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Το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων είναι μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτι-

κών ΕΝΑ. Στόχος του Δελτίου, που εκδίδεται σε ετήσια βάση από το 2019 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, αξιοποιώ-

ντας εκλεκτικά στοιχεία διάφορων επιστημονικών πεδίων και ποικίλων θεωρητικών προσεγγί-

σεων. 

 

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 αποτυ-

πώνουν 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, του 00ΣΑ, τους δείκτες 

των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και δείκτες κοινωνι-

κής ευημερίας που προτείνονται από διεθνείς Οργανισμούς. 

 

Σε αυτή τη συγκυρία, με αφορμή που επικαθορίζεται από τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης 

της νόσου Covid-19, τις διεθνείς τάσεις και τις πολιτικές αποφάσεις, το Δελτίο Κοινωνικών Εξε-

λίξεων 2022 επιχειρεί να περιγράψει και να αναλύσει τις εξελίξεις σε βασικούς «κοινωνικούς» 

τομείς κι, επιπλέον, να αποτυπώσει τις εξελίξεις στο επίπεδο του περιβάλλοντος και της δίκαιης 

μετάβασης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων.  

  



 Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2022 

 

iii 

 

Πίνακας Περιεχομένων 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................................................... 1 
ΥΓΕΙΑ .............................................................................................................................................................................. 2 

Πανδημία και Σύστημα Υγείας ................................................................................................................................. 2 
ΕΣΥ ............................................................................................................................................................................ 3 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ............................................................................................................................... 4 
Προσβασιμότητα ...................................................................................................................................................... 4 
Δημόσια δαπάνη....................................................................................................................................................... 5 
Η Ψυχική υγεία ως μέρος της συνολικής υγείας ...................................................................................................... 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ................................................................................................................................................... 9 
Κίνδυνος φτώχειας ................................................................................................................................................... 9 
Υλική στέρηση-αδυναμία ανταπόκρισης σε έκτακτες και πάγιες δαπάνες ........................................................... 10 
Στεγαστική ανασφάλεια ......................................................................................................................................... 12 
Η άνιση κατανομή εισοδήματος ............................................................................................................................. 12 
Παιδική φτώχεια ..................................................................................................................................................... 13 
Θεσμικές παρεμβάσεις και εξελίξεις εφαρμογής πολιτικών για την παιδική προστασία ..................................... 13 
Αναδοχή & Υιοθεσία ............................................................................................................................................... 15 
Η προάσπιση δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία προς τη διαμόρφωση μίας συμπεριληπτικής αντίληψης ...... 16 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ........................................................................................................................................... 19 
Η συνολική ανεργία στην Ελλάδα: διαχρονικά υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ ....................................................... 19 
Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία των νέων ...................................................................................... 19 
Οι εγγραφές στον ΟΑΕΔ.......................................................................................................................................... 21 
Η εποχική διάσταση της αγοράς εργασίας και η εργασιακή επισφάλεια.............................................................. 22 
Μακροχρόνια ανεργία ............................................................................................................................................ 23 
Ώρες εργασίας - Υπερωρίες .................................................................................................................................... 23 
Οι αμοιβές & η αναγκαιότητα αύξησης του κατώτατου μισθού ........................................................................... 24 
Ο μέσος μηνιαίος μισθός ........................................................................................................................................ 25 
Η υποδηλωμένη εργασία στην Ελλάδα .................................................................................................................. 26 
Το παράδειγμα της Ισπανίας: δυνατότητες ενίσχυσης της εργασίας στο σήμερα ................................................ 26 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ................................................................................................................................................ 28 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ................................................................................................................................................................. 32 

Αποκλεισμοί και ανισότητες σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης κρίσης ............................................................. 32 
Η υγειονομική κρίση & τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας στο εκπαιδευτικό σύστημα ................................... 32 
Ψηφιακή πρόσβαση & ανισότητα .......................................................................................................................... 33 
Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ........................................................................................................................ 34 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΜΜΕ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ...................................................................................................... 37 
Η διαχρονική καταπολέμηση της διαφθοράς ........................................................................................................ 37 
Ανεξαρτησία, διαφάνεια και πολυφωνία των ΜΜΕ εν αμφιβόλω ........................................................................ 38 
Θεσμοί σε κρίση ..................................................................................................................................................... 39 
Το προσφυγικό ζήτημα ........................................................................................................................................... 40 
Τα δικαιώματα των κρατουμένων .......................................................................................................................... 43 
Αστυνομική βία ....................................................................................................................................................... 44 
Η έμφυλη βία και τα δομικά χαρακτηριστικά της .................................................................................................. 45 
Γυναικοκτονίες: ένα ειδεχθές φαινόμενο .............................................................................................................. 46 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ .......................................................................................................................... 47 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................................................. 50 



 Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 

 

[1] 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2022 του Ινστιτούτου Ε-

ναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ επιχειρεί να καταγράψει τις 

πιο πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις και το κοινωνικό απο-

τύπωμα των ασκούμενων πολιτικών σε μια σειρά από κρί-

σιμους τομείς στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα πλέον επικαι-

ροποιημένα επίσημα στοιχεία.  

Το Δελτίο αυτό δημοσιεύεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς 

την πανδημική κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολου-

θούν να δοκιμάζουν, διαδέχεται η ενεργειακή. Η έξαρση 

της πανδημικής νόσου λειτούργησε, σύμφωνα με όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία, ως επιταχυντής διαχρονικών τάσεων, 

όπως η επίταση των ανισοτήτων και, αλλά και ως πρό-

σφορο έδαφος για την υπονόμευση εργασιακών και άλ-

λων κοινωνικών δικαιωμάτων και τη διάβρωση των δημο-

κρατικών θεσμών. Σηματοδότησε έτσι και την αντιστροφή 

της τάσης συστηματικής βελτίωσης που είχε αρχίσει να κα-

ταγράφεται σταδιακά από το 2015 και έπειτα σε μια σειρά 

από κρίσιμους για την κοινωνική ευημερία τομείς (επί-

πεδο απασχόλησης, κατανομή εισοδήματος, ποσοστά 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού)1. Στον αντίποδα 

της τάσης αυτής –και παρά τις περί του αντιθέτου κυρίαρ-

χες εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικο-

νομίας στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021–, από τα τέλη 

ήδη του περασμένου έτους είχαν αρχίσει να διαγράφονται 

με σαφήνεια δεδομένα και τάσεις ασύμμετρης ανάκαμ-

ψης, με εδραίωση ανισορροπιών και επίταση των ανισο-

τήτων2. 

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι επιπτώσεις της 

ακρίβειας στην αγοραστική δύναμη και στο βιοτικό επί-

πεδο των νοικοκυριών, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού 

τον Μάρτιο προσέγγισε το 8%, σημειώνοντας ρεκόρ 25ε-

τίας- δημιουργούν συνθήκες αυξημένης πίεσης στα εισο-

δήματα. Τα σχετικά στοιχεία πιστοποιούν ότι η αύξηση του 

πληθωρισμού πλήττει πρωτίστως τα χαμηλά και μεσαία ει-

σοδηματικά στρώματα, στο βαθμό που οι ανατιμήσεις α-

φορούν αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές βιο-

τικές ανάγκες, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει δυσανάλογα με-

γάλη επίπτωση σε σύγκριση με το πραγματικό της μέγε-

θος, καθώς αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού βιώνει 

συνθήκες υλικής αποστέρησης. Η διαφαινόμενη παγίωση 

των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται έτσι να οξύνει 

περαιτέρω τις ανισότητες στη βάση μιας διακριτής 

 
1 ΕΝΑ, Κοινωνική πολιτική & κοινωνικοί δείκτες 2015-2019, 2020 

διαχωριστικής γραμμής που αφορά την ικανότητα των νοι-

κοκυριών να ικανοποιήσουν –ή όχι– βασικές βιοτικές ανά-

γκες. 

Έτσι, τη στιγμή που τα νεότερα ηλικιακά τμήματα του πλη-

θυσμού (παιδιά και νέοι) και οι γυναίκες υφίστανται –δια-

χρονικά– πολλαπλασιαστικά τις επιπτώσεις της επιδείνω-

σης των συνθηκών διαβίωσής τους, ιδιαιτέρως ανησυχη-

τικά είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι η στέρηση βασικών 

αγαθών και υπηρεσιών αφορά πλέον όχι μόνο τον φτωχό, 

αλλά και τον μη φτωχό πληθυσμό της χώρας, καθώς και 

ότι υψηλό κίνδυνο φτωχοποίησης διατρέχουν όχι μόνον οι 

άνεργοι, αλλά και οι εργαζόμενοι. 

Ως εκ τούτου, σε συνθήκες νέας κρίσης -ενεργειακής και 

πληθωριστικής, η οποία διαδέχεται την πανδημική, που με 

τη σειρά της ενέσκηψε σε συνέχεια της οικονομικής κρί-

σης, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για διαμόρφωση πολιτι-

κών και εργαλείων που θα προστατεύουν στον βραχύ 

χρόνο, απορροφώντας όσο το δυνατόν περισσότερους 

κραδασμούς και θα διαφυλάσσουν την κοινωνική συνοχή 

από τη μία, και από την άλλη θα ενισχύουν τη μακροπρό-

θεσμη ανθεκτικότητα της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η αναβάθμιση του κράτους πρόνοιας 

και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 

προβάλουν ως ζητούμενα. Η αύξηση του κατώτατου μι-

σθού, αλλά και η διερεύνηση των δυνατοτήτων και προο-

πτικών που ανοίγουν προτάσεις που ήδη κατατίθενται 

στον δημόσιο διάλογο σχετικά, για παράδειγμα, με το α-

παιτούμενο είδος και την έκταση της κρατικής παρέμβα-

σης για τη στήριξη ευρύτερων ή περισσότερο στοχευμέ-

νων κατηγοριών πολιτών, την 4ήμερη εργασία χωρίς μεί-

ωση των απολαβών ή την εφαρμογή ενός είδους εγγυημέ-

νου εισοδήματος μπορούν να λειτουργήσουν προωθητικά 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

  

2 ΕΝΑ, Σε σχήμα «Κ» και με ανισότητες η ανάκαμψη, 2021 

https://www.enainstitute.org/publication/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%ba%cf%84/
https://www.enainstitute.org/publication/%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%ae%ce%bc%ce%b1-%ce%ba-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc/
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Με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης, η θνητότητα των 
διασηληνωμένων ασθενών με Covid-19 αυξάνεται από 

25% έως 57% ανάλογα με την πληρότητα της Μονάδας Ε-
ντατικής Θεραπείας. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται και από 
το αν οι ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι εντός ή ε-
κτός αυτών, καθώς η θνητότητα των διασωληνωμένων α-

σθενών εκτός αυξάνεται κατά 87%. 

ΥΓΕΙΑ 

Πανδημία και Σύστημα Υγείας 

Παρά τις εμφατικές περί του αντιθέτου δημόσιες τοπο-
θετήσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, η πανδημία 
στην Ελλάδα, όπως φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο, 
δεν τελείωσε το καλοκαίρι του 20213.  

Στον αντίποδα του υπέρμετρου εφησυχασμού και των α-
ντιφατικών μηνυμάτων, ήδη από το πρώιμο φθινόπωρο 
του 2021 τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται με πολύ 
ανησυχητικούς ρυθμούς και μαζί με αυτά δυστυχώς και οι 
θάνατοι. Σε αυτήν την εξέλιξη, η οποία σε επιστημονικό ε-
πίπεδο ήταν αναμενόμενη και είχε προβλεφθεί4, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο η ανεπαρκής εκδίπλωση/όχι επιζητού-
μενη αποτελεσματικότητα της λεγόμενης «Επιχείρησης “Ε-
λευθερία”», δηλαδή του εμβολιασμού καταρχάς του ενή-
λικου πληθυσμού της χώρας κατά της νόσου COVID-19. Έ-
τσι, ενώ σύμφωνα με το σχέδιο της ελληνικής Πολιτείας 
στόχος ήταν να έχει εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού 
μέσα στο καλοκαίρι του 20215, την 1 Σεπτεμβρίου 2021 το 
ποσοστό ανερχόταν στο 65%6. To απαραίτητο τείχος ανο-
σίας δεν κτίστηκε εγκαίρως και σε συνδυασμό με την άρση 
και χαλάρωση των μέτρων ατομικής υγιεινής και κοινωνι-
κής αποστασιοποίησης οδήγησε σε σχεδόν ανεξέλεγκτη 
διασπορά του ιού στην κοινότητα, σε ένταση του ρυθμού 
αύξησης των κρουσμάτων, σε αντίστοιχη αύξηση των δια-
σωληνωμένων ασθενών, εντός και εκτός ΜΕΘ, και σε δρα-
ματική αύξηση του ημερήσιου αριθμού θανάτων.  

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας παρέμεινε ανοχύ-
ρωτο και η πολιτική επιλογή της μη ενίσχυσης και ενδυ-
νάμωσής του αταλάντευτη. Δέχτηκε και δέχεται πολύ ι-
σχυρές πιέσεις και έχει φτάσει στα όρια της αντοχής και 
αποτελεσματικότητάς του, με το προσωπικό του να είναι 
πια εξαντλημένο (burn-out) και με απαράδεκτες ελλείψεις 
σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εντούτοις, το ΕΣΥ παρα-
μένει η μοναδική λύση στην αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Την ίδια στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα 
διατηρείται συστηματικά εκτός διαχείρισης της πανδη-
μίας. Οι ιδιωτικές κλινικές παραμένουν covid-free. Η επι-
στράτευση κάποιων ιδιωτών ιατρών αποτέλεσε χρήσιμο 
μεν μέτρο, αλλά εξόχως ανεπαρκές. 

Η μελέτη “Total patient load, regional disparities and in-
hospital mortality of intubated COVID-19 patients in 

 
3 Κυριάκος Μητσοτάκης : Η πανδημία φτάνει στο τέλος της – Ορόσημο τα 
μέσα Μαΐου για επιστροφή στην κανονικότητα (Απρίλιος, 2021). 
4 nature.com, How the pandemic might play out in 2021 and beyond 
5 kathimerini.gr, Στόχος ο εμβολιασμός του 70% του πληθυσμού μέχρι το 
καλοκαίρι 

Greece, from September 2020 to May 2021”7, η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο Scandinavic Journal of Public Health τον 
Δεκέμβριο του 2021, προσέφερε κάποια δεδομένα.  

 

 

 

 

 

 

Επίσης, η μελέτη τεκμηριώνει μια υγειονομική ανισότητα 
η οποία αφορά τον τόπο νόσησης και διασωλήνωσης, ε-
φόσον η Αττική έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Αποδεικνύεται 
ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον πολύτιμο χρόνο τον 
οποίο της διασφάλισαν τα μακρά lockdowns ούτως ώστε 
να ενισχύσει το ΕΣΥ και να προετοιμαστεί για την εξέλιξη 
της πανδημικής κρίσης. Σε κανένα χρονικό σημείο της παν-
δημίας η χώρα δεν διέθετε επαρκείς ΜΕΘ, και αυτό οδή-
γησε σε θλιβερές «πρωτιές» σε ό,τι αφορά την αύξηση των 
θανάτων και τη θνητότητα του ιού στην Ελλάδα, ιδίως από 
φθινόπωρο του 2021 και μετά. Η πανδημία, εκτός του ότι 
αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ένα περιστατικό έκτακτης α-
νάγκης, εν συνεχεία εκτιμήθηκε ως «φυσικό φαινόμενο» 
το οποίο θα κάνει τον κύκλο του και θα παρέλθει, αφήνο-
ντας πίσω του συνέπειες που δεν θα μπορούσαν να απο-
φευχθούν. Η επικίνδυνη αυτή αντίληψη συνδυάστηκε με 
την προβολή του εμβολίου ως πανάκειας, χωρίς την ε-
παρκή επισήμανση όλων των άλλων προνοιών που θα έ-
πρεπε να λαμβάνονται συνδυαστικά προς αυτό, αλλά και 
με την υπεράναδειξη της «ατομικής ευθύνης», η οποία εν 
πολλοίς υποκατέστησε την πολιτειακή υποχρέωση για μέ-
τρα και προβλέψεις.  

Επιχείρηση «Ελευθερία» 

Έτσι ονομάστηκε η διοργάνωση και υλοποίηση του εμβο-
λιαστικού προγράμματος κατά της νόσου και ήδη ο τίτλος 
της επιχείρησης εκπέμπει εσφαλμένα μηνύματα και δια-
φημίζει την επικίνδυνη αντίληψη ότι μετά τον πλήρη εμ-
βολιασμό του/της, ο/η πολίτης είναι πια «ελεύθερος/η» 
να συμπεριφέρεται όπως προ πανδημίας. Αυτό ήταν και 
είναι εσφαλμένο ως αντίληψη, διότι και μετά τον πλήρη 
εμβολιασμό πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα 

6 European Centre for Disease Prevention and Control, Total doses distrib-
uted to EU/EEA countries 
7 Total patient load, regional disparities and in-hospital mortality of intu-
bated COVID-19 patients in Greece, from September 2020 to May 2021 

https://www.tovima.gr/2021/04/20/politics/mitsotakis-i-pandimia-ftanei-sto-telos-tis-orosimo-ta-mesa-maiou-gia-epistrofi-stin-kanonikotita/
https://www.tovima.gr/2021/04/20/politics/mitsotakis-i-pandimia-ftanei-sto-telos-tis-orosimo-ta-mesa-maiou-gia-epistrofi-stin-kanonikotita/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02278-5
https://www.kathimerini.gr/politics/561222583/chr-tarantilis-stochos-o-emvoliasmos-toy-70-toy-plithysmoy-mechri-to-kalokairi/
https://www.kathimerini.gr/politics/561222583/chr-tarantilis-stochos-o-emvoliasmos-toy-70-toy-plithysmoy-mechri-to-kalokairi/
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid-19/vaccine-tracker.html%23uptake-tab
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/covid-19/vaccine-tracker.html%23uptake-tab
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948211059968
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948211059968
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υγιεινής (αποστασιοποίηση, χρήση προστατευτικής μά-
σκας, αντισηψία άνω άκρων κ.ά.).  

Ωστόσο, ο πληθυσμός δεν πείσθηκε για την αδήριτη ανά-
γκη του εμβολιασμού και τα ποσοστά των εμβολιασμένων 
με δύο δόσεις παραμένουν καθηλωμένα στο 71,3%, ενώ 
και την αναμνηστική δόση έχει κάνει μόλις το 51,2 % (στοι-
χεία ECDC). Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη εί-
ναι πολλοί, περίπλοκοι και αδύνατον να αναλυθούν διεξο-
δικά στο παρόν πλαίσιο. Μπορούμε όμως επιγραμματικά 
να σημειώσουμε τους κύριους λόγους που οδήγησαν στην 
άρνηση του εμβολιασμού. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η αρχή (πρέπει να γίνεται) συντονισμένα από την Πολιτεία 
σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη σαφή-
νεια, απλότητα και διείσδυση στο θετικό μήνυμα, το οποίο 
πρέπει να υπηρετείται απαρέγκλιτα και αδιατάρακτα, δί-
χως αντιφάσεις. Απαιτείται καθαρή και αναμφίβολη επι-
κοινωνιακή εκστρατεία από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προκειμένου το 
μήνυμα να φτάσει ολόκληρο και σαφές παντού. Εξυπα-
κούεται ότι το παράδειγμα είναι εμβληματικό μέσο πει-
θούς. Μάλιστα, αυτό πλέον εκφεύγει του επιπέδου των 
ΜΜΕ και εναποτίθεται στην κοινοτική δράση των ιατρών, 
των φαρμακοποιών και των επισκεπτών υγείας, αλλά σε 
αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, δεν έχουν υλοποιηθεί όσα χρειάζο-
νται, αν και είναι η πιο κρίσιμη στιβάδα αντιμετώπισης 
και διαχείρισης της πανδημίας και ενημέρωσης του πλη-
θυσμού.  

»Έτσι, η κοινωνία δέχεται ένα «θολό» και ασαφές μήνυμα 
περί ανάγκης να εμβολιαστεί για να προστατευτεί, ένα μή-
νυμα διαθλασμένο υπό το φως θεωριών συνωμοσίας και 
προβεβλημένων αντενδείξεων. Η επίσημη ρητορική απο-
δείχθηκε εκ του αποτελέσματος λανθασμένη επικοινω-
νιακά και επιδεινώθηκε όταν άρχισε να κάνει λόγο για «ε-
πιδημία ανεμβολίαστων», ένα ακόμη σφάλμα, καθώς η ε-
πιλογή αυτή πολύ δύσκολα θα προσέλκυε τους ανεμβολί-
αστους· τουναντίον, θα ενίσχυε την άρνησή τους. Έτσι, 
προκρίθηκε η πολιτική της καταστολής και ενοχοποίησης, 
όχι της συμπερίληψης και της διόρθωσης του πυρήνα.  

Σήμερα παρατηρείται μια συνδημία του νέου κορονοϊού 
και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών που προ-
καλεί η πανδημία του. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο 
ισχυρό όπλο, πράγμα που σημαίνει ότι η Πολιτεία οφείλει 
να εντείνει τις προσπάθειές της ενεργοποιώντας το ρόλο 
της ΠΦΥ και υιοθετώντας τη λογική του «ερχόμαστε σε ε-
σάς», απορρίπτοντας την αποτυχημένη λύση του «ελάτε 

 
8 Υπουργείο Εσωτερικών, Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου, Απρίλιος 2021 

σε εμάς». Στη κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, συνίσταται μα-
ζικό, δωρεάν και συνταγογραφούμενο testing, κατα-
γραφή των αποτελεσμάτων και ανάλυση των δεδομέ-
νων, στοχευμένα μέτρα σε όλους τους κλειστούς πληθυ-
σμούς και ουσιαστική εμπλοκή του ΕΟΔΥ και των κινητών 
μονάδων του σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ-
μού. 

ΕΣΥ 

Το ΕΣΥ όχι απλώς δεν ενισχύεται μέσα στην κρίση αλλά 
αποδομείται συστηματικά. Η νεοφιλελεύθερη λογική του 
ελάχιστου κράτους επικρατεί και στον τομέα της υγείας 
παρά την πανδημία, τα διδάγματά της και τις ισχυρές 
συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και άλλων διεθνών οργανισμών.  

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, το ΕΣΥ εξακολουθεί να 
μην ενισχύεται 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 75.022 τον 
Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία8. Ενδεικτικό είναι το γράφημα που ακολουθεί, 
στο οποίο η σταδιακή μείωση του τακτικού προσωπικού 
που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας αγγίζει το 3,5%, από 
τα μέσα του 2019 έως σήμερα. 

Με την εισαγωγή του εμβολίου στις αρχές του 2021 η 
κυβέρνηση θεώρησε ότι η πανδημία θα λήξει σταδιακά, 
ελπίζοντας σε ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που 
θα υπερέβαινε το 70% στις αρχές του καλοκαιριού, κάτι 
όμως που είδαμε ότι δεν επαληθεύθηκε ως πρόβλεψη. 
Έτσι, το ΕΣΥ δεν ενισχύθηκε, ενώ ακολούθησε η 
παραχώρηση μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα δραστηριοτήτων που επιφέρουν με προνομιακούς 
όρους κέρδη στον ιδιωτικό τομέα υγείας, χωρίς τα 
αντίστοιχα οφέλη για τον δημόσιο. 

Η νομοθετημένη υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των 
υγειονομικών οδήγησε στην αναστολή εργασίας περίπου 
10.000, γεγονός που αποδυνάμωσε περαιτέρω το ήδη 
περιθωριοποιημένο ΕΣΥ. Σήμερα, περίπου 4.000 εξ αυτών 
παραμένουν σε καθεστώς αναστολής. Μάλιστα η πρόθεση 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι όσοι και όσες 
δεν εμβολιαστούν τουλάχιστον με την πρώτη δόση ως τις 
31 Μαρτίου 2022 να απολυθούν, χωρίς να έχει 
ανακοινωθεί σχεδιασμός για την αντικατάστασή τους. 
Ταυτοχρόνως, η μη πλήρης διαφάνεια στα δεδομένα και 

http://interops.ydmed.gov.gr/month/monthly.php
http://interops.ydmed.gov.gr/month/monthly.php
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στοιχεία αποτρέπει σοβαρές συγκρίσεις και προσεγγίσεις 
και είναι ενδεικτική των πολιτικών προθέσεων. 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Έπειτα από πολλές αμφιταλαντεύσεις, οι οποίες κόστισαν 
πολύτιμο χρόνο, η σημερινή κυβέρνηση δεσμεύτηκε, όπως 
προκύπτει από την πιο πρόσφατη Έκθεση Ενισχυμένης Ε-
ποπτείας9, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα ολοκλη-
ρώσει τον προβλεπόμενο σχεδιασμό και θα συστήσει και 
θέσει σε λειτουργία όλες τις Τοπικές Ομάδες Υγείας, δη-
λαδή 239. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόλις 127, όσες λει-
τουργούσαν και τον Ιούλιο 2019, κάτι που αποδεικνύει 
στην πράξη διαφορετική προσέγγιση και διαφοροποίηση 
προτεραιοτήτων σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του 
ν.4486/2017. Κατόπιν έντονων πιέσεων των Θεσμών, εκ-
δόθηκε η τρίτη πρόσκληση για στελέχωση των ΤΟΜΥ τον 
Μάρτιο 2021, αλλά ακόμη εκκρεμεί η έκδοση των προσω-
ρινών πινάκων διορισμένων.  

Την ίδια στιγμή, ο νέος νόμος για την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας μετατέθηκε για τον Απρίλιο 2022. Η πρόφαση 
που χρησιμοποιείται είναι η πανδημία, ωστόσο η υγειονο-
μική κρίση δεν έχει ανακόψει άλλες μεταρρυθμίσεις της 
κυβέρνησης. Η έλλειψη οικογενειακών ιατρών –αποτε-
λούν μόλις το 7% του ιατρικού προσωπικού της χώρας, ό-
ταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 26%– δεν μπορεί να αποτε-
λεί σοβαρό λόγο αυτής της παρατεταμένης καθυστέρη-
σης. Εντούτοις, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δρομο-
λογήσει άμεσα τη σύσταση και λειτουργία 60 νέων ΤΟΜΥ 
και ότι σύντομα θα έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες κα-
νονιστικές πράξεις που αφορούν στην εγγραφή του πλη-
θυσμού σε οικογενειακό ιατρό και την παραπομπή.  

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, προκειμένου να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της 
ΠΦΥ με την προώθηση ενός μοντέλου ευνοϊκού προς τον 
ιδιωτικό τομέα υγείας. 

Οδοντιατρική φροντίδα 

Η οδοντιατρική φροντίδα είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημό-
σιας υγείας, το οποίο είναι εξόχως παραμελημένο στην Ελ-
λάδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επιβάρυνση αυτή ισούται 
κατά μέσο όρο με το 5% της συνολικής δαπάνης για την 
υγεία, ενώ το κόστος που προκύπτει εξαιτίας των συνα-
φών νοσημάτων ανέρχεται στα 57 δισ. ευρώ σε ετήσια 
βάση. Εξυπακούεται ότι ο ρόλος των οδοντιάτρων στην έ-
γκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία είναι 

 
9 Enhanced Surveillance Report - Greece, November 2021 
10 η αναλογία αυτή ενδέχεται να μην είναι αληθινή εφόσον καταμετρώ-
νται οι γιατροί με άδεια άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος και 
όχι μόνο οι γιατροί που ασκούν το επάγγελμα 

καθοριστικός. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χω-
ρών με υψηλή επάρκεια σε οδοντιάτρους, σε αναλογία 
τουλάχιστον 1 ανά 1.000 κατοίκους10. Μάλιστα στην Ελ-
λάδα ο κατά κεφαλήν αριθμός των οδοντιάτρων μεταξύ 
2008-2018 μειώθηκε. 

Προσβασιμότητα 

Σύμφωνα με την έκθεση «Η Κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ, 
Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2021»11 η Ελλάδα είναι η δεύτερη 
χώρα της Ε.Ε σε ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες: συγκε-
κριμένα το 8,1% των Ελλήνων και Ελληνίδων δήλωσε ανι-
κανοποίητες υγειονομικές ανάγκες εξαιτίας κόστους, γεω-
γραφικής απόστασης ή χρόνου αναμονής. Σημειώνεται ότι 
ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 1,7%. Παρά τη βελ-
τίωση αυτού του δείκτη από το 2016 και ένθεν, η Ελλάδα 
επιδεικνύει την ευρύτερη ανισότητα σε σχέση με τις εισο-
δηματικές ομάδες ως προς τις ακάλυπτες ανάγκες. Έτσι, το 
2019 το ποσοστό των ακάλυπτων αναγκών που δήλωνε η 
κατώτερη εισοδηματική ομάδα ανερχόταν στο 18,1%, ό-
ταν το ποσοστό αυτό έφτανε μόλις στο 0,9% στην ανώτερη 
εισοδηματική ομάδα της Ελλάδας. Το κόστος είναι η βα-
σική αιτία που οδηγεί στη μη κάλυψη των υγειονομικών 
αναγκών με ποσοστό 7,5%, το πιο υψηλό ποσοστό στην 
Ε.Ε, ο μέσος όρος της οποίας είναι μόλις 0,9% 

Σύμφωνα δε με μελέτη του Eurofound (Eurofound, 2021) η 
οποία κάλυψε τους πρώτους 12 μήνες της πανδημίας, το 
24% των Ελλήνων και Ελληνίδων δήλωσε ακάλυπτες υ-
γειονομικές ανάγκες, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε ήταν 21%. 
Η μελέτη υποθέτει ότι σε αυτό συνέβαλε η αναβολή των 
μη επειγουσών ιατρικών πράξεων εκ μέρους των παρόχων 
υπηρεσιών υγείας και ο φόβος μόλυνσης με τον ιό SARS-
CoV-2. 

Δεν υπάρχει παρά ελάχιστη δυνατότητα πρόσβασης σε υ-
πηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας, ενώ ο ΕΟΠΥΥ δεν πα-
ρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η δε κάλυψη του φαρ-
μακευτικού κόστους στην Ελλάδα θεωρείται σχετικά χα-
μηλή. 

Πολύ σημαντικός περιορισμός στην πρόσβαση σε υπηρε-
σίες υγείας αναμένεται να αποδειχθεί η περιστολή του δι-
καιώματος των γιατρών να συνταγογραφούν σε ανασφά-
λιστους και ανασφάλιστες και στις ευάλωτες κοινωνικές ο-
μάδες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 38 παρ.1 ν. 4585/2021 πε-
ριορίζει αυτό το δικαίωμα μόνο στους γιατρούς του ΕΣΥ, 
τόσο των νοσοκομείων όσο και του ΠΕΔΥ (sic), στερώντας 

11 State of Health in the EU, Greece, 2021 

https://ec.europa.eu/info/publications/twelfth-enhanced-surveillance-report_en
file:///C:/Users/User/Downloads/Enhanced%20Surveillance%20Report%20-%20Greece,%20November%202021
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το από τους ιδιώτες γιατρούς, είτε ελευθεροεπαγγελμα-
τίες είτε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι 
βάσει των ν. 4368/2016 α.33 παρ.1 και 4600/2019 α. 104 
συνδυαστικά, δικαίωμα συνταγογράφησης είχαν όλοι οι 
γιατροί, αρκεί να ήταν πιστοποιημένοι στη χρήση του Συ-
στήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). Η νέα 
αυτή διάταξη θέτει ανυπέρβλητα προσκόμματα στην πρό-
σβαση περίπου 2.500.000 ανθρώπων σε υπηρεσίες υ-
γείας, επαναφέροντας το προ του 2015 καθεστώς και συμ-
βάλλοντας στην όξυνση των ανισοτήτων , σε συνθήκες 
που, όπως είδαμε παραπάνω, είναι ιδιαίτερα ανησυχητι-
κές σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του πληθυσμού στις υπη-
ρεσίες υγείας. Παράλληλα, επιδοτείται ο ιδιωτικός τομέας 
υγείας εις βάρος του ΕΣΥ, δημιουργώντας προϋποθέσεις 
προνομιακής μεταχείρισής του, καθώς οι ανασφάλιστοι 
πολίτες καθοδηγούνται στην επ’ αμοιβή επίσκεψη σε ιδιώ-
τες γιατρούς για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. 
Και όλα αυτά ενώ ο ΠΟΥ και η ΕΕ επισημαίνουν την αδή-
ριτη ανάγκη για καθολική υγειονομική κάλυψη και την α-
νεμπόδιστη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως σε ποιοτικές υ-
πηρεσίες υγείας (universal health coverage). 

