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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 α ζητήματα υγείας και αγοράς εργα-
σίας αποτελούν θέματα εθνικής και 
κοινοτικής πολιτικής που σπανίως ε-

ξετάζονται ως αλληλοεξαρτώμενα, με εξαίρε-
ση ίσως τα σχετικά με την επαγγελματική υ-
γεία και ασφάλεια. Διαφορετικά υπουργεία 
και διαφορετικές γενικές διευθύνσεις στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζονται τα θέμα-
τα σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο αντίστοι-
χα.1 Βέβαια, στα κείμενα πολιτικής της ΕΕ για 
την υγεία αναγνωρίζεται η ανάγκη ενσωμά-
τωσης της υγείας ως οριζόντιου θέματος στις 
διάφορες επιμέρους πολιτικές, καθώς και η 
σύνδεση της υγείας με την οικονομική 
ανάπτυξη.2 στα σχετικά με την αγορά εργασί-
ας κείμενα, όμως, σπανίζουν οι αναφορές στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο θεμάτων. 
Ακόμα περισσότερο σπανίζει η χάραξη και 
παρακολούθηση πολιτικών για την αγορά ερ-
γασίας με γνώμονα τη διασύνδεση των δύο 
θεμάτων. Σε ποιο βαθμό, όμως, υπάρχει αλλη-
λεξάρτηση μεταξύ τους; Αυτό το ερώτημα διε-
ρευνά το παρόν κεφάλαιο αξιοποιώντας τα 
υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα και παρου-
σιάζοντας τα αποτελέσματα μιας αρχικής διε-
ρεύνησης των επιπτώσεων της παρούσας οι-
κονομικής κρίσης στην υγεία του ελληνικού 
πληθυσμού.  

 
2 ΕΝΝOΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ), υγεία είναι μια κατάσταση ολι-
κής σωματικής, πνευματικής και κοινωνικής 
ευημερίας.3 Συνεπώς, η κατάσταση υγείας του 
ατόμου και του πληθυσμού δεν προσδιορίζε-
ται μονοδιάστατα από βιολογικούς παράγο-
ντες, αλλά και από κοινωνικούς, ψυχολογι-
κούς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και πο-
λιτικούς παράγοντες, καθώς όλοι αυτοί επη-
ρεάζουν πτυχές της σωματικής, πνευματικής 
και κοινωνικής ευημερίας. Οι προαναφερθέ-

ντες παράγοντες  δεν επηρεάζουν την υγεία 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Απεναντίας, 
η αλληλεπίδρασή τους (η σχέση τους) προσδι-
ορίζει το αποτέλεσμα μιας δεδομένης στιγμής. 
Στο πλαίσιο μιας συστημικής προσέγγισης, η 
υγεία και η ασθένεια αποτελούν προϊόντα αλ-
ληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων.4 
Η προσέγγιση αυτή επισημαίνει τις αλληλεπι-
δράσεις και επιβεβαιώνεται συνεχώς ως προς 
την ορθότητά της σχετικώς με τους αιτιακούς 
μηχανισμούς διαμόρφωσης της υγείας. Παρα-
μένει δε εξαιρετικά χρήσιμη και σχετικώς με 
τις λύσεις που προσφέρονται για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αξίζει 
επίσης να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τον 
προαναφερθέντα ορισμό, η υγεία και η ασθέ-
νεια αποτελούν δύο όψεις ενός συνεχούς ε-
νιαίου και δυναμικού συστήματος, στο οποίο η 
θέση ατόμων ή ομάδων προσδιορίζεται κάθε 
φορά για μια δεδομένη στιγμή.  

 
3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Αν δεχτούμε τον ορισμό αυτό για την υ-
γεία, τότε η επίδραση των εργασιακών χαρα-
κτηριστικών στην κατάσταση υγείας του πλη-
θυσμού θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Τα 
ερευνητικά ερωτήματα, επομένως, θα πρέπει 
να επικεντρώνονται όχι (μόνο) στον εντοπι-
σμό τυχόν επιδράσεων, αλλά κυρίως στην κα-
τεύθυνση των επιδράσεων, στους μηχανι-
σμούς πρόκλησης των επιδράσεων, καθώς και 
στο τελικό αποτέλεσμα αυτών. Αυτό που μας 
ενδιαφέρει είναι αν κάποιο εργασιακό χαρα-
κτηριστικό λειτουργεί ευεργετικά ή επιβαρυ-
ντικά για τη σωματική και ψυχική υγεία γενι-
κά, αλλά και αναφορικά με συγκεκριμένα 
προβλήματα υγείας. Η σωματική και η ψυχική 
υγεία αποτελούν μεν διαφορετικές αναλυτικές 
κατηγορίες, αλλά συχνά επικαλύπτονται. Επι-
πλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση 
όχι μόνο των χαρακτηριστικών της απασχό-
λησης με την υγεία, αλλά και της έλλειψης 
απασχόλησης και ειδικότερα της ανεργίας με 
θέματα υγείας. 
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4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Για την κατανόηση των ερευνητικών ευ-
ρημάτων είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η 
εργασία αποτελεί αφενός τον σημαντικότερο 
τρόπο απόκτησης οικονομικών πόρων (για το 
μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού) και, αφε-
τέρου, καλύπτει σημαντικές ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες του ανθρώπου. Το εισόδημα που α-
ποκτάται από την εργασία είναι απαραίτητο 
τόσο για την υλική ευημερία, όσο και την πλη-
ρέστερη συμμετοχή στην κοινωνία. H εργασία 
επίσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαμόρ-
φωσης της ταυτότητας, του κοινωνικού ρόλου 
και της κοινωνικής θέσης. Η ύπαρξη απασχό-
λησης, το είδος της και το εισόδημα από αυτή 
επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνικοοικονο-
μική θέση του ατόμου, προσδιορίζοντας το ε-
πίπεδο υλικής και κοινωνικής ευημερίας του 
και τη δυνατότητα κάλυψης των παρουσών 
και μελλοντικών αναγκών, τόσο του ιδίου όσο 
και των μελών της οικογένειάς του. 

 
4.1 Εργασία και υγεία 

Τις επιπτώσεις της απασχόλησης στην υ-
γεία επηρεάζουν τα ποσοτικά και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της πρώτης. Τα περισσότερα 
ερευνητικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ της 
θετικής επίδρασης της εργασίας στη σωματική 
και ψυχική υγεία. Υπάρχουν, όμως, και ορι-
σμένες περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται 
βλαπτική επίδραση της εργασίας στην υγεία 
γενικώς ή στην υγεία ατόμων με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η ανασφα-
λής απασχόληση μπορεί να αποβεί επιβλαβής 
για την υγεία όλων και ιδιαίτερα επιβλαβής 
στην υγεία ευάλωτων ψυχικά ομάδων (π.χ. α-
τόμων που πάσχουν από αγχωτικές διαταρα-
χές). Αντικρουόμενα αποτελέσματα υπάρχουν 
σχετικά με την επίδραση στην υγεία των πολ-
λών ωρών απασχόλησης, προφανώς διότι άλ-
λες ουσιαστικότερες παράμετροι «κρύβονται» 
πίσω από τον αριθμό των ωρών εργασίας. Έ-
χει βρεθεί επίσης ότι η εργασία σε βάρδιες 
ασκεί αρνητική επίδραση στην υγεία. Οι ευέ-
λικτες μορφές απασχόλησης (όπως η μερική 
απασχόληση) έχουν συσχετιστεί τόσο με θετι-
κές όσο και με αρνητικές συνέπειες στην υγεί-
α. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικός παρά-
γων διαμόρφωσης των συνεπειών φαίνεται να 
αποτελεί το αν οι συγκεκριμένες εργασιακές 
μορφές αποτελούν εκούσιες ή ακούσιες.  Γενι-
κώς, φαίνεται πάντως ότι οι θετικές συνέπειες 
της εργασίας υπερκαλύπτουν τις αρνητικές.  

 

4.2 Ανεργία και υγεία 
Τη δεκαετία του ΄70 ο Brenner (1976), 

χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικά δεδομένα 
(aggregate data) 30 ετών για τις ΗΠΑ, έδειξε 
την αρνητική επίπτωση της ανεργίας σε οκτώ 
δείκτες: τις αυτοκτονίες, τις εισαγωγές σε νο-
σοκομεία, τους εγκλεισμούς σε φυλακές, τις 
ανθρωποκτονίες, τη θνησιμότητα από κύρωση 
του ήπατος, καρδιακά προβλήματα και νεφρι-
κή ανεπάρκεια και τον συνολικό δείκτη θνη-
σιμότητας. Στη συνέχεια εξέτασε τις επιπτώ-
σεις της οικονομικής ύφεσης σε ευρωπαϊκές 
χώρες και βρήκε ότι συνδέονται με τον συνο-
λικό δείκτη θνησιμότητας και με συγκεκριμέ-
νες αιτίες θνησιμότητας (Brenner, 1983). Ο 
Brenner υποστήριξε ότι η οικονομική κρίση 
οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας, η οποία δημι-
ουργεί προβλήματα υγείας λόγω της υποβάθ-
μισης της οικονομικής και κοινωνικής ευημε-
ρίας. Υποστήριξε, επίσης, ότι σε περιόδους οι-
κονομικής ύφεσης επηρεάζεται αρνητικά και 
η υγεία των εργαζομένων, εξαιτίας του άγχους 
που δημιουργεί η γενικευμένη εργασιακή α-
νασφάλεια που επικρατεί στις περιόδους αυ-
τές.5  

Οι μελέτες του Brenner επικρίθηκαν για 
ορισμένα μεθοδολογικά ζητήματα, όπως η ε-
πιλογή των χωρών και των χρονικών διαστη-
μάτων προς μελέτη.6 Ασκήθηκε επίσης κριτική 
ως προς τη μη επαρκή τεκμηρίωση της αιτιό-
τητας όπως αυτή υποστηρίζεται στις μελέτες 
του.7 Μια σειρά βεβαίως άλλων διαχρονικών 
μελετών επιβεβαίωσε την ύπαρξη αιτιότητας 
που επισήμανε ο Brenner.8 Οι μελέτες αυτές 
διερεύνησαν, επίσης, αν η ισχυρή συσχέτιση 
που εμφανίζεται μεταξύ ανεργίας και προ-
βλημάτων υγείας αποτελεί απλώς αποτέλεσμα 
μη τυχαίας επιλογής (selection effect) ή απο-
τελεί όντως αποτέλεσμα της ανεργίας. Εξέτα-
σαν δηλαδή αν η ανεργία αποτελεί απλώς συ-
χνότερο φαινόμενο στα άτομα με προβλημα-
τική υγεία ή αν ισχύει και το αντίστροφο, δη-
λαδή η ανεργία να λειτουργεί επιβαρυντικά 
στην υγεία. Στις μελέτες αυτές φάνηκε ότι (α) 
η αρνητική επίπτωση της ανεργίας στην υγεία 
δεν αποτελεί απλώς selection effect, και (β) τα 
προβλήματα υγείας των ανέργων είναι περισ-
σότερα από αυτά των εργαζομένων ανεξαρτή-
τως κοινωνικο-οικονομικής θέσης και άλλων 
παραγόντων.  

Αντιθέτως, άλλοι μελετητές υποστήριξαν 
ότι η υγεία βελτιώνεται όταν η οικονομία χει-
ροτερεύει παροδικά. Ο Ruhm (2000), για πα-
ράδειγμα, κατέληξε ότι σε μακροχρόνιο επί-
πεδο η οικονομική ανάπτυξη μειώνει τη θνη-
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σιμότητα, ενώ σε βραχυχρόνιο την αυξάνει 
κυρίως λόγω αύξησης των ατυχημάτων και 
άλλων επιβαρυντικών συμπεριφορών, όπως το 
κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ. Ο Ruhm 
στη μελέτη του βρήκε αρνητική συσχέτιση 
ανάμεσα στην ανεργία και τη θνησιμότητα, 
και θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία 
και την αυτοκτονία. Στην εκτίμηση των απο-
τελεσμάτων αυτών είναι απαραίτητο να λά-
βουμε υπόψη την υστέρηση που μεσολαβεί 
ανάμεσα στα εργασιακά χαρακτηριστικά και 
την κατάσταση υγείας. Εξαίρεση αποτελούν οι 
αυτοκτονίες, καθώς αποτυπώνουν άμεσα τη 
χειροτέρευση της ψυχικής υγείας. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο Ruhm χρησιμοποίησε χρονικές 
υστερήσεις 2-4 ετών που και πάλι είναι πολύ 
μικρές για τη διαμόρφωση ορισμένων κλινι-
κών καταστάσεων. Ακόμα όμως και στις ερ-
γασίες του Ruhm εντοπίζεται η θετική σχέση 
ύφεσης/ανεργίας και αυτοκτονιών. Και κά-
ποιοι άλλοι ερευνητές,9 που διερεύνησαν τη 
σχέση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και υ-
γείας με στοιχεία για την περίοδο 1920-1940 
στις ΗΠΑ, συμπέραναν ότι η θνησιμότητα 
μειωνόταν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης 
ενώ η υγεία βελτιωνόταν. Το μόνο που και ε-
κείνοι βρήκαν να χειροτερεύει σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης ήταν ο αριθμός των αυτο-
κτονιών.  

Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιήθηκε 
για να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα της οι-
κονομικής δυσπραγίας στην υγεία ήταν οι έ-
ρευνες πεδίου και η συμπλήρωση ερωτηματο-
λογίων σε ατομικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας 
αυτή τη μεθοδολογική προσέγγιση, οι Price et 
al. (2002) διερεύνησαν τους μηχανισμούς με 
τους οποίους η ανεργία επηρεάζει  την υγεία. 
Συμπέραναν ότι η ανεργία οδηγεί σε επιβά-
ρυνση της σωματικής υγείας μέσω της επί-
δρασης που ασκεί στην «αίσθηση ελέγχου» 
που νοιώθει το άτομο και τις λοιπές συναισθη-
ματικές επιπτώσεις που προκαλεί. Η οικονο-
μική δυσπραγία αυξάνει τα καταθλιπτικά συ-
μπτώματα και μειώνει την αίσθηση ότι το ά-
τομο έχει τον έλεγχο της ζωής του. Η θλίψη 
και το άγχος που προκαλούνται από την απώ-
λεια ελέγχου επιβαρύνουν τη σωματική υγεία. 
Αυτή η διαχρονική μελέτη έδειξε ότι η σχέση 
υγείας και ανεργίας είναι αμφίπλευρη. Δεν ι-
σχύει μόνο ότι οι έχοντες κατάθλιψη ή οι άρ-
ρωστοι χάνουν τη δουλειά τους λόγω της ευα-
λωτότητας της υγείας τους. ισχύει και το αντί-
στροφο. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέ-
ληξαν και οι Pearlin et al. (1981) πραγματο-
ποιώντας συνεντεύξεις με εργαζομένους σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε δεύτερη 
φάση μετά από 4 έτη. Και αυτοί κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικές δυσκολίες 
που προκαλεί η ανεργία οδηγούν σε κατάθλι-
ψη, μείωση της αυτοπεποίθησης και της αί-
σθησης ελέγχου της ζωής, με συνέπειες και 
στη σωματική υγεία. Επίσης, σύμφωνα με 
τους Davis and Mantler (2004), η οικονομική 
δυσπραγία αυξάνει την πιθανότητα για κατά-
θλιψη ή αυξάνει τα καταθλιπτικά συμπτώμα-
τα. Η κατάθλιψη με τη σειρά της επηρεάζει 
τον βαθμό ενεργοποίησης του ατόμου επι-
δρώντας στη σκέψη και τη συμπεριφορά. Η 
κατάθλιψη επηρεάζει ιδιαίτερα τη συμπερι-
φορά του ατόμου με τους συντρόφους και τα 
παιδιά του και γενικά επιβαρύνει την ποιότη-
τα των σχέσεών του, ενισχύοντας τις αρνητι-
κές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υ-
γεία. 

Ευρήματα και άλλων μελετών δείχνουν 
ότι οι άνεργοι παρουσιάζουν περισσότερα ψυ-
χοσωματικά συμπτώματα, κατάθλιψη και άγ-
χος συγκριτικά με τους εργαζόμενους.10 Υ-
πάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανεργία επι-
δεινώνει την υγεία δεδομένου ότι συνδέεται 
με υψηλότερη θνησιμότητα, πιο ευάλωτη σω-
ματική και ψυχική υγεία, μακροχρόνια ασθέ-
νεια, περισσότερα συμπτώματα και συχνότερη 
χρήση φαρμάκων.11 Η απώλεια θέσεως εργα-
σίας συνεπάγεται απώλεια εισοδήματος, θέ-
σης, κ.λπ. Η απώλεια εισοδήματος όταν είναι 
σημαντική μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλι-
ψη.12 Η κατάθλιψη με τη σειρά της δυσκολεύει 
τον άνεργο να κινητοποιηθεί και να βρει ερ-
γασία, επηρεάζει δε και την ποιότητα της ερ-
γασίας που τελικώς βρίσκει. Τα οικονομικά 
προβλήματα που συνδέονται με την ανεργία 
από τη μια παροτρύνουν τους ανέργους να 
βρουν δουλειά, από την άλλη όμως αυξάνουν 
την κατάθλιψη.13 Έχει επίσης επισημανθεί ότι 
οι επιπτώσεις της ανεργίας στην κατάθλιψη 
είναι ισχυρότερες όταν η ανεργία προκύπτει 
ως μη αναμενόμενο γεγονός. Όταν, δηλαδή, 
το άτομο έχει υψηλά προσόντα και το γενικό 
ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό, οι επιπτώσεις 
της ανεργίας είναι ισχυρότερες από ό,τι όταν 
το γενικό ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό ή/και 
τα προσόντα του ατόμου χαμηλά.14 Το συμπέ-
ρασμα αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με τα 
ευρήματα άλλων μελετών σχετικά με τις αρ-
νητικές συνέπειες της ανεργίας στην υγεία. 
Απλώς υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση ατο-
μικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών στη 
διαμόρφωση των συνεπειών αυτών. 
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Διάγραμμα 1 
Αριθμός αυτοκτονιών και ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία 
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Πηγή: Stuckler et al. (2009), Lancet. 
 

Σε μία πρόσφατη μελέτη,15 διερευνήθηκε 
η σχέση ανεργίας και θνησιμότητας για 26 
χώρες την περίοδο 1970-2007 σταθμίζοντας 
σειρά παραγόντων που μπορεί να την επη-
ρεάσουν, όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι 
παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης, κ.λπ. 
Παρατηρήθηκε ότι για αύξηση στην ανεργία 
κατά 1%, αυξάνονται οι αυτοκτονίες των ατό-
μων μέχρι 65 ετών κατά 0,79%, και επίσης κα-
τά 0,79% οι ανθρωποκτονίες. Παράλληλα, 
παρατηρήθηκε μείωση της θνησιμότητας από 
τροχαία ατυχήματα. Η αύξηση της ανεργίας 
περισσότερο από 3% είχε ακόμα μεγαλύτερη 
επίπτωση στην αύξηση των αυτοκτονιών. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η επίδραση των εργα-
σιακών μεταβολών στη θνησιμότητα εξαρτιό-
ταν από το μέγεθος της κοινωνικής προστασί-
ας σε κάθε χώρα: κάθε 10 δολάρια για προ-
γράμματα ενεργοποίησης των ανέργων, μείω-
ναν την επίδραση της ανεργίας στις αυτοκτο-
νίες κατά 0,038%. Από τη μελέτη αυτή παρα-
θέτουμε δύο διαγράμματα στα οποία απεικο-
νίζεται η συσχέτιση του αριθμού αυτοκτονιών 
και του ποσοστού ανεργίας σε δύο χώρες. Στο 
Διάγραμμα 1 απεικονίζονται τα στοιχεία για 
την Ισπανία και στο Διάγραμμα 2 για τη Σου-
ηδία.   

 
Διάγραμμα 2 

Αριθμός αυτοκτονιών και ποσοστό ανεργίας στη Σουηδία 
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Πηγή: Stuckler et al. (2009), Lancet. 

 
Αυτό που φαίνεται στα δύο διαγράμματα 

είναι ότι ενώ στην Ισπανία διαπιστώνεται ι-
σχυρή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των αυ-

τοκτονιών και του ποσοστού ανεργίας διαχρο-
νικά, κάτι ανάλογο δεν ισχύει στη Σουηδία. 
Στην Ισπανία όταν αυξάνεται η ανεργία αυξά-
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νονται και οι αυτοκτονίες, ενώ στη Σουηδία ο 
αριθμός των αυτοκτονιών δεν φαίνεται να συ-
σχετίζεται με το ποσοστό ανεργίας. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, ο λόγος για τον οποίο η α-
νεργία δεν ασκεί αρνητικές επιδράσεις στη 
Σουηδία είναι η υψηλή προστασία για τους 
ανέργους που παρέχεται στη συγκεκριμένη 
χώρα. Πράγματι, στη μεν Ισπανία οι κοινωνι-
κές παροχές προστασίας της αγοράς εργασίας 
ανέρχονται στην εξεταζόμενη περίοδο σε 88 
δολάρια κατά κεφαλήν, ενώ στη Σουηδία σε 
362 δολάρια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας στη 
Σουηδία λειτουργεί προστατευτικά προς τους 
ανέργους, ανατρέποντας την αρνητική επί-
δραση της ανεργίας στις αυτοκτονίες. Πιο συ-
γκεκριμένα, διαπιστώνεται στη σχετική μελέ-
τη ότι κοινωνική δαπάνη μεγαλύτερη από 190 
δολάρια αρκεί για να εξαφανίσει την επίδρα-
ση της ανεργίας στις αυτοκτονίες. Από τα σχε-
τικά διαγράμματα γίνεται επίσης φανερό ότι 
στην Ισπανία ο συνολικός αριθμός αυτοκτο-
νιών είναι πολύ χαμηλότερος του αντίστοιχου 
αριθμού στη Σουηδία. Η ανεργία δεν αποτελεί 
προφανώς τον μοναδικό παράγοντα που συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση του αριθμού των αυ-
τοκτονιών. Επίσης οι κοινωνικές παροχές δεν 
αποτελούν τον μοναδικό προστατευτικό πα-
ράγοντα. Πάντως, εκείνο που εξετάζεται στη 
συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι η αιτιολογία 
των αυτοκτονιών γενικά, αλλά η σχέση ανερ-
γίας και αυτοκτονιών και η επίπτωση των κοι-
νωνικών παροχών στη διαμόρφωση αυτής της 
σχέσης. 

Σε μια άλλη διερεύνηση των επιπτώσεων 
της πρόσφατης οικονομικής κρίσης,16 εξετά-
στηκαν στοιχεία 10 ευρωπαϊκών χωρών17 για 
την περίοδο 2000-2009. Συγκρίνοντας στοι-
χεία για το 2007 και το 2009, μεταξύ των ο-
ποίων σημειώθηκε αύξηση της ανεργίας σε 
όλες τις εξεταζόμενες χώρες, παρατηρήθηκε 
αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών σε όλες 
τις χώρες κατά 5% τουλάχιστον, με εξαίρεση 
την Αυστρία. Στην Ελλάδα που το πλήγμα της 
οικονομικής ύφεσης ήταν ισχυρότερο από άλ-
λες χώρες, παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη 
αύξηση του αριθμού των αυτοκτονιών που α-
νέρχεται στο 17%. Θα μπορούσε κάποιος να 
υποστηρίξει – λαμβάνοντας υπόψη τα ευρή-
ματα της προηγούμενης μελέτης - ότι δεν πα-
ρατηρήθηκε αύξηση των αυτοκτονιών στην 
Αυστρία λόγω του υψηλού επιπέδου κοινωνι-
κής προστασίας.  Ωστόσο, στις εξεταζόμενες 
χώρες ανήκει και η Φινλανδία όπου επίσης το 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας είναι υψηλό 

και στην οποία σημειώθηκε αύξηση των αυτο-
κτονιών. Οι ερευνητές πάντως συμπέραναν 
ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης είναι 
εντονότερη όταν είναι απότομη, όταν υπάρχει 
ασθενές σύστημα κοινωνικής προστασίας και 
χαμηλό κοινωνικό κεφάλαιο. Εκτός των δια-
φοροποιήσεων μεταξύ των χωρών, υπογραμ-
μίστηκε και η σημασία των ατομικών διαφο-
ρών εντός των χωρών που έχουν ως συνέπεια 
να πλήττονται εντονότερα από την κρίση οι 
περισσότερο ευάλωτοι πολίτες. 

  
4.3 Για ποιο λόγο ή με ποιο τρόπο η 

ανεργία προκαλεί προβλήματα 
υγείας; 

Οι περισσότερες έρευνες, λοιπόν, διαπι-
στώνουν ότι η ανεργία συνδέεται με προβλή-
ματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Ποιοι εί-
ναι όμως οι μηχανισμοί που προκαλούν αυτά 
τα προβλήματα; Στο ερώτημα αυτό επικε-
ντρώνεται η παρούσα ενότητα.  

Όπως προαναφέρθηκε, η εργασία αποτε-
λεί για την πλειονότητα των ανθρώπων τον 
κυριότερο τρόπο απόκτησης εισοδήματος. Το 
εισόδημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα κάλυ-
ψης υλικών και άλλων αναγκών τόσο για το ί-
διο το άτομο όσο και για τα μέλη της οικογέ-
νειάς του. Δίνει, επομένως, τη δυνατότητα 
στον κάτοχό του να καλύψει τις ανάγκες επι-
βίωσης, αλλά και τις ανάγκες εκπαίδευσης, 
ψυχαγωγίας και άλλες ανάγκες που του επι-
τρέπουν να συμμετάσχει σε διάφορες μορφές 
κοινωνικής ζωής. Του επιτρέπει επίσης να 
προγραμματίσει τη ζωή του και να προσβλέπει 
βάσει του εισοδήματός του στην κάλυψη και 
των μελλοντικών αναγκών, των δικών του και 
των μελών της οικογένειάς του. 

Η εργασία βέβαια προσφέρει στους έχο-
ντες αυτή πολλά περισσότερα από εισόδημα. 
Προσδίδει κοινωνική θέση και ρόλο στον ερ-
γαζόμενο που απορρέουν καταρχάς από την 
ύπαρξη και μόνο της απασχόλησης και δευτε-
ρευόντως από το είδος της απασχόλησης. Στην 
εργασία αφιερώνεται σημαντικό μέρος του 
χρόνου και της ενέργειας του ατόμου καθημε-
ρινά, προσδίδοντας δομή στον ημερήσιο χρό-
νο του και δημιουργώντας δεσμούς με το πε-
ριβάλλον της εργασίας και τους συναδέλφους 
του. Ο εργαζόμενος αποκτά μέσω της εργασί-
ας την αίσθηση του «ανήκειν», δημιουργεί 
κοινωνικούς δεσμούς και αποκτά τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης των ικανοτήτων και προσό-
ντων του. Τοιουτοτρόπως, τονώνεται η αυτοε-
κτίμησή του και νοηματοδοτείται η ταυτότητά 
του. Ένα μέρος δηλαδή της ταυτότητας του 
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ατόμου διαμορφώνεται από τις διάφορες πτυ-
χές του εργασιακού του περιβάλλοντος. Η νο-
ηματοδότηση από την εργασία διαφοροποιεί-
ται ανάλογα με το φύλο και το εκπαιδευτικό 
επίπεδο, παραμέτρους που επηρεάζουν και τις 
επιπτώσεις της ανεργίας στις διαφορετικές 
ομάδες του πληθυσμού.18  

Η εργασία ασφαλώς δεν ασκεί μόνο θετι-
κές επιδράσεις. Το εργασιακό περιβάλλον 
μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους, κούρασης 
και δυσφορίας, που συνδέονται είτε με την ά-
σκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, είτε α-
πορρέει από τις εργασιακές σχέσεις ή άλλους 
παράγοντες που εμπλέκονται στην εργασία. 
Παρά ταύτα, η αμειβόμενη εργασία δεν παύει 
να αποτελεί στη σημερινή κοινωνικο-οικονο-
μική κατάσταση την «επιθυμητή κατάσταση». 
και με δεδομένες τις δυσκολίες που απορρέ-
ουν από την εργασιακή απασχόληση να δια-
σφαλίζει στη μεγαλύτερη μερίδα εργαζομένων 
περισσότερα θετικά από ό,τι αρνητικά στοι-
χεία. Τελικώς, παρότι κάποια εργασιακά χα-
ρακτηριστικά μπορεί να αποβούν επιβαρυντι-
κά για την υγεία, γενικά τα κόστη είναι μικρό-
τερα των ωφελειών που απορρέουν από την 
εργασιακή σχέση.19  

Η έλλειψη εργασίας, και ακόμη χειρότερα 
η απώλεια της εργασίας, στερεί από το άτομο 
όλα όσα του παρέχει η εργασία. Σημαίνει α-
πώλεια εισοδήματος, της κοινωνικοοικονομι-
κής θέσης που διασφάλιζε ο πρώην εργαζόμε-
νος ή που θα μπορούσε να εξασφαλίσει αν ή-
ταν άνεργος, της δυνατότητας κάλυψης των 
προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.  Θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες συ-
νέπειες της ανεργίας: τα οικονομικά προβλή-
ματα και τη μείωση της αυτοεκτίμησης του 
ανέργου. Η διάκριση γίνεται βέβαια για λό-
γους διευκόλυνσης της πραγμάτευσης, καθώς 
οι δύο αυτές επιδράσεις της ανεργίας δεν 
μπορούν να διαχωριστούν πλήρως. Και οι δύο 
παράμετροι αποτελούν πάντως πηγή άγχους 
για τον άνεργο. Οι οικονομικές δυσκολίες εν-
δεχομένως επηρεάζουν περισσότερο τα άτομα 
χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Η απώλεια 
αυτοεκτίμησης είναι πιθανότατα εντονότερη 
στα άτομα υψηλότερης κοινωνικο-οικονομι-
κής θέσης.20 Η μειωμένη αυτοεκτίμηση οδηγεί 
συχνά σε αίσθημα απώλειας του ελέγχου στη 
ζωή μας που στη συνέχεια οδηγεί σε καταθλι-
πτικά συναισθήματα, ψυχοσωματικά συμπτώ-
ματα, κ.λπ.21 Γενικά η απώλεια της εργασίας 
οδηγεί σε αύξηση της ψυχικής ευαλωτότητας.  

Σύμφωνα με το family stress model του 
Conger και των συνεργατών του (2000), οι ε-

πιπτώσεις της ανεργίας δεν περιορίζονται στο 
άτομο, αλλά επεκτείνονται και στα μέλη της 
οικογένειάς του. Υποστηρίζουν ότι η μακρο-
χρόνια φτώχεια ασκεί αρνητικές συνέπειες 
στην υγεία των ατόμων και στις σχέσεις τους 
με τους άλλους. Επιδρά αρνητικά στον τρόπο 
που ασκούν τον γονεϊκό τους ρόλο επιβαρύνο-
ντας την ψυχική και τη σωματική υγεία των 
παιδιών. Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας 
μειώνεται η ζεστασιά και η αλληλοϋποστήριξη 
μεταξύ των συντρόφων και αυξάνεται η επιθε-
τικότητα. Με τον τρόπο αυτό η ποιότητα της 
σχέσης χειροτερεύει. Οι επιπτώσεις στα παι-
διά είναι έμμεσες, και εμφανίζονται όταν οι 
γονείς αποκτούν καταθλιπτικά συμπτώματα 
και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
παιδιών. Φυσικά, αν οι γονείς ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες των παιδιών, τότε αυτά δεν 
θα υποστούν τις συνέπειες της φτώχειας και 
της ανεργίας. Το κακό είναι ότι υπό συνθήκες 
οικονομικής δυσπραγίας είναι δύσκολο οι γο-
νείς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών.  

Συνοψίζοντας τα ευρήματα των μελετών 
που εξετάστηκαν μέχρι στιγμής, αξίζει να επι-
σημάνουμε ότι η έλλειψη απασχόλησης και η 
κακή υγεία συνδέονται με αιτιακή αμφίπλευ-
ρη έντονη σχέση. Φαίνεται επίσης ότι η ανερ-
γία συνδέεται με υψηλότερη νοσηρότητα και 
θνησιμότητα και ειδικότερα θνησιμότητα από 
καρδιακά νοσήματα, καρκίνο του πνεύμονα, 
μολύνσεις, μακροχρόνιες ασθένειες αλλά και 
διάφορα σωματικά συμπτώματα. Η ανεργία 
συνδέεται επιπλέον με φτωχότερη ψυχική υ-
γεία, αυτοκονίες, ψυχολογικό άγχος και γενι-
κά υψηλότερη ψυχολογική/ψυχιατρική νοση-
ρότητα. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι 
επιπτώσεις της ανεργίας εκδηλώνονται στον 
άνεργο και τα άτομα του περιβάλλοντός του, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του. Το 
αποτέλεσμα της επίδρασης της ανεργίας στην 
υγεία εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες, 
όπως το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η 
ηλικία, η εκπαίδευση, το κοινωνικό κεφάλαιο, 
ο λόγος απώλειας της θέσης, η διάρκεια της 
ανεργίας και παράγοντες προσωπικής ευαλω-
τότητας. Εξαρτάται επίσης από την ύπαρξη 
κοινωνικών δικτύων και ευρύτερα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, όπως η βαρύτητα της κρίσης 
και η ταχύτητα των επερχόμενων αλλαγών.  

 
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει ο-
δηγήσει σε ραγδαία άνοδο της ανεργίας, ση-
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μαντική μείωση του εισοδήματος και σταδια-
κή μείωση του πλούτου των μεσαίων και χα-
μηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων, σε 
βαθμό που επηρεάζει σημαντικά την καθημε-
ρινότητα και το επίπεδο ευημερίας τους. Α-
σφαλώς η κρίση έχει επηρεάσει και τα υψηλό-
τερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, οι επι-
πτώσεις όμως στην ευημερία των πολιτών θε-
ωρούμε ότι είναι βαρύτερες για τα χαμηλότε-
ρα και μεσαία στρώματα που αναγκάζονται σε 
δραστικότερες αλλαγές του τρόπου ζωής τους. 
Παράλληλα, οι εργασιακές σχέσεις έχουν α-
ποδομηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολλοί ερ-
γαζόμενοι αργούν να πληρωθούν επί μήνες με 
συνέπεια το άγχος για τα εργασιακά θέματα 
να κατακλύζει, αμφότερους ανέργους και  ερ-
γαζόμενους. Δεν είναι πια σπάνιο θέαμα οι 
ουρές αλλοδαπών και ημεδαπών για συσσίτια 
ή/και παροχή δωρεάν ή φτηνών αγαθών, ενώ 
οι ρακοσυλλέκτες αποτελούν καθημερινό θέ-
αμα στη χώρα. Η εγκληματικότητα παρουσιά-
ζει αυξητικές τάσεις, όπως και οι αυτοκτονίες, 
ενώ ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχούν, 
καθώς επίσης και η έλλειψη προοπτικής για το 
μέλλον. Εντούτοις, παράλληλα καταβάλλονται 
προσπάθειες αναδιαρθρώσεων και διόρθωσης 
προβληματικών πρακτικών και έχουν ενισχυ-
θεί οι συλλογικές δράσεις για την αντιμετώπι-
ση της δυσμενούς κατάστασης της χώρας.  

 
5.1 Ποιότητα ζωής 

Οι επιπτώσεις της κρίσης που επηρεάζουν 
την ευημερία των πολιτών αποτυπώνονται 
χαρακτηριστικά στην έρευνα κοινής γνώμης 
«Ευρωβαρόμετρο», η οποία διενεργείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει ερωτή-
ματα σχετικά με την «ποιότητα της ζωής». 
Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Ευρωβαρόμε-
τρο, οι Έλληνες (και οι Πορτογάλοι) δηλώνουν 
τη χαμηλότερη ικανοποίηση στην ΕΕ: μόνο το 
32% των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο συ-
νολικά από τη ζωή του, ενώ το 68% δηλώνει 
ότι δεν είναι ικανοποιημένο.22 Το ποσοστό ι-
κανοποίησης στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλό 
σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ανέρχεται σε 76%. Εκτός από τη 
συνολική απογοήτευση των Ελλήνων σχετικά 
με το επίπεδο της ζωής τους, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν και οι απόψεις σχετικά με επιμέ-
ρους θέματα και κυρίως τα οικονομικά-ερ-
γασιακά χαρακτηριστικά. Σε ερώτημα σχετικό 
με τον χαρακτηρισμό των εθνικών οικονο-
μιών, το 27% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει 
την εθνική τους οικονομία «καλή», ενώ στην 

Ελλάδα μόνο το 1% έχει ανάλογη άποψη. Επί-
σης, το 20% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει την 
εργασιακή κατάσταση στη χώρα τους  «κα-
λή», ενώ το σύνολο (!) των ερωτηθέντων στην 
Ελλάδα χαρακτηρίζει την εργασιακή κατά-
σταση στη χώρα «κακή». Τα οικονομικά του 
νοικοκυριού χαρακτηρίζονται ως «καλά» από 
το 63% των Ευρωπαίων, αλλά μόνο από το 
22% των Ελλήνων. Τέλος, η προσωπική εργα-
σιακή κατάσταση στο σύνολο της ΕΕ χαρα-
κτηρίζεται «καλή» από το 53% των ερωτηθέ-
ντων, ενώ αντίστοιχη απάντηση δίνει μόνο το 
18% των Ελλήνων. Τα σχετικά στοιχεία περι-
λαμβάνονται στον Πίνακα 1. 

Τα στοιχεία αυτά δεν απεικονίζουν την 
αντικειμενική ευημερία με βάση το εισόδημα, 
το ποσοστό ανεργίας, την αγοραστική δύναμη 
των πολιτών ή άλλους ανάλογους δείκτες που 
μετρούν «αντικειμενικά» διάφορες πτυχές 
που συμβάλλουν στην επίτευξη ατομικής ευη-
μερίας. Απεικονίζουν, αντιθέτως, την υποκει-
μενική ευημερία των πολιτών, το πώς αισθά-
νονται δηλαδή σχετικώς με τη ζωή τους συνο-
λικά, το εισόδημά τους, την εργασιακή τους 
κατάσταση, κ.λπ. Συνδυάζοντας τους αντικει-
μενικούς και τους υποκειμενικούς δείκτες ευ-
ημερίας αποκτούμε μια αρκετά πλήρη εικόνα 
της ευημερίας μιας κοινωνίας.23 Οι υποκειμε-
νικοί δείκτες παρέχουν συμπληρωματικά τη 
χρήσιμη πληροφορία σχετικώς με το πώς 
«βιώνει» μια κοινωνία διάφορα χαρακτηρι-
στικά. Στην περίπτωση της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα, από την ανάγνωση των α-
ποτελεσμάτων του πρόσφατου Ευρωβαρόμε-
τρου γίνεται φανερό ότι η συλλογική ευημερία 
των Ελλήνων έχει επηρεαστεί πέραν της ατο-
μικής, καθώς η συλλογική κατάσταση εκτιμά-
ται ως περισσότερο αρνητική από την ατομική 
̶ ένα χαρακτηριστικό σχετικά παρήγορο. Φαί-
νεται, λόγου χάρη, ότι η συλλογική ευημερία 
εκτιμάται αρνητικότερα από την προσωπική 
τόσον αναφορικά με τα οικονομικά όσο και τα 
εργασιακά χαρακτηριστικά. Πέραν αυτής της 
παρατήρησης, τα στοιχεία του Ευρωβαρόμε-
τρου δείχνουν ότι οι Έλληνες νοιώθουν πολύ 
άσχημα σχετικώς με τα οικονομικά, τα εργα-
σιακά και τη ζωή τους συνολικά. Η παρατή-
ρηση αυτή ισχύει τόσο συγκριτικά με το πώς 
αισθάνονται οι λοιποί Ευρωπαίοι, όσο και συ-
γκριτικά με παλαιότερες εκτιμήσεις των ίδιων 
δεικτών για τους Έλληνες. Το ότι οι Έλληνες 
νοιώθουν άσχημα, δεν σημαίνει ότι έχουν και 
προβλήματα υγείας ή έστω ψυχικής υγείας, τα 
χαμηλά όμως επίπεδα ικανοποίησης – ιδίως 
αν αυτά δεν είναι παροδικά – αποτελούν μια 
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ένδειξη μειωμένης ψυχικής και σωματικής 
ευφορίας που μπορεί να επηρεάσει την υγεία 

και να μεταφερθεί και στο επίπεδο της λει-
τουργικότητας του ατόμου.  

 
Πίνακας 1 

Δείκτες ποιότητας της ζωής στην Ελλάδα και την ΕΕ-27 

Συνολικό επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή Ικανοποιημένος/η Όχι 
ικανοποιημένος/η 

ΕΕ-27 76% 24% 
Ελλάδα 32% 68% 
Χαρακτηρισμός για την εθνική οικονομία «Καλή» «Κακή» 
ΕΕ -27 27% 72% 
Ελλάδα 1% 99% 
Χαρακτηρισμός για την εργασιακή κατάσταση 
στη χώρα «Καλή» «Κακή» 

ΕΕ-27 20% 79% 
Ελλάδα 0% 100% 
Χαρακτηρισμός για τα οικονομικά του νοικοκυριού «Καλή» «Κακή» 
ΕΕ –27 63% 35% 
Ελλάδα 22% 77% 
Χαρακτηρισμός για την προσωπική εργασιακή 
κατάσταση «Καλή» «Κακή» 

ΕΕ – 27 53% 30% 
Ελλάδα 18% 55% 
Πηγή: Standard Eurobarometer 78, Autumn 2012 

 
 
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία για την 

υγεία του πληθυσμού που να αφορούν την ί-
δια περίοδο (το 2012) ώστε να μπορέσουμε να 
διαπιστώσουμε αν η έλλειψη ικανοποίησης 
από τη ζωή στην Ελλάδα απεικονίζεται και 
στην εικόνα υγείας του πληθυσμού. Ενδιαφέ-
ρον θα είχε η εξέταση τόσο της υποκειμενικής 
αντίληψης της υγείας των πολιτών όσο και η 

«αντικειμενική» καταγραφή συμπτωμάτων 
και ασθενειών. Το γεγονός ότι τα συμπτώματα 
δεν είναι εύκολο να καταγραφούν, αλλά και η 
υστέρηση που παρατηρείται στη διαμόρφωση 
παθογόνων καταστάσεων δυσχεραίνει την ε-
ξέταση της υγείας του πληθυσμού σε δεδομέ-
νη στιγμή και τη σχέση της με συγκεκριμένες 
καταστάσεις, όπως η οικονομική κρίση. 

 
Πίνακας 2 

Ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται λόγω υψηλού κόστους 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μεταβολή 
2010-2011 

ΕΕ – πληθυσμός 5,1 4,1 3,6 3,1 3,1 3,1 3,4 9,7 
Ελλάδα – πληθυσμός 4,6 5,8 5,5 5,6 5,6 5,6 7,6 35,7 
ΕΕ – εργαζόμενοι 2,6 2 1,7 1,2 1,2 1,2 1,4 16,7 
Ελλάδα – εργαζόμενοι 1,9 3,2 3,3 2,6 2,1 2,3 4,1 78,3 
ΕΕ – άνεργοι 10,5 8,3 8,0 6,2 5,1 4,7 5,0 6,4 
Ελλάδα – άνεργοι 4,4 6,8 7,4 8,0 6,5 9,4 10,6 12,8 
ΕΕ - χαμηλότερη24 
εισοδηματική κατηγορία 6,9 6,5 7,1 5,5 4,8 5,2 6,1 17,3 

Ελλάδα - χαμηλότερη 
εισοδηματική κατηγορία 1,9 3,2 3,3 2,6 2,1 2,3 4,1 78,3 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί  
 

5.2 Ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες 
Σε μια πρόσφατη μελέτη,25 έγινε προσπά-

θεια εκτίμησης ορισμένων δεικτών υγείας σε 

σχέση με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. 
Συγκρίνοντας δεδομένα για το 2007 και το 
2009, παρατηρήθηκε μικρότερος αριθμός ια-
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τρικών επισκέψεων σε σχέση με τις ανάγκες. 
Ο λόγος για τον οποίο δεν πραγματοποιήθη-
καν οι αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις δεν ή-
ταν η οικονομική στενότητα, αλλά κυρίως ελ-
λείψεις στην προσφορά των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών, που συνδέεται με τη δημοσιονομική 
περικοπή των δαπανών υγείας. Στην ίδια με-
λέτη επισημαίνεται επίσης ότι μεταξύ 2007 
και 2009 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των 

ατόμων που θεωρούν ότι η υγεία τους είναι 
κακή ή πολύ κακή.  

