κατάρρευση του σοσιαλιστικού συστήματος  

Παράλληλα η ανεργία στην Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε μείζον κοινωνικό 

πρόβλημα. Ενώ το ποσοστό των ανέργων, με στοιχεία της Eurostat, στο σύνολο του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού (15 ετών και άνω) το 2009 ήταν 9,6% και 

κυμαινόταν στα ίδια επίπεδα με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης (9,5%), το 

2013 έφθασε το 27,5%, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,9 ποσοστιαίες μονάδες, 

κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι άνεργοι στην Ελλάδα το 2013 ανέρχονταν σε 1.330.300 άτομα, παρουσιάζοντας 

αύξηση σε σχέση προς το 2009 κατά 845.600 άτομα ή 175%. Το βάθος όμως του 

προβλήματος εντοπίζεται στη διάρκεια της ανεργίας. Το 2009 το 40,4% των ανέργων 

καταγράφονταν ως μακροχρόνια άνεργοι (η διάρκεια της ανεργίας ξεπερνά τους 12 

μήνες) και το 21,8% ως μακράς διάρκειας μακροχρόνια άνεργοι (η διάρκεια της 
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ανεργίας ξεπερνά τους 24 μήνες), το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά έφθαναν το 67,1% 

και 41,2%, στο σύνολο των ανέργων σημειώνοντας υπερδιπλάσια αύξηση. Μάλιστα 

ενώ το ποσοστό της ανεργίας για το 2014 μειώθηκε στο 26,5% του εργατικού 

δυναμικού, τα ποσοστά των μακροχρόνια ανέργων και μακράς διάρκειας 

μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού αυξήθηκαν σε 19,5% 

και 13% αντιστοίχως. 

Η αύξηση της ανεργίας, η μείωση των μισθών (κατά μέσο όρο 18% από το 

2009) και η αύξηση της φορολογίας, έχουν οδηγήσει σε μείωση του μέσου ετήσιου 

ισοδύναμου εισοδήματος κατά 31,1% μεταξύ των ετών 2009-2013. Επιπλέον η 

οικονομική πίεση των νοικοκυριών επιβαρύνθηκε από το συσσωρευτική συνολική 

αύξηση του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) κατά 

8,8% κατά την αντίστοιχη περίοδο. Οι συνθήκες αυτές επηρέασαν το σύνολο των 

νοικοκυριών, πολλώ δε μάλλον τα φτωχότερα εξ αυτών.   

Η φτώχεια στην Ελλάδα συνολικά μεταξύ των ετών 2009-2013 αυξήθηκε 

κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 19,7% του συνολικού πληθυσμού το 2009 σε 

23,1% το 2013. Το βασικό ζήτημα το οποίο προκύπτει, εντοπίζεται στη μέτρηση του 

ορίου της εισοδηματικής φτώχειας στην Ε.Ε. που ορίζεται σε συνολικό εισόδημα, 

μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, χαμηλότερο του 60% του εθνικού διάμεσου μέσου 

ισοδύναμου εισοδήματος. Από το 2008-2009 και κατόπιν παρατηρείται σε χώρες της 

Ε.Ε., που κυρίως έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, μείωση του εισοδηματικού 

ορίου ως αποτέλεσμα της συνολικής μείωσης του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου 

εισοδήματος. Μεταξύ 2009 και 2013 το όριο της εισοδηματικής φτώχειας, για δύο 

ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών, έχει μειωθεί κατά 26,1% στην Ελλάδα, 

16,5% στην Ιρλανδία, 15,2% στην Λετονία, 8,7% στην Ισπανία. Με αποτέλεσμα να 

προκύπτουν εύλογα, πρακτικά, όχι μεθοδολογικά, ερωτήματα, όσον αφορά την 

αντιστοίχηση της μέτρησης της σχετικής φτώχειας με εισοδηματικά κριτήρια και της 

πραγματικής αποστέρησης.   

Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί την πιο χαρακτηριστική περίπτωση της 

συγκεκριμένης προβληματικής, εφόσον τα όρια της φτώχειας έχουν υποστεί τη 

μεγαλύτερη μείωση. Μάλιστα η τάση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη δεδομένου ότι το 

όριο της φτώχειας αυξήθηκε και το 2010 με αποτέλεσμα μεταξύ των ετών 2010 και 

2013 η μείωση να φθάνει στο 30%, δημιουργώντας έντονες εσωτερικές μεταβολές 

μεταξύ των εισοδηματιών ορίων των υποκατηγοριών της φτώχειας. Ιδιαίτερα, δε, τα 

άτομα μεταξύ των ορίων του 70% και 60%, χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τα 
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οποία εξ ορισμού δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, με όρους 

εισοδηματικούς το 2011 θα χαρακτηρίζονταν φτωχοί και πιθανώς θα είχαν τη 

δυνατότητα να ωφεληθούν από δράσεις που αφορούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 

σήμερα αποκλείονται. Οι περιπτώσεις των ατόμων αυτών φθάνουν τις 903.000 

άτομα, από τα οποία 204.000, ή το 22,6% αυτών, είναι παιδιά έως 18 ετών. 

 

Εισοδηματικά όρια (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) ως ποσοστό του εθνικού 
διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. 
Δύο ενήλικες με δύο παιδιά κάτω των 14 ετών 

(Πηγή: Eurostat) 
Σε Ευρώ € 2009 2010 2011 2012 2013 

 40% 9.656 10.049 9.227 7.991 7.032 

 50% 12.070 12.561 11.534 9.988 8.790 

 60% 14.484 15.073 13.841 11.986 10.547 

 70% (χωρίς κοινωνικές 
μεταβιβάσεις) 16.898 17.585 16.148 13.983 12.305 

 Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας εμφανίζει επίσης και ορισμένες μεταβολές 

που αφορούν την κατηγοριοποίηση του ως προς την ηλικία. Από παλαιότερες 

μετρήσεις σημειώνεται σχετική μείωση της φτώχειας σε άτομα άνω των 65 ετών. Το 

χαρακτηριστικό αυτό απαντάται σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην ελληνική, ωστόσο, περίπτωση η μείωση της φτώχειας στην εν λόγω ηλικιακή 

κατηγορία την πενταετία 2009-2013, όχι μόνο επιβραδύνθηκε, όπως θα ήταν ίσως 

αναμενόμενο λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά επιταχύνθηκε, σε πλήρη αντίθεση 

προς τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι οι μειώσεις των συντάξεων κατά την περίοδο αυτή ήταν μικρότερες από 

τις αντίστοιχες μειώσεις των υπόλοιπων εισοδημάτων, όπως σημειώνεται από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Ίσως το εύρημα αυτό αιτιολογεί, εν μέρει, τη συγκράτηση της συνολικής 

φτώχειας σε χαμηλά επίπεδα και τη σταθεροποίηση του δείκτη στα ίδια επίπεδα 

μεταξύ 2012 και 2013. 
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Ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας κατά ηλικιακή κατηγορία 
(Πηγή: Eurostat) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Σύνολο 19,7 20,1 21,4 23,1 23,1 

 Έως 18 ετών 23,7 23,0 23,7 26,9 28,8 

 18-24 ετών 22,3 27,6 26,9 33,1 34,1 

 25-49 ετών 17,9 18,1 18,6 23,1 23,1 

 50-64 ετών 16,8 17,3 20,4 21,9 22,3 

 65 ετών και άνω 21,4 21,3 23,6 17,2 15,1 

 Οι τάσεις αυτές, στην Ελλάδα, για την ηλικιακή κατηγορία των άνω των 65 

ετών, έρχονται σε πλήρη αντίθεση προς την επίδραση της φτώχειας στις λοιπές 

κατηγορίες και ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους 18-24 ετών. Στις τελευταίες 

περιπτώσεις η φτώχεια αυξάνεται διαρκώς την περίοδο 2009-2013 και ιδιαίτερα 

μεταξύ 2011 και 2013, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα να εμφανίζονται τάσεις 

ανακόλουθες προς το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε., αναδεικνύοντας μιας μορφής 

«ηλικιακού χάσματος της φτώχειας» σε βάρος των μικρότερων ηλικιών. Αυτό έχει ως 

επακόλουθο ο πληθυσμός των φτωχών να εμφανίζεται, λόγω της οικονομικής κρίσης, 

συν τω χρόνο διαρκώς νεαρότερος από τον συνολικό πληθυσμό της χώρας. Ενώ τα 

παιδιά στο σύνολο του πληθυσμό αναλογούν στο 17,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

απογραφής του 2011, στο σύνολο του φτωχού πληθυσμού αναλογούν στο 22% για το 

2013 και οι άνω των 65 ετών από 19,5% στο σύνολο του πληθυσμού στο μόλις 13% 

στο σύνολο του φτωχού πληθυσμού.   

 Η κρίση δεν επηρέασε σημαντικά μόνο τα παιδιά στην Ελλάδα των 

χαμηλότερων εισοδημάτων, αλλά τελικά και με όρους εισοδηματικούς το σύνολο της 

συγκεκριμένης ομάδας. Ενώ συνολικά το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα 

την περίοδο 2009 και 2013 μειώθηκε κατά 31,%, στα παιδιά η αντίστοιχη μείωση 

είναι ελαφρώς υψηλότερη, φθάνοντας το 33,1%, από 12.785€ το 2009 σε 8.547€ το 

2013. Μάλιστα στα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών το μέσο εισόδημα κατά την αντίστοιχη 

περίοδο μειώθηκε κατά 36,6%. Πέρα συνεπώς από τη παιδική φτώχεια, η οικονομική 

κρίση επέδρασε, ιδιαίτερα από το 2010 και κατόπιν, καταλυτικά στη γενικότερη κατά 

μια έννοια φτωχοποίηση της παιδικής ηλικίας.  
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 Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο 

του ελληνικού πληθυσμού και ιδίως των παιδιών, σε σχέση προς το αντίστοιχο των 

περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε.. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. και της 

Ευρωζώνης μεταξύ των ετών 2009 και 2013 το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο 

εισόδημα των ατόμων ηλικίας έως 18 ετών αυξήθηκε κατά 5,3% και 2,8% 

αντίστοιχα, στην Ελλάδα μειώθηκε, αναδεικνύοντας τάσεις απόκλισης παρά 

σύγκλισης προς την Ευρώπη, ή, κατά μια διαφορετική ανάγνωση, στην ελληνική 

περίπτωση η σύγκλιση συντελείται προς τα φτωχότερα κράτη μέλη της Ανατολής, 

παρά προς τα πλουσιότερα της Δύσης.    

 Αναλόγως, μεταξύ 2009 και 2013, ενώ το μέσο ισοδύναμο εισόδημα των 

νοικοκυριών συνολικά μειώθηκε κατά 30,9% και στα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα 

παιδιά κατά 28,7%, στα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά η αντίστοιχη μείωση 

έφθασε το 33,7%. Ακόμη περισσότερο, δε, στα μονογενεϊκά και τρίτεκνα-πολύτεκνα 

νοικοκυριά όπου η μείωση έφθασε το 38,5% και 40,8% αντιστοίχως.  

