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Το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ.
Στόχος του Δελτίου, που εκδίδεται σε τακτική βάση ανάλογα με τα επίδικα τα εποχής, είναι η παροχή
σφαιρικής, έγκυρης και συστηματικής ενημέρωσης και ανάλυσης για τάσεις που διαμορφώνονται στην
ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Έχοντας ως σημείο αναφοράς την ιδρυτική Διακήρυξη του ΕΝΑ, το Δελτίο ιχνηλατεί το κοινωνικό αποτύπωμα των οικονομικών πολιτικών στην κοινωνική ευημερία και την ανάπτυξη, αξιοποιώντας εκλεκτικά στοιχεία διάφορων επιστημονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγίσεων.
Όλα τα δεδομένα προέρχονται από επίσημες ελληνικές, ευρωπαϊκές ή και διεθνείς πηγές και η ανάλυση
και ερμηνεία τους γίνεται από την Ομάδα Κοινωνικών Αναλύσεων του ΕΝΑ*.
Το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων αποβλέπει πρωτίστως στην ενσωμάτωση δεικτών που αποτυπώνουν
τις εξελίξεις και τις επιδόσεις σε βασικούς «κοινωνικούς» τομείς όπως η απασχόληση, η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον και η κοινωνική πρόνοια.
Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιεί τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ, της Eurostat, τους δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και δείκτες κοινωνικής ευημερίας που προτείνονται από διεθνείς Οργανισμούς.
Σε αυτή τη συγκυρία, με αφορμή που επικαθορίζεται από την πανδημική κρίση της νόσου Covid-19, το
Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021, όπως και τα προηγούμενα Δελτία, επιχειρεί να περιγράψει και να
αναλύσει τις εξελίξεις σε βασικούς «κοινωνικούς» τομείς κι, επιπλέον, και ακόμη να αποτυπώσει τις εξελίξεις στο επίπεδο της ψηφιακής μετάβασης, της δικαιοσύνης της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων.
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Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021
αναβαθμισμένης κοινωνικής ευημερίας και όχι σε όρους κοινωνικής
αποδόμησης και περαιτέρω αποσυνοχής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιχειρεί να καταγράψει, σύμφωνα με τα πλέον
επικαιροποιημένα διαθέσιμα στοιχεία, τις πιο πρόσφατες κοινωνικές
εξελίξεις και το κοινωνικό αποτύπωμα πολιτικών σε μια σειρά τομέων
στην Ελλάδα.
Το Δελτίο αυτό δημοσιεύεται σε μια κρίσιμη καμπή για τις σύγχρονες
κοινωνίες. Η πανδημική κρίση που ταλανίζει τον πλανήτη θέτει υπό
αναδιαπραγμάτευση κυρίαρχες αντιλήψεις και εδραιωμένα μοντέλα
βίου και υποβάλλει τις σύγχρονες κρατικές μορφές σε πρωτοφανείς,
για τις τελευταίες δεκαετίες, δοκιμασίες. Δοκιμασίες οι οποίες ενδεχομένως να διαμορφώνουν τους όρους για τη μετάβαση σε ένα νέο παράδειγμα οργάνωσης του κράτους και της κοινωνικής ζωής. Ιδίως σε
ό,τι αφορά τα δημόσια συστήματα υγείας -έπειτα από σειρά δεκαετιών και πολιτικών συρρίκνωσής τους- φαίνεται πως σε αυτή την ακραία συγκυρία αμφισβητείται η ιδεολογική ορθοδοξία που είχε στο
επίκεντρό της την αποψίλωση του κράτους πρόνοιας. Το ξέσπασμα
μιας σφόδρα επεκτατικής και ιδιαίτερα επιθετικής υγειονομικής απειλής μοιάζει να επιδρά συνολικά στα κυρίαρχα μοντέλα διαμόρφωσης
και άσκησης κοινωνικής πολιτικής και να αποδομεί καταιγιστικά τις
παραδοχές των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, εκθέτοντας τα όριά
τους.
Στην Ελλάδα, όπου το δημόσιο σύστημα υγείας έχει υποστεί αλλεπάλληλες πιέσεις, τόσο πριν όσο και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης,
η έλευση της Covid-19 συνιστά μια πρόσθετη, πρωτοφανών διαστάσεων, πρόκληση για το κράτος πρόνοιας εν γένει. Στο πλαίσιο αυτό,
οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο, οι οποίοι ακτινογραφούν
τα πεδία της υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης, των
εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων, τόσο κατά την προCovid-19 περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημικής νόσου, αποκτούν ξεχωριστή σημασία καταγραφής κι ανάλυσης.
Αφενός γιατί η συνθήκη του –υπολειμματικού και προ της κρίσης του
2010– κράτους πρόνοιας επιδεινώθηκε σημαντικά και συνολικά την
προηγούμενη δεκαετία, παρά τη βελτίωση που άρχισε σταδιακά να
σημειώνεται από το 2016 κι έπειτα σε μια σειρά κρίσιμους τομείς1. Αφετέρου γιατί έχουμε ήδη εισέλθει σε μια περίοδο σταδιακής απόσυρσης των έκτακτων μέτρων στήριξης της κοινωνίας εξαιτίας της πανδημίας, τα οποία έστω και στη σχετική ανεπάρκειά τους δημιούργησαν ένα κέλυφος προστασίας για μεγάλη μερίδα του πληττόμενου
πληθυσμού. Η απόσυρση αυτών λοιπόν το επόμενο διάστημα θα εκθέσει στις πραγματικές συνθήκες νοικοκυριά, εργαζομένους, ανέργους, ειδικές ομάδες του πληθυσμού κ.ο.κ.
Καθώς λοιπόν οι δυσχέρειες ενόψει είναι δεδομένες, η κοινωνία, και
ιδίως οι πιο αδύναμες μερίδες της, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα μετά το τέλος της πανδημίας και των lockdowns ένα ιδιαίτερα αντίξοο πλαίσιο. Γι’ αυτόν το λόγο μοιάζει επιτακτική η ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής πρότασης για την προωθητική υπέρβαση της κρίσης μέσω της κινητοποίησης μιας ευρείας κοινωνικής
συμμαχίας με προοδευτικό προσανατολισμό. Αυτή η πρόταση, παράλληλα με την ενεργοποίηση ενός σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης, θα συνίσταται στην ουσιαστική ανασυγκρότηση και θωράκιση του κράτους
πρόνοιας. Ώστε η επόμενη ημέρα της κρίσης να μετριέται σε όρους

Ινστιτούτο ΕΝΑ (2020), Κοινωνική πολιτική & κοινωνικοί δείκτες
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αντιμετώπισης της κρίσης, τα συστήματα δημόσιας υγείας που
είναι αρμόδια για την επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων δεν ενισχύθηκαν. Επιπλέον, η πολιτική ελέγχων ήταν εσφαλμένη, καθώς στηρίχθηκε στην ατομική βούληση εκάστου πολίτη αντί σε τυχαιοποιημένους και διαστρωματοποιημένους μαζικούς ελέγχους
στην κοινότητα και στα γνωστά σημεία μετάδοσης και υπερμετάδοσης του ιού (σχολεία, χώρους εργασίας, ΜΜΜ, κλειστές
δομές κ.λπ.) και ο ιδιωτικός τομέας υγείας αφέθηκε εκτός σχεδιασμού.

ΥΓΕΙΑ

Πανδημία
Η πανδημική κρίση κατόρθωσε να αναβαθμίσει το ρόλο της
υγείας στην παγκόσμια πολιτική ατζέντα. Οι πολιτικές υγείας
βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ενώ ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο ο ισχυρισμός της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών ότι η υγεία πρέπει να
καταλαμβάνει υψηλή θέση στα κυβερνητικά προγράμματα. H
πρόκληση αυτή, αν κι έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, στην
Ελλάδα δεν υιοθετήθηκε επί της ουσίας και στην πράξη.

Έτσι, από το Νοέμβριο του 2020 η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα παρατεταμένο, οριζόντιο και σκληρό lockdown σε κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο, το οποίο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό, καθώς η μετάδοση του ιού δεν διακόπηκε και το ΕΣΥ δεν
προστατεύθηκε.

H υγειονομική κρίση εξελίχθηκε ραγδαία σε παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση κι έπληξε τα θεμέλια όχι μόνο των
συστημάτων υγείας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές και
περιβαλλοντικές συνθήκες. Παράλληλα, έπληξε τους πολιτειακούς και κυβερνητικούς θεσμούς, την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ηγεσίες και στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και
τους συνεκτικούς δεσμούς των μοντέρνων κοινωνιών. Βασική
και συνάμα τραγική συνέπεια της πανδημίας είναι η επιδείνωση της ποιότητας ζωής και ο θάνατος εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η επιλογή του lockdown ως κατ’ ουσίαν μοναδικού μέτρου
διαχείρισης της πανδημίας, σε συνδυασμό με την επιβολή της
«ατομικής ευθύνης», οδήγησε σε ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και δυστυχώς των νεκρών.
ΕΣΥ

Για το σύστημα υγείας η πανδημία αποτέλεσε ένα αληθινό
stress test, καθώς δοκιμάστηκε η ανθεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής. Η πανδημία βοήθησε να εμπεδωθεί η ανάγκη για ισχυρά και αποτελεσματικά
δημόσια συστήματα υγείας και πολιτικές δημόσιας υγείας.

Το τελευταίο διάστημα επικράτησε η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που θέτει το άτομο βασικά υπεύθυνο για την υγεία του
μέσω των «επιλογών» του, υποβαθμίζοντας αφενός την επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών αφετέρου
την ευθύνη και το ρόλο της πολιτείας για την πρόκληση ή και
τη μη αντιμετώπιση των συνθηκών που επιβαρύνουν την σωματική και ψυχική υγεία.

Είναι κοινοτοπία να ισχυριστεί κανείς ότι η πανδημία ορίζει
την κατάσταση του τομέα της υγείας και στην Ελλάδα2. Η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά στη διάρκεια
του πρώτου κύματος την άνοιξη του 2020.

Η Δημόσια Υγεία είναι σαφέστατα μια πολιτική επιλογή, και ως
κοινωνική πολιτική αφορά σχεδόν όλο το εύρος διακυβέρνησης μιας οργανωμένης πολιτείας, είτε οριζοντίως μεταξύ οργανισμών, κοινοτήτων και συλλογικοτήτων, είτε καθέτως μεταξύ αρχών και πληθυσμού.

Το βασικό μέτρο που ελήφθη ήταν ο περιορισμός της κίνησης
των πολιτών και της λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας (lockdown). Το μέτρο τηρήθηκε απόλυτα από τους πολίτες, οι οποίοι πειθάρχησαν αυτοβούλως, και έτσι διακόπηκε
η μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Το καλοκαίρι του 2020 ο
ιός κατ’ ουσίαν δεν κυκλοφορούσε στην ελληνική κοινότητα.
Ήταν η κατάλληλη ευκαιρία ώστε η ελληνική πολιτεία να προετοιμαστεί και να διαρθρώσει ορθά τα απαραίτητα μέτρα δημόσιας υγείας ενόψει του δεύτερου επιδημιολογικού κύματος,
το οποίο αναμενόταν από το φθινόπωρο και ιδίως το χειμώνα. Όπως όμως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αυτά τα μέτρα δεν ελήφθησαν ποτέ: το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) δεν
ενισχύθηκε όπως έπρεπε, δηλαδή με μόνιμο ιατρικό και μη
προσωπικό, ο αριθμός των πολυδύναμων και ειδικών ΜΕΘ
δεν αυξήθηκε στο βαθμό που έπρεπε, δεν προσελήφθη το αντίστοιχο υγειονομικό προσωπικό, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ) δεν εντάχθηκε όπως έπρεπε στο σχεδιασμό

2

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας δεν ενισχύθηκε όπως και
όσο έπρεπε. Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, το ΕΣΥ δεν ενισχύθηκε με μόνιμες προσλήψεις, αλλά με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, το σύνολο του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας από 76.588 τον Δεκέμβρη του
2020 ανήλθε σε μόλις 76.699 τον Γενάρη του 2021 σύμφωνα με
τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Απρίλιος 2021) 3. Σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2020 διαπιστώνεται αρκετά μεγάλη μείωση,
αφού τότε το Υπουργείο Υγείας κατέγραφε 78.820 υπαλλήλους, 1.680 περισσότερους από ό,τι ένα χρόνο μετά. Και μάλιστα ο χρόνος αυτός ήταν χρόνος μιας σφοδρής κρίσης υγειονομικού χαρακτήρα.
Ενδεικτικό το διάγραμμα που ακολουθεί, στο οποίο η σταδιακή μείωση του τακτικού προσωπικού που υπάγεται στο

OECD/European Union, Health at a Glance, 2020

Υπουργείο Εσωτερικών, Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου, Απρίλιος 2021
3
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Υπουργείο Υγείας, στο οποίο υπάγεται για λόγους απογραφής
το προσωπικό των νοσοκομείων και της ΠΦΥ, αγγίζει το 3,5%,
από τα μέσα του 2019 ως σήμερα.

λύσεων του new public management στο ΕΣΥ. Έτσι, το Γενικό
Νοσοκομείο Κομοτηνής - Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου προβλέπεται να λειτουργήσει ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με την αρχική πρόβλεψη του ν. 4564/2018, ο οποίος
προέβλεπε τη λειτουργία του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου.

Διάγραμμα 1: Πρόσφατα στοιχεία απογραφής δημοσίων υπαλλήλων Υπ. Υγείας (Απρίλιος 2021)

Οι ΣΔΙΤ οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2020,
με πρώτη, πιλοτική σύμπραξη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας6, δεν έχουν υλοποιηθεί ως τώρα λόγω της
πανδημίας. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η ανωτέρω σύμπραξη
αφορά την προμήθεια και λειτουργία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κάτι που παρουσιάζεται ως ουδέτερο και κοινωνικά
επωφελές, εντούτοις η πρακτική άλλων χωρών, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει δείξει ότι αυτός είναι ένας τρόπος εποικισμού του δημόσιου τομέα και «δούρειος ίππος», καθώς
αυτός ο εξοπλισμός συνοδεύεται από προσωπικό και πρακτικές.

Πηγή: Υπουργείο Υγείας, 2021

H Ελλάδα διαθέτει 6,1 γιατρούς και 3,3 νοσηλευτές ανά 1000
άτομα πληθυσμού, έναντι 3,5 και 8,8 αντιστοίχως στον ΟΟΣΑ.
Τα νοσοκομεία λειτουργούν με πολύ λιγότερους νοσηλευτές
ανά γιατρό από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ4.

Η ειρημένη αυτή βούληση συμπλέει με την κυβερνητική άποψη
ότι ο δημόσιος τομέας υγείας πρέπει να μειώνεται υπέρ της
αύξησης του ιδιωτικού. Η μείωση αυτή συμβαίνει κυρίως μέσω
της αποχρηματοδότησης του δημόσιου τομέα, ο οποίος απαξιώνεται συστηματικά με σκοπό την μεροληψία υπέρ του ιδιωτικού. Η επιλογή αυτή οδηγεί στο φαινομενικά παράδοξο της
κρατικά επιχορηγούμενης κερδοφορίας του ιδιωτικού τομέα
και στην εμπορευματοποίηση του δημόσιου αγαθού της υγείας. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ΣΔΙΤ, ειδικά στον τομέα της
υγείας, έχει αποδειχθεί ότι αποβαίνουν εις βάρος της υγείας,
ενώ κοστίζουν περισσότερο από μια δημόσια επένδυση και επιφέρουν χειρότερα αποτελέσματα.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2021 προβλέπει μείωση της δημόσιας δαπάνης (τακτικός προϋπολογισμός) για την υγεία από
1,484 δισ. ευρώ το 2020 σε 1,462 δισ. ευρώ το 2021, δηλαδή
μια μείωση κατά περίπου 1,5%. Ενώ, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο διατυπώνεται ως αναντίρρητη η ανάγκη για δημόσιες
επενδύσεις στον τομέα της υγείας με αύξηση της δημόσιας δαπάνης και άπαντες ομολογούν ότι οι δημόσιες δαπάνες για την
υγεία δεν συνιστούν κόστος, αλλά επένδυση, εντούτοις η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να μειώσει τη δημόσια δαπάνη για
την υγείας ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης αντίληψής της
για το κοινωνικό κράτος. Ταυτόχρονα, μειώνεται η κρατική
μεταβίβαση προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά 308 εκατ. ευρώ (από 608 εκατ. ευρώ σε
300 εκατ. ευρώ).

Ιδιωτικός τομέας
Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα παρέμεινε εκτός σχεδιασμού διαχείρισης της πανδημίας. Μόνο σε ύστερα στάδια,
εντός του 2021, επιστρατεύθηκαν ιδιώτες, ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων στην Αττική, ενώ τον
χειμώνα του 2020 είχαν επιταχθεί για μικρό χρονικό διάστημα
ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη. Στην πραγματικότητα, ο
ιδιωτικός τομέας προστατεύθηκε και διατηρήθηκε «covidfree» ως προνομιακό πεδίο όσων έχουν την πολυτέλεια της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, εις βάρος του ΕΣΥ και του
δημόσιου συστήματος υγείας. Διερευνητέο είναι και το αν οι
επιστρατευθέντες ιδιώτες είχαν την απαραίτητη εκπαίδευση
για τη διαχείριση ασθενών covid-19. Εκτός αυτού, εκκρεμεί η

Ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ
Ο νόμος 4667/20205 σηματοδότησε την έναρξη υλοποίησης
του κυβερνητικού σχεδιασμού για την άμεση ή έμμεση (παθητική) ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Είναι ενδεικτικό των προθέσεων
ότι «το Υπουργείο Υγείας θεωρεί το νέο Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν (Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής - Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου) ως ένα πρότυπο το οποίο θα θέσει τους κανόνες για την μελλοντική ανάπτυξη παροχών υγείας στην Ελλάδα». Το πρότυπο αυτό αφορά στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα και την άκριτη υιοθέτηση των αρχών και

OECD, Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2019, 2020
Κύρωση της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο I και
της από 3.2.2020 Τροποποιητικής Σύμβασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VI μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την

ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας. (ΦΕΚ
36’Α/2020)
6
healthreport+, «Το πρώτο ΣΔΙΤ στην Υγεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας», 2021
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εφαρμογή του νόμου 4600/20197 (άρθρα 1-34, που αφορούν
στις ιδιωτικές κλινικές) από τις αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του
Υπουργείου Υγείας όσο και των Περιφερειών. Σε ελεγκτικό και
ρυθμιστικό επίπεδο, η αρμόδια Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), η οποία
οργανικά και διοικητικά υπάγεται στον ΕΟΠΥΥ, αντιμετωπίζει
έντονα προβλήματα επαρκούς στελέχωσης, κάτι που αποβαίνει εις βάρος των εποπτικών και συντονιστικών αρμοδιοτήτων της.

Ο αριθμός των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέμεινε καθηλωμένος στις 127, που στο σύνολό τους είχαν συστηθεί και
αρχίσει να λειτουργούν ως τον Ιούλιο του 2019. Μάλιστα, η
πρόθεση της ελληνικής πολιτείας ήταν να μη δημιουργηθούν
άλλες, και οι υπάρχουσες να απορροφηθούν από υφιστάμενα
Κέντρα Υγείας, κάτι που βρήκε σθεναρή αντίδραση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), η οποία μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές της
προειρημένες μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η
τρίτη πρόσκληση για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ10, μόλις τον
Μάρτιο του 2021.

Γενικότερα, ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη σε ό,τι αφορά το ρόλο, τη λειτουργία
και την εποπτεία του. Απαιτείται χαρτογράφησή του και εκτίμηση αναγκών, προκειμένου να ενταχθεί στον στρατηγικό
σχεδιασμό της πολιτείας, η οποία υποχρεούται να ρυθμίζει το
κανονιστικό πλαίσιο και να διασφαλίζει την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
ρόλος και η λειτουργία του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης,
που βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τους ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, ιδίως ενόψει της επιλεγόμενης θέσπισής του ως τρίτου πυλώνα ασφάλισης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Ως προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς, η ελληνική πολιτεία επιχείρησε να επανέλθει
στο πρότερο καθεστώς, το οποίο προέβλεπε την αποζημίωσή
τους βάσει επισκέψεων με όριο τις 200 μηνιαίως, δηλαδή ένα
«fee for service» σύστημα, εις βάρος του ισχύοντος συστήματος capitation, δηλαδή αποζημίωσης βάσει εγγεγραμμένου
πληθυσμού. Αυτό προσέκρουσε σε αντιδράσεις εκ μέρους των
θεσμών γεγονός που, όπως θα δούμε παρακάτω, ανάγκασε
την κυβέρνηση να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με γνώμονα τις ΤΟΜΥ.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ήδη από τα διαλαμβανόμενα στην Αναφορά Ενισχυμένης Εποπτείας (Enhanced Surveillance Report - ESR) του Νοεμβρίου
201911 προκύπτει ότι η επίτευξη του συμπεφωνημένου στόχου
της λειτουργίας 240 ΤΟΜΥ ως τον καλοκαίρι του 2020 είναι
ανέφικτη, βάσει της ως τότε προόδου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι
η επιστροφή στο αποτυχημένο μοντέλο των 200 επισκέψεων
το μήνα ίσως υπονομεύσει το στόχο της καθολικής κάλυψης
του πληθυσμού και δυσχεράνει την προσβασιμότητά του σε
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας12.

Σύμφωνα με την έκθεση «Η Κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ, Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2020», η ανάπτυξη των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το 2017, οπότε και ξεκίνησε
η υλοποίηση της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης8, και μετά
προχώρησε με σχετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς, με λίγο περισσότερες από τις μισές σχεδιαζόμενες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) να λειτουργούν έως το καλοκαίρι του 20199.
Το καλοκαίρι του 2019 περισσότερες από τις μισές (127) από
τις 239 σχεδιαζόμενες ΤΟΜΥ λειτουργούσαν σε όλη τη χώρα,
καλύπτοντας 2 εκατ. κατοίκους, ήτοι το ένα πέμπτο του συνολικού πληθυσμού. Το μέγεθος αυτό προσεγγίζει το μέγιστο όριο ικανότητας του σημερινού αριθμού γενικών ιατρών του
δημόσιου τομέα. Η περαιτέρω πρόοδος σε ό,τι αφορά την αύξηση του αριθμού των ιατρών που απασχολούνται σε μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας αναμένεται να είναι αργή, καθώς
πολλοί γενικοί ιατροί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα θεωρούν τους συμβατικούς όρους εντός του ΕΟΠΥΥ λιγότερο ευνοϊκούς (European Commission, 2019a).

Στην Αναφορά Ενισχυμένης Εποπτείας του Φεβρουαρίου
202013 σημειώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να
επανασχεδιάσει το σύστημα της ΠΦΥ. Σύμφωνα με τον νέο
σχεδιασμό, η μεταρρύθμιση θα στηριχτεί στα υφιστάμενα Κέντρα Υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.
Οι νέες ΤΟΜΥ θα στεγαστούν στους χώρους των Κέντρων Υγείας. Οι εγγεγραμμένοι σε οικογενειακό ιατρό ανέρχονται
στους 1.600.000, εντούτοις η κυβέρνηση υποσχόταν την πλήρη
υλοποίηση της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής εγγραφής και ενός λειτουργικού συστήματος παραπομπής ως το τέλος του 2020.

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ 43/Α/2019)
8
Ν. 4486/17: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Υπουργείο Υγείας, Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»,
2021
11
European Commission, Enhanced Surveilance Report, 2019
12
ο.π
13
European Commission, Enhanced Surveilance Report, February 2020
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Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021
Η Αναφορά Ενισχυμένης Εποπτείας του Σεπτέμβρη του 202014
ως η πρώτη μετά την αρχή της πανδημίας αποτύπωνε τη νέα
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, ομολογήθηκε η ανάγκη
περισσότερου χρόνου, εξαιτίας της έμφασης στη διαχείριση
της πανδημίας, και ο νέος σχεδιασμός μετατέθηκε για το καλοκαίρι του 2021. Επίσης, προτεινόταν η επιστροφή στο μοντέλο των 200 επισκέψεων το μήνα όσον αφορά τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο
στο πλαίσιο της πανδημίας, καθώς εκτιμήθηκε ότι θα διπλασιάζονταν οι συμβεβλημένοι ιατροί, άρα θα αυξανόταν η κάλυψη του πληθυσμού.

έρευνα πληθυσμού προκύπτει ότι το 2014, από το σύνολο των
ατόμων που έχρηζαν περίθαλψης, μόλις το 3% των ατόμων
που ζούσαν σε πόλεις δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε
αυτή, λόγω απόστασης ή έλλειψης μέσου μεταφοράς, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13% για τα άτομα που ζούσαν σε
αγροτικές περιοχές.
Λόγω της σύνθετης τοπογραφίας της, με πολλά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, η Ελλάδα εφαρμόζει πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας (τηλεϊατρική) εδώ και δεκαετίες. Το 2016
ολοκληρώθηκε το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το οποίο περιλαμβάνει 43 μονάδες τηλεϊατρικής που συνδέουν 30 κέντρα υγείας σε νησιά του Αιγαίου με 12 νοσοκομεία στην περιφέρεια
της πρωτεύουσας.

Στο σημείο αυτό διατυπώθηκε η ρητή πολιτική βούληση για
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και συμβάσεις
αντί μιας δημόσιας δομής ΠΦΥ. Η επόμενο Αναφορά (ΕSR) του
Νοέμβρη 202015 ανέφερε ότι η επιστροφή στο μοντέλο των
200 επισκέψεων απορρίφθηκε τελικά από την ελληνική κυβέρνηση και αντ’ αυτού προκρίθηκε η συνέχιση της μεταρρύθμισης με τη σύσταση και λειτουργία νέων ΤΟΜΥ. Στο πλαίσιο
αυτό ανακοινώθηκε ότι θα διενεργηθεί η τρίτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ. Παράλληλα, δόθηκε η υπόσχεση για νέο νόμο περί ΠΦΥ. Στην Αναφορά Ενισχυμένης Εποπτείας του Φεβρουαρίου του 202116, όπως και
στην πιο πρόσφατη του Ιουνίου του 202117, τονίζεται η δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την πλήρη εφαρμογή της
μεταρρύθμισης της ΠΦΥ με τη λειτουργία και των 240 ΤΟΜΥ
που έχουν συμφωνηθεί από τον Ιούλιο του 2018 στο Eurogroup.