Δημόσια δαπάνη 

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2022, ο οποίος ερεί-
δεται επί της υπόθεσης ότι η πανδημία θα έχει παρέλθει 
εντός του πρώτου τρίμηνου του 2022, η τακτική κρατική 
δαπάνη για το ΕΣΥ έχει μειωθεί κατά 820 εκατ. ευρώ. Επι-
πλέον, ο Προϋπολογισμός προβλέπει - 560 εκατ. ευρώ στο 
όριο των συνολικών δαπανών του Υπουργείου Υγείας, - 
280 εκατ. ευρώ δαπάνες για τα νοσοκομεία και τις Υγειο-
νομικές Περιφέρειες, - 124 εκατ. ευρώ δαπάνες για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, - 60 εκατ. ευρώ δαπάνες 
για τη μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού (συμβα-
σιούχοι), - 245 εκατ. ευρώ δαπάνη παροχών του ΕΟΠΥΥ, - 
16 εκατ. ευρώ δαπάνη αποζημίωσης των ιδιωτών παρό-
χων που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά + 100 εκατ. 
ευρώ για τη δαπάνη φαρμάκου, δηλαδή υπέρ των φαρμα-
κευτικών εταιρειών. 

Σύμφωνα με την έκθεση «Η Κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ, 
Ελλάδα: Προφίλ Υγείας 2021», η δημόσια δαπάνη για την 
υγεία στην Ελλάδα έχει μεν αυξηθεί με αργούς ρυθμούς, 
εντούτοις παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Το 2019 η Ελλάδα 
αφιέρωσε μόλις το 7,84% του ΑΕΠ της στην υγεία, όταν ο 
μέσος όρος της Ε.Ε ήταν 9,9%. Την ίδια χρονιά η κατά κε-
φαλήν δαπάνη ανερχόταν στα 1.603 ευρώ (τιμή 

 
12 Αναθεωρημένα στοιχεία. Η αναθεώρηση οφείλεται αποκλειστικά στην 
αναθεώρηση των στοιχείων του ΑΕΠ. 

προσαρμοσμένη στις διαφορές στην αγοραστική δύναμη), 
ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στα 3.523 ευρώ.  

Πίνακας: Συνολική χρηματοδότηση δαπανών Υγείας στην Ελ-
λάδα12 

 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: Eurostat, 2021 

Η δημόσια δαπάνη ως μέρος της συνολικής δαπάνης για 
την υγεία έφτανε στο 60% το 2019, τιμή η οποία είναι η 
δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ και πολύ κάτω του ενωσια-
κού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται στο 80%. Αυτό σημαί-
νει ότι το 35% της συνολικής δαπάνης για την υγεία προ-
έρχεται από τα νοικοκυριά υπό τη μορφή των λεγόμενων 
«out-of-pocket spendings», δηλαδή των άμεσων ιδιωτικών 
πληρωμών, οι οποίες αφορούν κυρίως τη συμμετοχή στο 
κόστος των φαρμάκων και απευθείας πληρωμές για υπη-
ρεσίες που δεν καλύπτονται είτε από το ΕΣΥ είτε από τον 
ΕΟΠΥΥ, για υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιώτες για-
τρούς, για υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και οδο-
ντιατρικές υπηρεσίες. Οι άτυπες ιδιωτικές πληρωμές αντι-
προσωπεύουν περισσότερο από το 25% αυτών των ιδιωτι-
κών δαπανών που επιβαρύνουν απευθείας τα νοικοκυ-
ριά13.  

Γράφημα: out-of-pocket spendings ως ποσοστό της συνολικής 
κατανάλωσης των νοικοκυριών 

 

Πηγή: OECD, 2021 

Η δημόσια δαπάνη στην Ελλάδα, αφότου κορυφώθηκε 
στα 2.267 ευρώ ανά άτομο το 2008, άρχισε να μειώνεται 
από το 2009 (1.388 ευρώ) και έφθασε στα 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 

13 WHO Regional Office for Europe, 2018 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/379862/who-ehr-2018-eng.pdf
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την επόμενη χρονιά μειώθηκε στο 5% και το 2019 αυξή-
θηκε στο 5,3%. 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 
201914,15. Τέλος, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας παίζει ελάσ-
σονα ρόλο και αφορά μόλις το 5% της συνολικής δαπάνης 
για την υγεία. 

Η ίδια Έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα, στο δεδομένο 
πλαίσιο των μειωμένων δαπανών για την υγεία, αφιερώ-
νει το 44% αυτής της δαπάνης στη νοσοκομειακή φρο-
ντίδα, ποσοστό που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ε.Ε, 
στοιχείο που αποδεικνύει τη στρέβλωση του συστήματος 
υγείας, το οποίο προτιμά να θεραπεύει παρά να προλαμ-
βάνει. Και όντως η Ελλάδα δαπανά μόλις 1,4% για υπηρε-
σίες πρόληψης, όταν ο ενωσιακός μέσος όρος ανέρχεται 
στο 2,9%. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αφιερώνει μόλις το 1,7% 
των δαπανών υγείας στη μακροχρόνια φροντίδα και απο-
κατάσταση, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ φτάνει στο 16,3%. Τέ-
λος, το 30% των δαπανών υγείας αφορά τα φαρμακευτικά 
και ιατρικά αγαθά της λιανικής, πολύ περισσότερο από τον 
ενωσιακό μέσο όρο του 18%, κάτι που αντανακλά τις υψη-
λές ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών. 

Ενώ όμως το σύστημα υγείας είναι προσηλωμένο στους α-
σθενείς και στη νοσοκομειακή φροντίδα, η Ελλάδα δεν 
διαθέτει επαρκείς κλίνες: μόλις 4,2 για 1.000 κατοίκους, 
πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5,3/1.000). Σε 
συνδυασμό με την πολύ αρνητική επίδοση της Ελλάδας σε 
σχέση με τον αριθμό των ασθενών που λαμβάνουν εξιτή-
ριο από τα νοσοκομεία (13.719/100.000), τα δεδομένα πε-
ριγράφουν ένα αλυσιτελές και αναποτελεσματικό σύ-
στημα υγείας. Την ίδια στιγμή παρατηρείται έντονη υπερ-
συγκέντρωση των δομών και υπηρεσιών υγείας στις αστι-
κές περιοχές, εντείνοντας και διευρύνοντας τις υγειονομι-
κές ανισότητες. 

Η Ελλάδα καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών 
κατά κεφαλήν εντός της ΕΕ και ταυτόχρονα τον μικρότερο 
αριθμό νοσηλευτών/-τριών16. Το ποσοστό των γενικών 
γιατρών είναι πάρα πολύ χαμηλό (7%), όταν το αντίστοιχο 
στην ΕΕ είναι 26%, γεγονός που εξηγεί εν μέρει γιατί μια 
ουσιαστική μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση της ΠΦΥ εί-
ναι δυσχερής. Σε αυτό συμβάλλει το χαμηλό ποσοστό νο-
σηλευτικού προσωπικού, ιδίως κοινοτικών νοσηλευτών/-
τριών (επισκεπτών υγείας) αλλά και ο υποβαθμισμένος 
ρόλος τους. 

 
14 Ελληνική Στατιστική Αρχή, ΣΛΥ, 2019 
15 Eurostat, Government expenditure on health, 2021 

Αν και το ποσοστό της αποτρέψιμης θνησιμότητας έχει 
μειωθεί οριακά την τελευταία πενταετία, δυστυχώς παρα-
μένει αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Η κύρια αιτία της είναι ο καρκίνος των πνευ-
μόνων, στον οποίο οφειλόταν το 80% των πρόωρων θανά-
των το 2018. Oι ισχαιμικές καρδιοπάθειες και τα τροχαία 
ατυχήματα είναι επίσης σημαντικές αιτίες. Τα δεδομένα 
αυτά, σε συνδυασμό με τα προελαύνοντα υψηλά ποσοστά 
καπνιζόντων, κυρίως ανδρών, κατατείνουν στη δυσλει-
τουργία του συστήματος υγείας, που διακρίνεται για την 
κατακερματισμένη και αναποτελεσματική ΠΦΥ, την έλ-
λειψη πολιτικών πρόληψης της νόσου και προαγωγής της 
υγείας και την ανολοκλήρωτη και ασυνεχή φροντίδα. 

Η θνησιμότητα από θεραπεύσιμες αιτίες είναι 90 στους 
100.000 κατοίκους, δηλαδή λίγο κάτω από τον μέσο όρο 
της ΕΕ (92/100.000). Κύριες αιτίες πρόωρου θανάτου απο-
τελούν η ισχαιμική καρδιοπάθεια και οι εγκεφαλοαγγεια-
κές διαταραχές, του εγκεφαλικού επεισοδίου συμπερι-
λαμβανομένου (36%). Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ελ-
λιπή έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με υψηλό 
κίνδυνο εγκεφαλοαγγειακών ασθενειών και στην αναπο-
τελεσματική διαχείριση ασθενών με ισχαιμική καρδιοπά-
θεια. Είναι προφανής η ανεπάρκεια των υπηρεσιών της 
ΠΦΥ, η απουσία οικογενειακής ιατρικής και η ατελέσφορη 
διαχείριση των χρονίως πασχόντων Στο ίδιο επίπεδο βρί-
σκεται δυστυχώς και η πρόωρη θνησιμότητα που οφείλε-
ται στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του μαστού, η ο-
ποία ισούται με λίγο περισσότερο από το 25% των θερα-
πεύσιμων αιτίων θανάτου. Όλοι αυτοί οι υψηλοί για την 
ΕΕ δείκτες φανερώνουν τις αδυναμίες και τις στρεβλώσεις 
του συστήματος υγείας στην Ελλάδα: ιατροκεντρικό αντί 
για ανθρωποκεντρικό, νοσοκομειακό αντί για προληπτικό 
και ασυνεχές αντί για ολοκληρωμένο. 

Θετικό πάντως είναι το ότι η διενέργεια προσυμπτωματι-
κών ελέγχων για καρκίνο του μαστού και του τραχήλου της 
μήτρας είναι σχετικά υψηλή, παρά την απουσία συντονι-
σμένων εθνικών προγραμμάτων και την έλλειψη συστημα-
τικών προσυμπτωματικών ελέγχων έγκαιρης διάγνωσης 
του καρκίνου εν γένει – παρά την πολύ πρόσφατη νομοθέ-
τηση σχετικού πλαισίου (ν. 4675/2020). 

Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υ-
γείας» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 
της ICAP ΑΕ, το μέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών 

16 τα στοιχεία δεν είναι απολύτως ενδεικτικά διότι προσμετρώνται και οι 
γιατροί που διαθέτουν άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ασχέτως 
αν όντως ασκούν την ιατρική 

https://www.statistics.gr/documents/20181/477dbbf8-0975-4ead-80a2-2d4c71dfd89e
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_on_health
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υγείας το 2020 παρουσίασε κάμψη, ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας. H συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών 
υγείας (βάσει αξίας) παρουσίασε μείωση της τάξης του 8% 
το 2020 σε σχέση με το 2019, ως αποτέλεσμα της πανδη-
μίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση 
κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, ανεστάλη προσω-
ρινά η λειτουργία όλων των τακτικών χειρουργείων των ι-
διωτικών κλινικών της χώρας, ενώ η επισκεψιμότητα στα 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα σχεδόν μηδενίστηκε. Επίσης, 
οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας με έδρα στις τουρι-
στικές περιοχές της χώρας επηρεάστηκαν σε σημαντικό 
βαθμό από τη μεγάλη πτώση του τουρισμού. Ειδικότερα 
κατά κατηγορία, μείωση της τάξης του 9% εμφανίζουν τα 
συνολικά έσοδα των κλινικών (γενικές, ειδικές, νευροψυ-
χιατρικές κ.ά.), ενώ μείωση της τάξης του 6,5% καταγρά-
φουν τα έσοδα των μαιευτικών-γυναικολογικών κλινικών. 
Σε χαμηλότερα επίπεδα κυμάνθηκε και η αγορά των δια-
γνωστικών κέντρων, των κέντρων αιμοκάθαρσης κ.ά., εμ-
φανίζοντας μείωση της τάξης του 6% την περίοδο 2020/19. 

Το 2020 ο κλάδος παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

υπέστη τις συνέπειες της πανδημίας, όπως βέβαια και το 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Όμως, η ελ-

ληνική Πολιτεία ενίσχυσε τις επιχειρήσεις αυτές, κάτι που 

μειώνει –αν δεν εξαλείφει– τις απώλειες που υπέστησαν 

λόγω των lockdown (κρατικές ενισχύσεις, αναστολή εργα-

σίας, υπολειτουργία). Επομένως, δεν περιγράφει πλήρως 

την πραγματικότητα το συμπέρασμα ότι η πανδημία έ-

πληξε τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Οπωσ-

δήποτε επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία τους, αλλά, 

ως κλάδος, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, κατά βάση των ι-

διωτικών κλινικών, βγαίνει αλώβητος –αν όχι ωφελημέ-

νος– από την πανδημία.  

Η Ψυχική υγεία ως μέρος της συνολικής υγείας 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η 

ψυχική υγεία είναι μέρος της ευρύτερης υγείας ενός ατό-

μου και μαζί με τη φυσική υγεία και την κοινωνική ευεξία 

αποτελεί τον θετικό ορισμό της υγείας. Ως επιμέρους το-

μείς που καθορίζουν και τους στόχους δράσης της ψυχο-

λογίας της υγείας θεωρείται και η προληπτική εξασφά-

λιση της δημόσιας υγείας. Η ψυχική υγεία επομένως εί-

ναι πολύ περισσότερα από την απουσία μιας ψυχικής 

διαταραχής. 

 

 
17 “Headway 2023 – Mental Health Index”, 2021 

Σύμφωνα με την έρευνα «Headway 2023 – Mental Health 
Index»17, η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2021, 
84 εκατ. πολίτες της ΕΕ νόσησαν από κάποια ψυχική δια-
ταραχή.  

Κυρίως πλήττονται τα παιδιά και οι γυναίκες. Ειδικά οι τε-
λευταίες δηλώνουν κατά ποσοστό 83% ότι η πανδημία έχει 
επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση της ψυχικής τους υ-
γείας, ενώ μόλις το 36% των ανδρών δηλώνει το ίδιο. Ιδιαί-
τερα πλήττονται οι έγκυοι, οι γυναίκες μετά την εγκυμο-
σύνη και όσες έχουν υποστεί τραύμα. Όσο για τα παιδιά, 
σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF, ο αριθμός των παιδιών 
(10-19) που πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή στην 
ΕΕ ανέρχεται σε 9 εκατ. 

Βάσει της έρευνας του Eurofound18, η πανδημία αρχικά 
διατάραξε την παροχή ευρύτερων δημόσιων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής φροντίδας, του 
προσυμπτωματικού ελέγχου και της ψυχικής υγείας. Η έ-
ρευνα αποτυπώνει την πτωτική τάση της ψυχικής ευεξίας 
του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αρνητική 
εξέλιξη είναι περισσότερο εμφανής σε εκείνους και εκεί-
νες που έχασαν τη δουλειά τους. Η Ελλάδα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της μελέτης του Eurofound, είναι η χώρα εντός 
ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού (μεγαλύτερο του 
20%) που έμεινε εκτός απασχόλησης την άνοιξη του 2021 
σε σχέση με το σύνολο αυτών που εργάζονταν πριν από 
την πανδημία, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ευ-
ρωπαϊκού μέσου όρου (10%). 

Γράφημα: Ερωτηθέντες που έχασαν τη δουλειά τους κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας ανά κράτος- μέλος της ΕΕ (%) 

 

Πηγή: Eurofound, 2021 

Ως προς την ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής, η 
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι έντονη κατά 
τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, παρατηρήθηκε απροθυμία από πλευράς 

18 “Eurofound- Living, working and COVID-19”, 2021 

https://eventi.ambrosetti.eu/headway2023/wp-content/uploads/sites/196/2021/10/211005_Headway-2023_Report_DEF.pdf?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=14602&pnespid=ubdkV38eM68G3uWetGSmHM6etQK_DJloNOy83uV6rRJmIHNy3WVmXMZslneUVHfARGNDns19tQ
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
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των μελών του νοικοκυριού να ανταποκριθούν σε καθημε-
ρινές οικιακές ανάγκες, κυρίως λόγω ψυχολογικής κατά-
στασης. Ιδιαίτερα έντονη ήταν για τις μητέρες μικρών παι-
διών, ειδικά γι’ αυτές που εργάζονταν από το σπίτι, οι ο-
ποίες όμως είναι και αυτές που κατά πλειοψηφία επωμί-
στηκαν το μεγαλύτερο βάρος του lockdown. 

Ψυχική ευεξία 

Η διαχρονικά πτωτική τάση του επιπέδου της ψυχικής ευ-
εξίας αφορά όλο το ηλικιακό φάσμα. Σύμφωνα με την έ-
ρευνα του Eurofound, το 20% του πληθυσμού σε εργά-
σιμη ηλικία εμφανίζει μορφές ψυχικών διαταραχών στη 
διάρκεια της ζωής του. 

Σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την κατάσταση της ψυχικής υγείας στην 
Ελλάδα19 στην πρώτη φάση της πανδημίας, η κλινική κα-
τάθλιψη ανερχόταν στο 9,3%, ενώ αίσθημα άγχους και κα-
τάθλιψης εκδήλωσε το 40% του πληθυσμού, με το χωρίς 
προηγούμενο ιστορικό 8,9% να παρουσιάζει το πρώτο κα-
ταθλιπτικό επεισόδιο. Παρατηρείται ότι μεταξύ άνοιξης 
2020 και άνοιξης 2021 υπήρξε αύξηση της κατάθλιψης σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες, γεγονός που δείχνει τις βαρύ-
τατες επιπτώσεις του lockdown. Σύμφωνα με τη μελέτη 
της Eurostat20, τα κυριότερα συναισθήματα που αναφέρ-
θηκαν ήταν η κόπωση/εξάντληση/έλλειψη ενεργητικότη-
τας (20,2%), οι διαταραχές ύπνου (αϋπνία, υπνηλία, υπερ-
βολικές ώρες ύπνου) (14,7%), η μελαγχολία/κατάθλιψη ή 
απελπισία (12,5%) και η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ευχαρί-
στησης για οτιδήποτε (10,7%). 

Το ξέσπασμα της πανδημίας διέκοψε την παροχή δημό-
σιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης 
υγειονομικής περίθαλψης, του προληπτικού ελέγχου και 
της φροντίδας της ψυχικής υγείας. Το 20% των ακάλυπτων 
υγειονομικών αναγκών σε ενωσιακό επίπεδο αφορά τις υ-
πηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα το 
36,9% του πληθυσμού δήλωσε ότι υπήρξε περίπτωση, 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, που δεν υπο-
βλήθηκε σε ιατρική εξέταση ή θεραπεία όταν πραγματικά 
τη χρειάστηκε, λόγω της πανδημίας. Τα αντίστοιχα ποσο-
στά για τον φτωχό και μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 

51,2% και 10% αντίστοιχα, γεγονός που αποτυπώνει έ-
ντονη επίδραση της κοινωνικής ανισότητας. 

 

 

 
19 Journal of Affective Disorders, “Self-reported changes in anxiety, de-
pression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece”, 2021 

Γράφημα: Ποσοστό ακάλυπτων ιατρικών αναγκών κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας ανά κράτος-μέλος της ΕΕ (%) 

 

Πηγή: Eurofound, 2021 

Οικονομική επιβάρυνση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

Το κόστος διαχείρισης των ψυχικών διαταραχών και ανα-
πηριών στην ΕΕ ανέρχεται στο 4% του ΑΕΠ, δηλαδή περί-
που στα 600 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται 
και η απώλεια παραγωγικότητας εξαιτίας των ψυχικών νό-
σων. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ επενδύουν κατά μέσο όρο μό-
λις το 5,5% της δημόσιας υγειονομικής δαπάνης στην ψυ-
χική υγεία. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 
4,4% (9η από το τέλος) ενώ πολύ πιο δυσμενής είναι η κα-
τάσταση σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών ψυχικής υγείας, με την Ελλάδα να κατατάσσεται 
2η από το τέλος με ποσοστό 1,7% (ΕΕ 4,9%). 

Σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία η ψυχική φροντίδα 
είναι δημόσια και δωρεάν, σε αντίθεση με την Ελλάδα, ό-
που η μέση ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται στα 40 με 50 
ευρώ/ώρα, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το κατώτατο 
ημερομίσθιο (29,04 ευρώ). 

Τα ερευνητικά ευρήματα είναι άκρως ανησυχητικά για την 
Ελλάδα, καθώς ο τομέας του ΕΣΥ που αφορά την ψυχική 
υγεία δεν έχει ενισχυθεί καθόλου την τελευταία διετία, 
π.χ. ο αριθμός των δομών ψυχικής υγείας έχει παραμείνει 
στάσιμος (59)21. Θετική είναι η λειτουργία συμβουλευτι-
κών κέντρων εντός σχολείων, δήμων και περιφερειών και 
η πρόσληψη ψυχολόγων σε γενικά σχολεία, αλλά και πάλι 
αποκλίνει σημαντικά από τις μεταρρυθμίσεις άλλων χω-
ρών εντός ΕΕ. Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι 
η ψυχική υγεία αντιμετωπίζεται διακριτά και όχι ως μέρος 
μιας ολοκληρωμένης και συνεχούς υγειονομικής διαχείρι-
σης.  

20 ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2019, ΕΛΣΤΑΤ, 2021 
21 ΕΛΣΤΑΤ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, 2020 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720329062
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720329062
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=442949&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/documents/20181/b44866e3-2003-dd46-52df-69e8ba53859a
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  

Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2010 
ακολούθησε η ραγδαία όξυνση των κοινωνικών δυσχε-
ρειών, όπως η ανεργία, η όξυνση των ανισοτήτων, η αδυ-
ναμία κάλυψης στεγαστικών και κρίσιμων αναγκών κ.ά. 

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της οικονομι-
κής κρίσης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τα ε-
πόμενα χρόνια αναπτύχθηκε σειρά παρεμβάσεων κοινω-
νικής πολιτικής στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης των δυ-
σμενών μεγεθών. Ως συνέπεια μίας σειράς πολιτικών επι-
λογών σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο περιβάλλον με στόχο την 
οικονομική ανάκαμψη, τη μείωση της ανεργίας, την αύ-
ξηση της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας, την αύξηση του ΑΕΠ και τη βελτίωση της κοινωνικής 
συνοχής, καταγράφηκε βελτίωση σε μία σειρά κοινωνικών 
δεικτών κυρίως από το 2016 (με έτος αναφοράς το 2015), 
ανάμεσα στους οποίους είναι και το μέσο ατομικό διαθέ-
σιμο εισόδημα. Το μέσο ισοδύναμο ατομικό διαθέσιμο ει-
σόδημα, ακολουθώντας την ανοδική τάση, το 2020 (με έ-
τος αναφοράς το 2019) ανήλθε σε 10.041 ευρώ. 

Πίνακας: Μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα (σε ευρώ) 

Έτος έρευνας 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 10.041 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Κίνδυνος φτώχειας 

Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν η φτωχοποί-
ηση μέρους του πληθυσμού, με τον κίνδυνο φτώχειας να 
διαμορφώνεται στο ιστορικό υψηλό 23,1% το 2013. Το 
2014 σημειώνεται η πρώτη ελαφρά μείωση του κινδύνου 
φτώχειας (22,1%) και από το 2015 έως το 2019 παρατηρεί-
ται η συστηματική αποκλιμάκωση των μεγεθών, με τον 
κίνδυνο φτώχειας να εμφανίζεται μικρότερος ακόμη και 
σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα το 2019 (17,9% με 
σωρευτική μείωση 4,2 ποσοστιαίων μονάδων στην τετρα-
ετία). Το 2020 ο κίνδυνος φτώχειας μειώθηκε ελαφρά σε 

 
22 Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή τα κοινωνικά επιδόματα (παροχές κοινω-
νικής βοήθειας, όπως το κοινωνικό μέρισμα, το επίδομα μακροχρόνια α-
νέργων κ.λπ., οικογενειακά επιδόματα, όπως επιδόματα τέκνων, καθώς 
και επιδόματα ή βοηθήματα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανό-
τητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές) και οι συντάξεις στο συνολικό δια-
θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 

17,7%. Την ίδια χρονιά όμως αυξήθηκε ο κίνδυνος παιδι-
κής φτώχειας, ο οποίος ανήλθε σε 21,4%, αυξημένος κατά 
0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019. 

Πίνακας: Κίνδυνος φτώχειας (%) μετά τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις (κατά ομάδες ηλικιών και φύλο) 

Ηλικία 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σύ-
νολο 

23,1 23,1 22,1 21,4 21,2 20,2 18,5 17,9 17,7 

18 -64 23,8 24,1 23,5 22,5 22,7 21,7 19,8 18,9 18,5 

65+ 17,2 15,1 14,9 13,7 12,4 12,4 11,6 12,9 13,2 

0-17 26,9 28,8 25,5 26,6 26,3 24,5 22,7 21,1 21,4 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισαν οι κοι-
νωνικές μεταβιβάσεις22 της περιόδου. Συγκεκριμένα, για 
το 2020 ο κίνδυνος φτώχειας πριν από τις κοινωνικές με-
ταβιβάσεις ανερχόταν σε 48,3%. Ως εκ τούτου, τα κοινω-
νικά επιδόματα συνέβαλαν στη μείωση του ποσοστού 
του κινδύνου φτώχειας κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες, 
ενώ οι συντάξεις κατά 24,8 ποσοστιαίες μονάδες.  

Γράφημα: Κίνδυνος φτώχειας (%) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Το ποσοστό των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας και απο-
κλεισμού23 μειώθηκε από το ιστορικό υψηλό 36% το 2014 
σε 30,0% το 2019 και περαιτέρω σε 28,9% το 2020. 

 

 

 

23 Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: πληθυσμός 
σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις (δηλαδή πληθυσμός που στε-
ρείται τουλάχιστον 4 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών) ή που 
διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. 
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Γράφημα: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε 
κοινωνικό αποκλεισμό: 2005, 2008-2020 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Οι εργαζόμενοι 18-64 ετών αντιμετωπίζουν χαμηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τους ανέργους και 
τους οικονομικά μη ενεργούς (νοικοκυρές κ.λπ.). Το πο-
σοστό κινδύνου φτώχειας για τους εργαζομένους 18 έως 
64 ετών ανέρχεται σε 10,0%, σημειώνοντας μείωση κατά 
0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το έτος 2019. Μείωση 
κατά 1 ποσοστιαία μονάδα παρουσίασε το ποσοστό κινδύ-
νου φτώχειας για τις εργαζόμενες γυναίκες 18-64 ετών, 
ενώ αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το αντί-
στοιχο ποσοστό για τους εργαζόμενους άνδρες, τα οποία 
διαμορφώθηκαν σε 7,1% και 12,0%, αντίστοιχα. 

Για τους ανέργους, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο κίνδυνος 
φτώχειας είναι σημαντικά μεγαλύτερος και ανέρχεται σε 
45,3%, παρουσιάζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ αν-
δρών και γυναικών (51,9% και 39,5% αντίστοιχα), δηλαδή 
σχεδόν ένας στους δύο ανέργους αντιμετωπίζει κίνδυνο 
φτώχειας. Ο κίνδυνος φτώχειας για όσους είναι οικονο-
μικά μη ενεργοί (μη συμπεριλαμβανομένων των συντα-
ξιούχων) αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα και α-
νήλθε σε 25,1%, αφορά δηλαδή έναν στους τέσσερις. Τα 
σχετικά ποσοστά είναι 25,6% για τις γυναίκες και 22,8% για 
τους άνδρες.  

Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη α-
πασχόληση ανέρχεται σε 9,0%, ενώ για τους εργαζομέ-
νους με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 21,0%.  

 
24 OECD, Better Life Index, 2021 
25 Πληθυσμός που αντιμετωπίζει οικονομική δυσκολία σε τουλάχιστον 

τέσσερις από τις εννέα διαστάσεις υλικής υστέρησης που συνθέτουν το 

δείκτη: 1) Δυσκολίες ανταπόκρισης στην πληρωμή πάγιων λογαρια-

σμών, 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 δια-

κοπών, 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 

Συμπεραίνεται ότι η απασχόληση καθορίζει σε μεγάλο 

βαθμό το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας, κάτι που απο-

τυπώνεται και σε έρευνα του ΟΟΣΑ24, στην οποία οι Έλλη-

νες φαίνεται να αισθάνονται ανασφάλεια σε ποσοστό 

29,8% εάν χάσουν το επάγγελμά τους (λόγω της αναμενό-

μενης απώλειας εισοδήματος), ποσοστό πολύ υψηλότερο 

από τον αντίστοιχο μέσο όρο του ΟΟΣΑ (7%) και, επίσης, 

το υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Για το έτος 2020, ο κίνδυνος φτώχειας για όσους έχουν 
ολοκληρώσει προσχολική, πρωτοβάθμια και το πρώτο 
στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμάται ότι 
αυξάνεται σε 24,4%, για όσους έχουν ολοκληρώσει το 
δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με-
ταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε 16,9%, ενώ 
για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο 
στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 7,1%. Άρα, όσο 
υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο μικρότε-
ρος είναι ο κίνδυνος φτώχειας. 

Υλική στέρηση-αδυναμία ανταπόκρισης σε έκτακτες και 
πάγιες δαπάνες 

Η υλική στέρηση25 των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών 
παρουσίασε τη μεγαλύτερη υποχώρηση από όλες τις κοι-
νωνικές ομάδες, καθώς ύστερα από το κορυφαίο 26,7% το 
2016 μειώθηκε σε 23,8% το 2017 και περαιτέρω σε 18,6% 
το 2018 και σε 17,6% το 2019, μείωση δηλαδή 6,2 ποσο-
στιαίων μονάδων το διάστημα 2014-2019. Το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2009 ήταν 11,9%. 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 για 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 ποσο-
στιαίες μονάδες. Η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρε-
σιών26 αφορά όχι μόνο τον φτωχό πληθυσμό, αλλά και 

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 αδυναμία να 

διαθέτουν ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο και 9) Οικονομική αδυναμία για ι-

κανοποιητική θέρμανση. 
26 Δυσκολία ανταπόκρισης στην πληρωμή έκτακτων οικονομικών ανα-
γκών, αδυναμία κάλυψης εξόδων για διακοπές μίας εβδομάδας το χρόνο, 
αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτό-
πουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση 
της κατοικίας, έλλειψη βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο ρούχων, έγ-
χρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αδυναμία αποπληρωμής 
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τον μη φτωχό πληθυσμό της χώρας. Η ηλικιακή κατηγορία 
των 18-64 ετών εμφανίζει αύξηση ως προς τη στέρηση βα-
σικών αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,6 ποσοστιαίες μονά-
δες (17,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 10,3%.  

Γράφημα: Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού με υλικές υ-
στερήσεις κατά ομάδες ηλικιών 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Επίσης, η δυσκολία κάλυψης των δαπανών διαβίωσης 
δεν αφορά μόνο τα φτωχά νοικοκυριά αλλά περίπου το 
ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των νοικοκυριών. Το 35% 
του συνόλου των νοικοκυριών και περίπου το 60% των 
φτωχών νοικοκυριών δεν έχει αποταμιεύσεις για να στηρί-
ξει το επίπεδο διαβίωσής του σε περίπτωση που μείνει χω-
ρίς εισόδημα. Επίσης, το ποσοστό του πληθυσμού που 
διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχεται σε 
29,1% για το σύνολο του πληθυσμού, σε 25,8% για τον μη 
φτωχό πληθυσμό και σε 44,6% για τον φτωχό πληθυσμό. 
Tο 43,7% των νοικοκυριών που έχουν λάβει καταναλωτικό 
δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών δηλώνει ότι δυ-
σκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή αυτού ή των δό-
σεων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση της μέσης μηνιαίας 
δαπάνης ανάλογα με το αν τα νοικοκυριά βρίσκονται 

κάτω από το κατώφλι φτώχειας ή όχι. Η συνολική μέση 
μηνιαία δαπάνη τόσο των φτωχών όσο και των μη φτω-

χών νοικοκυριών υπερβαίνει τον κατώτατο μισθό. 