Το στοιχείο, ωστόσο, που έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν αποτυπώνεται στις 

μετρήσεις του εισοδήματος, είναι η ανισότητα στη φορολογική επιβάρυνση των 

νοικοκυριών κατά την περίοδο της κρίσης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των 

Γιαννίτση και Ζωγραφάκη (2015) 4  μεταξύ των ετών 2008 και 2012 η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση (συνυπολογίζοντας άμεσους φόρους και φόρους των 

                                                             
4 Giannitsis, T., Zografakis S., Greece: Solidarity and adjustment in times of crisis, IMK 38, March 
2015  

71,2%
73,6%

67,7%

56,3%

46,3%

2009 2010 2011 2012 2013

Μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα των Παιδιών στην 
Ελλάδα ως ποσοστό του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωζώνης 
(Πηγή: Eurostat)
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ακινήτων) των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων αυξήθηκε κατά 337,7%, ενώ 

των υψηλότερων εισοδηματικών ομάδων κατά μόλις 9%. Πέρα από την ανισότητα 

των φορολογικών επιβαρύνσεων, επανέρχεται ένα ζήτημα που έχει διατυπωθεί και 

έχει αναλυθεί από διάφορους θεωρητικούς [Locke (1697), Malthus (1826), Bentham 

(1843), Marx (1867)] και αφορά στο γεγονός ότι τελικά τα όποια μέτρα για την 

αντιμετώπιση της «ακραίας φτώχειας», επιβαρύνουν τελικά, ίσως περισσότερο, τους 

υπόλοιπους φτωχούς.  

Το γεγονός ότι οι φτωχοί αποδίδουν μεγαλύτερη αναλογία του εισοδήματός 

τους σε φόρους από κάθε άλλη ομάδα του πληθυσμού έχει σημειωθεί από τον 

Pechman5, ήδη από το 1969 στις Η.Π.Α.. Το στοιχείο που διαφοροποιεί την ελληνική 

περίπτωση είναι η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών με παιδιά, όπως 

έχει επισημανθεί σε προηγούμενη έκθεση της Unicef. Από την εξέταση δεδομένων 

του ΟΟΣΑ, προκύπτει ότι η μέση φορολογική επιβάρυνση εργαζομένων που 

αποτελούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά κυμαίνεται για το 2013 στο 41,6% του 

εισοδήματος, σε ζευγάρι με εισοδήματα από ένα άτομο και δυο παιδιά στο 44,5%, σε 

ζευγάρι με εισοδήματα από δύο άτομα και με δύο παιδιά στο 42% και σε αντίστοιχό 

χωρίς παιδιά στο 40,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2009 και 2013 ο 

συγκεκριμένος δείκτης στις περιπτώσεις χωρίς παιδιά σημείωσε οριακή μεταβολή, 

ενώ στις αντίστοιχες με παιδιά αυξήθηκε έως και τρεις ποσοστιαίες μονάδες.   

Εάν τα παραπάνω δυο ευρήματα συνδυαστούν με το γεγονός ότι, με βάση 

στοιχεία της Eurostat για το 2013, τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά αναλογούν στο 

58,7% του συνόλου των φτωχών νοικοκυριών, ενώ στα μη φτωχά η αντίστοιχη 

αναλογία βρίσκεται στο 43,4%, θα ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί ότι λόγο της 

οικονομικής κρίσης, πρώτον ότι το παιδί αντιμετωπίζεται ως τεκμήριο διαβίωσης, 

υπερβαίνοντας τους διαχρονικούς κοινωνικούς λόγους που το όριζαν ως, τελικά, 

πτωχογόνο παράγοντα και δεύτερον ότι τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά είναι εκείνα 

που επωμίζονται σε μεγαλύτερο βάρος του κόστους της κρίσης.      

 

 

 

 

 
                                                             
5 Pechman, J., A., Mazur, M.J, The rich, the poor, ands the taxes they pay: an update, The Public 
Interest  10, 10-1969, p.28-37 
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Κατανομή του πληθυσμού κατά τύπο νοικοκυριού και εισοδηματική ομάδα    
(Πηγή: Eurostat) 

Νοικοκυριά 

Φτωχά Μη Φτωχά 

2009 2013 2009 2013 

% % % % 

Σύνολο 19,6 20,2 80,4 79,8 

Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά 45,8 41,3 53,5 56,6 

Μονοπρόσωπο 10,2 9,7 7,0 10,1 

Δύο ενήλικες 20,3 12,7 20,6 25,2 

Τρείς ή περισσότεροι ενήλικες 15,3 18,8 25,9 21,3 

Με εξαρτώμενα παιδιά 54,2 58,7 46,5 43,4 

Μόνος γονέας με εξαρτώμενα παιδιά 2,2 2,4 1,1 1,2 

Δύο ενήλικες με 1 εξαρτώμενο παιδί 10,9 9,7 9,3 11,4 

Δύο ενήλικες με 2 εξαρτώμενα παιδιά 29,8 15,6 25,3 13,6 

Δύο ενήλικες με 3 ή περισσότερα 
εξαρτώμενα παιδιά 3,1 11,9 1,9 7,8 

Τρείς ή περισσότεροι ενήλικες με 
εξαρτώμενα παιδιά 8,3 19,1 8,9 9,3 

 

 Τα φτωχά νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά μεταξύ των ετών 2009 και 2013 

αυξήθηκαν κατά  66.000 ή 14,4%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ενώ το 

σύνολο των φτωχών νοικοκυριών κατά 5,7% και το σύνολο των νοικοκυριών της 

χώρας κατά μόλις 2,2%, την αντίστοιχη περίοδο. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι το 

σχετικά υψηλότερο μέσο μέγεθος του νοικοκυριού που παρατηρείται στα φτωχά 

νοικοκυριά (2,8 μέλη ανά φτωχό νοικοκυριό το 2013 σε σύγκριση με 2,6 μέλη στο 

σύνολο των νοικοκυριών) και η αυξητική του τάση, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση της παιδικής φτώχειας. Παράλληλα, από επεξεργασία των στοιχείων των 

στατιστικών προκύπτει ότι μεταξύ 2009 και 2013, τα φτωχά νοικοκυριά με δύο 

ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά αυξήθηκαν κατά 100.000 και τα 

νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά αυξήθηκαν 

κατά 80.0006.   

                                                             
6 Οι διακυμάνσεις που εμφανίζονται σε ορισμένα νοικοκυριά οφείλονται στις έντονες μεταβολές που 
σημειώνονται στην κατανομή των νοικοκυριών κατά τύπο αυτών στη μέτρηση του 2013 (ιδιαίτερα στα 
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά και με τρείς ή περισσότερους ενήλικες με 
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 Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και ο δείκτης της φτώχειας 

ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Μάλιστα, ενώ η φτώχεια στα παιδιά σημείωσε 

αύξηση κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2009 και 2013, ο προαναφερθείς 

δείκτης αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέταση των 

επιμέρους δεικτών που διαμορφώνουν τον δείκτη της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού στους ανήλικους, δηλαδή ο κίνδυνος φτώχειας, η χαμηλή ένταση 

εργασίας στο νοικοκυριό και η σοβαρή υλική στέρηση, αποκαλύπτουν το βαθμό που 

η οικονομική κρίση επέδρασε στην ομάδα αυτή του πληθυσμού. Μάλιστα, οι δύο 

τελευταίοι δείκτες έχουν σημειώσει μεταξύ των ετών 2009 και 2013 ισόποση αύξηση 

κατά 11,1 ποσοστιαίες μονάδες, υψηλότερη από την αντίστοιχη του δείκτη της 

φτώχειας και του φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός που αναφέρθηκε παραπάνω.  

Από την επεξεργασία και διαχρονική εξέταση των συγκεκριμένων στοιχείων 

της Eurostat, κατά την προαναφερθείσα περίοδο, προκύπτει ότι οι (αρνητικές) ετήσιες 

μεταβολές του δείκτη της έντασης εργασίας στο νοικοκυριό, τόσο στην περίπτωση 

των νοικοκυριών με παιδιά όσο και στο σύνολο των νοικοκυριών, πρώτον, 

προηγούνται κατά ένα έτος των μεταβολών των υπόλοιπων δεικτών και δεύτερον, 

έως ένα βαθμό η έντασή του να «προεξοφλεί» τον βαθμό της μεταβολής των 

υπολοίπων δεικτών. Ωστόσο, ανεξάρτητα των αλληλεπιδράσεων αυτών, 

συμπεραίνεται ότι η απασχολησιμότητα και το εισόδημα τελικά από την εργασία, 

αποτελούν βασικούς παράγοντες στην αύξηση της παιδικής φτώχειας και 

αποστέρησης στην Ελλάδα της κρίσης.    

                                                                                                                                                                              
εξαρτώμενα παιδιά). Τα στοιχεία διασταυρώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της  
ΕΛ.ΣΤΑΤ.  



26 
 

 
 Μεταξύ των ετών 2009 και 2013 τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκαν κατά 187.000. Αντιστοίχως, τα 

παιδιά που κύλησαν κατά την αντίστοιχη περίοδο κάτω από τα όρια της 

εισοδηματικής φτώχειας, αυξήθηκαν κατά 118.000. Από την άλλη, τα παιδιά που 

διαβιούν σε συνθήκες σοβαρής υλικής στέρησης σε βάθος πενταετίας αυξήθηκαν 

κατά 217.000 άτομα και επί της ουσίας υπερδιπλασιάστηκαν από το 2008, που 

έφθαναν συνολικά τις 200.000. Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση 

εργασίας μεταξύ των ετών 2009 και 2013 αυξήθηκαν κατά 214.000 άτομα. Η 

μεταβολή είναι εντυπωσιακή ακόμη και αν δεν υπολογιστεί με βάση τη μέτρηση του 

2009, κατά την οποία ο εν λόγω δείκτης, επηρεασμένος από τα χαμηλά ποσοστά 

ανεργίας, εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό της δεκαετίας.  
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Δείκτες Αποστέρησης (Σε χιλιάδες άτομα) 
(Πηγή: Eurostat) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Φτώχεια ή Κοιν. 
Αποκλεισμός 

Έως 18 ετών 572 547 597 686 734 

Έως 60 ετών 2.324 2.356 2.630 3.142 3.238 

Φτώχεια 
Έως 18 ετών 452 438 465 521 556 

Έως 60 ετών 1.596 1.652 1.728 2.049 2.089 

Σοβαρή Υλική 
Στέρηση 

Έως 18 ετών 232 233 322 404 449 

Έως 60 ετών 895 962 1.319 1.755 1.821 

Χαμηλή Ένταση 
Εργασίας 

Έως 18 ετών 51 74 141 147 265 

Έως 60 ετών 539 619 978 1.158 1.466 

 

 Γενικά εξετάζοντας τα προ της κρίσης δεδομένα, η σύνδεση της ανεργίας με 

την εισοδηματική φτώχεια και την αποστέρηση δεν εμφανιζόταν ιδιαιτέρως ισχυρή, 

με τις σχετικές αυξομειώσεις του ποσοστού της ανεργίας μέχρι το 2008 να μην 

αλληλεπιδρούν προς τα ποσοστά της φτώχειας. Η κρίση, ωστόσο του 2009, φαίνεται 

να ισχυροποιεί τις συνδέσεις αυτές, εφόσον η φτωχοποίηση μέρους του ελληνικού 

πληθυσμού, κατά κύριο λόγο κάτω των 65 ετών, και ιδιαιτέρως των παιδιών, 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ραγδαία αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο 

2009 και 2013. Σε βάθος πενταετίας τα νοικοκυριά με ενήλικες και παιδιά στα οποία 