Η ελλειμματική κάλυψη ιατρικών ανα-
γκών  λόγω υψηλού κόστους διερευνήθηκε 
από τη γράφουσα με πιο πρόσφατα δεδομένα 
από αυτά που εξετάστηκαν στην προαναφερ-
θείσα μελέτη και τα σχετικά στοιχεία παρου-
σιάζονται στην παρούσα ενότητα.  

 
Διάγραμμα 3 

Ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται λόγω κόστους στην ΕΕ και την Ελλάδα για 
το σύνολο του πληθυσμού 

 
 

Διάγραμμα 4 
Ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται λόγω κόστους στην ΕΕ και την Ελλάδα για 

τους ανέργους 

 
 

Συγκεκριμένα στον Πίνακα 2 παρουσιά-
ζονται τα σχετικά στοιχεία για τα έτη 2005-
2011.26 Από τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι, 
τόσο για το σύνολο της ΕΕ όσο και για την Ελ-
λάδα, σημειώνεται αύξηση των ακάλυπτων ια-
τρικών αναγκών λόγω κόστους μεταξύ 2010 
και 2011. Η αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών 

αναγκών στην ΕΕ-27 ανέρχεται σε 9,7% για το 
σύνολο του πληθυσμού, 16,7% για τους εργα-
ζόμενους, 6,4% για τους ανέργους και 17,3% 
για τη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία. 
Αντίστοιχα, οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες 
λόγω κόστους αυξάνονται, στην Ελλάδα μετα-
ξύ 2010 και 2011, αλλά πολύ περισσότερο από 
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την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα αυξάνο-
νται κατά 35,7% για το σύνολο του πληθυ-
σμού, 78,3% για τους εργαζόμενους, 12,8% για 
τους ανέργους και κατά 78,3% για τη χαμηλό-
τερη εισοδηματική κατηγορία.  

Η ραγδαία αύξηση των ακάλυπτων ιατρι-
κών αναγκών λόγω κόστους είναι ιδιαιτέρως 
ανησυχητική για την υγεία του πληθυσμού 
στην παρούσα περίοδο αλλά και για το μέλλον 
και θα μπορούσε να αποδοθεί στην οικονομι-
κή κρίση που βιώνουν οι πολίτες της χώρας. 

Εξαιρετικά ανησυχητική είναι και η ραγδαία 
αύξηση των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών 
των εργαζομένων, σημαντικό ποσοστό των 
οποίων μοιάζει να εντάσσεται στην Ελλάδα 
στην συνεχώς διευρυνόμενη κατηγορία των 
εργαζόμενων φτωχών. Στα Διαγράμματα 3-6 
απεικονίζεται η εξέλιξη των ακάλυπτων ιατρι-
κών αναγκών στην Ελλάδα και την ΕΕ για την 
περίοδο 2005-2011 για το σύνολο και τις επι-
μέρους κατηγορίες του πληθυσμού. 

 
Διάγραμμα 5 

Ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται λόγω κόστους στην ΕΕ και την Ελλάδα για 
τους εργαζόμενους 

 
 

Διάγραμμα 6 
Ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται λόγω κόστους στην ΕΕ και την Ελλάδα για 

τη χαμηλότερη εισοδηματική κατηγορία 

 
 

5.3 Αυτοκτονίες 
Πολλά δημοσιεύματα στον τύπο αναφέ-

ρουν αύξηση των αυτοκτονιών στην Ελλάδα 
ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Στη-
ρίζονται σε στοιχεία και εκτιμήσεις που άλλο-

τε αφορούν μόνο τις αυτοκτονίες, άλλοτε συ-
μπεριλαμβάνουν και τις απόπειρες και εκτι-
μούνται από διάφορους φορείς. Επισήμως τα 
στοιχεία για τις αυτοκτονίες δημοσιεύονται 
από την ΕΛΣΤΑΤ στους πίνακες που παρέχει 
με τις αιτίες θανάτου σε ετήσια βάση. Στην 
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παρούσα περίοδο παρέχονται τα στοιχεία για 
τα έτη 2000-2010 ανά 5ετείς ομάδες ηλικιών.  

Η αυτοκτονία είναι μια ακραία πράξη ε-
νός ανθρώπου που βρίσκεται σε αδιέξοδο και 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της 
ζωής του. Συνήθως υποκρύπτει κάποια ψυχική 
διαταραχή.27 Αποτελεί, όμως, σύνθετο φαινό-
μενο που αποδίδεται σε περισσότερους από 
έναν παράγοντα, ανάμεσα στους οποίους και 
οι περιβαλλοντικοί/κοινωνικοί. Ο αριθμός των 
αυτοκτονιών σε δεδομένη περίοδο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της ψυχικής υγείας 
του πληθυσμού.  

Ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονίες 
θεωρείται ότι υποεκτιμάται στην Ελλάδα στις 
επίσημες στατιστικές. Μία αιτία είναι η δυ-
σκολία να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου, η ο-
ποία μπορεί τελικώς να αποδοθεί σε άλλα αί-
τια (π.χ. ατύχημα). Μία άλλη, σημαντικότερη 
ίσως αιτία της υποεκτίμησης του αριθμού των 
αυτοκτονιών στην Ελλάδα, είναι το στίγμα 
που συνοδεύει τον αυτόχειρα και την οικογέ-
νειά του και ωθεί συχνά τις οικογένειες στην 
αλλαγή της αιτίας θανάτου από αυτοκτονία σε 
άλλη αιτία.28  

Παρότι τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες 
που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ δεν επιτρέπουν 
αναλυτική στατιστική επεξεργασία διότι είναι 
συγκεντρωτικά, από την εξέτασή τους προκύ-

πτουν ορισμένα συμπεράσματα. Οι αυτοκτο-
νίες αρχίζουν να εμφανίζονται στις εφηβικές 
ηλικιακές ομάδες και συνεχίζουν μέχρι και τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Η 5ετής ηλικιακή ομάδα 
στην οποία παρουσιάζεται ο υψηλότερος α-
ριθμός αυτοκτονιών για την περίοδο 2000-
2008 ποικίλλει. Τα δύο τελευταία έτη για τα 
οποία υπάρχουν δεδομένα, οι περισσότερες 
αυτοκτονίες παρουσιάζονται στην ηλικιακή 
ομάδα 50-54 ετών. Αν και είναι πολύ νωρίς 
για να εξάγουμε κάποιο σίγουρο συμπέρασμα, 
υπάρχει μια ένδειξη ότι η ηλικιακή αυτή ομά-
δα, η οποία πλήττεται και από ραγδαία άνοδο 
της ανεργίας, είναι πιο ευάλωτη σε σχέση με 
άλλες ομάδες που είτε βρίσκονται κοντά στη 
σύνταξη, είτε έχουν περισσότερες εργασιακές 
διεξόδους κατά την περίοδο της κρίσης. Χρη-
σιμοποιώντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
αριθμό των αυτοκτονιών, τον αριθμό των αν-
θρωποκτονιών και τον αριθμό των ατυχημά-
των διενεργήθηκε στατιστικός έλεγχος συσχέ-
τισης σε σχέση με τη μεταβολή της ανεργίας 
και του παραγόμενου προϊόντος της χώρας. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζο-
νται στον Πίνακα 3. Στο Διάγραμμα 7 απεικο-
νίζονται η εξέλιξη των αυτοκτονιών των ατό-
μων 50-54 ετών, του ποσοστού ανεργίας και 
της πραγματικής μεταβολής του ΑΕΠ για την 
περίοδο 2000-2010.  

 
Πίνακας 3 

Αποτελέσματα ελέγχων συσχέτισης του αριθμού των αυτοκτονιών με διάφορες μεταβλητές 

Μεταβλητές Αποτέλεσμα ελέγχου συσχέτισης 

Σύνολο αυτοκτονιών - % ανεργίας 

Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση 

Σύνολο αυτοκτονιών – Μεταβολή ΑΕΠ σε 
πραγματικούς όρους 

Αριθμός αυτοκτονιών ατόμων 30-65 ετών - % 
ανεργίας 

Αριθμός αυτοκτονιών ατόμων 30-65 ετών - 
Μεταβολή ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους 

Αριθμός αυτοκτονιών ατόμων 50-54 ετών - % 
ανεργίας 

Αριθμός αυτοκτονιών ατόμων 50-54 ετών - 
Μεταβολή ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους -0,632* 

Σύνολο ατυχημάτων - Μεταβολή ΑΕΠ σε 
πραγματικούς όρους 0.733* 

Αριθμός ανθρωποκτονιών - Μεταβολή ΑΕΠ 
σε πραγματικούς όρους  -0,836** 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε δεί-
χνει ότι για την εξεταζόμενη περίοδο δεν δια-

πιστώνεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ του συνόλου των αυτοκτονιών και του 
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δείκτη ανεργίας. Δεν παρατηρείται επίσης συ-
σχέτιση του συνόλου των αυτοκτονιών με την 
οικονομική μεγέθυνση, όπως μετριέται με τον 
δείκτη μεταβολής του ΑΕΠ σε πραγματικούς 
όρους. Εξετάστηκε, επίσης, αν υπάρχει συσχέ-
τιση μεταξύ του αριθμού των αυτοκτονιών 
στην ηλικιακή ομάδα των 30-65 ετών, δηλαδή 

την ηλικιακή ομάδα που έχει την υψηλότερη 
συγκέντρωση εργατικού δυναμικού, καθώς τα 
άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν κα-
τά κανόνα ολοκληρώσει τις σπουδές τους και 
δεν έχουν ακόμα συνταξιοδοτηθεί. Και πάλι 
δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συ-
σχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων μεγεθών.  

 
Διάγραμμα 7 

Αυτοκτονίες ατόμων 50-54 ετών, μεταβολή ΑΕΠ και ποσοστό ανεργίας  

 
 
Η ανάλυση ανέδειξε τρεις στατιστικά ση-

μαντικές συσχετίσεις. Η πρώτη αφορά τη συ-
σχέτιση μεταξύ του αριθμού των αυτοκτονιών 
των ατόμων 50-54 ετών και του ΑΕΠ. Παρα-
τηρήθηκε αρνητική συσχέτιση που σημαίνει 
ότι η μείωση του ΑΕΠ συνυπάρχει με την αύ-
ξηση των αυτοκτονιών αυτής της ηλικιακής 
ομάδας. Η συσχέτιση δεν σημαίνει ότι υπάρ-
χει απαραίτητα και αιτιακή σχέση μεταξύ των 
δύο μεγεθών, αποτελεί όμως μια σημαντική 
ένδειξη που θα μπορούσε να υποκρύπτει αιτι-
ακή σχέση, για την εξακρίβωση της οποίας 
βεβαίως απαιτείται περαιτέρω ανάλυση. Είναι 
πιθανό ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι πιο 
ευαίσθητη στην κρίση και για τον λόγο αυτό 
παρατηρείται η συσχέτιση αυτή.  

Μια άλλη στατιστικά σημαντική σχέση 
που βρέθηκε, η θετική συσχέτιση του αριθμού 
των ατυχημάτων και του ΑΕΠ, εξηγείται με-
ταξύ άλλων από την αύξηση των εργατικών 
και άλλων ατυχημάτων σε περιόδους οικονο-
μικής ανάπτυξης. Τέλος, η εντοπισθείσα ισχυ-
ρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΑΕΠ και του 
συνόλου των ανθρωποκτονιών σημαίνει ότι σε 
περιόδους οικονομικής ύφεσης οι ανθρωπο-

κτονίες αυξάνονται. Η διαπίστωση αυτή εμ-
φανίζεται σε πολλές μελέτες και επαληθεύεται 
και από τα ελληνικά δεδομένα της περιόδου 
2000-2010. 

 
6 ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ;  

Τελικώς ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο 
από την οικονομική κρίση; Ποιων ανθρώπων 
η σωματική και ψυχική υγεία επηρεάζεται πε-
ρισσότερο; Όπως προαναφέρθηκε, η υγεία 
αποτελεί μια κατάσταση συνολικής ευημερίας, 
σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής. Η υγεία 
χειροτερεύει όταν κάποια από αυτές τις πτυ-
χές της ευημερίας πλήττεται. Θα μπορούσαμε 
να θεωρήσουμε τις πτυχές της ευημερίας πα-
ράγοντες ευαλωτότητας. Όταν προϋπάρχει 
κάποιος παράγων ευαλωτότητας, τότε είναι 
ευνόητο ότι άλλοι αρνητικοί παράγοντες λει-
τουργούν σωρευτικά στους ήδη υπάρχοντες. 
Αν, λόγου χάρη, κάποιος έχει πρόβλημα υγεί-
ας πριν το ξεκίνημα της κρίσης, είναι φυσικό 
να πλήττεται περισσότερο κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, αφού έχει αυξημένες ανάγκες σε 
μια περίοδο που οι παροχές υγείας περιορίζο-
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νται λόγω της δημοσιονομικής στενότητας. 
Επομένως, εκείνοι που κινδυνεύουν περισσό-
τερο είναι όσοι για οποιοδήποτε λόγο αντιμε-
τωπίζουν προβλήματα σωματικής, ψυχικής ή 
κοινωνικής ευημερίας πριν την έλευση της 
κρίσης. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι όσοι 
πάσχουν από συναισθηματική διαταραχή και 
απολυθούν, κινδυνεύουν 3 φορές περισσότερο 
από άλλους εργαζόμενους που χάνουν την ερ-
γασιακή τους θέση, να κάνουν απόπειρα αυ-
τοκτονίας.29 Σημαντικό κίνδυνο αντιμετωπί-
ζουν επίσης εκείνοι των οποίων η κατάσταση 
ευημερίας μεταβάλλεται απότομα και δεν έ-
χουν δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συν-
θήκες. Μελέτες έχουν δείξει, για παράδειγμα, 
ότι οι συνέπειες της κρίσης είναι ισχυρότερες 
το πρώτο διάστημα αυτής ή/και όταν οι αλλα-
γές είναι μεγάλες.30 Έχει επίσης παρατηρηθεί 
ότι σε περιόδους χαμηλής ανεργίας τα άτομα 
με υψηλά προσόντα επηρεάζονται εντονότερα 
διότι η ανεργία δεν είναι αναμενόμενη σε 
σχέση με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά 
και τη γενικότερη κοινωνική κατάσταση.31 

Γενικά, οι ασθενέστερες –κοινωνικά και 
οικονομικά– ομάδες πλήττονται περισσότερο 
στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μια τέ-
τοια περίπτωση είναι και οι εξαρτημένοι από 
ουσίες, τα προβλήματα των οποίων εντείνο-
νται σε περιόδους κρίσης, ενώ παράλληλα 
συρρικνώνονται οι υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και μειώνονται οι πιθανότητες εν-
σωμάτωσής τους κατά την περίοδο της απε-
ξάρτησης.32 
 
7 ΠΟΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; 

Από τη μια πλευρά υπάρχουν παράγοντες 
ευαλωτότητας που λειτουργούν επιβαρυντικά 
στην υγεία ατόμων και ομάδων σε περίοδο 
κρίσης. Από την άλλη, υπάρχουν παράγοντες 
που ασκούν προστατευτική δράση στην αντι-
μετώπιση αντιξοοτήτων, όπως αυτές που α-
ντιμετωπίζουμε σε περίοδο οικονομικής κρί-
σης.  

Η διερεύνηση των παραγόντων που επι-
τρέπουν σε άτομα και ομάδες να λειτουργούν 
επαρκώς υπό αντίξοες συνθήκες έχει οδηγήσει 
στην υιοθέτηση της ανθεκτικότητας (resili-
ence),33 έννοιας που προέρχεται από τις φυσι-
κές επιστήμες και χρησιμοποιείται για την πε-
ριγραφή της ικανοποιητικής προσαρμογής σε 
στρεσογόνα γεγονότα και γενικά αρνητικές 
συνθήκες που πλήττουν άτομα και ομάδες.  

Έχουν βρεθεί διάφοροι παράγοντες που 
λειτουργούν προστατευτικά στην αντιμετώπι-

ση αρνητικών γεγονότων. Επί παραδείγματι, η 
ύπαρξη δικτύου φίλων-συγγενών λειτουργεί 
προστατευτικά στην αυτοεκτίμηση των ανέρ-
γων. Το άγχος από την απώλεια της απασχό-
λησης μειώνεται στην περίπτωση ισχυρών και 
υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων.34 Προ-
στατευτικά επίσης λειτουργεί η ύπαρξη υπο-
στηρικτικής συντροφικής σχέσης.35 Το κοινω-
νικό δίκτυο έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζεται 
με την καλή υγεία, και ότι μειώνει την επίδρα-
ση διαφόρων αρνητικών παραγόντων, συμπε-
ριλαμβανομένων των προβλημάτων υγείας 
που συνδέονται με την ανεργία.36 Γενικά, η 
κοινωνική υποστήριξη λειτουργεί προστατευ-
τικά στην εκδήλωση παθογένειας.37 Τα άτομα 
που έχουν ικανοποιητικό κοινωνικό δίκτυο, 
διαθέτουν επίσης αυξημένη συναισθηματική 
ανθεκτικότητα και άμυνες, αρρωσταίνουν 
σπανιότερα και αναρρώνουν ταχύτερα. Το δί-
κτυο παρέχει συναισθηματική προστασία, ε-
νισχύει την αυτοεκτίμησή τους και προσφέρει 
και πρακτική βοήθεια. Τα δίκτυα προσφέρουν 
νόημα στη ζωή των συμμετεχόντων και προσ-
δίδουν ικανοποίηση και συναισθηματική υπο-
στήριξη που βοηθά στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών. Τα μέλη ενός δικτύου συζητούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παίρνουν 
θετική ανατροφοδότηση και πρακτική στήριξη 
όταν τη χρειάζονται. Η συμμετοχή αυτή απο-
δεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμη στην προσαρ-
μογή στις αλλαγές, ιδιαιτέρως των αρνητι-
κών.38  

Έχει επισημανθεί39 ότι η ανθεκτικότητα 
προσδιορίζεται από παράγοντες που επηρεά-
ζουν το άτομο, τις σχέσεις του και το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον. Το ίδιο θα μπορούσε 
να ειπωθεί και για τους παράγοντες ευαλωτό-
τητας. Στους τρεις αυτούς τομείς θα πρέπει να 
αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούμε να αμυνθούμε ή να προστατευτού-
με από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρί-
σης. 

 
8 ΠΩΣ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΝΑ 
ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΟΥΝ 

Ένα σημαντικό εύρημα μελετών για την 
ανθεκτικότητα είναι ότι η ανθεκτικότητα επη-
ρεάζεται περισσότερο από τους κοινωνικούς 
παράγοντες παρά από τους ατομικούς.40 Στην 
προκειμένη περίπτωση, οι κοινωνικοί παρά-
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γοντες δεν αφορούν απλώς τις κοινωνικοοικο-
νομικές συνθήκες στις οποίες εκτυλίσσεται 
ένα γεγονός, αλλά και την ύπαρξη κοινωνικής 
πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα που δημιουργούνται. Σημασία 
δεν έχει απλώς η ύπαρξη δράσεων πολιτικής 
για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. ση-
μαντικό ρόλο παίζει η στόχευση και γενικά η 
ποιότητα της παρέμβασης. Μπορούμε να θε-
ωρήσουμε ότι οι κοινωνικο-πολιτικοί, οικονο-
μικοί και πολιτισμικοί παράγοντες προδια-
γράφουν τους διαθέσιμους στα άτομα ανα-
πτυξιακούς δρόμους. Υπ΄αυτή  την οπτική, το 
ζητούμενο είναι η ανθεκτικότητα να αποτελέ-
σει καταρχάς κοινωνικό χαρακτηριστικό και 
στη συνέχεια ατομικό. 

Επομένως, το ζητούμενο από άποψη πο-
λιτικής είναι η ύπαρξη κοινωνικών εφοδίων/ 
πόρων, τους οποίους μπορούν να αξιοποιή-
σουν τα άτομα για την ανάπτυξή τους και την 
αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. Αυτή η οπτι-
κή έχει σημασία και με γνώμονα τη μείωση 
του κοινωνικού αποκλεισμού, διότι οι πλέον 
ευνοημένοι (οικονομικά και κοινωνικά) δεν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε πό-
ρους που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπί-
σουν ένα πρόβλημα όπως την ανεργία, ενώ οι 
πιο ευάλωτοι κοινωνικά έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη αυτών των εφοδίων.  

Στην πράξη πώς μεταφράζονται όλα αυτά 
σε στόχους χάραξης πολιτικής για την πρόλη-
ψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας στην 
υγεία;  

Το πρώτο βήμα είναι η συνειδητοποίηση 
της αλληλεξάρτησης των θεμάτων υγείας και 
των θεμάτων εργασίας και ανεργίας. Το δεύ-
τερο βήμα είναι η αποδοχή της κοινωνικής ευ-
θύνης απέναντι στα προβλήματα αυτά. Η α-
ποδοχή της κοινωνικής ευθύνης δεν απαλείφει 
την ατομική ευθύνη, αλλά αν χρειάζεται να γί-
νει μια ιεράρχηση ευθυνών, το κοινωνικό είναι 
απαραίτητο να προταθεί του ατομικού. Δεν 
μπορούμε, για παράδειγμα, να «κατηγορού-
με» τους ανέργους για το ότι δεν εργάζονται 
όταν δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης. Θα 
πρέπει να φροντίσουμε για την παροχή ενός 
συστήματος κοινωνικής προστασίας της ανερ-
γίας που θα ενδυναμώνει (ποικιλοτρόπως) τον 
άνεργο ώστε όταν δημιουργηθούν οι προϋπο-
θέσεις να μπορέσει να «ανταγωνιστεί» με όσο 
το δυνατό καλύτερους όρους. Το τρίτο βήμα 
αφορά τον εντοπισμό των πιο ευάλωτων ατό-
μων και ομάδων και η πρόταξη των αναγκών 
αυτών. Το επίδομα ανεργίας, για παράδειγμα, 

είναι χρήσιμο για όλους, αλλά αν υπάρχουν 
περιορισμένοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει 
άραγε να δίνεται το ίδιο (πενιχρό) επίδομα σε 
όλους ή είναι καλύτερα να δίνεται υψηλότερο 
επίδομα στους πιο ευάλωτους; Ανάλογα ερω-
τήματα προκύπτουν σχετικώς με το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα, και πολλές άλλες (υπαρ-
κτές ή εν δυνάμει) κοινωνικές παροχές. Το τέ-
ταρτο βήμα είναι η παροχή προγραμμάτων, 
στοχευμένων στις ανάγκες των ομάδων-στό-
χων. Τις πιο πολλές φορές «μεταφέρουμε» 
παρεμβάσεις άκριτα από άλλες χώρες χωρίς 
να εξετάζονται ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά 
και οι ανάγκες της ομάδας-στόχου, αλλά και 
άλλα χαρακτηριστικά του κοινωνικο-οικονομι-
κού περιβάλλοντος στο οποίο εφαρμόζονται οι 
παρεμβάσεις. Και φυσικά η πολύπλευρη αξιο-
λόγηση των δράσεων, κάτι σχετικά άγνωστο 
στην ελληνική πραγματικότητα, θα πρέπει να 
θεωρείται ένα επόμενο αναγκαίο στάδιο που 
μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμες προσαρμογές 
των δράσεων. 

Στόχος των πολιτικών είναι ή θα έπρεπε 
να είναι η εύρεση απασχόλησης και η επανα-
πρόσληψη ανέργων. Σε περιπτώσεις ασθενει-
ών και αναπηρίας, η απασχόληση θεωρείται 
θεραπευτική, γιατί προάγει τη θεραπεία και 
βελτιώνει την υγεία, μειώνει τον κίνδυνο φτώ-
χειας και συμβάλλει στην πληρέστερη συμμε-
τοχή στην κοινωνία και γενικά βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής.41 Αλλά και σε περιπτώσεις α-
νεργίας που δεν συνοδεύεται απαραίτητα από 
προβλήματα υγείας (ή από εμφανή προβλή-
ματα υγείας) η απασχόληση θεωρείται θερα-
πευτική. Σε περιπτώσεις εμφανών προβλημά-
των υγείας, η επαναπρόσληψη ανέργων φαί-
νεται ότι οδηγεί σε βελτίωση της αυτοεκτίμη-
σης, και σε βελτίωση των συμπτωμάτων και 
προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγεί-
ας.42  

Σε περιόδους υψηλής ανεργίας στις ο-
ποίες ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων υπο-
λείπεται σημαντικά της προσφερόμενης εργα-
σίας, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν το κό-
στος της δημιουργίας θέσεων εργασίας (στην 
κοινωνική οικονομία αλλά και αλλού) είναι 
υψηλότερο του κόστους που συνεπάγεται η 
ανεργία. Ασφαλώς δεν είναι εύκολο να δημι-
ουργηθούν θέσεις για όλους τους ανέργους. 
Για το σύνολο των ανέργων, όμως, είναι ανα-
γκαία η παροχή στοχευμένων και εξειδικευμέ-
νων προγραμμάτων συμβουλευτικής και ενερ-
γοποίησης. Η συμβουλευτική προσέγγιση των 
ανέργων είναι αναγκαίο να ασχοληθεί όχι μό-
νο με τα εργασιακά θέματα, αλλά και με τα 

 
132 

 



ΕΙΕΑΔ – Ετήσια Έκθεση 2012 

 
προβλήματα άγχους και τυχόν άλλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι (αλλά και 
οι εργαζόμενοι). Τα προγράμματα ενεργοποί-
ησης μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά 
θετικά, όμως μετά τη λήξη τους θα πρέπει να 
υπάρχει και κάποια προοπτική, διαφορετικά 
τα θετικά αποτελέσματα μπορεί να χαθούν. 
Τελευταίως επισημαίνεται συχνά η ανάγκη 
σύνδεσης των προγραμμάτων ενεργοποίησης 
των ανέργων με τις πραγματικές ανάγκες της 
αγοράς. Χωρίς να παραγνωρίζεται η αναγ-
καιότητα αυτή, θα πρέπει να παρατηρήσουμε 
ότι έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στις α-
νάγκες της αγοράς παραγνωρίζοντας τις ανά-
γκες των ατόμων, τη θέση των οποίων προ-
σπαθούμε να βελτιώσουμε. 
 
9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα οικονομική κρίση που βιώνει 
η Ελλάδα ξεκίνησε από τα δημοσιονομικά, ε-
πεκτάθηκε στο σύνολο της οικονομίας και κα-
τέληξε σε βαθιά κοινωνική κρίση. Οδήγησε σε 
αύξηση της φτώχειας και των κοινωνικο-οικο-
νομικών ανισοτήτων, ραγδαία αύξηση της α-
νεργίας και της ανασφάλειας των εργαζομέ-
νων και καταρράκωσε το ατομικό και συλλο-
γικό επίπεδο ευημερίας στη χώρα. Οι πρώτες 
ενδείξεις στο πεδίο της υγείας και των αυτο-
κτονιών είναι ανησυχητικές.  

Ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι ενδεί-
ξεις, τα ερευνητικά δεδομένα ετών στην πλει-
ονότητά τους συμφωνούν ότι η ανεργία οδηγεί 
σε επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υ-
γείας, ενώ οι αρνητικές επιδράσεις αγγίζουν 
όχι μόνο τον ίδιο τον άνεργο αλλά και τα μέλη 
της οικογένειάς του συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών. 

Σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον, δεν 
επηρεάζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι 
κινδυνεύουν περισσότερο, ενώ άλλοι ανα-
πτύσσουν τρόπους αντιμετώπισης της κατά-
στασης. Στόχος των πολιτικών είναι η ενίσχυ-
ση της ατομικής και κοινωνικής ανθεκτικότη-
τας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανά-
γκες των πλέον ευάλωτων, οι οποίοι κινδυνεύ-
ουν περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό. 
Ως κοινωνία και ως οικονομία θα πρέπει να 
σταθμίσουμε τα κόστη των επιλογών μας, και 
στη στάθμιση αυτή δεν μπορεί να λείπει το 
κόστος της ανεργίας στην υγεία των πολιτών. 
Μια τέτοια διεργασία υπογραμμίζει ότι, εκτός 
από τους ηθικούς λόγους, υπάρχουν και οικο-
νομικοί και κοινωνικοί λόγοι για την υποστή-
ριξη της εργασίας, καθώς αποτελεί έναν από 
τους αποτελεσματικότερους τρόπους ενίσχυ-

σης της ευημερίας (άρα και της υγείας) σε α-
τομικό και συλλογικό επίπεδο. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

βαθμός ικανοποίησης των εργαζο-
μένων από τις συνθήκες εργασίας 
τους αποτελεί μια κρίσιμη διάσταση 

της αγοράς εργασίας. Οι προσδιοριστικοί πα-
ράγοντες της ικανοποίησης, καθώς και η σχέ-
ση της με την ποιότητα της εργασίας, είναι το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης. H έρευνα 
των συνθηκών εργασίας European Working 
Conditions Survey (EWCS)1 του European 
Foundation, με τις διαδοχικές της έρευνες πε-
δίου από το 1995 έως το 2010 και τις συγκε-
κριμένες μεταβλητές/ερωτήματα για την ικα-
νοποίηση των εργαζομένων από τις συνθήκες 
εργασίας τους, αποτελεί πολύτιμη πηγή πλη-
ροφόρησης για τη νομιμοποίηση/αποδοχή 
που χαίρουν οι συνθήκες εργασίας από τους 
εργαζόμενους σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Με 
τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι δυνα-
τό να γίνει μια πρώτη αποτύπωση της εξέλιξης 
της ικανοποίησης των εργαζομένων στην Ευ-
ρώπη και την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, 
καθώς και να ελεγχθούν κάποιες υποθέσεις 
για τη σχέση της ικανοποίησης με την αμοιβή, 
το είδος σύμβασης, το φύλο, τον κλάδο, το ε-
πάγγελμα, την οργάνωση της εργασίας και το 
γνωσιακό της περιεχόμενο.  

Για την καλή αξιοποίηση και την αποφυγή 
παρερμηνείας των ερευνητικών αποτελεσμά-
των πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η ικα-
νοποίηση από τις συνθήκες εργασίας είναι μια 
παράμετρος που συνδέεται με την ποιότητα 
των συνθηκών εργασίας, αλλά δεν ταυτίζεται 
με αυτήν. Η ικανοποίηση από τις συνθήκες 
εργασίας είναι συνάρτηση κυρίως δύο παρα-
γόντων, σε απροσδιόριστη μεταξύ τους ανα-
λογία: (α) της ίδιας της ποιότητας των συνθη-
κών εργασίας και (β) των προσδοκιών που έ-
χουν οι εργαζόμενοι για την ποιότητα των 
συνθηκών εργασίας (ποιες νόρμες εργασίας 
επικρατούν, ποιες εργασιακές πρακτικές θεω-
ρούνται θεμιτές, τι εργασιακό περιβάλλον θε-
ωρείται εφικτό, κ.λπ.). Έτσι, είναι δυνατό εν-
τελώς ταυτόσημες ποιοτικά συνθήκες εργασί-
ας να αξιολογούνται ως «πολύ ικανοποιητι-
κές» από μια ομάδα εργαζομένων (λόγω πολύ 
χαμηλών προσδοκιών για τις συνθήκες εργα-

σίας τους), και ως «όχι πολύ ικανοποιητικές» 
από άλλη ομάδα εργαζομένων (λόγω πολύ 
υψηλών προσδοκιών που διαψεύστηκαν). Ιδι-
αίτερα όταν πρόκειται για διεθνείς συγκρίσεις 
της ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 
συνθήκες εργασίας τους θα πρέπει (α) να μην 
αποδίδουμε άκριτα τα υψηλά (χαμηλά) επίπε-
δα ικανοποίησης που παρουσιάζουν κάποιες 
χώρες στην υψηλή (χαμηλή) ποιότητα των 
συνθηκών εργασίας στις χώρες αυτές. (β) να 
θεωρούμε πιο ενδεικτική της ποιότητας της 
εργασίας τη μεταβολή ή την εξελικτική τάση 
της ικανοποίησης των εργαζομένων παρά τα 
απόλυτα επίπεδα ικανοποίησης. και (γ) να μην 
υποτιμάμε, παρόλα αυτά, την αξία της ικανο-
ποίησης των εργαζομένων από τις συνθήκες 
εργασίας τους, ως δείκτη της νομιμοποίησης/ 
αποδοχής που χαίρουν οι συνθήκες εργασίας 
από τους εργαζόμενους σηματοδοτώντας τη 
διάψευση/επαλήθευση των προσδοκιών τους 
για αυτές.  

Κάποιοι ερευνητές αμφισβητούν την αντι-
στοίχιση της («υποκειμενικής») ικανοποίησης 
από τις συνθήκες εργασίας με την ίδια την 
(«αντικειμενική») ποιότητα των συνθηκών ερ-
γασίας. Θεωρούν την ικανοποίηση από τις 
συνθήκες εργασίας ως ένα μέτρο της πρόσλη-
ψης παρά της πραγματικότητας των συνθη-
κών εργασίας,2 που επηρεάζεται (και συνεπώς 
«διαστρεβλώνεται») από παράγοντες όπως οι 
προσδοκίες των εργαζομένων (σύγκριση με 
συνθήκες εργασίας που θεωρούν εφικτές), η 
ιδιοσυγκρασία, η απειλή της ανεργίας. Κάποι-
οι άλλοι, αντιθέτως, θεωρούν ότι η ικανοποίη-
ση από τις συνθήκες εργασίας αντανακλά αρ-
κετά καλά την πραγματική ποιότητα των συν-
θηκών εργασίας, υποθέτοντας ότι η αντίληψη 
των εργαζομένων για τις συνθήκες εργασίας 
τους δεν είναι περισσότερο διαστρεβλωτική 
από τις «αντικειμενικές» παραδοχές του ερευ-
νητή.3 Οι εμπειρικές μελέτες παρέχουν περιο-
ρισμένη στήριξη για την άμεση συσχέτιση με-
ταξύ της υποκειμενικής ικανοποίησης από τις 
συνθήκες εργασίας και την παραγωγικότητα, 
τον απουσιασμό,4 την παρακίνηση και τη δέ-
σμευση,5 τις απεργίες κ.λπ. Η ικανοποίηση 
από τις συνθήκες εργασίας, με δεδομένο ότι 
αποτελεί μια αποτίμηση στη βάση κάποιου 
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κανονιστικού πλαισίου για την ποιότητα της 
εργασίας που ενδεχομένως διαφέρει από χώ-
ρα σε χώρα, είναι σκόπιμο να εξετάζεται δυ-
ναμικά παρά στατικά, ως αντανάκλαση μετα-
βολών και τάσεων στην ποιότητα της εργασί-
ας παρά ως απόλυτη μέτρηση της ποιότητας 
της εργασίας.6 Όταν εξετάζεται στατικά, σκό-
πιμο είναι η ικανοποίηση να μην ταυτίζεται 
άμεσα με την ίδια την ποιότητα της εργασίας, 
αλλά να εκλαμβάνεται ως μια σημαντική πα-
ράμετρος από μόνη της που αντανακλά το ψυ-
χολογικό αλλά και το πολιτικό υπόβαθρο της 
δυναμικής συνεργασίας-αντιπαλότητας στην 
αγορά εργασίας.  

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται η εξέλι-
ξη της ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 
συνθήκες εργασίας τους στην ΕΕ-15 και στην 
Ελλάδα, στη βάση των διαδοχικών ερευνών 
του EWCS7 για τα έτη 1995, 2000, 2005, και 
2010.8 Στόχος είναι η ανάδειξη των βασικών 
ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ Ελλάδας και 
ΕΕ-15,9 καθώς και μια πρώτη διερεύνηση κά-
ποιων βασικών υποθέσεων σχετικά με τις δια-
φορές αυτές: τη συμβολή του φύλου, της ευε-
λιξίας, της διάρθρωσης της οικονομίας, των 
επαγγελμάτων, της ικανοποίησης από τις α-
μοιβές και, τέλος της οργάνωσης της εργασίας 
και της γνώσης. 

 
Διάγραμμα 1 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ-15: Σύνολο εργαζομένων 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
2  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-
15 

2.1 Σύνολο απασχολουμένων 
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 1, ο βαθ-

μός ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 
συνθήκες εργασίας τους στην ΕΕ-15 έχει πα-
ραμείνει αμετάβλητος και σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα τα τελευταία 15 χρόνια. Αναλυτικότε-
ρα, σημειώνεται μικρή αλλά σταθερή μείωση 
των «πολύ ικανοποιημένων» από το 1995 έως 
το 2010 (από το 31,9% στο 27,2%), αλλά πα-
ράλληλα σημειώνεται και μικρή αλλά σταθερή 
αύξηση των «ικανοποιημένων» (από 54,4% 
στο 58,4%).10 Αντίστοιχα, στο ίδιο διάστημα 
σημειώνεται μικρή αλλά σταθερή μείωση των 
«καθόλου ικανοποιημένων» (από 3,3% στο 
2,5%), και παράλληλα σημειώνεται μικρή αλ-

λά σταθερή αύξηση των «όχι πολύ ικανοποιη-
μένων» (από 10% στο 11,9%). Έτσι, ομαδο-
ποιώντας τις τέσσερις κατηγορίες σε δύο, το 
άθροισμα των «ικανοποιημένων» με τους 
«πολύ ικανοποιημένους/ες» έχει παραμείνει 
αμετάβλητο από το 1995 έως το 2010 (από 
85,3% σε 85,6%), όπως και το άθροισμα των 
«όχι πολύ ικανοποιημένων» με τους «καθόλου 
ικανοποιημένους/ες» (από 14,7% σε 14,4%). Η 
κρίση δεν φαίνεται να έχει (προλάβει να) ε-
πηρεάσει τα ποσοστά ικανοποίησης των απα-
σχολουμένων από τις συνθήκες εργασίας τους. 
Το άθροισμα των ικανοποιημένων και πολύ 
ικανοποιημένων από τις συνθήκες εργασίας 
τους δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε μεταξύ της 
έρευνας του 2005 και του 2010 κατά 0,8 μο-
νάδες (ενώ το άθροισμα των καθόλου ή όχι 
πολύ ικανοποιημένων μειώθηκε κατά 0,8 μο-
νάδες). Βέβαια το ότι η τελευταία έρευνα του 
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EWCS διεξήχθη την Άνοιξη του 2010 σημαίνει 
ότι τα αποτελέσματα δεν καλύπτουν τις σημα-
ντικές αλλαγές που συντελέστηκαν έκτοτε 

στους χώρους εργασίας, όπως η κρίση εξελί-
χθηκε. 

 
Διάγραμμα 2 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ-15: Μισθωτοί αορίστου χρόνου 
και μισθωτοί με «ευέλικτες» συμβάσεις εργασίας 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
2.2 Ευέλικτοι και μη μισθωτοί  

Επειδή τα παραπάνω στοιχεία αφορούν 
το σύνολο των απασχολουμένων, που συμπε-
ριλαμβάνει εκτός από τους μισθωτούς και 
τους αυτοαπασχολούμενους (με ή χωρίς προ-
σωπικό), είναι σημαντικό να εξετάσουμε την 
ικανοποίηση των μισθωτών ξεχωριστά, στον 
βαθμό που οι τελευταίοι καταλαμβάνουν δια-
φορετική θέση στην παραγωγή και στον κα-
θορισμό των συνθηκών εργασίας. Είναι εύλο-
γο να υποθέσουμε ότι, μεταξύ των μισθωτών, 
οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου είναι περισ-
σότερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες ερ-
γασίας τους σε σχέση με τους «ευέλικτους» 
εργαζόμενους, τουλάχιστον λόγω της σχετικής 
ασφάλειας που απολαμβάνουν αλλά και λόγω 
της σχετικά μεγαλύτερης δυνατότητας διεκδί-
κησης βελτιώσεων στις συνθήκες εργασίας 
που παρέχει μια σχετικά μακρόχρονη σχέση 
εργασίας. Πόσο σημαντικές, όμως, είναι οι δι-
αφορές αυτές μεταξύ των μισθωτών αορίστου 
χρόνου και των μισθωτών που εργάζονται με 
άλλες, «ευέλικτες» συμβάσεις εργασίας;11 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία του 5th EWCS, το 
2010 το άθροισμα των ικανοποιημένων και 
των πολύ ικανοποιημένων μισθωτών αορίστου 
χρόνου έφτανε το 86,7% του συνόλου των μι-
σθωτών αορίστου χρόνου, ενώ το άθροισμα 
των ικανοποιημένων και των πολύ ικανοποιη-

μένων μισθωτών με άλλη, «ευέλικτη» σύμβα-
ση εργασίας, ήταν όχι δραματικά αλλά σημα-
ντικά μικρότερο, στο 79,8% (Διάγραμμα 2). 
Αυτό το αποτέλεσμα δεν σημαίνει, απαραίτη-
τα, ότι οι συνθήκες εργασίας των ευέλικτων 
απασχολούμενων είναι χειρότερες από αυτές 
των τακτικών εργαζόμενων. Σημαίνει ότι οι 
ευέλικτοι εργαζόμενοι είναι περισσότερο απο-
γοητευμένοι (ή λιγότερο εντυπωσιασμένοι) 
από τις συνθήκες εργασίας τους από ό,τι οι 
τακτικοί εργαζόμενοι.  

Η κρίση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει 
(ακόμα) τα ποσοστά ικανοποίησης των μισθω-
τών αορίστου χρόνου, αφού δεν καταγράφον-
ται διαφορές στην ικανοποίηση πριν και μετά 
το ξέσπασμά της. Μεταξύ του 2005 και του 
2010 το σύνολο των ικανοποιημένων και πολύ 
ικανοποιημένων από τις συνθήκες εργασίας 
τους μισθωτών αορίστου χρόνου αυξήθηκε 
κατά 1,3%, ενώ το άθροισμα των καθόλου και 
των όχι πολύ ικανοποιημένων μειώθηκε αντί-
στοιχα.  

Η κρίση δεν φαίνεται να επηρέασε (ακό-
μα) σημαντικά ούτε τα ποσοστά ικανοποίησης 
από τις συνθήκες εργασίας των ευέλικτων μι-
σθωτών. Μεταξύ του 2005 και του 2010, το 
άθροισμα των ικανοποιημένων και πολύ ικα-
νοποιημένων από τις συνθήκες εργασίας τους 
ευέλικτων μισθωτών παρέμεινε αμετάβλητο –
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σημείωσε αύξηση 0,1%– όπως και το άθροι-
σμα των καθόλου και των όχι πολύ ικανοποιη-
μένων –σημείωσε μείωση 0,1%.  

 
2.3 Άνδρες και γυναίκες 

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μετα-
ξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ικανο-
ποίηση από τις συνθήκες εργασίας. Αθροιστι-
κά, το ποσοστό των ανδρών απασχολούμενων 
που δηλώνουν «πολύ ικανοποιημένοι» και «ι-
κανοποιημένοι» από τις συνθήκες εργασίας 
τους διαφέρει μόλις 0,3% από το αντίστοιχο 

των γυναικών, ενώ το 1995 διέφερε μόλις 
0,4% (Διάγραμμα 3). Ενδεχομένως, οι γυναί-
κες αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες συνθήκες 
εργασίας από τους άνδρες (ως προς τις ευκαι-
ρίες προαγωγής, εναρμόνιση εργασιακής και 
οικογενειακής ζωής, σεξουαλική παρενόχλη-
ση, κ.ά.), αλλά προφανώς επειδή έχουν χαμη-
λότερες προσδοκίες για αυτές από ό,τι οι άν-
δρες (π.χ. λόγω επίγνωσης των διακρίσεων 
φύλου στην κοινωνία), ο βαθμός ικανοποίη-
σης από τις συνθήκες εργασίας που δηλώνουν 
είναι παρόμοιος με αυτόν των ανδρών. 