Η αδυναμία ανταπόκρισης σε έκτακτες αλλά και πάγιες 
δαπάνες αφορά όχι μόνο τον φτωχό πληθυσμό αλλά και 

μέρος του μη φτωχού πληθυσμού της χώρας. 

 

 

 
δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαρια-
σμών 
27 τα 395 ευρώ αποτελούν το μηνιαίο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του 
ετήσιου κατωφλίου του κινδύνου φτώχειας. 

Το 96,7% των φτωχών νοικοκυριών και το 40,8% των μη 
φτωχών δηλώνει οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτα-

κτες, αλλά αναγκαίες, δαπάνες ύψους περίπου 395 
ευρώ27. Το 71,6% των φτωχών νοικοκυριών και το 28,5% 
των μη φτωχών αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμε-

τώπιση των συνήθων αναγκών του με το συνολικό μη-
νιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά του. Το 50,1% των φτωχών 

νοικοκυριών και το 23,6% των μη φτωχών δηλώνει δυ-
σκολία στην έγκαιρη πληρωμή πάγιων λογαριασμών, ό-

πως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυ-
σικού αερίου κ.ά. 

Σύμφωνα με Έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. 28, 
κατά την περίοδο της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης διαπιστώνεται η περιορισμένη δυνα-
τότητα των νοικοκυριών να αποταμιεύσουν, ταυτόχρονα 
όμως διαπιστώνεται και η διαφορά που υπάρχει από το 
2012 μέχρι σήμερα μεταξύ του διαθέσιμου εισοδήματος 

των νοικοκυριών και της κατανάλωσής τους. Η πανδημική 
κρίση επιδείνωσε τα ήδη συμπιεσμένα από την πολύ-

χρονη οικονομική κρίση εισοδήματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ29, μόλις το 37% του 
συνόλου των νοικοκυριών και το 9% των φτωχών νοικο-
κυριών κατάφερε να αποταμιεύσει το 2020, ενώ το 43% 
του συνόλου των νοικοκυριών και το 67% των φτωχών νοι-
κοκυριών έπρεπε είτε να δανειστεί είτε να ξοδέψει από τις 
αποταμιεύσεις του. Δεδομένου ότι τα περισσότερα νοικο-
κυριά είναι αναγκασμένα είτε να δανειστούν είτε να αξιο-
ποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους, εντείνεται ο κίνδυνος 
φτωχοποίησής τους συνολικά. 

Η αδυναμία της συντριπτικής πλειονότητας των νοικοκυ-
ριών να αποταμιεύσει, δημιουργεί ανησυχία αναφορικά 

με τη χρηματοοικονομική τους συνοχή, τη μεσοπρόθεσμη 
δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και την αύ-
ξηση της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των πολιτών. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ιδιω-
τικής δαπάνης προορίζεται για φαγητό και για στέγη. Συ-
γκεκριμένα, για το 2021 η ιδιωτική δαπάνη σε στέγη, ηλε-
κτρισμό κ.ά. έχει αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, ό-
πως και η ιδιωτική δαπάνη για φαγητό (το ίδιο γίνεται και 
στην εκπαίδευση, την υγεία κ.ά.). 

28ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2020). Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια Έκ-
θεση, Αθήνα 
29ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυ-
ριών, 2021  
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Στεγαστική ανασφάλεια 

Κατά την τελευταία, προ δεκαετίας, απογραφή περίπου το 

9% του πληθυσμού της χώρας ήταν μετανάστριες και με-

τανάστες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων διέμεναν 

στην περιφέρεια Αττικής και στο δήμο Αθηναίων. Τα στοι-

χεία του 2011 έδειχναν ότι σχεδόν 14% των νοικοκυριών 

στην Αθήνα αντιμετώπιζε συνθήκες οικιακού συνωστι-

σμού, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μεταναστριών και 

μεταναστών υπό αυτές τις συνθήκες ανερχόταν στο 45%.  

Τη στιγμή που σημαντικά τμήματα του μόνιμου μετανα-

στευτικού πληθυσμού της χώρας βρίσκονται αντιμέτωπα 

με τα πολλαπλά πρόσωπα της επισφάλειας και την απρο-

θυμία της ελληνικής Πολιτείας στην ισότιμη ένταξή τους, 

το πρόγραμμα «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή» δίνει 

σε υπηκόους τρίτων χωρών τη δυνατότητα απόκτησης πε-

νταετούς άδειας διαμονής και ανανέωσης αυτής, καθώς 

και ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ και της ζώνης Σέν-

γκεν, εφόσον αποκτήσουν ακίνητη περιουσία συνολικού 

ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Το 2020 χορηγήθηκαν 

συνολικά 8.575 άδειες διαμονής σε αγοραστές-επενδυτές 

ακινήτων, ενώ κατά το τρέχον έτος 9.332, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων αφορούσε Κινέζους υπηκόους. Η 

απόκτηση της Golden Visa δεν προϋποθέτει ελάχιστο 

χρόνο διαμονής στη χώρα, ενώ δίνει στους κατόχους της 

τη δυνατότητα εκμίσθωσης της ακίνητης περιουσίας που 

διαθέτουν στην Ελλάδα. Συχνά οι ιδιοκτήτες των «χρυσών 

ακινήτων» τα διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση, με α-

ποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου για μα-

κροχρόνια μίσθωση αποθέματος κατοικιών. 

Ήδη πριν από την επέλαση της πανδημικής κρίσης τα πο-

σοστά των νοικοκυριών με δυσκολίες ανταπόκρισης στην 

πληρωμή πάγιων λογαριασμών έδειχναν ότι η δυνατό-

τητα κάλυψης του στεγαστικού κόστους τείνει να εξελι-

χθεί σε προνόμιο λίγων και οικονομικά εύπορων. Σύμ-

φωνα με την Eurostat, το 2018 το 83,1% των ενοικιαστών 

στην Ελλάδα δαπανούσαν περισσότερο από το 40% του ει-

σοδήματός τους για τα έξοδα στέγης. 

 
30 Αξίζει να σημειωθεί πως ως φτωχοί ορίζονται όσοι έχουν εισόδημα μι-
κρότερο από́ ή ίσο με το κατώφλι της φτώχειας, το οποίο σύμφωνα με τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ανέρχεται στο ποσό των 5.266 ευρώ ετη-
σίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό τη στιγμή που το μέσο ετήσιο διαθέ-
σιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας μας εκτιμήθηκε σε 17.250 
ευρώ. Ενώ ως μη-φτωχός πληθυσμός, ορίζονται όσοι έχουν εισόδημα με-
γαλύτερο από́ το κατώφλι της φτώχειας.  

Tα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με έτος ανα-

φοράς το 2019, δείχνουν ότι το ποσοστό ́των νοικοκυριών 

που δηλώνουν οικονομική́ αδυναμία να έχουν ικανοποιη-

τική ́θέρμανση το χειμώνα ανέρχεται σε 17,1%, με το αντί-

στοιχο ποσοστό ́για τα φτωχά́ νοικοκυριά́ να είναι 39,1% 

και για τα μη φτωχά νοικοκυριά́ 12,4%30. 

Η δεκαετία της ύφεσης διεύρυνε τις εισοδηματικές, κοινω-
νικές και περιφερειακές ανισότητες, άρα και τα τμήματα 
του πληθυσμού που χρειάζονται βοήθεια. Ύστερα από την 
κορύφωση της επιδείνωσης όλων των κοινωνικών δεικτών 
στο διάστημα της περιόδου 2012-2014, όταν και σημειώ-
θηκαν ιστορικά υψηλά σε μια σειρά από τομείς (ανεργία, 
ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός), από το 
2016 και μετά καταγράφεται συστηματική αποκλιμάκωση 
των δυσμενών μεγεθών και βελτίωση των σχετικών δει-
κτών, με αποτέλεσμα το 2019 να παρατηρείται επιστροφή 
πολλών δεικτών στα προ κρίσης επίπεδα.  

Η άνιση κατανομή εισοδήματος 

Το 2020 παρατηρούμε διακοπή της τάσης αποκλιμάκωσης 
των ανισοτήτων και επιδείνωση της ανισοκατανομής 
πλούτου. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Euro-
stat, το 2020 η εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα ήταν 
υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ και, με βάση τα παρα-
πάνω, τίθεται εν αμφιβόλω η χρηματοοικονομική σταθε-
ρότητα της οικονομίας της χώρας μας σε μακροοικονομικό 
επίπεδο. O συντελεστής Gini31, αφού άγγιξε το υψηλότερο 
επίπεδο το 2014 (34,5), άρχισε να υποχωρεί για πρώτη 
φορά το 2015 (34,2), ενώ το 2019 κατέγραψε τη χαμηλό-
τερη τιμή από την έναρξη της κρίσης (31,0) αλλά και από 
το 1995 (που είναι η παλαιότερη χρονολογία βάσης δεδο-
μένων της Eurostat), συγκλίνοντας έτσι με την τιμή του δεί-
κτη για το 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (30,2). Ωστόσο, το 
2020 σημειώνει αντιστροφή τάσης και ανέρχεται στο 31,4. 

Το ίδιο ισχύει και για τον λόγο του πλουσιότερου 20% του 
πληθυσμού προς το φτωχότερο 20% (δείκτης S80/S2032), 
που ανήλθε σε 5,2 το 2020 (S80/S20 ratio). Αυτό σημαίνει 
πως το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% 
του πληθυσμού είναι 5,2 φορές μεγαλύτερο από το μερί-
διο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυ-
σμού. Επιπλέον, φαίνεται ότι τα υψηλότερα εισοδηματικά 

31 ο συντελεστής Gini ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών μεριδίων του 
πληθυσμού, κατανεμημένων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, προς 
το αθροιστικό μερίδιο του συνολικού εισοδήματος όλου του πληθυσμού. 
η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 0 (πλήρης εισοδηματική ισότητα) και 1 
(πλήρης εισοδηματική ανισότητα). 
32 είναι το εισόδημα που κατέχει το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού 
προς αυτό που κατέχει το 20% του φτωχότερου. 
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κλιμάκια ενίσχυσαν ελαφρά το εισοδηματικό τους μερίδιο 
έναντι των πιο φτωχών. Πράγματι, το 25% πληθυσμού με 
το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 45% του συνολικού ε-
θνικού διαθέσιμου εισοδήματος (ποσοστό αυξημένο σε 
σχέση με το 2019) έναντι μόλις 10,4% που κατέχει το 25% 
του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα (σταθερό σε 
σχέση με το 2019). 

Γράφημα: Δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντε-
λεστής Gini & S80/S20) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Τα δεδομένα αποτυπώνουν μία σταθερή τάση βελτίωσης 
των δεικτών μέτρησης της ανισότητας, της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού για την περίοδο 2015-
201933, που φαίνεται να διακόπτεται/ανατρέπεται τα τε-
λευταία έτη, κάτι που παρατηρούμε και σε άλλες ενδεικτι-
κές ευρωπαϊκές χώρες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 

Παιδική φτώχεια 

Ο κίνδυνος φτώχειας για τα παιδιά ή αλλιώς για την ηλι-

κιακή ομάδα 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) κατέγραψε, επί-

σης, μεγάλη πτώση το διάστημα 2014-2019 -μεγαλύτερη 

από όλες τις ηλικιακές ομάδες- και συγκεκριμένα κατά 4,4 

ποσοστιαίες μονάδες, από 25,5% το 2014 σε 22,7% το 

2018 και 21,1% το 2019, ποσοστό χαμηλότερο και από τα 

 
33 κοινωνική πολιτική & κοινωνικοί δείκτες 2015-2019 
34 Μπαλούρδος, Δ. (2011). Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον 
οικονομικό αποκλεισμό: Αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτι-
κές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α´- Β´, σελ. 165-192. 
35 Ν. 4837/2021 (ΦΕΚ Α' 178/01-10-2021) Πρόληψη και αντιμετώπιση πε-
ριστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυ-
ψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προ κρίσης επίπεδα. Μη συμπεριλαμβανομένων των κοι-

νωνικών μεταβιβάσεων, ο κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται 

σε 36,1%, άρα το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων 

μειώνει το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κατά 15,2 πο-

σοστιαίες μονάδες. 

Γράφημα: Κίνδυνος φτώχειας παιδιών πριν και μετά τις 

κοινωνικές μεταβιβάσεις 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Ιδιαίτερα ανησυχητικός, μάλιστα, είναι ο δείκτης που ανα-

φέρεται στον κίνδυνο φτώχειας των νοικοκυριών με δύο 

παιδιά, τα οποία χτυπήθηκαν ιδιαίτερα μέσα στην οικονο-

μική κρίση34, αλλά το 2020, εν μέσω πανδημίας, φαίνεται 

να αγγίζει το ιστορικό υψηλότερο (27,4%). 

Θεσμικές παρεμβάσεις και εξελίξεις εφαρμογής πολιτι-
κών για την παιδική προστασία 

Στις κυριότερες συγκαταλέγεται ο ν. 4837/2021. Στα μέρη 
Α’ έως και Ε’ συμπυκνώθηκαν σειρά παρεμβάσεων που εί-
χαν, ανάμεσα σε άλλα, ως στόχευση την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση περιστατικών κακοποίησης των ανηλίκων που δια-
βιούν σε φορείς παιδικής προστασίας, τα οποία είτε κα-
ταγγέλλονται είτε υποπίπτουν στην αντίληψη των απασχο-
λουμένων. Στον ίδιο νόμο ορίζεται ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση εργασίας, και η παρουσία υπευθύνου παιδικής 
προστασίας σε κάθε δομή που φροντίζει ή φιλοξενεί παι-
διά35. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν εισηγήσεις με σκοπό τη 
μελλοντική εφαρμογή του θεσμοθετηθέντος προγράμμα-
τος προσχολικής αγωγής «Κυψέλη36», με βάση δεδομένα 
προγραμμάτων του εξωτερικού, που περιλαμβάνονται σε 
δημοσιευμένη μελέτη με εκτιμώμενο σκοπό τη βελτίωση 
της υφιστάμενης κατάστασης.  

σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για 
την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για 
τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις 
36 Διανέοσις, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2021), Το 
νέο πλαίσιο για την προσχολική αγωγή των παιδιών 0-4 στην Ελλάδα, Ι-
ούλιος 2021 

37
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https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/07/Preschool_White-paper_final.pdf
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Σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευ-
σης και της Κατάρτισης 202137 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Ελλάδα, η χώρα κατατάσσεται στην τε-
λευταία θέση ανάμεσα στις χώρες τις ΕΕ σε ό,τι αφορά τη 
συμμετοχή των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και 
φροντίδα, με το 68,8% των παιδιών ηλικίας από 3 έως 6 
ετών να συμμετέχει στα εν λόγω προγράμματα το 2020, 
ποσοστό κατά πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ευρω-
παϊκό μέσο όρο (92,8%). Επίσης, καταγράφεται σημαντική 
βελτίωση του ποσοστού των παιδιών κάτω των 3 ετών που 
ήταν εγγεγραμμένα σε επίσημες υπηρεσίες παιδικής προ-
στασίας, μιας και το 2009 το ποσοστό ήταν 11%, ενώ το 
2019 έφθασε το 32,4%. Εντούτοις, παραμένει χαμηλότερο 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (35,5%). 

Στην κατεύθυνση αυτή είναι και το πρόγραμμα «Νταντά-
δες της γειτονιάς» (θεσμοθετήθηκε με τον ίδιο νόμο), του 
οποίου η εκκίνηση αναμένεται το νέο έτος και προβλέπε-
ται να έχει αρχικά πιλοτικό χαρακτήρα38.  

Τέλος, σχετικά με την καθυστέρηση που επισημάνθηκε σε 
ότι αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταρρύθ-
μισης των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυ-
μάτων - «Σπίτι του Παιδιού»,39 θεσμός που συστάθηκε με 
το ν. 4478/2017 και του οποίου η αυτοτέλεια ρυθμίστηκε 
με τον ν. 4640/201940, στις 15 Ιανουαρίου 2021 ακολού-
θησε η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος41 όπου ορίζονται 
τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων - 
«Σπίτι του Παιδιού». Εντούτοις42, στη δημόσια συζήτηση 
εγείρονται προβληματισμοί εξαιτίας της συνυπογραφής 
προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουρ-
γείο και ανώνυμη εταιρεία με μη σαφή αντιστοίχιση του 
σκοπού ενεργού συμβολής στην πρόληψη της θυματοποί-
ησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων.  

 
37 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2021), Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευ-
σης και της κατάρτισης 2021 
38 Kathimerini.gr, Ξεκινάει τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα «Νταντάδες 
της Γειτονιάς», 28.09.2021 
39 Συνήγορος του Πολίτη- Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, (2020), Κα-
θυστέρηση λειτουργίας της δομής Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλι-
κων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού», Πόρισμα 
40 Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019 και Διορθώσεις Σφαλμάτων ΦΕΚ 
Α' 194/04-12-2019) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
- Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις  
41 Προεδρικό Διάταγμα 6/2021(ΦΕΚ Α 7/15-01-2021) 
42 Enainstitute.org, Συζήτηση με θέμα: «Σπίτι του παιδιού»: Δικαίωμα 
προστασίας του παιδιού», Απόσπασμα Εισηγήσεως, κας Ξένης Δημη-
τρίου, Εισαγγελέως Αρείου Πάγου επί τιμή, 18 Μαρτίου 2021 
43 Tsamakis K, et al. COVID-19 pandemic and its impact on mental health 
of healthcare professionals. Exp Ther Med. 2020 Jun;19(6):3451-3453. 

Η αναγκαιότητα άμβλυνσης δυσμενών συνεπειών της 
πανδημίας 

Καθώς διαπιστώνονται οι σημαντικές ψυχολογικές επι-
πτώσεις, συνεπεία των περιοριστικών μέτρων43, επιβάλλε-
ται η ενεργοποίηση επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι ο-
ποίοι οφείλουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο 
σχεδιασμό και στην οργάνωση παρεμβάσεων οι οποίες θα 
έχουν προληπτικό χαρακτήρα, αλλά και θα περιορίζουν τη 
μετα-πανδημική επίδραση44.  

Με βάση τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διογκούμενη 
αβεβαιότητα και ανασφάλεια45, καταγράφεται αυξημένη 
ανησυχία των γονέων, αφού, σύμφωνα με έκθεση του 
ΟΟΣΑ, περισσότερο από 80% των Ελλήνων γονέων αγω-
νιούν για την πρόσβαση των παιδιών τους σε ποιοτική 
φροντίδα και εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα ζητούν περισ-
σότερη και ουσιαστική υποστήριξη από την Πολιτεία46.  

Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρεί να επιδράσει το πλέγμα 
πολιτικών που εμπεριέχονται στο πιλοτικό Πρόγραμμα 
Child Guarantee47. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει να δια-
σφαλίσει ότι τα ευάλωτα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε 
ποιοτικές υπηρεσίες, ενώ αποσκοπεί στο να εφαρμόσει 
παρεμβάσεις που θα έχουν αποδεδειγμένο αντίκτυπο 
στην παιδική φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό48.  

Στην έκθεση της UNICEF με τίτλο: «Εθνικό Πρόγραμμα 
2022-2026: Η Κατάσταση των Παιδιών και των Νέων στην 
Ελλάδα», πραγματοποιείται μνεία στην αναγκαιότητα α-
ντιμετώπισης ζητημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και ε-
φήβους. Παράλληλα, διατυπώνονται εκτιμήσεις που σχε-
τίζονται με το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από 
τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, ο οποίος αναμέ-
νεται να μειωθεί από 30,5% (ή 31,5% σύμφωνα με τη Eu-
rostat)49 σε 17%50. 

doi: 10.3892/etm.2020.8646. Epub 2020 Apr 7. PMID: 32346406; PMCID: 
PMC7185082. 
44 Kontoangelos K, Economou M, Papageorgiou C. Mental Health Effects 
of COVID-19 Pandemia: A Review of Clinical and Psychological Traits. Psy-
chiatry Investig. 2020 Jun;17(6):491-505. doi: 10.30773/pi.2020.0161. 
Epub 2020 Jun 15. PMID: 32570296; PMCID: PMC7324731. 
45 Δημόπουλος Θ., Εμπιστοσύνη: το αποτέλεσμα της αξιοπιστίας των επι-
χειρημάτων και της αλήθειας των προθέσεων, Έντυπη έκδοση, Εφημε-
ρίδα των Συντακτών, 24 Νοεμβρίου 2021 
46 OECD, (2021), Caregiving in crisis: Gender inequality in paid and unpaid 
work during COVID-19, 13 December 2021 
47 European Commission, (2021), European Child Guarantee 2021  
48 Unicef.org, Child Guarantee, 2021 
49 Eurostat, (2021), At risk of poverty or social exclusion in Greece, 2020 
50 UNICEF, (2021), «Εθνικό Πρόγραμμα 2022-2026: Η Κατάσταση των Παι-
διών και των Νέων στην Ελλάδα», Δεκέμβριος 2021  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc0fb3ef-57dc-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-el
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc0fb3ef-57dc-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-el
https://www.kathimerini.gr/economy/561514951/xekinaei-ton-fevroyario-to-programma-ntantades-tis-geitonias/
https://www.kathimerini.gr/economy/561514951/xekinaei-ton-fevroyario-to-programma-ntantades-tis-geitonias/
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_190_2019.pdf&t=bb0c6335eedd7771309cfdd28f8cded6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_190_2019.pdf&t=bb0c6335eedd7771309cfdd28f8cded6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_190_2019.pdf&t=bb0c6335eedd7771309cfdd28f8cded6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_190_2019.pdf&t=bb0c6335eedd7771309cfdd28f8cded6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_190_2019.pdf&t=bb0c6335eedd7771309cfdd28f8cded6
https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2021/a/fek_a_7_2021.pdf&t=eed3f6d0049f1bd2e42f4d8c5681db0b
https://www.enainstitute.org/event/%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83/
https://www.enainstitute.org/event/%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83/
https://www.enainstitute.org/event/%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83/
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/320576_empistosyni-apotelesma-tis-axiopistias-ton-epiheirimaton-kai-tis-alitheias
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/320576_empistosyni-apotelesma-tis-axiopistias-ton-epiheirimaton-kai-tis-alitheias
https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/320576_empistosyni-apotelesma-tis-axiopistias-ton-epiheirimaton-kai-tis-alitheias
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1122_1122019-pxf57r6v6k&title=Caregiving-in-crisis-Gender-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-COVID-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1122_1122019-pxf57r6v6k&title=Caregiving-in-crisis-Gender-inequality-in-paid-and-unpaid-work-during-COVID-19
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1428&furtherNews=yes&newsId=10024
https://www.unicef.org/greece/child-guarantee
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/PovertyDay/PovertyDay_2020/index.html
https://www.unicef.org/greece/media/1366/file/%CE%A4%CE%BF%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20UNICEF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%202022-2026.pdf
https://www.unicef.org/greece/media/1366/file/%CE%A4%CE%BF%20%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20UNICEF%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%202022-2026.pdf
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Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προτείνονται 
πολιτικές όπως η δημιουργία κέντρων πρώιμης παιδικής 
μέριμνας ή ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία μονάδων 
παιδικής μέριμνας στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων 
εταιρειών. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μονάδων παιδικής 
μέριμνας σε ιδιωτικές εταιρείες στοχεύει στη σταδιακή α-
νάπτυξη μιας κουλτούρας που ενισχύει την ισορροπία με-
ταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τις ίσες ευ-
καιρίες για την ομαλή επανένταξη των νέων μητέρων στην 
αγορά εργασίας51. 

Αναδοχή & Υιοθεσία 

Ο ν. 4538/2018 αποτέλεσε παράδειγμα των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών στον τομέα τη παιδικής προστασίας και 
κοινωνικής φροντίδας52. Μέχρι 05/04/2021 ο συνολικός α-
ριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται στις μονάδες παι-
δικής προστασίας της χώρας είναι 1.564, με επτά φορείς 
του Δημοσίου να φιλοξενούν άτομα με αναπηρία και περί 
τους εκατόν πενήντα να είναι ανήλικοι έχοντες σχετική 
γνωμάτευση53.  

Πιο πρόσφατα στοιχεία που αναπαριστούν τη στιγμιαία α-
πεικόνιση του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων (έως και 
03/10/21) αναφέρουν ότι εντός των κλειστών μονάδων 
παιδικής προστασίας υπάρχουν 1.468 ανήλικοι, περιλαμ-
βανομένων αυτών που βρίσκονται σε πρόταση σύνδεσης 
ή σε περίοδο προσαρμογής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί 
η διαδικασία τοποθέτησής τους σε οικογένεια. Επιπλέον, 
αναφέρεται ότι έως και τις 07/07/20 ολοκληρώθηκαν 419 
αναδοχές και 386 υιοθεσίες, ενώ εκκρεμούν 2.113 αιτή-
ματα για υιοθεσία και 301 για αναδοχή. Στο παρελθόν, σε 
ό,τι αφορά στην υιοθεσία54, το 2015 οι σχετικές πράξεις α-
νήλθαν σε 271 στο σύνολο της χώρας, καταγράφοντας μεί-
ωση της τάξης του 24,9% σε σχέση με το προηγούμενο έ-
τος (361 υιοθεσίες), με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατη-
ρείται στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (-66,7%) και τη 
μικρότερη σε αυτές της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου 
(-6,7%). Εντούτοις, σε πιο πρόσφατη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, 
την 1η Νοεμβρίου 2021 καταγράφεται ότι οι πράξεις υιο-
θεσίας του έτους 2020 ανήλθαν σε 217 έναντι 283 το 2019, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,3%. Ειδικότερα, τις μεγα-
λύτερες μειώσεις σημείωσαν οι περιοχές της Κεντρικής 

 
51 COFACE – Confederation of Family Organizations in the European Un-
ion, (2020), Child Compass 2030: For a Europe which invests in shaping a 
healthy society, environment and economy fit for children, November 
2020 
52 Ν. 4538/2018 (Α’ 85/16-05-2018) 
53 Paidi.gov.gr, Στοιχεία και Αριθµητικά ∆εδοµένα του Πληροφορικού Συ-
στήματος (Π.Σ.) www.anynet.gr, Ιούνιος 2021  

Ελλάδας από 29 το 2019 σε 19 το 2020 (-34,5%), της Βό-
ρειας Ελλάδας από 78 το 2019 σε 54 το 2020 (-30,8%) και 
της Αττικής από 153 το 2019 σε 128 το 2020 (-16,3%).55  

Γενικότερα, η προώθηση του εν λόγω θεσμού, παρά τη 
διαμορφούμενη θετική δυναμική που διαμορφώθηκε α-
μέσως μετά τη θέσπισή του, παρουσιάζει ακόμη δυσκο-
λίες. Όπως μάλιστα επισημαίνεται και σε ειδική έκθεση 
του Συνηγόρου του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παι-
διού: «Παρά την ομόθυμη αναγνώριση των σημαντικών 
πλεονεκτημάτων της αναδοχής από τους αρμόδιους φο-
ρείς της Πολιτείας και το σύνολο των επαγγελματιών και 
παρά την ψήφιση του ν. 4538/18, η αναδοχή εξακολουθεί 
να εφαρμόζεται σε εξαιρετικά περιορισμένη κλίμακα, δε-
δομένης της ανεπάρκειας στελέχωσης, εξειδίκευσης και 
διαθέσιμων πόρων στο σύνολο των αρμόδιων για την ε-
φαρμογή και τακτική παρακολούθηση του θεσμού κοινω-
νικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια». Στη συνέ-
χεια, ο Συνήγορος συμπληρώνει ότι: «Η αναδοχή εξακο-
λουθεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερογενής προς την ι-
δρυματική φροντίδα, καθώς υλοποιείται κυρίως μέσω 
προγραμμάτων ορισμένων ιδρυμάτων για τα ήδη φιλοξε-
νούμενα παιδιά, ενώ η υποδομή παραμένει σχεδόν ανύ-
παρκτη σε ό,τι αφορά στην άμεση τοποθέτηση παιδιών 
που χρειάζονται φιλοξενία και φροντίδα σε ανάδοχες οι-
κογένειες αντί ιδρυμάτων από τις κοινωνικές υπηρεσίες 
της κοινότητας».  

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «οι κοινωνικές υπηρεσίες 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχεδόν στο σύ-
νολό τους, είναι σοβαρά υποστελεχωμένες και, επιπλέον, 
δεν διαθέτουν ένα σαφές και επαρκές θεσμικό πλαίσιο αρ-
μοδιοτήτων σε σχέση με την παιδική προστασία και την υ-
ποστήριξη οικογενειών με σύνθετα ψυχοκοινωνικά προ-
βλήματα».56 Ταυτόχρονα, στοιχείο που προτείνεται να 
υιοθετηθεί είναι οι προϋπολογισμοί των ιδρυμάτων παιδι-
κής προστασίας να διαθέτουν εξειδικευμένες πιστώσεις 
με σκοπό τη μηνιαία επιδότηση των ανάδοχων οικογε-
νειών, καθώς από τη μείωση των ανηλίκων στα ιδρύματα 
παιδικής προστασίας δύνανται να εξοικονομηθούν σημα-
ντικά ποσά, τα οποία θα μπορούσαν να διοχετευθούν στην 
οικονομική ενίσχυση των ανάδοχων οικογενειών. Σε επίρ-
ρωση των παραπάνω, σύμφωνα με τεχνοοικονομικές με-
λέτες, το μηνιαίο συνολικό κόστος για ένα παιδί που 

54 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Έρευνα Υιοθεσιών 2015, 2016 
55 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), Έρευνα Πράξεων Υιοθεσίας έ-
τους 2020, 1 Νοεμβρίου 2021 
56 Κουβαριτάκη Ι., Στρατιδάκη, Σ., Τσαγκάρη, Μ., (2020), Ειδική Έκθεση - 
Από το ίδρυμα στην κοινότητα: εναλλακτική φροντίδα ευάλωτων παι-
διών και υποστήριξη οικογενειών, Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, Αύγουστος 2020  

https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2021/12/Child-Compass_FINAL.pdf
https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2021/12/Child-Compass_FINAL.pdf
https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2021/12/Child-Compass_FINAL.pdf
https://coface-eu.org/wp-content/uploads/2021/12/Child-Compass_FINAL.pdf
https://paidi.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%A5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82.pdf
https://paidi.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%A5%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82.pdf
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=276813&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/documents/20181/0111acbd-51bf-00e5-92cb-172c0292946d
https://www.statistics.gr/documents/20181/0111acbd-51bf-00e5-92cb-172c0292946d
https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ekthesh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ekthesh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ekthesh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/eidikh-ekthesh-prostasia-eyalwtwn-paidiwn.pdf
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διαβιεί υπό το καθεστώς ιδρυματικής φροντίδας έχει εκτι-
μηθεί στα 1.500 ευρώ περίπου ως κρατική μεικτή δαπάνη, 
πράγμα που προσδίδει το έρεισμα για την εφαρμογή εν-
δεχόμενης απευθείας αναλογικής επιδότησης αυτών57.  

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εφαρμογής του θε-
σμού, έλαβε χώρα η θέσπιση της χορήγησης σχετικής οι-
κονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 
κείμενες διατάξεις58. Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης 
έχουν αντανάκλαση σε γεγονότα που σημειώθηκαν σε πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα οποία έρχονται να επι-
βεβαιώσουν τα πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα σχετικά 
με την παιδική ορφανότητα και άλλες επιπτώσεις των επη-
ρεαζόμενων από την πανδημία παιδιών59. Όπως έχει κατα-
γραφεί, η αναγωγή για τα ελληνικά δεδομένα δείχνει ότι 1 
στα 5.000 παιδιά μένουν ορφανά τουλάχιστον από τον ένα 
γονιό τους εξαιτίας του κορονοϊού τον τελευταίο χρόνο60. 