κανένας δεν εργάζεται αυξήθηκαν από 68.700 το 2009 σε 182.200 το 2013, δηλαδή 

κατά 113.500 νοικοκυριά ή 165,2% μεταξύ 2009-2013. Η αντίστοιχη μεταβολή για το 

σύνολο των νοικοκυριών ήταν 64,7%, ενώ για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά μόλις 

50,4%. Τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά όπου κανένας δεν εργάζεται για το 2013 

φθάνουν τις 291.000 από 110.000 το 2009, και αναλογούν στο 13,5% του συνολικού 

αντίστοιχου πληθυσμού για το 2013, από 5% το 2009.      
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Νοικοκυριά με Κανένα ενήλικα να εργάζεται κατά σύνθεση αυτών 
(Πηγή: Eurostat) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 % % % % % 

Νοικοκυριά με παιδιά 12,5 14,0 17,0 19,9 20,1 

Ενήλικας με παιδιά 3,3 3,5 3,3 3,5 3,6 

Ζευγάρι με παιδιά 6,8 7,9 9,8 12,1 11,9 

Άλλος τύπος νοικοκυριού με 
παιδιά 2,3 2,6 4,0 4,2 4,6 

Νοικοκυριά χωρίς παιδιά 87,5 86,0 83,0 80,1 79,9 

Ενήλικας χωρίς παιδιά 30,4 29,0 28,2 28,1 28,5 

Ζευγάρι χωρίς παιδιά 38,2 35,1 30,9 27,6 26,1 

Άλλος τύπος νοικοκυριού χωρίς 
παιδιά 18,9 21,9 23,9 24,4 25,3 

Επιπλέον, η ανεργία σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και 

την μείωση του κατώτατου μισθού, επηρεάζουν περισσότερο τους νέους και τα 

παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών που έχουν ενταχθεί πρόωρα στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι οικονομικά ενεργοί ανήλικοι και νέοι 15-19 

ετών αναλογούν μόλις στο 7,5%  της ηλικιακής ομάδας για το 2013, ωστόσο τα 

επίπεδα ανεργίας ανέρχονταν για το ίδιο έτος στο 72,2% από το 31,3% το 2009. 

Μάλιστα από το 2011 η πλειοψηφία των οικονομικά ενεργών ατόμων 15-19 ετών 

είναι άνεργοι. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συγκεκριμένα άτομα απασχολούνται 

κατά κανόνα σε χαμηλής ειδίκευσης εργασίες, εκ των οποίων το 60% στους κλάδους 

του εμπορίου/επισκευών, υπηρεσιών καταλυμάτων και εστίασης και στη γεωργία. 

Παράλληλα, στο εργασιακό περιβάλλον είναι δυνατόν  η έκθεση των παιδιών αυτών σε 

κινδύνους είναι πιθανό να αυξάνεται, εφόσον το 48,4% εργάζονται συνήθως απογευματινές 

ώρες και το 11,3% μερικές φορές τις βραδινές ώρες (στοιχεία 2013 ). Από την άλλη, το 

46% του συνόλου των απασχολούμενων 15-19 ετών, εργάζονται ως βοηθοί εντός των 

οικογενειακών επιχειρήσεων, δρώντας σε ένα περισσότερο προστατευτικό 

περιβάλλον, αλλά εξίσου ευάλωτο στις επιπτώσεις της κρίσης για το σύνολο των 

μελών της οικογένειας. 

Στους νέους ηλικίας 18-24 ετών τα επίπεδα της ανεργίας είναι ιδιαιτέρως 

ψηλά φθάνοντας το 58,3% για το 2013, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις πρώτες 

θέσεις στην Ε.Ε., παρά το γεγονός ότι για το 2014 σημείωσαν σημαντική μείωση 
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φθάνοντας το 52,4%. Η υψηλή ανεργία, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην αγορά 

εργασίας και στον κατώτατο μισθό έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των 

απασχολούμενων 18-24 ετών που θεωρούνται φτωχοί εργαζόμενοι, φθάνοντας το 

18,1% για το 2013 από  11,6% το 2009. Τα παραπάνω ευρήματα έχουν ως 

αποτέλεσμα την παράταση της παραμονής των νέων στο πατρικό νοικοκυριό, με, 

όπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενες εκθέσεις, σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές 

και ψυχολογικές επιπτώσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι επιπτώσεις 

αυτές δε, λόγω της κρίσης επιτείνονται από την αύξηση της «αδρανοποίησης» των 

νέων ηλικίας 18-24 ετών, εφόσον το ποσοστό εκείνων που δεν εργάζονται και δεν 

μετέχουν στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση το 2013 έφθασε το 20,4% από το 12,4% 

το 2009.  

Η πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει μειωθεί, 

όπως είχε προβλεφθεί σε παλαιότερες εκθέσεις της Unicef, από το 2009 κατά 5,2 

ποσοστιαίες μονάδες και κυμαίνεται για το 2014 στο 9%. Ωστόσο, λόγο της 

οικονομικής κρίσης ο τομέας της εκπαίδευσης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές. 

Μεταξύ των ετών 2009 και 2013, οι δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης για την 

εκπαίδευση στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά 15,%, ο αριθμός του διδακτικού 

προσωπικού μειώθηκε κατά 11,1%, αυξάνοντας την αναλογία μαθητών/ διδασκόντων 

(παρά το γεγονός ότι διατηρείτε σε καλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.) 

και οι μισθοί στο κλάδο των εκπαιδευτικών μειώθηκαν κατά 28,4% από το 2008. Τα 

στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν μια σοβαρή «αποεπένδυση» στην εκπαίδευση στην 

Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, με σοβαρούς κινδύνους και για τη ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών βρίσκονται 

στις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, όπως προκύπτει από την 

αξιολόγηση της PISA για το 2012, και η συνολική κατάταξη της χώρας υποχώρησε 

κατά 17 θέσεις από το 2009. 

Γενικά οι Έλληνες που ζούσαν κάτω από το όριο της εισοδηματικής πριν από 

την κρίση βίωναν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. Το μέσο εισόδημά τους, 

χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. αλλά με τάσεις σύγκλισης προς 

αυτόν, αναλογούσε στο 40% του μέσου εισοδήματος των μη φτωχών, ανάλογο του 

αντίστοιχου ποσοστού των χωρών μελών της Ε.Ε.. Οι τάσεις αυτές αποτυπώνονταν 

και στις υλικές στερήσεις. Μπορεί τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά στην Ελλάδα να 

δυσκολεύονταν περισσότερο από τα αντίστοιχα των χωρών της Ε.Ε., να 

ανταποκριθούν στις πληρωμές πάγιων λογαριασμών, δανείων κλπ, αλλά από την 
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άλλη, δυσκολεύονταν λιγότερο στην κάλυψη των διατροφικών και έκτακτων 

αναγκών, από αντίστοιχα της Ε.Ε. 

Υλική Αποστέρηση σε Νοικοκυριά με παιδιά 2009-2013 
(Πηγή: Eurostat) 

 
Μη 

Φτωχοί Φτωχοί Μεταβολή 2009-2013 σε ποσοστιαίες μονάδες 
 

Αδυναμία πληρωμής μιας βδομάδας διακοπών 6,0 11,2 

Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, 
δόσεις καρτών ή δανείων 

13,1 25,4 

Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης έκτακτων δαπανών (σχεδόν 
540€). 

18,1 22,3 

Οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση 10,3 9,1 

Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε 
δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης 
θρεπτικής αξίας. 

1,0 23,6 

Η κρίση του 2009, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του βιοτικού επιπέδου των 

φτωχών στην Ελλάδα και τη διεύρυνση του χάσματος τόσο προς τους φτωχούς της 

Ε.Ε., όσο και προς τους μη φτωχούς στην Ελλάδα. Από το 2009 και κατόπιν, τα 

φτωχά νοικοκυριά στην Ελλάδα άρχισαν να δυσκολεύονται περισσότερο στην 

κάλυψη βασικών καθημερινών τους αναγκών, όπως ικανοποιητική διατροφή και 

λογαριασμοί, δάνεια κλπ, και οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν απότομα το 2011. Σε 

αντίθεση προς τα μη φτωχά νοικοκυριά με παιδιά, στα οποία οι μεταβολές στους 

δείκτες των υλικών στερήσεων επήλθαν σταδιακά και με μικρότερη ένταση. Το ίσως 

περισσότερο ανησυχητικό στοιχείο, αποτελεί η σχεδόν ανάλογη αύξηση μεταξύ 

φτωχών και μη νοικοκυριών με παιδιά της οικονομικής αδυναμίας αντιμετώπισης 

εκτάκτων δαπανών, υποκρύπτοντας όχι μόνο την εξάντληση των αποταμιεύσεων των 

νοικοκυριών αλλά και την γενικότερη μεγαλύτερη, καθημερινή σχεδόν, ανασφάλεια.    

Τα δεδομένα αυτά  αποτυπώνονται στο βαθμός δυσκολίας που δηλώνουν τα 

νοικοκυριά με παιδιά, να αντιμετωπίσουν τις συνήθεις ανάγκες τους. Τα φτωχά 

νοικοκυριά με παιδιά που το 2009 δήλωναν δυσκολία και μεγάλη δυσκολία  στην 

αντιμετώπιση των αναγκών τους αναλογούσαν στο 79,8% και για το 2013 έφθασαν, 

σε σχεδόν απόλυτα μεγέθη, το 94,4%. Αντιστοίχως στα μη φτωχά νοικοκυριά με 

παιδιά η δυσκολία και μεγάλη δυσκολία το 2009 έφθανε το 50,6% και το 2013 το 

76,3%. Από τα στοιχεία αυτά αναφαίνονται πρώτον, ότι μπορεί τα φτωχά νοικοκυριά 
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με παιδιά στα σύνολο τους να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ανάγκες τους, αλλά  

αναλογικά πολύ περισσότερα μη φτωχά νοικοκυριά με παιδιά αντιμετωπίσουν 

ανάλογες δυσκολίες. Δεύτερο σε συνδυασμό με τη μείωση των εισοδημάτων, 

υψηλότερη στα φτωχά νοικοκυριά, οι μεταβολές αυτές υποδηλώνουν το βαθμό που 

τα φτωχά νοικοκυριά με παιδιά, λόγο της οικονομικής κρίσης βιώνουν περισσότερο 

τον κίνδυνο αποστέρησης. 

Βαθμός δυσκολίας αντιμετώπισης συνήθων αναγκών των νοικοκυριών με παιδιά 
(Πηγή: Eurostat) 

 Σύνολο Μη Φτωχοί Φτωχοί 

 2013 2009 2013 2009 2013 2009 
 % % % % % % 

 Μεγάλη δυσκολία 43,8 22,7 34,5 18,8 66,8 36,4 

 Δυσκολία 37,7 34,4 41,8 31,8 27,6 43,4 

 Μικρή Δυσκολία 13,6 26,0 17,3 28,6 4,2 17,0 

 Σχετική – μεγάλη Ευκολία 4,9 16,8 6,3 20,7 1,5 3,3 

 

 

Η ακραία φτώχεια και οι υποομάδες της φτώχειας 

Ο όρος ακραία φτώχεια (extreme poverty), όπως έχει σημειωθεί στη πρώτη έκθεση 

Unicef το 2012, εισήχθηκε στα πλαίσια μιας περισσότερο καθολικής πανευρωπαϊκής 

επαναπροσέγγισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση τα 

μεθοδολογικά ζητήματα στην μέτρηση της αποστέρησης και των σημαντικών 

αποκλίσεων που προέκυψαν με την ένταξη στους κόλπους της Ένωσης φτωχότερων 

χωρών από την ανατολική Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες συνθήκες ανέδειξαν σε έντονο 

βαθμό την γενικότερη προβληματική της μέτρησης της φτώχειας με όρους 

εισοδηματικούς. Με δεδομένη τη διαπίστωση, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ότι οι 

φτωχοί δεν αποτελούν μια ομοιογενή μάζα και ότι εντός του πληθυσμού αυτού 

υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αποστέρησης, η υιοθέτηση ενός αυθαίρετου, κατά 

κάποιους, εισοδηματικού ορίου, επικαλύπτει περιπτώσεις ατόμων και νοικοκυριών 

που βιώνουν σε περισσότερο οριακές συνθήκες διαβίωσης.   