Τον Αύγουστο του 2016 θεσπίστηκε με νόμο (Ν.4368/2016) η
καθολική κάλυψη υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 2 εκατ. ατόμων που είχαν απωλέσει
την κάλυψή τους στη διάρκεια της κρίσης, λόγω μακροχρόνιας
ανεργίας ή αδυναμίας σταθερής καταβολής εισφορών.
Παρά τις σφοδρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του
2008-2009, από το 2017 διαπιστώνεται αλλαγή της τροχιάς
των εξελίξεων. Το 2017 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο το
συνολικό επίπεδο μη καλυπτόμενων αναγκών σημείωσε
πτώση, ύστερα από συνεχή αύξηση για έξι συνεχόμενα έτη. Με
βάση τα στοιχεία της έρευνας για το Εισόδημα και τις Συνθήκες
Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSILC), το 2017 στην Ελλάδα ο δείκτης ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών κατέγραψε μείωση της τάξης των 3,1 ποσοστιαίων μονάδων (από 13,1% το 2016 σε 10,0% το 2017) και
συνολική μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων από το 2016 έως το
2019 (10,1% το 2018 και 9,1% το 2019). Πρόκειται για την
πρώτη και ιδιαίτερα έντονη υποχώρηση του δείκτη από την
έναρξη της κρίσης (το 2010 ανερχόταν στο 5,5%), η οποία αποδίδεται στα μέτρα που έλαβε η τότε κυβέρνηση για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πολιτών19.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στις συστάσεις του προς τα κράτημέλη το Expert Panel on effective ways of investing in Health
(EXPH) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο “The Organisation of Resilient Health and
Social Care following the COVID-19 pandemic”18 συμπεριέλαβε
μεταξύ άλλων τα ισχυρά συστήματα ΠΦΥ και ψυχικής υγείας
ως θεμέλια κάθε σχεδίου ετοιμότητας απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις. Μάλιστα, υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης
της δημόσιας υγείας (public health) σε αυτά ως αποτέλεσμα
της ολοκλήρωσης (integration).

Διάγραμμα 2: Δείκτης ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών (%)

Προσβασιμότητα
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Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021
Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών στην Ευρώπη μετά την Εσθονία. Μη καλυπτόμενες ανάγκες εντοπίζονται σε σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά
στο φτωχότερο πεμπτημόριο εισοδήματος, αλλά μόλις στο 3%
των πλουσιότερων νοικοκυριών, γεγονός που αποκαλύπτει το
μεγαλύτερο χάσμα σε ό,τι αφορά την εισοδηματική ανισότητα
στην Ευρώπη.

λόγω των περιορισμένων οικονομικών τους δυνατοτήτων, το
ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι πραγματοποιούνται επίσης
πληρωμές στο πλαίσιο της δημόσιας ενδονοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι έρευνες δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν όταν η δημόσια δαπάνη για την υγεία
είναι χαμηλή σε σχέση με το ΑΕΠ και οι ίδιες πληρωμές αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την υγεία. Η δημόσια δαπάνη στην Ελλάδα, αφού
κορυφώθηκε στα 2.267 ευρώ ανά άτομο το 2008, άρχισε να
μειώνεται από το 2009 (1.388 ευρώ) και έφθασε τα 820 ευρώ
ανά άτομο το 2017. Την ίδια χρονιά η συνολική δαπάνη για
την υγεία αντιστοιχούσε στο 5,2% του ΑΕΠ, κινούμενη αρκετά
χαμηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-28, ενώ την
επόμενη χρονιά μειώθηκε στο 5% και το 2019 αυξήθηκε στο
5,3%. (Πίνακας 1). Σε απόλυτες τιμές, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση από
8.357,6 εκατ. ευρώ το 2018 σε 8.590,5 εκατ. ευρώ το 201921.

Διάγραμμα 3: Ποσοστό (%) του πληθυσμού με ανικανοποίητες
ανάγκες λόγω οικονομικής δυσκολίας (ΕΕ-28)
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Πίνακας 1: Δημόσια χρηματοδότηση δαπανών Υγείας στην Ελλάδα
και στην ΕΕ-28 (ως %ΑΕΠ)
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Δημόσια δαπάνη
Στην Ελλάδα το ένα τρίτο της υγειονομικής περίθαλψής πληρώνεται απευθείας από την τσέπη των νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένων των άτυπων πληρωμών). Αυτό ανεβάζει αισθητά τον κίνδυνο των καταστροφικών ιδιωτικών δαπανών
για υπηρεσίες υγείας, ιδίως στις χαμηλές εισοδηματικές ομάδες. Οι πληρωμές για φάρμακα συνιστούν το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών σε άμεσες ιδιωτικές πληρωμές (13%), ακολουθούμενες από τις πληρωμές για ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες (11%).

Πηγή: Eurostat, 202022

H συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας, όπως και
οι υπόλοιπες κοινωνικές δαπάνες, μειώθηκε σημαντικά κατά
την περίοδο 2010-2014 (σωρευτική μείωση 7,4 δισ. ευρώ) ως
αποτέλεσμα των οριζόντιων περικοπών που επιβλήθηκαν
κατά τα δύο πρώτα Προγράμματα Οικονομικής Προσαρμογής. Το 2015 η πτωτική αυτή πορεία διακόπτεται και η χρηματοδότηση των δαπανών υγείας καταγράφει αύξηση της τάξης
του 1,3%, ενώ το 2016 σημειώνει περαιτέρω αύξηση 2%, για να
μειωθεί και πάλι σε χαμηλό πενταετίας (7,84%) το 2019.

Παρότι ορισμένες από τις δαπάνες αυτές ενδέχεται να διατίθενται για νοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς, ορισμένα έμμεσα στοιχεία δείχνουν ότι άτυπες πληρωμές καταβάλλονται και στα δημόσια νοσοκομεία,
γεγονός που προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι η περίθαλψη
στα δημόσια νοσοκομεία είναι δωρεάν.

Πίνακας 2: Συνολική χρηματοδότηση δαπανών Υγείας στην Ελλάδα23

Από στοιχεία σχετικά με τις καταστροφικές δαπάνες υγείας20
που υφίστανται τα νοικοκυριά προκύπτει ότι το ποσοστό των
δαπανών για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη είναι υψηλό, 12%
για τη φτωχότερη εισοδηματική ομάδα (WHO, Regional Office
for Europe, 2019b). Καθώς είναι απίθανο τα φτωχότερα νοικοκυριά να στραφούν στην ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη,

2014

2015

2016

2017

2018

2019

εκατ. ευρώ

14.024

14.210

14.498

14.355

14.304

14.376

% ΑΕΠ

7,85%

8,07%

8,32%

8,10%

7,96%

7,84%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2021

Ως καταστροφικές δαπάνες ορίζονται οι άμεσες δαπάνες των νοικοκυριών που υπερβαίνουν το 40% των συνολικών τους δαπανών, αφού έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες για ανάγκες διαβίωσης (δηλ. τροφή,
στέγαση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).

Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΣΛΥ, 2021
Eurostat, Government expenditure on health, 2020
23
Αναθεωρημένα στοιχεία. Η αναθεώρηση οφείλεται αποκλειστικά
στην αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ.
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Στο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η πανδημία,
η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση ανάμεσα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες για τις πρόσθετες δαπάνες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Ελλάδα είχε δαπανήσει μέχρι τότε
22 δολάρια ανά άτομο, τη στιγμή που η Λιθουανία είχε ξοδέψει
327 δολάρια ανά άτομο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις της υγειονομικής κρίσης, όταν το Ηνωμένο
Βασίλειο δαπάνησε 381 ευρώ και οι Γερμανία και Ιρλανδία περίπου 254 ευρώ.

οποίες έχουν μείνει σταθερές στο διάστημα αντιμετώπισης της
πανδημίας (59)25.
Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης
για την κατάσταση της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα στην
πρώτη φάση της πανδημίας του Covid-1926:
•
•
•

Ψυχική υγεία

•
•

Στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, οι δυσμενείς οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες έχουν διαχρονικά συνδεθεί με ποικίλα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, με την κατάθλιψη να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ψυχική υγεία
του πληθυσμού εν μέσω κρίσης, αλλά να είναι κι αυτή που κατέχει την υψηλότερη θέση στη λίστα με τα σημαντικότερα αίτια θανάτου παγκοσμίως.

Η κλινική κατάθλιψη ήταν στο 9,31%
Σοβαρή δυσφορία υπήρχε στο 8,5%
Συναισθήματα άγχους και κατάθλιψης αναφέρονται
στο 40%
Υποτροπή κατάθλιψης στο 23,31%
Εκδήλωσαν το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο, χωρίς
προηγούμενο ιστορικό το 8,96%

Ψυχική υγεία των νέων
Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους ερευνητές είναι αν το ξέσπασμα της πανδημίας
Covid-19 και οι σχετικοί κοινωνικοί περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων ανθρώπων.

Ως χαρακτηριστικότερες διαστάσεις των διαφόρων κρίσεων
που φέρουν επίπτωση στην ψυχική υγεία αναδεικνύονται η
μείωση του εισοδήματος και η αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο,
ακόμα και στην περίπτωση αυτών που δεν ανήκουν σε ομάδες
χαμηλού εισοδήματος ή ανέργων, εντοπίζεται αξιοσημείωτη επίδραση των οικονομικών πιέσεων και της εργασιακής επισφάλειας στην ψυχική τους υγεία.

Παρότι τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν χαμηλό κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιό Covid-19, τα μέτρα που έχουν ληφθεί τον
τελευταίο χρόνο για τη μείωση της εξάπλωσης του, καθώς και
οι περιορισμοί στις εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινότητα τους. Δεδομένου ότι οι
δεξιότητες αντιμετώπισης πρωτόγνωρων καταστάσεων των
νέων δεν είναι ισοδύναμες με εκείνες ενός πλήρους ενήλικα
λόγω της αναπτυξιακής τους ικανότητας, οι νέοι φαίνεται να
δυσκολεύονται παραπάνω στην τρέχουσα κρίση.

Τα μέτρα προστασίας που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας επέφεραν πολλές αλλαγές και δυσκολίες
σε όλες τις χώρες, ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, εργασιακής κατάστασης κ.ά. Η
πανδημία οδήγησε σε καταγεγραμμένη αύξηση των διαταραχών ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε παιδιά και νέους. Η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι περιορισμοί του lockdown, η αβεβαιότητα για το μέλλον και την εξέλιξη της πανδημίας, τα οικονομικά προβλήματα, το ακαδημαϊκό άγχος, η προσκόλληση στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η έλλειψη επικοινωνίας και η απώλεια της ατομικής ελευθερίας έφεραν επιτακτικά στην επιφάνεια το ζήτημα της ενίσχυσης της ψυχικής υγείας, που παραμελείται επί χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα.

Η πανδημία συνιστά βασική αφορμή να επιστήσουμε την προσοχή μας στην πρόσβαση όλων των κοινωνικών ομάδων σε
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Επίσης, οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρέπει να συστήσουν νέες προσεγγίσεις
φροντίδας για τους νέους και τις οικογένειες που έχουν προσβληθεί από τον ιό.
Υπό το φως των παραπάνω στοιχείων, διαφαίνεται η αντιμετώπιση της πανδημίας ως μια κατάσταση «έκτακτης ανάγκης». Η προσωρινή στήριξη του Συστήματος Υγείας, στη λογική της επιστροφής στην «κανονικότητα» ενός ανεπαρκούς
ΕΣΥ που δίνει «χώρο» στους ιδιώτες, τόσο σε σχέση με τα νοσοκομεία όσο κυρίως με την ΠΦΥ δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της ανεπάρκειας και της ανισοκατανομής ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς και της ανεπάρκειας δομών του Δημοσίου Συστήματος
Υγείας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αγγλίας, όπου καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό ρεκόρ σε παραπομπές παιδιών και
εφήβων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας τον Μάρτιο του 2021 (65.
533), αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 και
68% υψηλότερος από τον Μάρτιο του 2019. Καταγράφεται, επίσης, αύξηση 33% μεταξύ του 2020 και του 202124.
Στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας περιλαμβάνονται και οι δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι

The Guardian, "Young mental health referrals double in England after
lockdowns", 2021
25
ΕΛΣΤΑΤ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 2020

Journal of Affective Disorders, "Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece", 2021
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Η σταδιακή ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων28 από
το 2015 (645 εκατ. ευρώ) έως το 2018 που ανήλθαν σε 1,1 δισ.
ευρώ και η θέσπιση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) έπαιξαν ρόλο στην ανακούφιση των νοικοκυριών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Το 2019 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2018) το ποσοστό
φτώχειας διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό από την
έναρξη της κρίσης (17,9%), καταγράφοντας πτώση κατά 0,8
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2018 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2017) και κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες
από το 2015. Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) παρουσίασε, επίσης, μεγάλη πτωτική τάση κατά
1,6 και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες από το 2018 στο 2019 και από
το 2017 στο 2018 αντίστοιχα, καταγράφοντας μικρότερο ποσοστό από τα προ κρίσης επίπεδα, τάση που πλέον φαίνεται.

Το ΚΕΑ τέθηκε σε πλήρη εθνική εφαρμογή τον Μάρτιο του
2017, ανερχόμενο σε 550 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018 αυξήθηκε σε
791 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο 2019-2022 το 2017 είχε αποφασιστεί δαπάνη ύψους 850 εκατ. ευρώ ανά έτος. Αντ’ αυτού,
η δαπάνη ανήλθε σε 668 εκατ. ευρώ το 2019, 674 εκατ. ευρώ
το 2020 και 350 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2021.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) θεσμοθετήθηκε χωρίς να περικοπούν τα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα (οικογενειακά, αναπήρων), ενάντια στην
πρόταση που εμφατικά διατύπωναν τότε, στο πλαίσιο του 3ου
Προγράμματος Προσαρμογής, οι Θεσμοί. Σε πείσμα του χαρακτηρισμού «παγίδα φτώχειας», οι δικαιούχοι μειώθηκαν από
650.000 το 2017 σε 470.000 το 2019, επειδή μεγάλο μέρος αναζήτησε και βρήκε εργασία.

Η ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτυπώνεται από
τον δείκτη φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και τον
δείκτη φτώχειας και αποκλεισμού, που μειώθηκαν σημαντικά
το διάστημα 2015-2019.
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής αναπτύχθηκε σειρά παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα αντιμετώπισης
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως η δυνατότητα δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος27, η
δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ωφελούμενων, το επίδομα ενοικίου σε άτομα και νοικοκυριά που
δεν είχαν τη δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο και η
επιδότηση σίτισης μέσω προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας.

Μετά τις εκλογές του 2019, η νέα κυβέρνηση μετονόμασε το
ΚΕΑ μετονομάζεται σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με στόχο
σταδιακά να ενσωματωθούν όλα τα επιδόματα σε αυτό.
Στα θετικά μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας συγκαταλέγεται η θεσμοθέτηση τον Φεβρουάριο του 2020 επιδόματος
γέννησης29, το οποίο όμως δίδεται υπό εισοδηματικές και άλλες προϋποθέσεις (η μητέρα να διαμένει νόμιμα και μόνιμα
στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια) και μάλιστα όχι εφάπαξ,
με τη γέννηση του παιδιού, αλλά σε δύο δόσεις30.

Ακόμη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά,
οι αξίες τοποθέτησης (vouchers) για βρεφονηπιακούς σταθμούς παρουσίασαν συνεχή αύξηση κατά την τετραετία 20152019 με αποτέλεσμα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί να καλύπτουν
περισσότερα από 150.000 παιδιά. Το σχολικό έτος 2014-2015
τα voucher ανήλθαν σε 79.928, το 2018-2019 σε 127.026 και το
2019-2020 σε 154.957, ενώ σταθερά έμειναν το τελευταίο σχολικό έτος 2020-2021 και το ίδιο προβλέπεται και για την νέα
σχολική χρονιά 2021-2022 ύστερα από τη μείωση του προϋπολογισμού από 279 εκατ. ευρώ το 2019 σε 259 εκατ. ευρώ το
2020 παρόλο που τα εισοδήματα των οικογενειών έχουν υποστεί μείωση ή κινδυνεύουν ύστερα από δύο έτη αντιμετώπισης
της πανδημίας,

Καταπολέμηση φτώχειας και ανισότητας
Εξαιτίας μίας σειράς πολιτικών επιλογών με αποτέλεσμα την
οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση
της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την
αύξηση του ΑΕΠ και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, από
το 2016 (με έτος αναφοράς το 2015) καταγράφεται μια σταθερή αύξηση σε μία σειρά κοινωνικών δεικτών, ανάμεσα στους
οποίους είναι και το μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα. Το
μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα ακολουθώντας
την ανοδική τάση το 2020 (με έτος αναφοράς το 2019) ανήλθε
σε 9.993 ευρώ αυξημένο κατά 6,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (9.382 ευρώ).

Πίνακας 3: Αξίες τοποθέτησης (vouchers) για βρεφονηπιακούς σταθμούς
2014
79.928

2015
81.270

2016
101.619

2017
118.353

2018
127.026

2019
154.957

Πίνακας 4: Μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα (σε ευρώ)

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2020

Έτος έρευνας

Ν. 4320/2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων, 2020
29
Ν. 4659/2020: Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις
30
ΟΠΕΚΑ, Επίδομα Γέννησης, 2021
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Έτος αναφοράς

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ευρώ

9.303 8.879 8.682 8.672 8.800 9.034 9.382 9.993

26.7
23.5
23.825.7 23.8
22.2 22.4
22.9 23.7
23.3
21.5
22.1
21.6
21.1
18.617.6
20.3
16.7
17.3
16.2 16.4
20 15.2
15.4
19.7
16.5
17.6
17
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Το αποτέλεσμα των παραπάνω κοινωνικών παρεμβάσεων σε
συνδυασμό με τη δωρεάν νοσοκομειακή και φαρμακευτική
πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας και μονάδες κοινωνικής
φροντίδας και στους ανασφάλιστους πολίτες (Ν.4368/2016),
τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων (Ν. 4331/2015), τα δωρεάν σχολικά γεύματα για όλους τους μαθητές δημοτικών
σχολείων περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την
κρίση και την αύξηση των θέσεων στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς, αποτυπώθηκε και στο εισόδημα, την ποιότητα
ζωής και το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας.
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

Το αποτέλεσμα των κοινωνικών παρεμβάσεων32 τα χρόνια της
κρίσης αποτυπώθηκε στο ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις33., το οποίο το
2019 (περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2018) διαμορφώθηκε
στο χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της κρίσης (17,9%),
καταγράφοντας συνεχή πτώση από το 2015 κι ύστερα.

Έτσι, το 2017 το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει
υλικές στερήσεις31 μειώθηκε, για πρώτη φορά από την έναρξη
της κρίσης (21,1%). Το ποσοστό αυτό σημείωσε συνολική μείωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, από το 2015 (22,2%) έως το
2019 (16,2%), ενώ για πρώτη φορά το 2020, έπειτα από 4 έτη,
καταγράφηκε αντιστροφή τάσης και αυξήθηκε στο 16,5%.

Ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας (0-17 ετών) κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 26,6% το
2015 σε 21,1% το 2019, πλησιάζοντας τα προ κρίσης επίπεδα,
κάτι που φαίνεται ότι ανατρέπεται με την αύξηση του ποσοστού το 2020 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (21,4%) σε σχέση
με το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ηλικιακές κατηγορίες, τη μεγαλύτερη υποχώρηση στα χρόνια της κρίσης παρουσίασε το ποσοστό για τα παιδιά (0-17 ετών) από 26,7% το 2016 σε 23,8%
το 2017 και περαιτέρω σε 18,6% το 2018 και σε 17,6% το 2019.
Ακολούθησε, το ποσοστό για την ηλικιακή ομάδα 18-64 ετών,
το οποίο μειώθηκε από 23,7% το 2016 σε 22,1% το 2017 και
επιπλέον σε 17,3% το 2018 και 17% το 2019. Το 2020 φαίνεται
να ανατρέπεται το θετικό κλίμα γι’ αυτή την ηλικιακή κατηγορία (0-17 ετών) καθώς σημειώνει αύξηση κατά 2,1 ποσοστιαίες
μονάδες (19,7%), αλλά και αυτή των 18-64 ετών εμφανίζεται
επίσης αυξημένη κατά 0,6 π.μ.

Ανοδική τάση παρουσιάζει, επίσης, ο δείκτης για την ηλικιακή
κατηγορία άνω των 65, ανατρέποντας τη συνεχή πτωτική
τάση του ποσοστού των ατόμων 65+ σε κίνδυνο φτώχειας
μετά το 2013.
Πίνακας 5: Κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (κατά ομάδες ηλικιών και φύλο)
Ηλικία
Σύνολο
18 64

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού με υλικές υστερήσεις κατά ομάδες ηλικιών

Πληθυσμός που αντιμετωπίζει οικονομική δυσκολία σε τουλάχιστον
τέσσερις από τις εννέα διαστάσεις υλικής υστέρησης που συνθέτουν
το δείκτη: 1) Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, όπως ενοίκιο ή δόση δανείου, πάγιοι λογαριασμοί (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου κλπ.), δόσεις πιστωτικών καρτών ή δόσεις δανείου για οικοσκευή, διακοπές κ.ά. ή αγορές με δόσεις
κύριας κατοικίας, 2) Οικονομική αδυναμία για πληρωμή μιας εβδομάδας διακοπών, 3) Οικονομική αδυναμία για διατροφή που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης
θρεπτικής αξίας, 4) Οικονομική αδυναμία για αντιμετώπιση έκτακτων,
αλλά αναγκαίων δαπανών αξίας περίπου 384 ευρώ, 5) Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν τηλέφωνο (περιλαμβάνεται και το κινητό τηλέφωνο), 6) Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση, 7)
Οικονομική αδυναμία να διαθέτουν πλυντήριο ρούχων, 8) Οικονομική
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23,5

22,5

22,7
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αδυναμία να διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και 9) Οικονομική
αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση.
32
Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή τα κοινωνικά επιδόματα (παροχές κοινωνικής βοήθειας, όπως το κοινωνικό μέρισμα, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων κ.λπ., οικογενειακά επιδόματα, όπως επιδόματα τέκνων,
καθώς και επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή
ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές) και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
33
Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή τα κοινωνικά επιδόματα (παροχές κοινωνικής βοήθειας, όπως το κοινωνικό μέρισμα, το επίδομα μακροχρόνια ανέργων κ.λπ., οικογενειακά επιδόματα, όπως επιδόματα τέκνων,
καθώς και επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή
ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές) και οι συντάξεις στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.
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Δεδομένου ότι το ποσοστό κινδύνου φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται σε 17,7%, διαπιστώνεται ότι τα
κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού
του κινδύνου φτώχειας κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι
συντάξεις κατά 26 ποσοστιαίες μονάδες. Το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό του κινδύνου
φτώχειας κατά 31,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

Για το έτος 2020, ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια και το πρώτο
στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 20,8%, για όσους
έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 18,6%,
ενώ για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο
στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 7,3%. Άρα, συμπεραίνεται ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο
μικρότερο είναι το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας.

Διάγραμμα 5: Κίνδυνος φτώχειας (%)
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Οι εργαζόμενοι 18-64 ετών αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (νοικοκυρές κ.λπ.). Το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας για τους εργαζομένους 18 έως 64 ετών ανέρχεται σε
9,8%, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε
σχέση με το έτος 2019 (10,1%). Μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα παρουσίασε το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τις εργαζόμενες γυναίκες 18-64 ετών, ενώ για τους εργαζόμενους
άνδρες παρέμεινε σταθερό.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη 2020», αναφορικά με
την καταπολέμηση της φτώχειας, έχει τεθεί ως στόχος «να
μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια τα άτομα που βρίσκονται ή
που κινδυνεύουν να βρεθούν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό» έως το έτος 2020.

Για τους ανέργους ο κίνδυνος φτώχειας είναι σημαντικά μεγαλύτερος και ανέρχεται σε 45,2%, παρουσιάζοντας σημαντική
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών (51,7% και 39,4% αντίστοιχα). Ο κίνδυνος φτώχειας για όσους είναι οικονομικά μη
ενεργοί (μη συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων) αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 25,3%. Ο
κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 8,8%, ενώ για τους εργαζομένους με μερική
απασχόληση ανέρχεται σε 20,6%.

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το 2020, ο πληθυσμός που
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 28,9% του πληθυσμού της χώρας (3.043.869 άτομα),
μειωμένος κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019
(3.161.936 άτομα, που αντιστοιχούσαν στο 30,0% του πληθυσμού), καταγράφοντας συνεχή πτωτική τάση από το 2014. Το
2019, το σχετικό ποσοστό εμφανίζεται μειωμένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014 (36,0%), δηλαδή μείωση
κατά 121.000 άτομα.

Συμπεραίνεται ότι η απασχόληση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό
το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, κάτι που αποτυπώνεται
και στην έρευνα του ΟΟΣΑ, στην οποία οι Έλληνες φαίνεται να
αισθάνονται ανασφάλεια, λόγω της αναμενόμενης απώλειας
εισοδήματος κατά 29,8% εάν χάσουν το επάγγελμά τους, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο του
ΟΟΣΑ (7%), και, επίσης, το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες του
ΟΟΣΑ34.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (31,9).
Από τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό εκτιμάται ότι το
30,2% είναι Έλληνες και το 54,0% είναι αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα.
Δυστυχώς, το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε κατά 0,5
ποσοστιαίες μονάδες το 2020 σε σχέση με το 2019, ανατρέποντας, επίσης, την πτωτική τάση των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα από το 2015 (37,8%) έως το 2019 (30,5%).

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές
μεταβιβάσεις (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιδομάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 48,6%, αυξημένο κατά το περσινό 48,4%, ενώ, όταν περιλαμβάνονται μόνο
οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόματα, μειώνεται στο
23,6%, από 23,2% το 2019.

34

48.6

Διάγραμμα 6: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε
κοινωνικό αποκλεισμό: 2005, 2008-2019

OECD, Better Life Index, 2021
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χρονολογία βάσης δεδομένων της Eurostat). Το 2019, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2018, μειώθηκε κατά 0,4 μονάδες (σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη χρονική περίοδο 2017) και ανήλθε στο 5,1.
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O λόγος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το φτωχότερο 20% μειώθηκε από 6,5 το 2014 σε 5,1 το 2019, που συνιστά τη χαμηλότερη τιμή από το 2003, ενώ ακολούθησε μία
μικρή αύξηση το 2020 σε 5,2 (S80/S20 ratio).
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Αυτό σημαίνει ότι το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,2 φορές μεγαλύτερο από το
μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.