 
Διάγραμμα 3 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ-15: Άνδρες και γυναίκες 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
2.4 Υπηρεσίες και βιομηχανία 

Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας 
στον οποίο εργάζεται κάποιος φαίνεται να ε-
πηρεάζει τον βαθμό ικανοποίησής του από τις 
συνθήκες εργασίας, διαμορφώνοντας ενδεχο-
μένως ποιοτικά διαφορετικές συνθήκες εργα-
σίας. Αυτό που καταγράφει το EWCS είναι έ-
νας μεγαλύτερος βαθμός ικανοποίησης μεταξύ 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες12 παρά στη 
βιομηχανία,13 αν και η διαφορά είναι πολύ μι-
κρή (2,4%). Πιο συγκεκριμένα, το 2010 οι α-
πασχολούμενοι σε κλάδους οικονομικής δρα-
στηριότητας των υπηρεσιών δήλωσαν «ικανο-
ποιημένοι» ή «πολύ ικανοποιημένοι» από τις 
συνθήκες εργασίας τους κατά 86,2% έναντι 
83,8% των απασχολουμένων στους κλάδους 
της βιομηχανίας (Διάγραμμα 4).  

Συνεπώς, ο βαθμός ικανοποίησης των ερ-
γαζομένων από τις συνθήκες εργασίας τους 
δεν επηρεάζεται σημαντικά από το είδος της 
οικονομικής δραστηριότητας, ή μάλλον από 

την κατάταξη της οικονομικής δραστηριότη-
τας στις υπηρεσίες ή στη βιομηχανία.  

 
2.5 Επαγγελματικές κατηγορίες 

Ο βαθμός ικανοποίησης από τις συνθήκες 
εργασίας διαφέρει ανάλογα με το είδος του 
επαγγέλματος. Το EWCS μας επιτρέπει να 
δούμε την ικανοποίηση από τις συνθήκες ερ-
γασίας ανάλογα με τον βαθμό ειδίκευσης και 
τον χειρωνακτικό ή μη χαρακτήρα της εργα-
σίας, δηλαδή τέσσερις κατηγορίες εργαζομέ-
νων βασισμένες στην ταξινόμηση των επαγ-
γελμάτων του ISCO: υπάλληλος γραφείου υ-
ψηλής ειδίκευσης (high-skilled clerical),14 υ-
πάλληλος γραφείου χαμηλής ειδίκευσης, (low-
skilled clerical),15 χειρωνακτικός εργάτης υ-
ψηλής ειδίκευσης (high-skilled manual),16 χει-
ρωνακτικός εργάτης χαμηλής ειδίκευσης (low-
skilled manual).17 Εάν αθροίσουμε τα ποσο-
στά της κάθε κατηγορίας που δηλώνουν «ικα-
νοποιημένοι» ή «πολύ ικανοποιημένοι», προ-
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κύπτουν σημαντικές, και σταθερές στον χρό-
νο, διαφοροποιήσεις από κατηγορία σε κατη-
γορία. Οι υπάλληλοι γραφείου υψηλής ειδί-
κευσης αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά 
ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας, 
φθάνοντας το 89,6% («ικανοποιημένοι» συν 
«πολύ ικανοποιημένοι»), ακολουθούμενοι με 
μικρή διαφορά από τη δεύτερη κατηγορία, 

τους υπαλλήλους γραφείου χαμηλής ειδίκευ-
σης (87,7%). Μεταξύ των χειρωνακτών ή ερ-
γατών υψηλής ειδίκευσης οι ικανοποιημένοι 
και πολύ ικανοποιημένοι αθροίζονται στο 
83,2%, ενώ μεταξύ των εργατών χαμηλής ει-
δίκευσης η ικανοποίηση δεν ξεπερνά το 77,5% 
(Διάγραμμα 5).  

 
Διάγραμμα 4 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ-15: Τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Διάγραμμα 5 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ-15: Είδος επαγγέλματος 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Οι διαφοροποιήσεις της ικανοποίησης 

ανά επαγγελματική κατηγορία, και μάλιστα η 
σχετική σταθερότητα των διαφοροποιήσεων 
αυτών στον χρόνο, ενισχύουν την αντίληψη 

ότι η ικανοποίηση αντανακλά τις πραγματικές 
συνθήκες εργασίας, που τείνουν γενικά να εί-
ναι καλύτερες στα μη-χειρωνακτικά παρά στα 
χειρωνακτικά επαγγέλματα, στις υπηρεσίες 
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παρά στη βιομηχανία, και για τους ειδικευμέ-
νους παρά τους ανειδίκευτους εργαζόμενους. 
2.6 Ευρωπαίοι και Έλληνες 

Εάν συγκρίνουμε τα ποσοστά ικανοποίη-
σης από τις συνθήκες εργασίας σε κάθε κρά-
τος-μέλος της ΕΕ-15, αθροίζοντας τα ποσοστά 
των απασχολουμένων σε κάθε χώρα που δη-
λώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημέ-
νοι από τις συνθήκες εργασίας τους, καταλή-
γουμε σε μια εύληπτη εικόνα του βαθμού ικα-
νοποίησης σε κάθε χώρα της ΕΕ-15. Ίσως το 
πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι τα ποσο-

στά ικανοποίησης των Ελλήνων απασχολου-
μένων, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα από 
αυτά των υπολοίπων Ευρωπαίων –τόσο που η 
ελληνική περίπτωση μοιάζει να ανήκει σε ε-
ντελώς διαφορετική κατηγορία σε σχέση με 
τις άλλες 14 χώρες της ΕΕ-15. Το 2010 μόνο το 
63,2% των Ελλήνων απασχολούμενων ήσαν 
«ικανοποιημένοι» ή «πολύ ικανοποιημένοι» 
από τις συνθήκες εργασίας τους, όταν ο μέσος 
όρος της ΕΕ-15 ήταν περίπου 21 ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερος (85,6%) (Διάγραμμα 6). 

 
Διάγραμμα 6 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στις χώρες της ΕΕ-15 («ικανοποιημένοι» 
συν «πολύ ικανοποιημένοι» 

 
Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ-15 μπορούν 

να χωριστούν σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη 
ομάδα ανήκει η Δανία, η Βρετανία, η Ολλαν-
δία, η Αυστρία και η Ιρλανδία, με ποσοστά ι-
κανοποιημένων ή πολύ ικανο-ποιημένων από 
90% έως 95%. Στη δεύτερη ομάδα, η Γερμανί-
α, η Φινλανδία και η Σουηδία έχουν ποσοστά 
ικανοποίησης μεταξύ 85% και 90%. Στην τρί-
τη ομάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και η Γαλλία εμφανίζουν ποσοστά ικανοποίη-
σης μεταξύ περίπου 80% και 85%. Είναι επί-
σης ενδιαφέρον ότι στις περισσότερες χώρες 

σημειώθηκε κάποια μείωση στα ποσοστά ικα-
νοποίησης μεταξύ του 2000 και του 2005. Αν-
τίθετα, μεταξύ του 2005 και 2010, στις περισ-
σότερες χώρες σημειώθηκε μικρή αύξηση της 
ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας. 

 
3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

3.1 Λιγότερο ικανοποιημένοι οι 
«ευέλικτοι» μισθωτοί 

Στην Ελλάδα οι μισθωτοί αορίστου χρό-

 
142 

 



ΕΙΕΑΔ – Ετήσια Έκθεση 2012 

 
νου, όπως είναι αναμενόμενο, δηλώνουν πε-
ρισσότερο (συχνότερα) ικανοποιημένοι από 
τις συνθήκες εργασίας τους σε σχέση με τους 
εργαζόμενους με «ευέλικτες» συμβάσεις ερ-
γασίας. Το 2010 το άθροισμα των ικανοποιη-
μένων και πολύ ικανοποιημένων μισθωτών 

αορίστου χρόνου έφτανε το 71,2% του συνό-
λου των μισθωτών αυτής της κατηγορίας, ενώ 
το άθροισμα των ικανοποιημένων και πολύ 
ικανοποιημένων μισθωτών με άλλη, «ευέλι-
κτη» σύμβαση εργασίας ήταν πάνω από 9 μο-
νάδες χαμηλότερο, στο 62% (Διάγραμμα 7). 

 
Διάγραμμα 7 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Μισθωτοί αορίστου χρόνου 
και μισθωτοί με «ευέλικτες» συμβάσεις εργασίας 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Διάγραμμα 8 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Άνδρες και γυναίκες 

 
Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Συγκριτικά με τον μέσο όρο της ΕΕ-15 

(Διάγραμμα 2), οι «ευέλικτοι» μισθωτοί στην 
Ελλάδα απέχουν περισσότερο από τους «συμ-
βατικούς» συναδέλφους τους ως προς την ικα-
νοποίηση από τις συνθήκες εργασίας: 9,2 μο-

νάδες λιγότερες μεταξύ των «ευέλικτων» μι-
σθωτών από το 71,2% των «συμβατικών» μι-
σθωτών στην Ελλάδα, έναντι 6,9 μονάδων λι-
γότερων μεταξύ των «ευέλικτων» μισθωτών 
από το 86,7% των «συμβατικών» μισθωτών 
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στην ΕΕ-15 ως προς τις συνθήκες εργασίας 
τους. Αυτό σημαίνει είτε ότι οι ευέλικτοι εργα-
ζόμενοι είναι περισσότερο υποβαθμισμένοι 
στην Ελλάδα από ό,τι στην ΕΕ-15, ή, ακριβέ-
στερα, ότι η διαφορά ικανοποίησης από τις 
συνθήκες εργασίας μεταξύ των ευέλικτων και 
τακτικών εργαζομένων στην Ελλάδα είναι με-
γαλύτερη από ό,τι στην ΕΕ-15. 

 
3.2 Ελληνίδες και Έλληνες 

Το 2010 η ικανοποίηση των γυναικών από 
τις συνθήκες εργασίας τους ήταν κάπως υψη-
λότερη (συχνότερη) σε σχέση με αυτή των αν-
δρών. Το άθροισμα των ικανοποιημένων και 
πολύ ικανοποιημένων από τις συνθήκες εργα-
σίας τους γυναικών ήταν 65,3% έναντι ποσο-
στού ικανοποίησης 61,8% μεταξύ των ανδρών. 
Δεν φαίνεται κάποια σαφής τάση ως προς τη 
διαφορά αυτή –η διαφορά ήταν «υπέρ» των 
ανδρών το 1995, «υπέρ» των γυναικών το 
2000 και μηδενική το 2005 (Διάγραμμα 8, 
σύγκρινε με Διάγραμμα 3).  

 

3.3 Υπηρεσίες και βιομηχανία 
Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 9, ο βαθ-

μός ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας 
στην Ελλάδα διαφοροποιείται, καθ’ όλη την 
περίοδο που εξετάζουμε, ανάλογα με τον το-
μέα της οικονομίας, με τις υπηρεσίες να κατά-
γράφουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης 
από τη βιομηχανία. Ωστόσο, το επίπεδο ικανο-
ποίησης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο 
του μέσου όρου της ΕΕ-15, ακόμα και όταν 
συγκρίνουμε την ικανοποίηση ανά τομέα της 
οικονομίας. Το 69,4% των απασχολουμενων 
στις υπηρεσίες στην Ελλάδα δηλώνει ικανο-
ποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από τις συν-
θήκες εργασίας, έναντι 86,2% των απασχο-
λουμένων στις υπηρεσίες στην ΕΕ-15. Το χά-
σμα ικανοποίησης μεταξύ ΕΕ-15 και Ελλάδας 
είναι ιδιαίτερα μεγάλο μεταξύ των εργαζο-
μένων στον τομέα της βιομηχανίας. Ενώ στην 
ΕΕ-15 το 83,8% των απασχολούμενων στη 
βιομηχανία είναι ικανοποιημένο από τις συν-
θήκες εργασίας του, στην Ελλάδα μόλις το 
50,2% των απασχολουμένων στη βιομηχανία 
είναι ικανοποιημένο (σύγκρινε Διάγραμμα 9 
και Διάγραμμα 4).  

 
Διάγραμμα 9 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
3.4 Επαγγελματικές κατηγορίες 

Όπως βλέπουμε στο Διάγραμμα 10, ο 
βαθμός ικανοποίησης στην Ελλάδα είναι χα-
μηλός ακόμα και μεταξύ των υπαλλήλων υψη-
λής ειδίκευσης (80,0% ικανοποιημένοι στην 
Ελλάδα έναντι των αντίστοιχων απασχολου-
μένων στην ΕΕ-15 (89,6%). Είναι εντυπωσια-

κό επίσης ότι οι διαφορές αυτές μεταξύ των 
επαγγελματικών κατηγοριών στην Ελλάδα εί-
ναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της 
ΕΕ-15, όπως βλέπουμε συγκρίνοντας το Διά-
γραμμα 10 με το Διάγραμμα 5. Επιπλέον, απο-
τελεί ιδιομορφία της Ελλάδας ότι οι εργάτες 
υψηλής ειδίκευσης παρουσιάζουν χαμηλότερα 
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ποσοστά ικανοποίησης από τους εργάτες χα- μηλής ειδίκευσης. 

 
Διάγραμμα 10 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα: Είδος επαγγέλματος  
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
4 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Αν και δεν είναι δυνατό να προσδιορι-
στούν τα αίτια καθαυτά του βαθμού ικανοποί-
ησης των εργαζομένων από τις συνθήκες ερ-
γασίας τους στα πλαίσια της παρούσας μελέ-
της, είναι δυνατό να ενισχυθούν ή να αποδυ-
ναμωθούν κάποιες βασικές υποθέσεις περί 
αυτών καταδεικνύοντας πόσο συμβατές είναι 
με τα αποτελέσματα του EWCS. Με το πνεύμα 
αυτό εξετάζουμε διαδοχικά την εμπειρική σχέ-
ση της ικανοποίησης με άλλες διαστάσεις της 
εργασίας, σε επίπεδο ΕΕ-15 και στη Ελλάδα. 

 
4.1 Ερμηνεία της ικανοποίησης στην 

ΕΕ-15 
Πού οφείλονται οι διακυμάνσεις μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ-15 ως προς την ι-
κανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας; Ποιοι 
είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ικα-
νοποίησης από τις συνθήκες εργασίας; Είναι η 
ικανοποίηση απλώς θέμα απλώς εθνικής ιδιο-
συγκρασίας ή υπάρχει κάποια, έστω περιορι-
σμένη και έμμεση, αντιστοιχία με πραγματι-
κές διαφορές ως προς την ποιότητα των συν-
θηκών εργασίας; Για να προσεγγίσουμε τα ε-
ρωτήματα αυτά θα διερευνήσουμε τις συσχε-
τίσεις που προκύπτουν μεταξύ του βαθμού ι-
κανοποίησης μιας χώρας (της ΕΕ-15) και της 
κλαδικής διάρθρωσης της οικονομίας της, της 
επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλη-
σής της, του ύψους των μισθών της (ικανοποί-

ηση από αυτό), αλλά και παραγόντων, όπως η 
μορφή οργάνωσης της εργασίας που υιοθε-
τούν οι επιχειρήσεις της και ο ρόλος της μά-
θησης στους χώρους εργασίας της. 

Από στοιχεία που ήδη παρουσιάσαμε, δεν 
φαίνεται η (διαφορά στην) ικανοποίηση να εί-
ναι απόρροια της (διαφορετικής) διάρθρωσης 
των κλάδων και των επαγγελμάτων (Διαγράμ-
ματα 4 και 5). Οι κλαδικές καθώς και οι επαγ-
γελματικές διαφορές ως προς την ικανοποίη-
ση είναι πολύ μικρές για να είναι καθοριστι-
κής σημασίας. 

Μετά από τις «διαρθρωτικές» συνεχίζου-
με με «οικονομικού» τύπου υποθέσεις για τις 
διεθνείς διακυμάνσεις του βαθμού ικανοποίη-
σης από τις συνθήκες εργασίας. Μήπως ο βαθ-
μός ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 
συνθήκες εργασίας δεν αντανακλά τίποτα άλ-
λο (π.χ. την ίδια την ποιότητα των συνθηκών 
εργασίας) παρά τον βαθμό ικανοποίησής τους 
από την αμοιβή της εργασίας τους; Για να εξε-
τάσουμε πόσο στενή είναι η σύνδεση αυτή, 
μεταξύ της ικανοποίησης από τις συνθήκες 
εργασίας και την ικανοποίηση από τις αμοι-
βές, αξιοποιούμε το ερώτημα του EWCS για 
την ικανοποίηση/δυσαρέσκεια από την αμοι-
βή της εργασίας.18 Όπως βλέπουμε στο Διά-
γραμμα 11, αναφορικά με το έτος 2010, υπάρ-
χει πράγματι σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 
στην ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας 
(ποσοστό ικανοποιημένων και πολύ ικανοποι-
ημένων) και στην ικανοποίηση από την αμοι-
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βή της εργασίας (ποσοστό που συμφωνούν ότι 
αμείβονται καλά για τη δουλειά που κάνουν 
συν ποσοστό που ούτε συμφωνούν ούτε δια-
φωνούν). Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 
μεταξύ του ποσοστού ικανοποιημένων από τις 

συνθήκες μιας χώρας και του ποσοστού των 
συμφωνούντων ότι αμείβονται καλά για την 
εργασία που κάνουν είναι αρκετά ισχυρή 
(0,702) και στατιστικά σημαντική (0,004).  

 
Διάγραμμα 10 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες και από την αμοιβή της εργασίας 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό μέρος 

της διακύμανσης από χώρα σε χώρα των πο-
σοστών ικανοποίησης από τις συνθήκες εργα-
σίας που δεν συνάδει με την αντίστοιχη δια-
κύμανση των ποσοστών που θεωρούν ότι α-
μείβονται καλά. Στην περίπτωση μάλιστα της 
Ελλάδας, σημειώνονται τα μακράν χαμηλότε-
ρα ποσοστά ικανοποίησης από τις συνθήκες 
εργασίας, αλλά τα τρίτα χαμηλότερα ποσοστά 
συμφωνούντων ότι αμείβονται καλά μετά την 
Πορτογαλία και την Ιταλία, και σχεδόν ταυτό-
σημα με τη Γαλλία. 

Στρεφόμαστε τώρα από διαρθρωτικούς/ 
οικονομικούς σε άλλους, οργανωσιακούς πα-
ράγοντες για την ερμηνεία των χαμηλών επι-
πέδων ικανοποίησης των εργαζομένων από τις 
συνθήκες εργασίας τους. Είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική η διαπίστωση ότι υπάρχει μια στενή 
σχέση ανάμεσα στα επίπεδα ικανοποίησης και 
στη μορφή οργάνωσης της εργασίας. Συγκε-
κριμένα, με βάση τα στοιχεία της 4ης έρευνας 
του EWCS, οι Lundvall and Lorenz (2006) ε-
πισήμαναν την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης 
μεταξύ της ικανοποίησης και της μορφής ορ-
γάνωσης της εργασίας, με προεξάρχοντα τον 
ρόλο της οργάνωσης της εργασίας που βασίζε-
ται στη «επιλεκτική μάθηση» (“discretionary 
learning organization”).19 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 1, ο βαθμός ικα-
νοποίησης των εργαζομένων από τις συνθήκες 
εργασίας τους διαφέρει σημαντικά ανάλογα 
με την οργάνωση της εργασίας που διέπει τον 
χώρο εργασίας τους. Μεταξύ των μισθωτών 
που δουλεύουν κάτω από μια οργάνωση «επι-
λεκτικής μάθησης» το 90,1% δηλώνει αρκετά 
έως πολύ ικανοποιημένο από τις συνθήκες ερ-
γασίας του. Μεταξύ αυτών που δουλεύουν με 
«λιτή παραγωγή» το 78,1% δηλώνει ικανοποι-
ημένο. Μεταξύ αυτών που δουλεύουν με «τεϊ-
λορισμό» το 69,1% δηλώνει ικανοποιημένο, 
ενώ μεταξύ αυτών που δουλεύουν με «απλή» 
ή «παραδοσιακή» οργάνωση της εργασίας το 
79,4% δηλώνει ικανοποιημένο από τις συνθή-
κες εργασίας του. Το εύρημα αυτό, η ισχυρή 
συσχέτιση ικανοποίησης-οργάνωσης της ερ-
γασίας, υποδηλώνει, περαιτέρω, ότι και τα χα-
μηλά επίπεδα ικανοποίησης στην Ελλάδα 
μπορεί να σχετίζονται με την περιορισμένη 
διάχυση της επιλεκτικής μάθησης στη χώρα 
αυτή (βλ. παρακάτω). 

Ίσως το πιο κεντρικό χαρακτηριστικό της 
παραπάνω οργάνωσης της εργασίας είναι ο 
κεντρικός ρόλος που προσδίδει στη γνώση ως 
παραγωγικό συντελεστή, στοχεύοντας στη συ-
νεχή βελτίωση των εισροών (ιδίως της εργα-
σίας) και των εκροών (προϊόντων/υπηρεσιών) 
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της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή μέσα 
από τη συνεχή μάθηση και την καινοτομία. Η 
εμπλοκή του προσωπικού των επιχειρήσεων 
σε διαδικασίες συνεχούς μάθησης συνιστά, 
αφενός, μια de facto αναβάθμιση της θέσης 
των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικα-
σία (από ομογενοποιημένη εργατική δύναμη 
σε δρώντες με υψηλό βαθμό αναστοχασμού 

και διακριτικής ευχέρειας στην άσκηση των 
καθηκόντων τους), αλλά και, αφετέρου, προσ-
δίδει στις επιχειρήσεις αυτές και στις εθνικές 
οικονομίες που τις προάγουν ένα κρίσιμο α-
νταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια της 
λεγόμενης κοινωνίας ή οικονομίας της γνώ-
σης.20  

 
Πίνακας 1 

Ικανοποίηση με την εργασία ανά μορφή οργάνωσης της εργασίας – EΕ15 (%) 
 Επιλεκτική 

μάθηση 
Λιτή 

παραγωγή Τεϊλορισμός Απλή 
παραγωγή 

Πολύ ικανοποιημένοι/ες 34,2 20,2 13,3 22,3 

Ικανοποιημένοι/ες 55,9 57,9 55,8 57,1 

Όχι πολύ ικανοποιημένοι/ες 7,7 16,6 23,8 14,4 

Καθόλου ικανοποιημένοι/ες 2,2 5,3 7,1 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: Lundvall and Lorenz (2006, 422). 

 
Διάγραμμα 12 

Ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και μάθηση νέων πραγμάτων στη δουλειά 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Ο βαθμός διάχυσης στις επιχειρήσεις μιας 

χώρας της πρακτικής αυτής, της εκμάθησης 
νέων πραγμάτων κατά την εργασία, μπορεί να 
εκτιμηθεί μέσα από μια συγκεκριμένη μετα-
βλητή/ερώτηση του EWCS: «Αποκομίζετε και-
νούργιες γνώσεις κατά την εργασία σας; (ερ. 
49στ’)». Επιβεβαιώνοντας αλλά και εξειδικεύ-
οντας τη συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης από 
τις συνθήκες εργασίας και τις νέες μορφές ορ-
γάνωσης της εργασίας που ήδη αναδείξαμε 
(βλ. Πίνακα 1), διαπιστώνουμε την ύπαρξη μι-
ας σημαντικής συσχέτισης μεταξύ της ικανο-

ποίησης από τις συνθήκες εργασίας και την 
αποκόμιση καινούργιων γνώσεων κατά την 
εργασία: ο συντελεστής Pearson είναι 0,749, 
και η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 
0,01 (Διάγραμμα 12). Προφανώς, λοιπόν, ένα 
εργασιακό περιβάλλον φιλικό προς τη μάθηση 
και ένα εργασιακό περιβάλλον που αξιολογεί-
ται ως ικανοποιητικό από τους συμμετέχοντες 
είναι φαινόμενα που συνάδουν. 
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4.2 Ερμηνεία της ικανοποίησης στην 

Ελλάδα 
Τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης που 

σημειώνονται στην Ελλάδα θα μπορούσαν να 
ερμηνευτούν, εναλλακτικά, ως αντανάκλαση 
κάποιας ακραίας ελληνικής ιδιαιτερότητας 
(«ανικανοποίητοι», «γκρινιάρηδες»), ως απο-
τέλεσμα κάποιας μεγάλης διάψευσης που α-
κολούθησε την καλλιέργεια ουτοπικών προσ-
δοκιών για τις συνθήκες εργασίας, ή ως απο-
τέλεσμα πραγματικά χειρότερων συνθηκών 
εργασίας που ενδέχεται να απορρέουν, με τη 
σειρά τους, από διαρθρωτικούς/οικονομικούς 
ή οργανωσιακούς λόγους.  

Το μέγεθος της ελληνικής απόκλισης από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς και η γενικό-
τερη έλλειψη κάποιας άλλης διεθνούς διαφο-
ροποίησης της ικανοποίησης σε πολιτική/πο-
λιτιστική βάση (π.χ. Βορράς-Νότος), αποδυ-
ναμώνουν την υπόθεση ότι η απόκλιση απορ-
ρέει, κυρίως, από κάποιο ελληνικό «αρνητι-
σμό», «ανικανοποίητο», κ.λπ. Το ότι η από-
κλιση απορρέει, όχι από πραγματικά χειρότε-
ρες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην 
Ελλάδα, αλλά από την απογοήτευση που ακο-
λούθησε την καλλιέργεια υπερβολικών προσ-
δοκιών για τις συνθήκες εργασίας, είναι μια 
υπόθεση που αποδυναμώνεται από τη σταθε-
ρότητα της απόκλισης στον χρόνο –οι προσ-
δοκίες τείνουν να προσαρμόζονται στην πραγ-
ματικότητα. 

Ούτε διαρθρωτικοί/οικονομικοί παράγο-
ντες, όπως η κλαδική και η επαγγελματική 
διάρθρωση της απασχόλησης, είναι ικανοί να 
εξηγήσουν τα χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης 
των εργαζομένων στην Ελλάδα. Οι διαφορές 
ως προς την ικανοποίηση από τις συνθήκες 
εργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-15 παραμέ-
νουν σημαντικές και εντός σημαντικών υπο-
κατηγοριών της απασχόλησης. Έτσι, αν και οι 
ευέλικτοι εργαζόμενοι τείνουν να είναι λιγό-
τερο ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργα-
σίας τους από τους εργαζόμενους αορίστου 
χρόνου, στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15, τα συ-
νολικά χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης 
στην Ελλάδα δεν θα μπορούσαν τυχόν να α-
ποδοθούν στη διαφορετική αναλογία ευέλι-
κτων εργαζομένων, αφού στην Ελλάδα ακόμα 
και οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου είναι λι-
γότερο ικανοποιημένοι από τους ευέλικτους 
εργαζόμενους της ΕΕ-15 (πέρα από το γεγονός 
ότι οι ευέλικτοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εί-
ναι αναλογικά λιγότεροι και όχι περισσότεροι 
από την ΕΕ-15) (Διάγραμμα 2 και Διάγραμμα 
7). Επίσης, οι εργαζόμενοι στις Υπηρεσίες 

στην Ελλάδα, αν και είναι περισσότερο ικανο-
ποιημένοι από τους εργαζόμενους στη βιομη-
χανία, παρουσιάζουν ποσοστά ικανοποίησης 
ακόμα χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ερ-
γαζομένων στις υπηρεσίες στην ΕΕ-15 (Διά-
γραμμα 4 και Διάγραμμα 9). Τέλος, η ικανο-
ποίηση μεταξύ των Ελλήνων είναι χαμηλότερη 
από των Ευρωπαίων ακόμα και όταν εστιά-
ζουμε τη σύγκριση σε παρόμοιες επαγγελμα-
τικές ομάδες (Διαγράμματα 5 και 10). 

Η συμβολή του ύψους των μισθών στο 
(χαμηλό) επίπεδο ικανοποίησης στην Ελλάδα 
είναι περιορισμένη, όπως και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ελλάδα καταλαμβάνει μια μεσαία 
μεν θέση ως προς την ικανοποίηση από την 
αμοιβή της εργασίας, αλλά την τελευταία θέση 
ως προς την ικανοποίηση από τις συνθήκες 
εργασίας, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 11.  

Στρεφόμενοι σε οργανωσιακές ερμηνείες, 
η υπόθεση ότι η ικανοποίηση από τις συνθή-
κες εργασίας συνδέεται με τη μορφή οργάνω-
σης της εργασίας, που αναδείξαμε παραπάνω 
σε ευρωπαϊκό (ΕΕ-15) επίπεδο, φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό και στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας, όπου η ικανοποίηση 
αλλά και η διάχυση των νέων μορφών οργά-
νωσης της εργασίας (της επιλεκτικής μάθησης 
και της λιτής παραγωγής) είναι αμφότερες πε-
ριορισμένες. Οι μορφές οργάνωσης της εργα-
σίας που συναντώνται συχνότερα στην Ελλά-
δα είναι ο «τεϊλορισμός» και η «παραδοσια-
κή» ή «απλή παραγωγή», αντί της «επιλεκτι-
κής μάθησης» και της «λιτής παραγωγής» που 
επικρατούν στην ΕΕ-15 και που συνάδουν με 
υψηλά ποσοστά ικανοποιημένων εργαζομέ-
νων. Πράγματι, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα 
μόνο το 18,7% των εργαζομένων εργάζονται 
σε επιχειρήσεις «επιλεκτικής μάθησης» και 
25,6% σε επιχειρήσεις με «τεϊλορισμό», ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά για την ΕΕ-15 είναι 
39,1% και 28,2 (Διάγραμμα 13). 

Η περιορισμένη διάχυση της επιλεκτικής 
μάθησης και της λιτής παραγωγής στην Ελλά-
δα είναι ανάλογη προς την περιορισμένη ικα-
νοποίηση από τις συνθήκες εργασίας. Ακριβέ-
στερα, ο λόγος του ποσοστού των ευρωπαίων 
εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις 
με τις δύο πιο «φιλεργατικές» μορφές οργά-
νωσης της εργασίας (της «μεταφορντικής» ή 
«μετατεϊλορικής» επιλεκτικής μάθησης και 
της «νεοφορντικής» ή «νεοτεϊλορικής» λιτής 
παραγωγής) προς το ποσοστό των εργαζομέ-
νων που είναι ικανοποιημένοι (ή πολύ ικανο-
ποιημένοι) από τις συνθήκες τους είναι περί-
που στην ΕΕ-15 όσος και στην Ελλάδα 
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(67,3%/85,6%=0,78 και 44,3%/63,2%=0,73, αντίστοιχα).  

 
Διάγραμμα 11 

Κατανομή των εργαζομένων ανά τύπο οργάνωσης της εργασίας 
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Πηγή: Arundel et al. 2006, σ. 13. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Στη περίπτωση της Ελλάδας επιβεβαιώ-

νεται επίσης και η συσχέτιση μεταξύ ικανο-
ποίησης και γνώσης που αναδείξαμε σε επίπε-
δο ΕΕ-15. Η ιδιαίτερα περιορισμένη ικανοποί-

ηση από τις συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα 
συνοδεύεται από την ιδιαίτερα περιορισμένη 
εκμάθηση νέων πραγμάτων κατά την εργασία 
στη χώρα αυτή (Διάγραμμα 14).  

 
Διάγραμμα 14 

Ικανοποίηση και γνώση στην Ελλάδα και την ΕΕ-15, 2010 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
 
Επιπλέον, αυτό που διαπιστώσαμε σε ε-

πίπεδο ΕΕ-15, ότι η κατανομή της ικανοποίη-
σης από τις συνθήκες εργασίας στις βασικές 
υποκατηγορίες της απασχόλησης αντιστοιχεί 
στην κατανομή της εκμάθησης νέων πραγμά-

των στις ίδιες υποκατηγορίες, διαπιστώνουμε 
ότι συμβαίνει και στην περίπτωση της Ελλά-
δας: οι εργαζόμενοι αποκομίζουν καινούριες 
γνώσεις κατά την εργασία τους συχνότερα ό-
ταν είναι αορίστου χρόνου παρά «ευέλικτοι», 
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γυναίκες όσο περίπου και άνδρες, απασχο-
λούμενοι στις υπηρεσίες παρά στη βιομηχανία 
και, με κατιούσα σειρά, όταν είναι υπάλληλοι 

υψηλής ειδίκευσης παρά υπάλληλοι χαμηλής 
ειδίκευσης ή εργάτες υψηλής ειδίκευσης ή ερ-
γάτες χαμηλής ειδίκευσης (Διάγραμμα 15). 

 
Διάγραμμα 15 

Απόκτηση καινούργιων γνώσεων κατά την εργασία, ανά υπό-κατηγορία 
απασχόλησης στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15, 2010 
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Πηγή: European Foundation, ΕWCS. Επεξεργασία του συγγραφέα 

 
Όπως ο βαθμός (συχνότητα) ικανοποίη-

σης από τις συνθήκες εργασίας, έτσι και ο 
βαθμός (συχνότητα) απόκτησης καινούργιων 
γνώσεων στη δουλειά διαφέρει ανάλογα με 
τον κλάδο και το επάγγελμα. Ωστόσο οι δια-
φορές αυτές είναι μικρότερες από τη διαφορά 
Ελλάδας-ΕΕ-15.  

 
5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1) Σε επίπεδο ΕΕ-15, από το 1995 έως το 
2010 καταγράφονται σταθερά και υψηλά πο-
σοστά ικανοποίησης των απασχολούμενων 
από τις συνθήκες εργασίας τους, με το άθροι-
σμα των «ικανοποιημένων» και «πολύ ικανο-
ποιημένων» να ανέρχεται στο 85,6% των α-
πασχολούμενων.  

2) Η ικανοποίηση των εργαζομένων από 
τις συνθήκες εργασίας τους συνιστά μια καλή 
εκτίμηση ή αντανάκλαση της ίδιας της ποιό-
τητας των συνθηκών εργασίας, αλλά με τη δι-
αμεσολάβηση κάποιων συγκεκριμένων κριτη-

ρίων και προσδοκιών. Συνεπώς είναι ασφαλέ-
στερο να θεωρούμε τις διαφορές (ιδίως διε-
θνείς) που καταγράφονται ως προς τον βαθμό 
ικανοποίησης των εργαζομένων από τις συν-
θήκες εργασίας τους ως ενδεικτικές του δια-
φορετικού βαθμού νομιμοποίησης/αποδοχής 
των συνθηκών εργασίας, αντί να τις θεωρούμε 
(συγκρίσιμες μεταξύ τους) μετρήσεις της ποιο-
τητας διαφορετικών συνθηκών εργασίας.  

3) Η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργα-
σίας στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλό-
τερα επίπεδα από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ-15. 
Την άνοιξη του 2010 (αλλά και κατά τα τελευ-
ταία δεκαπέντε χρόνια, γενικότερα) μόνο το 
63,2% των απασχολούμενων στην Ελλάδα δή-
λωνε ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο 
από τις συνθήκες εργασίας του, με το δεύτερο 
χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης μετά την 
Ελλάδα να ανέρχεται στο 79,3% (Γαλλία) και 
το υψηλότερο στο 94,9% (Δανία). 

4) Σε επίπεδο ΕΕ-15, το ποσοστό των ερ-
γαζομένων που δηλώνει ικανοποιημένο (και 
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πολύ ικανοποιημένο) από τις συνθήκες εργα-
σίας του τείνει να επηρεάζεται από τον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας (συνθήκες εργα-
σίας περισσότερο ικανοποιητικές στις υπηρε-
σίες παρά στη βιομηχανία), από το επάγγελμα 
(μη χειρωνακτικό παρά χειρωνακτικό, υψηλής 
ειδίκευσης παρά χαμηλής ειδίκευσης), και από 
το είδος σύμβασης εργασίας (αορίστου χρό-
νου παρά ορισμένου χρόνου). Η ικανοποίηση 
στην Ελλάδα είναι χαμηλή σε σχέση με τον 
μέσο όρο της ΕΕ-15 ακόμα και εντός αυτών 
των υποκατηγοριών της απασχόλησης. 

5) Η συσχέτιση της ικανοποίησης από τις 
συνθήκες εργασίας με την ικανοποίηση από 
τις αποδοχές είναι μέτριας ισχύος. 

6) Η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργα-
σίας συνδέεται πολύ στενά με τη μορφή οργά-
νωσης της εργασίας. Οι νέες μορφές οργάνω-
σης της εργασίας, η επιλεκτική μάθηση και η 
λιτή παραγωγή, σημειώνουν υψηλότερα πο-
σοστά ικανοποίησης από τον τεϊλορισμό και 
την απλή παραγωγή. Οι χώρες με την ευρύτε-
ρη διάχυση των νέων μορφών οργάνωσης της 
εργασίας τείνουν να είναι οι χώρες με τα υψη-
λότερα ποσοστά ικανοποίησης των εργαζομέ-
νων από τις συνθήκες εργασίας τους (και α-
ντιστρόφως). Τα (χαμηλά) ποσοστά ικανοποί-
ησης των εργαζομένων από τις συνθήκες ερ-
γασίας τους στην Ελλάδα είναι ανάλογα των 
(χαμηλών) ποσοστών διάχυσης των νέων μορ-
φών οργάνωσης της εργασίας στην ελληνική 
οικονομία.  

7) Σε πιο εξειδικευμένο επίπεδο από τη 
μορφή οργάνωσης της εργασίας, η ικανοποίη-
ση των ευρωπαίων εργαζομένων από τις συν-
θήκες εργασίας τους συνδέεται πολύ στενά με 
ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των νέων 
μορφών οργάνωσης της εργασίας, την αποκό-
μιση νέων γνώσεων κατά την εργασία. Όσο 
υψηλότερο είναι το ποσοστό ικανοποίησης 
των εργαζομένων μιας χώρας από τις συνθή-
κες εργασίας τους, τόσο υψηλότερο τείνει να 
είναι το ποσοστό των εργαζομένων της χώρας 
αυτής που μαθαίνουν καινούργια πράγματα 
στη δουλειά.  

8) Όπως η ικανοποίηση, έτσι και η συχνό-
τητα απόκτησης νέων γνώσεων στη δουλειά 
διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, το είδος της σύμβασης εργα-
σίας και, περισσότερο, με το είδος του επαγ-
γέλματος. Ωστόσο, η εκμάθηση νέων πραγμά-
των κατά την εργασία σπανίζει στην Ελλάδα 
σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ-15 ακόμα 
και εντός αυτών των υποκατηγοριών της απα-
σχόλησης. 

9) Η γνώση/μάθηση κατά την εργασία, 
πέρα από «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» της 
σύγχρονης παραγωγής, συνιστά και κύριο πα-
ράγοντα ικανοποίησης των εργαζομένων.  

10) Τα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης των 
εργαζομένων από τις συνθήκες εργασίας τους 
και τα χαμηλά επίπεδα εκμάθησης νέων πραγ-
μάτων στη δουλειά σηματοδοτούν τις αλλη-
λένδετες προκλήσεις της κοινωνικής συνοχής 
και της οικονομικής βιωσιμότητας, αντίστοι-
χα, που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα 
στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του ανα-
χρονιστικού παραγωγικού της προτύπου. 
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cs/results.htm.  
8 Παραλείπουμε τo πρώτο κύμα της έρευνας που 
διενεργήθηκε το 1991 γιατί δεν περιλαμβάνει τρία 
κράτη-μέλη της ΕΕ-15 (την Αυστρία, τη Φινλανδία 
και τη Σουηδία), όπως και κάποια ερωτήματα των 
επομένων ερευνών. 
9 Επιλέξαμε ως πλαίσιο αναφοράς την ΕΕ-15 και 
όχι την ΕΕ27 για τρεις λόγους. Πρώτον, οι 10 από 
τις 27 χώρες της ΕΕ27 δεν συμπεριλαμβάνονται 
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στα κύματα του EWCS πριν το 2000. Δεύτερον, 
θέλαμε να εστιάσουμε τη σύγκριση μεταξύ χωρών 
με περισσότερο ομοειδές επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και θεσμικής ολοκλήρωσης. Τρίτον, 
θέλαμε να διατηρήσουμε το ίδιο πλαίσιο αναφοράς 
με άλλες σημαντικές μελέτες επί του θέματος όπως 
Arundel et al. (2006), Lundvall and Lorenz (2006). 
10 Η διατύπωση του ερωτήματος (ερ. 76) έχει ως 
εξής: «Συνολικά, είστε πολύ ικανοποιημένος, 
ικανοποιημένος, όχι πολύ ικανοποιημένος, 
καθόλου ικανοποιημένος από τις συνθήκες 
εργασίας στην κύρια μισθωτή σας εργασία;». Οι 
απαντήσεις είναι «Πολύ ικανοποιημένος, 
Ικανοποιημένος, Όχι πολύ ικανοποιημένος, 
Καθόλου ικανοποιημένος. 
11 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, 
απασχόληση μέσω πρακτορείου εργασίας κ.λπ. 
12 Περιλαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας NACE Rev. 1.1 I-Q (Μεταφορά, 
αποθήκευση & επικοινωνίες, Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες, Δημόσια 
διοίκηση, υποχρεωτική κοινωνικής ασφάλιση, 
Εκπαίδευση, Υγεία και κοινωνική μέριμνα, Άλλες 
κοινωνικές και προσωπικές υπηρεσίες). 
13 Περιλαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας NACE Rev. 1.1 A-F (Γεωργία, 
Αλιεία, Ορυχεία, Μεταποίηση, Παροχή 
ηλεκτρικού-αερίου-νερού, Κατασκευές). 
14 ISCO 1, 2: Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη, Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα. 
15 ISCO 3, 4, 5: Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Υπάλληλοι γραφείου, 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές. 
16 ISCO 6, 7: Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και αλιείς, Ειδικευμένοι τεχνίτες και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 
17 ISCO 8, 9, 0: Χειριστές βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι), Ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, 
Ένοπλες δυνάμεις. 
18 Το σχετικό ερώτημα της έρευνας είναι «Πόσο 
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες 
δηλώσεις που περιγράφουν κάποιες πτυχές της 
δουλειάς σας; Αμείβομαι καλά για την εργασία που 
κάνω» Οι πιθανές απαντήσεις είναι: Συμφωνώ, 
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Διαφωνώ. 
19Αυτή η μορφή οργάνωση της εργασίας συνδυάζει 
την άσκηση διακριτικής ευχέρειας κατά την 
άσκηση των καθηκόντων με υψηλά επίπεδα 
μάθησης, επίλυσης προβλημάτων και 
πολυπλοκότητα καθηκόντων. Για την εξέλιξη του 
ρόλου της γνώσης, της αυτονομίας και της 
μάθησης στην εργασία βλ. Lazonick (1990), 

Appelbaum et al (2000), Lindbeck and Snower 
(2000), Flecker et al (2009), Γαβρόγλου (2008), 
Πετράκη (2007).  
20 Porter (1990). Lundvall & Johnson (1994). 
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8 Επαγγελματική Κατάρτιση στην Περίοδο της 
Οικονομικής Κρίσης 

 
Χρύσα Παϊδούση 

Διευθύντρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΕΙΕΑΔ 
 
 
 

 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ι επιταχυνόμενες αλλαγές που ση-
μειώνονται στην αγορά εργασίας ε-
ξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων,  

των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης και της 
γήρανσης του εργατικού δυναμικού, ανέδει-
ξαν τη διά βίου μάθηση, γνώση και κατάρτιση 
ως αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του σύγχρονου ευρωπαϊ-
κού χώρου. Στη «στρατηγική της Λισαβόνας», 
το 2000, στην οποία χαράσσονται οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές για την Ευρώπη του 2010, η 
διά βίου γνώση, «ικανή για αειφόρο οικονομι-
κή ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες 
θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή», αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την επίτευξη μιας οικονομίας «ανταγωνιστι-
κής και δυναμικής σε παγκόσμιο επίπεδο».1 
Το ίδιο και στη στρατηγική για την «Ευρώπη 
του 2020», η επαγγελματική κατάρτιση και 
γενικότερα η διά βίου μάθηση, θεωρείται κρί-
σιμος παράγοντας για «έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».2  

Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες χώρες-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επαγγελμα-
τική κατάρτιση σημειώνει έντονη κινητικότη-
τα κατά την τελευταία δεκαετία και αποκτά 
μια ολοένα και πιο σημαντική θέση στις πολι-
τικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη, 
θέση, που ενισχύεται, κατά ειρωνικό τρόπο, 
από τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Η βα-
θιά οικονομική και κοινωνική κρίση των τε-
λευταίων ετών και οι επιπτώσεις της στην α-
γορά εργασίας, με τραγικό επακόλουθο τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, έθεσαν νέα δεδο-
μένα για τη σχέση της κατάρτισης με την ερ-
γασία, την απασχολησιμότητα, τη ζήτηση δε-
ξιοτήτων και την ανάπτυξη. Η επαγγελματική 
κατάρτιση από εφαλτήριο για μια ανταγωνι-
στική, σε παγκόσμια κλίμακα, Ευρώπη, έγινε 
και μια σημαντική πολιτική-οικονομική πα-
ρέμβαση για την αντιμετώπιση /ανάσχεση της 
ραγδαία αυξανόμενης ανεργίας, αλλά και για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας.  