Το χαμηλό εισόδημα ή ακόμα και η ανεργία ή υποαπασχόληση, αποτελούν 

ενδείξεις της φτώχειας (για το λόγο αυτό επισήμως αναφέρεται «κίνδυνος 

φτώχειας»), η πραγματική και κοινωνική αποτύπωση της οποίας αναδεικνύεται από 
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το βαθμό που οι παραπάνω μεταβλητές επιδρούν στο βιοτικό επίπεδο, περιορίζοντας 

τελικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες κοινά για το σύνολο της 

κοινωνίας. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε το δείκτη φτώχεια ή 

κοινωνικός αποκλεισμός, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο δείκτης της σοβαρής 

υλικής αποστέρησης. Η χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων θεωρητικά δίνει τη 

δυνατότητα να υπολογιστούν και τα άτομα που έρχονται αντιμέτωπα με συνθήκες 

ακραίας φτώχειας. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθούν ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα που 

αφορούν την ακραία φτώχεια. Καταρχήν, δεν θα πρέπει να συνδέεται η έννοια η της 

ακραίας φτώχειας με την απόλυτη. Η προσέγγιση της φτώχειας σε θεωρητικό επίπεδο 

διατηρεί τη διάκριση του ΟΗΕ από το 1995, μεταξύ απόλυτης και σχετικής. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και γενικότερα στις πλούσιες χώρες, θεωρείται ότι οι 

συνθήκες απολυτής φτώχειας έχουν εξαλειφθεί, και η φτώχεια εμφανίζεται με τη 

μορφή θυλάκων και υπολογίζεται ως σχετική. Υπό την έννοια αυτή ενώ η έννοια της 

ακραίας φτώχειας απηχεί, περισσότερο, χαρακτηριστικών της απόλυτης, θα πρέπει να 

εξετάζεται στα πλαίσια της σχετικής. Επί της ουσίας δεν υπάρχει σαφής ορισμός της 

ακραίας φτώχειας. Παρόλα αυτά, θα ήταν δυνατόν γενικά να θεωρήσουμε 

περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, ως φτωχά άτομα που η ανεπάρκεια των εισοδημάτων 

τους δεν τους επιτρέπει να ικανοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των καθημερινών, 

βασικών αναγκών τους.    

Παράλληλα, με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση, στην ακραία φτώχεια δεν 

συγκαταλέγονται περιπτώσεις ατόμων που δεν περιλαμβάνονται στις Έρευνες 

εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης της ευρωπαϊκής ένωσης (EU-SILK) και 

θεωρούνται κατά τεκμήριο φτωχοί, όπως άστεγοι, Ρομά σε καταυλισμούς, 

διαβιούντες σε ιδρύματα, κλπ. 

Στις εκθέσεις της Unicef των τελευταίων ετών, παρακολουθώντας τις 

γενικότερες θεωρητικές τάσεις ανακατεύθυνσης της μελέτης της φτώχειας σε επίπεδα 

υπό-ομάδων, των παιδιών καταρχήν αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού, 

εξετάζονται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, περιπτώσεις ομάδων του φτωχού 

πληθυσμού που είναι δυνατόν να έρχονται αντιμέτωπες με πιο ακραίες μορφές 

αποστέρησης. Την τάση αυτή επιβάλλουν και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα που έχουν προσδώσει στο φαινόμενο της φτώχειας διττή δυναμική: την 

προς τα άνω διεύρυνσή της, απειλώντας εισοδηματικές ομάδες που μέχρι πρότινος 

δεν επηρεάζονταν από αυτή, αλλά και τη, με μεγαλύτερη ένταση, προς τα κάτω 
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εμβάθυνσή της, βυθίζοντας ομάδες του προ κρίσης φτωχού πληθυσμού σε συνθήκες 

εντονότερου αποκλεισμού και αποστέρησης.    

Εξετάζοντας τις τελευταίες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κάποια 

πρόσφατα, διαθέσιμα, στοιχεία αντλούμενα από την Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ και 

αφορούν σε υποκατηγορίες της φτώχειας για το 2013: 

Πρώτον: Τα άτομα κάτω από το όριο της εισοδηματικής φτώχειας με βάση όχι 

το επίσημο όριο του 60% του μέσου συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά στο 

40% αυτού, δηλαδή το ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 3.348€ κατά άτομο ή 

τα 7.032€ για ένα ζευγάρι δυο παιδιά κάτω των 14 ετών για το 2013. Οι περιπτώσεις 

αυτές αναλογούν στο 11,1% του συνολικού πληθυσμού και ανέρχονται σε 1.218.000. 

άτομα και στο 16,5% στο σύνολο των παιδιών ή 318.000 παιδιά, για το 2013. Μεταξύ 

2009 και 2013 η εν λόγω ομάδα των παιδιών αυξήθηκε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες 

ή κατά 163.000 άτομα, που συνιστά υπερδιπλασιασμό, εφόσον ο συνολικός αριθμός 

των παιδιών αυτών ήταν 155.000 το 2009. Οι ανήλικοι της χαμηλότερης 

εισοδηματικής ομάδας του ορίου του 40% αναλογούν στο 57,2% του συνόλου των 

ανηλίκων του επίσημου ορίου της φτώχειας για το 2013, από το αντίστοιχο 34,3% το 

2009. Η αυξητική τάση της φτωχότερης εισοδηματικής ομάδας των ανηλίκων είναι 

υψηλότερη από την αντίστοιχη του επίσημου ορίου της φτώχειας. Από τα ευρήματα 

αυτά προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης περισσότερα παιδιά κύλησαν σε 

χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας και αποστέρησης από όσα συνολικά κύλησαν στη 

φτώχεια. 
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7,3%

8,2%

10,6% 11,1%8,2%
9,4% 9,5%
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2009 2010 2011 2012 2013

Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας κάτω του 40% του συνολικού 
διαθέσιμου εισοδήματος

(Πηγή: Eurostat)
Σύνολο Παιδιά
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 Σε πρόσφατη μελέτη του ο Ματσαγγάνης (2014)7, υπολογίζει το εισοδηματικό 

όριο της ακραίας φτώχειας για τα νοικοκυριά στην Αθήνα (χωρίς επιβάρυνση 

ενοικίου ή στεγαστικού δανείου) με ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά σε 684€ το 

μήνα, εκτιμώντας σε 20% το ποσοστό των παιδιών που βρίσκονται κάτω από το όριο 

αυτό. Δεδομένου ότι το εισοδηματικό όριο του 40% του διάμεσου ισοδύναμου 

διαθέσιμου εισοδήματος για ανάλογου τύπου νοικοκυριά με παιδιά, αντιστοιχεί σε 

586€ μηνιαίως (υπολογίζοντας τις δαπάνες ενοικίου κλπ), θα πρέπει να θεωρήσουμε, 

με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση, ότι το σύνολο και πλέον των παιδιών κάτω του 

ορίου του 40%  βρίσκεται σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας.   

   Δεύτερον: Οι περιπτώσεις των ατόμων που διαβιούν σε νοικοκυριά με 

σοβαρή υλική στέρηση. Οι μελέτες της ευρωπαϊκής επιτροπής αποδίδουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις υλικές στερήσεις όσον αφορά τη γενικότερη προσέγγιση των 

υποκατηγορίων της φτώχειας. Συνδυάζοντας τα υπάρχοντα δεδομένα των δεικτών της 

εισοδηματικής φτώχειας και της σοβαρής υλικής στέρησης, θα ήταν δυνατόν, σε 

επίπεδο νοικοκυριού, να θεωρήσουμε σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας τα φτωχά 

νοικοκυριά με παιδιά που στερούνται πάνω από πέντε αγαθά και υπηρεσίες, από τον 

κατάλογο με τα εννέα συνολικά, τα οποία για το 2013 υπολογίζονται σε 200.000 

περίπου και αναλογούν στο 15,8% του συνόλου των νοικοκυριών με παιδιά. Σε 

δεύτερο επίπεδο, οι περιπτώσεις των φτωχών νοικοκυριών με παιδιά που στερούνται 

μέχρι και τα πέντε αγαθά υπηρεσίες, εξαιρούμενων των τεσσάρων διαστάσεων των 

διαρκών αγαθών (τηλέφωνο, πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, Ι.Χ. επιβατηγό 

αυτοκίνητο) των υλικών στερήσεων, που για το 2013 υπολογίζονται σε 141.500 και 

αναλογούν στο 10,1% του συνόλου των νοικοκυριών με παιδιά στην Ελλάδα.     

  Στις μελέτες της Unicef από το 2013, εξετάζονται οι διατομές του δείκτη 

φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός, υπολογίζοντας τις περιπτώσεις των ατόμων που 

συγκεντρώνουν και τις τρεις μειονεξίες, δηλαδή διαβιούν σε νοικοκυριά με εισόδημα 

κάτω του ορίου της φτώχειας και με χαμηλή ένταση εργασίας και με σοβαρή υλική 

στέρηση, ως σε κίνδυνο ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με 

τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για  το 2013 τα άτομα αυτά αποτελούν το 

5,2% του συνόλου του πληθυσμού στην Ελλάδα και ανέρχονται σε 565.000, ενώ στα 

παιδιά στο 7,4% και 142.000 αντίστοιχα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ανήλικοι 

                                                             
7 Ματσαγγάνης, Μ. (2014). Φτώχεια και δημόσια πολική στην Ελλάδα της κρίσης, στο Βουλή των 
Ελλήνων: Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών, Γραφείο 
προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή,  Αθήνα 2014. 
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της εν λόγω ομάδας μέχρι το 2011 δεν είχαν ξεπεράσει το 1,5% του συνολικού 

αντίστοιχου πληθυσμού και αριθμητικά τα 29.000 άτομα. 
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Κεφάλαιο 3 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού  
Εισαγωγικά  

Την τελευταία δεκαπενταετία στην Ελλάδα ο όρος «Σχολικός εκφοβισμός» ή 

“Bullying” συναντάται πολύ συχνά σε ακαδημαϊκά κείμενα 8  και εσχάτως σε 

δημοσιογραφικά και θεσμικά, όπως, επίσης, και σε κείμενα πολιτικής. Αν και η βία, η 

οποία αποτελεί την κεντρική έννοια αυτού που αποκαλούμε «εκφοβισμό», ήταν 

πάντα υπαρκτή, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ιδιαίτερη ενασχόληση με το 

συγκεκριμένο φαινόμενο. Εκείνο που διαφοροποιεί το φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού σήμερα σε σχέση με την απλή ύπαρξη βίας βρίσκεται στη μεθοδολογική 

οριοθέτηση του εν λόγω φαινομένου και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το 

περιγράφουν, όπως, επίσης, και στην αύξηση των περιστατικών εξαιτίας κυρίως της 

σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.   