Η προάσπιση δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία προς τη 
διαμόρφωση μίας συμπεριληπτικής αντίληψης 

Μία εκ των μεταρρυθμίσεων που εμπεριέχονται στο Ε-
θνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με την ονομα-
σία «Ελλάδα 2.0» και η οποία θεσπίστηκε κατά την τρέ-
χουσα περίοδο είναι ο θεσμός του «Προσωπικού Βοηθού» 
και η επιδότηση ενός ολοκληρωμένου πιλοτικού προγράμ-
ματος για την παροχή προσωπικής βοήθειας σε άτομα με 
αναπηρία με απώτερο στόχο την υποστήριξή τους στην ε-
παγγελματική και κοινωνική ενσωμάτωση. Εκτιμάται ότι η 
διαμόρφωση του επαγγελματικού περιγράμματος του 
«Προσωπικού Βοηθού» μπορεί να επιφέρει θετικά αποτε-
λέσματα στην αναγνώριση και εξασφάλιση της δηλωμένης 
εργασίας των ατόμων που παρέχουν αντίστοιχες υπηρε-
σίες σε άτομα με αναπηρία. Η εφαρμογή του προγράμμα-
τος «Προσωπικού Βοηθού» για ΑμεΑ σε εθνικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ιατρικής και λει-
τουργικής αξιολόγησης της αναπηρίας, έχει ως ορόσημο 
το 3ο τρίμηνο του 2024. Παράλληλα, εκκινεί μία πρωτο-
βουλία διαμόρφωσης ενιαίων πρωτοκόλλων υποστήριξης 
των παιδιών με διαταραχή φάσματος αυτισμού, ώστε να 
πλαισιωθεί η ιατρική/θεραπευτική αντιμετώπιση με 

 
57 Βαμβακίδης Σ., Φιλιππίδης, Γ., Χατζηφωτίου Σ., (2021), Η Τεκνοθεσία 
και η Αναδοχή Ανηλίκων ως Θεσμοί Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα, 
Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνική Πολιτική, Τεύχος 
15, σελ. 107-127 
58 Αριθμ. Γ.Π.Δ11/οικ.31720/21 (ΦΕΚ 2220 Β/26-5-2021): Χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής 
59 Hillis SD, Blenkinsop A, Villaveces A, et al., (2021), COVID-19–Associated 
Orphanhood and Caregiver Death in the United States. Pediatrics. 
2021;148(6):e2021053760 
60 In.gr., Κορονοϊός – Στοιχεία γροθιά στο στομάχι – Κάθε 12 δευτερόλε-
πτα ένα παιδί μένει ορφανό, 29 Δεκεμβρίου 2021  

παρεμβάσεις που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

Επιπροσθέτως, το χαμένο έδαφος που έχει επισημανθεί 
στη δημόσια σφαίρα61 σε ό,τι αφορά την προώθηση πολι-
τικών δημιουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης η 
οποία είχε ξεκινήσει στο παρελθόν φιλοδοξούν να καλύ-
ψουν προγράμματα που αποσκοπούν στην αποϊδρυματο-
ποίηση παιδιών και εφήβων με αναπηρίες μέσω: α) της το-
ποθέτησης ανηλίκων με σοβαρή αναπηρία ή/και σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές σε επαγγελματική αναδοχή, β) της με-
ταφοράς εφήβων από Μονάδες Παιδικής Προστασίας σε 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ειδικότερα, εκτιμάται 
ότι η μεταφορά των εφήβων σε Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), εκτός από την αποϊδρυματοποίηση 
των εφήβων ηλικίας 15-18 ετών (20% αυτών που ζουν σε 
μονάδες παιδικής προστασίας), θα υποστηρίξει επίσης τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και κατ’ επέκταση τη 
βαθμιαία απορρόφησή τους, σε συνδυασμό με άλλες πο-
λιτικές στην αγορά εργασίας62. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 
καταρτίστηκε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο κάνει εμφατική μνεία 
στον ν. 4488/2017 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό 
δίκαιο ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή δια-
τάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Αναπηρία με σκοπό την άρση των ε-
μποδίων στην πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων 
με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολι-
τική ζωή της χώρας63,64. Τέλος, εξαγγέλθηκε ότι ένας εκ των 
στόχων του επομένου έτους είναι η Κάρτα Αναπηρίας για 
180.000 ΑμεΑ.  

Η τωρινή συγκυρία και η βαθμιαία μετάβαση στην μετα-
πανδημική εποχή επιβάλλει την επιταχυνόμενη προώ-
θηση των ως άνω πρωτοβουλιών και την άμβλυνση των ει-
σοδηματικών65,66 και άλλων ανισοτήτων που παρατηρού-
νται παγκοσμίως. Την ίδια αναγκαιότητα αναδεικνύουν 
και τα ενδεικτικά παρατιθέμενα στοιχεία που σχετίζονται 
με την πρόσφατη εικόνα του ποσοστού του πληθυσμού 
των ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, η 

61 Βουλή των Ελλήνων, Η υπ’ αριθ. πρωτ. 5078/16-03-2021 
62 Βλ. αναφορά 52 
63 Ν. 4488/2017 (Α’ 137/13-09-2017), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημο-
σίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις 
64 Ελληνική Κυβέρνηση, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των Α-
τόμων με Αναπηρία, 2020  
65 Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. World Inequality Re-

port 2022, World Inequality Lab. 
66 Eurofound, Minimum wage – Yet another gender divide? 26.10.2021 

http://eekp.gr/wp-content/uploads/2021/12/EEKP-PERIODIKO-T15.pdf
http://eekp.gr/wp-content/uploads/2021/12/EEKP-PERIODIKO-T15.pdf
http://eekp.gr/wp-content/uploads/2021/12/EEKP-PERIODIKO-T15.pdf
http://eekp.gr/wp-content/uploads/2021/12/EEKP-PERIODIKO-T15.pdf
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-05_2021_%CE%93%CE%A0%CE%9411_%CE%9F%CE%99%CE%9A.31720_21.pdf?fbclid=IwAR227FYw4EDZSYRDvNr3W-LPjl7cPPaQAhP4HgGsHKooQ31SffEhnKrdz5I
https://opeka.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91-05_2021_%CE%93%CE%A0%CE%9411_%CE%9F%CE%99%CE%9A.31720_21.pdf?fbclid=IwAR227FYw4EDZSYRDvNr3W-LPjl7cPPaQAhP4HgGsHKooQ31SffEhnKrdz5I
https://www.in.gr/2021/12/29/b-science/sars-cov2/koronaios-stoixeia-grothia-sto-stomaxi-kathe-12-deyterolepta-ena-paidi-menei-orfano/
https://www.in.gr/2021/12/29/b-science/sars-cov2/koronaios-stoixeia-grothia-sto-stomaxi-kathe-12-deyterolepta-ena-paidi-menei-orfano/
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11594879.pdf
https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf
https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/wir2022-full-report-english.pdf?fbclid=IwAR1PhhCSjQUb4rZnqOdbg3XRnv3A79gFeK7Pl1aDIMawe4IZ0koubo8GXpc
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/wir2022-full-report-english.pdf?fbclid=IwAR1PhhCSjQUb4rZnqOdbg3XRnv3A79gFeK7Pl1aDIMawe4IZ0koubo8GXpc
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/minimum-wage-yet-another-gender-divide


 Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 

 

[17] 

 

Eurostat (08.02.2021) κατέταξε την Ελλάδα (33,2%) στην 9η 
θέση, πίσω από χώρες όπως η Βουλγαρία (50,7%), η Λετο-
νία (42,1%), η Εσθονία (40,0%), η Λιθουανία (39,9%) και η 
Ιρλανδία (37,8%), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να υπολογί-
ζεται στο 28,4% έναντι 18,4% του πληθυσμού χωρίς ανα-
πηρία67. Ακόμη πιο πρόσφατα (03.12.2021) το ποσοστό 
των ατόμων (ηλικίας 16 ετών και άνω) με αναπηρία που 
παρουσιάζουν μερικούς ή σοβαρούς κινητικούς περιορι-
σμούς στη χώρα μας συνεχίζει να κυμαίνεται πάνω από 
30% σε σύγκριση με ένα 28,2% εκείνων που δεν αντιμετω-
πίζουν κάτι εκ των παραπάνω68. 

Γράφημα: Άνθρωποι με αναπηρίες στα όρια της φτώχειας 
ή του κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Πηγή: Eurostat, 2021 

Παράλληλα, όπως έχει επισημανθεί και στο προηγούμενο 
Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων, η Ε.Σ.Α.μεΑ, στο κείμενο της 
Εθνικής Έκθεσης για την Αναπηρία έτους 2020, σημείωσε 
ότι το εθνικό ποσοστό κυμαίνεται στο 37%, ενώ μείζονες 
υλικές στερήσεις αντιμετώπιζε το 2019 το 31% των ατόμων 
ηλικίας 16 έως 64 ετών με σοβαρή αναπηρία και αντί-
στοιχα το 17,6% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω με 
σοβαρή αναπηρία 69. Επισημαίνεται εκ νέου ότι νομοθετι-
κές προβλέψεις, όπως αυτή του ν. 4440/201670 για τη θε-
σμοθέτηση ποσοστού 15% των θέσεων που προκηρύσσο-
νται στον δημόσιο τομέα να διατίθενται σε άτομα με ανα-
πηρία71 ή η θέσπιση του ν. 4765/2021, όπου προβλέπεται 
το 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού 

 
67 Eurostat, Disability: higher risk of poverty or social exclusion, 2021 
68 Eurostat, (2021), People with disability at higher risk of poverty or social 
exclusion, 03.12.2021 
69 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ετήσια Έκθεση Αναπη-
ρίας,2020   
70 Ν. 4440/2016 
71 Ελληνική Δημοκρατία, Κυβέρνηση, «Ελλάδα: Εθνική Στρατηγική για τη 
Βιώσιµη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030», 2019 

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
όλων των κατηγοριών που περιέχονται στον ετήσιο προ-
γραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοί-
κησης να καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 50%72, δύνανται να αποτελέσουν το θεσμικό 
εφαλτήριο το οποίο, σε συνδυασμό με την προσανατολι-
σμένη 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 2021-203073 (Μάρτιος 2021). 

Ενδεικτικές προτάσεις  

▪ Αντιπροσωπευτική ύπαρξη δημόσιων μονάδων παιδικής 
προστασίας σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, με συνακό-
λουθη δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στην Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, με πρώτιστο σκοπό την οργά-
νωση και υλοποίηση θεσμών και προγραμμάτων με εξω-
στρεφή και κοινοτικό προσανατολισμό. 

▪ Εκσυγχρονισμός του πλαισίου των προϋποθέσεων για τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία λοιπών δομών μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, που συνδέονται με τον τομέα της 
φροντίδας παιδιών και εφήβων, οι οποίες θα έχουν πρω-
ταρχικό σκοπό την προετοιμασία της μετάβασής τους στην 
αναδοχή ή την υιοθεσία ή την, έπειτα από ενδελεχή αξιο-
λόγηση και έγκριση, επανασύνδεσή τους με τη βιολογική 
τους οικογένεια. 

▪ Επαναλειτουργία των αδρανών Κέντρων Φυσικής Ιατρι-
κής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) της χώρας και εξέταση 
της προοπτικής λειτουργίας τους υπό την αρμοδιότητα 
των φορέων του ν. 4109/2013, με ταυτόχρονη αναδιοργά-
νωση της καταστατικής διάρθρωσής τους, συνακόλουθη 
στοχευμένη στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό, 
στη βάση των νέων οργανικών θέσεων που θα δημιουργη-
θούν –αντίστοιχη πολιτική εφαρμόστηκε δυνάμει των σχε-
τικών διατάξεων των ν. 4578/2018 και ν. 4611/2019– και 
μεταβίβαση πόρων από τους σχετικούς προϋπολογι-
σμούς.74 

▪ Βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των επιτροπών 
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ό,τι 

72 Ν. 4765/2021 (Α’ 6/15-01-2021), Εκσυγχρονισμός του συστήματος 
προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις  
73 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία για το 2021-2030, 2021 
74 Απόσπασμα συνέντευξης στην εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα 
«Εν Δελφοίς», στις 14 Φεβρουαρίου 2020 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210208-1?redirect=/eurostat/web/main/home&fbclid=IwAR3tznFKykDxplhoMEVS2cdN78LVgdlf8dX1rK0jAt7jGVEVI340_nzHbvE
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20211203-1
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20211203-1
https://www.paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/606/22d/ebe/60622debedec1313031848.pdf
https://www.paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/606/22d/ebe/60622debedec1313031848.pdf
https://www.paratiritirioanapirias.gr/storage/app/uploads/public/606/22d/ebe/60622debedec1313031848.pdf
https://www.nationalgrowthstrategy.gr/images/anaptuxiakh_strathgikh_2030.pdf
https://www.nationalgrowthstrategy.gr/images/anaptuxiakh_strathgikh_2030.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=el
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=el
https://www.fokidanews.gr/61782/%CE%B8-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9/
https://www.fokidanews.gr/61782/%CE%B8-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9/
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αφορά την έκδοση των εντολών περί χορήγησης των επι-
δομάτων. 

▪ Διεύρυνση του Πίνακα Χρονίων και Μη Αναστρέψιμων 
Παθήσεων, σε ικανό ποσοστό. 

▪ Ισχυροποίηση της διοικητικής αυτοτέλειας των περιφε-
ρειακών οργανισμών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας (ν. 4109/2013 κ.α.) σε παιδιά και άτομα με α-
ναπηρίες, που εποπτεύονται από το αρμόδιο Υπουργείο, 
ως κύριων εκφραστών των πολιτικών με άξονα έναν σύγ-
χρονο κοινωνικό βραχίονα75. 

▪ Εκσυγχρονισμός του πλαισίου ένταξης των δυνητικών ω-
φελούμενων σε κλειστές μονάδες κοινωνικής φροντίδας 
ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων, με τροπο-
ποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 
4368/2016, χωρίς να διαταραχθεί η καθολικότητα των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά 
στην οικονομική αυτάρκεια των ανωτέρω, προσδίδοντας 
τη δυνατότητα για ανάπτυξη δράσεων και αναβάθμιση υ-
φιστάμενων υποδομών. 

▪ Διερεύνηση της υιοθέτησης πολιτικών και βέλτιστων 
πρακτικών που εφαρμόζονται σε περιφερειακό ή/και το-
πικό επίπεδο σε χώρες του εξωτερικού, όπως οι:  
o «Go Team», Μέχελεν, Βέλγιο.  
o «Community Integration Team», Λισαβόνα, Πορτογα-

λία.  
o «Family Centre model», Χάμε, Φινλανδία.  
o «United in psychiatry», Έσμπιεργκ, Δανία.  
o «This is Ten Hundred, Norrtälje model»76, Στοκχόλμη, 

Σουηδία. 
 

  

 
75 OECD Forum, “Social Scaffolding: The progressive response to inequali-
ties”, 05.06.2021  

76 Bäck, M. A., & Calltorp, J. (2015). The Norrtaelje model: a unique model 
for integrated health and social care in Sweden. International journal of 
integrated care, 15, e016 

https://www.oecd-forum.org/posts/social-scaffolding-the-progressive-response-to-inequalities
https://www.oecd-forum.org/posts/social-scaffolding-the-progressive-response-to-inequalities
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4628508/pdf/IJIC-15-2015016.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4628508/pdf/IJIC-15-2015016.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4628508/pdf/IJIC-15-2015016.pdf
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ 

Η συνολική ανεργία στην Ελλάδα: διαχρονικά υψηλό-
τερο ποσοστό στην ΕΕ 

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την τάση της ευρωπαϊκής ύφε-
σης, σημείωσε επιδείνωση όλων των κοινωνικών δεικτών 
στο διάστημα της περιόδου 2012-2014, όταν και σημειώ-
θηκαν ιστορικά υψηλά σε μια σειρά από τομείς (ανεργία, 
ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός). Ω-
στόσο, από το 2016 και μετά καταγράφεται συστηματική 
αποκλιμάκωση των δυσμενών μεγεθών και βελτίωση των 
σχετικών δεικτών, με αποτέλεσμα το 2019 να παρατηρεί-
ται επιστροφή πολλών δεικτών στα προ κρίσης επίπεδα. 
Το 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έφτασε το ιστο-
ρικά υψηλό 27,8% (από 9,5% το 2009). Έκτοτε, η ανεργία 
κατέγραψε σημαντική υποχώρηση, με το ποσοστό ανερ-
γίας να μειώνεται έως και 11 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι 
το τέταρτο τρίμηνο του 2019, που ανήλθε σε 16,8%, τάση 
αποκλιμάκωσης που συνεχίζεται έως σήμερα. Ωστόσο, εν 
μέσω lockdown ανήλθε στο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, 
αντιστοιχώντας στο 17,6% του εργατικού δυναμικού -εκ 
των οποίων το 66,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι και το 
21,1% είναι νέοι άνεργοι-, ποσοστό αρκετά υψηλότερο και 
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,1%). Τα υψηλότερα ποσο-
στά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου και στα άτομα που έχουν ολοκληρώ-
σει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. 

Η πρόοδος που συντελέστηκε στην καταπολέμηση της πα-
ραβατικότητας στην αγορά εργασίας και στην καταπολέ-
μηση της αδήλωτης εργασίας με την ενεργοποίηση και του 
ΣΕΠΕ απέδειξε τη σημασία ύπαρξης ισχυρών ελεγκτικών 
μηχανισμών. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή τίθεται εν αμφι-
βόλω με τις εξελίξεις στον εργασιακό τομέα αλλά και με τη 
θεσμοθέτηση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας με τον νέο 
εργασιακό νόμο 4808/21. 

Γράφημα: Ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2021 

 
77 Σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα της Eurostat, το 5,9% των νοικο-
κυριών δήλωσε ότι το εισόδημά του αυξήθηκε κατά τους τελευταίους 

Από το 2019, με τις προσπάθειες αντιμετώπισης της παν-
δημικής κρίσης και παρά τα όποια μέτρα ελήφθησαν για 
την προστασία της εργασίας το 2020-2021, αναδείχθηκε 
το φαινόμενο της κοινωνίας δύο ταχυτήτων.  

H μείωση των εισοδημάτων77, η αύξηση του κόστους δια-
βίωσης και κατανάλωσης και το σοβαρότατο πρόβλημα 
του ακραίου πληθωρισμού οδήγησαν στην ανακοπή της 
τάσης αποκλιμάκωσης των ανισοτήτων και ενέτειναν τον 
κίνδυνο φτωχοποίησης τόσο των φτωχών όσο και μη φτω-
χών τμημάτων του πληθυσμού78. Επίσης, παρά την τάση 
αποκλιμάκωσης της ανεργίας, το τελευταίο διάστημα συ-
νεχίζουν οι προβληματισμοί για τη μακροχρόνια ανεργία, 
τον κατώτατο μισθό, τις προοπτικές & τάσεις της απασχό-
λησης, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνε-
χίζει να είναι η ανεργία των νέων.  

Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία των νέων  

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 έπληξε ιδιαίτερα 
τα παιδιά και τους νέους, κυρίως τα άτομα ηλικίας 15-24 
ετών που εγκατέλειψαν ή αποκλείστηκαν από την εκπαί-
δευση, την απασχόληση και την κατάρτιση. Το 2013 το πο-
σοστό των νέων στην ΕΕ που δεν είχαν πρόσβαση στα πα-
ραπάνω ήταν μεγαλύτερο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες 
σε σχέση με το 2009 (UNICEF, 2014). Στην Ελλάδα, το πο-
σοστό αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε μια πενταετία 
(15,5% το 2009 σε 28,1% το 2013). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στην Ελλάδα οι νέοι ήταν οι 
πρώτοι για τους οποίους εφαρμόστηκαν μορφές εργασίας 
χωρίς συλλογικές εξασφαλίσεις -όπως τα vouchers-, οι 
πρώτοι για τους οποίους εφαρμόστηκε ο υποκατώτατος 
μισθός, οι πρώτοι που βρέθηκαν στο κάδρο της εσωτερι-
κής υποτίμησης.  

Επιπλέον, η πανδημική κρίση δεν έχει την ίδια επίπτωση 
σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Οι επιπτώσεις 
της πανδημίας και των ασκούμενων πολιτικών έδειξαν ότι 
οι νέοι είναι περισσότερο ευάλωτοι από τις υπόλοιπες η-
λικιακές ομάδες στις κρίσεις, και αυτό γιατί οι πιο ευάλω-
τες κοινωνικές ομάδες φαίνεται να είναι οι χαμένοι κάθε 
αναπροσαρμογής σε περιόδους οικονομικής, πολιτικής 
και κοινωνικής αστάθειας.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ σε αρκετά κράτη-μέλη η α-
νεργία των νέων ακολουθεί πτωτική τάση, στην Ελλάδα 
δεν ακολουθεί τη γραμμική πτωτική τάση της συνολικής 
ανεργίας, αλλά κινείται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, καθώς 
το 2020 συνεχίζει να καταγράφει το δεύτερο υψηλότερο 

δώδεκα μήνες, ενώ το 21,8% των νοικοκυριών ότι μειώθηκε και το 72,3% 
των νοικοκυριών ότι παραμένει το ίδιο. 
78  
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ποσοστό στην ΕΕ (34,3%) ύστερα από την Ισπανία (38,3%), 
παρουσιάζοντας μάλιστα επιδείνωση σε σχέση με το 2019 
(33,9%). Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η ανεργία των 
νέων αποτελεί μία ξεχωριστή κατηγορία-φαινόμενο.  

Η ανεργία των νέων (15-24 ετών) στην Ελλάδα και στην 
ΕΕ 

 

Πηγή: Eurostat, 2021 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι νέοι που δεν 

εργάζονται, δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση ή σε κάποιας 

μορφής επιμόρφωση (ΝΕΕΤs) παρουσιάζουν μεγάλη αύ-

ξηση το 2020, χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές βελτίωσης. Tο 

ποσοστό των νέων που δεν εργάζονται, δεν βρίσκονται 

στην εκπαίδευση ή σε κάποιας μορφής επιμόρφωσης 

(ΝΕΕΤs), αφού άγγιξε το κορυφαίο 17,5% το 2013, ακολού-

θησε και αυτό γραμμική πτωτική τάση (πτώση 6,2 ποσο-

στιαίων μονάδων), συγκλίνοντας για πρώτη φορά με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2019 (10,2%). Έκτοτε, o δείκτης 

παρουσιάζει αντιστροφή τάσης και αύξηση, ανερχόμενος 

σε 11,3%. 

Το ποσοστό των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης (NEETS) 

 

Πηγή: Eurostat, 2021 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες, οφείλουμε 

να επισημάνουμε ότι μια σειρά πρόσφατων πολιτικών 

πρωτοβουλιών θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρό-

σβαση στην εκπαίδευση, όπως η κατάργηση της ελεύθε-

ρης πρόσβασης σε πανεπιστήμια με το απολυτήριο λυ-

κείου («πράσινες σχολές») μέσω της επαναφοράς της Ελά-

χιστης Βάσης Εισαγωγής του 10, που δίνει το δικαίωμα στα 

ιδρύματα να αποφασίζουν ad hoc για ακόμα υψηλότερη 

βάση, με τον κίνδυνο να οδηγηθούν τα περιφερειακά πα-

νεπιστήμια σε συρρίκνωση.  

Παράλληλα, περιορίζεται ο αριθμός των εισακτέων σε δη-

μόσια 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, κα-

ταργούνται τα διετή τμήματα των ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ, τα οποία 

θεράπευαν την ανάγκη της εξειδίκευσης των μετα-λυκεια-

κών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, αναπτύσσοντας θεματικές 

που εκμεταλλεύονταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

περιοχών στις οποίες ιδρύθηκαν (π.χ. οινολογίας-αμπε-

λουργίας, σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή του ΠΔΜ 

στη Φλώρινα). 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ανεργία των νέων τα 

τελευταία έτη 

Η πανδημία που ενέσκηψε το 2020 αποτέλεσε ένα διαφο-

ρετικό είδος κρίσης για τους νέους: οι «τεχνητοί περιορι-

σμοί» στην οικονομική δραστηριότητα (το κλείσιμο κατα-

στημάτων και εστιατορίων, για παράδειγμα) επηρέασαν ι-

διαίτερα τους τομείς που απασχολούν μεγάλο ποσοστό 

νέων με επισφαλείς συμβάσεις. Οι περιορισμοί στις κοινω-

νικές δραστηριότητες είχαν επιπτώσεις στην κοινωνική α-

νάπτυξη και συμμετοχή των νέων, ενώ η αναστολή της λει-

τουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν τους επέ-

τρεψε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρο-

νταν για να συγκεντρώσουν δεξιότητες και μορφωτικό κε-

φάλαιο. 

Το 2019 οι περισσότεροι νέοι στην Ευρώπη εργάζονταν 

στον τομέα των υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης (13%), 

με τους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (11%) 

και τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής εργασίας 

(11%) να ακολουθούν. Δεδομένου ότι οι δύο πρώτοι το-

μείς συγκαταλέγονταν στους τομείς που επλήγησαν περισ-

σότερο από τη μειωμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 

15.5
19.7 20.8 21.2 22.6 23 21.6 19.7 18.1 16.2 14.6 13.8 15.9

23.1
26.9

33.9

45.5

55.3 57.9
52.1 50.2 47.6

43.4
39.5

33.9 34.3

0

20

40

60

80

ΕΕ-27 Ελλάδα

11.9 12.2 12.3 12.6 12.8 12.5 12.1
11.6

10.9
10.4 10

11

10.5

12.6

14.9

17.3 17.5 16.4

14.7
13.6

13.1
12.1

10.8
11.3

8

10

12

14

16

18

ΕΕ-27 Ελλάδα



 Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 

 

[21] 

 

της πανδημίας, οι νέοι που εργάζονταν σε αυτούς τους το-

μείς διέτρεχαν υψηλότερο κίνδυνο απώλειας της θέσης 

εργασίας τους, όπως και οι νέοι που εργάζονταν με συμ-

βάσεις ορισμένου χρόνου (36%) και μερικής απασχόλησης 

(22%). 

Οι άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργοί νέοι είχαν περισσότε-

ρες πιθανότητες να βιώσουν στεγαστική ανασφάλεια (17% 

την άνοιξη του 2021) και να αντιμετωπίσουν δυσκολίες 

στην κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών (43%), όπως 

επίσης να μην έχουν αποταμιεύσεις (39%). Ωστόσο, περισ-

σότεροι από τους μισούς εξ αυτών ζούσαν με τους γονείς 

τους, γεγονός που παρείχε ασφάλεια σε ορισμένους ευά-

λωτους νέους. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το Eurofound79 κατέγραψε πρό-

σφατα το χειρότερο αποτέλεσμα με διαφορά στο ποσοστό 

των νέων που έμειναν άνεργοι μέσα στην πανδημία (30%). 

Πρόκειται, πράγματι, για μία αρνητική πρωτιά σε όλη την 

Ευρώπη, αλλά και σε σχέση με άλλες, μεγαλύτερες, ηλικια-

κές ομάδες.  

Ποσοστό των νέων που έχασαν τη δουλειά τους μέσα 
στην πανδημία 

 
Πηγή: Eurofound, 2021 

Ταμείο Ανάκαμψης 

Ένας από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του σχεδίου 

του Ταμείου Ανάκαμψης αφορά το κεφάλαιο «Απασχό-

ληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή» (υγεία, παιδεία, 

κοινωνική προστασία), με προϋπολογισμό 5,18 δισ. ευρώ 

(και πρόβλεψη για κινητοποίηση πόρων ύψους 5,27 δισ. 

ευρώ). Σε μία περίοδο κρίσης κατά την οποία η Ελλάδα κα-

ταλαμβάνει τη 2η χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ στην ανεργία και την ανεργία των νέων, και τη 

 
79 Eurofound, Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental 
health and trust decline across EU as pandemic enters another year, 2021 

χειρότερη θέση στην ανεργία γυναικών και στη μακροχρό-

νια ανεργία, μόλις 541 εκατ. ευρώ προβλέπονται για ενερ-

γητικές πολιτικές απασχόλησης, με την εξαίρεση μάλιστα 

του δημόσιου τομέα, ενώ 1,04 δισ. ευρώ προβλέπονται 

για την κατάρτιση και τα ιδιωτικά συμφέροντα.  

Οι εγγραφές στον ΟΑΕΔ 

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ80 για τον μήνα 
Δεκέμβριο του 2021 έφτασαν τους 1.100.099. Σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2021) υπήρξε ποσο-
στιαία μεταβολή κατά 1,63%, ενώ παρατηρείται μείωση σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 κατά 6,09%. Από το σύ-
νολο των ανέργων οι 219.039 είναι επιδοτούμενοι, με την 
κατηγορία «εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων» να απο-
τελούν το 48,3% αυτών. Από τους εγγεγραμμένους στα μη-
τρώα του ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα 
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών (μακροχρόνιοι) απο-
τελούν το 52,67%. Οι γυναίκες αποτελούν το 63,61% του 
συνόλου των ανέργων εκ των οποίων η πλειοψηφία εί-
ναι μακροχρόνια άνεργες. Οι άνδρες αποτελούν το 
36,39% του συνόλου εκ των οποίων οι άνεργοι με λιγότε-
ρους από 12 μήνες είναι η πλειοψηφία. 

Γράφημα: Διάρκεια ανεργίας ανά φύλο* 

 

*Πρωτογενής ανάλυση στοιχείων, 2021 

Οι περιφέρειες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανέργων στο 
σύνολο της χώρας είναι κατά σειρά: η Περιφέρεια Αττικής 
με 31,32%, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 
18,77%, η Περιφέρεια της Κρήτης με 7,38% και η Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας με 7,17%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Νο-
έμβριος 2021) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου (9,44%), ενώ η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει τη με-
γαλύτερη μείωση με -0,08%. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 

80 ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021-mental-health-and-trust-decline-across-eu-as-pandemic
https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf
https://www.oaed.gr/storage/statistika-stoikheia/synoptikh-ekthesh-dekembrios-2021.pdf
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του 2020 η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση εμφανίζεται 
στην Περιφέρεια Αττικής (-9,43%) και η μικρότερη μείωση 
παρατηρείται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά -
0,99%.  

Στο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα (Νοέμβριος 2021) παρατηρείται αύ-
ξηση με ποσοστιαία μεταβολή 71,74%, ενώ αύξηση ση-
μειώνεται και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2020 κατά 
8,17%. Σχετικά με τις περιφέρειες, η μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφα-
νίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (243,28%), ενώ σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους η 
μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ιόνιων 
Νήσων (72,07%). 

Στο σύνολο εγγεγραμμένων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, οι 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εργασίας αποτελούν τη μεγα-
λύτερη ομάδα με ποσοστό 46,57% και ακολουθούν οι α-
πόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με 28,21%, οι από-
φοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 15,77% και, τέλος, η 
κατηγορία χωρίς εκπαίδευση με ποσοστό 9,45%. 

Η εποχική διάσταση της αγοράς εργασίας και η εργα-
σιακή επισφάλεια 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ81, το ποσοστό όσων εργάζονται 
στον τομέα που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές 
και τις επικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και την εστίαση έχει 
αυξηθεί σταθερά κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες 
την τελευταία δεκαετία και πλέον αποτελεί πάνω από το 
1/3 του συνόλου της απασχόλησης. Αυτή η αυξητική μετα-
βολή καταδεικνύει την ολοένα και μεγαλύτερη παραγω-
γική εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό και τις υ-
πηρεσίες, ενώ παράλληλα μειώνεται η αντίστοιχη συμ-
βολή του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Επιπλέον, 
κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) οι απα-
σχολούμενοι σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και εστίασης αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, 
με 10,7% του συνόλου, και αυξάνονται κατά 40,4% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2021. 

Παράλληλα, η μερική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη 
(6,1%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ και η 
προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο (20,4%). 

Αντίστοιχα και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των α-
νέργων σχετικά με τον λόγο ανεργίας, η κατηγορία «η ερ-
γασία ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε» 

 
81 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ ́ τρίμηνο 2021 

αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα των ανέργων, με ποσοστό 
31,7% επί του συνόλου, και δεύτερη ομάδα είναι αυτοί 
που «δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν», με ποσοστό 
21,1%.  

Από το συνδυασμό των στοιχείων των διακυμάνσεων του 
αριθμού των ανέργων σε εθνικό και περιφερειακό επί-
πεδο με τα στοιχεία μεταβολής της απασχόλησης και ε-
παγγελμάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αγορά ερ-
γασίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον κύκλο της του-
ριστικής οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Περι-
φέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο και οι ιόνιες νήσοι αποτε-
λούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της αλληλεξάρτησης 
του τοπικού παραγωγικού μοντέλου, που βασίζεται στον 
τουρισμό, με την αγορά εργασίας, καθώς το πλήθος των 
επιδοτούμενων ανέργων αυξάνει ραγδαία σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, όπου έχουμε το «κλείσιμο» της τουρι-
στικής σεζόν. Η εξάρτηση της παραγωγικής δραστηριότη-
τας από τον εποχικό κύκλο του τουρισμού συνδυάζεται με 
την αύξηση της προσωρινής απασχόλησης αλλά και του α-
ριθμού των ανέργων που χρήζουν προστασίας κατά τους 
χειμερινούς μήνες.  