Η μελέτη του τομέα της επαγγελματικής 

κατάρτισης έχει, λοιπόν, ένα επιπρόσθετο εν-
διαφέρον στη σημερινή εποχή, όπου ανατρέ-
πονται πολλά από τα δεδομένα που διαμόρ-
φωσαν το μέχρι σήμερα τοπίο της, τόσο σε ελ-
ληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο παρόν κείμενο, θα εξετάσουμε το πε-
ριβάλλον της επαγγελματικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα, την πρόσφατη περίοδο, ανι-
χνεύοντας τρεις κυρίως παράγοντες που τη 
συνθέτουν: α) το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές που το επηρέασαν. 
β) τα επιχειρησιακά πρ0γράμματα του Εθνι-
κού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007-2013, που τη χρηματοδοτούν κατά με-
γάλο μέρος, κύρια για παρεμβάσεις που σχετί-
ζονται με τη σημερινή κρίση μέσω του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). και γ) τα 
ποσοστά παρακολούθησης/συμμετοχής του 
ανθρώπινου δυναμικού σε προγράμματα κα-
τάρτισης, κυρίως ενδοεργασιακής, μέσα από 
τα σχετικά στοιχεία της έρευνας εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία του Λο-
γαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγ-
γελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και τη συγκρι-
τική σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλυση του 
Cedefop.3 

Διευκρινίζεται ότι η «επαγγελματική κα-
τάρτιση», στην οποία αναφερόμαστε είναι η 
«συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση», 
που για οικονομία λόγου στο παρόν κείμενο 
αναφέρεται πότε ως «επαγγελματική κατάρ-
τιση» και πότε ως «κατάρτιση» και ορίζεται, 
όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 2 του Ν. 
3879/2010 για τη Διά Βίου Μάθηση4. 

 
2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2000-2010: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΡΑΓΔΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις που 
σημειώνονται στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης στην Ελλάδα, καθορίζονται κύρια 
από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, στις οποίες κα-
τάρτιση και διά βίου μάθηση αναγνωρίζονται 
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περισσότερο από ποτέ ως εργαλεία για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της οι-
κονομίας και πρόσφατα ως ένα βασικό μέσο 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περί-
οδο της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρή-
σιμο να γίνει μια σύντομη επισκόπηση στην 
ευρωπαϊκή διαδρομή της κατάρτισης και διά 
βίου μάθησης την πρόσφατη δεκαετία. 

 
2.1 Η ευρωπαϊκή «μεταρρύθμιση» της 

επαγγελματικής κατάρτισης  
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η 

επαγγελματική κατάρτιση αναδεικνύεται σε 
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών και κοι-
νωνικών πολιτικών «για να καταστεί η Ευρώ-
πη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονο-
μία παγκόσμια». Στη «Στρατηγική της Λισα-
βόνας», εισάγονται μια σειρά από οικονομικές 
και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για την ανά-
πτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινω-
νίας, ως «της πιο ανταγωνιστικής και δυναμι-
κής οικονομίας της γνώσης ανά την υφήλιο, 
ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».5 Ο εκ-
συγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρ-
τισης θεωρήθηκε ως βασική προϋπόθεση για 
την επίτευξη του στόχου αυτού και συνδέεται 
άμεσα με την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Το 2002, με τη δήλωση της Κοπεγχάγης, 
αναγνωρίζεται ότι οι στρατηγικές για τη διά 
βίου μάθηση και την κινητικότητα είναι θεμε-
λιώδεις για την απασχολησιμότητα, την ενερ-
γό συμμετοχή, την κοινωνική συνοχή και την 
προσωπική ανάπτυξη και τίθενται οι κατευθυ-
ντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
σε επίπεδο χωρών και κοινωνικών εταίρων για 
την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών.6 Το 
ζητούμενο των κοινών πολιτικών είναι κυρίως 
η μεγαλύτερη ανταπόκριση των προγραμμά-
των κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας, η καλύτερη πρόβλεψη σε δεξιότητες 
και η αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυ-
τό. Η οπτική αυτή διατρέχει όλα τα ευρωπαϊ-
κά κείμενα-σταθμούς για την επαγγελματική 
κατάρτιση από το 20047 έως το 2010.8  

Το κείμενο για τη στρατηγική ανάπτυξη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» τη 
δεκαετία που διανύουμε (2010-2020) αναφέ-
ρεται στην επαγγελματική κατάρτιση, ως ένα 
από τα κρίσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού, για την αντιμε-
τώπιση των «διαρθρωτικών αδυναμιών της 
ευρωπαϊκής οικονομίας, τη βελτίωση της α-
νταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας 

και τη βάση για μια βιώσιμη κοινωνική οικο-
νομία της αγοράς».  

Η «Ατζέντα με νέες δεξιότητες και νέες 
θέσεις εργασίας»,9 μια από τις επτά εμβλημα-
τικές πρωτοβουλίες για την «Ευρώπη του 
2020», υπογραμμίζει πως η επαγγελματική 
κατάρτιση και γενικότερα η διά βίου μάθηση, 
συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, 
αλλά και στην επίτευξη μιας κοινωνικής και 
ταυτόχρονα ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο Ευρώπης.  

Ωστόσο, στο κείμενο αυτό η απασχόληση 
και η κατάρτιση συνδέονται, επίσης, με μια 
αγορά εργασίας, η οποία έχει «ευελιξία με 
ασφάλεια» (flexicurity), συνδέεται δηλαδή με 
μια αγορά λιγότερο «προστατευτική» σε μό-
νιμη απασχόληση, η οποία, όμως, «επιδιώκει» 
να προστατέψει το «μετακινούμενο» εργατικό 
δυναμικό, μέσω ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης και διά βίου μάθησης.10 Σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον ευελιξίας της εργασίας, για 
να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της μεγα-
λύτερης απασχόλησης (από 69% το 2010 σε 
75% το 2020), για την «Ευρώπη 2020», είναι 
αναγκαίο να υπάρχει, αφενός, πιο ακριβής 
πρόβλεψη για «γνώσεις, δεξιότητες, ικανότη-
τες», αφετέρου, δυνατότητα παροχής τους 
μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Συν-
δυασμός, ο οποίος θεωρείται απαραίτητος όχι 
μόνο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη, αλ-
λά και για την εξισορρόπηση προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας σε ένα εργασιακό περιβάλ-
λον, που, όπως αναφέρθηκε, διαρκώς αλλάζει. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το 2009, το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο κατέληξε σε ένα «νέο στρατηγι-
κό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σης»11 των ενηλίκων, με στόχο τη «βιώσιμη 
οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα» 
και συμφωνεί σε τέσσερις (4) στρατηγικούς 
στόχους : α) υλοποίηση της διά βίου μάθησης 
και της κινητικότητας, β) βελτίωση της ποιό-
τητας και της αποτελεσματικότητας της εκ-
παίδευσης και της κατάρτισης, γ) προαγωγή 
της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά, δ) ενίσχυση 
της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, 
καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.12  

Για την καλύτερη και αποτελεσματικό-
τερη παρακολούθηση των στόχων αυτών τέ-
θηκαν ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης, μετα-
ξύ των οποίων ότι έως το 2020, 15% του αν-
θρώπινου δυναμικού μεταξύ 25-64 ετών θα 
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πρέπει να συμμετέχει σε δράσεις διά βίου μά-
θησης.13 

 
2.1.1 Τα εργαλεία και οι αρχές της 

μεταρρύθμισης 
Το «κτίσιμο» των παραπάνω και η ενσω-

μάτωσή τους στις πολιτικές των κρατών-
μελών της ΕΕ,14 μεθοδεύτηκε σε όλη την προ-
ηγούμενη δεκαετία με την παραγωγή και υιο-
θέτηση διαφόρων «εργαλείων και αρχών διά 
βίου μάθησης». 

Η «δήλωση της Κοπεγχάγης» το 2002 
έβαλε τα θεμέλια για την ανάπτυξη αυτών των 
εργαλείων και αρχών, εκ των οποίων το πρώτο 
είναι το «Europass», το οποίο ψηφίσθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2004.15 Με το 
«Europass», για πρώτη φορά γίνεται προσπά-
θεια δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής 
φόρμας «βιογραφικού σημειώματος», για τις 
γνώσεις και τα επαγγελματικά προσόντα των 
ευρωπαίων πολιτών με ενιαίο και διάφανο 
τρόπο.  

Το 2004, επίσης, σε δύο διαδοχικά ευρω-
παϊκά συμβούλια16 υιοθετούνται μια σειρά 
από «αρχές», με στόχο την κοινή ευρωπαϊκή 
αντίληψη για τη διά βίου μάθηση και την ανα-
γνώρισή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από 
κοινά, μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. 
Για να επιτευχθεί αυτό, το ευρωπαϊκό συμ-
βούλιο πρότεινε και υιοθέτησε δύο βασικές 
αρχές: α) ισότιμη πρόσβαση στη διά βίου μά-
θηση και β) επικύρωση των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων. Στόχος της κοινής αυτής ευρω-
παϊκής αντίληψης είναι τα επαγγελματικά 
προσόντα να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα 
μεταξύ των κρατών-μελών, έτσι ώστε να ε-
φαρμοστεί με μεγαλύτερη ευκολία, αποτελε-
σματικότητα και ταχύτητα η εργασιακή και 
γεωγραφική κινητικότητα.  

Προς το τέλος του 2000 και με την προο-
πτική της Ευρώπης του 2020, αποφασίζονται 
τρία επιπλέον, από τα σημαντικότερα, εργα-
λεία στον τομέα της διά βίου μάθησης, το 
«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων» (ΕΠΠ,  
EQF) (2008), υπό τη μορφή Σύστασης,17 το 
«Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων 
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κα-
τάρτιση» (ECVET) (2009)18 και την ίδια χρο-
νιά το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματι-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση» (EQAVET).19 
Και τα τρία αυτά εργαλεία, στοχεύουν στη συ-
γκρισιμότητα, την ποιότητα, τη διαφάνεια των 
επαγγελματικών προσόντων των ευρωπαίων 
πολιτών, τα οποία αποκτήθηκαν μέσα από 

κάθε διαδρομή μάθησης, τυπικής, μη τυπικής, 
άτυπης, εντός και εκτός της χώρας τους.  

Συστατικό στοιχείο της επιτυχίας όλων 
των παραπάνω αποτελεί η συνεχής συνεργα-
σία μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, η εναρ-
μόνιση των συστημάτων και η στενή σύνδεσή 
τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έ-
τσι στη σύνοδο της Bruges το 201020 το όραμα 
για μια κατάρτιση, η οποία έχει παγκόσμια 
εμβέλεια και αναγνώριση, θέτει ιδιαίτερα φι-
λόδοξους στόχους, μεταξύ των οποίων την α-
ναγνώριση και την πιστοποίηση κάθε μαθησι-
ακής διαδικασίας, με κοινούς δείκτες τόσο σε 
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεγονός 
που οδηγεί το 2012, στη σύσταση του Συμβου-
λίου σχετικά με την αναγνώριση της μη τυπι-
κής και της άτυπης μάθησης.21  

 
2.2 Η ελληνική διαδρομή της 

συνεργασίας και της εναρμόνισης 
 Σε αυτό το έντονα κινητικό και με φιλό-

δοξους στόχους ευρωπαϊκό περιβάλλον, η εξέ-
λιξη της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελ-
λάδα παρουσιάζει, επίσης, ιδιαίτερη δραστη-
ριότητα, κυρίως όμως σε νομοθετικό επίπεδο 
και στη δημιουργία νέων δομών και οργανι-
σμών.22 Επίσης, η συνεχιζόμενη επαγγελματι-
κή κατάρτιση (ΣΕΚ) αναδείχθηκε τη δεκαετία 
αυτή, σε βασικό εργαλείο των ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης23 και αναβάθμισης 
του ανθρώπινου δυναμικού και συνδέθηκε με 
την επιτυχία ή αποτυχία των πολιτικών αυτών, 
κυρίως στο να μειώσουν έστω και σε «λογιστι-
κό» επίπεδο τα ποσοστά ανεργίας. 

 
2.2.1 ΕΚΕΠΙΣ – ΟΑΕΔ και οι 

θυγατρικές του 
Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση 

της εναρμόνισης των ελληνικών πολιτικών και 
πρακτικών με τις ευρωπαϊκές, είναι η ενίσχυ-
ση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνι-
κού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζό-
μενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνο-
δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕ-
ΠΙΣ),24 αλλά και του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο επο-
πτεύει τον φορέα αυτό και έχει μέσω και των 
άλλων δομών και οργανισμών, που θα αναφέ-
ρουμε στη συνέχεια, τη συνολική ευθύνη για 
τον σχεδιασμό και εφαρμογή των πολιτικών 
που αφορούν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση.  

Το ΕΚΕΠΙΣ αναλαμβάνει, ως ο επίσημος 
εθνικός φορέας για την επαγγελματική κα-
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τάρτιση, την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρα-
κολούθηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συ-
στήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα, με 
τη ρύθμιση διαφόρων παραμέτρων που εμ-
πλέκονται στην επαγγελματική κατάρτιση. 
Καταρχήν και κατά κύριο λόγο εποπτεύει και 
πιστοποιεί τις δομές που παρέχουν επαγγελ-
ματική κατάρτιση, δηλαδή τα Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και τα Κέντρα 
Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
(για ειδικές κοινωνικές ομάδες), τα οποία δύ-
νανται να υλοποιούν προγράμματα συγχρη-
ματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.25 
Σε αυτή την περίοδο, το σύστημα της συνεχι-
ζόμενης κατάρτισης περιελάμβανε, επίσης, το 
Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ) 
και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας,26 με αντι-
κείμενο τη διεξαγωγή ερευνών, την αξιολόγη-
ση, αλλά και την παροχή πληροφόρησης για 
ζητήματα κατάρτισης και απασχόλησης. 

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που δρομολογεί-
ται τη δεκαετία του 2000 είναι η αναδιάρ-
θρωση του μεγαλύτερου δημόσιου φορέα για 
την απασχόληση και την επαγγελματική κα-
τάρτιση, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με τη δημιουργία το 
2001 τριών νέων θυγατρικών ανώνυμων εται-
ρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,27 με ε-
ξειδικευμένα αντικείμενα και συγκεκριμένα: 
το «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητι-
κή-Πληροφορική ΑΕ (ΠΑΕΠ)», την «Επαγ-
γελματική Κατάρτιση ΑΕ (ΕΚΑΕ)» και την ΑΕ 
«Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού». Σε αυτό το πλαίσιο, η μεν ΠΑΕΠ ανα-
λάμβανε το κομμάτι των ερευνών και μελετών 
για την κατάρτιση, η δε ΕΚΑΕ, την αρμοδιό-
τητα της υλοποίησης, κυρίως προγραμμάτων 
κατάρτισης, τόσο αρχικής όσο και συνεχιζό-
μενης, ενώ οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού28 την προώθηση ανέργων 
και καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. 

 
2.2.2 ΕΣΣΕΕΚΑ 

Για την υλοποίηση των στόχων της Λισα-
βόνας, αλλά και την εφαρμογή των αρχών της 
«δήλωσης της Κοπεγχάγης» του 2002, όπου 
πλέον γίνεται συζήτηση για τη διά βίου μάθη-
ση και τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών 
χωρών, αλλά και κοινωνικών εταίρων, δημι-
ουργήθηκε το 2003 με τον Ν. 3191/2003 το 
Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και Εκπαίδευσης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕ-
ΕΚΑ). Στο πλαίσιο του ΕΣΣΕΕΚΑ λειτουργούν 

και διασυνδέονται το Σύστημα της Έρευνας 
των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το Σύ-
στημα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, το Σύστημα Αρχικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, το Σύστημα Συνεχιζόμενης Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης, το Σύστημα Πι-
στοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
και των Επαγγελματικών Προσόντων και το 
Σύστημα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά 
Εργασίας. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται 
να συνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας της 
κατάρτισης, από τη διαμόρφωση των προ-
γραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγο-
ράς εργασίας, την πιστοποίηση των αποκτη-
θέντων γνώσεων και προσόντων, έως την το-
ποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή ψηφίζεται το 2005 
ο Ν. 3369/2005, με τον οποίο γίνεται προ-
σπάθεια ρύθμισης της «συστηματοποίησης 
της διά βίου μάθησης» και συμπλήρωσης των 
σχετικών διατάξεων του Ν. 3191/2003 που 
αφορά το «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
με την Απασχόληση». Στο πλαίσιο αυτού του 
νόμου:  
• προσδιορίζονται οι φορείς παροχής διά 

βίου εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτι-
σης,  

• θεσμοθετείται η Εθνική Επιτροπή Διά Βί-
ου Μάθησης ως κεντρικός φορέας συντο-
νισμού παροχής της διά βίου μάθησης, 
στον οποίο μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
παράγοντες για τα θέματα της διά βίου 
μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των κοι-
νωνικών εταίρων και των φορέων του 
ΕΣΣΕΕΚΑ και  

• εισάγεται η έννοια του επαγγελματικού 
περιγράμματος, η ανάπτυξη του οποίου 
είναι προϋπόθεση για την πιστοποίηση 
των προγραμμάτων «διά βίου επαγγελ-
ματικής κατάρτισης».29  

 
2.2.3 Επαγγελματικά περιγράμματα και 

πιστοποίηση εκπαιδευτών/τριων 
Τον Δεκέμβριο του 2005 με την υπ’ αριθμ. 

113708/2005 (ΚΥΑ), θεσμοθετείται το «Σύ-
στημα Πιστοποίησης Προγραμμάτων, Γνώσε-
ων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων»,30 στο οποίο 
ως βασική προϋπόθεση πιστοποίησης των 
προγραμμάτων είναι η σύνδεσή τους με τα 
επαγγελματικά περιγράμματα, τα οποία ωστό-
σο δεν είχαν ακόμα σχεδιαστεί. Αυτό θα ξεκι-
νήσει λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 

 
158 

 



ΕΙΕΑΔ – Ετήσια Έκθεση 2012 

 
2006,31 με τη σχετική προκήρυξη που θα εκ-
δώσει το ΕΚΕΠΙΣ32 και με αναδόχους υλοποί-
ησης τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπρο-
σώπησης εργαζομένων και εργοδοτών, που 
υπογράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση 
εργασίας και υπό μορφή σύμπραξης με τα ε-
ρευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα τους: 
ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, καθώς και ΚΕΚ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Σε 
αυτή την πρώτη φάση του έργου θα προκηρυ-
χθούν και θα πιστοποιηθούν από το ΕΚΕΠΙΣ 
145 επαγγελματικά περιγράμματα και έως το 
2010 θα φθάσουν τα 202 συνολικά πιστοποι-
ημένα επαγγελματικά περιγράμματα.  

Επιπρόσθετα, για τη βελτίωση της ποιο-
τητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης, επιδιώκεται αφενός, η συγκρότηση 
Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδά-
σκουν στα προγράμματα επαγγελματικής κα-
τάρτισης και αφετέρου, η πιστοποίηση αυτών 
βάσει διαδικασίας, η οποία διασφαλίζει ότι οι 
εκπαιδευτές/τριες γνωρίζουν και χρησιμοποι-
ούν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.33 Αρμό-
διος φορέας για την οργάνωση και υλοποίηση 
του εξειδικευμένου Μητρώου εκπαιδευτών εί-
ναι το ΕΚΕΠΙΣ. 

 
2.2.4 Ανακατάταξη αρμοδιοτήτων 

ενόψει του Δ’ Πακέτου 
Η ολοκλήρωση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισί-

ου Στήριξης (ΚΠΣ) το 2006 και η έναρξη του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013, του Δ’ δηλαδή, κατά σει-
ρά οικονομικού "πακέτου", με το οποίο ενι-
σχύεται η χώρα με τη συγχρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα φέρει κάποιες επι-
μέρους καταρχήν αλλαγές, κυρίως σε φορείς 
του δημοσίου, που έχουν ως αντικείμενο δρά-
σεις, μελέτες και προγράμματα για την επαγ-
γελματική κατάρτιση. Σε αυτή την περίοδο α-
ξίζει να σημειωθούν δύο σημαντικές αλλαγές, 
που κατά μία έννοια προαναγγέλλουν τις με-
τέπειτα «ρυθμίσεις» που σημειώνονται στον 
χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.  

Μία από αυτές είναι η μεταφορά, το 
2007, των θυγατρικών του ΟΑΕΔ, «Επαγγελ-
ματική Κατάρτιση ΑΕ» (ΕΚΑΕ) και «Παρατη-
ρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική–Πληροφο-
ρική  ΑΕ» (ΠΑΕΠ) στην άμεση εποπτεία του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας.34 Την ίδια χρονιά η ΕΚΑΕ ορίζε-
ται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικότερα του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της προ-

σαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 
και των επιχειρήσεων» και αντίστοιχα η ΠΑ-
ΕΠ ορίζεται ΕΦΔ για την «Ανάπτυξη και ε-
φαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον 
καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασί-
ας  Σύστημα 1 ΕΣΣΕΕΚΑ». Επίσης, λίγο αργό-
τερα, το 2008, η ΕΚΑΕ θα απωλέσει την αρ-
μοδιότητα σύστασης και λειτουργίας των Ιν-
στιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
του ΟΑΕΔ και η αρμοδιότητα αυτή θα ασκεί-
ται αποκλειστικά, πλέον, από τον ΟΑΕΔ.35 

Η δεύτερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία, 
το 2007, «Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου 
Προγράμματος Διά βίου Μάθησης», με την 
επωνυμία «Σόλων», ο οποίος υπάγεται στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των.36 Αποστολή του είναι να λειτουργεί ως 
«Εθνικό Γραφείο» για τον συντονισμό του 
Προγράμματος Διά Bίου Μάθησης 2007-
2013, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 
1720/ 2006 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου. Το 200837 το Ί-
δρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ορίστηκε 
ως η αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού 
του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη Διά Βί-
ου Μάθηση–Lifelong Learning Program, έχο-
ντας στην αρμοδιότητά της τα τομεακά προ-
γράμματα Comenius, Erasmus, Grundtvig, 
Leonardo da Vinci και τις Επισκέψεις Μελέ-
της. Με αυτή την απόφαση η «Επαγγελματική 
Κατάρτιση ΑΕ» εκχωρεί ακόμα μια αρμοδιό-
τητά της, τη διαχείριση του προγράμματος 
LDV, σε φορέα, ο οποίος είναι μάλιστα εκτός 
του Υπουργείου Εργασίας.38  

 
3 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Οι εξελίξεις που σημειώνονται στην επαγ-
γελματική κατάρτιση τα τελευταία τρία χρό-
νια, τα χρόνια της πιο σοβαρής οικονομικής 
κρίσης που βιώνει η Ελλάδα στην μεταπολι-
τευτική της ιστορία, δείχνουν ότι αυτές ακο-
λουθούν δύο βασικές κατευθύνσεις: η μία σχε-
τίζεται με τις «υποχρεώσεις» και δεσμεύσεις 
της χώρας απέναντι στους ευρωπαίους εταί-
ρους αναφορικά με τους στόχους που έχουν 
τεθεί για την επίτευξη της «Ευρώπης 2020» 
και η άλλη, αφορά την «αξιοποίηση» της ε-
παγγελματικής κατάρτισης στην αντιμετώπι-
ση της «κρίσης ανεργίας», που πλήττει με κα-
ταιγιστικό τρόπο τη χώρα. Και οι δύο έχουν 
μια κοινή συνιστώσα, ένα περιβάλλον ασταθές 
και ευμετάβλητο, με στενότητα οικονομικών 
πόρων, που απαιτεί, ωστόσο, άμεσες και επι-
τυχημένες λύσεις για τη συγκράτηση της α-
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νεργίας και την προσαρμογή του ανθρώπινου 
δυναμικού στις νέες οικονομικές, εργασιακές 
και κοινωνικές συνθήκες. 

Ειδικότερα, στο χώρο της κατάρτισης δι-
ακρίνονται οι παρακάτω βασικές εξελίξεις: 
• ο Νόμος για την «Ανάπτυξη της Διά Βίου 

Μάθησης»,  
• η έναρξη του σχεδιασμού του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων και  
• η εφαρμογή του συστήματος των «επιτα-

γών κατάρτισης» (voucher) για τη συνεχι-
ζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.  

 
3.1 Νόμος 3879/2010 και 

ανακατανομή των επιτελικών 
φορέων 

Η πιο σημαντική εξέλιξη που σημειώθη-
κε τα τελευταία τρία χρόνια στον τομέα της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
είναι η δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισί-
ου για τη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). Συγκεκρι-
μένα, πρόκειται για τον Ν. 3879 /2010 «Ανά-
πτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές δια-
τάξεις», ο οποίος σκοπό έχει την «ανάπτυξη 
της διά βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της 
δικτύωσης των φορέων διά βίου μάθησης και 
της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιό-
τητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύν-
δεση της διά βίου μάθησης με την απασχόλη-
ση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προ-
σωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη».39 Με 
αυτό τον νόμο όλες οι μορφές κατάρτισης που 
υλοποιούνται από φορείς εντός και εκτός τυ-
πικού εκπαιδευτικού συστήματος, εντάσσο-
νται στο σύστημα-δίκτυο της διά βίου μάθη-
σης, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση αναδει-
κνύεται ως ισότιμη με τη γενική εκπαίδευση 
ενηλίκων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλο το φάσμα των συστημά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης, καλύπτο-
ντας όλα τα επίπεδα και τα είδη μάθησης (συ-
μπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και της 
άτυπης μάθησης). 

Σε σχέση με τις θεσμικές εξελίξεις των 
πρόσφατων χρόνων για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση,40 ο Ν. 
3879/2010 τις επικαιροποιεί και τις οργανώ-
νει γύρω από την έννοια του δικτύου, αλλά και 
των αποκεντρωμένων υπηρεσιών διά βίου μά-
θησης, της γενικευμένης πιστοποίησης δομών 
και προσόντων που εμπλέκονται στη διά βίου 
μάθηση, τόσο για την τυπική όσο και για την 
μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. Χαρα-

κτηριστικά σημεία του Νόμου αυτού, τα οποία 
επηρεάζουν το καθεστώς της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, εί-
ναι:  
• η αναβάθμιση της επαγγελματικής κα-

τάρτισης, μέσω της αναγνώρισή της ως 
ισότιμης της γενικής εκπαίδευσης στο 
πλαίσιο της διά βίου μάθησης,41 

• η αποκέντρωση των δράσεων διά βίου 
μάθησης, με την ανάθεση στις περιφέρει-
ες και τους δήμους της χώρας της υλοποί-
ησης προγραμμάτων επαγγελματικής κα-
τάρτισης και διά βίου μάθησης,42 

• η καθιέρωση του Μητρώου Φορέων ΔΒΜ, 
για τους φορείς άτυπης μάθησης, 

• η αντιστοίχιση των προγραμμάτων κα-
τάρτισης με τα επαγγελματικά περιγράμ-
ματα και η υποχρέωση της πιστοποίησης 
με σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
επάρκειας, 

• η ίδρυση του «Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ)» ο ο-
ποίος ορίζει τις προδιαγραφές της πιστο-
ποίησης «των εκροών της μη τυπικής εκ-
παίδευσης και της άτυπης μάθησης» και ο 
οποίος αποτελεί την εθνική δομή των Ευ-
ρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέ-
ματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργα-
λείων διαφάνειας και κινητικότητας,43 

• η θέσπιση του Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων (ΕΠΠ), «για την ταξινόμηση των 
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση 
μιας μαθησιακής διαδικασίας».44 
Επιπρόσθετα, προτείνονται κίνητρα για 

την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, καθορί-
ζεται το πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιό-
τητας των υπηρεσιών της και επιβεβαιώνεται 
η σημασία της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων στο Δίκτυο της ΔΒΜ για αποτελεσμα-
τική σύνδεση με την αγορά εργασίας.45  

Για την προετοιμασία και την υποστήριξη 
των ανωτέρω είχαν προηγηθεί διάφορες αλ-
λαγές ως προς τους αρμόδιους φορείς άσκη-
σης πολιτικής για τη ΔΒΜ. Συγκεκριμένα, το 
200846 η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, του Υπουργείου Παιδείας μετονο-
μάζεται σε Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μά-
θησης (ΓΓΔΒΜ), αναλαμβάνοντας επιτελικό 
ρόλο στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 
πολιτικών για τη Διά Βίου Μάθηση. 

Το 2009, με απόφαση του τότε Πρωθυ-
πουργού το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
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των.  

Επίσης, το 2009, το Εθνικό Κέντρο Πι-
στοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), το οποίο από την ί-
δρυσή του (1997) εποπτευόταν από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων,47 με στόχο να 
αποτελέσει μαζί με τον Οργανισμό Πιστοποί-
ησης Προσόντων και το Εθνικό Κέντρο Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού, τους επιτελι-
κούς φορείς του Υπουργείου παιδείας για την 
ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης.  

Το 2011, μετά την υπογραφή του «Μνη-
μονίου 1» για τον περιορισμό των δημοσιονο-
μικών δαπανών και τη δημοσιονομική προ-
σαρμογή της χώρας, πραγματοποιείται στη 
δημόσια και ευρύτερη δημόσια διοίκηση ένας 
κύκλος συγχωνεύσεων και καταργήσεων ορ-
γανισμών. Μεταξύ αυτών που συγχωνεύονται 
είναι το ΕΚΕΠΙΣ με το Εθνικό Κέντρο Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ) και 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό-
ντων (ΕΟΠΠ). Οι τρεις αυτοί φορείς συγκρο-
τούν έναν νέο ενιαίο φορέα, τον Εθνικό Οργα-
νισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).48 

Με αυτή την ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των υπουργείων και τις συγχωνεύσεις 
οργανισμών, το Υπουργείο Παιδείας αναλαμ-
βάνει εξ ολοκλήρου τον συντονισμό και τη δι-
αμόρφωση του πλαισίου της Διά Βίου Μάθη-
σης στη χώρα μας, κομμάτι της οποίας αποτε-
λεί η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
με βασικούς πρωταγωνιστές: 

̶ τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(ΓΓΔΜ), για τη χάραξη πολιτικής ΔΒΜ, 

̶ τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού προσα-
νατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος συστά-
θηκε βάσει της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 119959/ 
2010-2011, αποτελείται από τους συγχω-
νευθέντες οργανισμούς ΟΕΕΚ, ΕΚΕΠΙΣ 
και ΕΚΕΠ για τη διασφάλιση ποιότητας 
εισροών εκροών, 

̶ το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθη-
σης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο προέκυψε από 
τη συγχώνευση δια απορροφήσεως του 
Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων (ΙΔΕΚΕ) και του Ινστιτούτου Νεο-
λαίας σε ενιαίο φορέα (ΚΥΑ 127175/Η 
ΦΕΚ Β2508/411-2011), για δράσεις, μελέ-
τες, υποστήριξη ΔΒΜ που απευθύνονται 
στη νέα γενιά. 
Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Γενικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλ-
λων Πόρων,49 καθώς και των εποπτευόμενων 
φορέων του, τον «Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού» (ΟΑΕΔ), την «Επαγ-
γελματική Κατάρτιση ΑΕ» (ΕΚΑΕ) και την 
«Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - 
Πληροφορική ΑΕ» (ΠΑΕΠ), επιφορτίζεται για 
την εφαρμογή έργων και δράσεων επαγγελ-
ματικής κατάρτισης, τη διενέργεια μελετών 
αναφορικά με την κατάρτιση, απασχόληση 
και εν γένει τη σύνδεση της επαγγελματικής 
κατάρτισης με την αγορά εργασίας.  

Το 2011, στο πλαίσιο νέου κύματος συγ-
χωνεύσεων οι δύο εταιρείες «ΕΚΑΕ» και 
«ΠΑΕΠ» θα καταργηθούν και θα προκύψει 
ένα νέο νομικό πρόσωπο, το «Εθνικό Ινστι-
τούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ)».50 Έτσι, στο νέο περιβάλλον, το Υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, έχει ως βασική αρμοδιότητα στον τομέα 
της επαγγελματικής κατάρτισης την εφαρμο-
γή και διαχείριση δράσεων που αφορούν την 
κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την αγορά 
εργασίας.  

Οι επιτελικοί φορείς του για την υλοποίη-
ση των δράσεων αυτών είναι: 

̶ ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 

̶ το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Αν-
θρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 
α) Ο ΟΑΕΔ, παρεμβαίνει στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης μέσω δύο βασι-
κών δράσεων: τα συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα και τα προγράμματα που υλοποιεί 
με πόρους από τον «Λογαριασμό για Απασχό-
ληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ). 

β) Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), εμπλέκεται 
στη ΣΕΚ μέσω των συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων που διαχειρίζεται και των με-
λετών-ερευνών που διενεργεί για τον τομέα 
της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τέλος, σε αυτό το σχήμα βασικό και ολοέ-
να πιο σημαντικό ρόλο έχουν οι κοινωνικοί 
εταίροι, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η 
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδας (ΓΣΕΕ). Συμμετέχοντας σε διοικητι-
κά συμβούλια δημόσιων οργανισμών και φο-
ρέων και υλοποιώντας ως ανάδοχοι προγράμ-
ματα και έρευνες για την κατάρτιση, συμμετέ-
χουν καθοριστικά στη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή των πολιτικών κατάρτισης και απασχό-
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λησης. Επίσης, στην Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, την οποία συνυπέγραφαν 
οι κοινωνικοί εταίροι με την κυβέρνηση, προ-
βλεπόταν η παροχή επαγγελματικής κατάρτι-
σης από τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, 
ενώ οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν και 
στην επιτροπή για τη διαμόρφωση των επαγ-
γελματικών περιγραμμάτων. 

 
3.2 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), 
έχει τις ρίζες του στο ψήφισμα του Συμβουλί-
ου της 27ης Ιουνίου 2002,51 σχετικά με τη διά 
βίου μάθηση και την ανάγκη για αυξημένη 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, μεταξύ κρατών μελών και κοινω-
νικών εταίρων, συνεργασία, η οποία γίνεται 
πιο συγκεκριμένη στις «κοινές εκθέσεις του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκ-
παίδευση και κατάρτιση 2010», οι οποίες εκ-
δόθηκαν το 2004 και το 2006 και στις οποίες 
τονίστηκε η ανάγκη για ανάπτυξη ενός Ευρω-
παϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσό-
ντων». Στη συνέχεια, το 2008, η «ανάγκη» θα 
γίνει σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής52 
και τα κράτη μέλη θα ξεκινήσουν τη διαδικα-
σία «συμμόρφωσης» σε αυτήν.  

Στην Ελλάδα, η «δόμηση» του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων και η σύνδεσή του με το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, αποτελεί μία 
βασική προτεραιότητα στον Νόμο για την Α-
νάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης. Ο σχεδιασμός 
για την ανάπτυξη του ΕΠΠ ξεκίνησε τον Φε-
βρουάριο του 2010, αλλά επίσημη ημερομηνία 
έναρξης διαδικασιών υλοποίησής του είναι ο 
Σεπτέμβριος του 2010, με τη ψήφιση του Νό-
μου για τη ΔΒΜ. Αρχικά, κεντρικό ρόλο στην 
υλοποίηση του ΕΠΠ είχε η Γενική Γραμματεία 
Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου 
Παιδείας και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Στις πρώτες ενέρ-
γειες της ΓΓΔΒΜ, περιλαμβάνονται η δημόσια 
διαβούλευση (από 03 έως 9/10/2010) από την 
Εθνική Επιτροπή για την Προετοιμασία της 
Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία συστάθηκε 
το Μάιο του 2009, καθώς και η υποβολή Τε-
χνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) στην ΕΕ για τη 
χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ΕΠΠ, από 
κοινοτικά κονδύλια. Στη συνέχεια, με τη σύ-
σταση του ΕΟΠΠΕΠ, το 2011, η αρμοδιότητα 
ανάπτυξης του ΕΠΠ περνάει στον νέο φορέ-
α.53 Σήμερα, οι επιτελικοί φορείς για την υλο-
ποίησή του είναι το Υπουργείο Παιδείας, το 
οποίο έχει τη συνολική εποπτεία του έργου, ο 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσό-
ντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(ΕΟΠΠΕΠ), ο καθ’ ύλη αρμόδιος φορέας για 
την ανάπτυξή του, η Γνωμοδοτική Επιτροπή, η 
οποία γνωμοδοτεί για θέματα που αφορούν 
την ανάπτυξη του Πλαισίου από τον ΕΟΠ-
ΠΕΠ και άλλοι φορείς όπως κοινωνικοί εταί-
ροι, φορείς πιστοποίησης, εκπαιδευτικοί φο-
ρείς.54  

Οι στόχοι της ανάπτυξης ενός Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) είναι η προώθη-
ση της διά βίου μάθησης και της κινητικότη-
τας εκπαιδευομένων και εργαζομένων,55 στο 
πλαίσιο της ικανοποίησης των στόχων της 
«Ευρώπης 2020». Το ΕΠΠ αφορά, πιο συγκε-
κριμένα, ταξινόμηση των «γνώσεων, δεξιοτή-
των, ικανοτήτων», που αποκτά ένα άτομο με 
την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασί-
ας και στηρίζεται κυρίως στη λογική της «αξι-
ολόγησης και της επικύρωσης» του μαθησια-
κού αποτελέσματος.56 Δηλαδή, το ΕΠΠ κατα-
τάσσει σύμφωνα με μία προκαθορισμένη και 
προσυμφωνημένη κλίμακα, τα «προσόντα» 
του ατόμου, τα οποία μπορεί να έχει αποκτή-
σει μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της εμπειρίας ή και της εργασίας. Η κατάταξη 
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά ερ-
γασίας ευέλικτη και «ανοικτή», όπου αναζη-
τούνται συνεχώς νέες ισορροπίες μεταξύ προ-
σφοράς και ζήτησης εργασίας, μεταξύ εκπαί-
δευσης/κατάρτισης και απασχόλησης. Στο 
πλαίσιο αυτό το ΕΠΠ αποτελεί ένα ακόμα ερ-
γαλείο που προτείνει η ΕΕ για τη γεφύρωση 
αυτών των δύο κόσμων, αφενός της γνώσης 
(δεξιότητας, ικανότητας), αφετέρου της εργα-
σίας. Μιας γνώσης και εργασίας που αποδε-
σμεύεται από «τοπικά» εθνικά χαρακτηριστι-
κά και αποκτά χαρακτήρα διευρωπαϊκό, επι-
διώκοντας τη δημιουργία ενός εργατικού δυ-
ναμικού, το οποίο είναι «ετοιμοπόλεμο» και 
«εξαγώγιμο» από εργασία σε εργασία και από 
χώρα σε χώρα. Με λίγα λόγια, ένα ανθρώπινο 
δυναμικό, που μπορεί να ανταποκριθεί κατά 
τη διάρκεια της εργασιακής του ζωής, σε αλ-
λαγές όχι μόνο εργασιακού αντικειμένου, αλ-
λά και τόπου εργασίας.  

 
3.3 Επιταγές κατάρτισης  VOUCHER  

Στον τομέα της υλοποίησης και διαχείρι-
σης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτι-
σης, εισάγεται τον Μάιο του 2011 από το Υ-
πουργείο Εργασίας, στην τροποποιημένη ΚΥ-
Α, με θέμα το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
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συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤ-
ΠΑ(…)»57 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), 
μια καινοτομία για το ελληνικό περιβάλλον 
κατάρτισης, η οποία αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο οι ωφελούμενοι των ενεργειών κατάρτι-
σης, εργαζόμενοι και άνεργοι, δύνανται να 
λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. Συγκεκριμέ-
να, εισάγεται το μοντέλο της «επιταγής κα-
τάρτισης» (training voucher) για τους δικαι-
ούχους των προγραμμάτων και εφόσον αυτοί 
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκά-
στοτε προκήρυξη. Η «επιταγή κατάρτισης», 
σύμφωνα με την τροποποιημένη ΚΥΑ,58 εμπε-
ριέχει μια συγκεκριμένη αξία για υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, την οποία «ε-
ξαργυρώνει» ο δικαιούχος με ώρες κατάρτι-
σης και εκπαίδευσης σε φορέα που επιλέγει. Ο 
φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει στη δι-
αδικασία θα πρέπει να είναι μέλος του Μη-
τρώου (πιστοποιημένου) ΚΕΚ και να έχει δη-
λώσει στο Μητρώο τις δομές του που συμμε-
τέχουν στην κατάρτιση. Η δυνατότητα που 
παρέχει το σύστημα στον ενδιαφερόμενο να 
επιλέξει τον φορέα κατάρτισης και μάλιστα 
μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πα-
ραλαβή της «επιταγής κατάρτισης», είναι η 
βασική καινοτομία του συστήματος. Χάρη σε 
αυτό το σύστημα: α) επιτυγχάνεται ποιοτική 
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
από τα ΚΕΚ, αφού στο πλαίσιο του ανταγωνι-
σμού ο ενδιαφερόμενος επιλέγει φορείς που 
παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση, β) προωθείται η διαφάνεια στη διαχείριση 
των πόρων για εκπαίδευση και κατάρτιση και 
γ) παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στον ενδι-
αφερόμενο ως προς τον χρόνο και τον τόπο 
που θα καταρτισθεί.  

Τα προγράμματα κατάρτισης και η διαδι-
κασία για την απόκτηση των «επιταγών κα-
τάρτισης» ανακοινώνονται στην ειδική ιστο-
σελίδα http://www.voucher.gov.gr/ του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας. Από το 2011 έως σήμερα έχουν 
προκηρυχθεί με το σύστημα αυτό τρία (3) 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε ανέρ-
γους/ες.59 Σημειώνεται εδώ ότι επιταγή κα-
τάρτισης υπάρχει και για τα Ινστιτούτα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου 
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, η λεγόμενη Επιταγή Αρχικής Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης στους Καταρτιζό-
μενους Δημόσιων και Ιδιωτικών ΙΕΚ. 

Το σύστημα χρηματοδότησης της κατάρ-
τισης μέσω «voucher», δεν είναι ωστόσο κάτι 

πρόσφατο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η δυ-
νατότητα χρήσης του αναφέρεται για πρώτη 
φορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο «Λευκό Βι-
βλίο (ή Βίβλος) για την Ανάπτυξη, την Αντα-
γωνιστικότητα και την Απασχόληση»,60 το 
οποίο δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή το 1994. Σε αυτό το «Βιβλίο», στο οποίο 
περιλαμβάνονται προτάσεις και μέτρα για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απα-
σχόλησης, αναφέρεται ότι το σύστημα χρήσης 
των «κουπονιών κατάρτισης», που εφαρμοζό-
ταν ήδη σε κάποιες λίγες χώρες της ΕΕ κυρίως 
για τους νέους, θα πρέπει να γενικευθεί, με 
στόχο να έχουν όλοι οι άνθρωποι, σε όλη τη 
διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, τη δυνα-
τότητα απόκτησης νέων γνώσεων και επικαι-
ροποίησης των προσόντων τους. Επίσης, σε 
μελέτη του Cedefop το 2000,61 το «voucher» 
αναφέρεται ως ένα καλό εργαλείο για τη κα-
τανομή των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 
κατάρτιση.  