Αν και θεωρείται δύσκολο να βρεθεί ένας ορισμός του φαινομένου, 

«εκφοβισμός» (bullying) υπάρχει όταν «ένας μαθητής εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και 

σε διάρκεια χρόνου σε αρνητικές ενέργειες που μεθοδεύονται από έναν ή 

περισσότερους δυνατότερους μαθητές».9 Στα ελληνικά το “bullying” αποδίδεται –

μάλλον ανεπιτυχώς- με τον όρο «εκφοβισμός». Στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία οι 

όροι βία, αντικοινωνική συμπεριφορά, επιθετικότητα τείνουν να συνοψιστούν με τον 

όρο “bullying”.10 Ωστόσο, προκύπτει ζήτημα όχι μόνον της θεωρητικής οριοθέτησης 

των φαινομένων, αλλά κυρίως της πραγματιστικής τους διάκρισης σε σχέση με 

καθημερινά φαινόμενα στο σχολικό περιβάλλον, όπως η μαθητική αταξία ή η 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.    

Κύρια χαρακτηριστικά του εκφοβισμού που τον διακρίνουν από την άσκηση 

άλλων μορφών βίας ή επιθετικότητας είναι τα ακόλουθα: α) το παιδί ή η ομάδα 

παιδιών που ασκούν βία έχουν περισσότερη εξουσία, δηλαδή υπερτερούν ψυχικά ή/ 

και σωματικά από το παιδί που δέχεται βία, β) αυτή η συμπεριφορά είναι σκόπιμη, 

διαρκής, οργανωμένη, επαναλαμβάνεται συστηματικά και δεν είναι περιστασιακή, γ) 

επιφέρει σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές συνέπειες στα θύματα και δ) 

δεν περιλαμβάνει κάποια πρόκληση από τη μεριά των παιδιών που δέχονται τη βία 
                                                             
8 Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο Σχολείο. Έρευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο.  
9 Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 9.  
10  Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο Σχολείο. Έρευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο, σ. 13-16. 
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προς αυτούς που την ασκούν. 11  Επομένως, σημαντικό συστατικό στοιχείο του 

εκφοβισμού είναι η έννοια της δύναμης, η οποία διαχωρίζει τους θύτες από τα 

θύματα. Έτσι, ενώ η απλή ύπαρξη βίας και η επιθετικότητας χαρακτηρίζονται από 

τυχαιότητα, συμβαίνουν μεταξύ παιδιών ίδιας ή παρόμοιας δύναμης (ψυχικής ή 

σωματικής) και ίσως να μην έχουν σοβαρές συνέπειες για τα θύματα, στον εκφοβισμό 

ως θύμα επιλέγεται το πιο αδύναμο παιδί και η αντίστοιχη συμπεριφορά εναντίον του 

είναι συστηματική και με σκοπό να επιβεβαιώσει τη δύναμη του θύτη.12 Η διαφορά 

στη δύναμη μεταξύ των μαθητών μπορεί να πηγάζει από διάφορους παράγοντες, 

όπως η σωματική διάπλαση, η ψυχοσύνθεση, η καταγωγή (κοινωνική ή εθνοτική), το 

κύρος, ακόμα και η αριθμητική υπεροχή, όταν πρόκειται για ομάδα θυτών. 

Αποτέλεσμα του εκφοβισμού είναι η θυματοποίηση, δηλαδή η αρνητική συνέπεια 

που έχει ο εκφοβισμός στο παιδί που τον υφίσταται.13    

Ο εκφοβισμός εκδηλώνεται κυρίως στο σχολείο, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι 

αποκλείεται η εκδήλωσή του και σε άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής των παιδιών. 

Μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές (σωματικός, λεκτικός, μη λεκτικός, σχέσεων) 

και να ασκείται με άμεσο (π.χ. άσκηση βίας, χειρονομίες) ή έμμεσο τρόπο (π.χ. 

διάδοση φημών, αποκλεισμός από δραστηριότητες), ακόμα και μέσω κινητών 

τηλεφώνων ή του διαδικτύου (cyber bullying).14   

Το φαινόμενο της σωματικής τιμωρίας, της βίας και του εκφοβισμού στο 

σχολικό περιβάλλον συνιστά προφανή καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού.15 

Γι’ αυτό άλλωστε το θέμα είχε τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από τη δεκαετία του 

1990, αλλά η Ελλάδα μόνον τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συστηματικές 

ενέργειες για την αντιμετώπισή της.16 Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης της σχολικής 

                                                             
11 Rigby, K. (2008). Σχολικός εκφοβισμός: Σύγχρονες απόψεις. Αθήνα: Τόπος. 
12 Ό.π., σ. 15. 
13 Newman-Carlson, D. & Horne, A.,M. (2004). Bully Busters: A Psycho educational Intervention for 
Reducing Bullying Behavior in Middle School Students. Journal of Counselling & Development, 82, 3, 
259-267. 
14 Rigby, K. (2008). Σχολικός εκφοβισμός: Σύγχρονες απόψεις. Αθήνα: Τόπος, σ. 25-35. 
15  Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού τα κράτη πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου «να προστατέψουν το παιδί από κάθε μορφής βία, 
προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής 
μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας…». Επίσης, το άρθρο 28 
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα Κράτη «παίρνουν όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην 
αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος…» και το άρθρο 37 ότι τα κράτη να επαγρυπνούν ώστε 
«κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή 
εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση». 
16  Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο Σχολείο. Έρευνες και Πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο, σ. 94. 
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εκπαίδευσης, σε συμβολικό επίπεδο καθιερώθηκε η 6η Μαρτίου ως «Πανελλήνια 

Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο». Το ίδιο έτος το Υπουργείο Παιδείας 

προχώρησε στην ίδρυση17 του «Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και 

του Εκφοβισμού»,18 στην έκδοση εγκυκλίων με οδηγίες και κατευθύνσεις για την 

καταπολέμηση του φαινομένου και στην υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη και 

λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των 

φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού».19 Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι 

πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και 

δεν είναι τυχαίο ότι χώρες με χαμηλά επίπεδα έκτασης του φαινομένου εφαρμόζουν 

χρόνια εθνικά προγράμματα αντιμετώπισής του.20   

 

Τα ερευνητικά δεδομένα και η κατάσταση στην Ελλάδα 

Ο σχολικός εκφοβισμός ως αντικείμενο έρευνας χρονολογείται στη δεκαετία 

του 1980 με πρωτοπόρο τον Olweus, 21  ο οποίος διεξήγαγε πολλές έρευνες στη 

Νορβηγία. Οι έρευνες22 με αντικείμενο τον σχολικό εκφοβισμό διερευνούν κυρίως 

πτυχές του που σχετίζονται με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και βέβαια την 

έκταση του φαινομένου, αν και συνήθως σε περιορισμένη κλίμακα. Οι μέχρι 

πρόσφατα έρευνες στην Ελλάδα ήταν κυρίως μικρής έκτασης από πλευράς δείγματος 

μαθητών, αλλά το 2013 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας διεξάχθηκε 

έρευνα με αρκετά μεγαλύτερο δείγμα μαθητών. Ωστόσο, αυτή η δραστηριότητα δεν 

υποκαθιστά τη συστηματική τήρηση στοιχείων σχετικά με την έκταση, την ένταση 

και τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.  

Οι υπάρχουσες έρευνες σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι υπαρκτό. Ωστόσο, αυτό δε 

                                                             
17 Υπουργική Απόφαση 159704/Γ7/17-12-2012  
18 http://paratiritirio.minedu.gov.gr/  
Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή «τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, την ταυτοποίηση, τη μελέτη και τη 
διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού» 
19 http://stop-bullying.sch.gr/  
20 Craig, W., Harel- Fish, Y., Fogol – Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., Simons – Morton, B., 
Molcho, M., Mato, M.G., Overpeck, M., Due, P., Pickett, W., the hbsc Violence & Injuries Prevention 
Focus Group, The hbsc Bulling Writing Group (2009). A cross- national profile of bulling and 
victimization among adolescents in 40 countries. International Journal of Public Health, 54, 2, 216 – 
224. 
21 Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell 
Publishing, p. 13-20. 
22 Andreou, E., Vlachou, A. & Didaskalou, E. (2005). The Roles of Self-Efficacy, Peer Interactions and 
Attitudes in Bully-Victim Incidents : Implications for Intervention Policy-Practices. School Psychology 
International, 26, 5, 525-545.  
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σημαίνει ότι ο σχολικός εκφοβισμός είναι νέο φαινόμενο που δεν υπήρχε στο 

παρελθόν, γιατί ως έννοια δεν ήταν ακόμα ώριμος στην ελληνική πραγματικότητα. 

Δεν είναι τυχαίο ότι οι έρευνες23 τη δεκαετία του 1990 και μέχρι τις αρχές του 2000 

χρησιμοποιούν τον όρο «σχολική βία ή επιθετικότητα», και όχι «σχολικός 

εκφοβισμός», και σε πολλές περιπτώσεις δεν εντόπιζαν έντονο πρόβλημα. Βέβαια, 

δεν αποκλείεται να υπάρχει αύξηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού σε 

σχέση με παλαιότερα, αλλά αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί περισσότερο σε 

κοινωνικούς παράγοντες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες. Κυρίως όμως ο εκφοβισμός πρέπει να συσχετιστεί με τον τρόπο που η βία 

που ασκείται εσωτερικεύεται από το θύμα και με το συγκεκριμένο κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο.24   

Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού αρχίζει να απασχολεί ερευνητικά πιο 

έντονα την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα από 2000 και μετά.25 Οι έρευνες 

που αναφέρονται στην ελληνική πραγματικότητα δίνουν ένα εύρος θυμάτων 

σχολικού εκφοβισμού στα ελληνικά σχολεία από 8% έως 35% ενώ τα ποσοστά των 

θυτών σχολικού εκφοβισμού είναι κατά γενικό κανόνα μικρότερα και κυμαίνονται 

από 5% έως 34%. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι φυσιολογικό να 

ποικίλουν, εξαιτίας των διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών και των 

διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματός τους. Ωστόσο, σε ίδιες 

έρευνες με συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών και όχι μόνο 