Πίνακας 6: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (κατά ομάδες ηλικιών και φύλο)
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Πίνακας 8: Δείκτης κατανομής του εισοδήματος σε πεντημόρια
(S80/ S20) κατά ομάδες ηλικιών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

Αντίστοιχα, και ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης άνισης
κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini35) το 2019 κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση από την έναρξη της κρίσης, κατά
2,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 33,4% το 2008 σε 31,0% το 2019
και κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015. Σημειώνεται
ότι από την έναρξη της κρίσης υποχώρησε για πρώτη φορά
το 2015, ενώ, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης το 2017, διαμορφώθηκε στα προ κρίσης επίπεδα του 2008, με περαιτέρω μείωση το 2018 και το 2019, που βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1994 (που είναι η παλαιότερη χρονολογία βάσης
δεδομένων της Eurostat). Κι εδώ όμως το 2020 παρατηρείται
αντιστροφή τάσης, καθώς ο δείκτης σημείωσε αύξηση και διαμορφώθηκε στο 31,1%.
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Διάγραμμα 7: Δείκτες Οικονομικής Ανισότητας
37 35
34 35 35 34

7.6

6.5 6.3 6.6 6.5 6.2

33.234.334.333.433.132.9 33.534.334.434.534.234.3 33.432.3 31 31.1

5.8 6.1 6 5.9 5.8 5.6 6

6.6 6.6 6.5 6.5 6.6
6.1

5.5

5.1 5.2

1994
1995
1996
1997
1998
1999

5

Gini

S80/S20

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

20082020
2019
-3,4
π.μ.

2011

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021

Πίνακας 7: Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής Gini)
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Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη S80/S20, που το 2019 βρέθηκε
στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1994 (που είναι η παλαιότερη

Εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της
Πρόνοιας
Ορισμένες από τις εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, οι
οποίες εκτιμάται ότι επέδρασαν θετικά προς την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του ευρύτερου πλαισίου του τομέα της κοινωνικής
προστασίας, ήταν η ρύθμιση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης36, η προστασία των ασυνόδευτων

πληθυσμού. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0 (πλήρης εισοδηματική ισότητα) και 1 (πλήρης εισοδηματική ανισότητα).

Ο συντελεστής Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών μεριδίων
του πληθυσμού, κατανεμημένου ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, προς το αθροιστικό μερίδιο του συνολικού εισοδήματος όλου του
35

Ν. 4521/2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις
36
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ανήλικων προσφύγων και η ένταξή τους στην εκπαίδευση37 38,
η ίδρυση αυτοτελών γραφείων προστασίας ανηλίκων θυμάτων – Σπίτι του Παιδιού»39 και, σε συνέχεια αυτού, η θέσπιση
της αυτοτέλειάς τους.

δομών κλειστής φροντίδας, οι οποίες κλήθηκαν σε συνεργασία
με διεθνείς φορείς να υλοποιήσουν πιλοτικό πρόγραμμα το
2020 με σκοπό τη μεταφορά ωφελουμένων από τα ιδρύματα
σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ο σχετικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στα 15 εκατ. ευρώ, με τη
χρηματοδότησή του να προέρχεται από εθνικούς πόρους. Τα
παραπάνω, ανάμεσα σε άλλα, επισημάνθηκαν και στο πλαίσιο
της παρουσίασης της Εθνικής Στρατηγικής, η οποία και τέθηκε
εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση ως Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία45.Τα ανωτέρω πραγματοποιούν εμφατική μνεία στον Ν. 4488/2017 με τον οποίο
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με σκοπό
την άρση των εμποδίων στην πλήρη και ισότιμη συμμετοχή
των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ζωή της χώρας46.

Παρ’ όλα αυτά, τον Σεπτέμβριο του 2020 καταγράφεται η τριετής καθυστέρηση λειτουργίας των πέντε προβλεπόμενων από
το νόμο Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού», καθώς και ο μη προσδιορισμός του
χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους40.
Αναδοχή- Υιοθεσία
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών στον τομέα τη παιδικής προστασίας και κοινωνικής
φροντίδας ήταν ο νόμος της αναδοχής και υιοθεσίας41, στη
βάση του οποίου συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής
και Υιοθεσίας, το οποίο αποτελούνταν από δεκατρία τακτικά
και αντίστοιχο αριθμό αναπληρωματικών μελών.

Αναφορικά με την πιο πρόσφατη εικόνα του ποσοστού του
πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η Eurostat
(08.02.2021) κατατάσσει την Ελλάδα (33.2%) στην 9η θέση,
πίσω από χώρες όπως η Βουλγαρία (50.7%), η Λετονία (42.1%),
η Εσθονία (40.0%), η Λιθουανία (39.9%) και η Ιρλανδία (37.8%),
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να υπολογίζεται στο 28,4% έναντι
18,4% του πληθυσμού χωρίς αναπηρία47.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2019 δημιουργήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα www.anynet.gr, η οποία σήμερα πλαισιώνεται ως προς το ενημερωτικό σκέλος της από την ιστοσελίδα
www.paidi.gov.gr.42 Έως και την 5η Απριλίου 2021 ο συνολικός
αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται στις μονάδες παιδικής προστασίας της χώρας είναι 1.564, με επτά φορείς του
Δημοσίου να φιλοξενούν άτομα με αναπηρία και περί τους εκατό πενήντα να είναι ανήλικοι έχοντες σχετική γνωμάτευση43. Ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν, σε ό,τι αφορά την υιοθεσία44, το 2015 οι σχετικές πράξεις ανήλθαν σε
271 στο σύνολο της χώρας, καταγράφοντας μείωση της τάξης
του 24,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (361 υιοθεσίες),
με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην περιοχή της
Κεντρικής Ελλάδας (-66,7%) και τη μικρότερη σε αυτές της
Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου (-6,7%).

Η Ε.Σ.Α.μεΑ, στο κείμενο της Εθνικής Έκθεσης για την Αναπηρία
έτους 2020, σημειώνει ότι το εθνικό ποσοστό κυμαίνεται στο
37%, ενώ μείζονες υλικές στερήσεις αντιμετωπίζει το 2019 το
31% των ατόμων ηλικίας από 16 έως 64 ετών με σοβαρή αναπηρία και αντίστοιχα το 17,6% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία ηλικίας 65 ετών και άνω48. Στο πλαίσιο αυτό, νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτή του Ν. 4440/201649 και η θεσμοθέτηση ποσοστού 15% των θέσεων που προκηρύσσονται στον

Προάσπιση δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Σε ό,τι αφορά στη διάσταση της αποϊδρυματοποίησης, κατεγράφησαν επιμέρους δράσεις οικονομικής ενίσχυσης ορισμένων εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου-

Ν. 4554/2018: Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις
38
Ο εν λόγω νόμος υπέστη τροποποιήσεις κατόπιν της ισχύος του Π.Δ.
41/2021 (άρθρο 27, παρ. 1-3)
39
Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α΄/23-06-17)
40
Συνήγορος του Πολίτη- Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, (2020),
Καθυστέρηση λειτουργίας της δομής Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας
Ανήλικων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού», Πόρισμα
41
Ν. 4538/2018 (Α’ 85/16-05-2018)
42
Στην ιστοσελίδα www.paidi.gov.gr στην οποία και ο πολίτης μπορεί
να λάβει ενημέρωση μεταξύ άλλων για το σκέλος της αναδοχής – υιοθεσίας, υπάρχει ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα www.anynet.gr

Paidi.gov.gr, Στοιχεία και Αριθµητικά ∆εδοµένα του Πληροφορικού
Συστήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr, Ιούνιος 2021, διαθέσιμο από:
https://bit.ly/3kctw6A
44
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Υιοθεσιών 2015, 2016
45
Ελληνική Κυβέρνηση, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία, 2020
46
Ν. 4488/2017 (Α’ 137/13-09-2017), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις
47
Eurostat, Disability: higher risk of poverty or social exclusion, 2021
48
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ετήσια Έκθεση Αναπηρίας,2020
49
Ν. 4440/2016
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δημόσιο τομέα να διατίθενται σε άτομα με αναπηρία50 ή, πιο
πρόσφατα, η θέσπιση του Ν. 4765/2021, όπου προβλέπεται το
12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όλων
των κατηγοριών που περιέχονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης να καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%51,
δύνανται να αποτελέσουν το θεσμικό εφαλτήριο το οποίο, σε
συνδυασμό με την προσανατολισμένη πολιτική, κοινωνική και
δημοσιονομική στόχευση, μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση
της πρόσβασης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας, όπως υπαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία για το 2021-203052 (Μάρτιος 2021).
Ενδεικτικές προτάσεις
▪Θέσπιση προσωπικού βοηθού ακόμα και σε 24ωρη βάση
▪Αύξηση δαπανών για επιδόματα αναπηρίας και παροχές χρηματικές και σε είδος αναπήρων γυναικών μετά τον τοκετό
▪Άρση ανισοτήτων σε ζητήματα αναπηρίας, όπως ηλικιακά
κριτήρια, μορφή αναπηρίας
▪Πλήρης προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους
▪Συμπεριληπτική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση
▪Διεύρυνση του Πίνακα Χρόνιων και μη αναστρέψιμων παθήσεων
▪Αύξηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και
των γιατρών της Επιτροπής

Ελληνική Δημοκρατία, Κυβέρνηση, «Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για
τη Βιώσιµη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030», 2019
51
Ν. 4765/2021 (Α’ 6/15-01-2021), Εκσυγχρονισμός του συστήματος
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για το 2021-2030, 2021

50
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3.

μόνιμης, που ανέρχεται στο 61,0% επί του συνόλου των απασχολουμένων.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ

Απασχόληση- Εργατικό δυναμικό

Χάσμα μεταξύ απασχόλησης ανδρών και γυναικών

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 ο αριθμός των απασχολουμένων
ανήλθε σε 3.625.061, άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά
6,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,9%, σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους53.

Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων είναι ιδιαιτέρως μεγάλο και μόνο εν μέρει μπορεί να αποδοθεί σε ευθύνες
οικογενειακής φροντίδας. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, στο 56,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021, είναι κατά 15
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Επίσης, οι πιθανότητες να είναι άνεργη μια γυναίκα είναι περισσότερες από εκείνες που έχει ένας άνδρας.

Τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών,
ανήλθαν σε 3.507.973 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,7%
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (δ’ τρίμηνο του 2020) και
κατά 5,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ιδιαιτέρως χαμηλή στην ηλικιακή ομάδα των 50-64 ετών, μεταξύ
άλλων και λόγω ευνοϊκότερων συνταξιοδοτικών κανόνων στο
παρελθόν. Ωστόσο, και οι γυναίκες ηλικίας 25-49 ετών συμμετέχουν πολύ λιγότερο στην αγορά εργασίας απ’ ό,τι οι άνδρες.

Διάγραμμα 8: Αριθμός απασχολουμένων και ανέργων

Δεδομένου ότι οι ευθύνες φροντίδας αναφέρονται ως ο κύριος
λόγος ανεργίας -ειδικά την περίοδο του lockdown- από περίπου το ένα πέμπτο των οικονομικά μη ενεργών γυναικών στην
εν λόγω ηλικιακή ομάδα, η αύξηση της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας υπηρεσιών παιδικής και μακροχρόνιας φροντίδας φαίνεται ικανή να βελτιώσει το καθεστώς απασχόλησης
των γυναικών. Η υπέρβαση των έμφυλων στερεότυπων και η
προώθηση των δεξιοτήτων των γυναικών στο χώρο εργασίας
αποτελούν επίσης ικανές μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Ανεργία- Εγγραφή στον ΟΑΕΔ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2021

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε στο ιστορικά υψηλό 27,9% (από 7,6% το 2008 και
9,5% το 2009). Έκτοτε η ανεργία ακολούθησε μεγάλη πτωτική
τάση με το ποσοστό των ανέργων να εμφανίζεται μειωμένο
κατά 11 μονάδες μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2019, που ήταν
16,8%, έναντι 16,4% του προηγούμενου τριμήνου (τρίτο τρίμηνο 2019). Τον Απρίλιο του 2021 η θετική πορεία ανατράπηκε
με το ποσοστό ανεργίας να ανέρχεται σε 17,0% έναντι του
διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Απρίλιο του 2020 και
του διορθωμένου προς τα άνω 16,8% τον Μάρτιο του 2021.

Από την εξέλιξη του ποσοστού των απασχολουμένων σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο α΄
τρίμηνο 2010- α΄ τρίμηνο 2021, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού όσων εργάζονται στον τομέα που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και
την εστίαση. Μείωση παρατηρείται στο ποσοστό όσων εργάζονται στους τομείς των κατασκευών και της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας.
Μερική/εκ περιτροπής απασχόληση
Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 7,8%, ενώ το
ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία54 σε
6,1%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη (-6,4%) σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (-22,7%). Η προσωρινή απασχόληση έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο (-12,0%) και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους (-19,2%) και ανέρχεται σε 6,1% έναντι της

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες (21,4%), καθώς φαίνεται να διευρύνεται το χάσμα στην απασχόληση μεταξύ ανδρών (13,6%) και γυναικών σε σχέση με
τα προηγούμενα έτη, στα άτομα ηλικίας έως 24 ετών (46,8%),
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α' τρίμηνο 2021
Η εργασία μισθωτών που θα τερματιστεί είτε μετά από συγκεκριμένη περίοδο, γνωστή εκ των πρότερων, είτε μετά από μία περίοδο

που δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά προσδιορίζεται από αντικειμενικά κριτήρια (για παράδειγμα, λήξη έργου ή επιστροφή άλλου
υπαλλήλου που είχε αντικατασταθεί προσωρινά).
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Είναι δε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ανεργία των νέων (1829) στην Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ για τον Μάιο 2021 (38,2%), καθώς το ίδιο ισχύει και
για το ποσοστό των νέων (15-24 ετών) εκτός απασχόλησης,
κατάρτισης κι εκπαίδευσης (13,2%).

εργασίας όταν επεκτείνεται η οικονομία. Επιπλέον, οι μορφωμένοι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα για ευκαιρίες απασχόλησης
στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα κρίσιμο «κενό ανθρώπινου κεφαλαίου», το οποίο θα μπορούσε να υποβοηθήσει αντιστοίχως την ανάπτυξη. Πέρα από την απώλεια εισοδήματος,
η παρατεταμένη ανεργία επιτείνει τον κίνδυνο αύξησης των
περιστατικών βίας και επιδείνωσης της βιολογικής και ψυχικής
υγείας των ανέργων και των οικείων τους.

Διάγραμμα 9: Ποσοστό ανεργίας για τα έτη 2009-2020

Καθώς η ποιότητα της προσφοράς εργασίας επιδεινώνεται, είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι εργοδότες, έχοντας επίγνωση
των εξουθενωτικών συνεπειών της μακράς περιόδου ανεργίας
στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, καθίστανται απρόθυμοι να προβούν στην πρόσληψη (πολύ) μακροχρόνια ανέργων. Τελικά, ο αντίκτυπος της παρατεταμένης ανεργίας στη
ζήτηση και την προσφορά εργασίας απειλεί την κοινωνική συνοχή, καθώς ενδεχόμενοι καρποί της οικονομικής ανάπτυξης
και ανάκαμψης θα αφήσουν πίσω πολλά από τα πλέον πληγέντα τμήματα του πληθυσμού. Η ανάληψη δράσης για τον αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων είναι επομένως επείγουσα
και οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (τριμηνιαία στοιχεία), 2021

Για το α΄ τρίμηνο του 2021 προκύπτει ότι οι βασικοί λόγοι που
σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (34,9%)
είτε γιατί δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είτε
γιατί απολύθηκαν.

Διάγραμμα 10: Άνεργοι ανά διάρκεια ανεργίας για τα έτη 20092020
1000

Μακροχρόνια ανεργία

0

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 19,8%. Η πλειονότητα των ανέργων
(58,4%) αναζητά εργασία επί ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι). Οι μακροχρόνια άνεργοι παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια της κρίσης.

>12 μήνες (μακροχρόνια…
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Επίδομα ανεργίας
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 2021 αυξήθηκαν οι
εγγραφές στον ΟΑΕΔ, κάτι που φαίνεται λογικό με την αύξηση
των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων. Αξίζει όμως να
σχολιαστεί ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών παίρνει επίδομα ή
βοήθημα (16,4%), καθώς και ότι το ποσοστό αυτών που είναι
εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και δεν παίρνουν επίδομα ή βοήθημα (68,4%) σημείωσε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο
έτος (2019) κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η μακροχρόνια φύση της ανεργίας είναι αναμφισβήτητα από
τις πιο σοβαρές προκλήσεις πολιτικών ένταξης στην εργασία
στην Ελλάδα σήμερα, με τεράστιες συνέπειες για την κοινωνική
συνοχή της χώρας: το 58,4% των ατόμων που αναζητούν εργασία είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ τη μεγαλύτερη κατηγορία από αυτούς την καταλαμβάνει η ομάδα που βρίσκεται σε
ανεργία από 4 έτη και άνω -με ποσοστό 23,9% επί του συνόλου
των ανέργων55. Σημαντικό είναι να αναγερθεί ότι αυτή η κατηγορία αποκτά και ιδιαίτερα έμφυλα χαρακτηριστικά, καθότι
οι μακροχρόνια άνεργες γυναίκες είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες
από τους μακροχρόνια άνεργους άνδρες.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας
Το φαινομενικά παράδοξο γεγονός της μείωσης του ποσοστού
ανεργίας, τη στιγμή που η οικονομική δραστηριότητα περιορίστηκε δραστικά, λόγω των υγειονομικών μέτρων, και το ΑΕΠ
μειώθηκε οφείλεται στη φυσιολογική αδυναμία να αποτυπωθεί στατιστικά μια μη-κανονική κατάσταση. Μια σειρά από παράγοντες διαμορφώνουν αυτή την εικόνα:

Λόγω της παρατεταμένης έλλειψης επαφής με τον κόσμο της
εργασίας, οι μακροχρόνια άνεργοι που αναζητούν εργασία
κινδυνεύουν να χάσουν (ή, στην περίπτωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να μην αποκτήσουν ποτέ) κρίσιμες εργασιακές δεξιότητές και εργασιακές συνήθειες, γεγονός
το οποίο δύναται να υπονομεύσει και τις πιθανότητες εύρεσης

55

Ό.π.
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Η προσμέτρηση του συνόλου σχεδόν των εργαζομένων που
βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας στους απασχολούμενους. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που βρέθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα σε αναστολή εργασίας
στο διάστημα Μαρτίου 2020- Ιανουαρίου 2021 ανέρχεται σε
1.129.718. Ενδεικτικά, κατά τον Φεβρουάριο του 2021 ο αριθμός των εργαζόμενων σε αναστολή ανήλθε σε 532.208.

μείωση των αποχωρήσεων (από 807.007 το πρώτο εξάμηνο
του 2020 σε 742.986 το πρώτο εξάμηνο του 2021, δηλαδή μείωση των αποχωρήσεων κατά 64.021).
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της πανδημίας τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται
απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το
50% των αποδοχών τους.

Το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 476
ευρώ μηνιαίως που αντιστοιχεί στο 87% του εθνικού κατώτατου μισθού, στο 71% του καθαρού εθνικού διάμεσου μισθού
και στο 65% του καθαρού εθνικού μέσου μισθού. Οι μηνιαίες
μισθολογικές απώλειες των εργαζόμενων με αναστολή σύμβασης εργασίας εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 30-35%.

Ώρες εργασίας - Υπερωρίες
Στην ίδια κατεύθυνση τα στοιχεία της τριμηνιαίας Έρευνας Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποτυπώνουν την επίδραση της πανδημίας τόσο στη μείωση των ωρών εργασίας
σε 35,6 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στο πρώτο τρίμηνο του
2021 έναντι 39,1 στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 όσο και στην
απουσία από την εργασία του 8,8% των εργαζόμενων στο
πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 2,8% στο τέταρτο τρίμηνο του
2019. Το ελληνικό εργατικό δυναμικό εργάζεται ήδη περισσότερες ώρες από αυτό κάθε άλλης χώρας της ΕΕ, ενώ ο μέσος
όρος της ΕΕ είναι 40,7 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Μετανάστευση - Brain Drain
Οι ετήσιες ροές εξερχόμενης μετανάστευσης αυξήθηκαν από
περίπου 40.000 άτομα πριν από το 2010 σε πάνω από 100.000
την περίοδο 2012-2017. Το 2016 και το 2017 το συνολικό ισοζύγιο μετανάστευσης ήταν θετικό λόγω των μεγάλων εισροών
πολιτών από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως προσφύγων. Ωστόσο, η
καθαρή μεταναστευτική εκροή Ελλήνων πολιτών συνεχίστηκε
και οι εξερχόμενοι από τη χώρα υπερέβησαν εκείνους που επέστρεψαν κατά 22.000 άτομα το 2017, αν και αυτή η τάση
έχει επιβραδυνθεί μετά το 2013.

Με βάση το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Απρίλιου 2021 της
ΓΣΕΕ η αναγωγή των χαμένων ωρών εργασίας σε χαμένες θέσεις πλήρους απασχόλησης θα οδηγούσε στην απώλεια 492,9
χιλ. θέσεων πλήρους απασχόλησης, κάτι που αντιστοιχεί στο
10,7% του εργατικού δυναμικού Η μείωση αυτή, επειδή σε μεγάλο βαθμό καλύφθηκε μέσω της εφαρμογής του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, δεν αντικατοπτρίζεται
προς τα παρόν στην εξέλιξη του επίσημου ποσοστού ανεργίας.
Καθώς η οικονομική δραστηριότητα επανέρχεται στην κανονική της λειτουργία και ο ορίζοντας της κατάργησης του μέτρου των αναστολών συμβάσεων εργασίας είναι ορατός, ο
κίνδυνος σημαντικής και ραγδαίας αύξησης του ποσοστού ανεργίας είναι παραπάνω από υπαρκτός.

Ο μεγάλος αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν τη χώρα προκαλεί σοβαρές ανησυχίες ως προς τη διαρροή επιστημονικού
δυναμικού (brain drain). Μολονότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα
πλήρη στοιχεία σχετικά με το προφίλ δεξιοτήτων των μεταναστών, αρκετές δειγματοληπτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι το κύμα της εξερχόμενης μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της κρίσης αφορούσε
κατά κύριο λόγο νέους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (συνήθως στην ιατρική ή στη μηχανική) και με επαγγελματική πείρα.
Αυτό οδήγησε σε περαιτέρω μειώσεις του ποσοστού γεννήσεων και σε επιδείνωση της πίεσης από τη γήρανση του πληθυσμού.

Η πρόσφατη νομοθέτηση της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας σε ατομική βάση και η αύξηση του ανώτατου νόμιμου
ορίου υπερωριών οδηγεί σε ακραία απορρύθμιση του ωραρίου εργασίας για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί το ωράριο εργασίας γίνεται πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη σε ατομικό επίπεδο, κάτι που κάνει ευάλωτο τον εργαζόμενο, ειδικά σε μια αγορά εργασίας όπου τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας μειώνουν κατά πολύ τις επιλογές
του. Δεύτερον, γιατί η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας
είναι ήδη άσχημη. Το ωράριο εργασίας συστηματικά παραβιάζεται, είναι συχνό φαινόμενο οι εργαζόμενοι να μην πληρώνονται τις υπερωρίες τους και ήδη εργάζονται πολλές ώρες την
εβδομάδα. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΓΣΕΕ57 για τον
χρόνο εργασίας:

Προσλήψεις/αποχωρήσεις - Ισοζύγιο ροών μισθωτής εργασίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που τηρούνται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ56, το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου
2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 993.596 και οι
αποχωρήσεις έφτασαν τις 742.986 (369.434 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 373.552 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Το ισοζύγιο των
ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 250.610 θέσεις εργασίας. Η βελτίωση αυτή στις ροές της αγοράς εργασίας οφείλεται και στη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 2020
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Το 52% αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το
κανονικό ωράριο σε εβδομαδιαία βάση.
Από αυτούς, το 25% δηλώνει ότι εργάζεται 1-3 ώρες
παραπάνω.
Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται 4-6 ώρες παραπάνω.
Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται 7-8 ώρες παραπάνω.
Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται 9 και πλέον ώρες παραπάνω.
Το 40% όσων εργάζονται υπερωριακά δηλώνει ότι
δεν αμείβεται για τις υπερωρίες.
Από αυτούς, το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση και αντίστοιχα το 24%
των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς
μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι δεν αμείβονται
για τις υπερωρίες.

•
•
•
•
•
•
•

Αμοιβές- Κατώτατος μισθός
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, 21 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ
έχουν θεσπίσει εθνικούς κατώτατους μισθούς, που διαμορφώνονται σε κάτω από 700 ευρώ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και σε πάνω από 1.500 ευρώ στα βορειοδυτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελλάδα υπήρξε η μόνη χώρα της ΕΕ στην οποία δεν υπήρξε
καμία διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό το 2020, παραμένοντας στις ρυθμίσεις του 2019.
Πρέπει να τονιστεί ότι στην Ελλάδα από 1η Φεβρουαρίου 2019
αυξήθηκε ο κατώτατος μηνιαίος μισθός κατά 10,9% και καταργήθηκε ο υπο-κατώτατος μισθός των νέων εργαζομένων
(κάτω των 25 ετών), γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της τάξης του 27,4% για την ηλικιακή αυτή κατηγορία. Πρόκειται για
την πρώτη αύξηση μισθών από το 2012, όταν, στο πλαίσιο του
δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής (ν.
4046/12), ο κατώτατος μηνιαίος μισθός μειώθηκε από τα 877
(μεικτά) ευρώ (σε 12μηνη βάση) στα 684 ευρώ, ενώ εισήχθη για
πρώτη φορά υπο-κατώτατος μισθός για τους νέους κάτω των
25 ετών, ύψους 595 ευρώ.