Τέλος, το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και η «μαύρη» 
εργασία ενδέχεται να αποτελούν μία από τις αιτίες της 
διαφοράς του πλήθους των εγγεγραμμένων ανέργων στον 
ΟΑΕΔ με τον αριθμό των ανέργων που καταγράφει η έ-
ρευνα εργατικού δυναμικού της EUROSTAT. Στον παρα-
κάτω πίνακα αποτυπώνεται η διαφορά αυτή σε πλήθος 
χιλ. ανέργων για το 2021, όπου παρατηρείται η μείωση του 
πλήθους κατά τους μήνες αιχμής της τουριστικής σεζόν, με 
αντίστοιχη αύξηση κατά τους χειμερινούς μήνες.82  

Γράφημα: Διαφορά ΟΑΕΔ- ΕUROSTAT σε μηνιαία αποτε-
λέσματα ανέργων για το 2021 (σε χιλ.) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2021 

82 Επεξεργασία βάσει του πλήθους εγγεγραμμένων ανέργων σε ΟΑΕΔ και 
πλήθους ανέργων από έρευνα εργατικού δυναμικού σε EUROSTAT ανά 
μήνα. 
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Μακροχρόνια ανεργία 

Η Ελλάδα εμφανίζει διαχρονικά ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας και το υψηλότερο ποσοστό μακροχρό-
νιας ανεργίας στην ΕΕ. Για το 2020, το ποσοστό των ανέρ-
γων ανήλθε στο 17,6% ενώ των μακροχρόνια ανέργων 
(που δεν έχουν εργαστεί τουλάχιστον τους τελευταίους 12 
μήνες) κυμαίνεται στο 10,5%. Η πλειονότητα των ανέργων 
(66,5%) αναζητεί εργασία επί ένα έτος ή περισσότερο (μα-
κροχρόνια άνεργοι), ενώ το ποσοστό των ανέργων που δεν 
έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 18,5%. 

Οι μακροχρόνια άνεργοι παρουσίασαν τη μεγαλύτερη 
αύξηση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η μακροχρόνια 
φύση της ανεργίας είναι αναμφισβήτητα από τις πιο σο-
βαρές προκλήσεις πολιτικών ένταξης στην εργασία στην 
Ελλάδα σήμερα, με τεράστιες συνέπειες για την κοινω-
νική συνοχή της χώρας με ιδιαίτερα αυξημένες τις ανησυ-
χίες για την ομάδα που βρίσκεται σε ανεργία από 4 έτη83. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αυτή η κατηγορία απο-
κτά και ιδιαίτερα έμφυλα χαρακτηριστικά, καθότι οι μα-
κροχρόνια άνεργες γυναίκες είναι σχεδόν διπλάσιες από 
τους μακροχρόνια άνεργους άνδρες. 

Λόγω της παρατεταμένης έλλειψης επαφής με τον κόσμο 
της εργασίας, οι μακροχρόνια άνεργοι που αναζητούν ερ-
γασία κινδυνεύουν να χάσουν (ή στην περίπτωση των νε-
οεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, να μην αποκτήσουν 
ποτέ) κρίσιμες εργασιακές δεξιότητες και εργασιακές συ-
νήθειες, γεγονός το οποίο δύναται να υπονομεύσει και τις 
πιθανότητες εύρεσης εργασίας όταν επεκτείνεται η οικο-
νομία. Επιπλέον, οι μορφωμένοι νέοι εγκαταλείπουν τη 
χώρα για ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό, δημιουρ-
γώντας ένα κρίσιμο «κενό ανθρώπινου κεφαλαίου», το ο-
ποίο θα μπορούσε να υποβοηθήσει αντιστοίχως την ανά-
πτυξη. Πέρα από την απώλεια εισοδήματος, η παρατετα-
μένη ανεργία επιτείνει τον κίνδυνο αύξησης των περιστα-
τικών βίας και επιδείνωσης της ποιότητας ζωής, της βιολο-
γικής και ψυχικής υγείας των ανέργων και των οικείων 
τους.  

Οι εργοδότες, έχοντας επίγνωση των εξουθενωτικών συνε-
πειών της μακράς περιόδου ανεργίας στο ανθρώπινο και 
κοινωνικό κεφάλαιο, καθίστανται απρόθυμοι να προβούν 
στην πρόσληψη (πολύ) μακροχρόνια ανέργων και, τελικά, 
ο αντίκτυπος της παρατεταμένης ανεργίας στη ζήτηση και 
την προσφορά εργασίας απειλεί την κοινωνική συνοχή. Η 
ανάληψη δράσης για τον αντιμετώπιση αυτών των κινδύ-
νων είναι επομένως επείγουσα και οφείλει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για τους διαμορφωτές πολιτικών. 

 
83 Ό.π.  

Ώρες εργασίας - Υπερωρίες  

Στην ίδια κατεύθυνση τα στοιχεία της τριμηνιαίας Έρευνας 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποτυπώνουν την ε-
πίδραση της πανδημίας τόσο στη μείωση των ωρών εργα-
σίας σε 35,6 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στο πρώτο τρί-
μηνο του 2021 έναντι 39,1 στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 
όσο και στην απουσία από την εργασία του 8,8% των ερ-
γαζομένων στο πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 2,8% στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2019.  

Το ελληνικό εργατικό δυναμικό εργάζεται ήδη περισσότε-
ρες ώρες από αυτό κάθε άλλης χώρας της ΕΕ, ενώ ο μέσος 
όρος της ΕΕ είναι 40,7 ώρες εργασίας την εβδομάδα. 

Η πρόσφατη νομοθέτηση της «διευθέτησης» του χρόνου 
εργασίας σε ατομική βάση και η αύξηση του ανώτατου νό-
μιμου ορίου υπερωριών σύμφωνα με τον ν. 4808/2021 ο-
δηγεί 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 υ-
ψηλά ποσοστά ανεργίας μειώνουν κατά πολύ τις επιλογές 
του. Δεύτερον, γιατί η πραγματικότητα στην αγορά εργα-
σίας 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 Έκ-
θεση της ΓΣΕΕ84 για τον χρόνο εργασίας: 

• Το 52% αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κα-
νονικό 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 παρα-
πάνω. 

• Το 40% όσων εργάζονται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν 
αμείβεται για τις υπερωρίες. 

• Από αυτούς, το 52% των εργαζομένων που απασχο-
λούνται με πλήρη απασχόληση και αντίστοιχα το 24% 
των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς 
μερικής απασχόλησης δηλώνουν ότι δεν αμείβονται 
για τις υπερωρίες. 

Σχεδόν καθολική, με 73%, είναι η απαίτηση των εργαζομέ-
νων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβά-
νουν άδεια ή ρεπό. 

84 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ετήσια Έκθεση 2020, 2021 

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2020/10/Ethsia_Ekthesi_2020_INEGSEE.pdf
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Γράφημα: Μέσος όρος ωρών εργασίας ανά εβδομάδα για 
τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης 

 
Πηγή: Eurostat (LFS), 2021 

Οι αμοιβές & η αναγκαιότητα αύξησης του κατώτατου μι-
σθού 
Oι αμοιβές σημειώνουν πτώση. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
πάνω από 410.265 εργαζόμενοι αμείβονται με μισθό έως 
500 ευρώ έναντι 406.416 το 2019. Συνολικά 984.053 εργα-
ζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν οι μισοί αμεί-
βονται με μισθούς έως 800 ευρώ. Παράλληλα περισσότε-
ροι εργαζόμενοι δούλευαν πέρυσι με πλήρες ωράριο (35 
ώρες και άνω την εβδομάδα) σε σχέση με το 2019. 

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 Α-
νατολικής Ευρώπης και σε πάνω από 1.500 ευρώ στα βο-
ρειοδυτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα αποτέλεσε 

τη μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αύ-
ξησε για δύο συνεχόμενα έτη το 2020 και το 2021 τον κα-
τώτατο μισθό. Παρά την πανδημία, ο μέσος όρος αύξη-
σης πανευρωπαϊκά για τα δύο αυτά έτη ανήλθε σε 8,4% 

και 3% αντίστοιχα. 

Γράφημα: Κατώτατοι (μεικτοί) μηνιαίοι μισθοί85 

 

Πηγή: Eurostat, 2021 

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

Στην Ελλάδα, από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%, από τα 650 στα 663 
ευρώ. Από το 2009 έως την πρόσφατη αύξηση του κατώ-
τατου μισθού προηγήθηκαν δυο σημαντικές μεταβολές. 
Αρχικά, η μείωση το 2012 του κατώτατου μισθού κατά 22% 
(από τα 751 στα 586 ευρώ) και η θέσπιση του υποκατώτα-
του μισθού για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ε-
τών, κάτι που οδήγησε σε μια συνολική μείωση του 32% 
για αυτή την ηλικιακή κατηγορία (από τα 751 στα 510 
ευρώ). Το 2019 πραγματοποιήθηκε αύξηση του κατώτα-
του μισθού κατά 10,9% (από τα 586 στα 650 ευρώ) και η 
κατάργηση του υποκατώτατου, αυξάνοντας τις αποδοχές 
των νέων κάτω των 25 ετών κατά 24%.  

Αποτιμώντας τη σχέση του κατώτατου μισθού στην Ελ-
λάδα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα παρατηρείται μια ξεκά-
θαρη πορεία απόκλισης από την αρχή της οικονομικής κρί-
σης μέχρι σήμερα – με σημαντική αλλά μοναδική εξαίρεση 
την αύξηση του 2019. Το 2009 ο κατώτατος μισθός ανερ-
χόταν στο 122,14% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, για να 
διαμορφωθεί στις αρχές του 2022 στο 77,07%, με την Ελ-
λάδα στον αντίποδα της ευρωπαϊκής τάσης. 

Η άνοδος του πληθωρισμού, που έφτασε το 8% τον Μάρ-
τιο -ρεκόρ 25ετίας-, δημιουργεί συνθήκες αυξημένης πίε-
σης στα εισοδήματα των εργαζομένων. Το γεγονός ότι οι 

αυξήσεις αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που καλύ-
πτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες, σημαίνει ότι πλήττο-
νται δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ο 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον Φεβρουάριο του 2022 
εντοπίζει αυξήσεις 25,4% στη στέγαση, που οφείλονται 

στην άνοδο των τιμών σε ενοίκια, ηλεκτρισμό, φυσικό αέ-
ριο και πετρέλαιο θέρμανσης,  καθώς και 12,2% στις με-

ταφορές, εξαιτίας της αύξησης στα καύσιμα και λιπα-
ντικά, 7,1% στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά και 

5,6% στην ένδυση και υπόδηση. 

 

Συνέπεια των παραπάνω είναι τον Δεκέμβριο του 2021 η 
απώλεια αγοραστικής δύναμης του μέσου ατομικού εισο-
δήματος να ανέρχεται στο 7% σε ετήσια βάση86.  

Τα άνισα αποτελέσματα της ακρίβειας αποτυπώνονται ξε-
κάθαρα στο πως η απώλεια αγοραστικής δύναμης αυξάνε-
ται όσο μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα, με την απώλεια 
αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού να φτάνει 
στο 14%, ενώ του μέσου μισθού των μισθωτών μερικής α-
πασχόλησης στο 13,7%87. 

86 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Ιανουαρίου 2022, ΙΝΕ ΓΣΕΕ σ.3 
87 Eurofound, 2018. 
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Ο συνδυασμός της χρόνιας υστέρησης των εισοδημάτων 
των εργαζομένων και των επιπτώσεων της ακρίβειας υ-
περκάλυψε την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, 
κάτι που οδήγησε στην εξαγγελία νέας αύξησης του κατώ-
τατου μισθού για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, με απροσ-
διόριστο ακόμα το ακριβές ύψος της. 

Σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης οι αυξήσεις του κα-
τώτατου μισθού συνδέονται με έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο για το επίπεδο των ελάχιστων αμοιβών σε μια οικο-
νομία. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Ισπα-
νίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Πορτογαλίας, όπου 
ορίζοντας των αυξήσεων είναι να έχει φτάσει ο κατώτατος 
μισθός στο 60% των μέσων αποδοχών το 2023. Στην ίδια 
κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται και η Γερμανία, με την 
νέα κυβέρνηση να προωθεί την αύξηση των κατώτατων α-
ποδοχών κατά 18% (από 9,82 σε 12 ευρώ την ώρα).  

Ο καθορισμός του ύψους του κατώτατου μισθού αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για το επίπεδο των μισθολογικών α-
πολαβών συνολικά, ωστόσο η επίδρασή του μπορεί να πε-
ριορίζεται λόγω των χαρακτηριστικών του κοινωνικού και 
οικονομικού περιβάλλοντος. Η απουσία μηχανισμών αύ-
ξησης των αποδοχών σε επιχειρησιακό επίπεδο και η αδυ-
ναμία του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων α-
ποτελούν τους κύριους λόγους στην ελληνική περίπτωση. 

Ειδικότερα, το ποσοστό συνδικαλιστικής κάλυψης ανέρ-
χεται στο 20%, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρού-
νται στις ΔΕΚΟ και στον δημόσιο τομέα, παρουσιάζοντας 
ραγδαία πτώση από το 2009. Στη μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ «Η 
ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα» ο δείκτης «θεσμοί εκ-
προσώπησης εργαζομένων» διαμορφώνεται το 2019 στο 
0,15 έναντι 0,71 το 2009, σημειώνοντας κατακόρυφη 
πτώση88. 

Συνέπεια του χαμηλού ποσοστού συνδικαλιστικής κάλυ-
ψης είναι ο περιορισμός του ποσοστού εργαζομένων οι ό-
ροι εργασίας των οποίων ρυθμίζονται από συλλογική σύμ-
βαση σε ανάλογα επίπεδα, τα οποία υπολείπονται κατά 
πολύ του στόχου κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις για 
το 70% του εργατικού δυναμικού που θέτει η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαρκή κατώτατο μισθό.  

Ο μέσος μηνιαίος μισθός 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για το 2020, 
ο μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε από 885 ευρώ το β΄ τρί-
μηνο του 2019 σε 802 ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2020, μεί-
ωση περίπου 10%. Συνολικά, απώλεια 2,5% κατέγραψε ο 

 
88  ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Η ποιότητα της εργασίας στην Ελλάδα, 2020  
89 Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα το 2021 

μέσος μισθός στην Ελλάδα το 2020, όταν η αντίστοιχη μεί-
ωση 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 με-
γάλη πτώση των μισθών την περασμένη δεκαετία, συνε-
πεία της οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, ο κατώτατος μι-
σθός είναι μισθός απόλυτης φτώχειας, αφού αντιστοιχεί 
στο 48,2% του διάμεσου μισθού89. 

Γράφημα: Ποσοστιαία μεταβολή μέσου μισθού, 2020 

 

Πηγή: Eurostat, 2021 

Σύμφωνα με την Έκθεση, ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον στο 60% του διάμεσου μισθού, ώστε να 
καλύπτει το όριο της σχετικής φτώχειας. Όταν αντιστοιχεί 
στο 50% του διάμεσου μισθού, βρίσκεται στο κατώφλι της 
απόλυτης φτώχειας. Σημειώνεται ότι το 2019 -πριν από 
την πανδημία- ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα αντιστοι-
χούσε στο 48% του διάμεσου μισθού, δηλαδή ήταν μισθός 
απόλυτης φτώχειας. Με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 
60% του διάμεσου ακαθάριστου μισθού πλήρους απασχό-
λησης είναι 809 ευρώ. 

Ωστόσο, ακόμα πιο ανησυχητική ήταν η υπέρμετρη αύ-
ξηση του αριθμού των ατόμων που έλαβαν ως αμοιβή λι-
γότερα από 200 ευρώ τον μήνα. Συγκεκριμένα, το β΄ τρί-
μηνο του 2019 το 1% των μισθωτών είχε καθαρές αποδο-
χές μικρότερες των 200 ευρώ. Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε 
το β΄ τρίμηνο του 2020 κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες, ξε-
περνώντας οριακά το 12% του συνόλου των μισθωτών. 
Ταυτόχρονα, για το ίδιο διάστημα αναφοράς, τα άτομα 
που λάμβαναν αποδοχές μεταξύ 200 και 1.200 ευρώ μειώ-
θηκαν κατά 11,3 ποσοστιαίες μονάδες90. 

90 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Ετήσια έκθεση 2020, 2021 

https://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2021/10/----------------------------------------------------------_FINAL.pdf
https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/4.-%CE%99%CE%9D%CE%95-%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%95-%CE%97-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%8C-%CF%84%CE%BF-2021.pdf
file:///C:/Users/eirin/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Ethsia_Ekthesi_2020_INEGSEE.pdf
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Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, συνολικά το 2020 
το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας μειώθηκε. 
Η αρνητική επίδραση στην απασχόληση και στις μέσες α-
μοιβές λόγω των περιοριστικών μέτρων και των γενικότε-
ρων οικονομικών συνεπειών της πανδημίας δεν κατάφερε 
να αντισταθμιστεί από τα μέτρα στήριξης ώστε να διατη-
ρηθούν τα εισοδήματα από το μισθό στο επίπεδο προ παν-
δημίας. 

Η υποδηλωμένη εργασία στην Ελλάδα 

Τον Νοέμβριο του 2021 με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας καταργήθηκε η ηλεκτρονική δήλωση της υπερεργα-
σίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ως υπερεργα-
σία ορίζεται η μία επιπλέον του οκταώρου ώρα εργασίας 
ανά ημέρα σε όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν πενθήμερη 
απασχόληση, ενώ, όπου εφαρμόζεται η εξαήμερη εργα-
σία, η υπερεργασία ανέρχεται σε μία ώρα και είκοσι λε-
πτά. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος αμείβεται με προ-
σαύξηση του ωρομισθίου του κατά 20%. 

Η κατάργηση της δήλωσης της υπερεργασίας κάνει πρα-
κτικά αδύνατα τόσο τον έλεγχό της από το ΣΕΠΕ όσο και τη 
διεκδίκηση της αμοιβής από τον εργαζόμενο σε περί-
πτωση μη καταβολής της από τον εργοδότη. Επιπρόσθετα, 
δημιουργεί μια «γκρίζα ζώνη» μεταξύ κανονικού ωραρίου 
και υπερωρίας, αποδυναμώνοντας συνολικά το μηχανι-
σμό καταγραφής των ωρών εργασίας και τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής παρέμβασης των ελεγκτικών μηχανι-
σμών. 

Μέχρι τη θέσπιση υποχρέωσης ηλεκτρονικής προαναγγε-
λίας της υπερεργασίας το 2017, δεν υπήρχε καμία πρό-
βλεψη καταγραφής της με οποιονδήποτε τρόπο, καθεστώς 
το οποίο επαναφέρει η πρόσφατη υπουργική απόφαση. 
Στους πρώτους οκτώ μήνες εφαρμογής του μέτρου, από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 ως τον Απρίλιο του 2019, κατα-
γράφηκαν συνολικά 6.179.427 ώρες υπερεργασίας (κατά 
μέσο όρο 772.428 ώρες τον μήνα), διασφαλίζοντας τις σχε-
τικές αποδοχές των εργαζομένων, έναντι μηδενικών κατα-
γεγραμμένων ωρών για το αντίστοιχο διάστημα το 2017-
18. 

Το παράδειγμα της Ισπανίας: δυνατότητες ενίσχυσης της 
εργασίας στο σήμερα 

Η Iσπανία αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παρά-
δειγμα πολιτικών ρύθμισης της αγοράς εργασίας, καταπο-
λέμησης της επισφάλειας και αύξησης των μισθών. Το μέ-
γεθος της ισπανικής οικονομίας, που είναι η τέταρτη μεγα-
λύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει ξεχωριστή σημασία 
στην προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, 
η ιδιαίτερη εργασιακή πραγματικότητα της χώρας –υψηλά 

ποσοστά ανεργίας διαχρονικά και ειδικά στους νέους, ποι-
ότητα των θέσεων εργασίας και υψηλός βαθμός επισφά-
λειας– παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με την Ελλάδα, ει-
δικά αν συνυπολογιστεί και η ευρείας έκτασης απορρύθ-
μιση του εργατικού δικαίου και στις δύο χώρες στις αρχές 
της προηγουμένης δεκαετίας. 

Τα δύο βασικά εργαλεία που αξιοποίησε η Ισπανία είναι η 
αύξηση του κατώτατου μισθού και η παρέμβαση στο ερ-
γατικό δίκαιο στην κατεύθυνση ενίσχυσης των δικαιωμά-
των των εργαζομένων. 

Στρατηγικός στόχος για την Ισπανία είναι ο κατώτατος μι-
σθός να φτάσει το 60% του μέσου μισθού στην Ισπανία ως 
το 2023, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην εξέλιξη του ύ-
ψους του από το 2018 μέχρι σήμερα. Το 2018 οι ελάχιστες 
νόμιμες μηνιαίες αποδοχές προσδιορίζονταν σε 735,9 
ευρώ, ενώ το 2022 ανέρχονται σε 1.000, σημειώνοντας αύ-
ξηση 36% μέσα σε τέσσερα έτη. Η προσήλωση στην ανά-
γκη αύξησης του κατώτατου μισθού οδήγησε στην ανα-
προσαρμογή του κάθε χρόνο: ορίστηκε στα 900 ευρώ το 
2019 (αύξηση 22,3%), στα 950 το 2020 (αύξηση 5,55%), 
στα 965 το 2021 (αύξηση 1,58%) και τελικά στα 1.000 ευρώ 
το 2022 (αύξηση 3,63%). 

Τα βασικά σημεία των μέχρι τώρα νομοθετικών παρεμβά-
σεων μπορούν να συνοψιστούν σε τρία βασικά σημεία: 

• Αναγνώριση των εργαζομένων στις ταχυμεταφορές 
μέσω ψηφιακών πλατφορμών με την υποχρέωση των 
εργοδοτών να συνάψουν συμβάσεις εξαρτημένης ερ-
γασίας σε διάστημα τριών μηνών από την ψήφιση του 
νόμου 

• Κατάργηση της αναφοράς ως βάσιμου λόγου απόλυ-
σης της χρήσης αναρρωτικής άδειας για εκτεταμένο 
διάστημα από τον εργαζόμενο. 

• Θέσπιση συστήματος υποχρεωτικής καταγραφής των 
ωρών εργασίας. 

Η πρόσφατη εργασιακή μεταρρύθμιση (Φεβρουάριος 
2022) επικεντρώθηκε στον περιορισμό των επισφαλών 
μορφών απασχόλησης, στην ενίσχυση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και την προώθησης της σύμβασης ερ-
γασίας αόριστου χρόνου ως κύριας μορφής απασχόλησης. 

Τα κύρια σημεία της παρέμβασης: 

• Κατάργηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με τη 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου να θεωρείται η 
κανονική μορφή απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου για αυστηρά περιορισμένα 
διαστήματα μπορεί να χρησιμοποιούνται για λόγους 
όπως η αντικατάσταση εργαζομένων σε άδεια ή η 
ξαφνική και απρόβλεπτη αύξηση του φόρτου 
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εργασίας, με μέγιστη διάρκεια σε κάθε περίπτωση 
τους 12 μήνες. 

• Υπερίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων έ-
ναντι των περιφερειακών ή των επιχειρησιακών σε μι-
σθολογικά ζητήματα και στον καθορισμό των ωρών 
εργασίας. Ταυτόχρονα, οι όροι των συλλογικών συμ-
βάσεων ισχύουν και μετά τη λήξη αυτών. 

• Υπαγωγή των εργολαβικών εργαζομένων στις συλλο-
γικές ρυθμίσεις του κλάδου στον οποίο εργάζονται, 
εάν αυτές είναι ευνοϊκότερες της εργολαβικής εται-
ρείας. 

• Η εποχική απασχόληση αντιμετωπίζεται ισότιμα με 
αυτήν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τα δικαιώματα 
του εργαζομένου προσδιορίζονται στη βάση της συνο-
λικής του απασχόλησης στον εργοδότη, ανεξάρτητα 
από τις διακοπές, ενώ καθιερώνεται το δικαίωμα στην 
επαναπρόσληψη. 

• Θεσπίζεται αυστηρό σύστημα κυρώσεων για την τή-
ρηση των προβλέψεων του νόμου.  
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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. 

Την περίοδο 2010-2014 οι μειώσεις στις επικουρικές συ-
ντάξεις στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υ-
παλλήλων (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 σύντα-
ξης. 

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ει-
σοδήματος των συνταξιούχων και τη μείωση της αγοραστι-
κής τους δύναμης, πράγμα που συνέβαλε στην πρόσθετη 
συρρίκνωση του ΑΕΠ. Παρόλο δε που τα μέτρα της περιό-
δου 2010-2014 μείωσαν το εισόδημα των συνταξιούχων α-
θροιστικά κατά 45 δισ. ευρώ, δεν απέδωσαν τα προσδο-
κώμενα, διότι η μείωση του ΑΕΠ ήταν ταχύτερη από τη μεί-
ωση της δαπάνης: η δαπάνη συρρικνωνόταν μεν ως προς 
την ονομαστική της αξία, αλλά αυξανόταν ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. 

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

Παράλληλα, η συρρίκνωση της απασχόλησης και του ΑΕΠ 
οδήγησαν σε πολύ δυσμενή θέση το ασφαλιστικό σύ-
στημα, αφού οι πόροι του μειώνονταν (μείωση μισθών και 
απασχολουμένων), ενώ η δαπάνη αυξανόταν, λόγω των 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Έτσι, οι εισφορές μειώθη-
καν 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. 

Περίοδος 2015-2018 

Ο ν. 4387/2016 αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπά-
θεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της μακροπρόθε-
σμης βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλι-
σης. Για να επιτευχθεί αυτό, επιδιώχθηκε ο εξορθολογι-
σμός 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 κύ-
ρια ασφάλιση και ένας για την επικουρική και τις εφάπαξ 
παροχές. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση της Εθνικής Ανα-
λογιστικής Αρχής του 2018, η συνταξιοδοτική δαπάνη πε-
ριορίζεται σε 12,5% του ΑΕΠ το 2050 και σε 10,6% του ΑΕΠ 
το 2070, συγκλίνοντας έτσι με τον μέσο όρο της ΕΕ. Το γρά-
φημα δείχνει πώς η βιωσιμότητα του συστήματος επιτυγ-
χάνεται χωρίς την εφαρμογή του ν. 4472/17, ο οποίος προ-
έβλεπε από 01/01/2019 τη μείωση της επικουρικής σύντα-
ξης στην περίπτωση που το σύνολο της κύριας και επικου-
ρικής είναι χαμηλότερο από 1.300 ευρώ, καθώς και χωρίς 
την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των κύριων συ-
ντάξεων 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 για το πλεόνασμα – έλλειμμα των φο-

ρέων κύριας ασφάλισης προκύπτει ότι το 2014, με 170.000 

εκκρεμείς συντάξεις κόστους 1,15 δισ. ευρώ, το έλλειμμα 

διαμορφώθηκε σε -742 εκατ. ευρώ, ενώ το 2018, με 89.000 

εκκρεμείς συντάξεις (52,3% των εκκρεμών του 2014) κό-

στους 363 εκατ. ευρώ (32% του κόστους των εκκρεμών συ-

ντάξεων του 2014), το πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 δισ. 

ευρώ, καταγράφοντας αποτέλεσμα +1,76 δισ. ευρώ σε 

σχέση με το 2014. 

Γράφημα: Συνολική δημόσια δαπάνη ασφαλιστικού συ-

στήματος ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

 

Πηγή: Έκθεση Αναλογιστικής Αρχής, 2018 (μη δημοσιευ-
μένα στοιχεία υπ. Εργασίας) 

Επιπλέον, θεσπίστηκε η εθνική σύνταξη ύψους 384 ευρώ 

για όλους όσους έχουν πάνω από 20 χρόνια ασφάλισης, 
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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 ηλι-

κία δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απασχόλησή της, 

λόγω της υψηλής ανεργίας. Έτσι, διορθώνεται ο κατακερ-

ματισμός της απασχόλησης. 

Συντάξεις 

Ο αριθμός των εκκρεμών συνταξιοδοτικών παροχών τα 

έτη 2015-2018 συρρικνώθηκε σημαντικά. Την περίοδο από 

1.1.2015 έως 31.3.2018 καταβλήθηκαν συνολικά 594.000 

συνταξιοδοτικές παροχές, εκ των οποίων 348.000 κύριες 

συντάξεις, 170.000 επικουρικές και 76.000 εφάπαξ, με συ-

νολική δαπάνη 3,8 δισ. ευρώ. 

Έτσι, οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές παροχές μειώθηκαν 

από 386.000 τον Δεκέμβριο του 2014 σε μόλις 210.000 το 

2018, δηλαδή κατά 45%. Ενώ στο μεσοδιάστημα καταβλή-

θηκαν πάνω από 455.000 νέες αιτήσεις παροχών. 

Συγκεκριμένα, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν 

από 169.000 το 2014 σε 78.500 το 2018 και στο μεσοδιά-

στημα καταβλήθηκαν 348.000. Αντίστοιχα, οι εκκρεμείς ε-

πικουρικές μειώθηκαν από 154.000 το 2014 σε 93.000 το 

2018 και στο μεσοδιάστημα καταβλήθηκαν 170.000, ενώ 

τα εκκρεμή εφάπαξ μειώθηκαν επίσης από 63.000 σε 

39.000 και στο μεσοδιάστημα καταβλήθηκαν 76.000 εφά-

παξ. 

Παρότι μεταξύ 2015 και 2019 δεν υπήρξαν οριζόντιες πε-

ρικοπές στις συντάξεις, παράγοντας της βιωσιμότητας και 

του πλεονάσματος υπήρξαν στοχευμένες παρεμβάσεις πε-

ριστολής στο εισόδημα ορισμένων κατηγοριών συνταξιού-

χων. 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 υπολογι-

σμού της επικουρικής σύνταξης91, εξοικονομήθηκε 1% δα-

πάνης του ασφαλιστικού ως ποσοστό του ΑΕΠ σε ετήσια 

βάση.  

Στις κύριες συντάξεις οι μειώσεις έφτασαν τις 2,0 ποσο-

στιαίες μονάδες, εξαιτίας της αύξησης της παρακράτησης 

 
91 Σε όλες τις επικουρικές συντάξεις επιβλήθηκε εισφορά υπέρ ασθέ-

νειας 6%, ενώ έγιναν περικοπές επικουρικών συντάξεων με προστασία 

των χαμηλών και μεσαίων συντάξεων, εφόσον επηρεάστηκαν τα ποσά 

της εισφοράς υγείας από 4% σε 6% στο καταβαλλόμενο 

ποσό της σύνταξης και όχι στο αρχικό.  

Μετά τη λήξη του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής κατέστη δυνατή η αποφυγή της κατάργησης της 
προσωπικής διαφοράς από 01/01/2019, όπως προβλεπό-
ταν στο ν. 4472/17. 

Την ίδια στιγμή, νομοθετήθηκαν μια σειρά από θετικά μέ-
τρα, όπως η απονομή προσωρινής σύνταξης στο 80% της 
οριστικής σε όσους υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συ-
νταξιοδότησης, η θέσπιση κατώτατων ορίων για τις συντά-
ξεις χηρείας, που προβλέπει ελάχιστη σύνταξη 360 ευρώ 
για τη χήρα/το χήρο και 360 ευρώ για τα παιδιά και η επα-
ναφορά 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 υπε-
ρήλικα για τους ηλικιωμένους μη μισθωτούς που οφεί-
λουν ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πληρούν τα σχετικά ει-
σοδηματικά κριτήρια. 

Ίσως η πλέον εμβληματική παρέμβαση, μετά την ολοκλή-
ρωση του 3ου Προγράμματος Προσαρμογής, ήταν η θε-
σμοθέτηση μόνιμης συνταξιοδοτικής παροχής («13η σύ-
νταξη»), η οποία συνιστούσε το πρώτο μέτρο πολιτικής 
που, από την εκδήλωση της κρίσης, αύξανε καθολικά (δη-
λαδή αφορούσε το σύνολο του σχετικού πληθυσμού, έστω 
και με αναλογική κατανομή) τις αποδοχές των συνταξιού-
χων, αντιστρέφοντας την τάση καθολικών ή στοχευμένων 
μειώσεων που «εγκαινιάστηκε» το 2010. Εντέλει βέβαια, 
αυτή η συνθήκη ήταν βραχύβια, αφού μετά τις εκλογές της 
7ης Ιουλίου 2019 η κυβέρνηση που προέκυψε από αυτές 
την ανέτρεψε, καταργώντας, τον Φεβρουάριο του 2020, τη 
σχετική πρόνοια. 