                                                             
23  Ενδεικτικά βλέπε: Καραμπαλίκη, Φ. (1995). Καταστροφικότητα, σχολική εμπειρία και πολιτική 
συμπεριφορά. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 81, 32-41.  
Γκότοβος, Α. (1996). Νεολαία και κοινωνική μεταβολή: Αξίες, εμπειρίες, προοπτικές. Αθήνα: 
Gutenberg.  
ΥΠΕΠΘ /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). Επιθετικότητα στο σχολείο. Προτάσεις για πρόληψη και 
αντιμετώπιση. Αθήνα.  
Μανουδάκη, Θ. (2000). Νέες μορφές παραβατικότητας ανηλίκων στο χώρο του σχολείου. Στο 
Πετρόπουλος, Ν. και Παπαστυλιανού, Α. (επιμ.), Προκλήσεις στη σχολική κοινότητα. Έρευνα και 
παρέμβαση, Πρακτικά Διημερίδας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - ΕΠΕΑΕΚ.  
Καλλιώτης, Π., Καϊσέρογλου, Ν., Κολοβός, Γ. (2002). Η  φύση και η έκταση της σχολικής 
επιθετικότητας και κακοποίησης στους μαθητές από 8 έως 12 ετών, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. 
24 Αρτινοπούλου, Β., (2001). Βία στο σχολείο, Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη, σελ.85-86, Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 
25 Ενδεικτικά βλέπε: Ανδρέου, Ε., Smith, P.K., (2002). Το φαινόμενο “bulling” στο χώρο του σχολείου 
και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 9-25.  
Andreou, E. (2000). Bully/victim problems and their association with psychological constructs in 8 to 
12 year-old Greek school children.Aggressive Behaviour, 26, 49-56.  
Andreou, E. (2001). Bully/victim problems and their association with coping behaviour in conflictual 
peer interactions among school-age children. EducationalPsychology, 21, 1, 59-66. 
Pateraki, L. & Houndoumadi, A. (2001). Bullying Among Primary School Children in Athens, Greece. 
Educational Psychology, 21, 2, 167-175. 
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χωρών, η Ελλάδα εμφανίζεται συνήθως με υψηλότερα ποσοστά.26 Το γεγονός ότι ο 

εκφοβισμός έχει αναχθεί σε φαινόμενο υψηλής επικινδυνότητας με συνακόλουθη 

συνέπεια την εμφάνιση τεράστιου ηθικού πανικού σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό και 

πολιτικό επίπεδο, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτός ο πανικός ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα ή πρόκειται για μια κατασκευασμένη «απειλή» που τυγχάνει 

πολλαπλής εκμετάλλευσης και κυρίως εμπορικής. 

Σύμφωνα με μια μεγαλύτερης έκτασης πανελλήνια έρευνα 27  που 

πραγματοποιήθηκε το 2010 σε δείγμα 4.944 μαθητών εφηβικής ηλικίας (ΣΤ΄ 

Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 306 σχολικές μονάδες για τις 

συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (HBSC/WHO), ποσοστό 8,5% των 

εφήβων αναφέρουν ότι υφίστανται σχολικό εκφοβισμό τουλάχιστον 2 με 3 φορές το 

μήνα κατά το τελευταίο δίμηνο, με τα αγόρια να εμφανίζονται με ελαφρώς 

υψηλότερα ποσοστά, όπως επίσης και οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με 

τους μικρότερους. Ποσοστό 15,8% αναφέρουν ότι ασκούν σχολικό εκφοβισμό με την 

ίδια συχνότητα, με τα αγόρια να αναφέρουν ότι ασκούν τη συμπεριφορά αυτή σε 

σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό (23,4%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (8,8%) ενώ η 

συμμετοχή στην άσκηση σχολικού εκφοβισμού αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία 

(το 23,3% των 15χρονων έχουν πάρει μέρος σε περιστατικά εκφοβισμού, συγκριτικά 

με το 15,9% των 13χρονων και το 8,8% των 11χρονων). Τέλος, ποσοστό 3,1% των 

εφήβων ανέφεραν ότι έχουν υπάρξει τόσο θύτες όσο και θύματα εκφοβισμού στο 

σχολείο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά την περίοδο των δύο μηνών πριν από 

την έρευνα και το ποσοστό των αγοριών είναι μεγαλύτερο από αυτό των κοριτσιών 

(4,4% έναντι 2%) ενώ και πάλι παρατηρείται αυξητική τάση ανάλογη με την ηλικία 

των μαθητών.  

Το ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι παρέχει 

συγκριτική διάσταση του φαινομένου μεταξύ των ετών 2002 και 2010. Στην οκταετία 

μεταξύ των δύο ερευνών δεν παρατηρείται αύξηση στο ποσοστό των θυμάτων 

σχολικού εκφοβισμού (8% το 2002 έναντι 8,5% το 2010) σε αντίθεση με το ποσοστό 

                                                             
26 Craig, W., Harel- Fish, Y., Fogol – Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., Simons – Morton, B., 
Molcho, M., Mato, M.G., Overpeck, M., Due, P., Pickett, W., the hbsc Violence & Injuries Prevention 
Focus Group, The hbsc Bulling Writing Group (2009). A cross- national profile of bulling and 
victimization among adolescents in 40 countries. International Journal of Public Health, 54, 2, 216 – 
224. 
27 Κοκκέβη, Ά., Σταύρου, Μ., Φωτίου, Α. & Καναβού Ε. (2011). Έφηβοι και βία. Σειρά θεματικών 
τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 
Αθήνα. 
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των θυτών την αντίστοιχη περίοδο (9,1% το 2002 έναντι 15,8% το 2010). Αυτό το 

εύρημα σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό θυτών στον ίδιο αριθμό θυμάτων. Πολύ μικρή 

αύξηση παρατηρείται επίσης στο ποσοστό των μαθητών που είναι ταυτόχρονα θύτες 

και θύματα σχολικού εκφοβισμού (2,4% το 2002 έναντι 3,1% το 2010).  

 

 
Η «Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού» που 

διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού 

εκφοβισμού» 28  από τον Νοέμβριο 2011 έως τον Μάιο 2012 και στην οποία 

συμμετείχαν συνολικά 16.227 μαθητές από έξι χώρες της Ευρώπης -από την Ελλάδα 

συμμετείχαν 4.987 μαθητές από 167 σχολεία- έδειξε την έκταση του φαινομένου 

συγκριτικά με άλλες χώρες που συμμετείχαν στο αναφερόμενο έργο.  

 

                                                             
28 http://www.e-abc.eu/  
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Η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση σε ποσοστό θυματοποίησης των μαθητών 

μεταξύ των έξι ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα ενώ τις δύο πρώτες 

θέσεις κατέχουν οι Λιθουανία με την Εσθονία, όπου οι μισοί μαθητές είναι θύματα 

σχολικού εκφοβισμού. Στην Ελλάδα περίπου ένας στους τρείς μαθητές (31,98%) το 

2012 δηλώνουν ότι έχουν υπάρξει θύμα σχολικού εκφοβισμού είτε κατ’ επανάληψη 

είτε ορισμένες φορές. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι υψηλότερο δείκτη 

θυματοποίησης παρουσιάζουν τα αγόρια (34,2%) σε σύγκριση με τα κορίτσια 

(29,71%).  Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων, προκύπτει 

ότι η θυματοποίηση είναι εντονότερη όταν και οι δύο γονείς δεν εργάζονται, όταν 

υπάρχουν έντονα οικογενειακά προβλήματα, όταν η σχέση με τους γονείς είναι 

προβληματική (τα μισά παιδιά που δήλωσαν ότι η σχέση με τους γονείς είναι 

προβληματική έχουν υπάρξει θύματα σχολικού εκφοβισμού) και όταν οι διαφωνίες 

εντός της οικογένειας επιλύονται με πιο βίαιο τρόπο. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

σημαίνουν ότι το αίσθημα ανασφάλειας που βιώνουν τα παιδιά εντός του 

οικογενειακού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντας για τη θυματοποίησή 

τους.  Επίσης, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές που έχουν κακή σχέση με τους 

συμμαθητές τους και που παρουσιάζουν κακή σχολική επίδοση τείνουν να 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά θυματοποίησης.   
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Σύμφωνα με μία διεθνή έρευνα29 που δημοσιεύτηκε το 2009, ανάμεσα σε 40 

χώρες η Ελλάδα έρχεται τέταρτη στα αγόρια και έκτη στα κορίτσια στην εμπλοκή 

τους στο σχολικό εκφοβισμό είτε ως θύματα είτε ως θύτες είτε ως και θύματα και 

θύτες ενώ το ποσοστό θυματοποίησης ανέρχεται 41,3% για τα αγόρια και 28,3% για 

τα κορίτσια. Δηλαδή, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, ένας στους τρείς μαθητές 

πέφτει θύμα σχολικού εκφοβισμού.     

 
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πέμπτη θέση σε ποσοστό μαθητών θυτών 

σχολικού εκφοβισμού (κάποια στιγμή ή συστηματικά) με ποσοστό (30,20%), 

αντίστοιχο περίπου με αυτό των θυμάτων. Το ποσοστό των αγοριών (42,2%) που 

έχουν υπάρξει δράστες σχολικού εκφοβισμού είναι υψηλότερο από αυτό των 

κοριτσιών (18,57%). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το ποσοστό των δραστών 

σχολικού εκφοβισμού είναι υψηλότερο στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς δεν 

εργάζονται, που υπάρχουν κακές σχέσεις τόσο παιδιών γονέων όσο και των γονέων 

μεταξύ τους, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που υπάρχουν οικογενειακά 

προβλήματα. Ομοίως, μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον νόμο και 

προβλήματα αλκοολισμού εμφανίζονται να διαπράττουν σε υψηλότερα ποσοστά 

σχολικό εκφοβισμό, αναδεικνύοντας μια συσχέτιση με την εν γένει παραβατική 

συμπεριφορά. Μαθητές με άσχημη σχολική επίδοση και με κακές σχέσεις με τους 

καθηγητές τους αλλά και με συμμαθητές τους, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
                                                             
29 Craig, W., Harel- Fish, Y., Fogol – Grinvald, H., Dostaler, S., Hetland, J., Simons – Morton, B., 
Molcho, M., Mato, M.G., Overpeck, M., Due, P., Pickett, W., the hbsc Violence & Injuries Prevention 
Focus Group, The hbsc Bulling Writing Group (2009). A cross- national profile of bulling and 
victimization among adolescents in 40 countries. International Journal of Public Health, 54, 2, 216 – 
224. 

63,13%

54,26%

40,63%

31,64%

30,20%

16,22%

Λιθουανία

Εσθονία

Λετονία

Βουλγαρία

Ελλάδα

Ιταλία

Θύτες σχολικού εκφοβισμού
Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού



45 
 

διάπραξης σχολικού εκφοβισμού.  Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές που 

προβαίνουν στην άσκηση σχολικού εκφοβισμού χαρακτηρίζονται από εντονότερο 

αίσθημα ανασφάλειας.    

 
Σε υψηλά ποσοστά στις έξι ευρωπαϊκές χώρες που διενεργήθηκε η 

αναφερόμενη έρευνα κυμαίνονται οι μαθητές που έχουν υπάρξει ταυτόχρονα και 

θύτες και θύματα σχολικού εκφοβισμού, στοιχείο που δείχνει ότι στο φαινόμενο 

συμμετέχουν οι ίδιοι μαθητές. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών 

είναι 47,88%.    

Επίσης, το 59% του δείγματος στην Ελλάδα υπήρξε μάρτυρας φαινομένου 

σχολικού εκφοβισμού, ποσοστό τέταρτο υψηλότερο ανάμεσα στις έξι χώρες που 

διεξήχθη η έρευνα. 
 