Σχεδόν καθολική, με 73%, είναι η απαίτηση των εργαζομένων
να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια
ή ρεπό.
Διάγραμμα 11: Μέσος όρος ωρών εργασίας ανά εβδομάδα για
τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης

Αξίζει να αναφερθεί ότι τον πρώτο μήνα ισχύος του νέου, αυξημένου κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του 2019 καταγράφηκε ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας από το 2001 (σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο των προηγούμενων ετών), καθώς
και αύξηση της πλήρους απασχόλησης (συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018.
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Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι η μείωση του δείκτη μισθολογικού κόστους (-1,2%) σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 ανέκοψε μια περίοδο εφτά τριμήνων συνεχούς
αύξησης.

Men

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της περιορισμένης επίδρασης
της αύξησης του κατώτατου μισθού (από τον Ιανουάριο 2019)
στους υπόλοιπους μισθούς της οικονομίας (spillover). Αυτή η
διαπίστωση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της αυξητικής τάσης στην απασχόληση, διέψευσε τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί σχετικά με ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις που αναμενόταν ότι θα είχε η αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα
πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη ενόψει της ολοκλήρωσης των διεργασιών για τη νέα αναπροσαμογή του κατώτατου μισθού58.
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Πηγή: Eurostat (LFS), 2021

Ωστόσο οι αμοιβές σημειώνουν πτώση. Χαρακτηριστικό είναι
ότι πάνω από 410.265 εργαζόμενοι αμείβονται με μισθό έως
500 ευρώ ( 20%) έναντι 406.416 το 2019. Συνολικά 984.053 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ,δηλαδή σχεδόν οι μισοί αμείβονται με μισθούς έως 800 ευρώ. Παράλληλα περισσότεροι εργαζόμενοι δούλευαν πέρυσι με πλήρες ωράριο (35 ώρες και
άνω την εβδομάδα) σε σχέση με το 2019.
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Από τον Φεβρουάριο του 2019 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παραμένει σταθερός περί τα 758,3 ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη ομάδα, που αριθμεί 10 κράτη-μέλη, κυρίως
στα νότια της ΕΕ, όπου οι ελάχιστοι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ
500 ευρώ και 1.000 ευρώ το μήνα.

Εξέλιξη Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, 1o Τρίμηνο 2021, ΕΛΣΤΑΤ
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αντιστοιχούσε στο 48% του διάμεσου μισθού, δηλαδή ήταν μισθός απόλυτης φτώχειας. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το
60% του διάμεσου ακαθάριστου μισθού πλήρους απασχόλησης είναι 809 ευρώ.

Διάγραμμα 12: Κατώτατοι (μεικτοί) μηνιαίοι μισθοί59

Ωστόσο, ακόμα πιο ανησυχητική ήταν η υπέρμετρη αύξηση
του αριθμού των ατόμων που έλαβαν ως αμοιβή λιγότερα από
200 ευρώ τον μήνα. Συγκεκριμένα, το β’ τρίμηνο του 2019 το
1% των μισθωτών είχε καθαρές αποδοχές μικρότερες των 200
ευρώ. Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε το β’ τρίμηνο του 2020 κατά
11,2 ποσοστιαίες μονάδες, ξεπερνώντας οριακά το 12% του
συνόλου των μισθωτών. Ταυτόχρονα, για το ίδιο διάστημα αναφοράς, τα άτομα που λάμβαναν αποδοχές μεταξύ 200 και
1.200 ευρώ μειώθηκαν κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες60.

Πηγή: Eurostat, 2021

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, συνολικά το 2020 το
σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας μειώθηκε. Ωστόσο, η αρνητική επίδραση στην απασχόληση και στις μέσες
αμοιβές λόγω των περιοριστικών μέτρων και των γενικότερων οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αντισταθμίζεται,
έως ένα βαθμό, από τις ειδικές πολιτικές που ασκούνται.

Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2020 σημειώνει ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε από 885 ευρώ το β’ τρίμηνο του
2019 σε 802 ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020, μείωση περίπου 10%.
Συνολικά, απώλεια 2,5% κατέγραψε ο μέσος μισθός στην Ελλάδα το 2020 όταν η αντίστοιχη μείωση στην Ευρωζώνη ήταν
1% και στην ΕΕ συνολικά 0,6%. Η πτώση του μέσου μισθού στη
χώρα μας, ήταν ιδιαιτέρως σημαντική εξαιτίας του γεγονότος
ότι είχε προηγηθεί η μεγάλη πτώση των μισθών την περασμένη δεκαετία, συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, ο κατώτατος μισθός είναι μισθός απόλυτης φτώχειας.

Αδήλωτη εργασία
Η αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με τα επαπειλούμενα πρόστιμα (N. 4554/18) ενίσχυσαν τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την Καταπολέμηση της Ανασφάλιστης
και Αδήλωτης Εργασίας «Άρτεμις», το 2018 διενεργήθηκαν
δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε 37.270 επιχειρήσεις, εκ των οποίων ποσοστό 10,38% (ή 3.869 επιχειρήσεις) εντοπίστηκε να
απασχολεί αδήλωτους εργαζομένους. Το σύνολο των ελεγμένων επιχειρήσεων απασχολεί 139.021 εργαζομένους, εκ των οποίων οι αδήλωτοι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 5.689 (ή στο
5,08% του συνόλου των απασχολουμένων).

Διάγραμμα 12: Ποσοστιαία μεταβολή μέσου μισθού, 2020

Το 2017, πριν από την αλλαγή του σχετικού νόμου, τα στοιχεία
που είχε συλλέξει το ΣΕΠΕ έδειξαν ότι μόλις το 32% των αδήλωτων εργαζομένων προσλαμβάνονταν μετά τον έλεγχο (με
αναλογία 65/35 υπέρ της μερικής απασχόλησης).
Αντίθετα, το διάστημα Αυγούστου 2018-Φεβρουαρίου 2019 το
ποσοστό των εργαζομένων που εντοπίζονταν αδήλωτοι και
στη συνέχεια προσλαμβάνονταν αυξήθηκε στο 45%, με το σύνολο να είναι πλήρους απασχόλησης, εξέλιξη που αποδίδεται
στην εφαρμογή της διάταξης.

Πηγή: Eurostat, 2021

Πίνακας 9: Αποτελέσματα ελέγχων για αδήλωτη εργασία

Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου ο κατώτατος μισθός
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 60% του διάμεσου μισθού,
ώστε να καλύπτει ποσοστό το όριο της σχετικής φτώχειας. Όταν αντιστοιχεί στο 50% του διάμεσου μισθού, βρίσκεται στο
κατώφλι της απόλυτης φτώχειας. Σημειώνεται ότι το 2019πριν την πανδημία- ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ελεγμένες Επι27.635 34.054 34.241 36.683 37.270 67.572
χειρήσεις
% Παραβατικών
13,85% 16,33% 16,29% 14,60% 10,38% 5,70%
Επιχειρήσεων

Εθνικός κατώτατος μισθός υπάρχει σε 22 από τα 28 κράτη-μέλη της
ΕΕ. Στη Γερμανία θεσμοθετήθηκε το 2015.
59

60

19

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ετήσια έκθεση 2020, 2021

Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021
στην καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας καταδεικνύει τη σημασία της ισχυρής πολιτικής βούλησης, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ισχυρών και ενεργών ελεγκτικών μηχανισμών, για την πάταξη του φαινομένου. Η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που βασίζεται τόσο σε
κυρώσεις που μπορεί να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα όσο
και σε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό επιτήρησης της αγοράς
εργασίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προστασία της εργασίας.

Εργαζόμενοι
135.566 142.570 130.608 139.021 112.073 152.622
Αδήλωτοι Εργαζόμενοι % συ4,56% 7,00% 7,10% 6,00% 5,08% 3,40%
νόλου εργαζ.
Πρόστιμα (σε ε64,6 105,0 97,9
88,1
58,9
54.5
κατ. ευρώ)
Πηγή: ΣΕΠΕ, 2020

Η αδήλωτη εργασία παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση από το
2015 και μετά (κορυφώθηκε το 2013, οπότε και ανήλθε στο
31,61%). Μεταξύ 2015-2019 μειώθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 19,17%, που ήταν το 2014, σε 5,22% το 2019.

Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019, κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, αναστρέφοντας μέτρα που ενισχύουν το πλαίσιο προστασίας των
εργαζομένων και επαναφέροντας τη στρατηγική απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.

H αδήλωτη εργασία από το 40,47%, που ήταν τον Μάρτιο του
2013, έπεσε στο μονοψήφιο 5,11% τον Δεκέμβριο του 2019.
Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην ενίσχυση του προσωπικού
του ΣΕΠΕ, στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, με τη συνδρομή πλέον των
πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και στην
αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής προστίμων, σε συνδυασμό όμως με τη θέσπιση κινήτρων για νόμιμες προσλήψεις
των παραβατικών επιχειρήσεων61.

Η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ, με τη μετατροπή του σε Γενική Διεύθυνση και την ακύρωση του αυτόνομου χαρακτήρα του, και η
μείωση των προβλεπόμενων προστίμων δείχνουν ότι η τρέχουσα προσέγγιση για την καταπολέμηση της παραβατικότητας επιφυλάσσει στην Επιθεώρηση Εργασίας περισσότερο το
ρόλο συμβουλευτικού παράγοντα παρά ελεγκτικού μηχανισμού.
Η κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και του πλαισίου
προστασίας των εργολαβικών εργαζομένων περιόρισε σημαντικά το βαθμό προστασίας των εργαζομένων, ακυρώνοντας
προβλέψεις που αποτελούν κομμάτι του εργατικού δικαίου
σχεδόν πανευρωπαϊκά. Η δε πρόσφατη ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου κατοχυρώνει τη σύναψη της ατομικής σύμβασης και την επιβολή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας
με τετραήμερη δεκάωρη εργασία, θεσμοθετώντας την επιβολή
υπερωριών χωρίς παράλληλη αύξηση των αποδοχών.

Διάγραμμα 13: Μέσος όρος αδήλωτης εργασίας (%) στοχευμένων ελέγχων σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας (20132019)
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Η πανδημία ήρθε να επιτείνει τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και του μοντέλου ανάπτυξής
της, εντείνοντας τις πιέσεις στην εργασία, που ήδη είχε επηρεαστεί αρνητικά έπειτα από μια δεκαετή οικονομική κρίση
(2008-2018) και από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η ανεργία τείνει να
λάβει διαστάσεις ενδημικού φαινομένου και να αποτελέσει μια
από τις μεγαλύτερες απειλές για την οικονομία και τη συνοχή
της ελληνικής κοινωνίας. Tα προβλήματα αυτά εντοπίζονται
κυρίως στο παραγωγικό μοντέλο που κυριαρχεί στην οικονομία, καθώς και στο υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων.

Πηγή: ΣΕΠΕ, 2020

Σημαντικό είναι δε ότι αυξήθηκαν τα πρόστιμα για την υποδηλωμένη εργασία που βασίζεται στη μερική απασχόληση (N.
4611/19), καθώς προστέθηκε ως κριτήριο καθορισμού του ύψους των διοικητικών κυρώσεων για παράβαση της εργατικής
νομοθεσίας το καθεστώς απασχόλησης των μισθωτών της επιχείρησης.
Συμπερασματικά, η θεσμική ενίσχυση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και η παρέμβαση στην αγορά εργασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας φαίνεται ότι αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για
ποιοτικές εργασιακές σχέσεις. Η πρόοδος που συντελέστηκε

Η μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018 προβλέπει έκπτωση επί του
προστίμου των 10.500 ευρώ εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο που διαπιστώθηκε αδήλωτος. Το πρόστιμο διαμορφώνεται
σε 7.000 ευρώ εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας

τουλάχιστον 3 μηνών, σε 5.000 ευρώ για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών και σε 3.000 ευρώ σε περίπτωση
πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
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Για να κατανοηθεί καλύτερα το πρόβλημα της ανεργίας στην
Ελλάδα, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα προβλήματα που ταλανίζουν το ίδιο το παραγωγικό μοντέλο χώρας, καθώς και το
πώς αυτά επιδεινώθηκαν κατά τη μνημονιακή περίοδο και
πώς αντίστοιχα επηρέασαν την αγορά εργασίας. Αρχικά, αυτό
αποτυπώνεται στη σταδιακή μεταστροφή ήδη από τις αρχές
του 20ου αι. του παραγωγικού μοντέλου από ένα βασιζόμενο
στον πρωτογενή τομέα και την ελαφρά βιομηχανοποιημένη
μεταποίηση μοντέλο προς ένα το οποίο βασίζεται στον τουρισμό/εστίαση και τις υπηρεσίες. Γενικώς, εξετάζοντας ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι αυξάνεται σημαντικά
το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης (από 26% το 2009 σε 35% το
2020), ενώ μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση (από περίπου 22% το 2009 σε 15% το 2020). Αυτή η παράλληλη αντίστροφη τάση καταδεικνύει το γεγονός της μεταστροφής της
ελληνικής οικονομίας σε μια οικονομία βασιζόμενη σε υπηρεσίες χαμηλής εξειδίκευσης.

κατηγορία, ενώ τα είδη των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εταιρείες θα μεταβληθούν, με βαθιές επιπτώσεις στις επαγγελματικές σταδιοδρομίες που θα πρέπει να επιδιώξουν τα άτομα. Όλες αυτές οι εξελίξεις εντάθηκαν λόγω της δυναμικής της πανδημίας και της ανάγκης υιοθέτησης νέων τεχνολογιών μέσω
των οποίων αποφεύγεται η φυσική επαφή. Έτσι, υπολογίζεται
ότι έως και 25% περισσότεροι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα από ό,τι πριν από την πανδημία63.
Αυτοί οι μετασχηματισμοί, εάν προσεγγιστούν με σύνεση και
με προσβάσιμο σε όλους πλαίσιο που θα δημιουργεί ίσες ευκαιρίες ένταξης στην εργασία, θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε αύξηση των ποιοτικών και καλών θέσεων εργασίας, με αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα ζωής όλων. Από την άλλη,
ορατός είναι ο κίνδυνος να διευρυνθούν τα κενά εκπαίδευσης
και πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας μεγαλύτερες ανισότητες στην κοινωνία.
Οι πολιτικές και τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να αποτελέσουν ένα εργαλείο
πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και τις κατάλληλες δεξιότητες για τους εργαζομένους και τους ανέργους ώστε να εκπαιδεύονται καταλλήλως στις αλλαγές που επιφέρει η 4ΒΕ στην
εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Κρίσιμα στοιχεία σε
αυτό αποτελούν: α) Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των νέων
δεδομένων και τάσεων των απαραίτητων δεξιοτήτων εργασίας, ιδιαίτερα του ψηφιακού σκέλους της.

Αντιστοίχως λοιπόν κλάδοι όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, οι
επικοινωνίες και κυρίως τα ξενοδοχεία και η εστίαση παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, ενώ σταδιακή
μείωση παρουσιάζουν οι τομείς της γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, καθώς και της βιομηχανίας, η οποία έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο απασχόλησης62. Τα προβλήματα αυτού του μετασχηματισμού είναι
κατά βάση δύο: α) επισφάλειες ως προς τη χρονική διάρκεια
και τα δικαιώματα των θέσεων εργασίας (υψηλή εποχικότητα
και έλλειψη ΣΣΕ) και β) ενίσχυση κλάδων χαμηλής προστιθέμενης αξίας- υψηλής εντάσεως εργασίας, που αποφέρουν χαμηλό εισόδημα στους εργαζομένους τους.

β) Η ανατροφοδότηση των κέντρων λήψης αποφάσεων και
σχεδιασμού προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και
ένταξης στην εργασία με τα αποτελέσματα ανάλυσης των δεδομένων.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η 4η βιομηχανική επανάσταση
δύναται να αποτελέσει ένα στοίχημα παραγωγικής ανασυγκρότησης βασιζόμενης στο υψηλών προσόντων εργατικό δυναμικό της χώρας. Αυτό προϋποθέτει επένδυση σε ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης τα οποία διασυνδέουν τις ανάγκες των ανέργων και των εργαζομένων με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει
ένα υψηλό ποσό –άνω του 1 δισ. ευρώ– για προγράμματα εκπαίδευσης σε νέες δεξιότητες64. Είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων αυτών να δημιουργηθεί ένα
ρυθμισμένο πλαίσιο ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή
πρακτικών διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων παρόμοιων
με αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητας με το διαβόητο
σκάνδαλο «σκόιλ ελικίκου».

Οι προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
Μια ακόμη πρόκληση για την ένταξη στην εργασία αποτελεί
και το πλήθος τεχνολογικών μεταβολών, με επίκεντρο την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση, που αλλάζουν συθέμελα
την οικονομία και την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, όπως και
την ίδια τη φύση της εργασίας. Ενδεικτικά: Internet of things,
5G, AI, blockchain, fintech, robotics, biotechnology κ.ά. -η 4η
βιομηχανική επανάσταση είναι παρούσα.
Καθώς οι τεχνολογικές καινοτομίες προχωρούν ραγδαία, τα
όρια των καθηκόντων εργασίας που εκτελούνται από τον άνθρωπο και εκείνων που εκτελούνται από μηχανές και αλγόριθμους ενδέχεται να υποστούν σημαντικές μεταβολές. Η εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, εφόσον,
πέρα από την οργάνωσή της (π.χ. τηλεργασία), αλλάζει και η
ίδια η φύση της. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό ποσοστό των
εργαζομένων μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει επαγγελματική

62
63

ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Δ΄ τρίμηνο 2020, 2021
McKinsey Global Institute, "The future of work after COVID-19", 2021

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, 2021
64
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόσφατος νόμος 4763/2020 για
το «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης» φαίνεται πως κινείται προς τη λάθος
κατεύθυνση. Αρχικά, εκεί βρίσκουμε την επαναφορά των ΣΕΚ,
οι οποίες αφορούσαν μια διετή τεχνική εκπαίδευση μετά το
γυμνάσιο και γνώρισαν πλήρη αποτυχία, καθώς από τις 95
σχολές που προβλέπονταν λειτούργησαν μόλις 4, για να καταργηθούν το 2016. Στο ίδιο μήκος κύματος υποβαθμίζονται
πλέον και οι αξιόλογες σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ) στο
επίπεδο 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ως μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση, από το 4, όπου βρίσκονταν
μέχρι τώρα, οι οποίες αποτελούν για περίπου εβδομήντα χρόνια τον βασικό πυλώνα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής ημιειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα κινείται μεταξύ ανεργίας και χαμηλόμισθης επισφαλούς εργασίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι κατά την πανδημία
αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την απώλεια εισοδήματος ήταν τα άτομα με προσωρινή εργασία και όσοι ασκούν
επαγγέλματα που δεν απαιτούν υψηλές δεξιότητες.

4.

5.

6.

Προς ένα νέο, ανοιχτό πλαίσιο ένταξης στην εργασία
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν προκύψει
στην εργασία ως συνδυασμός της πανδημίας, των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας, καθώς και της πρόκλησης
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, είναι αναγκαίο ένα νέο,
ανοιχτό και συμπεριληπτικό πλαίσιο ένταξης στην εργασία, το
οποίο, διασυνδεδεμένο με τους στόχους παραγωγικής ανασυγκρότησης σε εθνικό και τοπικό πλαίσιο, δύναται να οδηγήσει
στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

7.

8.

Βασικά στοιχεία αυτού πρέπει να είναι:
1. Ένα νέο είδος προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας. Όπου ένα πρόγραμμα με διαφορετικές επιλογές θα είναι διαθέσιμο σε συνεχή βάση για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις, απομακρυνόμενο από
τις ad hoc προσκλήσεις και το διαχειριστικό κόστος
που αυτές επιφέρουν σε δημόσια διοίκηση, ανέργους
και επιχειρήσεις.
2. Ενίσχυση της διαμεσολάβησης του ΟΑΕΔ ανάμεσα
στον άνεργο και στην αγορά εργασίας με σκοπό:
o την αποτελεσματική σύζευξη του προφίλ
των ανέργων με των αναγκών των επιχειρήσεων
o τη διασύνδεση των προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο, στη βάση της στρατηγικής
της έξυπνης εξειδίκευσης.
3. Αξιοποίηση σε θεσμικό επίπεδο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας και των δεδομένων που
παρέχει για επιχειρήσεις, οικονομικούς κλάδους και

9.

επαγγέλματα, τυποποιώντας με αυτό τον τρόπο τη
διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων στα προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Αναβάθμιση του ΕΙΕΑΔ σε επιστημονικό θεσμικό όργανο του Υπουργείου Εργασίας (στα πρότυπα του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΟΙΚ) και στελέχωσή του με ανάλογο επιστημονικό
προσωπικό, με σκοπό την εκπόνηση μελετών ανάλυσης της αγοράς εργασίας και των δεδομένων της και
πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας και ένταξης
στην εργασία.
Τακτική επικαιροποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω μηχανισμού μόνιμης
συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους (συνεργασία ΥΠΕΚΑΑ με ΥΠΑΙΔ).
Αναβάθμιση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και της μαθητείας σε
σχολές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου
5 και διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με
την περιφερειακή εξειδίκευση. Επένδυση στην υλικοτεχνική υποδομή των δημόσιων σχολών αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε αυτές (π.χ.
ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) με σκοπό την εκμάθηση νέων τεχνικών
και δεξιοτήτων συνδεδεμένων με τις νέες παραγωγικές τάσεις.
Θεσμοθέτηση μια σειράς ποιοτικών κριτηρίων με
σκοπό την εκ νέου ρύθμιση του πεδίου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που αναβαθμίζει
τη λειτουργία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΔΒΜ (πρώην ΚΕΚ)
Ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και επανα-κατάρτισης μέσω σχετικών κινήτρων, προγραμμάτων και συνεργειών, ιδιαίτερα για τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θεσμοθέτηση της τακτικής εκπαίδευσης εργαζομένων μέσω:
o Νομοθέτησης υποχρεωτικών ημερών εκπαίδευσης εργαζομένων για κάθε έτος, οι οποίες λογίζονται ως χρόνος εργασίας.
o Κάλυψης της αμοιβής εργασίας για τους εργαζομένους που λείπουν από την εργασία
τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους για τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω ΛΑΕΚΑΤ.
Δημιουργίας λογαριασμού διά βίου μάθησης για όλους τους εργαζομένους και τους ανέργους με σκοπό
την ελεύθερη επιλογή και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα διαφόρων βαθμίδων.

Μέσα από αυτούς τους άξονες το νέο πλαίσιο πρόσβασης στην
εργασία θα εντάσσει και επανεντάσσει, θα εκπαιδεύει και επανεκπαιδεύει με όρους διαφάνειας, συμπερίληψης και προστιθέμενης αξίας τόσο για το ίδιο το εργατικό δυναμικό όσο και
για την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα.
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Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων και τη μείωση της αγοραστικής
τους δύναμης, πράγμα που συνέβαλε στην πρόσθετη συρρίκνωση του ΑΕΠ. Παρόλο δε που τα μέτρα της περιόδου 20102014 μείωσαν το εισόδημα των συνταξιούχων αθροιστικά
κατά 45 δισ. ευρώ, δεν απέδωσαν, διότι η μείωση του ΑΕΠ ήταν ταχύτερη από τη μείωση της δαπάνης: η δαπάνη συρρικνωνόταν μεν ως προς την ονομαστική της αξία, αλλά αυξανόταν ως ποσοστό του ΑΕΠ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Περίοδος 2010-2014
Οι διαδοχικές μειώσεις στις κύριες συντάξεις την περίοδο
2010-2013 έφθασαν αθροιστικά το 45%, ενώ το 2013, όταν καταργήθηκαν η 13η και 14η σύνταξη, έφθασαν το 52% σε επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από κύριες συντάξεις.
Πίνακας 10: Μειώσεις κύριων συντάξεων την περίοδο 20102014
Έτος

Νόμος

Επιπροσθέτως, το δεύτερο Πρόγραμμα Προσαρμογής προέβλεψε το «κούρεμα» των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων μέσω του PSI και οδήγησε σε απώλεια 11 δισ. ευρώ,
γεγονός που επηρέασε αρνητικά τόσο τη δυνητική ρευστότητα όσο και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος.

Ποσοστά Μείωσης

2010 3863/2010 3-10% για ποσά συντάξεων από 1.4003.500 ευρώ
2011 3986/2011 3-14% για ποσά συντάξεων από 1.4003.500 ευρώ

Παράλληλα, η συρρίκνωση της απασχόλησης και του ΑΕΠ οδήγησαν σε πολύ δυσμενή θέση το ασφαλιστικό σύστημα, αφού οι πόροι του μειώνονταν (μείωση μισθών και απασχολουμένων), ενώ η δαπάνη αυξανόταν, λόγω των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, οι εισφορές μειώθηκαν και η ανάγκη
για κρατική χρηματοδότηση αυξήθηκε, ενώ η μείωση του ΑΕΠ
αύξανε την ποσοστιαία αποτύπωση της δαπάνης και την πίεση για νέες περικοπές, παρά τις δραματικές μειώσεις των συντάξεων.

2011 3986/2011 6-10% για ποσά συντάξεων από 1.7002.900 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας
2011 4024/2011 40% για ηλικίες έως 55 ετών για ποσό σύνταξης πέραν των 1.000 ευρώ και 20%
για άνω των 55 και για ποσό πέραν των
1.200 ευρώ
2012 4051/2012 Μηνιαία Σύνταξη>1.300 ευρώ υπόκειται
σε μείωση κατά 12%.

Περίοδος 2015-2018

2013 4093/2012 Από 5-20% που αφορά το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων

Ο ν. 4387/2016 αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια
αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Για να
επιτευχθεί αυτό, επιδιώχθηκε ο εξορθολογισμός του συστήματος: Δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και, για πρώτη φορά, λειτουργεί ένας
φορέας για την κύρια ασφάλιση και ένας για την επικουρική
και τις εφάπαξ παροχές.

2013 4093/2012 Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης.
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας (μη δημοσιευμένα στοιχεία)

Την περίοδο 2010-2014 οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις
στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
(ΤΕΑΔΥ) διαμορφώθηκαν μεταξύ 15,35% και 73,42%, ενώ στο
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) οι
μειώσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 27,44% και 77,2%, ανάλογα με το
ύψος της επικουρικής σύνταξης, λόγω της κατάργησης της
13ης και 14ης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής του 2018, η συνταξιοδοτική δαπάνη περιορίζεται
σε 12,5% του ΑΕΠ το 2050 και σε 10,6% του ΑΕΠ το 2070, συγκλίνοντας έτσι με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πίνακας 11: Μειώσεις επικουρικών συντάξεων την περίοδο
2010-2014
Έτος

Νόμος

Ποσοστά Μείωσης

2011

3986/2011

3-10% για ποσά συντάξεων από 300650 ευρώ

2011

4024/2011

30% στο ΕΤΕΑΜ στο ποσό που υπερβαίνει τα 150 ευρώ

2012

4051/2012

10-20% για ποσά 200-300 ευρώ

2013

4093/2012

5-20% που αφορά στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων

2013

4093/2012

Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης

2014

4254/2014

5,2% βάσει συντελεστή βιωσιμότητας.