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ε-
φαρμόζουν το σύστημα του «κουπονιού κα-
τάρτισης» στο πλαίσιο των ενεργητικών πολι-
τικών απασχόλησης, από το 2000 ήδη, είναι 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η 
Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Παραλλαγή και 
εξέλιξη του «κουπονιού» κατάρτισης αποτελεί 
το σύστημα των Ατομικών Λογαριασμών Μά-
θησης.  

 
4 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Οι θεσμικές εξελίξεις και αλλαγές που ση-
μειώθηκαν στην επαγγελματική κατάρτιση εί-
ναι μέρος, ωστόσο, της εικόνας της κατά την 
πρόσφατη περίοδο. Ένα άλλο, καίριο, κομμά-
τι, στην προσέγγιση της επαγγελματικής κα-
τάρτισης είναι η χρηματοδότηση της. Στην 
Ελλάδα προέρχεται από δύο βασικές πηγές:  

α) δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότη-
ση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, μέ-
σω κυρίως των επιχειρησιακών προγραμμά-
των (ΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας και του 
Υπουργείου Παιδείας και  

β) ιδιωτική δαπάνη από πόρους του Λο-
γαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγ-
γελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), τα κονδύλια 
του οποίου προέρχονται από εισφορές των ερ-
γοδοτών και των εργαζομένων κατά 0,45% 
του συνολικού μισθού κάθε εργαζόμενου.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη 
συγχρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή ένω-
ση, η οποία αποτελεί στην παρούσα περίοδο, 
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τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης δρά- σεων για την κατάρτιση. 

 
Πίνακας 1 

Μεταβολές προϋπολογισμού για «Συστημικές Παρεμβάσεις» (ΘΑ.1) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες62 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
1.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 58.502.870 23.842.152 
1.2 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 44.438.955 20.201.548 
1.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 5.208.175 1.382.781 

 ΣΥΝΟΛΟ 108.152.007 45.428.492 
Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 
(αναθεωρημένου Ε.Π.) 

 
Πίνακας 2 

Μεταβολές προϋπολογισμού για «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και 
του ανθρώπινου δυναμικού » (ΘΑ.2) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
2.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 312.269.779 253.492.270 
2.2 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 207.680.846 189.238.339 
2.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 18.783.000 9.827.995 

 ΣΥΝΟΛΟ 538.735.632 452.560.615 
Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 
(αναθεωρημένου Ε.Π.) 

 
Πίνακας 3 

Μεταβολές προϋπολογισμού «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» (ΘΑ.3) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
3.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 898.283.000 881.450.697 

3.2 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 659.900.056 727.436.729 

3.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 66.236.146 44.033.674 
 ΣΥΝΟΛΟ 1.624.419.502 1.652.923.111 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 
(αναθεωρημένου Ε.Π.) 

 
Πίνακας 4 

Μεταβολές Προϋπολογισμού «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» (ΘΑ.4) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
4.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 174.117.574 149.063.289 

4.2 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 123.341.197 117.784.676 

4.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 12.367.450 7.007.598 
 ΣΥΝΟΛΟ 309.826.221 273.857.574 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 
(αναθεωρημένου Ε.Π.) 
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4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) 

Πολλές, για να μην πούμε οι περισσότερες 
θεσμικές ρυθμίσεις, φαίνεται ότι πραγματο-
ποιήθηκαν με απώτερο στόχο, τη δυνατότητα 
εκταμίευσης κοινοτικών κονδυλίων από τα ευ-
ρωπαϊκά πακέτα στήριξης. Αν και δεν έχουν 
έως σήμερα μετρηθεί η αναλογία και τα ποσο-
στά συμμετοχής ιδιωτικής, δημόσιας και κοι-
νοτικής χρηματοδότησης για προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, είναι βέβαιο ότι 
ο τομέας αυτός αναδείχθηκε σε υπολογίσιμο 
οικονομικό μέγεθος στην οικονομία της Εκ-
παίδευσης Διά Βίου, χάρη στα κοινοτικά κον-
δύλια.63 Τα κονδύλια αυτά προέρχονται κύρια 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),64 
το οποίο στην παρούσα περίοδο (2007-2013) 
κατανέμει στη χώρα μας πόρους για την επαγ-
γελματική κατάρτιση μέσω του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου Δυναμικού» και για τη Διά Βίου Μάθη-
ση (γενικότερα) μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση». Η διαχείριση των πό-
ρων γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο 
από τα τέσσερα τομεακά προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην 
Ελλάδα,65 που στόχο έχουν την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση και 
τη διά βίου μάθηση, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για 
την περίοδο 2007-2013.  

Το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
αποτελεί το κατεξοχήν πρόγραμμα, με το ο-
ποίο χρηματοδοτούνται δράσεις συνεχιζόμε-
νης επαγγελματικής κατάρτισης, κυρίως για 
ανέργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
σε μικρότερο βαθμό για εργαζόμενους.66 Τρεις 
(3) από τους συνολικά έξι (6) θεματικούς άξο-
νες του Επιχειρησιακού περιλαμβάνουν δρά-
σεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς και να προάγουν την 
κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος αυτού αναπτύσσονται δρά-
σεις γύρω από πέντε (5) βασικά θεματικούς 
άξονες: 
1. «Συστημικές Παρεμβάσεις» (Θ.1) 
2. «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 

επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυνα-
μικού» (Θ.2) 

3. «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απα-
σχόληση» (Θ.3) 

4. «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία 
ίσων ευκαιριών» (Θ.4) 

5. «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Το-
μέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προά-
σπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυ-
σμού» (Θ.5). 
Στους θεματικούς άξονες προτεραιότητας 

2, 3 και 4 περιλαμβάνονται δράσεις συνεχιζό-
μενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργα-
ζομένους/νες μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων, για ανέργους και άνεργες με βάση η-
λικιακή και κλαδική προσέγγιση, αλλά και για 
άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το ΕΠ 
χρηματοδοτεί δηλαδή δράσεις κατάρτισης, 
που η τρέχουσα οικονομική συγκυρία τις φέρ-
νει περισσότερο από ποτέ στην επικαιρότητα, 
παρότι το εν λόγω πρόγραμμα είχε σχεδιασθεί 
σε περίοδο υποσχόμενης οικονομικής ανάπτυ-
ξης και αύξησης της απασχόλησης.67  

Πώς όμως εξελίσσεται το κατεξοχήν Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα για το ανθρώπινο δυ-
ναμικό στην περίοδο της έντονης οικονομικής 
κρίσης, της βαθιάς ύφεσης και καλπάζουσας 
ανεργίας; Μία εμπεριστατωμένη εισήγηση ως 
προς τις επιβεβλημένες προσαρμογές υπο-
βλήθηκε στο πλαίσιο της πρότασης αναθεώ-
ρησης του ΕΠ.68 Στο παρόν κείμενο σημειώ-
νουμε τρία βασικά σημεία:  
1. τη μείωση της συνολικής δημόσιας δαπά-

νης του ΕΠ, 
2. την επανασχεδίαση προγραμμάτων με 

στοχοθέτηση τις άμεσα πληττόμενες κα-
τηγορίες εργαζομένων και ανέργων λόγω 
της κρίσης και  

3. την καθυστέρηση έναρξης των προγραμ-
μάτων κατάρτισης. 
 

1. Η μείωση της συνολικής δημόσιας δαπά-
νης του ΕΠ είναι από 3.013.333.333€ (2007) 
σε 2.740.768.962€ (2012). Η μείωση αυτή εί-
ναι ιδιαίτερα εμφανής στον Θεματικό Άξονα 1 
«Συστημικές Παρεμβάσεις» (Π.1) σε αντίθεση 
με τον Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση» (Π.3), ο ο-
ποίος σημειώνει και δικαιολογημένα μικρή ε-
νίσχυση. Ο άξονας αυτός, εξάλλου, έχει και τη 
μερίδα του λέοντος, από άποψη προϋπολογι-
σμού, στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΠ 
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(πλέον 60%). Από τους πέντε θεματικούς άξο-
νες είναι αυτός που συγκεντρώνει το μεγαλύ-
τερο μέρος των ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των δράσε-
ων επαγγελματικής κατάρτισης που αφορούν 
την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών α-
νεργίας. Η διατήρηση και μικρή έστω αύξηση 
του προϋπολογισμού στον Άξονα 3, παρά τη 
σημαντική μείωση της εθνικής συμμετοχής 

(βλέπε Π.7) επετεύχθη, αφενός με την αύξηση 
της κοινοτικής συμμετοχής, αφετέρου με τη 
μεταφορά πόρων από άλλους θεματικούς άξο-
νες (όπως το ΘΑ1) στον ΘΑ 3.  

Ο λόγος της μείωσης αυτής οφείλεται εξ 
ολοκλήρου, στη μείωση των κονδυλίων της 
εθνικής συμμετοχής στις δράσεις, όπως απο-
τυπώνεται στους παρακάτω πίνακες.  

 
Πίνακας 5 

Eθνική συμμετοχή & ΕΚΤ, στο Ε.Π. (ΘΑ.1) «Συστημικές Παρεμβάσεις» 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ Εθνική Συμμετοχή 

2007 2011 2007 2011 
1.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 44.693.853 21.275.902 10.059.219 2.566.250 

1.2 (3)Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 33.949.584 16.161.238 7.641.013 4.040.310 

1.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 2.469.061 1.175.363 2.405.291 207.418 

 ΣΥΝΟΛΟ 81.114.505 38.614.514 20.107.530 6.815.989 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 (αναθεωρημένου Ε.Π.) 
 

Πίνακας 6 
Eθνική συμμετοχή & ΕΚΤ, στο Ε.Π. (ΘΑ.2) «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου 

δυναμικού» 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ Εθνική Συμμετοχή 

2007 2011 2007 2011 

2.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 246.201.294 226.207.629 45.412.290 27.284.641 

2.2 (3)Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 164.771.539 151.390.671 29.085.033 37.847.668 

2.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 9.092.158 8.353.796 8.486.927 1.474.199 

 ΣΥΝΟΛΟ 420.066.998 385.954.107 82.986.257 66.608.519 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 (αναθεωρημένου Ε.Π.) 
 

Πίνακας 7 
Eθνική συμμετοχή & ΕΚΤ, στο Ε.Π. (ΘΑ.3) «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ Εθνική Συμμετοχή 

2007 2011 2007 2011 

3.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 678.612.909 786.575.751 162.735.007 94.874.946 

3.2 (3)Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 498.025.567 581.650.758 120.090.320 145.785.971 

3.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 32.281.639 32.428.623 29.709.037 6.605.051 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.208.922.122 1.400.657.143 312.536.371 247.267.979 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 (αναθεωρημένου Ε.Π.) 
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Πίνακας 8 

Eθνική συμμετοχή & ΕΚΤ, στο Ε.Π. (ΘΑ.4) «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών» 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ Εθνική Συμμετοχή 

2007 2011 2007 2011 

4.1 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης 133.018.162 133.018.862 29.938.476 16.044.427 

4.2 (3)Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 94.227.741 94.227.741 21.207.782 23.556.935 

4.3 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 5.956.458 5.956.458 5.618.288 1.051.140 

 ΣΥΝΟΛΟ 233.204.368 233.205.072 56.766.553 40.654.513 

Πηγή: Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτικοί Πίνακες, 2007 & 2012 (αναθεωρημένου Ε.Π.) 

 
2. Επανασχεδίαση προγραμμάτων με στο-

χοθέτηση τις άμεσα πληττόμενες κατηγορίες 
εργαζομένων και ανέργων λόγω της κρίσης.  

Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται 
στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΑΔ 
(http://www.epanad.gov.gr/) και του ΕΣΠΑ, 
(http://www.espa.gr) από το 2007, ημερομη-
νία έγκρισης του ΕΠ «Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» έως σήμερα, έχουν προκηρυχθεί και βρί-
σκονται σε φάση υλοποίησης ή έχουν ολοκλη-
ρωθεί, διάφορες δράσεις κατάρτισης ή δρά-
σεις που περιλαμβάνουν και κατάρτιση. Στό-
χος, επιτακτικός θα λέγαμε, όχι μόνο να συ-
γκρατήσουν την ανεργία, αλλά και να στρέ-

ψουν (επισφαλείς) εργαζόμενους και ανέρ-
γους σε νέους επαγγελματικούς-εργασιακούς 
δρόμους, στους οποίους οι νέες τεχνολογίες 
έχουν σημαντικό ρόλο, αν κρίνουμε από το 
συνολικό αριθμό των ανέργων στους οποίους 
απευθύνονται τα σεμινάρια ΤΠΕ (61.069).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δράσεις 
αυτές ανά ομάδα στόχο, δίνοντας και στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των ωφελούμενων (ό-
πως προβλέπεται στην πρόσκληση), τον προ-
ϋπολογισμό της δράσης, τον αρμόδιο φορέα 
υλοποίησης-διαχείρισης και την ημερομηνία 
έναρξης της δράσης.  

 
Πίνακας 9 

Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης για ανέργους/ες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας 

Αριθμός 
ωφελούμενων 

Ημερομηνία 
Έναρξης Προϋπ/σμός 

1 
Κατάρτιση ανέργων σε 
εξειδικευμένες δεξιότητες 
χρήσης ΤΠΕ 

ΕΥΕΕΚΤ 4.000 αναμένεται 14.400.000 

2 

Κατάρτιση Ανέργων με 
Επιχορήγηση (Training 
Voucher) στον παραγωγικό 
τομέα Β' της οικονομίας με 
υποχρεωτική απασχόληση 

ΤΕΕ 
voucher.gov.gr 4.900 2012 30.576.000 

3 Ηλεκτρονική μάθηση ΤΠΕ 
για ανέργους ΕΥΕΕΚΤ 10.000 αναμένεται 15.600.000 

4 Κατάρτιση σε βασικές 
δεξιότητες ΤΠΕ ΕΥΕΕΚΤ 28.735 2011 30.000.000 

5 

Kατάρτιση ανέργων σε 
αντικείμενα ορυχείων–
λατομείων, με υποχρεωτική 
απασχόληση 

ΤΕΕ 
voucher.gov.gr 4.900 2012 30.576.000 

6 

Κατάρτιση Ανέργων 
Δημοσιογράφων σε 
Πιστοποιημένα ΚΕΚ, μέσω 
Επιταγής Κατάρτισης 
(Training Voucher) 

Πρωτοβάθμιοι 
φορείς των 
Ενώσεων 
Συντακτών 

2.000 2012 6.800.000 

7 
Kατάρτιση ανέργων με 
υποχρεωτική απασχόληση 
σε πράσινα επαγγέλματα 

ΕΥΕΕΚΤ 7.500 2011 94.600.000 

συνεχίζεται 
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8 

Κατάρτιση ανέργων σε 
πιστοποιημένα ΚΕΚ με 
υποχρεωτική απασχόληση 
σε θέσεις συναφείς με 
θέματα κατασκευαστικών  
τεχνικών έργων 

ΕΥΕΕΚΤ 7.000 2011 89.600.000 

9 
Κατάρτιση ανέργων με 
υποχρεωτική απασχόληση 
στον τουρισμό 

ΕΥΕΕΚΤ 3.600 2011 45.400.000 

10 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την 
απασχόληση και κατάρτιση 
10.000 δικαιούχων 
επιταγής επανένταξης στην 
αγορά εργασίας 

ΟΑΕΔ 10.000 2011 111.560.000 

11 

Κατάρτιση ανέργων σε 
βασικές δεξιότητες ΤΠΕ, 
μέσω επιταγής κατάρτισης 
(training voucher) 

ΕΥΕΕΚΤ 
ΟΑΕΔ 18.334 2012 22.000.000 

12 
Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση σε όλη την 
Ελλάδα (ΤοπΣΑ) 

ΕΥΔΕ.Π.ΑΝ.Α.Δ. 30.000 2012 80.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  130.969  571.112.000 
Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας 

 
Πίνακας 10 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας 

Αριθμός 
ωφελούμενων 

Ημερομηνία 
Έναρξης Προϋπ/σμός 

1 

Ενίσχυση του Ανθρώπινου 
Δυναµικού των Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων σε 
Θέµατα Εξωστρέφειας 

ΕΕΔΕ 7.000 2012 3.500.000 

2 
Δράσεις κατάρτισης 
ανθρώπινου δυναµικού σε 
θέµατα τουρισµού 

Γενική 
Γραμματεία 
Τουρισμού 

3.000 2012 
 6.000.000 

3 

Πρόγραμμα Κατάρτισης/ 
Επανακατάρτισης για 
αυτοαπασχολούμενους και 
εργαζόμενους σε 
επιχειρήσεις σε όλους τους 
κλάδους της οικονομίας με 
στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 19.320 2012 
 8.500.000 

4 

Διαρθρωτική προσαρμογή 
εργαζομένων μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
που απασχολούν 149 άτομα, 
εντός της οικονομικής κρίσης 

Εθνικό Ινστιτούτο 
Εργασίας και 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ) 

19.254 
Επιχειρήσεις 
606 Κλαδικοί 

φορείς  
60.000 

Εργαζόμενοι  

2012 200.000.000 

5 Επιμόρφωση συνδικαλιστών 
της ΕΣΕΕ ΕΣΕΕ συνδικαλιστές 2012  

6 

Διαρθρωτική προσαρμογή 
εργαζομένων και 
επιχειρήσεων εντός της 
οικονομικής κρίσης>50 
εργαζόμενους 

ΟΑΕΔ 14.000 2011 110.000.000 

7 

Επαγγελματική Κατάρτιση 
αυτοαπασχολουμένων στον 
πρωτογενή τομέα (νέοι 
γεωργοί) 

 ΟΓΕΕΚΑ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ»  8.842 2012 8.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  112.162  336.000.000 
Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας 
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Πίνακας 11 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης για Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας 

Αριθμός 
ωφελούμενων 

Ημερομηνία 
Έναρξης Προϋπ/σμός 

1 

Παρεμβάσεις για ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) 
από πιστοποιημένα 
Εξειδικευμένα Κέντρα 
Κοινωνικής και 
Επαγγελματικής Ένταξης. 
Προκατάρτιση  Κατάρτιση 

ΕΥΕΕΚΤ 
ΟΑΕΔ 7.000 αναμένεται 80.000.000 

2 

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής 
Ένταξης για Ευάλωτες 
Ομάδες (περιλαμβάνει και 
δράσεις κατάρτισης) 

Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις (βλ. 
ιστοσελίδα 
www.keko.gr) 

12.300 2012 60.000.000 

3 

Προγράμματα για την 
ενίσχυση ανέργων από 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 
σε εξειδικευμένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
  

Εξειδικευμένα 
Κέντρα 
Κοινωνικής και 
Επαγγελματικής 
Ένταξης Ατόμων 
με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ) ή/και 
Εξειδικευμένα 
Κέντρα 
Κοινωνικής και 
Επαγγελματικής 
Ένταξης ατόμων 
απεξαρτημένων/ 
υπό απεξάρτηση 

1.500 2012 13.090.000 

4 

Προγράμματα εκμάθησης 
της Ελληνικής γλώσσας σε 
άνεργους μετανάστες  
παλιννοστούντες  πρόσφυγες  

ΕΥΕΕΚΤ 8.638 2008 32.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  29.438  185.090.000 
Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας 

 
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθε-
ματικών Απροβλέπτων»,69 συγχρηματοδοτού-

νται από το ΕΚΤ τα κάτωθι προγράμματα ε-
παγγελματικής κατάρτισης, με ομάδα στόχο 
άνεργους/ες.  

 
Πίνακας 12 

Προγράμματα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικών Απροβλέπτων 

α/α Τίτλος προγράμματος Αρμόδιος 
φορέας 

Αριθμός 
ωφελούμενων 

Ημερομηνία 
Έναρξης Προϋπ/σμός 

1 

"2η Ευκαρία"  Πρόγραμμα 
συμβουλευτικής και 
επανακατάρτισης για 
απολυμένους / ανέργους που 
προέρχονται από τους κλάδους 
Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας, 
Διακίνησης & Συντήρησης 
Αυτοκινήτων, Κατασκευών  
Δομικών Υλικών 

 
ΕΕΔΕ 11.820 2012  25.000.000 

2 

Ολοκληρωμένο σχέδιο 
παρέμβασης για την στήριξη των 
επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων τους με 1. Στήριξη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
ανέργων και νέων επιχειρηματιών 
2. Στήριξη επιχειρήσεων και 
εργαζομένων τους μέσω δράσεων 
συμβουλευτικής 

ΥΠΑΑΝ 

1.000 νέες 
επιχειρήσεις & 

1.000 νέες θέσεις 
εργασίας  

2011  72.000.000 

συνεχίζεται 
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3 

Yλοποίηση προγραμμάτων 
συμβουλευτικής και κατάρτισης 
με σκοπό την αντιμετώπιση των 
απολυμένωνανέργων στους 
κλάδους λιανικού εμπορίου, 
εμπορίας διακίνησης και 
συντήρησης αυτοκινήτων και 
κατασκευών δομικών υλικών 

Ειδική 
Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
ΕΠ 
«Ανταγωνι-
στικότητα & 
Επιχειρημα-
τικότητα» 

5.500 2012 25.000.000 

4 

Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης από Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΕΥΕΕΚΤ 

1.124 άνεργοι 
οικοδόμοι & 

συναφών 
επαγγελμάτων 

2011 4.844.889,60 

5 
Κατάρτιση Ανέργων Ναυτικών και 
Παροχή Επαγγελματικής 
Πιστοποίησης 

Ειδική 
Υπηρεσία 
Διαχείρισης 
ΕΠ 
«Ανταγωνι-
στικότητα & 
Επιχειρημα-
τικότητα» 

7.250 2012 27.000.000 

 ΣΥΝΟΛΟ  26.694  153.844.889,6 
Πηγή: ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ, επεξεργασία της γράφουσας 

 
3. Καθυστέρηση έναρξης των προγραμμά-

των κατάρτισης, για τα οποία διαπιστώνεται, 
όπως καταγράφεται και στους παραπάνω πί-
νακες, ότι ο μεγάλος όγκος έχει ως ημερομη-
νία εκκίνησης μόλις το 2012. Η καθυστέρηση 
αυτή μπορεί να εξηγηθεί τόσο από την ομολο-
γούμενη πολυπλοκότητα των διαχειριστικών 
διαδικασιών,70 όσο και από τη σφοδρότητα 
της κρίσης, η οποία δημιούργησε και δημι-
ουργεί ταχείες αλλαγές όχι μόνο σε οικονομι-
κό, κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 
πολιτικών, διακυβέρνησης και αποφάσεων. 
Επιπρόσθετα η «αναγκαστική προσαρμογή» 
στο πλαίσιο οικονομικών, αλλά και θεσμικών 
δεσμεύσεων που απορρέουν από τις «μνημο-
νιακές συμβάσεις» λειτούργησαν ως ντόμινο 
με άμεσο αποτέλεσμα το «μπλοκάρισμα» δια-
δικασιών.   

 
4.2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) του 
Υπουργείου Παιδείας χρηματοδοτεί δράσεις 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κα-
τάρτιση, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον 
«σκληρό» πυρήνα της συνεχιζόμενης επαγ-
γελματικής κατάρτισης που εξετάζεται σε αυ-
τό το κείμενο. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δι-
ατρέξουμε τις ενέργειες που χρηματοδοτού-
νται από αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
για δύο λόγους: α) τη και με θεσμικό τρόπο 
στενή σύνδεση των δράσεων των δύο Υπουρ-
γείων στον τομέα της κατάρτισης μέσω του Ν. 
3879/2010 και β) το ότι αποτελεί βασική πηγή 

άντλησης πόρων για την διαμόρφωση και ε-
φαρμογή πολιτικών και πλαισίων στη Διά Βίου 
Μάθηση.  

Δύο από τους τέσσερις βασικούς στρατη-
γικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος αφορούν την κατάρτιση, είτε ως επαγ-
γελματική, είτε ως διά βίου μάθηση, με κοινό 
στόχο την καλύτερη ανταπόκριση των εκπαι-
δευομένων/καταρτιζομένων στις ανάγκες και 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμέ-
να, οι κύριες προτεραιότητες του ΕΠ σε σχέση 
με την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση εί-
ναι: 
1. Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκ-
παίδευσης με την αγορά εργασίας (Άξο-
νες 4, 5, 6). Το ποσοστό βαρύτητας των 
αξόνων αυτών στο πρόγραμμα είναι 
22,7% και ο συνολικός προϋπολογισμός 
383 Μ€. 

2. Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενη-
λίκων (Άξονες 7, 8, 9). Το ποσοστό βαρύ-
τητας των αξόνων αυτών στο πρόγραμμα 
είναι 14,6% και ο συνολικός προϋπολογι-
σμός 247,7 Μ€. 
Ο πρώτος στόχος επικεντρώνεται στην 

αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση 
και στη σύνδεση εκπαίδευσης–εργασίας, κυ-
ρίως για τα άτομα με χαμηλά προσόντα ή με-
γαλύτερης ηλικίας, που εγκατέλειψαν πρόωρα 
το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αφορά, δη-
λαδή, τόσο τη χρηματοδότηση ενεργειών στο 
πλαίσιο της τυπικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ), όσο και της μη τυπι-
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κής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέ-
χουν τα ΙΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτού-
νται προγράμματα, που επιτρέπουν την κινη-
τικότητα των σπουδαστών και την ένταξη της 
κατάρτισής τους στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ε-
παγγελματικών προσόντων,71 κυρίως για κα-
ταρτιζόμενους/νες από ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες. Επίσης, προτείνονται παρεμβάσεις 

για τη σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά 
εργασίας, όπως διεύρυνση πρακτικής άσκη-
σης στο πλαίσιο της κατάρτισης, επέκταση 
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, ανάπτυξη διασύνδε-σης των ΙΕΚ, 
ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ με γραφεία προώθησης στην 
απασχόληση και τις τοπικές αρχές. 

 
Πίνακας 13 

Μεταβολές προϋπολογισμού για «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας» (Άξονες 4, 5, 6) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες72 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
4 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης  220.396.101   188.139.133  

5 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου  282.970.514  185.134.126 

6 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου  19.214.152  10.416.737  
 ΣΥΝΟΛΟ 522.580.767  383.689.996  

Πηγή: Ε.Π. Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, Ενότητα 4, Χρηματοδοτικοί Πίνακες 2007 & 2012 
(αναθεωρημένο Ε.Π.) 

 
Πίνακας 14 

Μεταβολές προϋπολογισμού για «Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων» (Άξονες 7, 8, 9) 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 

2007 2011 
7 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης  139.734.674 119.283.237 

8 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου  179.407.859 121.084.158 

9 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου  12.182.082 7.342.492 

 ΣΥΝΟΛΟ 331.324.615 247.709.887 

Πηγή: Ε.Π. Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, Ενότητα 4, Χρηματοδοτικοί Πίνακες 2007 & 2012 
(αναθεωρημένο Ε.Π.) 

Ο δεύτερος στόχος αφορά το σύστημα και 
τις υπηρεσίες ΔΒΜ και την πρόσβαση σε αυ-
τές, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.73 Σε αυτόν τον άξονα η χρηματο-
δότηση αφορά δράσεις «άτυπης μάθησης» για 
την ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης. Επί-
σης, χρηματοδοτείται η ανάπτυξη δικτύου φο-
ρέων διά βίου μάθησης, με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και η επεξεργα-
σία εργαλείων και μεθόδων για την προσέλ-
κυση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ατό-
μων και επενδύσεων σε δράσεις ΔΒΜ. 

Η οικονομική κρίση και ο δραστικός πε-
ριορισμός των δημοσίων δαπανών επέφεραν 
μείωση και εδώ της δημόσιας συμμετοχής, η 
οποία έφερε με τη σειρά της μείωση της συνο-
λικής δημόσιας δαπάνης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, γεγονός που καταγράφεται 
στο αναθεωρημένο ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά 
βίου Μάθηση»,74 το 2011. (Πίνακες 13 και 14).  

Η μείωση αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου 
(Πίνακες 15 και 16) στη μείωση των κονδυλίων 
της εθνικής συμμετοχής στις δράσεις των αξό-
νων.  

 
5 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Ένα τρίτο κομμάτι που συνθέτει το 
«παζλ» της συνεχιζόμενης κατάρτισης στην 
Ελλάδα είναι η συμμετοχή των ενηλίκων σε 
δράσεις κατάρτισης. Τα ποσοστά αυτά είναι 
ένας δείκτης του κατά πόσο όλες οι προανα-
φερόμενες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις 
προσελκύουν τελικά το ενήλικο ανθρώπινο 
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δυναμικό να συμμετέχει στην «περιπέτεια» 
της διά βίου μάθησης. Η προσέγγιση αυτή 
πραγματοποιείται μέσα από τρείς κατηγορίες 
στοιχείων: 1) τα στατιστικά δεδομένα που 
προκύπτουν από την έρευνα εργατικού δυνα-
μικού της ΕΛΣΤΑΤ, 2) τη συμμετοχή ενηλίκων 

σε προγράμματα ΛΑΕΚ και 3) τα ποσοστά 
συμμετοχής σε σύγκριση με αυτά των χωρών 
μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τις αναλύσεις του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). 

 
Πίνακας 15 

Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2007 2011 2007 2011 

4 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης  187.198.437 187.198.437 26.472.460 940.696 

5 (3) Περιφέρειες Σταδιακής  Εξόδου 142.196.482 
 

142.196.482 
 112.255.938 42.937.644  

6 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 10.341.562 10.341.562 7.075.175 75.175  

 ΣΥΝΟΛΟ 339.736.481 339.736.481 145.803.573 43.953.515 
Πηγή: Ε.Π. Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, Ενότητα 4, Χρηματοδοτικοί Πίνακες 2007 & 2012 (αναθεωρημένο Ε.Π.) 

 
Πίνακας 16 

Ενίσχυση της διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων 

Άξονας 
Προτεραιότητας Περιφέρειες 

ΕΚΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2007 2011 2007 2011 

7 (8) Περιφέρειες Σύγκλισης  118.686.821 118.686.821 16.783.965 596.416 

8 (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 90.154.857 90.154.857 71.172.071 30.929.301 

 9 (2) Περιφέρειες Σταδιακής 
Εισόδου 6.556.717 6.556.717 4.485.775 785.775 

 ΣΥΝΟΛΟ 215.398.395 215.398.395 92.441.811 32.311.492 
Πηγή: Ε.Π. Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, Ενότητα 4, Χρηματοδοτικοί Πίνακες 2007 & 2012 (αναθεωρημένο Ε.Π.) 

 
5.1 Έρευνα εργατικού δυναμικού της 

ΕΛΣΤΑΤ 
Τα στοιχεία που συλλέγονται από την έ-

ρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Ενότητα 
Δ΄ με τίτλο: «Εκπαίδευση που σχετίζεται με 
την εργασία», αποτελούν τη βασική πηγή 
στατιστικών δεδομένων για τη συμμετοχή του 
εργατικού δυναμικού σε δράσεις κατάρτι-
σης.75 Η εκπαίδευση, σε αυτή την ενότητα της 
έρευνας, αφορά αυτή που παρέχεται εκτός ε-
πίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτελούν ένα μεγάλο, ξε-
χωριστό και εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι 
της μελέτης της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιούνται τα στα-
τιστικά δεδομένα του β’ τριμήνου των ετών 

2007-2012, με στόχο να αποτυπωθούν κά-
ποιες τάσεις της συμμετοχής σε προγράμματα 
κατάρτισης την περίοδο που εξετάζουμε και 
στο πλαίσιο της προσέγγισης που θέσαμε στην 
εισαγωγή. 

Στη σχετική ερώτηση, ως προς την παρα-
κολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης-κα-
τάρτισης, τις τελευταίες τέσσερις (4) εβδομά-
δες, που να σχετίζεται με την εργασία τους, 
διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά αυτά είναι ιδι-
αιτέρως χαμηλά, από το 2007 έως σήμερα για 
το σύνολο των ερωτώμενων, ηλικίας 15+ ετών. 
Μέχρι το 2010, παρατηρείται μια αυξητική 
τάση, η οποία στη συνέχεια φθίνει σε ποσο-
στά, κατώτερα του 2007. Επίσης, τα στοιχεία 
μας δείχνουν ότι ακόμα και αυτά τα ποσοστά 
οφείλονται στο νεανικό κομμάτι των ερωτώ-
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μενων (15-24 ετών) (Πίνακας 17), το οποίο 
κατεξοχήν κάνει χρήση εκπαιδευτικών υπηρε-
σιών, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. 
Από την άλλη, η πλειοψηφία των ατόμων με-
ταξύ 25-64 ετών, που είναι πάνω από το 60% 
των ερωτώμενων, καταγράφει πολύ μικρά πο-
σοστά σε δράσεις κατάρτισης με μέγιστο χρο-
νικό σημείο την περίοδο αυτή, το 2009. Η 
φθίνουσα πορεία των ποσοστών που παρατη-
ρείται στη συνέχεια, κυρίως για τους νέ-
ους/νέες, μπορεί να αποδοθεί σε μια σειρά 

από αιτίες, όπως η οικονομική δυσπραγία και 
η αδυναμία ιδιωτικής–προσωπικής χρηματο-
δότησης της εκπαίδευσης-κατάρτισης, ο περι-
ορισμένος αριθμός προγραμμάτων συγχρημα-
τοδοτούμενων και ΛΑΕΚ την περίοδο αυτή, 
αλλά και η απουσία επαγγελματικής προοπτι-
κής λόγω της οικονομικής κρίσης και της καλ-
πάζουσας ανεργίας. Το γεγονός αυτό είναι ι-
διαίτερα σοβαρό, μια και αφορά το κομμάτι 
του πληθυσμού νέους-νέες που πλήττεται πε-
ρισσότερο από την ανεργία. 

 
Πίνακας 17 

Ποσοστά συμμετοχής του πληθυσμού 15+, 15-24 και 25-64 ετών σε εκπαιδευτική 
δραστηριότητα σχετιζόμενη με την εργασία του (β΄ τρίμηνο 2007-2012) 

Ηλικία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15+ 3,01 4,01 4,49 3,08 2,86 2,92 

15-24 19,34 24,39 25,47 22,24 18,54 15,94 
25-64 0,83 1,47 2,11 1,74 1,04 1,65 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 
 
Από τον Πίνακα 18, επιβεβαιώνεται ότι η 

εκπαίδευση-κατάρτιση είναι περισσότερο 
προσφιλής σε νεότερες ηλικίες και ότι θα πρέ-

πει να καταβληθεί πραγματικά προσπάθεια σε 
πολλά επίπεδα για να γίνει Διά Βίου για το με-
γαλύτερης ηλικίας ανθρώπινο δυναμικό. 

 
Πίνακας 18 

Ποσοστά συμμετοχής πληθυσμού 25-64 ετών σε εκπαιδευτική δραστηριότητα 
σχετιζόμενη με την εργασία του ανά ηλικιακή ομάδα (β΄τρίμηνο 2007-2012) 

Ηλικία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
25-29 1,67 2,31 3,33 2,57 1,70 2,11 
30-44 1,11 2,00 2,71 2,20 1,32 2,02 
45-64 0,33 0,76 1,26 1,12 0,63 1,21 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 
 
Επίσης, από τον Πίνακα 19, φαίνεται ότι 

πάνω από το μισό των εκπαιδευόμενων-κα-
ταρτιζόμενων είναι γυναίκες. Ενδιαφέρον βέ-
βαια θα ήταν, εδώ να διερευνηθεί σε ποια ηλι-
κιακή ομάδα ανήκουν αυτές, οι οποίες επιλέ-
γουν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη 
τον «κύκλο ζωής» γυναικών-ανδρών και τις 
υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο 
αυτού, το πιθανότερο είναι να ανήκουν στις 
ηλικίες 15-24 ετών.  

 
Πίνακας 19 

Ποσοστά συμμετοχής πληθυσμού 15+ ετών σε εκπαιδευτική δραστηριότητα  
με βάση το φύλο (β΄τρίμηνο 2007-2012) 

Φύλο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Άνδρες 45,57 45,20 44,52 47,06 46,92 47,66 
Γυναίκες 52,42 54,79 55,47 52,93 53,07 52,33 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 

 
Τα παραπάνω ποσοστά, φωτίζονται ακό-

μα περισσότερο με τα δύο επόμενα ερωτήμα-
τα της έρευνας, τα οποία αφορούν, αφενός 
την αιτία συμμετοχής σε εκπαιδευτική δρα-
στηριότητα και αφετέρου, το πότε τα παρακο-
λούθησαν, δηλαδή, εντός, ή εκτός ωραρίου 

εργασίας, εφόσον εργάζονταν και που ανή-
κουν κυρίως στην ομάδα 25-64, την οποία και 
εξετάζουμε εδώ. 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 20 
η πλειονότητα αυτών που εκπαιδεύονται-κα-
ταρτίζονται και στις τρεις ηλικιακές ομάδες το 
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πραγματοποιεί για επαγγελματικούς λόγους. 
Ωστόσο, αυτό φαίνεται να αμβλύνεται κατά 
τα έτη 2009, 2010 και κυρίως το 2011, οπότε 
και παρατηρείται μια αρκετά διαφορετική 
στάση, απέναντι στην εκπαίδευση-κατάρτιση 
και από τις τρεις ηλικιακές ομάδες. Χαρακτη-
ριστικά καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύ-
ξηση του ποσοστού αυτών που παρακολούθη-
σαν σεμινάριο για προσωπικούς/κοινωνικούς 

λόγους, κυρίως για την ηλικιακή ομάδα 25-29, 
όπου κυριολεκτικά ανατρέπεται η αναλογία 
αυτή και αυτό που είναι αρκετά ενδιαφέρον, 
είναι ότι το ίδιο ισχύει και για την ηλικία 45-
64. Ο οποιοσδήποτε λόγος πάντως που εξηγεί 
αυτή τη συμπεριφορά υποχωρεί την επόμενη 
χρονιά, το 2012, κατά την οποία φαίνεται να 
επιστρέφουν σε συνηθισμένες πρακτικές.  

 
Πίνακας 20 

Αιτία συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα σε % (β΄ τρίμηνο 2007-2012) 

Ηλικία 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

25-29 62,35 37,64 65,30 34,69 45,67 54,36 42,16 57,83 32,29 67,70 71,73 28,26 
30-44 71,31 26,40 73,16 26,82 63,56 36,43 61,60 38,39 51,40 48,59 71,28 28,71 
45-64 74,37 25,62 66,54 33,45 65,83 34,16 56,57 43,42 47,41 52,58 74,24 25,75 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 
1: Κυρίως για επαγγελματικούς λόγους , 2: Κυρίως για προσωπικούς/ κοινωνικούς λόγους 

 
Πίνακας 21 

Παρακολούθηση σεμιναρίου εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας (β΄ τρίμηνο 2007-2012) 

Ηλικία Παρακολούθησαν 
σεμινάριο 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

25-29 

1 8,46 21,47 15,00 15,53 13,11 46,02 
2 3,18 3,53 2,65 3,7 3,09 3,75 
3 14,99 17,29 12,52 8,43 8,88 2,41 
4 31,89 31,22 39,83 41,26 30,17 20,29 
5 41,46 26,47 29,97 31,05 44,73 27,50 

30-44 

1 13,69 29,19 27,60 27,76 23,76 57,18 
2 7,03 7,89 8,63 6,95 4,65 2,03 
3 13,64 11,82 12,24 12,10 11,19 3,94 
4 50,00 39,56 38,82 42,70 48,93 23,48 
5 15,62 11,52 12,69 10,47 11,44 13,34 

45-64 

1 10,66 23,92 31,02 22,88 18,54 57,22 
2 14,87 5,40 9,53 8,42 6,07 1,33 
3 13,08 13,36 11,12 11,69 14,31 6,08 
4 40,76 40,12 32,27 35,85 42,69 16,17 
5 21,58 17,17 16,03 21,13 18,37 19,18 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 
1 : Αποκλειστικά εντός των αμειβόμενων ωρών εργασίας 
2: Κυρίως εντός των αμειβόμενων ωρών εργασίας 
3: Κυρίως εκτός των αμειβόμενων ωρών εργασίας 
4: Αποκλειστικά εκτός των αμειβόμενων ωρών εργασίας 
5: Δεν είχε εργασία εκείνη την περίοδο 
  
Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα, που τίθε-

ται σε αυτή την ενότητα της «Έρευνας εργα-
τικού δυναμικού» είναι το πότε παρακολού-
θησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, δηλαδή, 
εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι για την ηλικιακή ομάδα 25-64, η 

εκπαίδευση γίνεται, συνήθως, εκτός ωραρίου 
εργασίας, για την περίοδο 2007-2011. Το 
β΄τρίμηνο του 2012, αυτό ανατρέπεται και 
πάλι εντυπωσιακά, δεδομένου ότι η πλειοψη-
φία παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο 
εντός ωραρίου εργασίας. Αυτό μπορεί να απο-
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δοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως στην 
έναρξη διαφόρων προγραμμάτων ενδοεπιχει-
ρησιακής κατάρτισης, στη στροφή σε ενδοερ-
γασιακά σεμινάρια, εφόσον προσφέρονται, 
λόγω οικονομικής στενότητας. Βέβαια, για να 
έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, θα πρέπει να πα-
ρατηρήσουμε πώς εξελίσσεται αυτή η συμπε-
ριφορά σε βάθος χρόνου.  

Τέλος, αξίζει να δούμε ποιο είναι το επί-
πεδο εκπαίδευσης αυτών που παρακολουθούν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κα-
τάρτισης. Σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο και 
μέχρι το 2011, οι κάτοχοι Απολυτήριου 3τά-
ξιας Μέσης Εκπαίδευσης, είναι η πλειονότητα 
των εκπαιδευομένων-καταρτιζομένων. Είναι, 
δηλαδή, άτομα με χαμηλά τυπικά προσόντα, 
τα οποία αναζητούν την περαιτέρω επιμόρ-
φωσή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για τον σχεδιασμό, αλλά και την ομάδα-στόχο 

που μπορεί να έχουν τα προγράμματα κατάρ-
τισης, αλλά και για τις ανάγκες σε κατάρτιση 
που αναδύονται στην ελληνική αγορά εργασί-
ας. Είναι, επίσης ενδιαφέρον, γιατί αυτή η κα-
τηγορία ατόμων αποτελεί και μια από τις ση-
μαντικότερες ομάδες στόχου της διά βίου μά-
θησης, στην κατεύθυνση της αναβάθμισης 
των προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων τους σε 
μια αγορά η οποία γίνεται ολοένα και πιο α-
νταγωνιστική.  

Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία του β’ τρι-
μήνου 2012, δεν είναι συγκρίσιμα (σχετικά) με 
αυτά των προηγούμενων ετών, γιατί αλλάζει η 
κλίμακα βαθμίδων εκπαίδευσης και από 9 
βαθμίδες συμπυκνώνεται σε 4 βαθμίδες. Ό-
μως και εδώ διαπιστώνεται ότι οι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι μεγαλύ-
τεροι χρήστες υπηρεσιών κατάρτισης, με πο-
σοστό 64,95%.  

 
Πίνακας 22 

Παρακολούθηση σεμιναρίου ανά επίπεδο εκπαίδευσης (β΄ τρίμηνο 2007-2011) 

Επίπεδο εκπαίδευσης 2007 2008 2009 2010 2011 
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 1,75 1,75 2,36 2,63 2,54 
Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 6,89 9,07 12,83 12,74 10,78 
Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλαχ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο 0 0 0 0 0 
Πτυχίο Ανώτερης Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 5,45 8,15 7,88 7,76 6,01 
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 16,20 16,59 18,62 15,51 11,49 
Απολυτήριο 3τάξ. Μέσης Εκπαίδευσης 61,48 58,01 51,06 54,76 61,65 
Απολυτήριο Δημοτικού 8,19 6,38 7,12 6,46 7,44 
Μερικές τάξεις Δημοτικού 0 0,02 0,02 0,05 0 
Δεν πήγε καθόλου σχολείο 0 0 0,08 0,04 0,05 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 

 
Πίνακας 22α 

Παρακολούθηση σεμιναρίου ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης (β΄ τρίμηνο 2012) 

Επίπεδο εκπαίδευσης  
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 31,01 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 64,95 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3,97 
Δεν πήγε καθόλου σχολείο 0,05 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ίδιοι υπολογισμοί 

 
Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι από τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός επί-
σημου εκπαιδευτικού συστήματος είναι εξαι-
ρετικά χαμηλή από το 2007 έως σήμερα. Οι 
νέοι, οι γυναίκες και οι κάτοχοι Απολυτήριου 
3τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης, είναι κυρίως τα 
άτομα που προστρέχουν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, συνήθως εκτός ωραρίου ερ-
γασίας, εφόσον βέβαια εργάζονται.  