59,20%

59,20%

56,90%

47,88%

44,60%

26,70%

Λιθουανία

Εσθονία

Βουλγαρία

Ελλάδα

Λετονία

Ιταλία

Θύτες και θύματα σχολικού εκφοβισμού
Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
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Όσον αφορά τους παράγοντες θυματοποίησης, τα ερευνητικά δεδομένα 

επιβεβαιώνουν τις θεωρητικές παραδοχές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό του σχολικού εκφοβισμού αναφέρεται στη διαφορά δύναμης μεταξύ 

θύτη και θύματος, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δύο κύριοι παράγοντες 

θυματοποίησης αναφέρονται στην ανικανότητα του θύματος να αμυνθεί (57,03%) και 

στην ευαισθησία του (44,6%). Ως τρίτος παράγοντας θυματοποίησης αναφέρεται η 

εθνικότητα (44,34%), το σωματικό βάρος (31,6%), οι σεξουαλικές προτιμήσεις 

(25,05%) ή κάποια σωματική ανεπάρκεια (23,88%) του θύματος, δηλαδή ατομικά 

χαρακτηριστικά του που του προδίδουν, σύμφωνα με την αντίληψη του θύτη, κάποια 

μειονεξία με αποτέλεσμα να το καθιστούν ευάλωτο. Ακολουθούν η κατοχή κάποιου 

αντικειμένου που επιθυμεί ο θύτης (19,65%) ενώ πιο ασήμαντοι χαρακτηρίζονται ως 

παράγοντες θυματοποίησης η ένδυση (17,02%), η θρησκεία (16,06%) και η 

νευρικότητα ή το άγχος του θύματος (12,31%).  

 

 

12,31%

16,06%

17,02%

19,65%

23,88%

25,05%

31,60%

44,34%

44,60%

57,03%

Νευρικότητα/ άγχος

Θρησκεία

Ένδυση

Κατοχή αυτού που επιθυμεί ο θύτης

Κάποια σωματική ανεπάρκεια

Σεξουαλικές προτιμήσεις

Σωματικό βάρος

Εθνικότητα

Ευαισθησία

Ανικανότητα να αμυνθεί

Παράγοντες θυματοποίησης
Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
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 Οι κατεξοχήν χώροι που φαίνεται να συμβαίνει ο εκφοβισμός σύμφωνα με τα 

θύματα είναι το περιβάλλον του σχολείου, καθώς έξω από το σχολείο, στους 

διαδρόμους του σχολείο και στη σχολική τάξη συμβαίνουν τα περισσότερα 

περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.  

 

 

 

2,16%

6,41%

13,34%

20,93%

21,84%

24,40%

32,70%

35,38%

Στην τραπεζαρία του σχολείου

Στο σπίτι

Στον δρόμο από και προς το σχολείο

Στο internet

Στη γειτονιά - στο πάρκο

Στη σχολική τάξη

Στους διαδρόμους του σχολείου

Έξω από το σχολείο

Χώροι πραγματοποίησης του σχολικού εκφοβισμού
Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
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14,26%
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27,60%
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45,39%

60,69%

Διάδοση  video ή φωτογραφιών μέσω κινητών τηλεφώνων

Ανάρτηση ή απειλή ανάρτησης  video ή φωτογραφιών …

Διάδοση κοροϊδευτικών μηνυμάτων – e‐mails

Αφαίρεση προσωπικών ειδών/χρημάτων

Εξαναγκασμός σε πράξεις παρά τη θέλησή μου

Ελαφριά σεξουαλική παρενόχληση

Εξαναγκασμός σε πράξεις με χρήση βίας

Αποκλεισμός από δραστηριότητες ‐ απομόνωση

Άλλο

Εξιστόρηση περιπαιχτικών/κοροϊδευτικών ιστοριών

Πειράγματα εξαιτίας της εξωτερικής εμφάνισης

Σπρωξίματα - χτυπήματα

Χρήση κοροϊδευτικών ονομάτων

Μορφές σχολικού εκφοβισμού
Πηγή: Ευρωπαϊκή έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
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Σύμφωνα με τους μαθητές που έχουν υποστεί σχολικό εκφοβισμό, η πιο 

συχνή μορφή του είναι η χρήση κοροϊδευτικών ονομάτων (60,69%) και σωματική βία 

(σπρωξίματα – χτυπήματα, 45,39%) ενώ ακολουθούν τα πειράγματα εξαιτίας της 

εξωτερικής εμφάνισης (36,30%). Οι λιγότερο συχνές μορφές σχολικού εκφοβισμού 

είναι η διάδοση βίντεο και φωτογραφιών ή κοροϊδευτικών μηνυμάτων μέσω των νέων 

τεχνολογιών.   

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κλίμακας έρευνα από πλευράς μεγέθους 

δείγματος σε πανελλήνιο επίπεδο διεξάχθηκε το 2013 από το «Παρατηρητήριο για 

την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» του Υπουργείου Παιδείας. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 61.000 μαθητές, από τους οποίους οι 41.422 απάντησαν όλες τις 

ερωτήσεις του διανεμηθέντος ερωτηματολογίου. Αν και η έρευνα δεν έχει 

δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουν ανακοινωθεί, το 

34,69% των μαθητών έχει βιώσει εκφοβισμό ενώ το 34,01% έχει ασκήσει εκφοβισμό. 

 

 
Ως κυριότεροι παράγοντες θυματοποίησης αναφέρεται ο τόπος καταγωγής του 

μαθητή ή του γονέα του (33%) ενώ όμοιο ποσοστό συγκεντρώνουν αδιευκρίνιστοι 

33%

33%

19%

11% 4%

Παράγοντες θυματοποίησης
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 

(2014)

Τόπος καταγωγής μαθητή ή του γονέα του
Τίποτα από τα παραπάνω
Μέρος άλλης παρέας/ ομάδας σχολείου
Μέρος μειονότητας
Φύλο
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παράγοντες. Σημαντικό ποσοστό συγκεντρώνει το γεγονός ότι ο μαθητής θύμα είναι 

μέλος άλλης παρέας ομάδας του σχολείο (19%) ή μέρος μειονότητας (11%).  

 

 
Πάνω από τα μισά (56%) περιστατικά σχολικού εκφοβισμού συμβαίνουν στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου ενώ αξιοσημείωτο ποσοστό συγκεντρώνει ο χώρος 

εκτός του σχολείο κατά τη διάρκεια εκδρομής (18%).  

 

56%

18%

13%

9% 2% 2%

Χώροι που συνέβη ο σχολικός εκφοβισμός
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 

(2014)

Στον προαύλιο χώρο του σχολείου/ διάδρομο
Εκτός του σχολείου κατά τη διάρκεια εκδρομής
Άλλο
Στην αίθουσα διδασκαλίας

Στο γραφείο καθηγητών
Στο εργαστήριο
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Όσον αφορά τη συχνότητα του σχολικού εκφοβισμού, στοιχεία πρόσφατης 

έρευνας30 σε 2.431 μαθητές λυκείου 16 έως 18 ετών δείχνουν ότι αυτός δεν συμβαίνει 

με μεγάλη συχνότητα στα ελληνικά σχολεία, καθώς μόνο το 4,1% των μαθητών 

εμπλέκεται με υψηλή συχνότητα (μια φορά τη βδομάδα) στον σχολικό εκφοβισμό 

είτε ως θύμα είτε ως θύτης ενώ το 26,4% των μαθητών εμπλέκεται με χαμηλή 

συχνότητα (τουλάχιστον μια φορά τον μήνα). Υψηλή συχνότητα (τουλάχιστον μια 

φορά την εβδομάδα) σχολικού εκφοβισμού υφίσταται το 1,3% των μαθητών, ασκεί το 

2,7% των μαθητών ενώ και υφίσταται και ασκεί σχολικό εκφοβισμό μόνο το 0,1% 

των μαθητών. Αντίστοιχα, με χαμηλή συχνότητα (τουλάχιστον μια φορά τον μήνα) 

θύμα σχολικού εκφοβισμού παρουσιάζεται το 7,1% των μαθητών, θύτης το 14,6% 

και θύμα και θύτης το 4,7%. Άλλη πολύ πρόσφατη έρευνα31 του 2015 δείχνει επίσης 

σχετικά μικρή συχνότητα επιθετικότητας, καθώς το 10,4% των μαθητών πέφτει θύμα 

λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα και το 1,4% τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα (το 88,2% δεν πέφτει θύμα επιθετικότητας). Αντίστοιχα, οι μαθητές θύτες 

που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά λιγότερο από μια φορά την εβδομάδα 

είναι το 16,5% του δείγματος και αυτοί που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά 

τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα είναι το 2,8% (αυτοί που δεν παρουσιάζουν 

επιθετική συμπεριφορά είναι το 80,7%).    

                                                             
30 Magklara, K., Skapinakis, P., Gkatsa, T., Bellos, S., Araya, R., Stylianidis, S., Mavreas, V. (2012). 
Bullying behaviour in schools, socioeconomic position and psychiatric morbidity: a cross-sectional 
study in late adolescents in Greece. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 6, 8, 1-13. 
31  Γκάτσα, T., Μαγκλάρα, Κ., Μπέλλος, Σ., Δαμίγος, Δ., Mαυρέας, Β. & Σκαπινάκης Π. (2015). 
Κοινωνικο-δημογραφικές συσχετίσεις της σχολικής επιθετικότητας και επιδράσεις στην 
ψυχοσωματική υγεία εφήβων μαθητών, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 32, 2, 182 – 193. 

7,10%
14,60%

4,70%

73,60%

1,30% 2,70% 0,10%

95,90%

Θύματα Θύτες Και θύματα και θύτες Μη εμπεκόμενοι

Συχνότητα σχολικού εκφοβισμού
Πηγή: Magklara et al., 2012

Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα
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Τέλος, όσον αφορά άλλες μορφές σχολικού εκφοβισμού, η Ελλάδα κατέχει τη 

δεύτερη θέση στο cyber-bullying (με ποσοστό 26,8%) ανάμεσα στις έξι ευρωπαϊκές 

χώρες που συμμετείχαν σε έρευνα του ερευνητικού προγράμματος EU NET ADB.32     

          

 

                                                             
32 http://youth-health.gr/media/2015/03/diadiktuakos-ekfobismos.pdf  
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Κεφάλαιο 4 

Προτάσεις μέτρων και πολιτικών για τη βελτίωση της κατάστασης 

των παιδιών 
 

Για το υπό κατάρτιση Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού: 

 Ολοκλήρωση χωρίς καθυστέρηση του υπό κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο αποτελεί εξαιρετική πρωτοβουλία για 

την εξασφάλιση εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Συμπερίληψη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα του Παιδιού 

στοχευμένων δράσεων υψηλή προτεραιότητας με κριτήριο τους τομείς που βάσει 

σχετικής τεκμηρίωσης (στοιχείων) παρατηρείται σημαντική υστέρηση 

κατοχύρωσης δικαιωμάτων του παιδιού. Το προσχέδιο του  Σχεδίου Δράσης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού που δημοσιεύτηκε δεν περιλαμβάνει στοχευμένες 

δράσεις με υψηλή προτεραιότητα που να προκύπτουν βάσει της αναγκαιότητας 

προάσπισης συγκεκριμένων δικαιωμάτων των παιδιών που πλήττονται πιο 

έντονα. 

 Εξασφάλιση της απαραίτητης συνέργειας μεταξύ των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 

των κυβερνητικών και μη φορέων υλοποίησής τους, με σκοπό την εξασφάλιση 

μιας συνεκτικής και όχι αποσπασματικής εφαρμογής τους.   

 Καθορισμός μετρήσιμων στόχων και συγκεκριμένου πλάνου επίτευξής τους, 

καθώς επίσης και εξασφάλιση της συνεχούς ανατροφοδότησης και αξιολόγησης 

της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων.   