Το διάγραμμα δείχνει πώς η βιωσιμότητα του συστήματος επιτυγχάνεται χωρίς την εφαρμογή του ν. 4472/17, ο οποίος
προέβλεπε από 01/01/2019 τη μείωση της επικουρικής σύνταξης στην περίπτωση που το σύνολο της κύριας και επικουρικής
είναι χαμηλότερο από 1.300 ευρώ, καθώς και χωρίς την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των κύριων συντάξεων
όσων συνταξιούχων έλαβαν σύνταξη πριν από το 2016 στα επίπεδα που ορίζει ο νέος τρόπος υπολογισμού.
Επιπλέον, η εξέλιξη του ελλείμματος-πλεονάσματος των φορέων κύριας ασφάλισης την περίοδο των ετών 2014-2019 αποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση στην οικονομική
ισορροπία του συστήματος. Συγκεκριμένα, από τα δεδομένα

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας (μη δημοσιευμένα στοιχεία)
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για το πλεόνασμα-έλλειμμα των φορέων κύριας ασφάλισης
προκύπτει ότι το 2014, με 170 χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις κόστους 1,15 δισ. ευρώ, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε -742 εκατ.
ευρώ, ενώ το 2018, με 89 χιλ. εκκρεμείς συντάξεις (52,3% των
εκκρεμών του 2014) κόστους 363 εκατ. ευρώ (32% του κόστους των εκκρεμών συντάξεων του 2014), το πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αποτέλεσμα +1,76 δισ.
ευρώ σε σχέση με το 2014.

συντάξεις, 170 χιλ. επικουρικές και 76 χιλ. εφάπαξ, με συνολική
δαπάνη 3,8 δισ. ευρώ.
Έτσι, οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές παροχές μειώθηκαν από
386 χιλ. τον Δεκέμβριο του 2014 σε μόλις 210 χιλ. το 2018, δηλαδή κατά 45%. Ενώ στο μεσοδιάστημα καταβλήθηκαν πάνω
από 455 χιλ. νέες αιτήσεις παροχών.
Συγκεκριμένα, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν από
169 χιλ. το 2014 σε 78,5 χιλ. το 2018 και στο μεσοδιάστημα καταβλήθηκαν 348 χιλ. Αντίστοιχα, οι εκκρεμείς επικουρικές
μειώθηκαν από 154 χιλ. το 2014 σε 93 χιλ. το 2018 και στο μεσοδιάστημα καταβλήθηκαν 170 χιλ., ενώ τα εκκρεμή εφάπαξ
μειώθηκαν επίσης από 63 χιλ. σε 39 χιλ. και στο μεσοδιάστημα
καταβλήθηκαν 76 χιλ. εφάπαξ.

Διάγραμμα 14: Συνολική δημόσια δαπάνη ασφαλιστικού συστήματος ως ποσοστό του Α.Ε.Π.
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Παρότι μεταξύ 2015 και 2019 δεν υπήρξαν οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις, παράγοντας της βιωσιμότητας και του πλεονάσματος υπήρξαν στοχευμένες παρεμβάσεις περιστολής
στο εισόδημα ορισμένων κατηγοριών συνταξιούχων. Η μεγαλύτερη ήταν η πλήρης και οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ (σταδιακά, σε διάστημα τριών ετών, από 1/1/16 έως 31/12/19). Σε
συνδυασμό με τον νέο τρόπο υπολογισμού της επικουρικής
σύνταξης65, εξοικονομήθηκε 1% δαπάνης του ασφαλιστικού
ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
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Στις κύριες συντάξεις οι μειώσεις έφτασαν τις 2,0 ποσοστιαίες
μονάδες, εξαιτίας της αύξησης της παρακράτησης της εισφοράς υγείας από 4% σε 6% στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης και όχι στο αρχικό.

Εφαρμογή ν. 4472/17
Χωρίς την εφαρμογή ν.4472/17

Πηγή: Έκθεση Αναλογιστικής Αρχής, 2018 (μη δημοσιευμένα στοιχεία
υπ. Εργασίας).

Επιπλέον, θεσπίστηκε η εθνική σύνταξη ύψους 384 ευρώ για
όλους όσους έχουν πάνω από 20 χρόνια ασφάλισης, στην οποία προστίθεται το ανταποδοτικό σκέλος. Έτσι, η αναδιανεμητική λειτουργία του συστήματος βελτιώνεται σημαντικά,
καθώς για λίγα χρόνια ασφάλισης και χαμηλά εισοδήματα
προβλέπει, αναλογικά, υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης.
Μετά από δέκα χρόνια κρίσης η τρίτη ηλικία δεν μπορούσε να
εξασφαλίσει την απασχόλησή της, λόγω της υψηλής ανεργίας.
Έτσι, διορθώνεται ο κατακερματισμός της απασχόλησης.

Πίνακας 12: Μειώσεις κύριων συντάξεων την περίοδο 20152017
Έτος

Νόμος

2015

4336/2015 Αύξηση εισφοράς ασθένειας από 4%
σε 6%.

2017

4387/2016 Επιβολή πλαφόν 2.000 ευρώ για μία
σύνταξη και 3.000 ευρώ καθαρά για
πολλαπλές συντάξεις.

Συντάξεις

Ποσοστό Μείωσης

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας (μη δημοσιευμένα στοιχεία)

Ο αριθμός των εκκρεμών συνταξιοδοτικών παροχών τα έτη
2015-2018 συρρικνώθηκε σημαντικά. Την περίοδο από
1.1.2015 έως 31.3.2018 καταβλήθηκαν συνολικά 594 χιλ. συνταξιοδοτικές παροχές, εκ των οποίων 348 χιλ. κύριες

Πίνακας 13: Μειώσεις επικουρικών συντάξεων την περίοδο
2015-2017
Έτος

Νόμος

Ποσοστά Μείωσης

που υπερέβαιναν αθροιστικά (κύρια και επικουρική) τα 1.300 ευρώ μεικτά.

Σε όλες τις επικουρικές συντάξεις επιβλήθηκε εισφορά υπέρ ασθένειας 6%, ενώ έγιναν περικοπές επικουρικών συντάξεων με προστασία
των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων, εφόσον επηρεάστηκαν τα ποσά
65
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2015

4336/2015

Επιβολή Εισφοράς Ασθενείας 6%

2016

4387/2016

Επανα-υπολογισμός Επικουρικών και
περικοπή του ποσού που αθροιστικά
(κύρια και επικουρική) υπερβαίνει τα
1.300 ευρώ μεικτά.

που αποτελεί βασικό πρόβλημα σχεδόν όλων των ανεπτυγμένων χωρών, στις οποίες η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε
συνδυασμό με την υπογεννητικότητα οδηγεί σε σταδιακή μείωση του πληθυσμού με ταυτόχρονα αύξηση των συνταξιούχων και των δαπανών κοινωνικής προστασίας.
Η Ελλάδα, παρά τις δυσμενείς δημογραφικές προβολές, που
προβλέπουν μείωση του πληθυσμού της κατά 3 εκατ. άτομα,
από 10,75 εκατ. άτομα το 2016 σε μόλις 7,66 εκατ. άτομα το
2070, πετυχαίνει με τον Ν. 4387/16 να έχει μια πολύ καλή προσαρμογή στις νέες συνθήκες στην οικονομία και στην δημογραφία διασφαλίζοντας ότι η δαπάνη των συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αντιστοιχεί στο 10,6% του ΑΕΠ το 2070, έναντι 11% που θα είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Η Ελλάδα έτσι
επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα τη δεύτερη καλύτερη προσαρμογή, μετά την Γαλλία, σε επίπεδο ΕΕ.

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας (μη δημοσιευμένα στοιχεία)

Μετά τη λήξη του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής κατέστη δυνατή η αποφυγή της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 01/01/2019, όπως προβλεπόταν στο ν.
4472/17.
Την ίδια στιγμή, νομοθετήθηκαν μια σειρά από θετικά μέτρα
όπως η απονομή προσωρινής σύνταξης στο 80% της οριστικής σε όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης, η θέσπιση κατώτατων ορίων για τις συντάξεις χηρείας,
που προβλέπει ελάχιστη σύνταξη 360 ευρώ για τη χήρα/το
χήρο και 360 ευρώ για τα παιδιά, και η επαναφορά της σύνταξης χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντα αντί για το
50% που είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 4387/16. Επίσης, ιδιαίτερα
σημαντικό είναι το γεγονός ότι θεσμοθετήθηκε δικαίωμα σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα για τους ηλικιωμένους μη μισθωτούς που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πληρούν
τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια.

Ήδη από το 2019 είχε ανακοινωθεί η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικής επικουρικής σύνταξης στον πυλώνα της υποχρεωτικής
κοινωνικής ασφάλισης με διαχείριση μέρους των ατομικών λογαριασμών των επικουρικών συντάξεων από ασφαλιστικές εταιρίες. Η ύπαρξη ενστάσεων (εντός της τότε κυβέρνησης αλλά
και των θεσμών) για το δημοσιονομικό κόστος που επιφέρει η
κάλυψη του κενού που δημιουργείται στην χρηματοδότηση
των επικουρικών συντάξεων στη μεταβατική περίοδο από το
σημερινό σύστημα της νοητής κεφαλαιοποίησης στο νέο σύστημα (το οποίο ανάλογα το σενάριο εφαρμογής εκτιμάται
από 40 έως και 55 δισ. ευρώ (σε χρονικό διάστημα 40 ετών),
απέτρεψε τη θεσμοθέτηση της εφαρμογής της στο πλαίσιο της
«μεταρρύθμισης Βρούτση» του 2020 (Νόμος 4670/2020).

Ίσως η πλέον εμβληματική παρέμβαση, μετά την ολοκλήρωση
του 3ου Προγράμματος Προσαρμογής, ήταν η θεσμοθέτηση
μόνιμης συνταξιοδοτικής παροχής («13η σύνταξη»), η οποία
συνιστούσε το πρώτο μέτρο πολιτικής που, από την εκδήλωση
της κρίσης, αύξανε καθολικά ((δηλαδή αφορούσε το σύνολο
του σχετικού πληθυσμού, έστω και με αναλογική κατανομή)
τις αποδοχές των συνταξιούχων, αντιστρέφοντας την τάση
καθολικών ή στοχευμένων μειώσεων που «εγκαινιάστηκε» το
2010. Εν τέλει βέβαια, αυτή η συνθήκη ήταν βραχύβια αφού
μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 η κυβέρνηση που προέκυψε από αυτές την ανέτρεψε, καταργώντας, το Φεβρουάριο
του 2020, τη σχετική πρόνοια.

Σήμερα, η Κυβέρνηση εισηγείται ένα αμιγώς κεφαλαιοποιητικό
σύστημα ατομικών λογαριασμών για την επικουρική σύνταξη
που θα λειτουργεί στον νέο δημόσιο φορέα «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» αλλά με ιδιωτική διαχείριση μέρους της και σταδιακά του συνόλου της, με τη δημόσια
επικουρική κοινωνική ασφάλιση να περνά για τους νέους ασφαλισμένους και τους κάτω των 35 νυν ασφαλισμένους, σε
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων. Πρόταση που σταδιακά δεν θα μειώσει απλά τις εισπραττόμενες εισφορές λόγω μείωσης των ασφαλισμένων
αλλά θα τις εξαλείψει διογκώνοντας για την περίοδο της μετάβασης το κόστος κάλυψης των ελλειμμάτων που αντί να
προκύψουν σταδιακά λόγω της μείωσης της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους θα δημιουργηθούν άμεσα.

Περίοδος 2019-2021
Η βασική πρόκληση για την κοινωνική προστασία στη χώρα
μας ήταν η επί χρόνια επικέντρωση όλων των μεταβιβαστικών
πληρωμών του κράτους στις συντάξεις.
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 αποδεδειγμένα πλέον
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής προβολής του 2018 και το Ageing Report 201866, έχει διαμορφώσει ένα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά αποτελεσματικό, με επαρκείς συντάξεις, σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
στην Ελλάδα, έχοντας αντιμετωπίζει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης,

66

Στο πλαίσιο της προωθούμενης αλλαγής η αρμόδια πολιτική
ηγεσία επικαλείται τη δυνητική αύξηση της αποταμίευσης, που
προαπαιτεί όμως την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού το ποσοστό της εισφοράς παραμένει στο ίδιο επίπεδο με
το σημερινό σύστημα, αλλά και την ενίσχυση της οικονομικής
ανάπτυξης, που προαπαιτεί όμως την εξασφάλιση της

European Commission, Greek Pension System Fiche, 2019
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επένδυσης των αποθεματικών εντός της χώρας, κάτι που βάσει της εμπειρίας άλλων χωρών δεν συνέβη λόγω της παγκοσμιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διαμόρφωση ολιγοπωλίων από πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες που επενδύουν διεθνώς επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές αποδόσεις. Χωρίς μάλιστα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών να έχει υπερθεματίσει επίσημα κάτι τέτοιο, δεδομένου
του γεγονότος ότι οι Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρίες έχουν
περίπου το 60% των κεφαλαίων τους αξιοποιήσει σε επενδύσεις στο εξωτερικό και όχι το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του
20% που εκτιμά η Κυβέρνηση.

αντίστοιχων συστημάτων μετά το 2008, θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες συντάξεις από τις σημερινές.
▪Το υψηλό κόστος που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση χαμηλών ή αρνητικών αποδόσεων, δεδομένου ότι το Κράτος θα εγγυάται ένα ελάχιστο
ύψος σύνταξης που θα προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές συν τον πληθωρισμό. Ένα κόστος που είναι πραγματικά «κρυφό» και που δεν μπορεί με ακρίβεια να προσδιοριστεί
σήμερα.
▪Το άνω των 12 δισ. ευρώ κόστος για την καταβολή των ελάχιστων συντάξεων αναπηρίας και χηρείας που θα ισούνται όπως προβλέπει το νομοσχέδιο με την σύνταξη που θα αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης με τον εκάστοτε κατώτατο μισθό.
▪Η εξατομίκευση των παροχών με την παράλληλη εξατομίκευση του ρίσκου των αποδόσεων αλλά και της προστασίας
έναντι των κοινωνικών κινδύνων που θα αντιμετωπίσει ο ασφαλισμένος, αλλαγές που έρχονται σε αντίθεση με την έννοια
και τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης και με ερωτηματικά
για την επάρκεια των συντάξεων.
▪Οι ανισότητες των παροχών που θα προκαλέσει το ίδιο το
σύστημα μεταξύ των ασφαλισμένων με επιλεγμένα διαφορετικά επίπεδα ρίσκου των επενδύσεων με το παράδοξο όλοι να
έχουν την ίδια εγγυημένη παροχή από το σύστημα.
▪Η μη αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης δεδομένου ότι μετά
τη μεταρρύθμιση του 2016 αλλά και τις περικοπές των μνημονίων το δημόσιο διανεμητικό σύστημα των συντάξεων στην
Ελλάδα είναι οικονομικά βιώσιμο, αντιμετωπίζοντας στον μέγιστο βαθμό τη δημογραφική γήρανση που επέρχεται στην Ελλάδα, και καταβάλει σχετικά επαρκείς συντάξεις, σύμφωνα με
τα όσα παρουσιάστηκαν και στην προηγούμενή ενότητα.
Συμπερασματικά, οι προτάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας προωθούν την εξατομίκευση και την ιδιωτικοποίηση της
κοινωνικής ασφάλισης, παράλληλα με την κατάργηση της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, και δημιουργούν δυσβάστακτα δημοσιονομικά βάρη, που δεν είναι συμβατά ούτε με το
επίπεδο δημόσιου χρέους ούτε με τη δημοσιονομική πολιτική
της χώρας για τα επόμενα έτη, αφού ρητά έχει αναφερθεί ότι
το κόστος της μετάβασης θα το καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Εστιάζοντας στις ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις από τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία προκύπτει ξεκάθαρα από μελέτη του Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)67 ότι από τις
τριάντα χώρες που επιχείρησαν από το 1981 να κεφαλαιοποιήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν τη δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, είτε εν μέρει είτε στο σύνολο της, οι δεκαοκτώ προχώρησαν σε αντιμεταρρύθμιση επιστρέφοντας σε τύπους συντάξεων διανεμητικών μοντέλων (προσδιορισμένης
παροχής ή νοητής κεφαλαιοποίησης) κυρίως λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων και των αρνητικών αποτελεσμάτων την
περίοδο μετά το 2008, αφού το μοντέλο της κεφαλαιοποίησης
είχε στην πράξη μεγαλύτερα κόστη μετάβασης από τα αρχικά
εκτιμώμενα, αυξημένο ρίσκο, υψηλό κόστος διαχείρισης και
χαμηλές αποδόσεις που τελικά συνεπάγονταν χαμηλές συντάξεις.
Ειδικότερα τα κύρια σημεία κριτικής της προτεινόμενης μεταρρύθμισης εστιάζουν στα εξής:
▪Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της μετάβασης για τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας που ανάλογα με το σενάριο για τις
αποδόσεις των κεφαλαίων θα κυμαίνεται για την περίοδο έως
το 2070 από 46 έως και 78 δισ. ευρώ βάσει της Αναλογιστικής
Μελέτης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Κόστος στο οποίο
αν συνυπολογιστεί και το κρυφό αναλογιστικό κόστος της περιόδου μετά το 2070 και έως το 2090 που δεν έχει συμπεριλάβει η αναλογιστική μελέτη θα κυμανθεί από 66 έως και 100 δισ.
ευρώ. Πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το δεδομένο σχεδόν σε
όλες τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις υποεκτιμήθηκε δραματικά και συνέβαλε έτσι στην αποτυχία τους.
▪Η ιδιαίτερα υψηλή επισφάλεια των αποδόσεων που μπορεί
να επιτύχει το σύστημα υπό τις παρούσες χρηματοοικονομικές
συνθήκες αλλά και οι προβλεπόμενες έως το 2070 με δεδομένη
την προβλεπόμενη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέριξ
του 2%. Χαμηλές αποδόσεις που σύμφωνα με την εμπειρία

International Labour Organization, Reversing Pension Privatizations,
2018
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5.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

Δαπάνες για την εκπαίδευση

Οι δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα διαχρονικά βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το διάστημα 2008-2014 οι δαπάνες στην ευρωζώνη
ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν, κατά μέσο όρο, τριπλάσιες αυτών
της Ελλάδας, ενώ το διάστημα 2015-2017 η αναλογία περιορίστηκε στο διπλάσιο, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή μια στρατηγική στήριξης της έρευνας μέσω και της αύξησης των δαπανών για Ε&Α.

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αφορούν
τόσο τις δαπάνες για όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) όσο και τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, οι δαπάνες για την
παιδεία υπέστησαν σημαντικές μειώσεις, παρά το ότι η στήριξη της εκπαίδευσης είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη
βιώσιμων ρυθμών μεγέθυνσης και την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Συνεχίζοντας την αυξητική πορεία των τελευταίων ετών, οι
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα το
2019 ανήλθαν σε 2.336,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 157,27
εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018 (2.179,31 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες Ε&Α συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς,
σύμφωνα με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010, καταγράφονται ως δαπάνες παγίου κεφαλαίου.

Την περίοδο 2010-2014 σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες περικοπές, που σωρευτικά ανήλθαν σε 16,4%, ενώ τη διετία 20152016 οι μειώσεις άρχισαν να περιορίζονται ως συνέπεια της
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, που δημιούργησε
τις προϋποθέσεις αφενός για την αύξηση των δαπανών για
την παιδεία, αφετέρου για μια σειρά πολιτικών ενίσχυσης της
δημόσιας εκπαίδευσης,

Η αύξηση των δαπανών Ε&Α είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
του Δείκτη Έντασης Ε&Α68 από 1,01% το 2016 σε 1,13% το 2017
και σε 1,21% το 2018 (αύξηση κατά 0,08 ποσοστιαίες μονάδες
σε σχέση με το 2017). To 2019, ο δείκτης Έντασης Ε&Α διαμορφώθηκε στο 1,27%. Η τιμή αυτή, που είναι αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών Ε&Α και της αναδρομικής αναθεώρησης
του ΑΕΠ στην Ελλάδα για τα έτη μετά το 2010, βρίσκεται πάνω
από τον εθνικό στόχο 1,20% για το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2015 ξεκίνησε η επαναφορά των ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί στα ΕΠΑΛ, καθώς και η επιστροφή σχεδόν 2.000 εκπαιδευτικών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Πίνακας 14: Δαπάνες για εκπαίδευση (σε εκατ. ευρώ)

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 16η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ28, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ισπανία, το
Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δαπάνες για
9.810 9.280 9.182 8.632 8.086 7.674 7.313 6.950 6.869 7.184 7,247
Εκπαίδευση

Πίνακας 15: Συνολικές δαπάνες για Ε&Α και δείκτης έντασης
Ε&Α

Πηγή: Eurostat, 2020

Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (4,0%) φαίνεται πως συγκλίνουν προς τον μέσο όρο της
ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια (4,7%), ωστόσο η εικόνα αυτή
είναι εν μέρει πλασματική, καθώς η αύξηση του ποσοστού οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση των δαπανών ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ.

2011
Δαπάνες
E&A
(ε- 1.391
κατ.
ευρ
ώ)
ΑΕΠ
(εκατ. 203.30
ευρ 8,2
ώ)
Δείκτης0,68%

Διάγραμμα 15: Κρατικές δαπάνες για εκπαίδευση (% ΑΕΠ)
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Πηγή: Eurostat, 2020

Ο δείκτης, που εξάγεται από τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α ως το ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ (R&D intensity), αποτυπώνει

το στόχο της στρατηγικής ΕΕ2020 για την επίτευξη επενδύσεων σε
Ε&Α σε ποσοστό 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2020

Έντασης
Ε&Α

Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&Α
Η χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις που διατέθηκε για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης
το 2019 ανέρχεται σε 972,61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2018.
•
Η χρηματοδότηση από το κράτος ανέρχεται σε
949,58εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3% σε
σχέση με το 2018.
Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους πηγές που συγκροτούν
την κρατική χρηματοδότηση:
•
Ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2019
δαπάνες Ε&Α ύψους 668,61 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2018.
•
Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2018 δαπάνες Ε&Α ύψους 149,80 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 107,0% σε σχέση με το 2017. Το 2019 σημείωσε
περαιτέρω αύξηση 22% σε σχέση με το 2018 (182,72
εκατ. ευρώ).
•

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2020

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τη
μεγαλύτερη αύξηση στο δείκτη έντασης Ε&Α (σε ποσοστιαίες
μονάδες) μεταξύ 2007 και 2019 και συγκεκριμένα κατά 0,72 μονάδες (από 0,55 το 2007 σε 1,27 το 2017).
Η εξέλιξη των δαπανών Ε&Α ανά τομέα έχει ως ακολούθως:
•

•

•

•

Στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES) το 2019 οι
συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 1.073,22 εκατ.
Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το
2018.
Στον κρατικό τομέα (τομέας GOV), το 2019 οι συνολικές δαπάνες σε Ε&Α ανέρχονται σε 527,06 εκατ. Ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2018.
Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τομέας
HES) το 2019 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται
σε 716,55 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8%
σε σχέση με το 2018.
Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (τομέας PNP) το 2019 οι συνολικές δαπάνες
Ε&Α ανέρχονται σε 19,75 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση -14,6% σε σχέση με το 2018.

•

Οι λοιπές πηγές, κυρίως το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδότησαν
το 2019 δαπάνες ύψους 98,25 εκατ. Ευρώ.

Συμπεράσματα και προτάσεις
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, την περίοδο 2015-2019, η Έρευνα και η Καινοτομία (Ε&Κ) αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση αυτού ενός σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας -το πρόταγμα της Οικονομίας και την
Κοινωνίας της Γνώσης- με μια σειρά πρωτοβουλιών χωρίς
προηγούμενο σε εύρος και ένταση που οδήγησαν στη θεαματική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας, όπως αυτές καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:

Προσωπικό σε Έρευνα και Ανάπτυξη69
Στο προσωπικό Ε&Α περιλαμβάνονται όλα τα άτομα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων
Ε&Α. Διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες, οι ερευνητές και το
λοιπό προσωπικό Ε&Α.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α στην Ελλάδα το 2019 ήταν 54.833 ΙΠΑ (Ισοδύναμα
Πλήρους Απασχόλησης) και οι Ερευνητές 40.084. Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η κατηγορία των ερευνητών, οι οποίοι το
2018 ανέρχονταν σε 36.646 ΙΠΑ και πλέον σε 40.084, σημειώνοντας αύξηση 9,0% σε σχέση με το 2018.

•
•

Πίνακας 16: Προσωπικό Ε&Α (σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης), 2011-2018

•

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ερευ- 24.674 24.800 29.228 29.877 34.708 29.403 35.000 36.646 40.084
νητές
Προ- 36.913 37.361 42.188 43.316 49.658 41.790 47.585 51.092 54.833
σωπικό
Ε&Α

Ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
Έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με τα επιτυχημένα προγράμματα
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και το υπερταμείο
επενδυτικών συμμετοχών «Equifund»
θέσπιση εμβληματικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων (Ιατρική
Ακριβείας, κλιματική αλλαγή, αγροδιατροφή).

Σήμερα ωστόσο η αδιάλειπτη και εντονότερη δημόσια επένδυση στην έρευνα δεν φαίνεται να αποτελεί πια προτεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει οποιαδήποτε δέσμευση για
την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ. Η
τρέχουσα προσέγγιση για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης
για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα, 2020
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δεν λαμβάνει υπόψη της τον μακροπρόθεσμο και προσθετικό
χαρακτήρα της έρευνας, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο μετασχηματισμό της οικονομίας. Αντίθετα, προβάλλονται πολιτικές για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα
που αφορούν κατά κύριο λόγο μεγαλεπήβολα και αμφίβολης
αποτελεσματικότητας κτηματομεσιτικά εγχειρήματα.

Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης/κατάρτισης και δείκτες NEET70
Καθώς οι απαιτήσεις των σύγχρονων οικονομιών/κοινωνιών
για ένα όλο και περισσότερο τεχνικά και θεωρητικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αυξάνονται, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρακολούθηση των τάσεων που διαμορφώνονται κατά την κρίσιμη μετα-λυκειακή περίοδο. Η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης/κατάρτισης όπως και η απόσυρση νέων ανθρώπων τόσο από την εκπαίδευση όσο και από
την απασχόληση αποτελούν φαινόμενα που τείνουν να εντείνονται σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με δυσμενείς επιπτώσεις που μετατίθενται στο μέλλον τόσο σε προσωπικό όσο και
συλλογικό επίπεδο.

Η πανδημική κρίση, επίσης, έδειξε πόσο εύθραυστη είναι η μονομερής εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό και ανέδειξε τη σημασία ανάπτυξης νέων παραγωγικών τομέων που
θα αποτελέσουν εφαλτήριο για τη βελτίωση του ζοφερού οικονομικού κλίματος.
Συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνουν:

Πριν από την έναρξη της κρίσης, το ποσοστό των νέων ηλικίας
15-24 που βρισκόταν εκτός απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν στα ίδια περίπου επίπεδα με
αυτά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12,4% το
2009). Ωστόσο, με το ξέσπασμα της κρίσης, το ποσοστό αυτό
εκτινάχθηκε, για να φτάσει στο μέγιστο σημείο το 2013
(20,4%).

• Αδιάλειπτη ενίσχυση και εξασφάλιση της Έρευνας, της απαραίτητης προϋπόθεσης της Καινοτομίας· προϋπόθεση που όμως σήμερα παραβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση, για να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα η Έρευνα, πρέπει να έχει βάθος
εξέλιξης, χρόνο επώασης και σίγουρα όχι επικοινωνιακό κι αποσπασματικό χαρακτήρα. H συστράτευση του ερευνητικού
δυναμικού της χώρας για τη μελέτη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας μπορεί να υποδείξει αποδοτικότερους τρόπους διεξόδου.

Έκτοτε ο δείκτης NEET για ηλικίες 15-24 παρουσιάζει έντονη
πτωτική τάση, από 19,1% το 2014 σε 12,5% το 2019 (πτώση 6,6
ποσοστιαίων μονάδων), συγκλίνοντας για πρώτη φορά με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο (10,2%). Ο ίδιος δείκτης, το 2020 παρουσιάζει αντιστροφή τάσης και αύξηση στην Ελλάδα ανερχόμενος σε 13,2% με τον ευρωπαϊκό να σημειώνει μείωση στο 9,9%.

Ακόμη, η αναμενόμενη όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
και οι νέες μορφές εργασίας στο περιβάλλον της 4ΒΕ αναμένεται να επιφέρουν καινοφανείς αλλαγές στη ζωή των πολιτών. Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται να δοθεί στην ενδελεχή μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων που αυτή μπορεί να έχει σε
ό,τι αφορά το μέλλον της εργασίας. Δεν πρόκειται απλώς για
ζητήματα κατάρτισης ή για την κεϋνσιανή «τεχνολογική ανεργία (technological unemployment)», η οποία αφορά ανθρώπους που θα μένουν εκτός της αγοράς εργασίας, λόγω της τεχνολογικής αλλαγής, αλλά σε ανθρώπους που θα μένουν εκτός
του εργασιακού και κοινωνικού γίγνεσθαι αυτού καθαυτού. Οι
κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν
πολλά να συνεισφέρουν εδώ.

Αξίζει να τονιστεί η έντονη πτωτική τάση του δείκτη πρόωρης
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης/κατάρτισης στις γυναίκες τα
τελευταία έτη στη χώρα μας, πράγμα που επιβεβαιώνει τις
προσπάθειες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην
εργασία.
Διάγραμμα 16: Νέοι ηλικίας 15-24 που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEET)
25

• Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας, ως νέου τύπου ώριμων
Τεχνολογικών Πάρκων σε εστιασμένους τεχνολογικούς τομείς,
που θα βασίζονται σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα βρίσκονται σε γειτνίαση με ισχυρά ερευνητικά οικοσυστήματα. Στόχος είναι να διαμορφωθούν ελκυστικά ερευνητικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα που θα προάγουν τη
δημιουργία και ενίσχυση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Δομές αυτού του τύπου θα ενθαρρύνουν και την προσέλκυση τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας ξένων εταιρειών.
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Πολιτικές που συνέβαλαν στα παραπάνω ήταν η προαγωγή
και αναβάθμιση της εργασίας των νέων μέσω της προστασίας
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, η πάταξη της εργασιακής αυθαιρεσίας (ΣΕΠΕ), η
καταπολέμηση της ανεργίας, η άμεση καταπολέμηση περιστατικών βίας και ρατσισμού, η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και οι δράσεις στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας. Επίσης, οι προσπάθειες για ίση πρόσβαση
όλων στην εκπαίδευση και την εργασία, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας ή
αναπηρίας, η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων,
που συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για την
Ελλάδα, η στήριξη του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης και,
γενικότερα, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες, οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι μια σειρά πρόσφατων πολιτικών πρωτοβουλιών θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση, όπως η κατάργηση της ελεύθερης πρόσβασης σε
πανεπιστήμια με το απολυτήριο λυκείου («πράσινες σχολές»)
μέσω της επαναφοράς της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής του 10,
που δίνει το δικαίωμα στα ιδρύματα να αποφασίζουν ad hoc
για ακόμα υψηλότερη βάση, απειλώντας να οδηγήσει τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια σε συρρίκνωση.
Παράλληλα, περιορίζεται ο αριθμός των εισακτέων σε δημόσια πανεπιστήμια, αναστέλλεται η λειτουργία 38 νέων Τμημάτων σε 11 ΑΕΙ και εξισώνονται επαγγελματικά τα πτυχία των
κολεγίων με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν παραπάνω από 30.000 υποψηφίους εκτός δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, καταργούνται τα διετή τμήματα των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, τα οποία θεράπευαν την ανάγκη της
εξειδίκευσης των μετα-λυκειακών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, αναπτύσσοντας θεματικές που εκμεταλλεύονταν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα των περιοχών στις οποίες ιδρύθηκαν (π.χ. οινολογίας-αμπελουργίας, σε συνεργασία με τη Γεωπονική
Σχολή του ΠΔΜ στη Φλώρινα).
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6.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

DESI
Ο δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που συμπυκνώνει τους σχετικούς δείκτες για την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και παρακολουθεί την εξέλιξη των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα.
Το Ευρετήριο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) βασίζεται σε 5 συγκριτικούς δείκτες ψηφιακής απόδοσης που καθορίζονται ως εξής:
1.

2.

3.

4.

5.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Δείκτες DESI, 2020

Συνδεσιμότητα- Ευρυζωνικότητα: Πρόσβαση σε σταθερή και κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο
και την ποιότητά της (ταχύτητα - κόστος)
Ανθρώπινο κεφάλαιο/Ψηφιακές δεξιότητες: Ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού που απαιτούνται για
να εκμεταλλευτούν οι πολίτες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της ψηφιακής κοινωνίας. Χωρίζονται σε
βασικές δεξιότητες χρήσης του internet και σε προηγμένες δεξιότητες (βλ. προγραμματισμός)
Χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου από τους πολίτες:
Πλήθος των δραστηριοτήτων που εκτελούν οι πολίτες διαδικτυακά (Χρήση internet, social media, ebanking, e-shopping)
Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις: Βαθμός ψηφιοποίησης της επιχειρηματικότητας, στη χρήση νέων τεχνολογιών και το ηλεκτρονικό
εμπόριο
Ψηφιοποίηση Δημοσίου Τομέα- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Βαθμός ψηφιοποίησης της σχέσης πολίτηκράτους και δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δεδομένα.

Συνδεσιμότητα - ευρυζωνικότητα
Όσον αφορά στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί με πολύ
ταχείς ρυθμούς στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών
υψηλής ταχύτητας (NGA), Τον Ιούνιο του 2019, ο μέσος όρος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 35,6% και στην Ελλάδα
37,1%. Σε αντίθεση με τη σταθερή Ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 86,5%
(Ιούνιος 2019) κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των τελευταίων κρατών-μελών της ΕΕ. Εντούτοις, αναμένεται βελτίωση,
καθώς η Επιτροπή έχει εγκρίνει το φιλόδοξο έργο για υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας.
Γράφημα 1: Βασικά μεγέθη για την Ευρυζωνικότητα

Για το 2020 (στοιχεία του 2019) η χώρα μας καταλαμβάνει συνολικά την προτελευταία θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.,
ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία στη συνολική σχετική κατάταξη. Σημειώνεται ότι σε όλους τους επιμέρους δείκτες η Ελλάδα τοποθετείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο71.

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ, 2019

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από κάθε έρευνα που γίνεται,
είτε της Eurostat είτε ιδιωτικών εταιρειών, είναι ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των χωρών της ΕΕ όσον αφορά το κόστος των τηλεπικοινωνιών, ενώ σε άλλα
προϊόντα και αγαθά κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο στο δείκτη τιμών. Μάλιστα, αυτή η πρωτιά αφορά τόσο
τις σταθερές συνδέσεις όσο και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Αν συνυπολογίσει κανείς και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που
έχει συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, των προγραμμάτων προσαρμογής
και της μείωσης του διαθέσιμου

Με βάση τα στοιχεία πριν την πανδημία, κατά το προηγούμενο έτος (2019 με έτος αναφοράς το 2018), η Ελλάδα σημείωσε περιορισμένη βελτίωση επιδόσεών όσον αφορά τις παραμέτρους του δείκτη DESI που μετρήθηκαν. Ωστόσο, η Ελλάδα
βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά την παράμετρο του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες υπερβαίνει το 50%.
Διάγραμμα 17: Επιδόσεις χωρών ως προς τις 5 παραμέτρους
του δείκτη DESI το 2020

European Commission, Greece in the Digital Economy and Society Index, 2021
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εισοδήματος των πολιτών, οι Έλληνες διαθέτουν μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους για τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου (σταθερές συνδέσεις και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας).
Όσον αφορά το κόστος του ίντερνετ για κινητά (mobiledata),
σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα για το έτος 202172,
ένα GB υπολογίζεται ότι κοστίζει κατά μέσο όρο στην Ελλάδα
8,16 δολάρια, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ
των ακριβότερων παγκοσμίως (στη 211η θέση ανάμεσα σε 230
χώρες).
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - DESI, 2020

Διάγραμμα 18: Επιδόσεις χωρών ως προς τη συνδεσιμότηταευρυζωνικότητα

Χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου από τους πολίτες
Συνολικά, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται και μεγάλο ποσοστό αυτών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σειρά διαδικτυακών
δραστηριοτήτων.
Οι δημοφιλέστερες διαδικτυακές δραστηριότητες εξακολουθούν να είναι η ανάγνωση των ειδήσεων, η πραγματοποίηση
βιντεοκλήσεων και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Το 88%
των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ενημερώνονται στο
διαδίκτυο, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο
του 72% της ΕΕ.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-DESI, 2020

Ανθρώπινο κεφάλαιο/Ψηφιακές δεξιότητες
Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην ενότητα «Ανθρώπινο κεφάλαιο» είναι αρκετά χαμηλότερες από τον μέσο όρο στην ΕΕ,
παρότι η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο. Το 2019 το 51
% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (58 % στην ΕΕ), ποσοστό που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα ενός έτους, κατά πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο
ανόδου κατά μία ποσοστιαία μονάδα στην ΕΕ. Το ποσοστό
των ατόμων με τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού αυξάνεται επίσης ικανοποιητικά, από 52 % το 2018 σε
56 % το 2019, με ρυθμό ανόδου ταχύτερο από τον μέσο όρο
της ΕΕ. Το ποσοστό των ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορικής
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί του συνόλου των εργαζομένων εξακολουθεί να βελτιώνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, αλλά παραμένει χαμηλό (1,8 %) σε σύγκριση
με τον μέσο όρο του 3,9 % στην ΕΕ. Το ποσοστό των γυναικών
ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζόμενων γυναικών ανέρχεται σε 0,5 % και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (1,4 %), παρά την ελαφρά αύξηση κατά 0,1 %, η οποία συνιστά βελτίωση δεδομένης της
στασιμότητάς του κατά τα προηγούμενα τρία έτη.

Η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων άγγιξε το 67% το 2019,
πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (60% το 2019). Η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών (40% το 2019), παρότι εμφανίζεται αυξημένη για τρίτο συνεχόμενο έτος, παραμένει πολύ
κάτω από τον μέσο όρο του 66% της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για
τις ηλεκτρονικές αγορές, το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε
στο 51% των χρηστών του διαδικτύου, αλλά παραμένει κάτω
από τον μέσο όρο του 71% της ΕΕ.
Διάγραμμα 20: Επιδόσεις χωρών ως προς τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου από τους πολίτες

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή -DESI 2020

Διάγραμμα 19: Επιδόσεις χωρών ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο/Ψηφιακές δεξιότητες
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Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας
από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση
στην ΕΕ. Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθεί να αυξάνεται και παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της
ΕΕ. Ωστόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε μικρή μείωση
το 2019, όπως επίσης και το ποσοστό των ΜΜΕ που πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω διαδικτύου το 2019 (9%, μείωση
κατά 2 % σε σύγκριση με το 2018). Αν και το μερίδιο του κύκλου εργασιών τους που προήλθε από το διαδίκτυο δεν μειώθηκε, εξακολουθεί να είναι χαμηλό, μόλις στο 4% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή -DESI 2020

Οι εφαρμοσμένες πολιτικές στην Ελλάδα και η πρόκληση του
Ταμείου Ανάκαμψης

Διάγραμμα 21: Επιδόσεις χωρών ως προς την ενσωμάτωση
ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και την
ανάκαμψη των κρατών- μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το NextGeneration EU. Βασικά εργαλεία αποτελούν
ο νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η
πρωτοβουλία REACT EU. Η Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθεί με
32 δισ. ευρώ (19,3 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις -12,7 δισ. ευρώ δάνεια) για την περίοδο 2021-2026. H Πράσινη Οικονομία και η
Ψηφιακή Μετάβαση αναμένεται να απορροφήσουν το 37% και
το 20% αντίστοιχα, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Σταθερότητας, καθιστώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της οικονομίας και της κοινωνίας ως έναν εκ των βασικών
στόχων μεσοπρόθεσμα για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή -DESI 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια Ψηφιακή Πυξίδα με
σκοπό να συγκεκριμενοποιήσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ
για το 2030. Η Ψηφιακή Πυξίδα αναπτύσσεται με βάση τα εξής
τέσσερα θεμελιώδη σημεία τα οποία παρατίθενται με μια συνοπτική παρουσίαση των εφαρμοσμένων πολιτικών στο πεδίο
αυτό και ορισμένες εναλλακτικές προτάσεις άσκησης δημοσίων πολιτικών.

Ψηφιοποίηση δημόσιου τομέα
Σε ό,τι αφορά τη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ, αρκετά
κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά κατέγραψε αύξηση 5,1
μονάδων κατά το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας τη μέση
αύξηση 5 μονάδων της ΕΕ. Σύμφωνα με τον δείκτη ωριμότητας
των ανοικτών δεδομένων, το 2019 η Ελλάδα (66 %) βρισκόταν
στον μέσο όρο της ΕΕ (66 %). Από την πλευρά της προσφοράς
(ως προς την παροχή διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών), η
Ελλάδα συνέχισε να σημειώνει πρόοδο το 2019, με 25/100 προσυμπληρωμένα έντυπα σε σύγκριση με 23/100 το 2018, αλλά
παραμένει πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ο αριθμός
των χρηστών του διαδικτύου που είναι ενεργοί χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανέρχεται σε ποσοστό 39
% και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο
όρο του 67 % στην ΕΕ, παρά την αύξηση της τάξης του 3 % το
2019. Η διαθεσιμότητα ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για
τις επιχειρήσεις αυξήθηκε (σε 63 το 2019), αλλά όχι αρκετά ώστε να προσεγγίσει τον μέσο όρο της ΕΕ (88 το 2019).

1. Ύπαρξη ενός πληθυσμού που διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματιών με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση.
Έως το 2030 τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και στην ΕΕ θα
πρέπει να απασχολούνται 20 εκατ. ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ
και επίσης να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών σε αυτές τις
θέσεις εργασίας.
Εφαρμοσμένες πολιτικές
Η Ελλάδα το 2018 σύστησε την Ελληνική Εθνική Συμμαχία για
τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση υπό το συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το 2020 η
Συμμαχία ανασυγκροτήθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να αναπτύξει τις
συνέργειες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του
χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει
καταθέσει σχέδιο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης
(Ελλάδα 2.0) απ’ όπου κονδύλια ύψους 1.2 δισ. ευρώ για

Διάγραμμα 22: Επιδόσεις χωρών ως προς την ψηφιοποίηση
του δημόσιου τομέα
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upskilling και reskilling των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού θα κατευθυνθούν στο Υπουργείο Εργασίας για προγράμματα κατάρτισης. Η απουσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το σχεδιασμό και η ανεπάρκεια των Κέντρων
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ινστιτούτων Δια Βίου Μάθησης που φάνηκε με τη διακοπή του προγράμματος κατάρτισης
επιστημόνων σε πολύ σύντομο διάστημα αφότου ξεκίνησε η
υλοποίηση του, είναι ενδεικτικά.

Ελλάδα προσδοκά ότι το συγκεκριμένο έργο θα προσελκύσει
νέους δρώντες στην αγορά, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της χονδρικής, και θα απελευθερώσει
διατομεακές συνέργειες. Μετά τις εκλογές του 2019 ωστόσο οι
διαδικασίες υλοποίησης του έργου καθυστερούν, καθώς η νέα
κυβέρνηση επικεντρώθηκε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα
στην αδειοδότηση του φάσματος για τα δίκτυα νέας γενιάς 5G
για την κινητή ευρυζωνικότητα (ολοκληρώθηκε εντός του
2020).

Προκλήσεις και προτάσεις

Προκλήσεις και προτάσεις

Ομάδες πληθυσμού που για μια σειρά από λόγους (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.) δεν διαθέτουν την ψηφιακή εγγραματοσύνη για την αξιοποίηση βασικών ψηφιακών υπηρεσιών
(email, web-banking κ.ά.) δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν
πιο σύνθετες υπηρεσίες, όπως αυτές του gov.gr για παράδειγμα, ούτε να περιηγηθούν ασφαλώς στο διαδίκτυο. Οι Ψηφιακές Δεξιότητες, λοιπόν, είναι κρίσιμος παράγοντας ώστε η
μετάβαση να είναι συμπεριληπτική και να μην προκληθεί ένα
νέο χάσμα που εμβαθύνει παλαιότερες ανισότητες και διαμορφώνει νέες.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς (5G, οπτικές ίνες) και η
ολοκλήρωση του έργου UFBB αναμένεται να αυξήσει τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό με αύξηση της ταχύτητας και μείωση του κόστους. Με κριτήρια κοινωνικής ωφελιμότητας θα ήταν σκόπιμη η επιδότηση της ζήτησης για
δίκτυα υπερηψυλών ταχυτήτων όπως το πιλοτικό πρόγραμμα
SFBB που τρέχει από το 2018 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή
σε άτομα με κοινωνικά κριτήρια στην κατεύθυνση της μείωσης
των ανισοτήτων στην πρόσβαση.

Καθώς τα κέντρα δια βίου μάθησης δεν έχουν την επάρκεια να
φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο project γιατί σχεδιάστηκαν σε
άλλη εποχή (στα μέσα του 2000) και για διαφορετικό σκοπό,
προτείνεται να δημιουργηθούν σταθερές δημόσιες δομές δια
ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αποκλειστικά για την
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του γενικού πληθυσμού
και των εργαζομένων με τη συνεργασία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την τοπική αυτοδιοίκηση και εξειδικευμένους επιστήμονες ανάλογα με την ειδικότερη την ομάδα που
απευθύνονται τα προγράμματα (εργαζόμενους, ηλικιωμένους,
ΑμΕΑ κ.λπ.).

3.Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Έως το
2030, τρεις στις τέσσερις εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής (cloud services), μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Πάνω από το 90% των ΜμΕ
θα πρέπει να έχει επιτύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο
ψηφιακής έντασης
Εφαρμοσμένες πολιτικές
Το 2019 η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες για τη σύσταση νέας επιχείρησης.
Ανέπτυξε υπηρεσίες στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «μίας στάσης», χάρη στις οποίες μειώθηκε σημαντικά ο
χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση επιχειρήσεων. Το 2020
παγκόσμιοι ψηφιακοί κολοσσοί επέδειξαν ενδιαφέρον να επενδύσουν στην χώρα τα επόμενα χρόνια στα Data Centers
και στις παρέχοντας cloud υπηρεσίες. Η σημερινή κυβέρνηση
έχει καταθέσει ένα γενικό σχέδιο στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ύψους
300 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως για την ψηφιοποίηση του
λιανεμπορίου (e-shops).

2. Ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα
πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να έχουν κάλυψη 5G. Παράλληλα,
10.000 κλιματικά ουδέτεροι κόμβοι παρυφής υψηλής ασφάλειας θα πρέπει να αναπτυχθούν στην ΕΕ και η Ευρώπη θα
πρέπει να διαθέτει τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της.
Εφαρμοσμένες πολιτικές
Μια σειρά από λόγοι (απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και
ενδεδειγμένων δημόσιων πολιτικών, διάρθρωση αγοράς, κ.ά.)
κατέστησαν για χρόνια την Ελλάδα χώρα «αργών ταχυτήτων»
και παράλληλα, μετά φόρων, υψηλού κόστους σε δίκτυα Ευρυζωνικότητας.

Προκλήσεις και προτάσεις
O ψηφιακός μετασχηματισμός του λιανεμπορίου για κατά τόπους πλατφόρμες e-shop μέσω των επιμελητηρίων με την επίβλεψη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων θα αποτρέψει
τον κατακερματισμό. Έχει αποδειχτεί ότι η επιδότηση για να
φτιάξει η κάθε επιχείρηση το δικό της e-shop δεν αποδίδει και
αποβαίνει προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων.

Για την αντιστροφή αυτής της συνθήκης, τον Ιούνιο 2019 εγκρίθηκε το Ultra-Fast Broadband (UFBB) έργο συνολικού προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (δημόσια συμμετοχή 300 εκατ.
ευρώ). Σκοπός η παροχή σύγχρονης και ταχείας πρόσβασης
στο διαδίκτυο στους χρήστες σε όλη τη χώρα που θα ωφελήσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα περίπου. Η

4.Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Έως το 2030, όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση
στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους και το 80 %
34
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των πολιτών θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).
Εφαρμοσμένες πολιτικές
To Σύστημα Ηλεκτρoνικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και η
παροχή ψηφιακών υπογραφών στους Δημοσίους λειτουργούς
συμβασιοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019 και έκτοτε εκτελείται με
καθυστερήσεις. Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ2 επίσης για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων στο Δημόσιο επίσης συμβασιοποιήθηκε το 2019 και εκτελείται. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες ήταν σε διαγωνιστική διαδικασία, η οποία «παγώσε» μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2019 και σήμερα η όλη η
διαδικασία είναι ακόμη σε εξέλιξη. Πλήθος ηλεκτρονικών συναλλαγών πολίτη-κράτους βρίσκονταν κατακερματισμένες
στις ιστοσελίδες των Υπουργείων και των φορέων. Η σύσταση
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στα τέλη του 2019 ενοποίησε τις κατακερματισμένες υπηρεσίες σε μια και προσέθεσε
και άλλες όπως η άυλη συνταγογράφηση,η πλατφόρμα του εμβολιασμού και η παροχή ψηφιακής εξουσιοδότησης.

•

•

Προκλήσεις και προτάσεις
Η αποτελεσματική απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση εξακολουθούν να συνιστούν
τη μεγαλύτερη πρόκληση της νέας ψηφιακής διακυβέρνησης.
Η αποτελεσματική υλοποίησή της θα συμβάλει στην αύξηση
της παραγωγικότητας και των επενδύσεων, καθώς και στην
ενεργό και πληρέστερη συμμετοχή των πολιτών.
Για μια δίκαιη και συμπεριληπτική ψηφιακή μετάβαση
Είναι κρίσιμο η Ελλάδα να μην περιοριστεί στο ρόλο του απλού καταναλωτή έτοιμων ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων,
αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα
ώστε να ενισχυθούν εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις που
θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας υπεραξία, με την εμπλοκή και της ερευνητικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας:

•

•

•

Να αναπτυχθούν ειδικά στοχευμένα προγράμματα
για start ups και μικρές επιχειρήσεις ώστε να μην απορροφηθούν όλοι οι πόροι από τους μεγάλους, ισχυρούς και εδραιωμένους δρώντες του ψηφιακού
κλάδου.
Να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση του δημοσίου και παράλληλα να ενθαρρυνθούν οι μεσαίες, μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να ενσωματώσουν
σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, που θα παρέχονται με
σχέδιο και συντονισμένα.
Να μειωθούν οι ανισότητες και να αρθούν οι κάθε είδους αποκλεισμοί (οικονομικοί, ηλικιακοί, μαθησιακοί, γεωγραφικοί, φυλετικοί κ.λπ.) που αφορούν στην
πρόσβαση στη γνώση, στην ψηφιακή εγγραματοσύνη, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στην
35

ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου του πληθυσμού,
αλλά και στην επιμόρφωση εργαζομένων, ώστε να εξοικειωθούν με τις νέες ψηφιακές δυνατότητες. Η μετάβαση στη νέα εποχή πρέπει να είναι συμπεριληπτική και όχι να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο ανισοτήτων.
Nα διασφαλιστεί η προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών
και η ασφάλεια των δημόσιων δεδομένων ενάντια σε
συνθήκες καπιταλισμού της επιτήρησης (surveillance
capitalism) και κακόβουλου data mining (απόσπασης
δεδομένων), που οδηγούν σε ψηφιακό ολοκληρωτισμό.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συζήτηση που έχει ανοίξει στα διεθνή fora για επιβολή ενός ελάχιστου παγκόσμιου φόρου στις πολυεθνικές εταιρείες και τη
διαμόρφωση μιας νέας φορολογίας για τους ψηφιακούς κολοσσούς.
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7.

πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο, υπερβαίνοντας σημαντικά
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που ανέρχεται σε 71% και 22% αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΜΜΕ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαφθορά
Από το 1995 ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption
Perception Index - CPI) εκδίδεται από τη Διεθνή Διαφάνεια σε
ετήσια βάση, ενώ από το 2012, με σκοπό τη συγκρισιμότητα
των στοιχείων με προηγούμενα έτη, άλλαξε η μεθοδολογική
διάρθρωση που χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση της κατάταξης, η οποία επιχειρεί να μετρήσει την αντίληψη περί διαφθοράς σε πληθώρα χωρών. Παρότι ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς έχει καθιερωθεί ως ο πλέον αναγνωρισμένος δείκτης
μέτρησης και αποτύπωσης της διαφθοράς και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, η μεθοδολογική προσέγγιση στην οποία
βασίζεται, όπως έχει επισημανθεί από την επιστημονική κοινότητα, είναι ελλιπής και μεροληπτική73.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε χώρες-μέλη της ΕΕ
στις οποίες η πλειοψηφία (57%) των πολιτών δηλώνει πως η
διαφθορά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά τους, καταγράφοντας αύξηση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες το διάστημα
2017-2019.
Τα στοιχεία του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς75 ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 σχολιάστηκαν στα Μέσα
Ενημέρωσης ως αριθμητική αποτύπωση της έκτασης της
διαφθοράς στη χώρα μας, με την Ελλάδα να χαρακτηρίζεται
ως η δεύτερη πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης, μετά τη
Βουλγαρία.
Από την πλευρά της, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία
θεσπίστηκε με το νόμο 4622/2019 περί επιτελικού κράτους και
συγκεντρώνει πληθώρα ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, όπως και
το δικαίωμα να γνωμοδοτεί κατά τη νομοπαρασκευαστική
διαδικασία για ζητήματα ακεραιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας, ελέγχων και καταπολέμησης της διαφθοράς, σε ανακοίνωσή της σχετικά με τον φετινό CPI επικεντρώνεται στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον
στην 59η θέση στο σύνολο των 180 χωρών, συγκεντρώνοντας
50 πόντους76, που αντιστοιχούν σε αύξηση δύο μονάδων σε
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κατά την οποία βρισκόταν
στην 60ή θέση.

Η συγκρότηση της κατάταξης είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας στοιχείων δεκατριών πρωτογενών ερευνών74, στις οποίες
αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις ερευνητών επενδυτικού κλίματος και χρηστής διακυβέρνησης (good governance). Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς επικεντρώνεται
αποκλειστικά σε στοιχεία που αφορούν τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα, κατά συνέπεια ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και
η συμμετοχή οργανωμένων ομάδων συμφερόντων σε πράξεις
κατάχρησης εξουσίας προς ίδιον όφελος απουσιάζουν παντελώς.
Για την καταγραφή αντιλήψεων διαφθοράς και το σχεδιασμό
προοδευτικών πολιτικών για την εξάλειψή της, σημασία έχουν
όσα αποτυπώνονται στο ειδικό Ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 2005 και επαναλήφθηκε τα έτη 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 και 2020, το οποίο
καταγράφει την αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών για το
φαινόμενο της διαφθοράς.

Ιστορική εξέλιξη
Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών διαφθοράς και των δεικτών
που σχετίζονται με τη διαφθορά δείχνει ότι αυτή αυξάνεται τα
πρώτα έτη μετά την έναρξη της ελληνικής κρίσης (από το 2009
έως το 2013). Ωστόσο, από το 2013 έως το 2017 η διαφθορά
φαίνεται να μειώνεται, αν και παραμένει σε υψηλά επίπεδα. To
διάστημα 2017- 2020 η βελτίωση ξεπερνά τα προ κρίσης επίπεδα, καθώς ο υψηλότερος δείκτης σημαίνει μικρότερα επίπεδα διαφθοράς.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2020 αναδεικνύουν σοβαρά ελλείμματα εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς τους πολιτειακούς θεσμούς, καθώς και στη σχέση
ιδιωτικού τομέα και πολιτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, στο
ερώτημα «πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα της διαφθοράς στην Ελλάδα;» το 95% των συμμετεχόντων στην έρευνα
θεωρεί πως είναι διαδεδομένο, ενώ μόλις το 3% εκτίμησε πως

Αυτό που επηρεάζει την διαφθορά διαχρονικά φαίνεται ότι
δεν είναι το μέγεθος του δημοσίου τομέα, αλλά η έλλειψη

Ενδεικτικά: Tina Søreide (2006): Is it wrong to rank? Chr. Michelsen
Instute, CMI Working Papers. Andris Zimelis (2020): Corruption research:
A need for an integrated approach. International Political Science Review
38(3): 349–362Staffan Andersson & Paul M. Heywood: (2009) The Politics
of Perception: Use and Abuse of Transparency International’s Approach
to Measuring Corruption. POLITICAL STUDIES: 2009 VOL 57, 746–767.
74
African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2018 , Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators
2020, Bertelsmann Stiftung Transformation Index 2020, Economist Intelligence Unit Country Risk Service 2020, Freedom House Nations in
Transit 2020, Global Insight Country Risk Ratings 2019 , IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion

Survey 2020, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence
2020 , The PRS Group International Country Risk Guide 2020, World Bank
Country Policy and Institutional Assessment 2019, World Economic Forum Executive Opinion Survey 2019 , World Justice Project Rule of Law
Index Expert Survey 2020, Varieties of Democracy (V-Dem v. 10) 2020.
75
Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX, 2021
76
Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI) αντικατοπτρίζει σε ποιον
βαθμό αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός τη διαφθορά στη χώρα του και
κατατάσσει τις υπό εξέταση χώρες σε μια κλίμακα από το 0, που ισοδυναμεί με απόλυτη διαφθορά, έως το 100, που σημαίνει μηδενικά επίπεδα.
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αποτελεσματικότητας, η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών του
δημοσίου κ.λπ.

υπάρχουν υπερβολικά στενές σχέσεις μεταξύ επιχειρηματικών
συμφερόντων και πολιτικής, η χώρα μας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών (ΕΕ: 76%).
Κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκε το διάστημα 20172019 το ποσοστό όσων πιστεύουν πως ο μόνος τρόπος να είναι κανείς επιτυχημένος στη χώρα μας, είναι να έχει πολιτικές
διασυνδέσεις (76%).

Διάγραμμα 23: Διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Αντίληψης της
Διαφθοράς (CPI) της Ελλάδας (1995-2019)
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Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι μεταξύ των τεσσάρων χωρών με
τους υψηλότερους δείκτες (Κύπρος 87%, Βουλγαρία 78%, Κροατία 80%) και σημαντικά άνω του μέσο όρου της (ΕΕ: 51%). Το
85% των Ελλήνων πολιτών συμφωνεί με την εκτίμηση πως στη
χώρα μας προνομιακή μεταχείριση και διαφθορά συνιστούν
εμπόδια στον επαγγελματικό ανταγωνισμό, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών μετά
την Πορτογαλία (ΕΕ: 63). Τέλος, με το 82% των πολιτών να εκτιμά ότι στην Ελλάδα οι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς δεν
αντιμετωπίζονται και διώκονται σε ικανοποιητικό βαθμό, η
χώρα μας βρίσκεται στην κορυφή των εξεταζόμενων χωρών
(ΕΕ: 66%).
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Πηγή: Transparency International, 2020

Σημαντικός δείκτης διαφθοράς είναι και ο Δείκτης Ελευθερίας
από τη Διαφθορά. Η τελική βαθμολογία του προκύπτει από το
Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας και
από πληροφορίες από διεθνείς κι αξιόπιστες πηγές. Ο δείκτης
κινείται επίσης σε χαμηλά επίπεδα από την έναρξη της ελληνικής κρίσης έως το 2015, υποδηλώνοντας υψηλότερα επίπεδα
διαφθοράς, ενώ από το 2015 έως το 2017 είναι αρκετά υψηλός, υποδηλώνοντας χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, η διαφθορά στον δημόσιο τομέα φαίνεται να αυξάνει τα πρώτα έτη της ελληνικής
κρίσης, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα.
Τα τελευταία έτη (2016-2020) το φαινόμενο της διαφθοράς
φαίνεται να αντιμετωπίζεται και, για τον λόγο αυτό, εμφανίζονται συγκριτικά μικρότερα επίπεδα διαφθοράς σε σχέση με
τα πρώτα έτη της κρίσης.

Ένας ακόμα δείκτης που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το παγκόσμιο βαρόμετρο της διαφθοράς.
Πίνακας 17: Ποσοστό νοικοκυριών που δωροδόκησαν στην

Σημαντικό ρόλο παίζει η ίδρυση φορέων όπως η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ν. 4622/19), η δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών κατά της διαφθοράς, η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών δημόσιων υπηρεσιών κ.ά.

Ελλάδα (%)

%

2004

2005

2006

2007

2009

2013

2016

11

12

17

27

18

22

10

Ορισμένα εμπόδια για τη δίωξη της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο καταργήθηκαν μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης
το 2019, καθώς τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με τα
καθεστώτα ασυλίας του πολιτικού προσωπικού και την παραγραφή αδικημάτων. Η άσκηση πίεσης ή επιρροής όμως από
ομάδες συμφερόντων (lobbying) στην Ελλάδα εξακολουθεί, σε
μεγάλο βαθμό, να μη ρυθμίζεται κανονιστικά, και το πλαίσιο
προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος είναι ελλιπές.

Πηγή: Global Barometer of Corruption, 2017

Το 91% των ερωτηθέντων συμφώνησαν πως υπάρχει διαφθορά στην δημόσια διοίκηση, κατατάσσοντας την Ελλάδα
στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Μόλις 22% των
Ελλήνων πιστεύει πως υπάρχει διαφάνεια και εποπτεία στη
διαδικασία χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων. Χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν μόνο η Βουλγαρία (16%), Λετονία
(19%) και Εσθονία (19%).

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την προστασία της ελευθερίας της
έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση. Υφίστανται δομές για τη διασφάλιση της πολυφωνίας των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας και των δικαιωμάτων του Τύπου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κανόνων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των Μέσων.
Οι βασικές ανησυχίες αφορούν τους ανεπαρκείς μηχανισμούς
για τη διασφάλιση του σεβασμού των επαγγελματικών προτύπων στην άσκηση της δημοσιογραφίας και τις επισφαλείς

Με 90% των ερωτηθέντων να εκτιμούν ότι η δωροδοκία ή η
χρήση γνωριμίας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να εξυπηρετηθούν από την δημόσια διοίκηση, η Ελλάδα καταγράφει
το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, μετά την Κύπρο (91%), τη
στιγμή που μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται σε 64%.
Το 88% των Ελλήνων πιστεύουν πως η διαφθορά συνιστά κομμάτι της επιχειρηματικής κουλτούρας της χώρας μας, κατατάσσοντας την Ελλάδα και πάλι σε δεύτερη θέση μετά τη Κύπρο (93%) (ΕΕ: 61%). Ενώ με 93% των Ελλήνων να θεωρούν ότι
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συνθήκες εργασίας για τους δημοσιογράφους, που απορρέουν, μεταξύ άλλων, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.

Θεσμοί
Σύμφωνα με την τακτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Ευρωβαρόμετρο)78 για τις αντιλήψεις των Ελλήνων πολιτών
για μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων σε σχέση με την Ελλάδα και
την ΕΕ, η Ελλάδα συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας στην τηλεόραση (78%), ενώ οι πολίτες στη συντριπτική
τους πλειοψηφία θεωρούν ότι στα ελληνικά ΜΜΕ και στο διαδίκτυο συναντούν συχνά ειδήσεις που διαστρεβλώνουν την
πραγματικότητα ή είναι ακόμα και ψευδείς (85%).

ΜΜΕ
Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η πολυφωνία αποτελούν χαρακτηριστικά της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, όπως,
επίσης, και της απρόσκοπτης εργασίας των λειτουργών τους.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, το τελευταίο διάστημα αναδύεται μια δεύτερη πανδημία,
η πανδημία παραπληροφόρησης, από επικίνδυνες συμβουλές
υγείας μέχρι θεωρίες συνωμοσίας. Σε κάθε κρίσιμη ιστορική
στιγμή -οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά- ο "Τύπος" -που αποτελείται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις πιο
σύγχρονες πλατφόρμες πληροφόρησης- αποτελεί εύφορο έδαφος για την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων. Αυτή η παρατήρηση αφορά και το τρίγωνο: ΜΜΕ- πολιτική/οι- οικονομία.

Ως προς τους θεσμούς, οι Έλληνες έχουν τη χειρότερη εικόνα
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τους Τσέχους (31% θετική
εικόνα, 37% ουδέτερη, 32% αρνητική), θεωρώντας ωστόσο ότι
η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το μέλλον εκτός της ΕΕ με το 75% των Ελλήνων να θέλουν την Ελλάδα
εντός της ΕΕ, όμως το 50% των πολιτών θέλει μια διαφορετική
ΕΕ και μια διαφορετική Ελλάδα εντός της ΕΕ. Επίσης, έχουν αρνητική πρωτιά στην πεποίθηση ότι τα συμφέροντα της χώρας
τους δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (71%), δηλώνοντας ότι η προσωπική τους άποψη δεν
είναι υπολογίσιμη (89%)

Σε ευρωπαϊκό, επίσης, επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεργασία με
τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα77, η Ελλάδα βρίσκεται ελάχιστες θέσεις πριν από το τέλος (μόλις τρεις), με το καθεστώς της ελευθερίας του Τύπου να χαρακτηρίζεται «προβληματικό» για το 2020. Την ίδια χρονιά ακόμη και οι δημοσιογράφοι του ρεπορτάζ υγείας αποκλείστηκαν από την κυβερνητική ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας.

Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό δυσπιστίας απέναντι σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς θεσμούς, με τα ποσοστά
ωστόσο να βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας
πενταετίας (92% έλλειψη εμπιστοσύνης στα πολιτικά κόμματα, 71% στην κυβέρνηση και 75% στη Βουλή).

Γράφημα 2: Ελευθερία του Τύπου στην ΕΕ για το 2020

Η ΕΕ εξακολουθεί να υπερβαίνει την εμπιστοσύνη που εκφράζεται για τους ελληνικούς θεσμούς, με εξαίρεση το στρατό και
την αστυνομία, ενώ διχασμένη είναι η ελληνική κοινή γνώμη
για τη δικαιοσύνη.
Επίσης, οι Έλληνες έχουν το υψηλότερο ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα
(83%), ενώ θεωρούν ότι η ποιότητα της ζωής τους έχει χειροτερεύσει στην ΕΕ (σε ποσοστό 84%, 9 μονάδες πάνω από την
Κύπρο)
Στη χώρα μας καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας (αν και βαίνουν σταδιακά μειούμενα από το 2016)
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας τόσο στην
ΕΕ όσο και στην Ελλάδα (ΕΛ:65%, ΕΕ:44%).
Προσφυγικό
Μια περιορισμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε επιβληθεί
πριν από την έλευση της πανδημίας για τους αιτούντες άσυλο,
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, καθώς οι συνθήκες στις
οποίες ζούσαν και ζουν αποτυπώνουν τη στρατηγική αποκλεισμού τους από το κοινωνικό σύνολο και εγκλεισμού τους σε
δομές.

Πηγή: Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, 2021

REPORTERS WITHOUT BORDERS, WORLD PRESS FREEDOM INDEX,
2021
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβαρόμετρο, 2021

Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021
Ήδη ο ν. 4636/201979 είχε θέσει για τους πρόσφυγες, σύμφωνα
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, απαιτητικές διαδικασίες, τις
οποίες ο/η αιτών/-ούσα άσυλο αδυνατεί ευλόγως να ακολουθήσει. Η στρατηγική αυτή δεν άλλαξε με τον νέο «βελτιωτικό»
ν. 4686/2020, σύμφωνα με τον οποίο καθίσταται συστηματική
η προσφυγή στην πρακτική της κράτησης των προσφύγων/μεταναστών κατά τις διαδικασίες επιστροφής, σε πλήρη
αντίθεση με την κρίσιμη επισήμανση σύμφωνα με την οποία η
κράτηση θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο αν δεν μπορούν να
εφαρμοστούν «άλλα επαρκή και λιγότερο επαχθή μέτρα».

χωρητικότητά του, ενώ τώρα φιλοξενεί 1.617. Στη Μόρια, ο
καταυλισμός ενώ έχει μέγιστη χωρητικότητα 3.100 ανθρώπων, πριν την πυρκαγιά διέμεναν υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς
ασφαλή πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και υγειονομική περίθαλψη, 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες μεταξύ των οποίων
4.000 παιδιά (τα 407 εξ αυτών ασυνόδευτα), ενώ αυτός ο αριθμός είχε φτάσει μέχρι και 16.800.
Στέγαση – Estia II
Από τον Νοέμβριο του 2015, 73.000 άτομα έχουν επωφεληθεί
από το Πρόγραμμα Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου82.

Οι αλλαγές φαίνεται να αντιμετωπίζουν την κράτηση των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο ως τον κανόνα και όχι
ως εξαίρεση, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να κρατούνται μέχρι
και τρία έτη χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα.

Στο τέλος του προηγούμενου έτους 28.148 κατοικίες ήταν διαθέσιμες από τους δύο προαναφερθέντες φορείς, όμως η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, της Ύπατης Αρμοστείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα ESTIA II-2020 δεν είχε τα επιθυμητά
αποτελέσματα.

Παρότι οι αφίξεις για το 2020 μειώθηκαν, οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν απάνθρωπες, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά
στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια, τον Σεπτέμβριο του 2020, εξαιτίας της οποίας 13.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Η μεταφορά της διαχείρισης των διαμερισμάτων από την Ύπατη Αρμοστεία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
και η έξωση των αναγνωρισμένων προσφύγων από τα διαμερίσματα του προγράμματος ESTIA έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου, οδηγήσαν ολόκληρες οικογένειες σε κατάσταση ένδειας.

H πραγματικότητα αυτή οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
στην ευρωπαϊκή πολιτική απόφαση που επιβάλλει τον γεωγραφικό περιορισμό σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες στα
ελληνικά νησιά.
Πίνακας 18: Αφίξεις στην Ελλάδα το διάστημα 2014-2020

Γράφημα 3: Εικόνα των κατοικιών που διατίθενται σε αιτούντες άσυλο

Πηγή: UNHCR, 2020

Η πραγματικότητα των νησιών του Αν. Αιγαίου
Η κατάσταση και οι συνθήκες κράτησης στα νησιά παραμένει
απαράδεκτες. Ενδεικτικά, το 201880 το κέντρο φιλοξενίας στο
Βαθύ της Σάμου παρείχε καταφύγιο σε περίπου 4.000 ανθρώπους, ενώ σήμερα βρίσκονται εκεί 3.320 πρόσφυγες και μετανάστες, τη στιγμή που η χωρητικότητά του δεν υπερβαίνει τα
648 άτομα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν και μένουν σε καλοκαιρινές σκηνές ή σε αυτοσχέδια καταλύματα στο δάσος81.
Ταυτόχρονα, το κέντρο φιλοξενίας Βιάλ στη Χίο, φιλοξενούσε
το 2018 2.269 άτομα, τον διπλάσιο αριθμό από την επίσημη

Πηγή: UNHCR, 2020

Ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες

Ν. 4636/2019: Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.
Διεθνής Αμνηστία, «Σε μαύρη τρύπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μετατρέπονται τα νησιά του Αιγαίου λόγω της κατάστασης που επικρατεί στους καταυλισμούς προσφύγων», 2018

UNHCR, «Ένα μήνα μετά τις φωτιές στη Μόρια, η Ύπατη Αρμοστεία
προειδοποιεί για την επιδείνωση των συνθηκών με την έλευση του
χειμώνα», 2020
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"Greece Accommodation Scheme", 2020
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2021, στην Ελλάδα
βρίσκονται 3.973 ασυνόδευτα παιδιά, που αποτελούν μία από
τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στη χώρα μας.

Ενδεικτικές προτάσεις
•

Διάγραμμα 24: Ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Ελλάδα

•

•

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύης, 2021

•

Θετικό είναι ότι έχουν αυξηθεί οι μακροχρόνιες φιλοξενίες και
αντίστοιχα έχει μειωθεί η προσωρινή φιλοξενία στα ΚΥΤ. Δυστυχώς όμως 1.200 παιδιά αγνοούνται, δεν έχουν καταγραφεί
και ζουν σε ακόμα πιο αβέβαιες και επικίνδυνες συνθήκες.
Πολλά παιδιά ως εκ τούτου είναι εκτεθειμένα σε σοβαρές απειλές για τη διαβίωσή τους, σε επιθέσεις ή σε κίνδυνο να πέσουν
θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.

•

Όσον αφορά τους ανηλίκους που παραμένουν στα ΚΥΤ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δέχονται κάθε μέρα στην κλινική της οργάνωσης στη Μόρια περίπου εκατό παιδιά. Το 63% των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν (δερματικά, αναπνευστικά κ.λπ.) σχετίζεται με τις κακές συνθήκες διαβίωσης στα
κέντρα, ενώ το 2020 σημειώθηκαν 50 περιστατικά απόπειρας
αυτοκτονίας ανηλίκων.

•

Σύμφωνα µε τη Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 2), τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να λαμβάνουν τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά
το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης. Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι οι ελληνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές δεν ενεργούν σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών83. Είναι λοιπόν επείγουσα η ανάγκη μεταχείρισης όλων
των παιδιών ως όντων ίσης αξίας, που συνδέεται µε το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο
24)84 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (άρθρο 14) που κατοχυρώνουν την απαγόρευση των
διακρίσεων.

Σε πρώτο στάδιο απαιτείται η άμεση ανασύσταση μηχανισμών μετεγκατάστασης προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη,
με προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν
οικογενειακούς δεσμούς σε άλλο κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης85.
Είναι αναγκαία η άσκηση πίεσης για την τήρηση της
αρχής της αλληλεγγύης, βάσει του Ευρωπαϊκού και
του Διεθνούς Δικαίου, με τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία.
Τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της μεταφοράς αιτούντων άσυλο, ούτε
τη διακοπή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης
και επανεγκατάστασης μακροπρόθεσμα.
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην άμεση μεταφορά από τα νησιά του Αν. Αιγαίου όλων των ανθρώπων με χρόνια και σύνθετα προβλήματα υγείας,
ιδίως των ανηλίκων, σε κατάλληλη στέγη, με διασφαλισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που θα τους εξασφαλίζουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.
Η παροχή πρόσβασης σε δωρεάν και επαρκή φροντίδα υγείας για κάθε αιτούντα άσυλο και ασυνόδευτο ανήλικο στην Ελλάδα είναι αναγκαία.
Η στελέχωση της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμματείας για τα ασυνόδευτα ανήλικα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η θέσπιση ανεξάρτητων
και αποτελεσματικών εθνικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών επιτήρησης για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο άσυλο και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως προτείνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπάρχει ως πρόβλεψη στο νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και
το Άσυλο

Δικαίωμα του συνέρχεσθαι
Οι κυβερνήσεις, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε στην αρχή
της πανδημίας, ο Ιταλός φιλόσοφος Agamben, θα χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατότητα για να εδραιώσουν την εξουσία τους
ειδικά σε περιόδους κρίσης. Η πανδημική κρίση παρέχει αυτήν
την ευκαιρία εδραίωσης μέσω και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Οι συζητήσεις, εν καιρώ πανδημίας, διεξάγονται με
περιορισμένο αριθμό βουλευτών, καθώς και οι ψηφοφορίες
διεξάγονται χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

UN Committee on the Rights of the Child (CRC), "Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin",
2005

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, 2020
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Υπό αυτές τις συνθήκες έχουν ψηφιστεί συνολικά 105 νόμοι,
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διεθνείς συμβάσεις. Όμως στα στοιχεία δεν εντάσσονται οι τελευταίας στιγμής τροπολογίες που κατατίθενται σε άσχετα νομοσχέδια που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, όπως η εξίσωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων πτυχιούχων ΑΕΙ με αποφοίτους κολεγίων τριετούς φοίτησης.

καλύπτονταν από το ΠΔ 120/2013 και, σύμφωνα με αποφάσεις
του ΕΔΔΑ, δεν χρειάζεται να υπόκεινται σε προηγούμενη γνωστοποίηση89.
Εξάλλου, η χρήση βίας από μικρό αριθμό συμμετεχόντων δεν
καθιστά μια συνάθροιση μη ειρηνική, επομένως κάθε παρέμβαση πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών90.

Γράφημα 4: Νομοθετική εργασία Μάρτιος 2020-Φεβρουάριος
2021

Παραδόξως, οι αποφάσεις του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για τις απαγορεύσεις των δημόσιων συναθροίσεων91 για τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου92, την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και τις κινητοποιήσεις για το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια93 δεν επικαλούνται τον ανωτέρω ν. 4703/2020.
Οι εν λόγω απαγορεύσεις ήταν, ως εκ τούτου, αμφίβολης συνταγματικότητας ως προς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, ενώ δεν πληρούσαν καν τις προϋποθέσεις που έθετε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υποτίθεται ότι
αποτελούσε τη βάση τους, δεδομένου ότι απουσίαζε η κρισιμότερη από αυτές: η σχετική εισήγηση της «Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID19». Τέλος, σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων,
η ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγματος, την
οποία επικαλούνταν οι ανωτέρω αποφάσεις του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (π.χ. θέση σε
καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν βρίσκει
έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις, για
τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 1194.

Πηγή: Vouliwatch, 2021
Στο αποκορύφωμα της «προβληματικής» διαδικασίας, τον Ιούλιο του 2020, ψηφίστηκε από τη Βουλή86 ένα αμφιλεγόμενο
νομοσχέδιο, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων8788 αλλά εξέχουσας σημασίας για τα δικαιώματα
των πολιτών, ο νόμος για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Δικαιώματα κρατουμένων
Η πανδημία επιδείνωσε την προβληματική κατάσταση στις ελληνικές φυλακές95. Την κατάσταση είχε περιγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων96, που είχε αναδείξει ζητήματα όπως ο υπερπληθυσμός, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας στις φυλακές και η χρόνια έλλειψη προσωπικού.