5.2 Προγράμματα ΛΑΕΚ  
Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και 

την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) απο-
τελεί τον πιο σημαντικό μηχανισμό «ιδιωτι-
κής» χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης ε-
παγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για έναν πόρο που 
δημιουργήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, 
σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης καταβάλλει 
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υποχρεωτικά για δράσεις κατάρτισης κάθε 
εργαζόμενου το 0,45% επί των αποδοχών του, 
επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά στο 
ΙΚΑ. Σύμφωνα με αυτό τον μηχανισμό χρημα-
τοδότησης, το συνολικό ποσό που δικαιούται 
μια επιχείρηση για την εκπαίδευση των εργα-
ζομένων της, υπολογίζεται με βάση τις εργο-
δοτικές εισφορές στο ΙΚΑ για όλο το τρέχον 
έτος επί το 0,45%. Το ποσό αυτό πρέπει να 
επενδυθεί σε ενέργειες κατάρτισης μέσα σε 
δύο χρόνια από το έτος αναφοράς και δεν δύ-
ναται να μεταφερθεί πέραν αυτού του χρονι-
κού διαστήματος. Την εισφορά για ΛΑΕΚ την 
καταβάλλουν όλοι οι εργοδότες ακόμα και το 
Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ΟΤΑ) και άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού Δικαίου και εισπράττεται μα-
ζί με τις εισφορές για το ΙΚΑ. 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκηρύσσει τα ετήσια 
προγράμματα και είναι αυτός που πραγματο-
ποιεί την οικονομική τους διαχείριση, μέσω 
της «Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ», στην ο-
ποία συμμετέχουν κράτος – εργοδότες – ερ-
γαζόμενοι και οι πράξεις της οποίας εγκρίνο-
νται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργα-
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ).76 

Έχει σημασία να τονιστεί ότι ένας/μια 
εργαζόμενος/η δύναται να παρακολουθήσει 

έως και 100 ώρες κατάρτισης ετησίως και ότι 
προβλέπεται ωριαία αποζημίωση για τους κα-
ταρτιζόμενους/νες, εφόσον η κατάρτιση υλο-
ποιείται εκτός ωραρίου εργασίας. Για τα άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, καταβάλλεται αποζη-
μίωση και για τα σεμινάρια κατάρτισης εντός 
ωραρίου εργασίας. Ένα βασικό ζήτημα με 
τους πόρους του ΛΑΕΚ είναι ότι πολλές μικρές 
επιχειρήσεις, που είναι και η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δεν απορροφούν 
πόρους για κατάρτιση, με συνέπεια αρκετά 
μεγάλα ποσά από τα κονδύλια να παραμένουν 
αναξιοποίητα. Τα αναξιοποίητα κονδύλια, με-
ταφέρονται μετά από κάποιο χρονικό διάστη-
μα σε ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων 
για την κατάρτιση των μελών τους. Επίσης, 
πόροι από το ΛΑΕΚ διατίθενται για την κα-
τάρτιση ανέργων και ατόμων που απειλούνται 
από κοινωνικό αποκλεισμό λόγω απώλειας της 
εργασίας τους. Όπως γίνεται κατανοητό, οι 
πόροι από το ΛΑΕΚ είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι 
όχι μόνο σε περιόδους οικονομικής άνθησης, 
αλλά και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 
εφόσον δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότη-
σης δράσεων κατάρτισης για προσαρμογή 
στις νέες/διαφορετικές εργασιακές απαιτή-
σεις και δεξιότητες, γιατί όπως αναφέρεται σε 
σχετικό κείμενο του Cedefop, «η οικονομία 
που αναδύεται από μια ύφεση δεν είναι ποτέ 
όμοια με αυτή που είχε περιπέσει σε κρίση».77  

 
Πίνακας 23 

Αριθμός Επιχειρήσεων/φορέων & προγραμμάτων και συνολικό κόστος ΛΑΕΚ 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Αριθμός 
επιχ/ρήσεων/φορέων 7.386 6.781 7.339 6.646 4.463 

Αριθμός προγ/των 21.982 23.051 23.971 24145 20.529 
Συνολικό κόστος 
προγ/των  78.386.913 81.703.578  1.980.052 75.823.803 60.440.160 

Πηγή: ΟΑΕΔ, Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δεκέμβριος 2012 
 

Πίνακας 24 
Αριθμός Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 2007-2011 

ΝΟΜΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 
ΑΤΤΙΚΗΣ 14.914 16.293 16.712 16.916 14.227 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.265 3.168 3.539 3.206 2.662 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 528 664 581 580 486  
ΑΧΑΪΑΣ 250 258 296 336 241  
ΛΑΡΙΣΑΣ 206 176 258 282 230 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 167 141 183 205 192 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 2.652 2.351 2.402 2.620 2.491 

ΣΥΝΟΛΑ 21.982 23.051 23.971 24.145 20.529 
Πηγή: ΟΑΕΔ, Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δεκέμβριος 2012 
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Πίνακας 25 

Αριθμός Καταρτιζομένων ΛΑΕΚ 2007-2011 
ΝΟΜΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 

ΑΤΤΙΚΗΣ 72.376 76.799 81.250 81.917 68.446 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.483 12.444 16.943 16.615 13.951 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.663 2.969 2.844 2.347 1.965 
ΑΧΑΪΑΣ 1.901 1.543 2.190 2.997 2.850 
ΛΑΡΙΣΑΣ 1.311 987 2.016 2.118 1.911 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.316 1.279 1.348 1.323 1.298 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 18.248 18.181 20.250 21.691 17.309 

ΣΥΝΟΛΑ 111.298 114.202 126.841 129.008 107.730 
Πηγή: ΟΑΕΔ, Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δεκέμβριος 2012 

 
Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς 

εξελίχθηκε ο ΛΑΕΚ, την πρόσφατη περίοδο, 
όπου η ανάγκη αναζήτησης νέων ισορροπιών 
στην εργασία είναι επιτακτική και διαρκής. 
Από τα στοιχεία που μας διέθεσε ο ΟΑΕΔ,78 
διαπιστώνεται καταρχήν ότι στην Αττική υλο-
ποιείται (2007-2011) γύρω στο 70% των προ-
γραμμάτων και καταρτίζονται πάνω από το 
65% των ατόμων με πόρους ΛΑΕΚ. Αναμενό-
μενο ίσως, μια και στην περιφέρεια αυτή συγ-
κεντρώνεται πάνω από το 60% των επιχειρή-
σεων της επικράτειας και η κεντρική δημόσια 
διοίκηση.  

Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι μεταξύ 
2010-2011, επέρχεται σημαντική μείωση του 
αριθμού των επιχειρήσεων που υλοποιούν 
προγράμματα ΛΑΕΚ, με επίπτωση στον αριθ-
μό των υλοποιούμενων προγραμμάτων και 
στον συνολικό προϋπολογισμό τους (Πίνακας 
23). Η μείωση αυτή οφείλεται κατά μεγάλο 
μέρος, στη μείωση των προγραμμάτων και ε-
πιχειρήσεων που υλοποιούν ΛΑΕΚ στην Αττι-

κή και σε μικρότερο ποσοστό στη Θεσσαλονί-
κη, εξαιτίας της δραματικής συρρίκνωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας και κατά συνέ-
πεια της επιχειρηματικής στις δύο περιφέρει-
ες. 

Ενδιαφέρον, αν και ανεξήγητο, είναι ότι 
παρά την κρίση, το 2011, σε δύο Νομούς (Λά-
ρισα και Μαγνησία) ο αριθμός των υλοποιού-
μενων προγραμμάτων και καταρτιζομένων για 
τον Νομό Λάρισας, είναι μεγαλύτερος του 
2007, παρότι και εδώ τα μεγέθη αυτά παρου-
σίασαν κάμψη ανάμεσα στο 2010 και 2011. 

Η όξυνση της κρίσης από τα μέσα του 
2010, η προσφυγή στον μνημονιακό μηχανι-
σμό, η ραγδαία αύξηση των «λουκέτων» και 
των απολύσεων στις επιχειρήσεις/φορείς, η 
αδυναμία «ατομικού σχεδιασμού» και ανά-
πτυξης της επιχειρηματικότητας σε ένα αβέ-
βαιο οικονομικό περιβάλλον79 οδήγησαν, με-
ταξύ άλλων, στην περαιτέρω μείωση της κα-
τάρτισης για εργαζόμενους/νες.  

 
 

Πίνακας 26 
Κατάταξη χωρών βάσει δεικτών παροχής κατάρτισης σε επιχειρήσεις   1999 

Χώρες με υψηλά % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης > 1.00 

Χώρες με μεσαία % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης > 0,50 

Χώρες με χαμηλά % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης < 0,50 

Σουηδία 1,88 Δημοκρατία της Τσεχίας 0,84 Σλοβενία 0,40 
Ολλανδία 1,57 Λουξεμβούργο 0,81 Ιταλία 0,37 
Φινλανδία 1,44 Βέλγιο 0,78 Ισπανία 0,34 
Γαλλία 1,22 Γερμανία 0,61 Λετονία 0,25 
Ιρλανδία 1,21 Εστονία 0,51 Ουγγαρία 0,22 
    Πορτογαλία 0,18 
    Βουλγαρία 0,17 
    Πολωνία 0,16 
    Λιθουανία 0,15 
    Ελλάδα 0,12 
    Ρουμανία 0,04 
Πηγή: Cedefop, Research Paper, no 2 Employer provided, vocational training in Europe, 2010 
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Πίνακας 27 
Κατάταξη χωρών βάσει δεικτών παροχής κατάρτισης σε επιχειρήσεις – 2005 

Χώρες με υψηλά % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης > 1.00 

Χώρες με μεσαία % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης > 0,50 

Χώρες με χαμηλά % 
ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης < 0,50 

Δανία 1,32 Ολλανδία 0.86 Κύπρος  0,46  
Γαλλία 1,17 Φινλανδία 0,74  Ισπανία  0,41  
Σουηδία 1,09 Βέλγιο 0,73  Ιταλία  0,32  
Δημ. της Τσεχίας 1,08 Σλοβακία 0,72  Πορτογαλία  0,30  
Λουξεμβούργο 0,98 Αυστρία 0,65  Πολωνία  0,27  
Σλοβενία 0,98 Μάλτα  0,61  Λιθουανία  0,25  
  Γερμανία 0,53  Ρουμανία  0,24  
  Εσθονία 0,52  Βουλγαρία  0,19  
    Λετονία  0,13  
    Ελλάδα  0,08  
Πηγή: Cedefop, Research Paper, no 2 Employer provided, vocational training in Europe, 2010 

 
 
Αναφέρουμε «περαιτέρω» γιατί η κατάρ-

τιση για εργαζόμενους/νες κυρίως στις επιχει-
ρήσεις κατέγραφε και στο παρελθόν πολύ χα-
μηλά ποσοστά, από τα χαμηλότερα μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο 
πρόσφατη μεγάλη έρευνα για δράσεις κατάρ-
τισης σε επιχειρήσεις των 25 χωρών μελών της 
ΕΕ,80 η οποία πραγματοποιήθηκε το 2005,81 
έδειξε ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο δεί-
κτη ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.  

Μάλιστα οι επενδύσεις στην κατάρτιση 
καταγράφουν πτωτική τάση μεταξύ 1999 (έ-
τος που πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη 
σχετική έρευνα) και 2005. Η τάση αυτή αφο-
ρά τόσο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
παρέχουν οποιασδήποτε μορφή κατάρτισης 
στο σύνολο των επιχειρήσεων, όσο και στον 
συνολικό αριθμό ωρών κατάρτισης ανά σύνο-
λο ωρών εργασίας. Και αυτό, όταν για άλλες 
χώρες που είχαν χαμηλούς δείκτες το 1999, 
υπήρξε μια σχετικά μικρή βελτίωση το 2005 
(Πίνακες 26 και 27). 

Τα στοιχεία του ΛΑΕΚ και της προαναφε-
ρόμενης πανευρωπαϊκής έρευνας, προϊδεά-
ζουν για μια αρνητική τάση στην εξέλιξη της 
παροχής κατάρτισης στο πλαίσιο επιχειρήσε-
ων/φορέων τα επόμενα χρόνια. Αν σε περίοδο 
οικονομικής άνθησης και ανάπτυξης, οι επι-
χειρήσεις και οι φορείς δεν επενδύουν στην 
κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους, 
τότε σε φάσεις οικονομικής κρίσης αυτό θα 
γίνει όλο και πιο σπάνιο, με απρόβλεπτες συ-
νέπειες για την οικονομία και τους εργαζόμε-
νους εν γένει. 

5.3 Σύγκριση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα 
συμμετοχής στην κατάρτιση 

Η Ελλάδα, όπως έχει κατ’ επανάληψη ε-
πισημανθεί σε διάφορα κείμενα, παρουσιάζει 
διαχρονικά, από τα χαμηλότερα ποσοστά συμ-
μετοχής ενηλίκων σε δράσεις κατάρτισης, συ-
γκριτικά με άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Με βάση τα στοιχεία της Euro-
pean Union Labour Force Survey (EU LFS) 
και της Eurostat, τα οποία επεξεργάζεται το 
Cedefop, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-
2011, εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση στον πυρήνα των 15 ευρωπαϊκών 
χωρών ως προς το ποσοστό συμμετοχής ενη-
λίκων σε προγράμματα διά βίου μάθησης, ενώ 
μεταξύ των 27 χωρών-μελών, καταλαμβάνει 
την τέταρτη από το τέλος θέση, δηλαδή πριν 
την Βουλγαρία 1,2%, τη Ρουμανία 1,3%, τη 
Σλοβακία 2,8%. Στον αντίποδα βρίσκεται η 
Δανία με 32, 3%, η Σουηδία με 25% και η Φιν-
λανδία με 23,8%. 

Επίσης, συγκρίνοντας την εξέλιξη των 
ποσοστών συμμετοχής σε προγράμματα κα-
τάρτισης στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο των ΕΕ-15, καταρχάς, των ΕΕ-25 και ΕΕ-
27 στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα 
υπολείπεται κατά πολύ, διαχρονικά από αυ-
τούς. Παρότι, τα ελληνικά ποσοστά συμμετο-
χής εγγράφουν μια ανοδική τάση μεταξύ 
2007-2010, οι επιδόσεις της χώρας σε αυτό 
τον τομέα, παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα.  

Μάλιστα, από το 2010 αρχίζει φθίνουσα 
πορεία στα ποσοστά συμμετοχής, γεγονός που 
δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς την 
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επίτευξη του εθνικού στόχου για 6%, ως πο- σοστό συμμετοχής, το 2013.82 

 
 

Πίνακας 28 
Ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων 25-64 ετών σε δράσεις κατάρτισης (2007-2011) 

ΧΩΡΕΣ 2007 2008 2009 2010 2011 

Βέλγιο 7,2 6,8 6,8 7,2 7,1 
Βουλγαρία 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 
Δημ Τσεχίας 5,7 7,8 6,8 7,5 11,4 

Δανία 29,2 30 31,6 32,8 32,3 
Γερμανία 7,8 7,9 7,8 7,7 7,8 
Εσθονία 7 9,8 10,5 10,9 12 
Ιρλανδία 7,6 7,1 6,3 6,7 6,8 
ΕΛΛΑΔΑ 2,1 2,9 3,3 3 2,4 
Ισπανία 10,4 10,4 10,4 10,8 10,8 

Γαλλία 6,5 6 5,7 5 5,5 

Ιταλία 6,2 6,3 6 6,2 5,7 
Κύπρος 8,4 8,5 7,8 7,7 7,5 
Λετονία 7,1 6,8 5,3 5 5,0 
Λιθουανία 5,3 4,9 4,5 4 5,9 

Λουξεμβούργο 7 8,5 13,4 13,4 13,6 
Ουγγαρία 3,6 3,1 2,7 2,8 2,7 
Μάλτα 6 6,3 5,8 5,7 6,6 
Ολλανδία 16,6 17 17 16,5 16,7 
Αυστρία 12,8 13,2 13,8 13,7 13,4 
Πολωνία 5,1 4,7 4,7 5,3 4,5 
Πορτογαλία 4,4 5,3 6,5 5,8 11,6 
Ρουμανία 1,3 1,5 1,5 1,3 1,6 
Σλοβενία 14,8 13,9 14,6 16,2 15,9 
Σλοβακία 3,9 3,3 2,8 2,8 3,9 

Φινλανδία 23,4 23,1 22,1 23 23,8 
Σουηδία 18,6 22,2 22,2 24,5 25,0 

Ηνωμένο Βασίλειο 20 19,9 20,1 19,4 15,8 
Πηγή: Cedefop, 2012 

 
Πίνακας 29 

Ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων 2564 ετών σε δράσεις κατάρτισης (2000-2011) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ΕΕ27 7,1 7,1 7,2 8,5 9,3 9,8 9,6 9,4 9,4 9,3 9,1 8,9 
ΕΕ25 7,6 7,5 7,6 9 9,8 10,3 10,1 9,9 9,9 9,8 9,6 9,4 
ΕΕ15 8,1 8 8,1 9,8 10,7 11,3 11,1 10,7 10,8 10,7 10,4 10,1 
Ελλάδα 1 1,2 1,1 2,6 1,8 1,9 1,9 2,1 2,9 3,3 3 2,4 
Πηγή: Cedefop, 2012 

 
6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας αυξάνουν την ανά-
γκη για άμεσες και αποτελεσματικές πολιτικές 
στην αγορά εργασίας. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, οι επενδύσεις στην απόκτηση νέων δεξι-
οτήτων βρίσκονται, πλέον, στο επίκεντρο ευ-
ρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την αντι-
μετώπιση της ανεργίας, την ανάπτυξη της α-
νταγωνιστικότητας, την μακροπρόθεσμη οι-
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κονομική ανάπτυξη. 

Στο παρόν κεφάλαιο είδαμε ότι στην Ελ-
λάδα, την πρόσφατη περίοδο συνεχίζονται οι 
σοβαρές προσπάθειες, καταρχήν σε θεσμικό 
επίπεδο, για την ανάπτυξη και αποτελεσματι-
κή εφαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης 
ως μέρους βέβαια της Διά Βίου Μάθησης και 
της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Με 
τον πρόσφατο Νόμο για τη Διά Βίου Μάθηση, 
ενσωματώνονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές και 
κατευθύνσεις στις ελληνικές πολιτικές και δι-
αμορφώνεται ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ 
των εμπλεκόμενων μερών. Η διαδρομή που 
έχει ακολουθηθεί για την επαγγελματική κα-
τάρτιση, από το 2002 μετά τη «Δήλωση της 
Κοπεγχάγης» στο πλαίσιο της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας και την οποία παρουσιάσαμε 
συνοπτικά σε αυτό το κείμενο, ωρίμασε τις 
συνθήκες για τον εκσυγχρονισμό του «συστή-
ματος» της κατάρτισης και της σύνδεσής της 
με την αγορά εργασίας. Η συνεργασία, υπο-
στήριξη και παρακολούθηση που υπάρχει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ στον τομέα αυτό και που επιβεβαιώ-
θηκε-ανανεώθηκε με το «ανακοινωθέν της 
Μπριζ» το 2010, δύναται να συμβάλλει στην 
επιτάχυνση υλοποίησης των στόχων που έ-
χουν τεθεί για την «Ευρώπη 2020».  

Βέβαια, οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανατροπές των τελευταίων ετών, εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, επηρεάζουν σημαντικά τη 
λειτουργία όλων των εμπλεκομένων μερών 
στη συνεχιζόμενη κατάρτιση–Διά Βίου Μάθη-
ση και περιορίζουν σημαντικά ανθρώπινους 
και οικονομικούς πόρους.  

Όπως παρουσιάσθηκε στο κείμενο αυτό, 
πέρα από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις 
φορέων και οργανισμών, είχαμε περιορισμό 
της δημόσιας δαπάνης για συγχρηματοδοτού-
μενες από το ΕΚΤ δράσεις που αφορούν την 
κατάρτιση και τη Διά Βίου Μάθηση μέσω δύο 
μεγάλων Επιχειρησιακών προγραμμάτων «Α-
νάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι, στην παρούσα περίοδο, τα 
κοινοτικά κονδύλια (ΕΣΠΑ) είναι ο βασικός 
χρηματοδοτικός μηχανισμός των δράσεων κα-
τάρτισης ΔΒΜ, μένει να δούμε σε βάθος χρό-
νου, τις συνέπειες αυτών των περικοπών. Από 
την άλλη μεριά, όμως, διαπιστώνεται ότι υ-
πήρξε και σχετικός ανασχεδιασμός δράσεων 
κατάρτισης στην κατεύθυνση της άμεσης α-
νάσχεσης της ανεργίας και της διατήρησης 
θέσεων απασχόλησης. Η αναλυτικότερη προ-
σέγγιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έδειξε 
επίσης ότι η μείωση της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης δεν επηρέασε ένα σημαντικό Άξονα 
του ΕΠΑΝΑΔ που αφορά τις ενεργητικές πο-
λιτικές απασχόλησης για «Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση». Η έναρξη υ-
λοποίησης ενός μεγάλου μέρους των σχετικών 
προγραμμάτων μόλις το 2011-2012, όταν δη-
λαδή η κρίση είχε εκδηλωθεί με έντονο τρόπο 
και με ραγδαία αυξανόμενα ποσοστά ανεργί-
ας, μπορεί να μην κάνει εμφανή την οποιαδή-
ποτε αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο λαμ-
βάνοντας υπόψη το βάθος της κρίσης μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι λειτουργούν (ίσως 
προσωρινά) ανασχετικά στην επιδείνωσή της. 

Εξάλλου, τα στοιχεία για τη συμμετοχή 
των ενηλίκων σε προγράμματα επαγγελματι-
κής κατάρτισης, δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα 
πολύς δρόμος να διανυθεί για την «μαζική» 
προσέλκυσή τους. Πρόσφατα, αλλά και πα-
λαιότερα δεδομένα, από την έρευνα εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, τον ΛΑΕΚ και τις α-
ναλύσεις του Cedefop, δείχνουν ότι η επαγ-
γελματική κατάρτιση δεν είναι μια πρακτική 
και πραγματικότητα για το μεγαλύτερο μέρος 
του ενεργού πληθυσμού, κυρίως για το μεγα-
λύτερης ηλικίας εργατικό δυναμικό. Έτσι, θα 
λέγαμε ότι υπάρχει μια «αντίθετη ροπή» σε 
σχέση με αυτό που προσπαθεί να «κτιστεί» 
θεσμικά και μέσω των κοινοτικών προγραμ-
μάτων στη χώρα μας. Ενώ, δηλαδή μιλάμε για 
επενδύσεις σε ανάπτυξη γνώσεων και δεξιο-
τήτων του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε 
να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη και αν-
ταγωνιστικότητα, από την άλλη η κατάρτιση 
δεν φαίνεται να ελκύει ή να θεωρείται από το 
ανθρώπινο δυναμικό ως επαγγελματική και 
προσωπική επένδυση, ως διά βίου διεργασία 
αναβάθμισης γνώσεων και δεξιοτήτων του, σε 
μια αγορά που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς 
και γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική. Αυ-
τό έχει ως συνέπεια την μειωμένη αποτελε-
σματικότητα οποιασδήποτε πράξης και δρά-
σης με εργαλείο την κατάρτιση, βραχυχρόνια 
και μακροχρόνια. 

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
δείχνει ότι όσο καλύτερα συγκροτημένος και 
συνδεδεμένος με την απασχόληση είναι ο το-
μέας της κατάρτισης, τόσο μεγαλύτερα είναι 
τα ποσοστά συμμετοχής και κυρίως η αποτε-
λεσματικότητά της. Οι ξεκάθαρες, διαφανείς 
διαδικασίες όσον αφορά την πιστοποίηση και 
αναγνώριση όλων των μορφών μάθησης εκτός 
της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης, 
που εντάσσονται, κατά περίπτωση σε εθνικές 
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πολιτικές, όπως το Εθνικό Πλαίσιο Προσό-
ντων (ΕΠΠ), μπορούν να συμβάλλουν καθο-
ριστικά στην αναγνώριση/αποδοχή της επαγ-
γελματικής κατάρτισης ως σημαντικό μέσο 
επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.  

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης και κοι-
νωνικών ανατροπών, αυτό αποκτά ιδιαίτερη 
αξία και για την κοινωνική συνοχή. Η συμμε-
τοχή σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης 
και η απόκτηση, επικαιροποίηση γνώσεων, 
δεξιοτήτων διατηρεί ενεργή τη «δυνατότητα» 
εργασιακής και κοινωνικής ένταξης-παραμο-
νής. Στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυ-
νος δημιουργίας ενός αυξανόμενου «μαθησι-
ακού χάσματος» μεταξύ συμμετεχόντων και 
μη συμμετεχόντων και σταδιακού αποκλει-
σμού των δεύτερων από κάθε εργασία, με συ-
νέπεια την φτωχοποίηση και περιθωριοποίη-
σή τους. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 συζήτηση για τον θεσμό ενός ελάχι-
στου εισοδήματος είναι αρκετά πα-
λιά. Μορφές εγγυημένου εισοδήμα-

τος πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’60 στη Δανία, Γερμανία, Ολλανδία 
και Μ. Βρετανία, και ακολούθησαν στη δεκαε-
τία του ’70 το Βέλγιο και στη δεκαετία του ’80 
το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Ισπανία. Το 
1992 που εκδίδεται η κοινοτική οδηγία για την 
υιοθέτηση σχημάτων ελαχίστων εισοδημάτων, 
από τις 15 χώρες της ΕΕ που δεν είχαν τέτοιο 
θεσμό, ήταν η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Το 
1998 υιοθέτησε αυτό τον θεσμό και η Πορτο-
γαλία. Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του θε-
σμού διαφέρει από κράτος σε κράτος.1 Σύμ-
φωνα με τους Guibentif and Bouget (1997) 
υπάρχουν τρεις τύποι ελαχίστων εισοδημά-
των: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ο αρ-
νητικός φόρος εισοδήματος και το βασικό ει-
σόδημα. Εκτός από αυτούς τους τρεις τύπους 
μπορούμε να αναφέρουμε το πρόγραμμα «φο-
ρολογική πίστωση εισοδήματος». Ανεξάρτητα 
από τη διαφορετική φιλοσοφία του κάθε προ-
γράμματος, ο βασικός σκοπός τους είναι κοι-
νός: να ενισχύσουν οικονομικά άτομα που βρί-
σκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας. 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι όταν το άτομο βρί-
σκεται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας εί-
ναι δύσκολο από μόνο του να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα της φτώχειας. Ένα από τα στοι-
χεία της ευρωπαϊκής κουλτούρας είναι η αντί-
ληψη ότι η κοινωνία είναι υπεύθυνη απέναντι 
στους πολίτες της εξασφαλίζοντάς τους του-
λάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης. 
Ο θεσμός του ελάχιστου εισοδήματος συμβάλ-
λει στην ύπαρξη ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης για τον κάθε πολίτη. Η φτώχεια 
επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα του πολί-
τη να έχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
και αναδεικνύει άμεσα την αναγκαιότητα ύ-
παρξης ενός τέτοιου θεσμού.  

Η οικονομική κρίση που πλήττει πλέον 
σοβαρά τη χώρα μας αναδεικνύει τα σημαντι-
κά κενά του συστήματος κοινωνικής προστα-
σίας. Για πολλά χρόνια η κοινωνική προστα-

σία παρεχόταν χωρίς συγκεκριμένο στόχο α-
νάλογα με την πελατειακή σχέση κάθε κοινω-
νικής ομάδας με το κράτος. Όσα περισσότερα 
επιδόματα διαφορετικά για την κάθε κοινωνι-
κή ομάδα χορηγεί το κράτος, τόσο διευρύνεται 
η κοινωνική και οικονομική ανισότητα και οι 
πολιτικές καταλήγουν να είναι αναποτελεσμα-
τικές. Η αδυναμία μιας κοινωνίας να αντιμε-
τωπίσει δραστικά το πρόβλημα της φτώχειας 
έχει άμεσες συνέπειες για το μέλλον αυτής της 
κοινωνίας.  

Πολλοί σήμερα θα αντιτείνουν το επιχεί-
ρημα ότι ωραίος ο θεσμός, αλλά η εφαρμογή 
του απαιτεί χρήματα και σήμερα το κράτος 
δεν έχει να δώσει χρήματα. Το βασικό που 
πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία εί-
ναι ότι ένας τέτοιος θεσμός παράλληλα με την 
οικογενειακή αλληλεγγύη και τις εθελοντικές 
πρωτοβουλίες προστατεύει την κοινωνική συ-
νοχή και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης. 
Σε μια κοινωνία όπου το ¼ του πληθυσμού 
της θα είναι εξαθλιωμένο, ποιο θα είναι το 
μέλλον του ακόμη και όταν θα υπάρχουν προ-
ϋποθέσεις ανάπτυξης; Τα άτομα σε κατάστα-
ση απόλυτης φτώχειας και κοινωνικού απο-
κλεισμού θα μπορέσουν να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και σε αυτή την αναπτυξιακή 
διαδικασία; Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Για 
τον λόγο αυτό, μέσα στο αυστηρό δημοσιονο-
μικό πλαίσιο που πρέπει να κινείται η ελληνι-
κή οικονομία, η δημιουργία ενός τέτοιου θε-
σμού είναι πρωταρχική ανάγκη. Βέβαια η δη-
μιουργία ενός τέτοιου θεσμού απαιτεί και τον 
επαναπροσδιορισμό όλων των διαφόρων επι-
δομάτων που δίνονται δικαίως και αδίκως. Η 
ύπαρξη του θεσμού του ελάχιστου εισοδήμα-
τος επιτρέπει στους φτωχούς να μπορούν να 
επιβιώσουν και να μην καταστούν κοινωνικά 
αποκλεισμένοι μέχρι τη χρονική στιγμή που 
θα ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη και θα 
μπορέσουν και αυτοί να ωφεληθούν. 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου δεν είναι 
να αναφερθεί εκτεταμένα στις πολιτικές των 
ελαχίστων εισοδημάτων, στο πόσο θα κοστί-
ζουν και πώς μπορούν να εφαρμοστούν. Οι 
βασικοί στόχοι του κεφαλαίου είναι να δείξει: 
α) πόσο έχει μεταβληθεί το ποσοστό των ατό-

Η 
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μων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της από-
λυτης φτώχειας τ0 2011 σε σχέση με το αντί-
στοιχο ποσοστό του 2006, β) ποια είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά των φτωχών και γενι-
κότερα ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παρά-
γοντες της φτώχειας και γ) σε τι βαθμό παρέ-
χεται κοινωνική προστασία σε αυτά τα άτομα. 
Η υπόθεση εργασίας που κάνουμε σε αυτό το 
άρθρο είναι ότι το πρόβλημα της φτώχειας έ-
χει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια και θα είναι 
ακόμα εντονότερο λόγω της οικονομικής κρί-
σης που βιώνουμε και ως εκ τούτου η ελληνική 
κοινωνία θα πρέπει να κατανοήσει ότι οι φτω-
χοί δεν είναι πλέον άτομα που δεν γνωρίζου-
με, αλλά είναι άτομα της «διπλανής πόρτας», 
ότι η φτώχεια μπορεί να πλήξει τον καθένα 
από εμάς και ως εκ τούτου απαιτείται η ύπαρ-

ξη μιας ολοκληρωμένης κρατικής παρέμβα-
σης.  

Από μεθοδολογικής πλευράς θα αναφερ-
θούμε καταρχήν στη στατιστική απεικόνιση 
της κοινωνικής προστασίας και της ανεργίας. 
Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη φτώχεια 
και την εξέλιξή της συγκρίνοντας την κατά-
σταση στην Ελλάδα με αυτή της ΕΕ-15. Στην 
επόμενη ενότητα θα προσδιορίσουμε την έν-
νοια της απόλυτης φτώχειας και θα αναδεί-
ξουμε τα χαρακτηριστικά των ατόμων σε κα-
τάσταση απόλυτης φτώχειας και τους προσδι-
οριστικούς παράγοντές της. Στην τελευταία 
ενότητα θα αναφερθούμε στον βαθμό κάλυ-
ψης που έχουν τα άτομα που ζουν σε κατά-
σταση απόλυτης φτώχειας. 

 
 

Διάγραμμα 1 
Εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕγΠ στην Ελλάδα και στην 

ΕΕ-15 την περίοδο 1995-2010 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

2.1 Τι μας λένε τα στοιχεία για τις 
κοινωνικές δαπάνες 

Οι κοινωνικές δαπάνες, ως ποσοστό του 
ΑΕγΠ, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυξάνονται την περίοδο 1995-2010. Το ποσο-
στό των κοινωνικών δαπανών στην ΕΕ των 15 
αυξάνεται από 26,3% το 1995 σε 29% το 2010. 
Αν και το ποσοστό των κοινωνικών δαπανών 
της Ελλάδας ήταν σημαντικά μικρότερο το 
1995 σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
εντούτοις τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημα-
ντική σύγκλιση των δύο ποσοστών (Διάγραμ-
μα 1).  

Ενώ το ποσοστό των κοινωνικών δαπα-

νών στην ΕΕ-15 παραμένει σχετικά σταθερό 
μέχρι το 2008, στην Ελλάδα το ποσοστό των 
κοινωνικών δαπανών αυξάνεται συνεχώς.  

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τις άλλες 
χώρες της νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα βρίσκε-
ται στη δεύτερη θέση ως προς το ύψος των 
κοινωνικών δαπανών (Διάγραμμα 2). 

Από τις χώρες του Νότου η Ελλάδα βελτί-
ωσε τη θέση της κυρίως ως προς την Ισπανία 
και την Πορτογαλία, αλλά και την Ιταλία.  

Παρόλο που δαπανάται περίπου το 25% 
του ΑΕγΠ για τις κοινωνικές παροχές, από αυ-
τές περίπου το 20% αφορούν τις δαπάνες για 
σύνταξη και υγεία και μόνο το 5% δαπάνες για 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κατοικία, την 
ανεργία και την οικογένεια και τα παιδιά. 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη αυτών 
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των δαπανών την περίοδο 1995-2010. 

 
 

Διάγραμμα 2 
Εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕγΠ στις χώρες την περίοδο 

1995-2010 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 

Πίνακας 1 
Εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών για κοινωνικό αποκλεισμό, κατοικία, ανεργία και 

οικογένεια/παιδιά την περίοδο 1995-2010 
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EE-15 0,3 0,6 2,2 2,1 5,2 0,5 0,6 1,8 2,3 5,2 

Ελλάδα 0,2 0,5 0,9 1,7 3,3 0,6 0,4 1,7 1,8 4,5 

Πηγή: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 

 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 1 παρα-

τηρούμε ότι οι κοινωνικές δαπάνες που αφο-
ρούν τις κύριες λειτουργίες ενός κράτους-
πρόνοιας είναι περίπου το 5% του ΑΕγΠ. Ει-
δικότερα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη των 15 το 
μέσο ποσοστό αυτών των δαπανών ως προς το 
ΑΕγΠ παρέμεινε σταθερό την περίοδο 1995-
2010 και ίσο με 5,2%, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό στην Ελλάδα αυξήθηκε από 3,3% σε 
4,5%. 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η σχέση 
μεταξύ κοινωνικών δαπανών ως ποσοστού του 
ΑΕγΠ και του πραγματικού ρυθμού οικονομι-

κής μεγέθυνσης. Μεταξύ αυτών των δύο μεγε-
θών υπάρχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση2 που 
σημαίνει ότι όσο μειώνεται ο ρυθμός οικονο-
μικής μεγέθυνσης, τόσο περισσότερο το κρά-
τος δαπανά χρήματα για την κοινωνική προ-
στασία. 

Από το Διάγραμμα 3 προκύπτει ότι μέχρι 
το 2000, όπου ο ρυθμός οικονομικής μεγέ-
θυνσης ήταν περίπου σταθερός, υπήρχε μια 
απειροελάχιστη αύξηση του ποσοστού των 
κοινωνικών δαπανών, ενώ από το 2005-2006, 
όπου πλέον ο πραγματικός ρυθμός οικονομι-
κής μεγέθυνσης μειώνεται συνεχώς και από το 
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2008-2009 γίνεται αρνητικός, το ποσοστό 
των κοινωνικών δαπανών στο ΑΕγΠ αυξά-

νεται.  

 
Διάγραμμα 3 

Εξέλιξη των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστού του ΑΕγΠ και του πραγματικού 
ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης την περίοδο 1996-2010 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 

Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ του ρυθ-
μού οικονομικής μεγέθυνσης και των δαπανών 
για κατοικία, για ανεργία και για οικογένεια/ 
παιδιά παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική 
συσχέτιση.3 Η συσχέτιση αυτή είναι στατιστι-
κά σημαντική σε όλες τις κατηγορίες δαπα-

νών, εκτός των δαπανών για κατοικία. Στο  
Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του 
πραγματικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης 
και των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του 
ΑΕγΠ για κατοικία, ανεργία, οικογένεια/παι-
διά και για το σύνολό τους. 

 
Διάγραμμα 4 

Εξέλιξη του πραγματικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και των κοινωνικών 
δαπανών ως ποσοστού του ΑΕγΠ για κατοικία, ανεργία, οικογένεια/παιδιά και για 

το σύνολό τους την περίοδο 1996-2010 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 
Η αύξηση του αριθμού των ανέργων και δη των μακροχρόνια ανέργων αποτελεί σημα-
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ντική πρόκληση για το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας. Το ποσοστό ανεργίας τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη των 15 μειώνε-
ται μέχρι το 2008 και έκτοτε αυξάνεται σημα-
ντικά, κυρίως για την Ελλάδα. Από το 2008 ο 
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα 
αρχίζει και μειώνεται σημαντικά και συσχετί-

ζεται αρνητικά με το ποσοστό ανεργίας (συν-
τελεστής αυτοσυσχέτισης: - 0,603). Αυτό που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσοστό 
των μακροχρόνια ανέργων, το οποίο είναι υ-
ψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό 
στην Ευρώπη των 15 (Διάγραμμα 5). 

 
Διάγραμμα 5 

Ποσοστό βραχυχρόνιας (ως προς το εργατικό δυναμικό) και μακροχρόνιας (ως 
προς το σύνολο των ανέργων) ανεργίας την περίοδο 1998-2011 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 

Διάγραμμα 6 
Εξέλιξη του ποσοστού των φτωχών την περίοδο 1995-2011 

 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Το ποσοστό ανεργίας, βραχυχρόνιας και 

μακροχρόνιας, στην Ελλάδα αυξάνεται από το 
2008 (Διάγραμμα 5). Την ίδια περίοδο αρχίζει 
και η πτώση του πραγματικού ρυθμού οικονο-
μικής μεγέθυνσης. Το γεγονός ότι το ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας στην Ελλάδα είναι υ-
ψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό 
στην ΕΕ-15, σημαίνει ότι οι άνεργοι στην Ελ-
λάδα βρίσκουν πολύ δυσκολότερα εργασία 
από ότι οι άνεργοι στην Ευρώπη των 15. 
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2.2 Τι μας λένε τα στοιχεία για τη 

φτώχεια 
Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και όταν η 

οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη αυξανό-
ταν, το ποσοστό των φτωχών ήταν αρκετά υ-
ψηλό και παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά 
την περίοδο 1995-2011. Το ποσοστό φτώχειας4 
στην Ευρώπη των 15 μειώθηκε από 17% το 
1995 σε 16,7% το 2011. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας το ποσοστό φτώχειας μειώθηκε ελα-
φρά από 22% το 1995 σε 21,4% το 2011. 

Με βάση τα στοιχεία του Διαγράμματος 6 
παρατηρούμε ότι το ποσοστό της φτώχειας 
στην Ελλάδα μειώνεται μέχρι το 2005 και αυ-
ξάνεται ελαφρά έκτοτε με εξαίρεση το έτος 
2009. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται στοι-
χεία που αφορούν την εξέλιξη της φτώχειας 
την περίοδο 1995-2011. 

 
Πίνακας 2 

Εξέλιξη της φτώχειας την περίοδο 1995-20115 

 

< 60% του 
διάμεσου 

σταθμισμένου 
εισοδήματος 

(α) 

< 50% του 
διάμεσου 

σταθμισμένου 
εισοδήματος 

(β) 

< 40% του 
διάμεσου 

σταθμισμένου 
εισοδήματος 

(γ) 

(α) / (β) (α) / (γ) (β) / (γ) 

1995 22,0 16,0 10,0 1,4 2,2 1,6 
1996 21,0 14,0 10,0 1,5 2,1 1,4 
1997 21,0 15,0 10,0 1,4 2,1 1,5 
1998 21,0 15,0 9,0 1,4 2,3 1,7 
1999 21,0 14,0 9,0 1,5 2,3 1,6 
2000 20,0 14,0 9,0 1,4 2,2 1,6 
2001 20,0 14,0 8,0 1,4 2,5 1,8 
2003 20,7 14,2 9,3 1,5 2,2 1,5 
2004 19,9 12,7 7,5 1,6 2,7 1,7 
2005 19,6 12,6 7,2 1,6 2,7 1,8 
2006 20,5 13,4 8,0 1,5 2,6 1,7 
2007 20,3 13,2 7,7 1,5 2,6 1,7 
2008 20,1 12,7 6,7 1,6 3,0 1,9 
2009 19,7 12,2 6,6 1,6 3,0 1,8 
2010 20,1 12,4 7,3 1,6 2,8 1,7 
2011 21,4 14,2 8,2 1,5 2,6 1,7 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Μεταξύ του 1995 και 2011 το ποσοστό των 

φτωχών (της στήλης α) μειώνεται από 22% σε 
21,4%, δηλαδή μείωση κατά 0,6%. Σε ό,τι α-
φορά το ποσοστό των φτωχών της στήλης β, 
αυτό μειώνεται κατά την ίδια περίοδο από 
16% σε 14,2%, δηλαδή μείωση κατά 1,8% και 
το ποσοστό των φτωχών της στήλης γ μειώνε-
ται από 10% σε 8,2%, δηλαδή κατά 1,8%. Δε-
δομένου ότι ο πραγματικός ρυθμός οικονομι-
κής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αρ-
χίζει να μειώνεται από το 2006 και η ελληνική 
κυβέρνηση κατέφυγε στον μηχανισμό στήρι-
ξης (πρώτο μνημόνιο) τον Απρίλιο του 2010, 
το ποσοστό της φτώχειας αρχίζει και αυξάνε-
ται από το 2009 και έπειτα. Από το σύνολο 
των φτωχών το 1995, το 10% είχε 
σταθμισμένο6 εισόδημα μικρότερο του 40% 

του διάμεσου εισοδήματος, το 6% είχε σταθ-
μισμένο εισόδημα μεταξύ του 50% και του 
40% του διάμεσου εισοδήματος και ένα άλλο 
6% είχε και αυτό σταθμισμένο εισόδημα μετα-
ξύ του 50% και 60% του διάμεσου εισοδήμα-
τος. Το 2009 παρατηρείται μια γενική πτώση 
των ποσοστών των φτωχών ως ακολούθως: το 
6,6% έχει σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο 
του 40% του διάμεσου εισοδήματος, το 5,6% 
έχει σταθμισμένο εισόδημα μεταξύ 50% και 
40% του διάμεσου εισοδήματος και το 7,5% 
έχει σταθμισμένο εισόδημα μεταξύ 60% και 
50% του διάμεσου εισοδήματος. Την περίοδο 
όπου εκδηλώνεται η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα ο αριθμός των φτωχών αυξάνεται από 
20,5% σε 21,4%. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3 παρα-
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τηρούμε ότι το 2006 502.036 άτομα ήταν 
στην απόλυτη φτώχεια (εισόδημα μικρότερο 
του 40% του διάμεσου εισοδήματος), 501.649 
άτομα κατατάσσονταν μεταξύ αυτών που εί-
χαν εισόδημα μεγαλύτερο του 40% του διάμε-
σου εισοδήματος και μικρότερο του 50% του 
διάμεσου εισοδήματος και 599.787 άτομα εί-
χαν εισόδημα μεγαλύτερο του 50% του διάμε-
σου εισοδήματος και μικρότερο του 60% του 
διάμεσου εισοδήματος. Το 2011 ο αριθμός των 
φτωχών στις προαναφερόμενες κατηγορίες 
διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 861.089 άτομα 

(αυξημένος κατά 359.053 άτομα σε σχέση με 
το 2006), 663.097 άτομα (αυξημένος κατά 
1661.448 άτομα σε σχέση με το 2006) και 
798.614 άτομα (αυξημένος κατά 198.827 άτο-
μα σε σχέση με το 2006). Ως εκ τούτου η οι-
κονομική κρίση στην Ελλάδα είχε ως αποτέ-
λεσμα να αυξηθεί συνολικά ο αριθμός των 
φτωχών σε όλες τις κατηγορίες και ειδικότερα 
αυτών που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως πολύ φτωχοί (με σταθμισμένο εισόδημα μι-
κρότερο του 40% του διάμεσου εισοδήματος). 