 

Για τις πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού:     

 Δημιουργία διακριτής δομής (κεντρικού εθνικού φορέα), η οποία θα αναλάβει 

τον συντονισμό εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων για τα 

δικαιώματα του παιδιού και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων που 

εμπλέκονται στην υλοποίησή τους. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
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αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα του 

παιδιού.33 

 Δημιουργία επιστημονικού κέντρου μελέτης, σχεδιασμού και κατάρτισης των 

πολιτικών για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο: 

 Θα σχεδιάζει και θα καταθέτει ετήσιο εθνικό σχέδιο δράσης για τα 

δικαιώματα του παιδιού,  

 Θα συντάσσει και τα καταθέτει στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού του Ο.Η.Ε. την περιοδική έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  

 Θα έχει ρόλο ενός εθνικού κέντρου τεκμηρίωσης για την μελέτη και 

επεξεργασία στατιστικών, νομοθετικών και λοιπών στοιχείων σχετικά με την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, 

 Θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο προς την πολιτεία σχετικά με όλες τις 

πολιτικές και δράσεις που σχετίζονται με το παιδί και την παιδική ηλικία. 

Τον ρόλο αυτό μπορεί να αναλάβει το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού που, αν και είναι θεσμοθετημένο, ουσιαστικά δεν λειτουργεί. 

 Δημιουργία μιας εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνονται 

όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του συνόλου των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Ανάπτυξη παιδικοκεντρικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θα 

αποτυπώνεται σε «φιλικούς» για τα παιδιά προϋπολογισμούς και διαμόρφωση 

ιδιαίτερου κωδικού στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότη του συνόλου των 

κρατικών πολιτικών που αφορούν το παιδί. 

 Διάχυση της διάστασης του παιδιού (child mainstreaming) σε όλους τους τομείς 

και τα επίπεδα άσκησης πολιτικής.  

 Υιοθέτηση μια συστηματικής και σταθερής κρατικής πολιτικής για την 

κοινωνική επένδυση στα παιδιά με σκοπό την καταπολέμηση της διαγενεακής 

μεταβίβασης της μειονεξίας, 34  την προώθηση της ευημερίας τους και την 

εγκαθίδρυση καθεστώτος ισότητας ευκαιριών. 

                                                             
33 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties 
underarticle 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3. 13 August 
2012, paragraph 12. 
34 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2013 «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον 
κύκλο της μειονεξίας», (2013/112/ΕΕ). 
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 Φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα των 

μονογονεϊκών και των πολύτεκνων, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 

φτώχειας. 

 Ενίσχυση της εμπεριστατωμένης κατάρτισης πολιτικών για τα παιδιά και μέγιστη 

δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε.35  

 

Για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης: 

 Πολιτικές για την υποστήριξη συμμετοχής των γονέων στην αγορά εργασίας, 

δεδομένου ότι η ανεργία σε συνδυασμό με την ύπαρξη παιδιών στο νοικοκυριό 

αποτελεί σημαντικό φτωχογόνο παράγοντα. 

 Διεύρυνση, πέραν της πιλοτικής εφαρμογής, του Προγράμματος «Eλαχίστου 

Eγγυημένου Eισοδήματος», θεσμού που αποτελεί από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της φτώχειας, με σκοπό να 

εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους. 

 Κατάρτιση ολοκληρωμένης (και όχι αποσπασματικών μέτρων) εθνικής 

στρατηγικής για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος36 για μείωσή της στο 18% το 2020 από το 28,8% το 2013, σύμφωνα με 

τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 Λήψη στοχευμένων μέτρων ανακούφισης ομάδων παιδιών που παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα φτώχειας ή/ και υλικής αποστέρησης, όπως τα παιδιά 

μεταναστών, τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά, σε νοικοκυριά με 

τρία ή περισσότερα παιδιά και σε νοικοκυριά που κανένας ενήλικας δεν 

εργάζεται. 

 Λήψη στοχευμένων μέτρων για την στήριξη των νοικοκυριών που αδυνατούν να 

εξασφαλίσουν βασικές ανάγκες των παιδιών τους, όπως η συμμετοχή σε 

σχολικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες αναψυχής, οι οποίες αποτελούν 

βασικά αναπτυξιακά δικαιώματα των παιδιών.  

                                                             
35 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2013 «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον 
κύκλο της μειονεξίας», (2013/112/ΕΕ). 
36 Ministry of Finance (2014). Greek National Reforms Programme 2014, April 2014, p. 46. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_greece_en.pdf   
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 Στήριξη των οικογενειών με παιδιά που εμφανίζουν αδυναμία ικανοποίησης 

βασικών αναγκών, όπως η επαρκής και ποιοτική σίτιση, η ικανοποιητική 

θέρμανση και η ανταπόκριση πάγιων οικονομικών αναγκών.      

 Επέκταση της πολιτικής παροχών σε είδος που εγκαινιάστηκε πρόσφατα (π.χ. 

δωρεάν σχολικά γεύματα).  

 

Για την πρόσβαση σε υπηρεσίες - παροχές: 

 Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε 

υπηρεσίες για όλα τα παιδιά, με ιδιαίτερη έμφαση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν 

αυξημένο κίνδυνο αποκλεισμού λόγω πολλαπλών μειονεξιών.   

 Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε επαρκείς και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα παιδιών ειδικών ομάδων που κατά κανόνα 

εμφανίζουν μεγαλύτερη αδυναμία πρόσβασης.37  

 Εξασφάλιση πρόσβασης περισσότερων παιδιών σε ποιοτική δωρεάν 

βρεφονηπιακή φροντίδα και διευκόλυνση των γονέων ώστε να εξυπηρετείται η 

αναγκαιότητα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.38 

 Ενίσχυση της πρόσβασης σε δομές και υπηρεσίες για παιδιά με αναπηρίες και 

εξασφάλιση μη ασυλικού χαρακτήρα στον τρόπο λειτουργίας τους. 

 Αύξηση του ποσού των παροχών κοινωνικής προστασίας για την κατηγορία 

οικογένεια – παιδιά και καλύτερη στόχευσή τους, καθώς στην Ελλάδα έχουν την 

μικρότερη επίδραση στη μείωση της παιδικής φτώχειας απ’ όλες τις χώρες της 

Ευρώπης.39  

 

Για τα παιδιά ειδικών ομάδων: 

 Λήψη ιδιαίτερης μέριμνας για την ασφαλή υποδοχή, φιλοξενία και φροντίδα των 

παιδιών προσφύγων και τη χορήγηση ασύλου, ενόψει κυρίως των μεγάλων 

προσφυγικών ροών από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως η 

Συρία. 

 Διαχείριση με μεγαλύτερη ευαισθησία των παιδιών μεταναστών και εξασφάλιση 

των βασικών δικαιωμάτων τους, σε περίθαλψη και ασφαλή διαμονή.   

                                                             
37 Πιο αναλυτικά βλέπε: UNICEF (2014). Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα - Οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στα παιδιά, σ. 60-63. 
38 Ό.π., σ. 77-88. 
39 Ό.π., σ. 50-63. 
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 Συμπερίληψη δράσεων εντός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα 

του παιδιού σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες και ανάληψη 

αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών, καθώς διαπιστώνεται 40  σημαντική 

υστέρηση σε θεσμικό επίπεδο.  

 Ενίσχυση της συλλογής στοιχείων σχετικά με ζητήματα των παιδιών με 

αναπηρίες.  

 Δημιουργία και στελέχωση των ειδικών δομών για παιδιά με αναπηρίες (Κέντρα 

Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης/ Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 

ή/και τα κοινά σχολεία) με εξειδικευμένο προσωπικό.   

 Κατάρτιση ενός συστηματικού σχεδίου εντοπισμού, φροντίδας και 

αποκατάστασης των «αόρατων παιδιών» (παιδιών του δρόμου, παιδιών θυμάτων 

trafficking).     

 

Για την εναλλακτική φροντίδα: 

 Επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών της υιοθεσίας ώστε να καταστεί η 

διαδικασία πιο προσελκυστική και θεσμικές προβλέψεις για την 

καταπολέμηση των παράνομων υιοθεσιών και τους εμπορίου βρεφών που 

περιλαμβάνουν.41  

 Ποιοτική αναβάθμιση των εναλλακτικών συστημάτων φροντίδας βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών και απομάκρυνση από το 

ιδρυματικό μοντέλο λειτουργίας τους.  

 Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής και της φιλοξενίας παιδιών και υιοθέτηση 

πολιτικών σταδιακής αποϊδρυματοποίησης. 

 

Για τη εκπαίδευση: 

 Αύξηση της συμμετοχής στην προχολική εκπαίδευση, η οποία βρίσκεται σε 

χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα, μέσω διάθεσης πόρων και προσωπικού ώστε όλα 

τα παιδιά άνω των τεσσάρων ετών (4) να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική 

προσχολική εκπαίδευση.42 

                                                             
40  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2013). Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη για τις 
πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες. Μελέτη, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 
Πολιτικών.  
41 Πιο αναλυτικά βλέπε: UNICEF (2012). Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, σ. 18-19. 
42 Πιο αναλυτικά βλέπε: UNICEF (2014). Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα - Οι επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στα παιδιά, σ. 71-72. 
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 Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής σε ειδικές ομάδες παιδιών, όπως οι Ρομά 

και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.   

 Συνέχιση των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 

σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και 

καθιέρωση τήρησης στατιστικών στοιχείων σε ετήσια βάση σχετικά με την 

έκτασή του. 

 Ενίσχυση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα του παιδιού 

και της διάδοσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εντός της 

σχολικής εκπαίδευσης.43  

 

Για την παιδική εργασία: 

 Ανάπτυξη ενός μηχανισμού εντοπισμού της παιδικής εργασίας και μιας βάσης 

για την καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της, ώστε βάσει 

των στοιχείων αυτών να σχεδιαστεί η αντιμετώπισή της.44 

 

Για την παιδική κακοποίηση 

 Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών παροχής περίθαλψης στα θύματα παιδικής 

κακοποίησης τόσο σε επίπεδο οικονομικών πόρων όσο και σε επίπεδο άρτια 

εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

 Λήψη ειδικών μέτρων για την πρόβλεψη και αποτροπή της κακοποίησης παιδιών 

που κατά τεκμήριο είναι περισσότερο έκθετα και ευάλωτα. 

 Αλλαγή  του άρθρου 347 του Ποινικού Κώδικα ώστε οι ανήλικοι θύματα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας σεξουαλικής κακοποίησης να προστατεύονται μέχρι 

τα 18 τους έτη και όχι μέχρι τα 17 όπως ισχύει.   

 

Σε νομοθετικό επίπεδο προτείνεται: 

 Κύρωση του Πρόσθετου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού για τη διαδικασία των αναφορών, καθώς θεσπίζεται η 

δυνατότητα άμεσης και ατομικής υποβολής καταγγελιών στην Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού.45  

                                                             
43 Βλέπε πιο αναλυτικά: UNICEF (2013). Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, σ. 11-12. 
44 Πιο αναλυτικά βλέπε: UNICEF (2012). Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, σ. 18-20. 
45 Ό.π., σ. 10-11. 
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 Δημιουργία Κώδικα Ανηλίκων - κωδικοποίηση της νομοθεσίας για ανηλίκους - 

καθώς οι διατάξεις για τους ανήλικους βρίσκονται διεσπαρμένες σε όλους τους 

κλάδους του δικαίου. 

 

 

 

 