Περίοδος 2019-2021 

Η βασική πρόκληση για την κοινωνική προστασία στη 
χώρα μας ήταν η μετάβαση από τη χρόνια επικέντρωση 
όλων των μεταβιβαστικών πληρωμών του κράτους στις 
συντάξεις σε ένα πιο ολοκληρωμένο και ισορροπημένο 
σύστημα με διεύρυνση της περιμέτρου των ωφελούμε-
νων και μείωση ποικίλων ανισοτήτων.  

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 αποδεδειγμένα 
πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την εκπόνηση της 
αναλογιστικής προβολής του 2018 και το Ageing Report 

που υπερέβαιναν αθροιστικά (κύρια και επικουρική) τα 1.300 ευρώ μει-

κτά. 
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201892, έχει διαμορφώσει ένα οικονομικά βιώσιμο και κοι-
νωνικά αποτελεσματικό (με, δεδομένων των συνθηκών 
και τηρουμένων των αναλογιών, επαρκείς συντάξεις) σύ-
στημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, έχοντας αντι-
μετωπίσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τις επιπτώ-
σεις της δημογραφικής γήρανσης, που αποτελεί βασικό 
πρόβλημα σχεδόν όλων των αναπτυγμένων χωρών, στις ο-
ποίες η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, σε συνδυασμό με 
την υπογεννητικότητα, οδηγεί σε σταδιακή μείωση του 
πληθυσμού με ταυτόχρονη 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. το 2016 σε μόλις 7,66 εκατ. το 
2070, πετυχαίνει με τον ν. 4387/16 να έχει μια πολύ καλή 
προσαρμογή στις νέες συνθήκες στην οικονομία και στη 
δημογραφία, διασφαλίζοντας ότι η δαπάνη των συντά-
ξεων 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 τη Γαλλία, σε επίπεδο ΕΕ.  

Επικουρική ασφάλιση 

Ήδη από το 2019 είχε ανακοινωθεί η εισαγωγή κεφαλαιο-
ποιητικής επικουρικής σύνταξης στον πυλώνα της υποχρε-
ωτικής 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 δημοσιονο-
μικό κόστος που επιφέρει η κάλυψη του κενού που δη-
μιουργείται στη χρηματοδότηση των επικουρικών συντά-
ξεων κατά τη μεταβατική περίοδο από το σημερινό σύ-
στημα νοητής κεφαλαιοποίησης στο νέο σύστημα (το ο-
ποίο, ανάλογα με το σενάριο εφαρμογής, εκτιμάται από 
40 έως και 55 δισ. ευρώ σε χρονικό διάστημα 40 ετών) α-
πέτρεψε τη θεσμοθέτηση της εφαρμογής της στο πλαίσιο 
της «μεταρρύθμισης Βρούτση» του 2020 (νόμος 
4670/2020).  

Η κυβερνητική πλειοψηφία υιοθέτησε εντέλει ένα αμιγώς 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα ατομικών λογαριασμών για 
την επικουρική σύνταξη, που θα λειτουργεί στον νέο δη-
μόσιο φορέα «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Α-
σφάλισης» αλλά με ιδιωτική διαχείριση μέρους της και 
σταδιακά του συνόλου της, με τη δημόσια επικουρική κοι-
νωνική ασφάλιση να περνά για τους νέους ασφαλισμένους 
και τους κάτω των 35 νυν ασφαλισμένους σε ιδιωτικές 

 
92European Commission, Greek Pension System Fiche, 2019 

ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρίες διαχείρισης κεφα-
λαίων.  

Κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης 

Η θεσμοθέτηση του νέου συστήματος προέκυψε σε συνέ-
χεια του Πορίσματος της «Επιτροπής Σοφών» υπό την προ-
εδρεία του καθηγητή κ. Πισσαρίδη με την ψήφιση του νό-
μου 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα 
Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκα-
θορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ί-
δρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κε-
φαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμί-
σεις» (ΦΕΚ 160 Α'/7.9.2021). Το εν λόγω νομοσχέδιο, εκτός 
του γεγονότος ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις δικαστικές απο-
φάσεις του ΣτΕ για τις συντάξεις και την κοινωνική ασφά-
λιση, ανοίγει το δρόμο για την ολική επικράτηση των ιδιω-
τικών συμφερόντων στην ασφάλιση (σύνταξη και υγεία) 
και την εργασία. Το νομοσχέδιο ιδιωτικοποιεί την επικου-
ρική ασφάλιση, με όχι απίθανο στόχο προοπτικά να ακο-
λουθήσει και η κύρια. Αποτελεί υλοποίηση ενός μακρο-
χρόνιου στόχου της φιλελεύθερης οπτικής, αυτού της αντι-
κατάστασης του αναδιανεμητικού συστήματος ασφάλισης 
από το κεφαλαιοποιητικό.  

Η συγκεκριμένη αλλαγή θα έχει μια σειρά δυσάρεστων ε-
πιπτώσεων, τόσο για τον κόσμο της εργασίας όσο και για 
τους συνταξιούχους. Για να γίνουν κατανοητές οι συνέ-
πειες του νόμου στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, 
πρέπει να προβούμε πρώτα σε κάποιες επισημάνσεις για 
τη φύση και τη λειτουργία των δύο συστημάτων ασφάλι-
σης. Τα αναδιανεμητικά συστήματα κοινωνικής ασφάλι-
σης στηρίζονται στην αρχή της ισότητας εισοδήματος με-
ταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων, εν αντιθέσει με τα 
κεφαλαιοποιητικά, τα οποία στηρίζονται στην κεφαλαιο-
ποίηση των εισφορών και στην απόδοση κερδών από την 
κυκλοφορία αυτών των κεφαλαίων στις χρηματιστηριακές 
αγορές. Η εγκατάλειψη όμως της αρχής της ισότητας εισο-
δημάτων συνταξιούχων - εργαζομένων και η σύνδεση της 
σύνταξης με την απόδοση των κεφαλαίων των εισφορών 
σημαίνει πολύ απλά πως οι συνταξιούχοι ουσιαστικά «ρι-
σκάρουν» τη σύνταξή τους και μπορούν ανά πάσα στιγμή 
να χάσουν το σύνολο των εισοδημάτων τους εξαιτίας μιας 
μη επιτυχούς επενδυτικής κίνησης. Βασική στόχευση των 
κεφαλαιοποιητικών συστημάτων ασφάλισης δεν είναι η 
κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά η επίτευξη της μέγιστης δυ-
νατής κερδοφορίας. Η αρχή που διέπει τη λειτουργία τους 
είναι αυτή της «κεφαλαιοποιητικής σώρευσης», σύμφωνα 
με την οποία το ύψος των παροχών-συντάξεων είναι 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/country_fiche_el-_2019_peer_review.pdf
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συνάρτηση της «ικανότητας» των ατόμων να αποταμιεύ-
ουν εισοδήματα σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους 
βίου.  

Η κεφαλαιοποιητική μέθοδος χρηματοδότησης βασίζεται 
εξ ολοκλήρου στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και 
τη βάση λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η λογική τους 
είναι η επένδυση των αποθεματικών σε χρηματιστηριακά 
προϊόντα με σκοπό το κέδρος. Στα πλαίσια αυτά κινείται 
και η έκθεση της «Επιτροπής Σοφών», καθώς προτείνει το 
μετασχηματισμό της επικουρικής σύνταξης (σήμερα νοη-
τής κεφαλαιοποίησης) σε νέα επικουρική που θα λειτουρ-
γεί πλήρως με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δεδο-
μένης δε και της καθυστέρησης της ανάπτυξης του κεφα-
λαιοποιητικού πυλώνα στη χώρα μας, η μεταρρύθμιση της 
επικούρησης θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα και με 
ευρύ πεδίο εφαρμογής (ενδεικτικά, σύμφωνα με το νόμο, 
για όλους τους νέους εργαζομένους και εθελοντικά για ό-
σους παλαιότερους ασφαλισμένους το επιλέξουν). Η ρύθ-
μιση αυτή αναδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο τη στρατη-
γική της σταδιακής κατάργησης του δημόσιου χαρακτήρα 
της επικουρικής ασφάλισης και της μετάβασης σε ένα α-
ποκλειστικά κεφαλαιοποιητικό σύστημα ατομικών λογα-
ριασμών, το οποίο, όπως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, κρύβει 
πολλούς κινδύνους, τόσο για τη μείωση των επικουρικών 
συντάξεων και την οικονομική ισορροπία του ασφαλιστι-
κού συστήματος όσο την για την πορεία εν γένει των οικο-
νομικών της χώρας.  

Η ανωτέρω πρόταση επιπροσθέτως αγνοεί πλήρως και τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και προτείνει μια νέα «παραβίασή 
τους». Οι αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώ-
ρας τονίζουν ότι η επικουρική ασφάλιση είναι ίδια με την 
κύρια και το κράτος εγγυάται τόσο το ύψος των παροχών 
όσο και την ισότητα μεταξύ των ασφαλισμένων και μεταξύ 
των γενεών, αλλά και την αναλογικότητα εισφορών και 
παροχών. Το Πόρισμα της Επιτροπής όμως ουσιαστικά ο-
δηγεί σε καταστρατήγηση της αρχής της ισότητας στην 
πράξη, αφού το κόστος της μετάβασης θα κληθεί να το ε-
πωμιστεί αποκλειστικά και μόνο η ίδια «γενιά της μετάβα-
σης», η οποία θα κληθεί να πληρώσει δύο φορές. Μία 
φορά για να αποταμιεύσει σε ατομικούς της λογαρια-
σμούς, προκειμένου να λάβει παροχές στο μέλλον, και μία 
προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις των ήδη συντα-
ξιούχων και να μην καταρρεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. 
Σύμφωνα δε με μελέτες, υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη αν τα 
32 δισ. του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης επαρκούν 
για την κάλυψη του κόστους αυτής της μετάβασης. 

Η αρχή της ισότητας ακόμα καταστρατηγείται από το γε-
γονός ότι μερικοί ασφαλισμένοι θα είναι ασφαλισμένοι 
στο ΕΤΕΑΕΠ (Νυν e-EFKA), το οποίο είναι νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, και άλλοι ασφαλισμένοι θα κληθούν να 
ασφαλιστούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή και ε-
παγγελματικά ταμεία. Απορίας άξιον δε είναι και το πώς 
το κράτος θα μπορέσει να υλοποιήσει τη συνταγματική 
του υποχρέωση για εγγύηση των ασφαλιστικών παροχών, 
όπως άλλωστε αναφέρουν και οι αποφάσεις του ΣτΕ.  

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται σαφές ποιες παροχές θα εγ-
γυάται το κράτος και πώς, αφού, σύμφωνα με τις προτά-
σεις, οι παροχές θα συναρτώνται από την πορεία και τα 
απρόβλεπτα γεγονότα των κεφαλαιαγορών. Το γεγονός 
αυτό κρύβει πολλούς κινδύνους. Χαρακτηριστικότερο πα-
ράδειγμα ιστορικά είναι εκείνο που αφορά την κατάρ-
ρευση της ασφαλιστικής εταιρείας AIG, την οποία διέσωσε 
εντέλει ο αμερικανικός προϋπολογισμός μέσω της φορο-
λογίας. Η ανασυγκρότηση της επικουρικής ασφάλισης 
στην χώρα μας οφείλει να γίνει σύμφωνα με τις επιταγές 
του Συντάγματος, τις οποίες επιβεβαίωσε και το ΣτΕ, και 
συγκεκριμένα με βάση τις αρχές της κοινωνικής ασφάλι-
σης: την αλληλεγγύη των γενεών, την ισότητα των μελών 
και την αναλογικότητα εισφορών και παροχών. Και όχι με 
αποθεμελίωση του συστήματος και μεταλλαγή του χαρα-
κτήρα του. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αποκλεισμοί και ανισότητες σε ένα περιβάλλον παρατε-
ταμένης κρίσης 

Η εκπαίδευση αποτελεί αδιαμφισβήτητο δικαίωμα των 
παιδιών, το οποίο πρέπει να προστατεύεται εξίσου σε πε-
ριόδους κανονικότητας και κρίσης. Ωστόσο, η οικονομική 
κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τα προγράμματα λιτό-
τητας, όπως και η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση και τα 
μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, θέτει υπό αμφισβήτηση 
την απρόσκοπτη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των παι-
διών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση αφο-
ρούν τόσο τις δαπάνες για όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκ-
παίδευση). Κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Οικονο-
μικής Προσαρμογής, οι δαπάνες υπέστησαν σημαντικές 
μειώσεις, παρότι η στήριξη της εκπαίδευσης είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη βιώσιμων ρυθμών μεγέθυνσης 
και για την αποκλιμάκωση της ανεργίας.  

Σε επίπεδο ΕΕ-27 για την περίοδο 1995-2019, οι κρατικές 
δαπάνες για την εκπαίδευση κυμάνθηκαν μεταξύ 4,7% και 
5,1% του ΑΕΠ. Η αύξηση του ποσοστού οφείλεται στη μεί-
ωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και όχι στην αύξηση των καθαυτό δαπανών.  

Την περίοδο 2010-2017, η μείωση των κρατικών δαπανών 
για την εκπαίδευση κατά -34% οδήγησε το δημόσιο εκπαι-
δευτικό σύστημα σε συνθήκες ασταθούς ισορροπίας, με 
κύρια χαρακτηριστικά την υποχρηματοδότηση και την υ-
ποστελέχωση . Οι ανισότητες εντάθηκαν, οι δομικοί περιο-
ρισμοί ενισχύθηκαν π.χ. συγχωνεύσεις σχολείων, μείωση 
εισοδήματος εκπαιδευτικών, ανεπαρκής και καθυστερη-
μένη στελέχωση, ελλιπείς υλικοτεχνικές υποδομές και α-
νεπαρκής εξοπλισμός), ενώ σημαντικά κόστη μετακυλί-
στηκαν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 

Αντιστροφή της τάσης καταγράφηκε το διάστημα 2017-
2020 με διαδοχικές αυξήσεις των δημόσιων δαπανών.  

Στην Ελλάδα η υποχρηματοδότηση αποτελεί κύριο χαρα-
κτηριστικό του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2019 οι κρατικές δαπάνες για 
την εκπαίδευση στην ΕΕ-27 ανήλθαν στα 654 δισ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 4,7% του ΑΕΠ[1]. Η Ελλάδα βρί-
σκεται στην τρίτη χειρότερη θέση (4,0% του ΑΕΠ), με τις 
δαπάνες να υπολείπονται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο κατά 0,7%. Αν και ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπά-
νες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (4,0%) φαίνεται πως 
συγκλίνουν προς τον μέσο όρο της ευρωζώνης (4,7%), η 

εικόνα αυτή είναι εν μέρει πλασματική. Η αύξηση του πο-
σοστού οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση των δαπανών 
ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ.  

Πίνακας: Δαπάνες για εκπαίδευση (σε εκατ. ευρώ) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019       

Δαπάνες για 
Εκπαίδευση 

9.810 9.280 9.182 8.632 8.086 7.674 7.313 6.950 6.869 7.184 7,247       

Πηγή: Eurostat, 2020 

Ο προϋπολογισμός του 2021 σηματοδότησε μια σαφή με-
τατόπιση στις πολιτικές προτεραιότητες, προδιαγράφο-
ντας τη μείωση ζωτικών πιστώσεων για τη λειτουργία σχο-
λείων, ΑΕΙ και εποπτευόμενων φορέων. Στη συνέχεια, ο 
τακτικός προϋπολογισμός του 2022 διαμορφώθηκε στα 
4,9 δισ. ευρώ. 

Σε επίπεδο ΕΕ-27, η Ελλάδα καταλαμβάνει διαχρονικά 
μία από τις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τον προϋ-
πολογισμό για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ενδει-
κτικά, το 2019 κατέλαβε την τρίτη χειρότερη θέση, με τις 
δαπάνες να διαμορφώνονται στο 4,0% του ΑΕΠ. 

Γράφημα: Σύγκριση προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ) Ελλά-

δας και μέσου όρου ΕΕ-27 (2010-2019) 

Πηγή: Eurostat, 2020 

Η υγειονομική κρίση & τα μέτρα διαχείρισης της πανδη-
μίας στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Η σχετική σταθεροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του εκ-
παιδευτικού συστήματος από το 2016 μέχρι το 2019, με ε-
παναφορά της χρηματοδότησης στα προ κρίσης επίπεδα, 
διορισμούς εκπαιδευτικών, αναβάθμιση της ειδικής αγω-
γής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενίσχυση των 
ΑΕΙ, ανακόπηκε βίαια από την υγειονομική κρίση και τα 
μέτρα διαχείρισης της πανδημίας.  

Τα σχολεία ανέστειλαν τη λειτουργία τους συνολικά για 37 
εβδομάδες από το ξέσπασμα της πανδημίας έως και σή-
μερα, η μαθητεία των ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ υπολειτούργησαν, 
ενώ τα ΑΕΙ παρέμειναν κλειστά για δύο συνεχή ακαδημα-
ϊκά έτη. Η μακρά αναστολή λειτουργίας, η υποκατάσταση 
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της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας  με την τηλεκπαί-
δευση και ο παρατεταμένος εγκλεισμός επέφεραν μια 
σειρά αρνητικών μορφωτικών, κοινωνικών και ψυχολογι-
κών επιπτώσεων, με τους διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, 
UNICEF) να προβλέπουν αύξηση του αναλφαβητισμού και 
της μαθητικής διαρροής. 

Ψηφιακή πρόσβαση & ανισότητα 

Ο δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) είναι 
ένας σύνθετος δείκτης που συμπυκνώνει τους σχετικούς 
δείκτες για την ψηφιακή απόδοση της Ευρώπης και παρα-
κολουθεί 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. Συνδεσιμότητα/ευρυζωνικότητα: Πρόσβαση σε στα-
θερή και κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο 
και ποιότητα αυτής (ταχύτητα - κόστος) 

2. Ανθρώπινο κεφάλαιο/ψηφιακές δεξιότητες: Ψηφια-
κές δεξιότητες του πληθυσμού που απαιτούνται για 
να εκμεταλλευτούν οι πολίτες τις ευκαιρίες και τις δυ-
νατότητες της ψηφιακής κοινωνίας. Χωρίζονται σε βα-
σικές δεξιότητες χρήσης του ίντερνετ και σε προηγμέ-
νες δεξιότητες (βλ. προγραμματισμός) 

3. Χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου από τους πολίτες: 
Πλήθος των δραστηριοτήτων που εκτελούν οι πολίτες 
διαδικτυακά (χρήση ίντερνετ, social media, e-banking, 
e-shopping)  

4. Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχει-
ρήσεις: Βαθμός ψηφιοποίησης της επιχειρηματικότη-
τας, χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικό εμπό-
ριο 

5. Ψηφιοποίηση δημόσιου τομέα/ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση: Βαθμός ψηφιοποίησης της σχέσης πολίτη – 
κράτους και δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτά δε-
δομένα. 

Για το 2021 (στοιχεία του 2020) η Ελλάδα καταλαμβάνει 
συνολικά την 25η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, ξε-
περνώντας μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στη συνο-
λική σχετική κατάταξη. Σημειώνεται ότι σε όλους τους επι-
μέρους δείκτες η Ελλάδα τοποθετείται κάτω από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο93.   

Με βάση τα στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα 
πριν από την πανδημία (στοιχεία 2021 με έτος αναφοράς 

 
93 European Commission, Greece in the Digital Economy and Society Index, 
2021 

το 2020), η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση ό-
σον αφορά τη συνδεσιμότητα, καθώς μόλις 1 στα 5 νοικο-
κυριά είχαν πρόσβαση σε σταθερό δίκτυο πολύ υψηλής 
χωρητικότητας (VHCN) με δυνατότητα παροχής συνδεσι-
μότητας gigabit. 

Γράφημα: Επιδόσεις χωρών ως προς τις 5 παραμέτρους 
του δείκτη DESI το 2020 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δείκτες DESI, 2020 

Όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, η έλλειψη/ανεπάρκεια 
τεχνολογικών μέσων και υποδομών δεν επέτρεψε την ισό-
τιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των μαθητών, ενώ οι 
κρατικοί πόροι για την αγορά εξοπλισμού ήταν περιορι-
σμένοι και διατέθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Ευάλωτες 
ομάδες του μαθητικού πληθυσμού (μαθητές προερχόμε-
νοι από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, παιδιά σε α-
πομακρυσμένες περιοχές, Ρομά, παιδιά προσφύγων και 
μεταναστών) αποκλείστηκαν από την εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Συμπερασματικά 

Όσον αφορά τα σχολεία, ρυθμίσεις με ταξικό πρόσημο α-
ποτελούν η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη 
και οι συγχωνεύσεις τμημάτων, η επαναφορά της Τράπε-
ζας Θεμάτων και η ενίσχυση του εξεταστικοκεντρισμού, η 
μείωση των σχολικών γευμάτων και η κατάργηση των κοι-
νωνικών/ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων. 
Επιπλέον, μέσω της θεσμοθέτησης της ανταποδοτικής α-
ξιολόγησης και της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας 
εισάγεται η πρόβλεψη για αναζήτηση πόρων από την α-
γορά, με αντίστοιχη υποχώρηση του κράτους από τις χρη-
ματοδοτικές του υποχρεώσεις. 

Σε παρόμοια κατεύθυνση, η αναδιάρθρωση της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τη σύνδεση της χρηματο-
δότησης των ΑΕΙ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και την 

https://energyindustryreview.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-Digital-Economy-and-Society-Index-DESI.jpg
https://energyindustryreview.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-Digital-Economy-and-Society-Index-DESI.jpg
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περικοπή των πόρων κατά 20%, την απελευθέρωση των δι-
δάκτρων στα μεταπτυχιακά, τη στασιμότητα στις προσλή-
ψεις καθηγητών, επιστημονικού και διοικητικού προσωπι-
κού, τον περιορισμό της δημοκρατικής λειτουργίας με την 
εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, την εντατικο-
ποίηση των σπουδών, συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμη-
μάτων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής (ΕΒΕ) είχε ως αποτέλεσμα των αποκλεισμό 
40.000 υποψηφίων από τα ΑΕΙ. 20.000 διαθέσιμες θέσεις 
εισακτέων έμειναν κενές και 169 σχολές και τμήματα υπο-
δέχτηκαν ελάχιστους ή καθόλου πρωτοετείς φοιτητές. Επί-
σης, οι υποψήφιοι από τα εσπερινά λύκεια αποκλείστηκαν 
πλήρως από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του μέτρου αναμένεται να α-
ποτελέσουν η αύξηση της μαθητικής διαρροής στο Λύκειο, 
η ένταση της φροντιστηριακής υποστήριξης των μαθητών, 
με συνακόλουθη αύξηση των οικογενειακών δαπανών, 
νέες συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμημάτων ΑΕΙ, όπως και η 
αδυναμία επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 45% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25-
34 ετών που θα έχει ολοκληρώσει κύκλο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης το 2030 . 

Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την επαγγελμα-
τική εκπαίδευση & κατάρτιση αποσκοπούν στην πλήρη υ-
παγωγή των προγραμμάτων σπουδών στις στενές ανάγκες 
της αγοράς. Η θεσμοθέτηση της ανήλικης μαθητείας/ερ-
γασίας και η ίδρυση μεταγυμνασιακών σχολών κατάρτι-
σης, η υποβάθμιση της μαθητείας των ΕΠΑΛ (18+ ετών) και 
των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ), η βίαιη ανακα-
τεύθυνση χιλιάδων νέων στα ΙΕΚ, λόγω της Ελάχιστης Βά-
σης Εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ο σχεδιασμός προγραμ-
μάτων και η επιλογή σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ απο-
κλειστικά από εταιρείες ενισχύουν την τάση της πρόωρης 
και υπο-αμειβόμενης εξειδίκευσης. Παράλληλα, συγκρο-
τούν ένα περιβάλλον παροχής αναλώσιμων δεξιοτήτων 
και φθηνής κατάρτισης που διέπεται από την αρχή της μεί-
ωσης του ενδοεπιχειρησιακού κόστους, χωρίς να στηρίζε-
ται σε επιστημονικά κριτήρια, δίχως να συνυπολογίζει τις 
ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις αναπτυ-
ξιακές ανάγκες της χώρας. 

Ταμείο Ανάκαμψης 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», το οποίο πρό-
κειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού 

 
94 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 

Ταμείου Ανάκαμψης και ιδιωτικά κεφάλαια, προβλέπει 
2,3 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, τη διά 
βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση. Ωστόσο, οι δράσεις του προγράμματος επιχει-
ρούν τον επανασχεδιασμό όλων των βαθμίδων της εκπαί-
δευσης, ώστε να συνταυτίζονται με τις ανάγκες της αγο-
ράς. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στη μεταβολή 
του εκπαιδευτικού περιεχομένου, την ποσοτικοποίηση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, την υπερεξειδίκευση 
και τον αναπροσανατολισμό προς την παροχή δεξιοτήτων 
(soft skills) αντί γνώσεων. Παράλληλα, από τις δράσεις του 
προγράμματος απουσιάζει κάθε μέριμνα για επίλυση χρό-
νιων προβλημάτων, όπως η συντήρηση και ανέγερση νέων 
σχολικών κτιρίων και φοιτητικών εστιών. 

Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη 

Οι δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα δια-
χρονικά βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στην 
ευρωζώνη. Το διάστημα 2008-2014 οι δαπάνες στην ευρω-
ζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν, κατά μέσο όρο, τριπλά-
σιες από αυτές 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. 

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 χώ-
ρας, καθώς, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010, καταγράφονται ως δα-
πάνες παγίου κεφαλαίου. 

Το 2020 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α 
στην Ελλάδα ήταν 2.473,45 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 
135,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019 (ποσοστό αύξησης 
5,8%). Πρόκειται για τη μικρότερη, σε απόλυτους αριθ-
μούς, ετήσια αύξηση δαπανών Ε&Α των τελευταίων ετών. 
Με βάση την αύξηση των δαπανών Ε&Α κατά 5,8% και τη 
μείωση του ΑΕΠ κατά 9,8% στη χώρα μας το 2020, ο δεί-
κτης «Ένταση Ε&Α», που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως πο-
σοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,50% από 1,28% το 
2019. 

Η αύξηση των δαπανών Ε&Α είχε ως αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του δείκτη Έντασης Ε&Α94 από 1,01% το 2016 σε 
1,13% το 2017 και σε 1,21% το 2018 (αύξηση κατά 0,08 

της στρατηγικής ΕΕ2020 για την επίτευξη επενδύσεων σε Ε&Α σε ποσο-
στό 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2017). To 2019, ο δεί-
κτης 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.  

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 16η θέση μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ-28, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ι-
σπανία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. 

Πίνακας: Συνολικές δαπάνες για Ε&Α και δείκτης Έντασης 
Ε&Α 

Ηλικία 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Δαπά-
νες 
E&A 

1.391 1.337 
 

1.465 
 

1.488 
 

1.703 
 

1.754 
 

2.038 
 

2.179 
 

2.337 
 

2.473 
 

ΑΕΠ 
202. 

208,2 

188. 

388,6 

179. 

884,4 

177. 

236,0 

176. 

368,9 

174. 

494,2 

176. 

903,4 

179. 

555,7 

183. 

250,4 

165. 

326,4 

Δείκτης 
Έντα-
σης 
Ε&Α 

0,68% 0,71% 0,81% 0,84% 0,97% 1,01% 1,15% 1,21% 1,28% 1,50% 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2021 

Η εξέλιξη των δαπανών Ε&Α ανά τομέα έχει ως ακολού-

θως: 

• Στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES) το 2020 οι 
συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονταν σε 1.147,52 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 
2019.  

• Στον κρατικό τομέα (τομέας GOV) το 2020 οι συνολι-
κές δαπάνες Ε&Α ανέρχονταν σε 537,21 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2019.  

• Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τομέας 
HES) το 2020 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονταν 
σε 774,39 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% 
σε σχέση με το 2019.  

• Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμά-
των (τομέας PNP) το 2020 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α 
ανέρχονταν σε 14,33 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μεί-
ωση -27,4% σε σχέση με το 2019. 

Πηγές χρηματοδότησης δαπανών Ε&Α 

• H χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις που διατέθηκε 
για δαπάνες Ε&Α, ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης, το 
2020 ανέρχεται σε 993,20 εκατ. ευρώ, παρουσιάζο-
ντας αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 2019.  

• Η χρηματοδότηση από το κράτος το 2020 ανέρχεται σε 
1.050,27 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε 
σχέση με το 2019.  

Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους πηγές που συγκρο-
τούν την κρατική χρηματοδότηση: 

• Ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2019 
δαπάνες Ε&Α ύψους 668,61 εκατ. ευρώ, σημειώνο-
ντας 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 περαι-
τέρω αύξηση 22% σε σχέση με το 2018 (182,72 εκατ. 
ευρώ). 

• Οι λοιπές πηγές, κυρίως το εθνικό σκέλος του Προ-
γράμματος 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 ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας (με όχημα την «οικονομία και την κοινωνία της 
γνώσης») με μια σειρά πρωτοβουλιών χωρίς προηγούμενο 
σε εύρος και ένταση, που οδήγησαν στη θεαματική βελτί-
ωση των επιδόσεων της χώρας, όπως αυτές καταγράφη-
καν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο:  

✓ Ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινο-
τομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  

✓ Έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επι-
χειρηματικότητας με τα επιτυχημένα προγράμματα 
«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και το υπερταμείο 
επενδυτικών συμμετοχών «Equifund»  

✓ Ανάληψη εμβληματικών πρωτοβουλιών για την αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αντι-
μετώπιση κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων (ιατρική α-
κριβείας, κλιματική αλλαγή, αγροδιατροφή).  

Σήμερα, ωστόσο, η αδιάλειπτη και εντονότερη δημόσια ε-
πένδυση στην έρευνα δεν φαίνεται να αποτελεί πια προ-
τεραιότητα, ενώ ταυτόχρονα απουσιάζει οποιαδήποτε δέ-
σμευση για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας 
του ΕΛΙΔΕΚ. Η τρέχουσα προσέγγιση για την καινοτόμο 

H πανδημική κρίση έδειξε πόσο εύθραυστη είναι η 

μονομερής εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρι-

σμό και ανέδειξε τη σημασία ανάπτυξης νέων παρα-

γωγικών τομέων που θα αποτελέσουν εφαλτήριο για 

τη βελτίωση του ζοφερού οικονομικού κλίματος.  
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επιχειρηματικότητα δεν λαμβάνει υπόψη της τον μακρο-
πρόθεσμο και προσθετικό χαρακτήρα της έρευνας, ο ο-
ποίος μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο μετασχηματι-
σμό της οικονομίας. Αντίθετα, προβάλλονται πολιτικές για 
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα που αφορούν κατά κύ-
ριο λόγο μεγαλεπήβολα και αμφίβολης αποτελεσματικό-
τητας κτηματομεσιτικά εγχειρήματα.  

Είναι γεγονός ότι οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφονται 
στον κρατικό προϋπολογισμό για Ε&Α αυξήθηκαν κατά 
174,8 εκ. ευρώ το 2020 σε σχέση με το 2019. Η αύξηση 
αυτή προέρχεται από τα εξής δύο σκέλη του κρατικού προ-
ϋπολογισμού: τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όσον αφορά τον τακτικό 
προϋπολογισμό, οι ετήσιες πιστώσεις το 2020 αυξήθηκαν 
κατά 31,1 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2019, όταν είχαν αυξη-
θεί κατά 46,8 εκ. ευρώ το 2019 σε σχέση με το 2018 και 
κατά 97,4 εκ. ευρώ το 2018 σε σχέση με το 2017. Πρόκει-
ται, δηλαδή, για τη μικρότερη αύξηση των τελευταίων ε-
τών. Όσον αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
η πραγματικά μεγάλη αύξηση των 143,7 εκ. ευρώ το 2020 
σε σχέση με το 2019 δεν οφείλεται σε πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης, αλλά σε αποπληρωμές δεσμεύσεων συγχρη-
ματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ό-
πως το «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», τα οποία είχαν 
προκηρυχθεί και αρχίσει να υλοποιούνται από το 2017. Γε-
γονός απόλυτα αναμενόμενο, καθώς βρισκόμαστε στο τέ-
λος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τα έργα 
που ξεκίνησαν το 2017-2018 ολοκληρώνονται τώρα.  

Συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή περι-
λαμβάνουν: 

• Αδιάλειπτη ενίσχυση και εξασφάλιση της έρευνας, απα-
ραίτητης προϋπόθεσης της καινοτομίας· προϋπόθεσης 
που όμως σήμερα παραβλέπεται. Σε κάθε περίπτωση, για 
να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα η έρευνα, πρέπει 
να έχει βάθος εξέλιξης, χρόνο επώασης και σίγουρα όχι ε-
πικοινωνιακό κι αποσπασματικό χαρακτήρα. H συστρά-
τευση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας για τη με-
λέτη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης σε βα-
σικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας μπορεί να υπο-
δείξει αποδοτικότερους τρόπους διεξόδου.  

Ακόμη, η αναμενόμενη όξυνση των κοινωνικών ανισοτή-
των 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 κεϋν-
σιανή «τεχνολογική ανεργία» (technological 

unemployment), η οποία αφορά ανθρώπους που θα μέ-
νουν εκτός της αγοράς εργασίας, λόγω της τεχνολογικής 
αλλαγής. Οι κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές ε-
πιστήμες έχουν πολλά να συνεισφέρουν εδώ, καθώς πολ-
λοί αναμένεται να μείνουν εκτός του εργασιακού και κοι-
νωνικού γίγνεσθαι αυτού καθαυτού. 

• Δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας, ως νέου τύπου ώρι-
μων Τεχνολογικών Πάρκων σε εστιασμένους τεχνολογι-
κούς τομείς, που θα βασίζονται σε συμπράξεις δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και θα βρίσκονται σε γειτνίαση με ι-
σχυρά ερευνητικά οικοσυστήματα. Στόχος είναι να δια-
μορφωθούν ελκυστικά ερευνητικά και επιχειρηματικά 
περιβάλλοντα που θα προάγουν τη δημιουργία και ενί-
σχυση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Δομές 
αυτού του τύπου θα ενθαρρύνουν και την προσέλκυση 
τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης και επενδύσεων σε στρα-
τηγικούς τομείς υψηλής τεχνολογίας ξένων εταιρειών. 
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΜΜΕ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η διαχρονική καταπολέμηση της διαφθοράς  

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 συγκρισι-
μότητα των στοιχείων με προηγούμενα έτη, άλλαξε η με-
θοδολογική διάρθρωση που χρησιμοποιείται για τη συ-
γκρότηση 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 με-
θοδολογική προσέγγιση στην οποία βασίζεται, όπως έχει 
επισημανθεί από την επιστημονική κοινότητα, είναι ελλι-
πής και μεροληπτική95. 

Η συγκρότηση της κατάταξης είναι αποτέλεσμα της επε-
ξεργασίας στοιχείων δεκατριών πρωτογενών ερευνών96, 
στις οποίες αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις ερευνητών επεν-
δυτικού 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 συνέ-
πεια ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και η συμμετοχή οργα-
νωμένων ομάδων συμφερόντων σε πράξεις κατάχρησης ε-
ξουσίας προς ίδιον όφελος απουσιάζουν παντελώς.  

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ 
στα οποία η πλειοψηφία (57%) των πολιτών δηλώνει πως 
η διαφθορά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά τους. 
Τα στοιχεία του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς97 ο οποίος 
δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 σχολιάστηκαν στα 
Μέσα Ενημέρωσης ως αριθμητική αποτύπωση της έκτα-
σης της διαφθοράς στη χώρα μας, με την Ελλάδα να χαρα-
κτηρίζεται 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 

 
95 Ενδεικτικά: Tina Søreide, 2006: Is it wrong to rank?, Chr. Michelsen In-

stute, CMI Working Papers· Andris Zimelis, 2020: Corruption research: A 
need for an integrated approach, International Political Science Review 
38(3): 349–362· Staffan Andersson & Paul M. Heywood, 2009: The Politics 
of Perception: Use and Abuse of Transparency International’s Approach 
to Measuring Corruption, Political Studie, 57: 746–767.  
96 African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 

2018 , Bertelsmann Stiftung Sustainable Governance Indicators 2020, Ber-
telsmann 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 

κράτους και συγκεντρώνει πληθώρα ελεγκτικών αρμοδιο-
τήτων, όπως και το δικαίωμα να γνωμοδοτεί κατά τη νο-
μοπαρασκευαστική διαδικασία για ζητήματα ακεραιότη-
τας, διαφάνειας, λογοδοσίας, ελέγχων και καταπολέμησης 
της διαφθοράς, σε ανακοίνωσή της σχετικά με τον φετινό 
Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς επικεντρώνεται στη βελτί-
ωση της θέσης της Ελλάδας.  

Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 58η θέση στο σύνολο 
των 180 χωρών, συγκεντρώνοντας 49 πόντους98, που αντι-
στοιχούν σε αύξηση δύο μονάδων σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά, κατά την οποία βρισκόταν στην 60ή θέση.  

Ιστορική εξέλιξη 

Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών διαφθοράς και των δει-
κτών που σχετίζονται με τη διαφθορά δείχνει ότι αυτή αυ-
ξάνεται τα πρώτα χρόνια μετά το ξέσπασμα της 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 ξε-
περνά τα προ κρίσης επίπεδα, καθώς ο υψηλότερος δεί-
κτης σημαίνει μικρότερα επίπεδα διαφθοράς. 

Γράφημα: Διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Αντίληψης της 

Διαφθοράς (CPI) της Ελλάδας (1995-2020) 

 

Πηγή: Transparency International, 2021 

 

 

and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2020, The PRS Group 
International Country Risk Guide 2020, World Bank Country Policy and In-
stitutional 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.  
97 Για τα στοιχεία του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς στην Ελλάδα βλέπε: 
Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2021 
98 Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς απηχεί το βαθμό στον οποίο ο 
πληθυσμός μιας χώρας αντιλαμβάνεται την έκταση της διαφθοράς και 
κατατάσσει τις υπό εξέταση χώρες σε μια κλίμακα από το 0, που ισοδυ-
ναμεί με απόλυτη διαφθορά, έως το 100, που σημαίνει μηδενικά επίπεδα 
διαφθοράς. 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/grc
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Αυτό που επηρεάζει τη διαφθορά διαχρονικά φαίνεται ότι 
δεν είναι το μέγεθος του δημόσιου τομέα, αλλά η έλλειψη 
αποτελεσματικότητας, η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών 
του δημοσίου κ.ά. 

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

Σημαντικό ρόλο παίζουν η ίδρυση φορέων όπως η Γενική 
Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η σύ-
σταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ν. 4622/19), η εκπό-
νηση ολοκληρωμένων στρατηγικών κατά της διαφθοράς, 
η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συναλλαγών δημόσιων υπηρε-
σιών κ.ά. 

Ορισμένα εμπόδια για τη δίωξη της διαφθοράς σε υψηλό 
επίπεδο καταργήθηκαν μέσω της συνταγματικής αναθεώ-
ρησης το 2019, καθώς τροποποιήθηκαν οι διαδικασίες 
σχετικά με τα καθεστώτα ασυλίας του πολιτικού προσωπι-
κού και την παραγραφή αδικημάτων. Όμως η άσκηση πίε-
σης ή επιρροής από ομάδες συμφερόντων (lobbying) εξα-
κολουθεί, σε μεγάλο βαθμό, να μη ρυθμίζεται κανονιστικά 
στη χώρα μας, ενώ το πλαίσιο προστασίας των μαρτύρων 
δημοσίου συμφέροντος είναι ελλιπές. 

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την προστασία της ελευθερίας 
της έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση. Υ-
φίστανται 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 αποσκο-
πούν στη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά την ι-
διοκτησία των Μέσων. Οι βασικές ανησυχίες αφορούν 
τους ανεπαρκείς μηχανισμούς για τη διασφάλιση του σε-
βασμού των επαγγελματικών προτύπων στην άσκηση της 
δημοσιογραφίας και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας 
για τους δημοσιογράφους, που απορρέουν, μεταξύ άλ-
λων, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. 

Ανεξαρτησία, διαφάνεια και πολυφωνία των ΜΜΕ εν 
αμφιβόλω 

Η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η πολυφωνία αποτε-
λούν κεντρικές ορίζουσες της έννοιας της ελευθερίας των 

 
99 COMMISSION RECOMMENDATION on ensuring the protection, safety 
and empowerment of journalists and other media professionals in the Eu-
ropean Union, Brussels, 16.9.2021 C (2021) 6650 final 
100 Reporters Without Borders, World Press Freedom Index, 2021. 

Μέσων Ενημέρωσης, όπως, επίσης, και της απρόσκοπτης 
εργασίας των λειτουργών τους. Η ελευθερία των ΜΜΕ α-
ποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ε-
λεύθερα και πολυφωνικά Μέσα Ενημέρωσης αποτελούν 
κρίσιμη μεταβλητή για τη λογοδοσία της εξουσίας και την 
εξασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, η 
οποία σε πρόσφατες συστάσεις της υπογράμμισε: «Ο εκ-
φοβισμός και η πίεση βλάπτουν το περιβάλλον στο οποίο 
εργάζονται οι δημοσιογράφοι. Η Ευρώπη πρέπει να προ-
στατεύει καλύτερα τους δημοσιογράφους»99. 

Η προστασία και η ασφάλεια των δημοσιογράφων στην 
Ελλάδα είναι ελλιπείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Δημοσιογράφοι Χωρίς 
Σύνορα»100 (η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ), η Ελ-
λάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά το καθεστώς της 
ελευθερίας του Τύπου – το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζεται 
«προβληματικό» τόσο για το 2020 όσο και για το 2021. 

Σε σύνολο 180 χωρών που μετρά ο δείκτης ελευθερίας του 
Τύπου των ΔΧΣ, η Ελλάδα υποχώρησε στη θέση 70 το 2021, 
από τη θέση 65 το 2020. Στο διάστημα αυτό δεν μεσολά-
βησε μόνο η άνιση ροή χρήματος προς τα Μέσα Ενημέρω-
σης, αλλά την αμφιλεγόμενη σχέση της κυβέρνησης με ο-
ρισμένα Μέσα, που προβλημάτισαν την ΕΕ σε θεσμικό ε-
πίπεδο101. 

Γράφημα: Ελευθερία του Τύπου στην ΕΕ για το 2021 

 

Πηγή: Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, 2021 

Στην Έκθεση της Κομισιόν102 σχετικά με τις εγγυήσεις του 
κράτους δικαίου στη χώρα μας επισημαίνονται εμφατικά 
«οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και απειλές κατά της σωματι-
κής ακεραιότητας των δημοσιογράφων στην Ελλάδα». 

101 Der Standard: Η αμφιλεγόμενη σχέση της ελληνικής κυβέρνησης με τα 
ΜΜΕ 
102 Έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης, 2022 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists-factsheet
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists-factsheet
https://rsf.org/en/ranking_table?fbclid=IwAR3WVliLqfn2pE_jfm5wRvPV9E57oC2gYD7jp5WldFVbe1ncMcgbarBoHtw
https://www.naftemporiki.gr/story/1789805/derstandard-i-amfilegomeni-sxesi-tis-ellinikis-kubernisis-me-ta-mme
https://www.naftemporiki.gr/story/1789805/derstandard-i-amfilegomeni-sxesi-tis-ellinikis-kubernisis-me-ta-mme
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220119IPR21314/future-of-europe-europeans-see-climate-change-as-top-challenge-for-the-eu
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Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έκθεση του 2022 για το κρά-
τος δικαίου θα συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξελίξεις που αφορούν την ελευθερία του Τύπου και την 
ασφάλεια των δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό η Κομι-
σιόν επεξεργάζεται έναν «ευρωπαϊκό νόμο για την ελευ-
θερία των Μέσων Ενημέρωσης». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το ξέσπα-
σμα του πρώτου κύματος της πανδημίας ακολούθησε η 
«πανδημία της παραπληροφόρησης», όπως τη χαρακτή-
ρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αντόνιο Γκουτέρες 
αναφερόταν στην εξάπλωση επικίνδυνων συμβουλών υ-
γείας μέχρι θεωριών συνωμοσίας για την προέλευση του 
ιού και την εμβολιαστική αντιμετώπισή του. Δύο χρόνια 
μετά, το δικαίωμα της απρόσκοπτης πρόσβασης στην ενη-
μέρωση και την πληροφορία δεν απειλείται μόνον από την 
παραπληροφόρηση. Ακόμη και σε κράτη που χαρακτηρί-
ζονται από αποκαλούμενα ως «δημοκρατικά» πολιτεύ-
ματα η ενημέρωση απειλείται και από την ανελευθερία. 

Θεσμοί σε κρίση 

Η αύξηση του εξτρεμισμού, η εξάπλωση της παραπληρο-
φόρησης και η αποδυνάμωση του κράτους δικαίου προκα-
λούν ανησυχία στους Ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με 
την τακτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωβα-
ρόμετρο)103 σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών για μια 
σειρά κρίσιμων ζητημάτων σε σχέση με την ΕΕ, η υποστή-

ριξη των πολιτών προς την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το ένα τρίτο των Ευρω-
παίων (32%) πολιτών επιλέγει τη δημοκρατία ως κορυ-
φαία ευρωπαϊκή αξία προς υπεράσπιση, ακολουθούμενη 
από την ελευθερία του λόγου και της σκέψης (27%) και την 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ΕΕ και πα-
γκοσμίως (25%). 

Οι πολίτες, σύμφωνα με την νέα έρευνα του Ευρωβαρόμε-
τρου εκφράζουν την επιθυμία οι κυβερνήσεις να δώσουν 
προτεραιότητα στη δημόσια υγεία (42%), στη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό (40%), καθώς και στην κλιμα-
τική αλλαγή (39%) ενώ το 58% των πολιτών επιθυμεί το 
Κοινοβούλιο να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο 
μέλλον (70% για την Ελλάδα). Εννέα στους δέκα Ευρωπαί-
ους θεωρούν, επίσης, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέ-
ρει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κα-
θώς και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Στην Ελλάδα, το κρά-
τος δικαίου (39%) και τη δημοκρατία (39%) ακολουθούν 
την ελευθερία του λόγου και της σκέψης (35%) και την 

 
103 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωβαρόμετρο, 2021 

αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (34%) ως 
κορυφαίες αξίες. 

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές προτεραιότητες, το 65% 
των πολιτών στην Ελλάδα επέλεξε την υποστήριξη της οι-
κονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ακολου-
θούμενη από την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού (58%) και τη δημόσια υγεία (56%). 

Δικαιώματα Ρομά 

Η ανθρωποκτονία του Ν. Σαμπάνη κατά την καταδίωξή του 
από επτά αστυνομικούς και οι προσπάθειες συγκάλυψής 
της είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα της στοχοποίησης με-
ρίδας του πληθυσμού από τα σώματα ασφαλείας. Οι Ρομά 
εδώ και δεκαετίες βιώνουν τον θεσμικό ρατσισμό, τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Στην Ελλάδα η κα-
ταγραφή του πληθυσμού των Ρομά, που πραγματοποιή-
θηκε για πρώτη φορά το 2016, έδειξε ότι σε 371 οικισμούς 
διαβιούσαν περίπου 100.000 Ρομά, εκ των οποίων οι 74 
οικισμοί κρίθηκαν ακατάλληλοι και οι διαβιούντες εκεί με-
τεγκαταστάθηκαν. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κοι-
νωνική προστασία των Ρομά ήταν η δημιουργία το 2015 
της ομώνυμης Ειδικής Γραμματείας, η οποία καταργήθηκε 
το 2019 με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης. Στο πλαί-
σιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών ένταξης και 
βελτίωσης των συνθηκών ζωής των Ρομά από την προη-
γούμενη κυβέρνηση, θεσμοθετήθηκε η δωρεάν ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων Ρομά και 
ιδρύθηκαν 100 παραρτήματα των 245 συνολικά Κέντρων 
Κοινότητας, τα οποία στελεχώθηκαν με νέους από την κοι-
νότητα των Ρομά. 

Η προσπάθεια αυτή έχει παγώσει την τελευταία τριετία, 
ενώ η πανδημία έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη 
δεινή θέση των Ρομά πολιτών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκ-
θεση του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης 
των Ανθρώπινων δικαιωμάτων Ρομά, η πανδημία επέτεινε 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι Ρομά, καθώς πολλοί εξακολουθούν να δια-
βιούν σε ελλιπείς συνθήκες υγιεινής, που καθιστούν την 
προστασία από τον ιό ακόμη πιο δύσκολη, ενώ η καρα-
ντίνα οδήγησε στη διακοπή των περισσότερων επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, επειδή δεν υπήρξε 
καμία μέριμνα για διαδίκτυο και tablets για την τηλεκπαί-
δευση των παιδιών Ρομά όταν ανεστάλη η λειτουργία των 
σχολείων λόγω της πανδημίας, τα παιδιά κινδυνεύουν να 
χάσουν το ακαδημαϊκό έτος και οι οικογένειές τους τα επι-
δόματα που βοηθούν στην επιβίωσή τους. 

https://ec.europa.eu/greece/news/20210426_1_el
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Ενδεικτικές προτάσεις 

• Άμεση επανασύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ρομά 

• Δημιουργία πολύκεντρων στους καταυλισμούς Ρομά 
με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας, κυρίως 
των παιδιών και των γυναικών 

• Επιδότηση ενοικίου πολιτών Ρομά 

• Υποστήριξη νέων θέσεων εργασίας 

• Υποστήριξη των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού με 
επιτόπιες κινητές μονάδες για τους Ρομά που διαμέ-
νουν σε καταυλισμούς 

Το προσφυγικό ζήτημα  

Το 2021 δυστυχώς έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο 
για ένα μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, που απα-
σχολεί τη χώρα μας για πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να 
την απασχολεί, αυτό του προσφυγικού. Τα ναυάγια στις 
Κυκλάδες με θύματα πολλά μικρά παιδιά και με νεκρούς 
να «ξεβράζονται» στις ακτές των νησιών, ακόμα και δέκα 
ημέρες μετά, αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώ-
νουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. 

Με κλειστή τη βαλκανική οδό, με τις επαναπροωθήσεις104 
να αποτελούν σύνηθες πλέον φαινόμενο και με τις συνθή-
κες στις κλειστές ελληνικές προσφυγικές δομές να είναι α-
πάνθρωπες, οι αφίξεις στη χώρα μας έχουν μειωθεί, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, ενώ αντίθετα έχουν αυξηθεί κατά 107% 
στην Ισπανία και την Ιταλία,105 καθώς πολλοί αλλοδαποί 
προσπαθούν να διασχίσουν το Αιγαίο και να βρεθούν από 
την Τουρκία κατευθείαν στην Ιταλία.  

Πίνακας: Αφίξεις στην Ελλάδα το διάστημα 2014-2020 

 
Πηγή: UNHCR, 2021 

 
104 Σύμφωνα με την ΜΚΟ Aegean Boat Report, το 2021 έχουν γίνει 14.472 
επαναπροωθήσεις ανθρώπων προς την Τουρκία.  
105 Update on UNHCR’s operations in Europe 
106 Δεν γίνεται αναλογία με το 2021, γιατί ακόμα δεν υπάρχει η κατα-
γραφή των θανούντων των τελευταίων πολύνεκρων ναυαγίων τον Δεκέμ-
βριο του 2021. 

Οι νεκροί ή αγνοούμενοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν 
μειωθεί αριθμητικά στη χώρα μας από 799 το 2015 σε 102 
το 2020106, όμως από την ανάλυση των αριθμών φαίνεται 
ότι η Ελλάδα έχει καταστεί σχεδόν δέκα φορές πιο επικίν-
δυνη για τη ζωή των ανθρώπων που προσπαθούν να ει-
σέλθουν σε αυτή.  

Το 2015 φαίνεται να εισήλθαν στη χώρα μας 856.723 πρό-
σφυγες και μετανάστες. Η αναλογία θανάτων/εισερχομέ-
νων ήταν ένας θάνατος για κάθε 1.072 αφίξεις. Το 2020 ει-
σήλθαν 9.714 αλλοδαποί και η παραπάνω αναλογία ήταν 
ένας θάνατος για κάθε 95 αφίξεις. Η αύξηση αυτή της επι-
κινδυνότητας του ταξιδιού των προσφύγων δεν έγκειται 
μόνο στην πολιτική των βίαιων επαναπροωθήσεων107 της 
ελληνικής Πολιτείας αλλά και σε εκείνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για τη 
Frontex και τις μεθόδους αποτροπής που χρησιμοποιεί 
προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση πολιτών τρίτων 
χωρών από τα ευρωπαϊκά σύνορα108. 

Η πανδημία, όπως ήταν λογικό, όξυνε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στις δομές όπου διαμένουν, 
καθώς οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν και ζουν αποτυπώ-
νουν τη στρατηγική αποκλεισμού τους μέσω του εγκλει-
σμού σε κλειστές δομές. Ήδη, βέβαια, από το 2019 και τον 
ν. 4636/2019109 η ελληνική Πολιτεία είχε θεσπίσει, σύμ-
φωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ιδιαίτερα απαιτη-
τικές διαδικασίες για τους πρόσφυγες, στις οποίες ο/η αι-
τών/ούσα άσυλο αδυνατούσε ευλόγως να ανταποκριθεί. 
Η στρατηγική αυτή δεν άλλαξε με τον νέο «βελτιωτικό» ν. 
4686/2020, με βάση τον οποίο καθίσταται συστηματική η 
προσφυγή στην πρακτική της κράτησης των προσφύ-
γων/μεταναστών κατά τις διαδικασίες επιστροφής, σε 
πλήρη αντίθεση με την προστασία των δικαιωμάτων των 
προσφύγων, καθώς σύμφωνα με την οποία η κράτηση θα 
πρέπει να επιβάλλεται μόνο αν δεν μπορούν να εφαρμο-
στούν «άλλα επαρκή και λιγότερο επαχθή μέτρα».  

Οι αλλαγές αυτές, όπως και οι μεταγενέστερες που επέ-
φερε η ΚΥΑ (7/6/2021) με την οποία η Ελλάδα χαρακτή-
ρισε μονομερώς την Τουρκία «ασφαλή» τρίτη χώρα» για 
τους αιτούντες άσυλο που προέρχονται τόσο από τη Συρία 
όσο και από το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν 
και τη Σομαλία, φαίνεται να ενθαρρύνουν την αντιμετώ-
πιση της κράτησης των μεταναστών και των αιτούντων 

107 Διεθνής Αμνηστία, Ελλάδα: Βία, ψέματα και επαναπροωθήσεις, 2021 
108 EU Border Agency Frontex Complicit in Greek Refugee Pushback Cam-
paign 
109 Ν. 4636/2019: Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις. 

https://aegeanboatreport.com/monthly-reports/#jp-carousel-4895
https://www.unhcr.org/6141c5df4.pdf
https://www.amnesty.gr/sites/default/files/new_edited_22_jun_greece-violence_lies_and_pushbacks2_eur25-4307-2021_002_002.pdf
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
https://www.spiegel.de/international/europe/eu-border-agency-frontex-complicit-in-greek-refugee-pushback-campaign-a-4b6cba29-35a3-4d8c-a49f-a12daad450d7
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άσυλο ως τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, με αποτέλεσμα 
οι τελευταίοι να κρατούνται μέχρι και για τρία έτη χωρίς 
να έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα, ως επί το πλείστον σε 
κλειστές, εν τοις πράγμασι, δομές.  

Η ανωτέρω πραγματικότητα φαίνεται να απηχεί την πολι-
τική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ελλη-
νικής Κυβέρνησης, που προκρίνουν τις κλειστές δομές στα 
ελληνικά νησιά, όπως στη Σάμο, την Κω και τη Λέρο110. Πα-
ράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία κλειστών 
δομών και σε άλλα νησιά, σχέδια που προκαλούν έντονες 
αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες111. Συγκεκριμένα, ετοι-
μάζονται δύο ακόμα κλειστές δομές, μία στη Λέσβο, χωρη-
τικότητας 5.000 ανθρώπων, και μία στη Χίο, χωρητικότη-
τας 1800 ανθρώπων.  

Οι κλειστές δομές, σύμφωνα με την Adriana Tidora, ερευ-
νήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας για τη μετανάστευση, η ο-
ποία μετέβη στη Σάμο, μοιάζουν περισσότερο με φυλακές 
παρά με χώρους φιλοξενίας ανθρώπων που αναζητούν α-
σφάλεια112. Την ίδια εικόνα για όλες τις δομές μεταφέρουν 
σε κοινή τους επιστολή 28 ΜΚΟ, οι οποίες καταγγέλλουν 
ότι η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση «πάγωσε» τη σί-
τιση χιλιάδων ανθρώπων εντός των δομών, με αποτέλε-
σμα το 60% των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτές να μην 
έχουν επαρκή πρόσβαση σε τροφή113. Όπως καταγγέλλουν 
στην επιστολή τους, οι εξαιρούμενοι από την παροχή σίτι-
σης στις δομές είναι σε ποσοστό 25% γυναίκες (συμπερι-
λαμβανομένων εγκύων) και μονογονεϊκές οικογένειες και 
σε ποσοστό 40% παιδιά. 

Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων κάτω από το 15% 

του συνόλου 

Απογοητευτικά είναι και τα στοιχεία για την εκπαίδευση 
των ανήλικων αλλοδαπών αιτούντων διεθνούς προστα-
σίας στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με πόρισμα του Συνη-
γόρου του Πολίτη114,  μόνο το 14,2% των παιδιών που δια-
μένουν σε προσφυγικές δομές φιλοξενίας στη χώρα μας 
πηγαίνουν στο σχολείο, δηλαδή μόλις 1.483 παιδιά από τα 
10.431, παρότι το 62% των παιδιών αυτών γράφονται στα 
σχολεία και τις τάξεις υποδοχής. 

 
110 N. Mitarachi: Today in Leros and Kos, as a few days ago in Samos and 
in a few months in Chios and Lesvos, we inaugurate the new Closed Con-
trolled Access Centers, with a view to the future. Images we can all recall 
from the period 2015-2019 belong definitely to the past. 
111 Αντιδράσεις στα νησιά για τα κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων 
112 Διεθνής Αμνηστία. (2021). Ελλάδα: Παράνομη Κράτηση Αιτουσώ/ού-
ντων άσυλο σε νέο camp χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο στα Κέ-
ντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου σε σύνολο 2.090 
παιδιών μόνο 7 παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. 

Πίνακας: Αριθμός ανήλικων προσφύγων σχολικής ηλικίας, εγ-
γεγραμμένων και φοιτούντων (σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας) 

 

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτης, 2021 

Πίνακας: Σύγκριση συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων και 
φοιτούντων παιδιών (ΚΥΤ έως τον Ιανουάριο 2021) 

 

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη, 2021 

Ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2022, στην Ελ-
λάδα διαμένουν 2.225 ασυνόδευτα παιδιά σε προσωρινή 
και μακροχρόνια φιλοξενία, τα οποία αποτελούν μια από 
τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στη χώρα μας.  

 

 

 

 

113 Save the Children. (2021). NGOs raise alarm at growing hunger among 
refugees and asylum seekers in Greece 
114 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά με την εκπαιδευτική 
ένταξη παιδιών που διαβιούν σε Δομές και ΚΥΤ του Υπουργείου Μετανά-
στευσης & Ασύλου. 2021. 

https://migration.gov.gr/en/inauguration-of-new-closed-controlled-access-centers-of-leros-and-kos/
https://migration.gov.gr/en/inauguration-of-new-closed-controlled-access-centers-of-leros-and-kos/
https://migration.gov.gr/en/inauguration-of-new-closed-controlled-access-centers-of-leros-and-kos/
https://migration.gov.gr/en/inauguration-of-new-closed-controlled-access-centers-of-leros-and-kos/
https://www.inotos.gr/ellada/antidraseis-sta-nisia-gia-ta-kleista%20kentra-kratisis-prosfygon/
https://www.amnesty.gr/news/press/article/24772/ellada-paranomi-kratisi-aitoysonoynton-asylo-se-neo-camp-hrimatodotoymeno
https://www.amnesty.gr/news/press/article/24772/ellada-paranomi-kratisi-aitoysonoynton-asylo-se-neo-camp-hrimatodotoymeno
https://www.savethechildren.net/news/ngos-raise-alarm-growing-hunger-among-refugees-and-asylum-seekers-greece
https://www.savethechildren.net/news/ngos-raise-alarm-growing-hunger-among-refugees-and-asylum-seekers-greece
https://www.synigoros.gr/resources/docs/20210420-porisma.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/20210420-porisma.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/20210420-porisma.pdf
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Πίνακας: Ασυνόδευτοι Ανήλικοι (Α.Α.) στην Ελλάδα 

 

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνική Αλληλεγγύης, 2021 

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι μα-
κροχρόνιες φιλοξενίες και, αντίστοιχα, έχει μειωθεί η προ-
σωρινή φιλοξενία σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
για τα παιδιά αυτά.  

Όσον αφορά στα παιδιά που παραμένουν στα ΚΥΤ, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι συνθή-
κες διαβίωσης είναι πολύ δύσκολες. Το 63% των προβλη-
μάτων υγείας που αντιμετωπίζουν (δερματικά, αναπνευ-
στικά κ.λπ.) σχετίζεται με τις κακές συνθήκες διαβίωσης, 
ενώ το 2020 σημειώθηκαν 50 περιστατικά απόπειρας αυ-
τοκτονίας ανηλίκων.  

Το πιο δυσάρεστο δεδομένο είναι ότι 2.118 ασυνόδευτα 
παιδιά πρόσφυγες αγνοούνται, δεν έχουν καταγραφεί και 
ζουν σε ακόμα πιο αβέβαιες και επικίνδυνες συνθήκες115. 
Πολλά παιδιά είναι, ως εκ τούτου, εκτεθειμένα σε σοβαρές 
απειλές για τη διαβίωσή τους, σε επιθέσεις ή στον κίνδυνο 
να πέσουν θύματα κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων. 

Σύμφωνα µε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
(άρθρο 2), τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προστατεύεται 
αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή 
κύρωσης. Δυστυχώς, οι ελληνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές 
αρχές δεν ενεργούν σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον 
των παιδιών116, ούτε με βάση το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (άρθρο 24)117 ούτε με 
βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου (άρθρο 14). 

 

 
115 Lost in Europe More than 18,000 migrant children go missing in 
Europe. “This is a story of humanity” 

Ενδεικτικές προτάσεις για την προστασία των δικαιωμά-
των των παιδιών προσφύγων: 

• Σε πρώτο στάδιο απαιτείται η άμεση ανασύσταση μη-
χανισμών μετεγκατάστασης προσφύγων και αιτού-
ντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη, 
με προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν 
οικογενειακούς δεσμούς σε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Απαιτείται η εξασφάλιση νόμιμων και ασφαλών διό-
δων για τους πρόσφυγες στη βάση του Συμφώνου του 
Μαρακές του ΟΗΕ. Οι κλειστές δομές αποτελούν, ό-
πως έχει αποδειχθεί, μέρος του προβλήματος. 

• Χρειάζονται μικρές και ευέλικτες δομές, μακριά από 
τη γκετοποίηση, με γρήγορες και δίκαιες διαδικασίες 
ασύλου και σταθερή αποσυμφόρηση. 

• Πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη των προσφύ-
γων και αιτούντων ασύλου, αλλά και οι περιοχές που 
δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού. 

• Είναι αναγκαία η άσκηση πίεσης για την τήρηση της 
αρχής της αλληλεγγύης, βάσει του Ευρωπαϊκού και 
του Διεθνούς Δικαίου, για τη μετεγκατάσταση των αι-
τούντων άσυλο από την Ελλάδα και την επανεγκατά-
σταση προσφύγων από την Τουρκία. 

• Τα υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
παρεμπόδιση της μεταφοράς αιτούντων άσυλο, ούτε 
τη διακοπή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης μακροπρόθεσμα. 

• Χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην άμεση μετα-
φορά από τα νησιά του Αν. Αιγαίου όλων των ανθρώ-
πων με χρόνια και σύνθετα προβλήματα υγείας, ιδίως 
των ανηλίκων, σε κατάλληλη στέγη, με διασφαλι-
σμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες που θα τους εξασφα-
λίζουν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. 

• Η παροχή πρόσβασης σε δωρεάν και επαρκή φρο-
ντίδα υγείας και σε επαρκή σίτιση για κάθε αιτούντα 
άσυλο και ασυνόδευτο ανήλικο είναι αναγκαία. 