 
Πίνακας 3 

Αριθμός φτωχών την περίοδο 2006-2011 
 2006 20011 2006 - 2011 
Κατηγορία Α7 1.603.472 2.322.800 719.328 
Κατηγορία Β8 1.003.685 1.524.186 520.501 
Κατηγορία Γ9 502.036 861.089 359.053 
Πηγή: Εκτιμήσεις των στοιχείων του Πίνακα 2 

 
3 ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ10 

3.1 Βασικά στοιχεία για το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα11 

Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο της κοινωνικής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο κίνδυ-
νος του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώ-
χειας αντιμετωπίζεται μέσα από το σύστημα 
κοινωνικής βοήθειας (ή κοινωνικής πρόνοιας). 
Ακόμη και στις χώρες όπου επικρατεί το σύ-
στημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν εισαχθεί 
στοιχεία από το σύστημα κοινωνικής βοήθειας 
για την αντιμετώπιση του κινδύνου της φτώ-
χειας. Οι παροχές της κοινωνικής βοήθειας εί-
ναι συνήθως παροχές καθολικές και σταθερού 
επιπέδου προς όλους. Μπορεί να συνδέονται ή 
να μη συνδέονται με το εισόδημα του προσώ-
που που λαμβάνει τις παροχές. Στην περίπτω-
ση των χρηματικών παροχών με έλεγχο εισο-
δήματος διακρίνουμε, σύμφωνα με τον Ditch 
(1999) τρεις διαφορετικές κατηγορίες:12 α) γε-
νική βοήθεια (General assistance), που προ-
σφέρει χρηματικές παροχές προς όλους τους 
ανθρώπους των οποίων το εισόδημά τους εί-
ναι κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο (είναι η 
περίπτωση του Income Support στη Μ. Βρε-
τανία ή του Minimex στο Βέλγιο), β) κατηγο-
ρική βοήθεια (Categorical assistance), που 
προσφέρει συμπληρωματικές παροχές σε ειδι-
κές ομάδες του πληθυσμού, όπως τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι 

(είναι η περίπτωση του Family Credit ή του 
Disability Living Allowance στη Μ. Βρετανία, 
το επίδομα βοήθειας για την ανεργία στη Γερ-
μανία και στην Ολλανδία και οι κοινωνικές 
συντάξεις στην Ιταλία) και γ) υποστηρικτική 
βοήθεια (Tied assistance) που παρέχει τη δυ-
νατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένου τύπου 
αγαθά ή υπηρεσίες, είτε σε χρήμα, είτε σε εί-
δος και περιλαμβάνει το επίδομα στέγασης 
και άλλη βοήθεια (είναι η περίπτωση των δω-
ρεάν σχολικών γευμάτων και του Council Tax 
Benefit στη Μ. Βρετανία). 

Σύμφωνα με τους Guibentif and Bouget 
(1997) η κοινωνική βοήθεια είναι το έσχατο 
καταφύγιο, είναι μια μορφή ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος. Το 1992 η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέφρασε τη σύστα-
σή της για την ύπαρξη κοινών κριτηρίων ως 
προς την υιοθέτηση σχημάτων ελάχιστων ει-
σοδημάτων.13 Η Επιτροπή έδινε ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο 
δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει ένα αξιο-
πρεπές επίπεδο διαβίωσης.  

Στη συγκεκριμένη λογική εντάσσονταν 
σχήματα ελαχίστων εισοδημάτων που στις πε-
ρισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προϋπήρχαν της σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ειδικότερα, στη Δανία, τη Γερμα-
νία και την Ολλανδία μορφές του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος πρωτοεμφανίστηκαν 
αντίστοιχα το 1961, το 1962 και το 1963. Στη 
Μ. Βρετανία κάποια χαρακτηριστικά του συ-
στήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
ματος εισήχθησαν στις αρχές της δεκαετίας 
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του ’60. Στο Βέλγιο ο θεσμός αυτός δημιουρ-
γήθηκε το 1974, στο Λουξεμβούργο το 1986, 
στη Γαλλία το 1988, στην Ισπανία στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 και στην Πορτογαλία το 
1998. 

Μεταξύ των συστημάτων του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος όπως αυτό εφαρμό-
ζεται στις διάφορες χώρες της ΕΕ υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές. Σύμφωνα με τους Fra-
zer and Marlier (2009) διακρίνουμε τέσσερις 
ομάδες χωρών όπου εφαρμόζεται η πολιτική 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Στην 
πρώτη ομάδα ανήκουν χώρες (AT, BE, CY, CZ, 
DE, DK, FI, NL, PT, RO, SI, SE), οι οποίες έ-
χουν απλά συστήματα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι 
όσοι δεν έχουν επαρκή μέσα να επιβιώσουν. 
Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν χώρες (EE, HU, 
LT, LV, PL, SK), οι οποίες αν και έχουν απλά 
συστήματα μη κατηγορικής βοήθειας, εντού-
τοις έχουν αυστηρά κριτήρια επιλογής και κά-
λυψης των ανθρώπων που χρειάζονται χρημα-
τική βοήθεια θέτοντας πολύ χαμηλά όρια ει-
σοδήματος. Στην τρίτη ομάδα (ES, FR, IE, 
MT, UK) ανήκουν χώρες, οι οποίες έχουν μει-
κτά συστήματα (κατηγορικής και μη κατηγο-
ρικής βοήθειας) για να υποστηρίξουν τα άτο-
μα που έχουν ανάγκη χρηματικής βοήθειας. 
Στην τέταρτη ομάδα ανήκουν χώρες (BG, EL, 
IT), οι οποίες διαθέτουν πολύ περιορισμένες 
προνοιακές παροχές και απευθύνονται σε πο-
λύ ειδικές κατηγορίες ατόμων που έχουν ανά-
γκη με αποτέλεσμα η κάλυψη αυτή να είναι 
ελλιπής.  

Σύμφωνα με τους Crepaldi et al (2007) 
υπάρχουν δύο βασικές ομάδες χωρών που έ-
χουν συστήματα ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος. Στην πρώτη ομάδα χωρών, όπου η 
κοινωνική παροχή του ελάχιστου εισοδήματος 
είναι καθολική, είναι η πιο σημαντική οικονο-
μική στήριξη του ατόμου και αφορά όλους ό-
σους δεν έχουν επαρκή μέσα για να επιβιώ-
σουν. Στη δεύτερη ομάδα χωρών το ελάχιστο 
εισόδημα θεωρείται ως το έσχατο καταφύγιο 
(last resort subsidy) για όλους όσους έχουν 
εξαντλήσει όλα τα άλλα μέσα για να επιβιώ-
σουν. Αυτές οι χώρες προσφέρουν και κατη-
γορικές παροχές και ένα γενικό σύστημα ελά-
χιστου εισοδήματος. Το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα λειτουργεί ως το έσχατο καταφύγιο 
πέρα από συγκεκριμένες παροχές κοινωνικής 
βοήθειας σε ειδικές κατηγορίες – ομάδες ατό-
μων (άνεργοι, ηλικιωμένοι κ.ά). 

Η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα γενικευμένο 
σύστημα ελάχιστου εισοδήματος14 Αντί μιας 

τέτοιας παροχής, η Ελλάδα παρέχει ένα πλή-
θος κοινωνικών παροχών και επιδομάτων (κα-
τηγορικών παροχών) που συνδέονται με την 
αγορά εργασίας, με την κατάσταση της υγεί-
ας, καθώς επίσης με την οικογένεια και τα 
παιδιά. Οι περισσότερες από αυτές τις παρο-
χές δεν δίνονται με βάση τον έλεγχο εισοδή-
ματος (δεν είναι means – tested). Υπάρχουν 
όμως και κατηγορικές παροχές ελέγχου εισο-
δήματος. Από τις κατηγορικές παροχές που 
δίνονται στην Ελλάδα με σκοπό την καταπο-
λέμηση της φτώχειας, σημαντικότερες είναι η 
σύνταξη που χορηγείται στους ανασφάλιστους 
ηλικιωμένους και το επίδομα αλληλεγγύης 
(ΕΚΑΣ) προς τους συνταξιούχους. Με τους 
πρόσφατους νόμους των μνημονίων έχει θε-
σπιστεί επίδομα για τους μακροχρόνια άνερ-
γους ηλικίας 45-65 ετών με οικογενειακό ει-
σόδημα μικρότερο των 5.000 ευρώ. Το επίδο-
μα αυτό ανέρχεται στα 200 ευρώ με μέγιστη 
διάρκεια καταβολής του το ένα έτος. Τα οικο-
γενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από το 
ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και αυξάνεται 
το όριο ηλικίας στα 65 για τους δικαιούχους 
του ΕΚΑΣ. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέ-
ρουμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εί-
ναι κοινωνική χρηματική παροχή μη ανταπο-
δοτική, συμπληρωματική ως προς άλλες χρη-
ματικές και μη χρηματικές παροχές –αν αυτές 
υπάρχουν– και λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας 
(safety net) για αυτούς που δεν έχουν τα απα-
ραίτητα για τη ζωή. 

 
3.2 Απόλυτη φτώχεια στην Ελλάδα 
3.2.1 Προσδιορισμός της έννοιας της 

απόλυτης φτώχειας  
Το ποιους πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο 

εισόδημα αποτελεί αντικείμενο ευρύτερης θε-
ωρητικής συζήτησης. Τα άτομα που ζουν σε 
κατάσταση ακραίας φτώχειας δικαιούνται να 
έχουν κάλυψη στη βάση ενός ελάχιστου εισο-
δήματος. Οι Matsaganis et al. (2001) εκτιμούν 
ότι το ποσοστό της ακραίας φτώχειας15 ήταν: 
14,2% σε ζευγάρια ηλικιωμένων άνω των 65 
ετών, 12,9% σε οικογένειες με αρχηγό άνεργο 
και 8,9% σε άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης. Ο Matsaganis (2001) επισημαίνει ότι 
το 17,4% των ατόμων που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας ήταν συνταξιούχοι, ακολου-
θούσαν οι νοικοκυρές με 16%, τα ανήλικα παι-
διά με 15,7% και οι μισθωτοί του ιδιωτικού το-
μέα με 12%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του, το 2000, 573.500 άτομα σε 224.000 νοι-
κοκυριά είχαν εισόδημα κάτω από το κόστος 
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εφαρμογής ενός προγράμματος ελάχιστου εγ-
γυημένου εισοδήματος –το οποίο θα αντιστοι-
χούσε στη σύνταξη του ανασφάλιστου– θα 
κόστιζε το 0,23% του ΑΕΠ. 

Στα πλαίσια αυτού του άρθρου ως απόλυ-
τη φτώχεια θεωρείται το ύψος του σταθμισμέ-

νου εισοδήματος που είναι μικρότερο από το 
40% του διάμεσου εισοδήματος. Το 2006 το 
40% του διάμεσου εισοδήματος –σε ετήσια 
βάση– αντιστοιχούσε σε 3.948 ευρώ και το 
2011 σε 4.395 ευρώ.   

 
Πίνακας 4 

Ποσοστά φτώχειας στην ΕΕ-15 και στην Ελλάδα την περίοδο 1995-2011 
 < 60% 

του διάμεσου 
εισοδήματος 

< 50% 
του διάμεσου 
εισοδήματος 

< 40% 
του διάμεσου 
εισοδήματος 

 EE-15 Ελλάδα EE-15 Ελλάδα EE-15 Ελλάδα 
1995 17 22 11 16 6 10 
1996 16 21 10 14 6 10 
1997 16 21 10 15 5 10 
1998 15 21 10 15 5 9 
1999 16 21 9 14 5 9 
2000 15 20 9 14 5 9 
2001 15 20 9 14 5 8 
2003 15 20,7 9 14,2 5 9,3 
2004 17 19,9 10 12,7 5 7,5 
2005 15,7 19,6 9,2 12,6 4,9 7,2 
2006 15,9 20,5 9,6 13,4 5,2 8 
2007 16 20,3 9,6 13,2 5,1 7,7 
2008 16,2 20,1 9,5 12,7 4,9 6,7 
2009 16,1 19,7 9,6 12,2 5,1 6,6 
2010 16,2 20,1 9,7 12,4 5,4 7,3 
2011 16,7 21,4 10,1 14,2 5,5 8,2 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
3.2.2 Τα χαρακτηριστικά της απόλυτης 

φτώχειας  
Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη 

ενότητα, το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας16 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εκείνο το ποσο-
στό κάτω του οποίου θα μπορούσε να παρέχε-
ται ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με απο-
κλειστικό στόχο να μειωθεί η κατάσταση από-
λυτης ένδειας που υπάρχει. Σε αυτή την ενό-
τητα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά 
των ατόμων που βρίσκονται στην κατάσταση 
της απόλυτης ένδειας.   

Το ποσοστό των ατόμων που έχουν σταθ-
μισμένο εισόδημα μικρότερο του 60% του 
διάμεσου εισοδήματος μειώνεται από 22% το 
1995 σε 21,4% το 2011 (Πίνακας 4). Αντίστοι-
χα το ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15 μειώθηκε 
από 17% σε 16,7%. Παρόμοια είναι η εικόνα 
και για το ποσοστό της φτώχειας που υπολογί-
ζεται με βάση το 50% του διάμεσου εισοδήμα-
τος και με βάση το 40% του διάμεσου εισοδή-

ματος. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημά-
νουμε είναι ότι μέχρι το 2009 η τάση ήταν να 
μειώνεται το ποσοστό των φτωχών τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ-15. Από το 2009 αρ-
χίζει και αυξάνεται εκ νέου το ποσοστό των 
φτωχών. Με βάση το 60% του διάμεσου εισο-
δήματος το ποσοστό των φτωχών αυξήθηκε 
κατά 0,6% στην ΕΕ-15 και κατά 1,7% στην Ελ-
λάδα. Το Διάγραμμα  7 δείχνει ότι ενώ υπήρχε 
μια τάση να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα στο 
ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-
15, από το 2009 η απόσταση αυτή διευρύνεται 
με τη σχετικά μεγάλη αύξηση της φτώχειας 
στην Ελλάδα σε σχέση με τη φτώχεια στην 
ΕΕ-15. Επιπρόσθετα στην Ελλάδα μεταξύ του 
2009 και του 2011 αυξήθηκε περισσότερο το 
ποσοστό των φτωχών με βάση το 50% του 
διάμεσου εισοδήματος, στη συνέχεια με βάση 
το 60% του διάμεσου εισοδήματος και πολύ 
λιγότερο με βάση το 40% του διάμεσου εισο-
δήματος.
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Διάγραμμα 7 
Εξέλιξη των ποσοστών φτώχειας την περίοδο 1995 – 2011 
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Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5 που 
αναφέρεται σε διαφορετικούς τύπους νοικο-
κυριού, παρατηρούμε ότι μεταξύ των νοικο-
κυριών που δεν έχουν παιδιά, το μεγαλύτερο 
κίνδυνο απόλυτης φτώχειας αντιμετωπίζει το 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό που αποτελείται 
από άνδρα. Σε ό,τι αφορά νοικοκυριά με εξαρ-

τώμενα παιδιά, το μεγαλύτερο κίνδυνο φτώ-
χειας, που αυξήθηκε την περίοδο 2006-2011, 
αντιμετωπίζουν τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με 
εξαρτώμενα παιδιά. Το ποσοστό της απόλυτης 
φτώχειας στα μονογονεϊκά νοικοκυριά αυξή-
θηκε από 15,9% το 2006 σε 23,5% το 2011. 

  
Πίνακας 5 

Ποσοστό φτώχειας ανά τύπο νοικοκυριού την περίοδο 2006-2011 
 ΕΕ-15 Ελλάδα 

2006 2011 2006 2011 
Συνολικό Ποσοστό φτώχειας 5,2 5,5 8,0 8,1 
Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά 4,9 4,9 6,8 6,8 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7,7 8,4 11,8 11,8 
Ένας ενήλικας 65 ετών και άνω 5,8 4,4 17,3 11,7 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – Θήλυ 7,2 7,7 12,8 11,1 
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό – Άρρεν 8,4 9,2 9,6 13,0 
Δύο ενήλικες κάτω των 65 ετών 3,7 4,2 6,8 7,4 
Δύο ενήλικες, ο ένας, τουλάχιστον ηλικίας 65 ετών και άνω 3,9 2,6 5,2 4,1 
Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες 3,8 3,9 6,0 6,4 
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά 5,5 6,0 9,2 9,4 
Μονογονεϊκό νοικοκυριό, με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο παιδί 8,4 10,2 15,9 23,5 
Δύο ενήλικες με ένα εξαρτώμενο παιδί 4,3 4,4 5,7 8,9 
Δύο ενήλικες με δύο εξαρτώμενα παιδιά 4,7 5,7 9,0 9,4 
Δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά 7,2 5,9 13,4 7,6 
Δύο ή περισσότεροι ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά 5,2 5,6 9,0 9,1 
Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά 6,2 6,8 11,0 8,6 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Οι άνεργοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν 

το μεγαλύτερο ποσοστό απόλυτης φτώχειας, 
το οποίο αυξήθηκε από 15,6% το 2006 σε 

22,9% το 2011 (Πίνακας 6). 
Τα άτομα με πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο παρουσιάζουν και τα υψηλότερα πο-
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σοστά φτώχειας (Πίνακας 7). Το 2011 το πο-
σοστό απόλυτης φτώχειας για τα άτομα με 
πολύ χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν 13% 

έναντι 8,1% που είχαν τα άτομα με μέτριο εκ-
παιδευτικό επίπεδο και 3,6% για τα άτομα με 
υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 
Πίνακας 6 

Ποσοστό απόλυτης φτώχειας και κατάσταση δραστηριότητας τον προηγούμενο 
χρόνο (κατά κατάσταση ασχολίας) την περίοδο 2006-2011 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2006 2011 2006 2011 

Σύνολο πληθυσμού 15 – 64 ετών 5,1 5,7 7,7 8,3 
Εργαζόμενοι 2,6 2,8 6,0 3,8 
Εργαζόμενοι εκτός των εργοδοτών 8,6 11,4 8,6 8,4 
Μη εργαζόμενοι 9,6 11,0 10,2 13,9 
Άνεργοι 15,0 18,1 15,6 22,9 
Συνταξιούχοι 3,8 3,1 4,1 3,8 
Λοιποί μη οικονομικά εργαζόμενοι 9,6 10,5 10,2 12,5 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Πίνακας 7 

Ποσοστό φτώχειας του πληθυσμού 18-64 ετών κατά εκπαιδευτικό επίπεδο 
 ΕΕ-15 Ελλάδα 

2006 2011 2006 2011 
Προσχολική, πρωτοβάθμια και πρώτο στάδιο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επίπεδ0 0-2)  7,7 9,5 11,5 13,0 

Δεύτερο στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 3 και 4)  4,3 4,8 6,3 8,1 

Πρώτο και δεύτερο στάδιο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (επίπεδο 5 και 6)  2,6 3,3 2,3 3,6 

Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Πίνακας 8 
Ποσοστό φτώχειας κατά φύλο την περίοδο 2006-2011 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2006 2011 2006 2011 

Σύνολο 5,2 5,5 8,0 8,2 
Άνδρες 5,1 5,4 7,6 8,2 
Γυναίκες 5,4 5,6 8,3 8,2 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

Πίνακας 9 
Ποσοστό φτώχειας κατά ηλικία την περίοδο 2006 – 2011 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2006 2011 2006 2011 

Σύνολο 5,2 5,5 8,0 8,2 
0 – 15 ετών 5,7 6,4 8,8 9,6 
16 – 24 ετών 7,6 8,4 9,9 12,4 
25 – 49 ετών 4,7 5,6 7,2 7,5 
50 – 64 ετών 4,9 5,1 7,7 8,8 
16 – 64 ετών 5,3 5,9 7,8 8,5 
65 ετών και άνω 4,5 3,2 7,9 5,9 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Στην Ευρώπη το ποσοστό απόλυτης φτώ-

χειας είναι υψηλότερο για τις γυναίκες από 
ό,τι είναι για τους άνδρες (Πίνακας 8). Στην 

Ελλάδα, ενώ αυτό ίσχυε για το 2006 (το πο-
σοστό απόλυτης φτώχειας ήταν 7,6% για τις 
γυναίκες και 8,3% για τους άνδρες), δεν ισχύει 
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για το 2011 όπου άνδρες και γυναίκες έχουν το 
ίδιο ποσοστό απόλυτης φτώχειας. Αυτό απο-
τελεί μια ένδειξη ότι η οικονομική κρίση μέχρι 
τη στιγμή διεξαγωγής της έρευνας εισοδήμα-
τος επηρέασε περισσότερο τους άνδρες από 
ό,τι τις γυναίκες.  

Όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στην Ελ-
λάδα το ποσοστό απόλυτης φτώχειας είναι 
υψηλότερο για τα άτομα ηλικίας 16-24 ετών, 
ενώ τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω παρου-
σίασαν μικρότερο ποσοστό απόλυτης φτώχει-
ας το 2011 σε σχέση με το 2006 (Πίνακας 9). 

 
Πίνακας 10 

Ποσοστό φτώχειας κατά κατάσταση απασχόλησης την περίοδο 2006-2011 
 ΕΕ-15 Ελλάδα 

2006 2011 2006 2011 
Πλήρης απασχόληση 6,4 7,0 12,7 10,4 
Μερική απασχόληση 10,2 12,1 26,1 21,4 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη είναι υ-
ψηλότερο στα άτομα με μερική απασχόληση 
από ό,τι στα άτομα με πλήρη απασχόληση. 
Βέβαια διαφαίνεται ότι το ποσοστό των ατό-
μων με σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο του 
40% του διάμεσου εισοδήματος μειώθηκε με-
ταξύ 2006 και 2011 τόσο για αυτούς που ερ-

γάζονταν με πλήρη απασχόληση, όσο και για 
αυτούς που εργάζονταν με μερική απασχόλη-
ση σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην ΕΕ-15 
(Πίνακας 10). Το ίδιο μπορεί να παρατηρήσει 
κανείς κα για τα άτομα που εργάζονται με 
προσωρινή απασχόληση με βάση τα στοιχεία 
του επόμενου πίνακα. 

 
Πίνακας 11 

Ποσοστό φτώχειας κατά τύπο απασχόλησης την περίοδο 2006 – 2011 
 ΕΕ-15 Ελλάδα 

2006 2011 2006 2011 
Σταθερή απασχόληση 4,4 5,6 4,1 4,3 
Προσωρινή απασχόληση 11,8 14,0 18,2 8,9 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας για την 

περίοδο 2006–2011 αυξήθηκε ελαφρά για αυ-
τούς που είναι με σταθερή απασχόληση και 
μειώθηκε για αυτούς που είναι με προσωρινή 
απασχόληση17 (Πίνακας 11).  

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζο-
νται στοιχεία για την επίπτωση των μεταβι-
βαστικών πληρωμών στο ποσοστό της από-
λυτης φτώχειας. 

 
Πίνακας 12 

Ποσοστό φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις18 ως ποσοστό των 
ατόμων με σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο του 40% του διάμεσου εισοδήματος 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2006 2011 2006 2011 

Σύνολο 32,3 33,4 28,9 32,9 
0 – 15 ετών 20,0 21,8 13,0 14,8 
16 – 64 ετών 21,9 22,6 20,2 24,1 
65 ετών και άνω 84,8 83,3 73,8 78,0 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 12 τα 

άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων ιδίας ηλικίας 
που έχουν σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο 
του 40% του διάμεσου εισοδήματος μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτό δείχνει ότι ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό των ηλικιωμένων εξαρ-
τάται άμεσα από τη σύνταξή του για να απο-
φύγει τη φτώχεια. Το ότι το αντίστοιχο ποσο-
στό για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω εί-
ναι υψηλότερο στην ΕΕ-15 από ό,τι στην Ελ-
λάδα, δείχνει ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων 
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που ζει από τη σύνταξή του στην ΕΕ-15 είναι 
υψηλότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Οι συντά-
ξεις μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά της από-
λυτης φτώχειας αφού με βάση τα στοιχεία του 
Πίνακα 8, το ποσοστό των ηλικιωμένων 65 

ετών και άνω με σταθμισμένο εισόδημα μι-
κρότερο του 40% του διάμεσου εισοδήματος 
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ήταν αντί-
στοιχα 7,9% για το 2006 και 5,9% για το 2011. 

 
Πίνακας 13 

Ποσοστό φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις19 ως ποσοστό των ατόμων με 
σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο του 40% του διάμεσου εισοδήματος 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2006 2011 2006 2011 

Σύνολο 13,8 14,5 10,5 11,5 
0 – 15 ετών 19,0 20,8 11,2 12,9 
16 – 64 ετών 14,3 15,5 10,3 11,7 
65 ετών και άνω 6,6 5,1 10,7 9,5 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Τα ίδια αποτελέσματα για τους ηλικιωμέ-

νους δείχνουν και τα στοιχεία του Πίνακα 13 
όπου οι συντάξεις δεν συμπεριλαμβάνονται 
στις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Οι ηλικιωμένοι 
που δεν έχουν σύνταξη ως ποσοστό των ηλι-
κιωμένων που ζουν στην απόλυτη φτώχεια με-
τά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μειώνεται με-
ταξύ 2006 και 2011. 

 Τα κοινωνικά επιδόματα επίσης συμβάλ-
λουν στον περιορισμό της απόλυτης φτώχειας 

αφού τα άτομα ηλικίας 16 -64 ετών που ζουν 
σε απόλυτη φτώχεια (πριν από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις) το 2011 αποτελούν το 11,7% των 
ατόμων με σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο 
του 40% του διάμεσου εισοδήματος μετά τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. Την ίδια χρονιά το 
ποσοστό απόλυτης φτώχειας για τα άτομα ί-
διας ηλικίας μετά από τις κοινωνικές μεταβι-
βάσεις είναι 8,5%. 

 
Πίνακας 14 

Εμμονή στον σχετικό κίνδυνο της απόλυτης φτώχειας20 ανά φύλο στην ΕΕ-15 
και την Ελλάδα την περίοδο 2000-2010 

 ΕΕ-15 Ελλάδα 
2000 2010 2000 2010 

Σύνολο 2 1,7 4 4,5 
Άνδρες 2 1,6 4 4,0 
Γυναίκες 2 1,7 5 5,1 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε από-

λυτη φτώχεια επί τρία συναπτά έτη στην Ελ-
λάδα ήταν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσο-
στό στην ΕΕ-15 το 2000. Το 2010 η εμμονή 
στον κίνδυνο για την απόλυτη φτώχεια στην 
Ελλάδα τριπλασιάστηκε σε σχέση με το αντί-
στοιχο ποσοστό στην ΕΕ-15. Το ποσοστό των 
γυναικών που ζουν στην απόλυτη φτώχεια επί 
τρία συναπτά έτη στην Ελλάδα είναι τριπλά-
σιο από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. 

Τις περισσότερες πιθανότητες για να εί-
ναι στην κατάσταση απόλυτης φτώχειας πα-
ρουσιάζουν τα άτομα με χαμηλή ένταση εργα-
σίας. Το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας στην 

Ελλάδα στα άτομα με πολύ χαμηλή ένταση 
εργασίας μειώθηκε από 21% το 2005 σε 12,4% 
το 2009, αυξήθηκε σε 19,7% το 2010 και σε 
31,1% το 2011 (Πίνακας 15). 

Το ποσοστό απόλυτης φτώχειας στα άτο-
μα με χαμηλή ένταση εργασίας είναι ιδιαίτερα 
υψηλό για αυτούς που έχουν ηλικία μικρότερη 
των 18 ετών (Πίνακας 16). 

Τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά πα-
ρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό απόλυτης 
φτώχειας σε σχέση με τα νοικοκυριά χωρίς 
εξαρτώμενα παιδιά (Πίνακας 17). Η μεγάλη 
αύξηση του ποσοστού φτώχειας έγινε κυρίως 
την περίοδο 2009-2010. 
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Πίνακας 15 
Ποσοστό απόλυτης φτώχειας ατόμων ηλικίας 18-59 ετών ανάλογα με τον βαθμό έντασης εργασίας21 

 

Πολύ χαμηλή 
έντασης 
εργασία 

Χαμηλή 
έντασης 
εργασία 

Μέτρια 
έντασης 

εργασίας 

Υψηλής 
έντασης 
εργασία 

Πολύ υψηλής 
έντασης 
εργασία 

 EE Ελλάδα EE Ελλάδα EE Ελλάδα EE Ελλάδα EE Ελλάδα 
2005 19,7 21,0 11,1 11,9 4,2 5,6 2,2 4,3 1,3 3,7 
2006 20,3 18,0 10,6 12,8 5,4 7,9 1,9 4,8 1,5 5,2 
2007 22,1 20,6 11,1 13,4 4,9 7,4 2,1 5,4 1,5 3,3 
2008 23,7 16,6 10,8 14,9 4,6 7,4 2,1 5,9 1,3 3,0 
2009 23,3 12,4 11,0 14,2 5,3 8,4 2,1 3,4 1,6 4,1 
2010 23,1 19,7 11,4 19,6 5,7 8,3 2,2 2,0 1,6 3,4 
2011 22,8 31,1 12,2 14,7 6,0 5,8 2,4 4,3 1,6 1,4 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Πίνακας 16 

Ποσοστό απόλυτης φτώχειας των ατόμων με χαμηλή ένταση εργασίας 
και ανάλογα με την ηλικία 

 < 18 ετών 18 - 59 ετών < 60 ετών 

 EE-15 Ελλάδα EE-15 Ελλάδα EE-15 Ελλάδα 
2005 24,0 47,7 19,7 21,0 20,7 24,5 
2006 23,7 42,7 20,3 18,0 21,1 21,1 
2007 29,2 53,2 22,1 20,6 23,7 24,9 
2008 28,8 34,9 23,7 16,6 24,8 18,8 
2009 28,1 14,6 23,3 12,4 24,4 12,6 
2010 27,7 42,3 23,1 19,7 24,2 22,4 
2011 28,2 52,1 22,8 31,1 24,0 34,1 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

3.3 Τι μας δείχνουν διάφορες μελέτες 
για τη φτώχεια 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία για 
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ο-
ρισμένα άτομα ή νοικοκυριά με βάση τα χα-
ρακτηριστικά τους παρουσιάζουν περισσότε-
ρες πιθανότητες, σε σχέση με άλλα άτομα ή 
νοικοκυριά να γίνουν φτωχοί. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά – που επηρεάζουν την πιθανότητα 
ενός ατόμου να καταστεί φτωχός - είναι το εί-
δος της ασχολίας (εργαζόμενος ή άνεργος), η 
διάρκεια της ανεργίας, το φύλο, η ηλικία, η 
εκπαίδευση, η δομή του νοικοκυριού και το 
επίπεδο υγείας. Σύμφωνα με τη Jamet (2007) 
η έλλειψη απασχόλησης, το είδος απασχόλη-
σης, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα νέα άτομα 
και οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν τις περισσό-
τερες πιθανότητες να καταστούν φτωχοί. 
Σύμφωνα με τους Ditch και Roberts (2002) οι 
μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά, οι γυναί-
κες που ζουν μόνες και οι πολύτεκνες οικογέ-
νειες με τρία ή περισσότερα παιδιά παρουσιά-
ζουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Οι 

Russel και Whelan (2004) υποστηρίζουν ότι η 
ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η 
οικογενειακή κατάσταση και η κατάσταση 
απασχόλησης είναι καθοριστικοί παράγοντες. 
Οι Pena-Casas and Latta (2004) υποστηρίζουν 
ότι οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν 
το ποσοστό των εργαζομένων φτωχών είναι οι 
χαμηλές αμοιβές, τα χαρακτηριστικά του νοι-
κοκυριού, η ποιότητα της απασχόλησης και τα 
ατομικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους 
Andriopoulou και Tsakloglou (2011) νοικοκυ-
ριά με αρχηγό άτομο νέο στην ηλικία (< 30 
ετών) ή ηλικιωμένο (65 ετών και άνω), με χα-
μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζουν λι-
γότερες πιθανότητες να βγουν από μια κατά-
σταση φτώχειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η με-
τακίνηση από ανεργία σε απασχόληση και 
από μη οικονομικά ενεργή ζωή σε απασχόλη-
ση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες 
για το άτομο να εξέλθει από τη φτώχεια. Επί-
σης άτομα που ζουν σε νοικοκυριό όπου υ-
πάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες παρουσιά-
ζουν περισσότερες πιθανότητες να εισέλθουν 
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εκ νέου σε μια κατάσταση φτώχειας. Το φαι-
νόμενο της ανεργίας αυξάνει τις πιθανότητες 
να καταστεί εκ νέου το άτομο φτωχό, ενώ ει-

δικά στην Ελλάδα οικογένειες με εξαρτώμενα 
παιδιά παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες 
να καταστούν ξανά φτωχοί.  

 
Πίνακας 17 

Ποσοστό απόλυτης φτώχειας ατόμων ηλικίας 18-59 ετών με χαμηλή ένταση εργασίας 
και ανάλογα με τον τύπο του νοικοκυριού 

 
Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα 

παιδιά 
Νοικοκυριά με εξαρτώμενα 

παιδιά 
 ΕΕ-15 Ελλάδα ΕΕ-15 Ελλάδα 

2005 17,0 15,2 24,7 33,8 
2006 17,5 12,7 25,7 30,9 
2007 18,4 14,3 29,2 34,5 
2008 21,3 13,7 28,2 23,9 
2009 20,6 12,4 28,2 12,6 
2010 20,2 14.0 28,2 34,1 
2011 20,2 22,2 27,8 50,8 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

 
Ο Καράγιωργας (1990) μελετώντας τη 

φτώχεια στην Ελλάδα απέδειξε ότι οι οικογέ-
νειες με πολλά παιδιά, άτομα που δραστηριο-
ποιούνται στον πρωτογενή τομέα, οι ηλικιω-
μένοι, τα νοικοκυριά των οποίων ο αρχηγός 
της οικογένειας είχε χαμηλό εκπαιδευτικό ε-
πίπεδο παρουσίαζαν τα υψηλότερα ποσοστά 
φτώχειας. Σύμφωνα με τους Tsakloglou και 
Panopoulou (1998) η φτώχεια είναι αυξημένη 
μεταξύ των ηλικιωμένων, των ατόμων που δι-
αμένουν στις αγροτικές περιοχές, των προσώ-
πων με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, των α-
νέργων και των απασχολουμένων στον αγρο-
τικό τομέα. Οι Tsakloglou και Papadopoulos 
(2002) βρήκαν ότι οι ομάδες που παρουσιά-
ζουν τις περισσότερες πιθανότητες να κατα-
στούν κοινωνικά αποκλεισμένες είναι αυτές 
όπου ο αρχηγός του νοικοκυριού εργάζεται σε 
θέση μερικής απασχόλησης, ο αρχηγός του 
νοικοκυριού είναι άνεργος, ο αρχηγός του νοι-
κοκυριού είναι συνταξιούχος.  

Η ηλικία επηρεάζει επίσης τις πιθανότη-
τες να καταστεί το άτομο κοινωνικά αποκλει-
σμένο, όπως και η δομή του νοικοκυριού (οι-
κογένειες με παιδιά ή μονογονεϊκές οικογένει-
ες). Σύμφωνα με τους Μητράκο και Τσακλό-
γλου (2003) το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας 
αντιμετώπιζαν οικογένειες ηλικιωμένων (65 
ετών και άνω), οικογένειες με ένα τουλάχι-
στον παιδί άνω των 18 ετών, νοικοκυριά των 
οποίων ο αρχηγός ήταν άνεργος, κάτοικοι α-
γροτικών περιοχών και άτομα με χαμηλό εκ-
παιδευτικό επίπεδο. Οι Matsaganis et al. 
(2001) αναφέρουν ότι το 2000 το ποσοστό 
ακραίας φτώχειας22 ήταν υψηλότερο στα ζευ-

γάρια ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, στις οι-
κογένειες με αρχηγό άνεργο και στα άτομα με 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ο Ματσαγγά-
νης (2001) θεωρεί ότι τα άτομα που παρου-
σιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώ-
χειας ήταν οι συνταξιούχοι, οι νοικοκυρές, τα 
ανήλικα παιδιά και οι μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα.  

Σε άλλο του άρθρο ο Matsaganis (2001) 
υποστηρίζει ότι τα άτομα που βρίσκονται σε 
καθεστώς ακραίας φτώχειας το 2000 είναι τα 
ζευγάρια με έναν τουλάχιστον ηλικιωμένο (65 
ετών και άνω), συνταξιούχοι και αυτοαπα-
σχολούμενοι στον αγροτικό τομέα, νοικοκυριά 
των οποίων ο αρχηγός είναι άνεργος, άτομα 
με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, άτομα που 
ζούσαν από συντάξεις και άτομα που είχαν ει-
σόδημα ως αυτοαπασχολούμενοι. 

 
3.4 Τι μας δείχνουν τα στοιχεία της 

έρευνας εισοδήματος και 
διαβίωσης για τη φτώχεια στην 
Ελλάδα 

3.4.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της 
απόλυτης φτώχειας με βάση τους 
πίνακες συνάφειας 

Τα πρώτα στοιχεία για τη φτώχεια στην 
Ελλάδα, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις προ-
ηγούμενες ενότητες, δείχνουν ότι το μονογο-
νεϊκό νοικοκυριό με ένα τουλάχιστον εξαρτώ-
μενο παιδί αντιμετωπίζει πολύ αυξημένες πι-
θανότητες, σε σχέση με άλλου τύπου νοικοκυ-
ριά, να είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχει-
ας. Με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
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των ατόμων, οι άνεργοι, τα άτομα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο, τα άτομα ηλικίας 16-24 
ετών, τα άτομα που εργάζονται με μερική α-
πασχόληση και τα άτομα με προσωρινή απα-
σχόληση παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
φτώχειας από ό,τι τα υπόλοιπα άτομα.  

Η διερεύνηση των προσδιοριστικών πα-
ραγόντων της απόλυτης φτώχειας έγινε στη 
βάση της μεθοδολογίας των πινάκων συνά-
φειας και της λογαριθμικής παλινδρόμησης. 
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία ελέγξαμε αν 
και κατά πόσο η απόλυτη φτώχεια επηρεάζε-
ται από το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή 
κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κα-
τάσταση υγείας, την κατάσταση στην αγορά 
εργασίας, τη θέση στην εργασία και το είδος 
του συμβολαίου εργασίας. Ελέγξαμε τις μετα-
βλητές αυτές τόσο για το έτος 2006, όσο και 
για το έτος 2011. Όλες οι μεταβλητές βρέθη-
καν να επηρεάζουν σημαντικά τις πιθανότητες 
των ατόμων να είναι σε κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας. Ειδικότερα: 

 
Φύλο 

Με βάση τους πίνακες συνάφειας,23 ενώ 
το συνολικό δειγματικό ποσοστό για την κα-
τάσταση απόλυτης φτώχειας είναι 5,6% για το 
2006 και 7,5% για το 2011, για τις γυναίκες εί-
ναι 6,0% και 7,7% αντίστοιχα και για τους άν-
δρες είναι 5,2% και 7,3%.  

 
Ηλικία 

Οι ηλικιακές κατηγορίες που εξετάσαμε 
είναι: 18-24 ετών, 25-39 ετών, 40-54 ετών, 55-
64 ετών, 65 ετών και άνω. Οι ηλικίες που πα-
ρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες να είναι 
σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας το 2006 εί-
ναι κυρίως η ηλικία 18-24 ετών και 55-64 ε-
τών. Για το έτος 2011 παραμένει κυρίως η ηλι-
κία 18-24 ετών. Συγκρίνοντας τα άτομα ηλικί-
ας 18 έως 24 ετών με όλα τα άλλα άτομα βρή-
καμε ότι το 2006 η σχετική πιθανότητά τους 
να είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας εί-
ναι 1,441 φορές περισσότερο από την αντί-
στοιχη πιθανότητα όλων των άλλων ηλικιών. 
Το 2011 η σχετική πιθανότητα της ηλιακής 
ομάδας 18-24 ετών είναι 1,369 φορές περισ-
σότερο από την αντίστοιχη πιθανότητα των 
άλλων ηλικιακών ομάδων. Η πιθανότητα αυτή 
είναι μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη 
πιθανότητα το 2006. 

Η σύγκριση των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 
ετών και άνω) με τους μη ηλικιωμένους (<= 65 
ετών) δείχνει ότι το 2011 η σχετική πιθανότη-
τα οι ηλικιωμένοι να είναι σε κατάσταση από-

λυτης φτώχειας είναι 0,812 φορές μικρότερη 
από την αντίστοιχη πιθανότητα όλων των υ-
πολοίπων. 

 
Οικογενειακή κατάσταση 

Η οικογενειακή κατάσταση του ατόμου 
επηρεάζει εξίσου τον κίνδυνο της απόλυτης 
φτώχειας. Με βάση τα στοιχεία, το συνολικό 
δειγματικό ποσοστό για την κατάσταση της 
απόλυτης φτώχειας είναι 5,6% και τα άτομα 
που ανήκουν στην κατηγορία «χωρισμένοι» 
έχουν σαφώς περισσότερες πιθανότητες 
(9,6%) να είναι στην κατάσταση της απόλυτης 
φτώχειας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
ανύπαντρους είναι 5,6%, για τους παντρεμέ-
νους είναι 5,1%, για τους χήρους/ες είναι 8,6% 
και για τους χωρισμένους 6,1%. Για το 2011 το 
συνολικό δειγματικό ποσοστό είναι 7,5% και 
για την κατηγορία «χωρισμένοι» είναι 15%. Η 
σχετική πιθανότητα για τα άτομα αυτής της 
κατηγορίας να είναι στην κατάσταση απόλυ-
της φτώχειας το 2011 είναι 2,081 φορές πε-
ρισσότερες από την αντίστοιχη πιθανότητα 
των ατόμων που δεν είναι “χωρισμένοι”.  

 
Εκπαιδευτικό επίπεδο 

Σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές κατηγορί-
ες του εκπαιδευτικού επιπέδου διακρίνουμε 
τρεις κατηγορίες: χαμηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης (προσχολική, πρωτοβάθμια και πρώτο 
στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης –levels 0 
και 2), μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης (δεύτερο 
στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετα-
δευτεροβάθμια εκπαίδευση –Levels 3 και 4) 
και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (πρώτο και 
δεύτερο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –
levels 5 και 6). Όσο χαμηλότερο είναι το επί-
πεδο εκπαίδευσης, τόσο αυξάνονται οι πιθα-
νότητες να είναι κάποιος σε κατάσταση από-
λυτης φτώχειας. Το 2006 τα άτομα με χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο είχαν 7,6%, ενώ το συ-
νολικό δειγματικό ποσοστό ήταν 5,5%. Για το 
2011 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 10,2% και 
7,5%. Συγκρίνοντας την πιθανότητα να είναι 
στην κατάσταση απόλυτης φτώχειας ένα άτο-
μο με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο σε σχέση 
με την πιθανότητα να είναι σε αυτή την κατά-
σταση ένα άλλο άτομο άλλου εκπαιδευτικού 
επιπέδου, παρατηρούμε ότι για το 2006 αυτή 
είναι 1,931 φορές μεγαλύτερη και για το 2011 
είναι 1,547 φορές μεγαλύτερη. 