Μετά την ψήφισή του, στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου
που προβλέπουν την επιβολή περιορισμών στις περιπτώσεις
συναθροίσεων που αριθμούν λίγους διαδηλωτές στηρίχθηκε ο
περιορισμός όλων των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, οι
οποίες αποτελούν συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο έκφρασης μέσω του οποίου η δημοκρατία διατηρείται ζωντανή.
Οι συγκεντρώσεις, άλλωστε, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων

Για το ίδιο ζήτημα του υπερπληθυσμού η Ελλάδα καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2020 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

N. 4703/2020 Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις
Vouliwatch, «Αντισυνταγματικό» το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις,
2020

με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020, δεν οφείλεται γνωστοποίηση
στις Αρχές.
93
υπ’ αριθμ. 1029/8/18- κδ’ (ΦΕΚ Β΄ 242/25-1-2021)
94
Η Καθημερινή, «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Αντισυνταγματική η γενική απαγόρευση για την πορεία του Πολυτεχνείου», 2020
95
Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Βλ. Πόρο Κ., «Φυλακές εν
μέσω πανδημίας: Δικαιώματα & κοινωνική στέρηση», Ιούλιος 2020
96
Συμβούλιο της Ευρώπης, Έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ), 2020

86
87

88

Human Rights Watch, World Report 2021, 2021
No. 25691/04 European Court of Human Rights, 2007
90
European Court of Human Rights, Ziliberberg v. Moldova, application
No. 61821/00, 4 May 2004
91
υπ’ αριθμ. 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020)
92
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι για τις συναθροίσεις κατά
την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα
89
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Δικαιωμάτων του Ανθρώπου97, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές συνιστούν παραβίαση των στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταχείριση των
Κρατουμένων («Κανόνες Μαντέλα»), που προβλέπουν κάθε
κρατούμενος/η να έχει ένα κελί ή ένα δωμάτιο μόνος/η
του/της και οι κρατούμενοι/ες να κατανέμονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε φυλακές κοντά στο σπίτι τους ή σε χώρους κοινωνικής αποκατάστασης.
Η πανδημία και ο υπερπληθυσμός των φυλακών συνιστούν επιπλέον κίνδυνο για την υγεία των κρατουμένων. Παρά τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, με
βάση τις οποίες οι αρχές κράτησης πρέπει να διασφαλίσουν
ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι οι άνθρωποι δεν είναι αποκομμένοι από τον εξωτερικό κόσμο και το πιο σημαντικό- ότι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και επαρκή παροχή υγειονομικής περίθαλψης98, η Ελλάδα αποτελεί
ένα από τα εννέα κράτη της ΕΕ99 που μέχρι τον Μάρτιο του
2021 δεν έχει λάβει μέτρα αποσυμφόρησης.
Η πανδημία χτύπησε, όπως ήταν αναμενόμενο, και τις φυλακές. Παρά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για
την εξέλιξη της πανδημίας, που αναφέρει ρητώς ότι οι κρατούμενοι και το προσωπικό των φυλακών ανήκουν στις «ευάλωτες ομάδες», ο εμβολιασμός των κρατουμένων ξεκίνησε μόλις την 1η Ιουλίου, ενώ αξίζει να τονιστεί ότι στην αρχή της
πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, υπηρετούσαν συνολικά μόλις επτά γιατροί στο σύνολο των σωφρονιστικών ιδρυμάτων
της χώρας.
Ενδεικτικές προτάσεις
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προτείνεται:
•

•
•
•
•
•

έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης των φυλακών λόγω
πανδημίας και λήψη άλλων αντισταθμιστικών μέτρων
ενίσχυση και επέκταση εναλλακτικών μέτρων έκτισης
ποινής
ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστήριξη των κρατουμένων για την επανένταξή τους
ενίσχυση της ορθής κρίσης του αποφασίζοντος οργάνου για τις μεταγωγές και τη χορήγηση αδειών
ψυχοκοινωνική στήριξη και απεξάρτηση κρατούμενων
πρόσληψη μόνιμων ιατρών και λοιπού νοσηλευτικού
προσωπικού και λειτουργία Νοσοκομείου Κρατουμένων και ένταξη Ψυχιατρείου Κρατουμένων στο ΕΣΥ

Πίνακας 19: Χωρητικότητα ελληνικών φυλακών (16/03/2021)

European Court of Human Rights, AFFAIRE LAUTARU ET SEED c.
GRÈCE, 2020

Κατάστημα
Κράτησης
ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΛΙΚΟΥ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ
ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΝΕΩΝ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΛΕΩΝΑ
ΘΗΒΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΩΝΑ
ΘΗΒΩΝ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ
ΚΩ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΤΡΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ

Συνολικές
Θέσεις

Κρατούμενοι

Πληρότ.
Ποσοστό

178
308

113
184

63,48%
59,74%

302

140

46,36%

32

33

103,13%

217
54
274

291
124
106

134,1%
229,63%
38,69%

96

34

35,42%

253

126

49,8%

261

161

61,69%

210
102
600
655

264
157
650
394

125,71%
153,92%
108,33%
60,15%

600
358
66
138
162
46
1222
174
56
554
431
273
45
600

700
494
130
229
299
53
1410
123
82
696
532
443
59
760

116,67%
137,99%
196,97%
165,94%
184,57%
115,22%
115,38%
70,69%
146,43%
125,63%
123,43%
162,27%
131,11%
126,67%

446
600
53
127
600
82

626
720
111
197
680
132

140,36%
120%
209,43%
155,12%
113,33%
160,98%

ΣΥΝΟΛΟ

10175

11253

WHO, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons
and other places of detention, 2021

97

98
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European Parliament, "Coronavirus and prisons in the EU", 20020
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Οι προτάσεις μπορούν να πάνε και ένα προοδευτικό βήμα παρακάτω και για την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών με:
•
τον αφοπλισμό των αστυνομικών εκτός υπηρεσίας
•
τον περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών στις συγκεντρώσεις που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία
•
την εναντίωση στην στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί να μην εξαναγκάζονται να διαμένουν μέσα στις σχολές κατά τα έτη φοίτησής τους
•
την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ των αποφοίτων αστυνομικών σχολών και όχι ειδικών φρουρών101
•
τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για τις προσαγωγές
•
τον πραγματικό έλεγχο των περιστατικών αυθαιρεσίας

Αστυνομική βία
Η ελληνική κοινωνία έγινε μάρτυρας πρωτοφανών περιστατικών απρόκλητης αστυνομικής βίας. Η παράνομη διάλυση συνάθροισης φεμινινιστριών στην πλατεία Συντάγματος, η εισβολή στο σπίτι γνωστού σκηνοθέτη, ο ξυλοδαρμός νεαρού
στη Νέα Σμύρνη και όσα επακολούθησαν τις επόμενες μέρες
είναι κάποια από αυτά.
Δυστυχώς, καταγράφεται πληθώρα περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας, που πλέον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν
ως «μεμονωμένα περιστατικά», καθώς, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, οι καταγγελίες για αστυνομική βία εντός του
2020 έχουν αυξηθεί κατά 75%.
Η αστυνομική αυθαιρεσία δεν μπορεί παρά να ενταθεί όσο θα
ενισχύεται ο ρόλος των αστυνομικών αρχών σε τομείς που θα
έπρεπε να παραμένουν εκτός της αρμοδιότητάς τους, όπως η
φύλαξη των πανεπιστημίων ή η προστασία των ανηλίκων που
οι γονείς τους έχουν καταδικασθεί ή συλληφθεί.

Έμφυλη βία
Οι συνέπειες του εγκλεισμού στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της πανδημίας, μαζί με την έλλειψη των απαραίτητων μέτρων
στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά
και την «υπερφόρτωση» του ούτως ή άλλως επιβαρυμένου
δημόσιου συστήματος υγείας και την απαξίωση του συστήματος ψυχικής υγείας, οδήγησαν σε τρομακτική αύξηση των περιστατικών έμφυλης βίας. Παρά τη δυναμική πορεία του ελληνικού #MeToo το 2020, με ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης
προς τις κακοποιημένες γυναίκες να ακολουθεί την καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης της αθλήτριας και Ολυμπιονίκη
Σοφίας Μπεκατώρου, το έτος έκλεισε με το να αμφισβητείται
έως και το δικαίωμα στην άμβλωση, το δικαίωμα, δηλαδή, των
γυναικών να αποφασίζουν για το σώμα τους102.

Επείγει λοιπόν να τεθούν στη δημόσια συζήτηση προτάσεις
αλλαγής της αστυνομίας, όπως, για παράδειγμα, αυτές της «Επιτροπής Αλιβιζάτου»100που περιλαμβάνουν:
•
•

•
•
•

•
•

•

την επαναφορά ατομικών διακριτικών στις στολές όλων των αστυνομικών οργάνων.
την τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό των αστυνομικών οχημάτων, στα κρατητήρια και στα γραφεία
όπου διεξάγονται ανακρίσεις
την προστασία των θυμάτων αστυνομικής βίας
την αιτιολόγηση του σχεδιασμού μιας επιχείρησης, ειδικά εάν σε αυτή έγινε χρήση όπλων
την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους αναστέλλεται η πρόοδος των ανακρίσεων στο πλαίσιο της ΕΛΑΣ
τη συστηματική διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις αστυνομικές σχολές
την άμεση συμμόρφωση προς τις καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ και την έκφραση συγγνώμης στα
θύματα ή στις οικογένειές τους
την ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη και τη διεύρυνση των νομικών του αρμοδιοτήτων

Εκτός από την πληθώρα καταγγελιών γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση, το τελευταίο
διάστημα έχουν αυξηθεί δραματικά και οι γυναικοκτονίες103
που έρχονται στη δημοσιότητα (περισσότερες από 10 μόνο το
2020, ενώ το 2021 έχουν σημειωθεί ήδη 5 με τελευταία αυτήν
της Γαρυφαλλιάς τις προηγούμενες ημέρες). Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία, το 2019 οκτώ γυναίκες δολοφονήθηκαν
στην Ελλάδα από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους (σε σύνολο 19 γυναικοκτονιών, δηλαδή το 42,1%), ενώ το 2018 οι
δολοφονίες γυναικών από συγγενικό τους πρόσωπο ανήλθαν

Vouliwatch, Προτάσεις Επιτροπής Αλιβιζάτου, 2020
Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι τον Αύγουστο 2019,
αμέσως μετά τις εκλογές, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για χίλιους πεντακόσιους ειδικούς φρουρούς. Η πρόσληψη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2019, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν οκτακόσιες εβδομήντα
θέσεις αστυφυλάκων από αστυνομικές ακαδημίες.
102
Το δικαίωμα στην άμβλωση αμφισβητήθηκε το 2020 με αποκορύφωμα την περιβόητη καμπάνια στο μετρό της Αθήνας και το πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας, ενώ επισήμως τον Μάρτιο του 2021, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας «εκ παραδρομής» ψήφισε κατά
του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Αφορά στις δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου
τους, οι οποίες διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές τόσο από ιδιώτες
όσο και από δημόσιους φορείς. Ο όρος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη
δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο, τον βασανισμό και τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα
μισογυνισμού, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών ως «εγκλήματα
για λόγους τιμής» και λοιπές μορφές δολοφονίας, τη στοχευμένη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων
και περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέονται με συμμορίες,
το οργανωμένο έγκλημα, εμπόρους ναρκωτικών και την εμπορία γυναικών και κοριτσιών (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 2021).
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σε 13. Μάλιστα, μεταξύ των ετών 2010-19, τις περισσότερες
χρονιές κάθε μήνα μία γυναίκα δολοφονείται από κάποιο μέλος της οικογένειάς της104.
Το φαινόμενο, όμως, αυτό, δεν είναι «ελληνικό». Οι δολοφονίες
γυναικών που σχετίζονται με την προίκα στη Νότια Ασία, οι
δολοφονίες γυναικών ως αποτέλεσμα της βίας των συντρόφων τους στην Ευρώπη, οι δολοφονίες γυναικών που κατηγορούνται για «μαγεία» στην Αφρική, οι δολοφονίες που σχετίζονται με την «τιμή» των γυναικών στη Μέση Ανατολή και οι
ακραίες μορφές δολοφονιών γυναικών στη Λατινική Αμερική
δείχνουν ότι οι γυναικοκτονίες αποτελούν μία παγκόσμια
πληγή. Η έξαρση των οποίων αναδεικνύει την ανάγκη δραστικής αντιμετώπισης του φαινομένου σε υπερεθνικό και, παράλληλα, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη πριν από την πανδημία, μία στις τέσσερις γυναίκες είχε βιώσει ενδοοικογενειακή
βία κατά τη διάρκεια της ζωής της και μόνο το 7% είχε προσφύγει στην αστυνομία, ενώ, το 70% των γυναικών που σκοτώθηκαν ήταν θύματα βίας από τους συντρόφους τους105.
Πηγή: 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, 2020

Στην Ελλάδα, η έμφυλη αυτή βία αυξήθηκε δραματικά την περίοδο των lockdowns και της καραντίνας. Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η αύξηση κατά 230% των κλήσεων στην
Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900106.

Οι γυναίκες αυτές, όπως φαίνεται από το γράφημα 5, είναι κυρίως μεταξύ 26- 55 ετών, σχεδόν μοιρασμένες σε εργαζόμενες
και μη (γράφημα 6) και στην πλειοψηφία τους από τα μεγάλα
αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (γράφημα 7).

Σύμφωνα με την 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με την UNICEF107, στην Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31
Οκτωβρίου 2020, συνολικά 4.872 γυναίκες βρήκαν το κουράγιο και ζήτησαν υποστήριξη από την ΓΓΟΙΦ108 με το 84% αυτών να καταγγέλλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Διάγραμμα 25: Ηλικιακές ομάδες εξυπηρετούμενων γυναικών
(1.11.2019-31.10.2020)

Πίνακας 20: Εξυπηρετούμενες γυναίκες από τα Συμβουλευτικά
Κέντρα ανά την επικράτεια (1.11.2019-31.10.2020)

Πηγή: 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, 2020

ΓΓ. Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων, «1η Ετήσια Έκθεση
για τη Βία κατά των Γυναικών», 2020
105
Report of the Special Rapporteur on violence against women, its
causes and consequences, 2012, Rashida Manjoo.
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ΓΓ. Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων, «1η Ετήσια Έκθεση
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Ό.π.
Η κατάσταση βασίζεται στην ανάλυση στοιχειών από τη βάση δεδομένων που τηρεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), και από τη βάση δεδομένων που τηρείται από την
24/7 Τηλεφωνικής Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900.
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Γράφημα 6: Κατάσταση απασχόλησης εξυπηρετούμενων γυναικών (1.11.2019-31.10.2020)

αναπαραγόμενα έμφυλα στερεότυπα. Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση των θεσμικών μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη
προς αυτή την κατεύθυνση.
Η βία κατά των φύλων συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όπως είδαμε από τα παραπάνω παραδείγματα, παίρνει εντελώς διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια. Όμως, η
βία που βασίζεται στο φύλο, ανεξάρτητα από τη μορφή της,
τείνει να βασίζεται στην ίδια έννοια, αυτήν την εξουσίας και,
επειδή, οι λέξεις δίνουν νόημα στον κόσμο, διαμορφώνουν την
πραγματικότητα και παράγουν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές είναι αδήριτη ανάγκη η εδραίωση του όρου της γυναικοκτονίας στο νομικό μας σύστημα αλλά και στην κοινωνική συνείδηση, ενός όρου που υπάρχει από το 1976109.

Πηγή: 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, 2020

Γράφημα 7: Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι κλήσεις
των ωφελούμενων γυναικών (1.11.2019-31.10.2020)

Πηγή: 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, 2020

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η έμφυλη βία δεν κοιτά
ούτε την οικονομική αυτάρκεια των γυναικών, ούτε ηλικίες,
ενώ αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης δομών υποστήριξης
και στην επαρχία.
Με τη δυσάρεστη πραγματικότητα να διαμορφώνεται κατ’
αυτόν τον τρόπο, τις γυναικοκτονίες, τα φαινόμενα σεξουαλικής δουλείας και την ενδοοικογενειακή βία να είναι στην ατζέντα των Μ.Μ.Ε. κάθε εβδομάδα, είναι πραγματικά ανάγκη οι
χρόνιες κοινωνικές παθογένειες της πατριαρχίας να αντιμετωπιστούν. Η κοινωνική αλλαγή για την εξάλειψη της έμφυλης
βίας, σε όλες τις μορφές της, είναι ένας διαρκής αγώνας κατά
των έμφυλων κι άλλων μορφών ανισοτήτων με τα

Russell DEH, Van de Ven N, eds. Crimes Against Women: The Proceedings of the International Tribunal. East Palo Alto, CA: Frog in the
Well; 1976
109
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8.

1. Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
(Μάρτιος 2020)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Οι κοινωνικές ανισότητες, που διευρύνονται λόγω των περιβαλλοντικών προκλήσεων, οι οποίες επιτείνονται, τόσο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής όσο και λόγω του γραμμικού αναπτυξιακού μοντέλου των σύγχρονων κοινωνιών και των
ήδη υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, αναμένεται και πρέπει να αποτελέσουν σημαντική παράμετρο στη
διαμόρφωση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία υλοποίησης της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). To
νέο σχέδιο περιέχει 35 δράσεις οι οποίες σύμφωνα με την ΕΕ
στοχεύουν στην:
•
•
•

Η ακριβής και σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο περιβάλλον συνεχίζει να είναι δύσκολη και να αποτελεί
πρόκληση σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, καθώς τα
υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία παραμένουν ανεπαρκή όσον
αφορά τόσο τη μέθοδο αποτύπωσής τους όσο και αναφορικά
με την εν γένει ποιότητά τους.

•
•
•

Ακολουθούν οι σημαντικότερες τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το περιβάλλον, η εξέλιξη των οποίων παρακολουθείται
σε συνεχή βάση.

παραγωγή βιώσιμων προϊόντων
ενδυνάμωση των καταναλωτών
προσήλωση σε τομείς οι οποίοι χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος των πλουτοπαραγωγικών πηγών
παραγωγή μικρότερης ποσότητας αποβλήτων
ενίσχυση της κυκλικότητας σε κάθε επίπεδο
ενίσχυση των προσπαθειών υλοποίησης της Κυκλικής
Οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο

2. Νέο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία- Οδικός Χάρτης»
Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας διαρθρώνεται σε πέντε κύριους άξονες:

Κυκλική οικονομία
Για το 2019 (με σημείο αναφοράς το 2014) με βάση του ευρωπαϊκούς δείκτες παρακολούθησης της Κυκλικής Οικονομίας, η
χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλές θέσεις σε σχέση
με τα υπόλοιπα 28 κράτη-μέλη.

• Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική
• Βιώσιμη κατανάλωση
• Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία
• Οριζόντιες δράσεις
• Ειδικές δράσεις για βασικά προϊόντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες παραγωγής αστικών αποβλήτων (άτομο/έτος), η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται στην 11η θέση με 524 kg/άτομο σε ετήσια βάση, γεγονός
που επιβεβαιώνει τη μη ικανοποιητική αλλαγή των συνηθειών
κατανάλωσης και συνεπώς απόρριψης των αποβλήτων. Μάλιστα, σε σχέση με τα στοιχεία του 2018 παρατηρείται αύξηση
της σχετικής στατιστικής ποσότητας κατά 9 kg/άτομο σε ετήσια βάση, γεγονός που δείχνει μια πρώτη τάση ενίσχυσης της
γραμμικότητας στον τομέα αυτό.

Στόχος των επικαιροποιημένων δράσεων είναι να συμβάλουν
στον μετασχηματισμό προς μία κυκλική οικονομία, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, στη δημιουργία νέων αγορών για
ορισμένα προϊόντα και στη θέσπιση κανόνων, κινήτρων και
χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία προς μια νέα και περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων συνεχίζουν να είναι χαμηλές σε επίπεδο ΕΕ
(24η θέση), καθώς, μόλις το 21% των αστικών αποβλήτων ανακυκλώνονται παρουσιάζοντας ωστόσο ελαφρώς αυξητική
τάση. Αναφορικά με την ανακύκλωση των βιοαποβλήτων η
χώρα μας βρίσκεται στην 21η θέση με 26 kg ανά κάτοικο σε
ετήσια βάση παρουσιάζοντας ωστόσο σταθερό ποσοστό σε
σχέση με το 2018.

3. Νέο «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) 20202030» (Σεπτέμβριος 2020)
Σε ότι αφορά στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπει
μεταξύ άλλων:
α) ανακύκλωση σε ποσοστό 55% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων το 2025 και αντίστοιχα 60% το 2030
β) Παραγωγή ενέργειας σε ποσοστό 10% το 2025 και άνω του
25% το 2030
γ) Ποσοστό ταφής 10% κατά βάρος των αστικών αποβλήτων
το 2030, δηλαδή πέντε έτη νωρίτερα από το έτος στόχο της
σχετικής οδηγίας της ΕΕ.

Ως προς τα ποσοστά ανακυκλώσιμων πρώτων υλών η Ελλάδα
βρίσκεται στην 4η θέση στο σύνολο των 27 κρατών-μελών, γεγονός που αποτιμάται θετικά.
Τέλος, η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται στη 18η θέση σε
ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε σχετικούς με την ανακύκλωση
τομείς με 651 εκατ. ευρώ/έτος για το έτος 2019.

Επίσης περιλαμβάνει τα εξής:
•
•
•

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι τα
εξής:
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Δράσεις για πρόληψη παραγωγής αποβλήτων
Κίνητρα επαναχρησιμοποίησης
Πρόγραμμα και δράσεις για διαλογή στην πηγή
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•
•
•

Οργάνωση δικτύων χωριστής συλλογής- Ανακύκλωσης (βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά)
Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και
μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων
Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Κλιματική κρίση
H χώρα μας συνεχίζει να απειλείται από την κλιματική κρίση,
καθώς βρίσκεται σε περιοχή υψηλής τρωτότητας (Μεσόγειος)
σύμφωνα και με τα πρόσφατα στοιχεία του Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC).
Η κλιματική μετάβαση αποτελεί βασική προτεραιότητα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ. Πρόσφατα δρομολογήθηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με τίτλο
«Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβρη
του 2019.
Η ΕΕ και όλα τα κράτη-μέλη της έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη Συμφωνία του Παρισιού110 σύμφωνα με την οποία στόχος
είναι η ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία και
κοινωνία έως το 2050. Όπως ορίζεται στη Συμφωνία, η ΕΕ υπέβαλε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για μείωση των εκπομπών και τα αναπροσαρμοσμένα σχέδιά της για το
κλίμα πριν από το τέλος του 2020, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 55 %
έως το 2030.

Πηγή: Συμβούλιο της ΕΕ, 2020

Επίσης, εγκρίθηκε η νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην οποία λαμβάνονται υπόψη
οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη, όπως οι
διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού ή η μειωμένη πρόσβαση
σε πρώτες ύλες, ενέργεια και τρόφιμα και ο αντίκτυπός τους
στην ΕΕ.
Συνεχίζεται η υλοποίηση του στρατηγικής σημασίας Ευρωπαϊκού έργου για την Ελλάδα LIFE-IP AdaptInGR (LIFE IPC GR 006)

110

European Union, Paris Agreement on climate change, 2020
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ύψους 14 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στην
ολοκλήρωση των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), καθώς και στον καλύτερο συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Ήδη την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν προταθεί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ, ενώ, εκκινούν οι διαδικασίες υλοποίησης των
πιλοτικές δράσεις προσαρμογής σε 5 Δήμους (Δήμος Κατερίνης, Δήμος Αγίων Αναργύρων, Δήμος Ρόδου, Δήμος Λάρισας
και Δήμος Κομοτηνής) με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές
και προσκλήσεις να είναι έτοιμες προς δημοσιοποίηση.

Απολιγνιτοποίηση και δίκαιη μετάβαση
Στο «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» μεταξύ άλλων προβλέπεται μηδενικό μερίδιο του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2028. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε113 η
κατάρτιση ενός Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΣΔΑΜ114), ως οδικού χάρτη για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου των περιοχών μετάβασης και την κάλυψη
των ελλειμμάτων μέσα από την δημιουργία αξιών σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.
Ο περιορισμός των δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα
θα έχει επιπτώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και
Φλώρινας, καθώς η απώλεια θέσεων εργασίας υπολογίζεται σε
7.500 και 2.900 αντίστοιχα σε Κοζάνη και Φλώρινα και σε 3.000
στη Μεγαλούπολη έως το 2029. Επίσης, ανησυχίες εστιάζουν
επίσης και στη μη συμβατότητα του ΣΔΑΜ με τις ευρωπαϊκές
εξελίξεις και τάσεις, καθότι το εν λόγω σχέδιο επιλέγει ως καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το ορυκτό καύσιμο
(φυσικό αέριο) σε αντικατάσταση του λιγνίτη, τονίζοντας ότι
το ζητούμενο είναι η απανθρακοποίηση για την υλοποίηση
του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ωστόσο συνεχίζουν να υφίστανται τεχνικά προβλήματα και
καθυστερήσεις όπως:
•

•

καθυστερήσεις στη διαμόρφωση των Περιφερειακών
Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ).
καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της προσαρμογής σε Εθνικό επίπεδο.

Φύση και βιοποικιλότητα
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European
Green Deal)111 υιοθετήθηκε η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Βασικά σημεία της εν λόγω
στρατηγικής είναι ο καθορισμός προστατευόμενων περιοχών
τουλάχιστον για το 30% των εδαφών και θαλασσών στη Ευρώπη, η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στην ξηρά και τη θάλασσα σε ολόκληρη την Ευρώπη και
η αποδέσμευση 20 δισ. ευρώ τον χρόνο για τη βιοποικιλότητα
μέσω διαφόρων πηγών, τόσο από τα ταμεία της ΕΕ όσο και
από πηγές εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης112.
Σε εθνικό επίπεδο, το έτος 2020 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (N. 4685/2020), το οποίο προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις στους περιβαλλοντικούς φορείς, κυρίως λόγω των διατάξεών που αφορούν στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura2000 και των διαδικασιών αδειοδότησης των
ΑΠΕ.

European Commission, Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 2019
European Commission, Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2030, 2020
113
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 52/23.12.2019 (Α’
213/24.12.2019)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Επικαιροποιημένο Master Plan Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών
περιοχών, 2020
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