• Η στελέχωση της νεοσυσταθείσας Ειδικής Γραμμα-
τείας για τα ασυνόδευτα ανήλικα στο Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου και η θέσπιση ανεξάρτητων 
και αποτελεσματικών εθνικών και ευρωπαϊκών μηχα-
νισμών επιτήρησης για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
στο άσυλο και την προστασία των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, όπως προτείνει η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

116 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), "Treatment of Unac-
companied and Separated Children Outside their Country of Origin", 2005 
117 Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52
https://lostineurope.eu/file/no-numbers-file
https://lostineurope.eu/file/no-numbers-file
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52
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Τα δικαιώματα των κρατουμένων 

Η πανδημία επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση 
στις (ελληνικές) φυλακές118. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
έκθεσή της για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων119 είχε α-
ναδείξει ζητήματα όπως ο υπερπληθυσμός, οι ανεπαρκείς 
υπηρεσίες υγείας στις φυλακές και η χρόνια έλλειψη προ-
σωπικού.  

Για το ζήτημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές η Ελλάδα 
καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2020 από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την αιτιολογία 
ότι οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν παραβίαση 
των στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Μεταχείριση των Κρατουμένων («Κανόνες Μαντέλα»). Οι 
κανόνες αυτοί προβλέπουν κάθε κρατούμενος/η να έχει 
ένα κελί ή ένα δωμάτιο μόνος/η του/της και οι κρατούμε-
νοι/ες να κατανέμονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε 
φυλακές κοντά στο σπίτι τους ή σε χώρους κοινωνικής α-
ποκατάστασης.120 

Η πανδημία, σε συνδυασμό με τον υπερπληθυσμό των φυ-
λακών, πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για την υγεία των 
κρατουμένων.  

Παρά τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, με βάση τις οποίες οι αρχές κράτησης πρέ-
πει να διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ότι οι κρατούμενοι δεν είναι αποκομμένοι 
από τον εξωτερικό κόσμο και –το πιο σημαντικό– ότι έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες και επαρκή υγειονομική περί-
θαλψη121, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα εννέα κράτη της 
ΕΕ122 που δεν έχει λάβει μέτρα αποσυμφόρησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εμβολιασμός των κρατουμένων 
ξεκίνησε μόλις την 1η Ιουλίου 2021. Στο αρχικό μάλιστα 
στάδιο της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, υπηρετού-
σαν μόλις επτά γιατροί στο σύνολο των σωφρονιστικών ι-
δρυμάτων της χώρας. 

Η παντελής έλλειψη υγειονομικών μέτρων και σχεδίου α-
ντιμετώπισης της πανδημίας εντός των καταστημάτων 
κράτησης είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί μεγάλη αύ-
ξηση των κρουσμάτων στον πληθυσμό των κρατουμένων 
κατά τους προηγούμενους μήνες123. Την ίδια στιγμή, έχουν 
απαγορευθεί τα επισκεπτήρια στις φυλακές με ό,τι αυτό 

 
118  Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Βλ. Πόρο Κ., «Φυλακές εν 
μέσω πανδημίας: Δικαιώματα & κοινωνική στέρηση», Ιούλιος 2020 
119 Συμβούλιο της Ευρώπης, Έκθεση της Επιτροπής για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μετα-
χείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ), 2020 
120 European Court of Human Rights, AFFAIRE LAUTARU ET SEED c. GRÈCE, 

2020 

συνεπάγεται για την επικοινωνία και τα δικαιώματα των 
κρατουμένων. 

Ενδεικτικές προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κρά-
τησης εντός των φυλακών: 

• Έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης των καταστημάτων 
κράτησης τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδημία 

• Ενίσχυση και επέκταση εναλλακτικών μέτρων έκτισης 
ποινής 

• Μέτρα βελτίωσης των συνθηκών επικοινωνίας των 
κρατουμένων με τους οικείους τους εν μέσω πανδη-
μίας 

• Ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποστή-
ριξη των κρατουμένων για την επανένταξή τους 

• Ενίσχυση της ορθής κρίσης του αποφασίζοντας οργά-
νου για τις μεταγωγές και τη χορήγηση αδειών 

• Ψυχοκοινωνική στήριξη των κρατουμένων 

• Πρόσληψη μόνιμων γιατρών και λοιπού νοσηλευτικού 
προσωπικού για την ορθή λειτουργία Νοσοκομείου 
Κρατουμένων και την ένταξη Ψυχιατρείου Κρατουμέ-
νων στο ΕΣΥ 

Πίνακας: Χωρητικότητα ελληνικών φυλακών (02/01/2022) 

Κατάστημα Κράτησης 
Συνολικές 
θέσεις 

Κρατού-
μενοι 

Ποσοστό 
πληρότητας 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑ-
ΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

178 54 30,34% 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑ-
ΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗΣ 

308 87 28,25% 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑ-
ΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

302 42 13,91% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

32 33 103,13% 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗ-
ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ 

217 299 137,79% 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗ-
ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΟΛΟΥ 

54 109 201,85% 

121 WHO, Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons 
and other places of detention, 2021 
122 European Parliament, "Coronavirus and prisons in the EU", 2020 
123 Συγκεκριμένα, στις φυλακές των Διαβατών μέσα σε λίγες μόνο ημέρες 
τα κρούσματα ανήλθαν στα 40. Στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού 
είχαν καταγραφεί 7 κρούσματα, στις δικαστικές φυλακές Ναυπλίου 37 
και στις φυλακές της Κω 11. 

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/%CE%95%CE%9D%CE%91_Prison-Covid-19_Final.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/%CE%95%CE%9D%CE%91_Prison-Covid-19_Final.pdf
https://issuu.com/efsyn/docs/filakes-ekthesi-cpt
https://issuu.com/efsyn/docs/filakes-ekthesi-cpt
https://issuu.com/efsyn/docs/filakes-ekthesi-cpt
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203838%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-203838%22]}
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336525/WHO-EURO-2020-1405-41155-55954-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336525/WHO-EURO-2020-1405-41155-55954-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651976/EPRS_BRI(2020)651976_EN.pdf
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ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕ-
ΤΕΙΑΣ 

274 87 31,75% 

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗ-
ΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 

96 40 41,67% 

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

253 115 45,45% 

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

261 167 63,98% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

210 291 138,57% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

102 142 139,22% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

600 582 97% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 

655 397 60,61% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΔΟΜΟΚΟΥ 

600 680 113,33% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

358 432 120,67% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

66 102 154,55% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

138 240 173,91% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

162 305 188,27% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

46 52 113,04% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι 

1222 1604 131,26% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ 

174 145 83,33% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ 56 81 144,64% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

554 754 136,1% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 

431 518 120,19% 

 
124 Vouliwatch, Προτάσεις Επιτροπής Αλιβιζάτου, 2020 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

273 403 147,62% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

45 62 137,78% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

600 746 124,33% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

446 664 148,88% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

600 712 118,67% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

53 96 181,13% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

127 196 154,33% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

600 691 115,17% 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ 82 102 124,39% 

ΣΥΝΟΛΟ 10175 11030   

Αστυνομική βία 

Καταγράφεται πληθώρα περιστατικών αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας, που πλέον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
«μεμονωμένα περιστατικά», καθώς, σύμφωνα με την ετή-
σια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2020, οι κα-
ταγγελίες για αστυνομική βία έχουν αυξηθεί κατά 75%. Η 
αστυνομική αυθαιρεσία αναμένεται μάλιστα να ενταθεί 
όσο θα ενισχύεται ο ρόλος των αστυνομικών αρχών σε το-
μείς που θα έπρεπε να παραμένουν εκτός της αρμοδιότη-
τάς τους, όπως η φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των ή η προστασία ανηλίκων που οι γονείς τους έχουν κα-
ταδικασθεί ή συλληφθεί. 

Επείγει λοιπόν να τεθούν στη δημόσια συζήτηση προτά-
σεις αλλαγής της αστυνομίας, όπως, για παράδειγμα, αυ-
τές της «Επιτροπής Αλιβιζάτου»124, που περιλαμβάνουν: 

• την επαναφορά ατομικών διακριτικών στις στολές ό-
λων των αστυνομικών οργάνων. 

• την τοποθέτηση καμερών στο εσωτερικό των αστυνο-
μικών οχημάτων, στα κρατητήρια και στα γραφεία ό-
που διεξάγονται ανακρίσεις 

• την προστασία των θυμάτων αστυνομικής βίας 

• την αιτιολόγηση του σχεδιασμού μιας επιχείρησης, ει-
δικά εάν σε αυτή έγινε χρήση όπλων  

https://vouliwatch.gr/resources/file/2020/11/6/6f81b7f3-b774-478d-8832-dfa52f252cfe.pdf
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• την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους αναστέλλε-
ται η πρόοδος των ανακρίσεων στο πλαίσιο της ΕΛΑΣ 

• τη συστηματική διδασκαλία των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων στις αστυνομικές σχολές 

• την άμεση συμμόρφωση προς τις καταδικαστικές απο-
φάσεις του ΕΔΔΑ και την έκφραση συγγνώμης στα θύ-
ματα ή στις οικογένειές τους 

• την ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη και τη διεύ-
ρυνση των νομικών του αρμοδιοτήτων  

Οι προτάσεις μπορούν «να πάνε και ένα (προοδευτικό) 
βήμα παρακάτω» για την ασφάλεια και των ίδιων των α-
στυνομικών με: 

• τον αφοπλισμό των αστυνομικών εκτός υπηρεσίας 

• τον περιορισμό της χρήσης χημικών ουσιών στις συ-
γκεντρώσεις 

• την εναντίωση στην στρατιωτικοποίηση της αστυνο-
μίας, οι αστυνομικοί να μην εξαναγκάζονται να διαμέ-
νουν μέσα στις σχολές κατά τα έτη φοίτησής τους 

• την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ των αποφοίτων αστυνομι-
κών σχολών και όχι ειδικών φρουρών125 

• τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για τις προσαγωγές 

• τον ενδελεχή έλεγχο των περιστατικών αυθαιρεσίας 

Η έμφυλη βία και τα δομικά χαρακτηριστικά της 

Οι επιπτώσεις των αλλεπάλληλων lockdown για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας πολλαπλασίασαν τα δομικά προ-
βλήματα που ενισχύουν την έμφυλη βία στη χώρα μας. Εν-
δεικτικά, οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενεια-
κής βίας μόνο για τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες του Αυγού-
στου του 2021 ανήλθαν σε 554126. 

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 προ-
σφύγει στην αστυνομία, ενώ το 70% των γυναικών που δο-
λοφονήθηκαν ήταν θύματα βίας από τους συντρόφους 
τους127.  

Παρ’ όλη τη δυναμική του ελληνικού κινήματος #MeToo το 
2020 και το 2021, παρά το κύμα αλληλεγγύης προς τις 

 
125 Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι τον Αύγουστο 2019, 
αμέσως μετά τις εκλογές, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για χίλιους πεντα-
κόσιους ειδικούς φρουρούς. Η πρόσληψη ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 
2019, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν οκτακόσιες εβδομήντα θέσεις α-
στυφυλάκων από αστυνομικές ακαδημίες. 
126 Δελτίο Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας 17-08-2021: Ανταπόκριση της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την 
επικράτεια. 
Βλ. Χατζηγιαννάκη Ο., «Πανδημία & γυναικοκτονία: Η έμφυλη βία στην 
Ελλάδα», 

κακοποιημένες γυναίκες, περιστατικά (σεξουαλικής) κακο-
ποίηση γυναικών αλλά και προσπάθειες συγκάλυψής τους 
βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας. Στην Ελλάδα, 
η έμφυλη βία αυξήθηκε κατακόρυφα εν μέσω πανδημίας.  

Ενδεικτική ήταν η αύξηση των κλήσεων στην Τηλεφωνική 
Γραμμή Υποστήριξης SOS 15900 για το 2021128. Κατά τη 
χρονική περίοδο 1/11/2019 έως 31/10/2020 συνολικά 
4.872 γυναίκες ζήτησαν υποστήριξη από την ΓΓΟΙΦ129. Το 
2020 είχαμε αύξηση κατά 230% των κλήσεων, ποσοστό 
που αυξήθηκε εκ νέου δραματικά. Από 1/11/2021 έως 
30/09/2021 καταγράφηκαν συνολικά 8.669 κλήσεις, εκ 
των οποίων οι 5.942 αφορούσαν «περιστατικά βίας». Αξί-
ζει να σημειωθεί πως για τις γυναίκες για τις οποίες υπάρ-
χουν στοιχεία αυτά δείχνουν πως είναι στην πλειοψηφία 
τους μεταξύ 26-55 ετών. Ακόμη, είναι σχεδόν μοιρασμένες 
σε εργαζόμενες και μη και προέρχονται κατά κύριο λόγο 
από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης.  

Η έμφυλη βία δεν διακρίνει ούτε την οικονομική αυτάρ-
κεια των γυναικών, ούτε την ηλικία τους, ούτε τον τόπο 
κατοικίας. 

Πίνακας: Ηλικιακές ομάδες εξυπηρετούμενων γυναικών 
(1.11.2019-31.10.2020) 

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

127 Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, «Re-
port of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and 
consequences, 2012, Rashida Manjoo», 2012 
128 ΓΓ. Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων, «2η Ετήσια Έκθεση 
για τη Βία κατά των Γυναικών», 2021 
129 Η κατάσταση βασίζεται στην ανάλυση στοιχείων από τη βάση δεδομέ-
νων που τηρεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ), καθώς και από τη βάση δεδομένων που τηρείται από την 24/7 
Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης SOS 15900.  

https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%9D%CE%91_Pandimia-k-Gynaikoktonia_Paper-1.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%9D%CE%91_Pandimia-k-Gynaikoktonia_Paper-1.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add4_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add4_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add4_en.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
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Πίνακας: Κατάσταση απασχόλησης εξυπηρετούμενων γυναι-
κών (1.11.2019-31.10.2020) 

 

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

Πίνακας: Περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι κλήσεις 
των ωφελούμενων γυναικών (1.11.2020-30.09.2021) 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών, 2021 

Τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την κοινωνική αλλαγή 
για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, σε όλες τις μορφές της. 
Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των θεσμι-
κών μέτρων προστασίας των θυμάτων. Το ίδιο και η ανά-
δειξη του φαινομένου, η επαρκής ενημέρωση των πολιτών 
και η συμμετοχή τους σε δράσεις ευαισθητοποίησης. Επεί-
γει να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την κοινωνική αλ-
λαγή, μέσω της παιδείας και του καθημερινού αγώνα ό-
λων μας προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
130 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 2021: Αφορά τις 
δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, οι οποίες 
διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές τόσο από ιδιώτες όσο και από δημό-
σιους φορείς. Ο όρος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία γυναί-
κας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από ερωτικό σύντροφο, το βασανισμό 
και τη δολοφονία γυναίκας ως αποτέλεσμα μισογυνισμού, τη δολοφονία 
γυναικών και κοριτσιών «για λόγους τιμής» και λοιπές μορφές δολοφο-
νίας, τη στοχευμένη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο 

Γυναικοκτονίες: ένα ειδεχθές φαινόμενο 

Το ειδεχθές φαινόμενο των γυναικοκτονιών130 που έρχο-
νται στη δημοσιότητα δημιουργεί περαιτέρω ανησυχίες 
για την πορεία της βίας με βάση το φύλο. Το 2020, 8 γυ-
ναίκες δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα από κάποιο μέλος 
της οικογένειάς τους (σε σύνολο 18 γυναικοκτονιών, δη-
λαδή το 44,4%), ενώ το 2018 οι δολοφονίες γυναικών από 
συγγενικό τους πρόσωπο ανήλθαν σε 13. Μάλιστα, μεταξύ 
των ετών 2010-2019, σχεδόν κάθε μήνα μία γυναίκα δολο-
φονείται από κάποιο μέλος της οικογένειάς της131. Συνο-
λικά 17 γυναικοκτονίες έγιναν μέσα στο 2021. 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το φαινόμενο αυτό 
δεν είναι «ελληνικό». Για παράδειγμα, οι δολοφονίες γυ-
ναικών που σχετίζονται με την προίκα στη Νότια Ασία, οι 
δολοφονίες γυναικών ως αποτέλεσμα της βίας των συ-
ντρόφων τους στην Ευρώπη, οι δολοφονίες γυναικών που 
κατηγορούνται για «μαγεία» στην Αφρική, οι δολοφονίες 
που σχετίζονται με την «τιμή» των γυναικών στη Μέση Α-
νατολή και οι ακραίες μορφές δολοφονιών γυναικών στη 
Λατινική Αμερική δείχνουν ότι οι γυναικοκτονίες αποτε-
λούν παγκόσμια πληγή. Είναι αποθαρρυντικό το γεγονός 
ότι στην Ελλάδα δεν έχει κατοχυρωθεί νομικά ο όρος «γυ-
ναικοκτονία» αν και έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ το ‘80. 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας: 

✓ Ορθός σχεδιασμός και υλοποίηση του μαθήματος για 
την ισότητα των φύλων στα σχολεία 

✓ Έλεγχος εφαρμογής του ν. 4808/2021 για τη σεξουα-
λική παρενόχληση στους χώρους εργασίας 

✓ Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ευαισθητοποίηση ό-
σον αφορά την έμφυλη βία, ουσιαστική ενίσχυση των 
δημοτικών και περιφερειακών επιτροπών ισότητας 

✓ Εκπαίδευση της αστυνομίας, παρακολούθηση και κα-
ταγραφή των περιστατικών έμφυλης βίας και στελέ-
χωση των αρμόδιων τμημάτων 

✓ Ενίσχυση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ) με το απαραίτητο προσωπικό 

✓ Νομική αναγνώριση του όρου του «γυναικοκτονία»132 
✓ Υιοθέτηση της άποψης του ΕΚ περί συμπερίληψης της 

έμφυλης βίας ως εγκλήματος στο ευρωπαϊκό δίκαιο 

ένοπλων συγκρούσεων και περιπτώσεις γυναικοκτονίας οι οποίες συνδέ-
ονται με συμμορίες, με το οργανωμένο έγκλημα, με εμπόριο ναρκωτικών 
και με την εμπορία γυναικών και κοριτσιών. 
131 ΓΓ. Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων, 2η Ετήσια Έκθεση για 
τη Βία κατά των Γυναικών, 2021 
132 Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Βλ. Σταμάτη Κ., «Η Δικαιοπο-
λιτική Αντιμετώπιση της Γυναικοκτονίας», Δεκέμβριος 2021 

https://eige.europa.eu/el/taxonomy/term/1128
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2021/11/2h-ethsia-ekthesi.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2021/12/ENA_Paper_-Gynaikoktonia_UPD.pdf
https://www.enainstitute.org/wp-content/uploads/2021/12/ENA_Paper_-Gynaikoktonia_UPD.pdf
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα συνεχίζουν τα παραμέ-
νουν στην κορυφή των παγκόσμιων εξελίξεων με αιχμή την 
κλιματική αλλαγή και την κοινωνικοοικονομική και τεχνο-
λογική μετάβαση η οποία απαιτείται για την προσαρμογή 
και τον μετριασμό του φαινομένου. 

Το φυσικό φαινόμενο το οποίο επιτείνεται από την ανθρω-
πογενή δραστηριότητα ήδη επηρεάζει και αναμένεται να 
επηρεάσει περαιτέρω το σύνολο των τομέων των παγκό-
σμιων οικονομιών, διευρύνοντας τις κοινωνικές και οικο-
νομικές ανισότητες. 

Μεγάλο μέρος των πολιτικών σε Ευρωπαϊκό  επίπεδο  τεί-
νουν να ενσωματώσουν τον κλιματικό παράγοντα ως βα-
σική παράμετρο στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίη-
σης, γεγονός που ήδη επηρεάζει και αναμένεται να επηρε-
άσει περαιτέρω μεγάλο μέρος των Εθνικών πολιτικών το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Κυκλική Οικονομία  

Για το 2020 (με σημείο αναφοράς το 2014) με βάση του 
ευρωπαϊκούς δείκτες παρακολούθησης της Κυκλικής Οι-
κονομίας133, δεν έχει υπάρξει επικαιροποίηση επί του πα-
ρόντος. Στο εν λόγω κείμενο παρατίθενται στοιχεία του 
2019 με βάση τα οποία η χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλές 
θέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα 28 κράτη-μέλη σε μια 
σειρά δεικτών αξιολόγησης της κυκλικής μετάβασης της 
χώρας. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες παραγωγής α-
στικών αποβλήτων (άτομο/έτος), η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 11η θέση με 524 kg/άτομο σε ετήσια βάση, γεγονός 
που αποδεικνύει με τον πλέον απτό τρόπο τη στάσιμη κα-
τάσταση αναφορικά με τις συνήθειες κατανάλωσης και α-
πόρριψης απορριμμάτων. Η έλλειψη πρόληψης στο πλαί-
σιο της κυκλικής οικονομίας επιτείνει το φαινόμενο το ο-
ποίο επηρεάζεται κυρίως τόσο από τις καταναλωτικές συ-
νήθειες όσο και από τις συνήθειες απόρριψης των κατα-
ναλωτών. Η αυξητική τάση που καταγράφεται από το 2015 
και μετά, δείχνει την περαιτέρω γραμμικοποίηση του υ-
πάρχοντος μοντέλου κατανάλωσης το οποίο έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές 
πολιτικές στο εν λόγω πεδίο.  

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στα ποσοστά ανακύκλωσης των 
αστικών αποβλήτων είναι εξαιρετικά χαμηλές σε επίπεδο 
ΕΕ (24η θέση), καθώς, μόνο το 21% των αστικών αποβλή-
των ανακυκλώνονται παρουσιάζοντας ωστόσο ελαφρώς 
αυξητική τάση από το 2014 και ύστερα. Το σύνολο των 

 
133Eurostat, Circular Economy Indicators, 2021 

λοιπών αστικών αποβλήτων απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ή 
σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων. 

Ως προς τα ποσοστά ανακυκλώσιμων πρώτων υλών η Ελ-
λάδα βρίσκεται στην 4η θέση στο σύνολο των 27 κρατών-
μελών, γεγονός που αποτιμάται θετικά. 

Τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 18η θέση σε ό,τι αφορά 
τις επενδύσεις σε σχετικούς με την ανακύκλωση τομείς με 
651 εκατ. ευρώ/έτος για το έτος 2020, γεγονός που δείχνει 
την αδυναμία επενδύσεων σε Εθνικό επίπεδο σε αυτόν τον 
τομέα. 

Τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα σε ε-
θνικό επίπεδο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι: 

• Τον Νοέμβριο του 2021 αναθεωρήθηκε και συγκεκρι-
μενοποιήθηκε η  «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική 
Οικονομία»,  με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει το 
«νέο Σχέδιο Δράσης της χώρας για την κυκλική οικο-
νομία134». 

Στο νέο σχέδιο οι δράσεις κατανέμονται σε 5 βασικούς Ά-
ξονες: 

Α. βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική, λ.χ. οικο-
λογικός σχεδιασμός, οικολογική πιστοποίηση, βιομηχα-
νική συμβίωση, φορολογικές απαλλαγές, 

Β. βιώσιμη κατανάλωση, π.χ. προώθηση πράσινων δημό-
σιων συμβάσεων, υπηρεσίες επισκευής, επαναχρησιμο-
ποίησης, 

Γ. λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία, π.χ. χρηματο-
δοτικά προγράμματα για πρόληψη, θεσμικό πλαίσιο για 
πρόληψη, 

Δ. οριζόντιες δράσεις, π.χ. εθνικό παρατηρητήριο, εθελο-
ντικές συμφωνίες, συντονιστικό όργανο, δείκτες, και 

Ε. συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που πρέπει να α-
ντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα π.χ. πλαστικά προϊό-
ντα, μπαταρίες και οχήματα. 

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η μείωση των ποσοτήτων 
αποβλήτων, η αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανα-
κύκλωσης των προϊόντων, η δημιουργία αγοράς δευτερο-
γενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, η 
αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, η μείωση της 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών και η προώθηση της κυκλικό-
τητας στις παραγωγικές διαδικασίες. 

• Τον Ιούλιο του 2021, ψηφίστηκε ο Ν. 4819/2021 ο ο-
ποίος ενσωματώνει τις οδηγίες 2018/851 και 
2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

134 Κυκλική Οικονομία, Το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας, 2021 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/main-tables
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/SXEDIO-DRASHS-KO-FINAL_.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/SXEDIO-DRASHS-KO-FINAL_.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/SXEDIO-DRASHS-KO-FINAL_.pdf
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Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποί-
ηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμά-
των συσκευασιών, ενώ, περιέχει διατάξεις για τα πλα-
στικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές 
και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις 

Κλιματική κρίση 

Σε παγκόσμιο επίπεδο το φαινόμενο της κλιματικής αλλα-
γής το οποίο δημιουργεί την κλιματική κρίση βρίσκεται 
στην επικαιρότητα κυρίως, λόγω, των καταστροφικών φυ-
σικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών που προκα-
λούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Τον Αύγουστο 
του 2021, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική 
Αλλαγή δημοσιοποίησε την 6η κατά σειρά μελέτη135 της 
σχετικά με τη φυσική επιστήμη του φαινομένου και τα 
πλέον πρόσφατα δεδομένα, στο πλαίσιο της οποίας τονί-
ζεται η ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής και με-
τριασμού σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό 
που υπολογίζονταν (περίπου 10 έτη νωρίτερα) και λόγω 
των πρωτοφανών μετεωρολογικών φαινομένων αλλά και 
των επιπτώσεων αυτών που αναμένονται τα επόμενα έτη 
στο πλαίσιο της ανθρωπογενούς αύξησης της μέσης θερ-
μοκρασίας του πλανήτη. Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει 
ότι μέρος των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής δεν θα 
είναι παροδικό και  αναμένεται να επηρεάσει τον πλανήτη 
για χιλιάδες έτη, τονίζοντας τη σημαντικότητα των τωρι-
νών πολιτικών για τον περιορισμό των επιπτώσεων του 
φαινομένου. 

Στην διάσκεψη κορυφής για την κλιματική αλλαγή ‘COP26’ 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην Γλασκόβη τον Νοέμβριο 
του 2021, παρότι υπήρξε μια σειρά συμφωνιών σε επιμέ-
ρους θέματα προσαρμογής και μετριασμού, δεν υπήρξε 
συμφωνία επί της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 
ιδιαίτερα των μεγάλων ρυπαντών του πλανήτη όπως είναι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα, γεγονός το ο-
ποίο σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της 6ης μελέτης 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
δεν αφήνει σημαντικό παράθυρο αισιοδοξίας για τον πε-
ριορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των φυσι-
κών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της. Τονίζεται 
ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα πλήξουν το σύ-
νολο του πληθυσμού του πλανήτη επιτείνοντας τις κοινω-
νικοοικονομικές ανισότητες. 

Τα σημαντικότερα γεγονότα σε εθνικό επίπεδο είναι: 

 
135 ipcc, AR6 Climate Change Report, 2021 

1. Τον Σεπτέμβριο του 2021, συστάθηκε το νέο Υπουρ-
γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (ΠΔ 
70/2021), στο οποίο μεταφέρθηκε μεταξύ άλλων η 
αρμοδιότητα επί θεμάτων προσαρμογής στην κλιμα-
τική αλλαγή τα οποία ανήκαν μέχρι πρότινος στο Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το γεγονός 
αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις σε μέρος των δράσεων προσαρμογής στην κλι-
ματική αλλαγή της χώρας, λόγω, της μεταβατικής πε-
ριόδου αναφορικά με τη μεταφορά των αρμοδιοτή-
των αλλά και της μετάβασης του γνωστικού αντικειμέ-
νου σε ένα Υπουργείο το οποίο δεν σχετίζονταν έως 
πρόσφατα με θέματα μακροπρόθεσμης προσαρμογής 
σε τομεακό επίπεδο. 

2. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του πρώτου Εθνικού 
Κλιματικού Νόμου, ο οποίος στόχο έχει τη δημιουργία 
ενός πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής ι-
κανότητας και κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας 
αλλά  και τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης 
της χώρας, έως το 2050, σε κλιματική ουδετερότητα 
θέτοντας μια σειρά από ενδιάμεσους στόχους. Ω-
στόσο οι στόχοι που περιγράφονται δεν έχουν λάβει 
υπόψιν τους τα πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία  της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή 
ούτε το κατεπείγον που επιτάσσουν οι κλιματικές συν-
θήκες. Σημειώνεται δε η χρήση του υπάρχοντος προ-
βληματικού μοντέλου διακυβέρνησης της προσαρμο-
γής της χώρας. 

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικής σημασίας 
για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλ-
λαγή, Ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP AdaptInGR, παρή-
χθησαν νέα δεδομένα και χάρτες κλιματικών προβο-
λών για την περαιτέρω υποστήριξη της ενσωμάτωσης 
της προσαρμογής σε πολιτικές και έργα στην Ελλάδα. 
Συνολικά 22 κλιματικοί δείκτες έχουν παραχθεί οι ο-
ποίοι είναι διαθέσιμοι μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://mapsportal.ypen.gr/thema_climatechange. 

Κίνδυνοι και προκλήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση 

Στο πλαίσιο των πρόσφατων γεγονότων της Ουκρα-
νίας, αντίστοιχα των οποίων συμβαίνουν εδώ και δε-
καετίες σε πολλές περιοχές του πλανήτη σε μικρότερη 
ως επί το πλείστον κλίμακα σε σχέση με την παγκό-
σμια διάσταση της εν λόγω σύγκρουσης, αλλά και των 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285
http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285
http://mapsportal.ypen.gr/thema_climatechange
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επιπτώσεων της πανδημίας του ιού «Covid-19»,  γίνε-
ται σαφές ότι η οποιαδήποτε περιβαλλοντική πολι-
τική, σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο, υπό το 
πρίσμα της κλιματικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν να υ-
λοποιείται σε καθεστώς παγκόσμιας ανθρωπογενούς 
αναταραχής, η οποία επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, ενώ υπονο-
μεύει την όποια προσπάθεια για την προστασία του 
περιβάλλοντος, των κοινωνιών και των οικονομιών.  

Συνεπώς τα ερωτήματα που γεννώνται είναι: 

1. Μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής (ή οποία γρήγορα μετατράπηκε σε κλι-
ματική κρίση και με μαθηματική ακρίβεια οδεύει σε 
κλιματική καταστροφή πλέον), αλλά και να «επιτύ-
χουμε» τους στόχους των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
συμφωνιών μέσω των Εθνικών στρατηγικών για τον 
μετριασμό και την προσαρμογή, χωρίς παγκόσμια συ-
νεννόηση και άμεση δράση, δεδομένου του κατεπεί-
γοντος της κατάστασης που επιφέρει η κλιματική 
κρίση; 

2. Μπορούν κάποιες χώρες του πλανήτη να εντείνουν τις 
προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής και άλλες 
ή και «οι ίδιες» σε πολλές περιπτώσεις να συμμετέ-
χουν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή πολέμους ή πολεμι-
κούς εξοπλισμούς ή πολιτικές που εντείνουν την οικο-
νομική κρίση και τις κοινωνικές ανισότητες; 

3. Μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους σε Ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, με στρατηγικές και σχέδια δράσης τα ο-
ποία στηρίζονται στη χρήση ορυκτών καυσίμων (λ.χ. 
φυσικό αέριο) ως μεταβατικό καύσιμο, χωρίς την ύ-
παρξη εναλλακτικού σχεδίου ‘Contingency planning’ 
υπό το πρίσμα των πολλαπλών απειλών που ήδη υ-
πάρχουν και αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα έτη, 
κυρίως, λόγω, της κλιματικής αλλαγής αλλά και της γε-
νικότερης παγκόσμιας αναταραχής η οποία συμβαίνει 
σε πολλαπλά επίπεδα; 

4. Μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να συνεννοηθεί και 
να προτεραιοποιήσει τις υπάρχουσες απειλές που θα 
πρέπει η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει από εδώ και 
πέρα (λ.χ. τι είναι σημαντικότερο η κλιματική αλλαγή 
ή η ανάπτυξη των οικονομιών) και να συνεννοηθεί 
προκειμένου να αναζητηθούν ακόμα και αντισυμβα-
τικές λύσεις ‘Out of the Box’ προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν από την ανθρωπότητα; 

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα πρέπει να απα-
ντηθούν αν θέλουμε να απαντήσουμε στις περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ωστόσο 

έως τώρα, τα γεγονότα μαρτυρούν ότι όχι μόνο δεν εί-
μαστε κοντά σε παγκόσμια συνεννόηση, αλλά είμαστε 
μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 
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