 
Κατάσταση υγείας 

Η κατάσταση υγείας αποτυπώνεται σε 
πέντε επίπεδα: πολύ καλή, καλή, μέτρια, κακή 
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και πολύ κακή. Τα άτομα με πολύ κακή και 
κακή κατάσταση υγείας παρουσιάζουν και τις 
περισσότερες πιθανότητες να είναι σε κατά-
σταση απόλυτης φτώχειας (7,5% και 7,7% έ-
ναντι του συνολικού 5,6% το 2006 και 8,4% 
και 10,1% έναντι του συνολικού 7,5%). Η σχε-
τική πιθανότητα να είναι σε κατάσταση από-
λυτης φτώχειας ένα άτομο με καλή υγεία είναι 
0,777 (για το 2006) και ο,779 (για το 2011) 
φορές μικρότερη από την αντίστοιχη πιθανό-
τητα που έχει ένα άτομο με κακή υγεία. 

 
Κατάσταση απασχόλησης 

Διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες ατόμων 
ανάλογα με την κατάσταση απασχόλησής 
τους: απασχολούμενους (employed), άνερ-
γους, συνταξιούχους και οικονομικά μη ενερ-
γούς. Τα στοιχεία για το 2006 δείχνουν ότι οι 
οικονομικά μη ενεργοί και οι άνεργοι έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να καταστούν φτω-
χοί (9,0% και 13,3% αντίστοιχα έναντι του συ-
νολικού δειγματικού 7,6%), ενώ το 2011 οι ά-
νεργοι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες 
να καταστούν φτωχοί (18,3% έναντι 7,9% του 
συνολικού ποσοστού). Το 2011 η σχετική πι-
θανότητα του ανέργου να είναι σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας σε σχέση με την αντίστοι-
χη πιθανότητα του συνταξιούχου, είναι πολύ 
μεγαλύτερη από ό,τι είναι το 2006 (13,3% για 
τον άνεργο και 7,6% για τον συνταξιούχο το 
2006 με συνολικό δειγματικό ποσοστό 7,6%, 
18,6% και 5,2% αντίστοιχα το 2011 έναντι του 
συνολικού δειγματικού 7,8%).  

 
Θέση στην απασχόληση 

Με βάση τη θέση του ατόμου στην απα-
σχόληση διακρίνουμε τους αυτοαπασχολού-
μενους με προσωπικό (εργοδότες), τους αυτο-
απασχολούμενους χωρίς προσωπικό, τους μι-
σθωτούς και τους βοηθούς στην οικογενειακή 
επιχείρηση. Οι βοηθοί στην οικογενειακή επι-
χείρηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας 
(12,1% έναντι του συνολικού 4,9% το 2006 και 
11,1% έναντι του συνολικού 6,6%). Η πιθανό-
τητα να είναι ένας βοηθός σε οικογενειακή ε-
πιχείρηση φτωχός είναι για το 2006 και το 
2011 αντίστοιχα 1,181 και 1,481 φορές μεγαλύ-
τερη από την αντίστοιχη πιθανότητα των υπο-
λοίπων που δεν είναι βοηθοί στην οικογενεια-
κή επιχείρηση.  

 
Τύπος εργασιακής σύμβασης 

Διακρίνουμε τους απασχολούμενους σε 
απασχολούμενους με σταθερή εργασία ή σύμ-

βαση αορίστου χρόνου και σε απασχολούμε-
νους σε προσωρινή εργασία ή σύμβαση ορι-
σμένου χρόνου. Τα άτομα που απασχολούνται 
σε προσωρινή εργασία έχουν ποσοστό υψηλό-
τερο από το συνολικό δειγματικό ποσοστό να 
είναι φτωχοί τόσο το 2006 (5,2% έναντι2,6%), 
όσο και το 2011 (8,3% έναντι 3,9%). Η πιθα-
νότητα να είναι φτωχό ένα άτομο που εργάζε-
ται με σταθερή απασχόληση είναι για το 2006 
και το 2011 0,310 και 0,293 φορές μικρότερη 
από την αντίστοιχη πιθανότητα αυτών που 
εργάζονται με προσωρινή απασχόληση. 

 
3.4.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της 

απόλυτης φτώχειας με βάση τη 
λογαριθμική παλινδρόμηση 

Στην περίπτωση της λογαριθμικής παλιν-
δρόμησης χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη με-
ταβλητή τη δίτιμη κατηγορική μεταβλητή που 
περιγράφει την κατάσταση ενός ατόμου να εί-
ναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας (παίρ-
νει την τιμή 1), ή να μην είναι σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας (παίρνει την τιμή 0). Ως 
ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιούμε κα-
τηγορικές μεταβλητές που αφορούν τα προ-
σωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που α-
ναφέραμε στην προηγούμενη περίοδο και ει-
δικότερα: το φύλο, την ηλικία, την οικογενει-
ακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την 
κατάσταση υγείας, την κατάσταση απασχόλη-
σης, τη θέση στην απασχόληση και το είδος 
της εργασιακής σύμβασης. Η κατηγορία ως 
προς την οποία γίνεται η αναφορά κάθε ανε-
ξάρτητης κατηγορικής μεταβλητής είναι η τε-
λευταία κατηγορία της κάθε μεταβλητής24 και 
ειδικότερα ως προς: το φύλο (η γυναίκα), την 
ηλικία (65 ετών και άνω), την οικογενειακή 
κατάσταση (μη παντρεμένοι), το εκπαιδευτικό 
επίπεδο (υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης), την 
κατάσταση υγείας (καλή υγεία), την κατάστα-
ση απασχόλησης (συνταξιούχοι), τη θέση στην 
απασχόληση (βοηθοί στην οικογενειακή επι-
χείρηση) και το είδος της εργασιακής σύμβα-
σης (προσωρινή απασχόληση). 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 18 πα-
ρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές είναι στατι-
στικά σημαντικές. Οι άνδρες παρουσιάζουν 
1,052 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση 
με τις γυναίκες να είναι σε κατάσταση απόλυ-
της φτώχειας. Κάθε ηλικιακή κατηγορία πα-
ρουσιάζει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση 
με τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω να είναι 
σε κατάσταση φτώχειας. Η πιθανότητα οι πα-
ντρεμένοι να είναι σε κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 
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πιθανότητα των μη παντρεμένων. Τα άτομα 
με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιά-
ζουν 4,506 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να 
είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας από 
ό,τι τα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. 
Το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με μέτριο εκ-
παιδευτικό επίπεδο, τα οποία παρουσιάζουν 
σε σχέση με τα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο 2,254 φορές περισσότερες πιθανότη-
τες να είναι φτωχοί. Τα άτομα με κακή υγεία 
παρουσιάζουν 1,638 φορές περισσότερες πι-
θανότητες σε σχέση με τα άτομα με καλή υ-
γεία να είναι φτωχοί (κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας). Οι απασχολούμενοι αλλά και οι 
άνεργοι σε σχέση με τους συνταξιούχους πα-

ρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να εί-
ναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Οι ά-
νεργοι παρουσιάζουν 2,460 φορές μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα σε σχέση με την αντίστοιχη πι-
θανότητα των συνταξιούχων να είναι σε κα-
τάσταση απόλυτης φτώχειας. Οι βοηθοί στην 
οικογενειακή επιχείρηση παρουσιάζουν πολύ 
περισσότερες πιθανότητες να είναι σε κατά-
σταση απόλυτης φτώχειας σε σχέση με τις υ-
πόλοιπες κατηγορίες απασχολουμένων (δηλ. 
εργοδοτών, αυτοα-πασχολουμένων και μι-
σθωτών). Τα άτομα με σταθερή απασχόληση 
παρουσιάζουν 0,411 φορές περισσότερη πιθα-
νότητα να είναι φτωχοί σε σχέση με τα άτομα 
με προσωρινή απασχόληση. 

 
Πίνακας 18 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της απόλυτης φτώχειας το 200625 
Μεταβλητές στην εξίσωση 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 
PB150(1) ,051 ,003 289,923 1 ,000 1,052 
age_group   26481,979 4 ,000  
age_group(1) ,195 ,009 527,066 1 ,000 1,216 
age_group(2) ,756 ,005 19033,110 1 ,000 2,131 
age_group(3) ,711 ,005 21013,016 1 ,000 2,037 
age_group(4) ,543 ,005 12107,021 1 ,000 1,721 
marital_stat(1) -,214 ,003 4731,316 1 ,000 ,807 
Educat   76322,798 2 ,000  
educat(1) 1,505 ,006 54983,294 1 ,000 4,506 
educat(2) ,813 ,007 15539,508 1 ,000 2,254 
Health   13325,372 2 ,000  
health(1) ,493 ,004 12283,509 1 ,000 1,638 
health(2) ,296 ,004 5282,016 1 ,000 1,345 
empl_stat   31611,563 3 ,000  
empl_stat(1) ,067 ,005 152,651 1 ,000 1,069 
empl_stat(2) ,024 ,005 23,552 1 ,000 1,025 
empl_stat(3) ,900 ,007 18434,402 1 ,000 2,460 
PL040_126   82989,922 4 ,000  
PL040_1(2) -,908 ,007 17567,289 1 ,000 ,403 
PL040_1(3) -,431 ,004 9392,468 1 ,000 ,650 
PL040_1(4) -1,500 ,005 74731,598 1 ,000 ,223 
PL140_127   16435,237 1 ,000  
PL140_1(2) -,724 ,006 16435,237 1 ,000 ,485 
Constant -3,155 ,008 144228,724 1 ,000 ,043 

 
Όλα τα αποτελέσματα που παρου-

σιάζονται στον Πίνακα 19 είναι στατιστικά 
σημαντικά και δεν διαφέρουν από τα αντί-
στοιχα αποτελέσματα του Πίνακα 18. Η σύ-
γκριση των αποτελεσμάτων των δύο χρονικών 
περιόδων (2006 και 2011) δείχνει ότι το 2011 
έχουν αυξηθεί περισσότερο οι πιθανότητες να 
είναι σε κατάσταση φτώχειας οι άνδρες σε 
σχέση με τις γυναίκες, τα άτομα σε νεαρή ηλι-
κία σε σχέση με τα άτομα σε μεγαλύτερη ηλι-
κία, οι άνεργοι σε σχέση με τους υπολοίπους, 

οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση σε 
σχέση με τους υπολοίπους και τα άτομα με 
προσωρινή απασχόληση σε σχέση με τα άτομα 
με σταθερή απασχόληση. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέ-
ρουμε ότι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας, 
αναλογικά με τα άτομα που ανήκουν στην ίδια 
κοινωνική–δημογραφική ομάδα, είναι οι άν-
δρες, τα άτομα νεαρής προς μέση ηλικία, τα 
άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και 
επίπεδο υγείας, οι άνεργοι, οι βοηθοί στην οι-
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κογενειακή επιχείρηση και τα άτομα με προ-
σωρινή απασχόληση. 

 

 
Πίνακας 19 

Προσδιοριστικοί παράγοντες της απόλυτης φτώχειας το 2011 
Μεταβλητές στην εξίσωση 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
PB150(1) ,125 ,003 1894,066 1 ,000 1,133 
age_group   12356,558 4 ,000  
age_group(1) ,123 ,007 333,528 1 ,000 1,131 
age_group(2) ,408 ,006 4800,753 1 ,000 1,504 
age_group(3) ,502 ,005 8400,506 1 ,000 1,652 
age_group(4) ,467 ,005 8359,411 1 ,000 1,595 
marital_stat(1) -,201 ,003 4129,787 1 ,000 ,818 
educat   41741,492 2 ,000  
educat(1) ,957 ,005 40174,350 1 ,000 2,605 
educat(2) ,602 ,005 17212,610 1 ,000 1,825 
health   1062,050 2 ,000  
health(1) ,084 ,005 284,270 1 ,000 1,088 
health(2) ,128 ,004 1010,220 1 ,000 1,137 
empl_stat   170376,457 3 ,000  
empl_stat(1) ,635 ,006 12677,513 1 ,000 1,888 
empl_stat(2) -,263 ,006 2177,690 1 ,000 ,768 
empl_stat(3) 1,363 ,006 56265,738 1 ,000 3,907 
PL040_128   15153,507 4 ,000  
PL040_1(2) -,572 ,009 3774,628 1 ,000 ,564 
PL040_1(3) -,028 ,007 18,898 1 ,000 ,972 
PL040_1(4) ,014 ,007 4,434 1 ,035 1,015 
PL140_129   74562,999 2 ,000  
PL140_1(2) -,384 ,005 4899,585 1 ,000 ,681 
Constant 4,189 ,010 181875,780 1 ,000 ,015 

 
3.5 Βαθμός κάλυψης της απόλυτης 

φτώχειας στην Ελλάδα 
3.5.1 Πόσο κοινωνικά προστατευμένοι 

είναι οι απόλυτα φτωχοί στην 
Ελλάδα 

Ένα από τα ζητούμενα στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας είναι να υπάρχει οικο-
νομική κάλυψη αυτών που δεν μπορούν να 
έχουν ένα επαρκές εισόδημα από την αγορά 
εργασίας για να καλύψουν τις απόλυτα βασι-
κές τους ανάγκες. Σε χώρες όπου υπάρχει ο 
θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος, σε θεωρητικό πλαίσιο παρέχεται αυτή η 
κάλυψη. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου δεν 
υπάρχει θεσμοθετημένος ένα τέτοιος θεσμός 
που να καλύπτει όλους τους πολίτες, αλλά υ-
πάρχουν επί μέρους προνοιακές παροχές, θα 
πρέπει να αναδειχθεί αν υπάρχει και σε ποιο 
βαθμό αυτού του είδους η κοινωνική προστα-
σία. 

Από μεθοδολογικής πλευράς επιλέγουμε 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες που παρουσιά-
ζουν αυξημένες πιθανότητες να μην έχουν ει-

σόδημα από την αγορά εργασίας για να δούμε 
αν λαμβάνουν κάποια μορφή κοινωνικής με-
ταβίβασης. Αυτές οι κοινωνικές μεταβιβάσεις 
μπορεί να είναι το επίδομα ανεργίας, σύνταξη 
γήρατος και σύνταξη επιζώντος, επίδομα α-
σθένειας, επίδομα αναπηρίας, εκπαιδευτικές 
παροχές, οικογενειακά επιδόματα, επίδομα 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό και στεγαστικές 
παροχές. Τα ερωτήματα που θέλουμε να απα-
ντήσουμε είναι τα ακόλουθα: 
1. Πόσοι από όσους χαρακτηρίζονται ως 

φτωχοί, ανεξαρτήτως ηλικίας, λαμβάνουν 
κάποιο επίδομα βοήθειας ή όχι; 

2. Από όσους είναι 65 ετών και ευρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας, πόσοι λαμβά-
νουν συντάξεις; 

3. Από όσους είναι άνεργοι ηλικίας 18-64 
ετών και ευρίσκονται σε κατάσταση φτώ-
χειας, πόσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργί-
ας; 

4. Από όσα άτομα είναι ηλικίας 18-64 ετών, 
είναι οικονομικά μη ενεργοί και σε κατά-
σταση απόλυτης φτώχειας, πόσοι λαμβά-
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νουν κάποιο επίδομα και τι είδους επίδο-
μα είναι αυτό; 

5. Πόσα άτομα ηλικίας 18-64 ετών εργάζο-
νται αλλά είναι σε κατάσταση φτώχειας 

λαμβάνουν κάποιο επίδομα και ειδικότε-
ρα το επίδομα για τον κοινωνικό αποκλει-
σμό;

  
Πίνακας 20 

Βαθμός κοινωνικής κάλυψης των ατόμων σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας 
ανεξαρτήτως ηλικίας 

 2006 2011 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Λαμβάνει επίδομα 274.838 40,2 229.811 32,5 
Δεν λαμβάνει επίδομα 409.301 59,8 477.259 67,5 
Σύνολο  684.138 100 707.069 100 
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 20 πα-

ρατηρούμε ότι την περίοδο 2006-2011, ενώ 
αυξήθηκε ο αριθμός των φτωχών, μειώθηκε ο 
αριθμός των ατόμων που εισπράττουν κάποιο 
επίδομα και ο βαθμός κάλυψης των ατόμων σε 
κατάσταση απόλυτης φτώχειας μειώνεται από 
40,2% το 2006 σε 32,5% το 2011.  

Από το σύνολο των ατόμων σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας, 17.914 άτομα το 2006 
(δηλαδή το 2,6% επί του συνόλου αυτών των 

ατόμων) παίρνουν το επίδομα για τον κοινω-
νικό αποκλεισμό, ενώ το 2011 ο αντίστοιχος 
αριθμός αυτών των ατόμων είναι 35.682 (5%). 
Το 2006 από τα 17.914 άτομα που παίρνουν 
επίδομα για τον κοινωνικό αποκλεισμό, το 
18,8% αυτών (3.377 άτομα) παίρνει και κά-
ποιο άλλο επίδομα. Το 2011 από τα 35.682 ά-
τομα που αντίστοιχα παίρνουν επίδομα για 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα 13.508 άτομα 
(37,9%) παίρνουν και άλλο επίδομα. 

 
Πίνακας 21 

Αριθμός και ποσοστό ατόμων σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας που 
παίρνουν εκτός από το επίδομα του κοινωνικού αποκλεισμού και άλλο 

επίδομα 
 2006 2011 

Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 
Λαμβάνει επίδομα 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 

17.914 2,6 35.682 5 

Λαμβάνει και άλλο 
επίδομα εκτός του 
επίδομα του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 

3.337 0,49 13.508 1,91 

Σύνολο φτωχών 684.138  - 707.069  - 
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

 
Από το σύνολο των ατόμων ηλικίας 65 ε-

τών και άνω, είναι σε κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας 218.250 άτομα το 2006 και 143.664 

άτομα το 2011. Από τα άτομα αυτά ένα μεγάλο 
ποσοστό λαμβάνει συντάξεις είτε γήρατος είτε 
συντάξεις επιζώντος (Πίνακας 22). 

 
Πίνακας 22 

Αριθμός και ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας 

 2006 2011 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Λαμβάνει σύνταξη 150.688 69 96.616 67,3 
Δεν λαμβάνει σύνταξη 67.563 31  47.048 32,7 
Σύνολο φτωχών 218.250 100 143.664 100 
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 
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Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών 

και άνω που είναι σε κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας μειώνεται το 2011 σε σχέση με το 
2006, όπως μειώνεται και το ποσοστό αυτών 
των ατόμων που έχουν εισόδημα από σύνταξη. 

Ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 18-64 ε-
τών που είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώ-
χειας αυξήθηκε από 62.212 το 2006 σε 
220.673 το 2011.  

 
Πίνακας 23 

Αριθμός και ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-64 ετών που είναι άνεργοι και σε 
κατάσταση απόλυτης φτώχειας 

 2006 2011 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Λαμβάνει επίδομα ανεργίας 4.984 8,0 17.915 8.1 
Δεν λαμβάνει επίδομα α-
νεργίας 

57.228 92,0 202.758  91.9 

Σύνολο φτωχών 62.212 100 220.673 100 
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

 
Πίνακας 24 

Αριθμός και ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-64 ετών που είναι οικονομικά μη ενεργοί 
και σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας 

 2006 2011 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Λαμβάνει κάποιο επίδομα 32.659  20,8  37.219   20,5 
Δεν λαμβάνει επίδομα  124.472  79,2   144.544  79,5 
Σύνολο 157.131 100,0 181.763 100,0 
Είδος επιδόματος 
Σύνταξη επιζώντος 2.847 1,8 5.128 2,8 
Επίδομα αναπηρίας 4.081 2,6 9.212 5,1 
Οικογενειακές παροχές 21641 13,8 19.956 11,0 
Επίδομα κοινωνικού 
αποκλεισμού 3.604 2,3 7.136 3,9 

Σύνολο φτωχών 157.131 - 181.763 - 
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 

 
Πίνακας 25 

Αριθμός και ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-64 ετών που είναι εργαζόμενοι και σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας 

 2006 2011 
Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

Λαμβάνει κάποιο επίδομα 39.996 16,7 13.448 9,2 
Δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα 199.590 83,3 132.066 90,8 
Λαμβάνει επίδομα ασθένειας 1.583 0,7 - - 
Δεν λαμβάνει επίδομα ασθένειας 238.003 99,3 - - 
Λαμβάνει επίδομα αναπηρίας 1.699 0,7 169 0,1 
Δεν λαμβάνει επίδομα αναπηρίας 237.887 99,3 145.345 99,9 
Λαμβάνει επίδομα στέγασης 665 0,3 - - 
Δεν λαμβάνει επίδομα στέγασης 238.921 99,7 - - 
 Λαμβάνει επίδομα κοινωνικού αποκλεισμού 5.980 2,5 3.850 2,6 
Δεν λαμβάνει επίδομα κοινωνικού αποκλεισμού 233.606 97,5 141.665 97,4 
Λαμβάνει επίδομα οικογενειακών παροχών 31.017 12,9 10.322 7,1 
Δεν λαμβάνει επίδομα οικογενειακών παροχών 208.569 87,1 135.192 92,9 
Σύνολο  239.586 - 145.514  
Πηγή: Εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία SILC για τα έτη 2006 και 2011, ΕΛΣΤΑΤ 
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Το ποσοστό των ανέργων ηλικίας 18-64 

ετών που είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώ-
χειας και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας είναι 
το ίδιο για το 2006 και το 2011 (Πίνακας 23). 

Ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών η-
λικίας 18-64 ετών που είναι σε κατάσταση α-
πόλυτης φτώχειας αυξήθηκε από 157.131 άτο-
μα το 2006 σε 181.763 άτομα το 2011. 

Η σύγκριση των στοιχείων του 2006 σε 
σχέση με το 2011 δείχνει ότι το 2011 αυξήθηκε 
το ποσοστό των ατόμων που εισπράττουν επί-
δομα αναπηρίας και επίδομα κοινωνικού απο-
κλεισμού και μειώθηκε το ποσοστό των ατό-
μων που εισπράττουν το επίδομα του κοινωνι-
κού αποκλεισμού (Πίνακας 24).  

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζεται ο αριθμός 
και το ποσοστό των ατόμων που είναι ηλικίας 
18-64 ετών, είναι εργαζόμενοι σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας. Ο αριθμός των εργαζομέ-
νων που είναι σε ηλικία απόλυτης φτώχειας 
μειώθηκε από 239.586 άτομα το 2006 σε 
145.514 το 2011. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 25 το 
ποσοστό των ατόμων που λαμβάνει οικογενει-
ακό επίδομα μειώθηκε το 2011 σε σχέση με το 
2006 και το ποσοστό των ατόμων που λαμβά-
νουν επίδομα κοινωνικού αποκλεισμού παρέ-
μεινε σχεδόν το ίδιο. 

 
4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιμο-
ποιήσαμε τα πρωτογενή στοιχεία από την έ-
ρευνα «Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίω-
σης - SILC» της Ελληνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για τα έτη 2006 και 2011. 
Επιδίωξή μας ήταν να συγκρίνουμε στοιχεία 
που αφορούσαν το εισόδημα των ατόμων για 
την περίοδο πριν και μετά την οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα. 
Δεδομένου ότι η έρευνα αναφέρεται πάντοτε 
στο εισόδημα των ατόμων για την προηγούμε-
νη περίοδο (για παράδειγμα η έρευνα για το 
έτος 2011 χρησιμοποιεί στοιχεία που αφορούν 
τα εισοδήματα του 2010), δεν έχουμε σαφή 
εικόνα για το πόσο πολύ έχει επηρεάσει η οι-
κονομική κρίση τους έλληνες. Στοιχεία για το 
πώς διαμορφώνονται τα εισοδήματα των ελ-
λήνων το 2011 και το 2012 θα έδειχναν μια 
περισσότερο αντιπροσωπευτική κατάσταση 
της κατάστασης των ατόμων σε καθεστώς 
φτώχειας.  

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δαπανών 
για την κοινωνική προστασία στην Ελλάδα, σε 
σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ-15, παρατη-

ρείται μια σύγκλιση τα τελευταία χρόνια. Αυτό 
που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι 
από το 25% του ΑΕγΠ που δαπανάται για κοι-
νωνική προστασία, το 20% αφορά δαπάνες 
για συντάξεις και υγεία και το 5% αφορά τις 
λοιπές κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή δαπάνες 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κατοικία, 
την ανεργία, την οικογένεια και τα παιδιά. 
Πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι όχι μόνο 
το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έχει αυξη-
θεί σημαντικά σε σχέση με τις άλλες χώρες της 
ΕΕ, αλλά και το ποσοστό της μακροχρόνιας 
ανεργίας στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψη-
λότερο από ό,τι είναι στις άλλες χώρες. Αυτό 
δείχνει μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργασί-
ας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ότι ένας αναλο-
γικά μεγαλύτερος πληθυσμός (οι μακροχρόνια 
άνεργοι) έχει περισσότερες πιθανότητες να 
καταστεί κοινωνικά αποκλεισμένος και αυτό 
είναι ένα στοιχείο που το κράτος, μέσω του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας, θα πρέ-
πει να προσέξει.  

Τα στοιχεία για τη φτώχεια δείχνουν ότι 
το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα είναι σα-
φώς υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ-15, 
αλλά και ότι από το 2009 αυξάνεται συνε-
χώς.30 Δεδομένου ότι τα πρώτα μέτρα δημοσι-
ονομικής εξυγίανσης ανακοινώθηκαν τον Μά-
ιο του 2010, κατανοούμε ότι το πρόβλημα της 
κρίσης υπόβοσκε και απλά εκδηλώθηκε και 
έγινε εντονότερο με την εφαρμογή των μνη-
μονίων.  

Το «άριστο» σε ό,τι αφορά μια κοινωνία 
είναι να έχουν όλα τα άτομα ένα ελάχιστο ε-
πίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Γνωρίζοντας 
ότι ο προσδιορισμός αυτού του επιπέδου είναι 
σχετικός και υποκειμενικός, θεωρούμε ότι το 
ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης 
ταυτίζεται με το 40% του διάμεσου εισοδήμα-
τος. Το 40% του διάμεσου εισοδήματος είναι 
περίπου ίδιο με αυτό το ποσό της σύνταξης 
του ανασφάλιστου. Ο Matsaganis (2001) σε 
μια μελέτη του για το ελάχιστο εγγυημένο ει-
σόδημα είχε θεωρήσει και αυτός ως όριο το 
ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου εκείνη 
την περίοδο. Με βάση αυτό το επίπεδο το πο-
σοστό των ατόμων σε κατάσταση απόλυτης 
φτώχειας αυξάνεται από 6,6% το 2009 σε 
8,2% το 2011. Προφανώς τα άτομα έχουν δια-
φορετικές πιθανότητες να μεταβούν από μια 
κατάσταση μη φτώχειας σε μια κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας. Με βάση τα στοιχεία που 
παρουσιάσαμε σε αυτό το άρθρο για το έτος 
2011, το υψηλότερο ποσοστό απόλυτης φτώ-
χειας ανά κοινωνική ομάδα παρουσιάζουν τα 
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μονογονεϊκά νοικοκυριά με ένα τουλάχιστον 
παιδί (23,5%), οι άνεργοι (22,9%), τα άτομα 
με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (13%), οι νέοι 
ηλικίας 16-24 ετών, τα άτομα σε μερική απα-
σχόληση (21,4%) και τα άτομα σε προσωρινή 
απασχόληση (8,9%). Τα στοιχεία αυτά προσ-
διορίζουν και τις ομάδες στόχους στις οποίες 
θα πρέπει να επικεντρωθούν οι δράσεις του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας για να 
περιοριστεί το φαινόμενο της απόλυτης φτώ-
χειας. Επιπλέον η μερική απασχόληση και η 
προσωρινή απασχόληση δεν μπορούν να ελ-
κύουν άτομα αν δεν παρέχονται και εγγυήσεις 
για να περιοριστούν οι πιθανότητες αυτά τα 
άτομα να είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώ-
χειας. Η οικονομική και κοινωνική πολιτική 
του ελληνικού κράτους έδινε επιδόματα σε ξε-
νοδοχοϋπαλλήλους για τα διαστήματα όπου 
δεν εργάζονταν και επιδοτούσε/αποζημίωνε 
αγρότες για την καταστροφή της παραγωγής 
τους, αλλά δεν είχε καμία μέριμνα για άτομα 
που εργάζονταν σε μερική ή σε προσωρινή 
απασχόληση ή σε άτομα που αναζητούσαν ερ-
γασία για πρώτη φορά και δεν είχαν ακόμη 
βρει. 

Ένα επόμενο στοιχείο διερεύνησης –στα 
πλαίσια αυτού του άρθρου– ήταν ο βαθμός 
κοινωνικής κάλυψης που είχαν διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες που ζουν σε κατάσταση 
απόλυτης φτώχειας. Με βάση τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν για το 2006 γνωρίζουμε ότι 
40,2% των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας που 
είναι σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας ει-
σπράττει κάποιο επίδομα. Το 2011 το ποσοστό 
αυτό μειώνεται σε 32,5%. Παρατηρούμε, λοι-
πόν, ότι τόσο ο αριθμός των ατόμων σε κατά-
σταση απόλυτης φτώχειας , όσο και ο αριθμός 
όσο και το ποσοστό αυτών που δεν έχουν κα-
μία κοινωνική κάλυψη αυξάνεται το 2011 σε 
σχέση με το 2006. Για τον πληθυσμό ηλικίας 
65 ετών και άνω που βρίσκονται σε κατάστα-
ση απόλυτης φτώχειας, μειώνεται το ποσοστό 
των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη από 69% 
το 2006 σε 67,3% το 2011. Το βασικό συμπέ-
ρασμα είναι ότι: α) ένα σημαντικό ποσοστό 
αυτού του πληθυσμού δεν έχει καμία κάλυψη 
και β) η σύνταξη που εισπράττει το υπόλοιπο 
αυτού του πληθυσμού είναι ιδιαίτερα χαμηλή 
(κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας). Ο 
αριθμός των ανέργων ηλικίας 18-64 ετών υ-
περτριπλασιάζεται την περίοδο 2006-2011 
(από 62.212 άτομα το 2006 σε 220.673 άτομα 
το 2011). Από αυτούς λαμβάνει επίδομα ανερ-
γίας μόνο το 8%. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο 
ποσοστό ανέργων με πολύ χαμηλό εισόδημα 

και δεν εισπράττει κανένα επίδομα ανεργίας. 
Από αυτούς που αποτελούν τον οικονομικά μη 
ενεργό πληθυσμό, το 20% εισπράττει κάποιο 
επίδομα σε αντίθεση με το 80% που δεν ει-
σπράττει κανένα επίδομα. Η εικόνα είναι η ί-
δια για το 2006 και για το 2011. Αναφορικά με 
αυτούς που εργάζονται και είναι σε κατάστα-
ση απόλυτης φτώχειας ο αριθμός αυτών των 
ατόμων μειώθηκε την περίοδο 2006-2011, αλ-
λά μειώθηκε εξίσου σημαντικά και το ποσοστό 
αυτών των ατόμων που εισέπρατταν κάποιο 
επίδομα.  

Η βαθιά ύφεση που πλήττει την ελληνική 
οικονομία αναδεικνύει έντονα ένα από τα ση-
μαντικότερα κενά που παρουσιάζει το σύστη-
μα κοινωνικής προστασίας. Το ελληνικό κρά-
τος, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ευ-
μάρειας, δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να αντιμε-
τωπίζει με ένα αποτελεσματικό τρόπο τη φτώ-
χεια. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής πήγαζε 
σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη της εκάστο-
τε πολιτικής εξουσίας να ικανοποιήσει τις πε-
λατειακές της ανάγκες. Το αποτέλεσμα αυτής 
της πολιτικής είναι η ύπαρξη μεμονωμένων 
επιδομάτων τα οποία δεν στόχευαν κατ’ ανά-
γκη στην ενίσχυση των φτωχών και στην κα-
ταπολέμηση της φτώχειας. Η ελληνική οικο-
γένεια υποκαθιστούσε αρκετές φορές το κρά-
τος στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Αυτό 
που διαφοροποιεί το σήμερα από το χθες είναι 
ότι στο παρελθόν η οικογένεια μπορούσε να 
στηρίζει τον άνεργο, τον άρρωστο, τον ηλικι-
ωμένο στα πλαίσια μίας οικογενειακής αλλη-
λεγγύης. Σήμερα η φτώχεια δεν πλήττει μεμο-
νωμένα άτομα, αλλά την ίδια την οικογένεια 
όταν μειώνεται δραστικά το οικογενειακό ει-
σόδημα. Ως εκ τούτου, το πρόβλημα της φτώ-
χειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο 
τρόπο από την οικογένεια όταν η ίδια η οικο-
γένεια βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας. Σή-
μερα, λοιπόν, το ερώτημα για τους ασκούντες 
οικονομική και κοινωνική πολιτική είναι αμεί-
λικτο. Με ποιο τρόπο θα ενισχυθούν οι φτωχοί 
και ειδικότερα όσοι βρίσκονται σε κατάσταση 
εξαθλίωσης; Με ποιο τρόπο θα ενταχθούν εκ 
νέου στην αγορά εργασίας, όταν θα αρχίσει η 
οικονομική ανάκαμψη, αυτά τα άτομα; Η πο-
λιτική εξουσία δεν έχει προτείνει μέχρι σήμε-
ρα μία ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της 
φτώχειας. Τουναντίον προβάλλει συνεχώς ως 
δικαιολογία την έλλειψη χρημάτων, την αδυ-
ναμία να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες με 
σκοπό να καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Σε α-
ντίθεση με την απούσα κεντρική πολιτική ε-
ξουσία, η οποία προς το παρόν αρκείται στη 
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λήψη κάποιων μεμονωμένων μέτρων (όπως 
παροχή γευμάτων στα σχολεία κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους), η τοπική αυτοδιοί-
κηση, η εκκλησία, ΜΚΟ και γενικότερα εθε-
λοντές δραστηριοποιούνται ολοένα και περισ-
σότερο δημιουργώντας κοινωνικά παντοπω-
λεία, οργανώνοντας συσσίτια κ.ά. Παρόλο που 
η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός είναι απα-
ραίτητοι σε κάθε κοινωνία, εντούτοις το πρό-
βλημα μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από μία ορ-
γανωμένη κρατική παρέμβαση που πρέπει να 
έχει συγκεκριμένους στόχους και μέσα για να 
τους επιτύχει. Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και οι περισ-
σότερες χώρες της ΕΕ θεωρούν ότι η αγορά 
από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει το πρό-
βλημα της φτώχειας. Ο φτωχός αντιμετωπίζει 
δύο σημαντικά προβλήματα που είναι αλλη-
λένδετα. Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με 
την επιβίωσή του. Είναι ζωτικής σημασίας να 
παραμείνει «ζωντανός» για να μπορέσει να 
ενταχθεί κάποια στιγμή στην αγορά εργασίας 
και στην κοινωνία. Σε αυτή τη φάση χρειάζε-
ται οικονομική ενίσχυση, διαφορετικά δεν θα 
μπορέσει να τα καταφέρει. Το δεύτερο πρό-
βλημα σχετίζεται με την απαξίωση των δεξιο-
τήτων του για όσο χρονικό διάστημα μένει ε-
κτός αγοράς εργασίας. Όσο περισσότερο μέ-
νει εκτός αγοράς εργασίας, τόσο δυσκολότερο 
θα ενταχθεί σε αυτή. Αν λάβουμε δε υπόψη 
μας ότι σήμερα η περίοδος στην αγορά εργα-
σίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη με πολύ υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, κατανοούμε ότι οι πιθανό-
τητες να βρει από μόνος του εργασία μειώνο-
νται ολοένα και περισσότερο. Ως εκ τούτου, 
όπως γίνεται και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, 
είναι απαραίτητη η κρατική παρέμβαση μέσω 
της οποίας οι φτωχοί θα ενταχθούν εκ νέου 
στην αγορά εργασίας. Το δημοσιονομικό κό-
στος ενός προγράμματος αντίστοιχου με αυτό 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι 
σημαντικό.31 Όμως και η ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια είναι περισσότερο σημαντική από το κό-
στος ενός τέτοιου προγράμματος. Εξάλλου και 
η ίδια η οικονομία επωφελείται στον βαθμό 
που τα άτομα αυτά παραμένουν ενταγμένα 
στην κοινωνία και μειώνονται οι πιθανότητές 
τους να καταστούν και κοινωνικά αποκλει-
σμένα. Ο εξορθολογισμός της επιδοματικής 
πολιτικής32 σε συνδυασμό με τον περιορισμό 
της φοροδιαφυγής μπορούν να αποφέρουν 
πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την υλοποίηση ενός προγράμματος ελάχιστου 
εισοδήματος. Όμως σε καμία περίπτωση το 
πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνο ως ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυ-

σης. Ως τέτοιο εκπληρώνει τον πρώτο στόχο 
της κοινωνικής πολιτικής που είναι η οικονο-
μική στήριξη του φτωχού. Για να εκπληρωθεί 
και ο δεύτερος στόχος που είναι η ένταξη των 
φτωχών στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να 
συνδυαστεί η οικονομική ενίσχυση με εξειδι-
κευμένες δράσεις για την ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 Βλ. Μαραγκός και Αστρουλάκης (2010). 
2 Ο συντελεστής συσχέτισης είναι – 0,71036. 
3 Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του 
πραγματικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και 
των δαπανών για κατοικία, ανεργία, οικογένεια / 
παιδιά και για το σύνολο τους είναι αντίστοιχα: - 
0,274, - 0,543, -0,653 και -0,601. 
4 Είναι το ποσοστό των ατόμων των οποίων το 
σταθμισμένο τους εισόδημα μετά από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις είναι μικρότερο του 60% 
του διάμεσου εισοδήματος. 
5 Δεν παρέχονται στοιχεία για το έτος 2002. 
Παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές εκτιμήσεις της 
φτώχειας με βάση το εισόδημά τους. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά φτωχούς των οποίων το 
σταθμισμένο εισόδημα είναι μικρότερο του 60% 
του διάμεσου εισοδήματος, η δεύτερη κατηγορία 
αφορά φτωχούς των οποίων το σταθμισμένο 
εισόδημα είναι μικρότερο του 50% του διάμεσου 
εισοδήματος και η τρίτη κατηγορία αφορά 
φτωχούς των οποίων το σταθμισμένο εισόδημα 
είναι μικρότερο του 40% του διάμεσου 
εισοδήματος. Η πέμπτη στήλη δείχνει την 
αναλογία του ποσοστού των φτωχών της στήλης 2, 
με το ποσοστό των φτωχών της στήλης 3 κ.ο.κ. 

6 Με τον όρο σταθμισμένο εισόδημα 
αναφερόμαστε στο συνολικό οικογενειακό 
εισόδημα διαιρεμένο με τη συνολική βαρύτητα των 
μελών του νοικοκυριού. Ο πρώτος ενήλικας 
λαμβάνει την τιμή 1, κάθε άλλο άτομο ηλικίας άνω 
των 14 ετών λαμβάνει την τιμή 0,5 και κάθε άτομο 
ηλικίας κάτω των 14 ετών λαμβάνει την τιμή 0,3. 
7 Αριθμός ατόμων με εισόδημα με σταθμισμένο 
εισόδημα μικρότερο του 60% του διάμεσου 
εισοδήματος. 
8 Αριθμός ατόμων με εισόδημα με σταθμισμένο 
εισόδημα μικρότερο του 50% του διάμεσου 
εισοδήματος. 
9 Αριθμός ατόμων με εισόδημα με σταθμισμένο 
εισόδημα μικρότερο του 40% του διάμεσου 
εισοδήματος. 
10 Τα στοιχεία σε αυτό το κεφάλαιο προέρχονται 
από τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για τα έτη 2006 και 2011, 
ΕΛΣΤΑΤ. 
11 Αναφορικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
βλ. Χλέτσος (2008). 
12 Επίσης βλ. Missoc (2011). 
13 Βλ. Council Recommendation 92/441/EEC of 24 
June 1992.  
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14 Βλ. Ziomas et al (2009). 
15 Η ακραία φτώχεια ορίζεται με βάση τη σύνταξη 
ανασφάλιστων και προσαρμόζεται ανάλογα με το 
μέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ως εκ 
τούτου θεωρείται ότι ένα άτομο βρίσκεται σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας αν το εισόδημά του 
είναι μικρότερο της σύνταξης του ανασφάλιστου. 
16 Ως απόλυτα φτωχός ορίζεται εκείνος που το 
απόλυτο σταθμισμένο του εισόδημα είναι 
μικρότερο του 40% του διάμεσου εισοδήματος. 
17 Είναι πιθανόν να αναμένει κανείς ότι τα άτομα 
με προσωρινή απασχόληση να παρουσίαζαν 
υψηλότερο ποσοστό απόλυτης φτώχειας το 2011 σε 
σχέση με το 2006. Βέβαια, είναι πιθανό ο αριθμός 
των ατόμων με προσωρινή απασχόληση να 
μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης ή το εισόδημά τους να μην έχει πληγεί τόσο 
όσο το εισόδημα ατόμων που ναι μεν έχουν 
σταθερή απασχόληση αλλά είναι χαμηλά 
αμειβόμενοι. 
18 Oι συντάξεις περιλαμβάνονται στις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις. 
19 Οι συντάξεις δεν περιλαμβάνονται στις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις. 
20 Ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που έχουν 
σταθμισμένο εισόδημα μικρότερο του 40% του 
διάμεσου εισοδήματος τόσο το τρέχον έτος, όσο 
στα προηγούμενα δύο τουλάχιστον από τα τρία 
έτη. 
21 Η «ένταση εργασίας» του νοικοκυριού ορίζεται 
ως ο λόγος μεταξύ του αριθμού των μηνών που τα 
όλα τα μέλη εργάζονται κατά το προηγούμενο έτος 
και του συνολικού αριθμού των μηνών που θα 
μπορούσαν θεωρητικά να έχουν εργαστεί κατά την 
ίδια περίοδο. Χαμηλή ένταση εργασίας σημαίνει 
μέχρι 20% της συνήθους απασχόλησης 
22 Ένα άτομο βρίσκεται σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας αν το εισόδημά του είναι μικρότερο από 
τη σύνταξη του ανασφάλιστου. 
23 Όλες οι συσχετίσεις που αναφέρονται είναι 
στατιστικά σημαντικές. 
24 Οι διάφορες κατηγορίες για τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές είναι: 
• Φύλο: άνδρας = 1, γυναίκα = 2 
• Ηλικία: 18-24 ετών = 1, 25-39 ετών = 2, 40-54 

ετών = 3, 55-64 ετών = 4, 65 ετών και άνω = 5 
• Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένος = 1, μη 

παντρεμένος (όλες οι άλλες κατηγορίες) = 2 
• Εκπαιδευτικό επίπεδο: χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης = 1, μέτριο επίπεδο = 2, υψηλό 
επίπεδο = 3 

• Κατάσταση υγείας: κακή υγεία = 1, μέτρια υγεία 
= 2, καλή υγεία = 3 

• Κατάσταση απασχόλησης: 1 = οικονομικά μη 
ενεργοί, 2 = απασχολούμενοι, 3 = άνεργοι, 4 = 

συνταξιούχοι 
• Θέση στην απασχόληση: 1 = δεν είναι 

απασχολούμενοι, 2 = εργοδότες, 3 = 
αυτοαπασχολούμενοι, 4 = μισθωτοί, 5 = βοηθοί 
στην οικογενειακή επιχείρηση 

• Είδος εργασιακής σύμβασης: 1 = δεν είναι 
απασχολούμενοι, 2 = απασχολούμενοι με 
σταθερή απασχόληση ή με σύμβαση εργασίας 
αορίστου διάρκειας, 3 = απασχολούμενου με 
προσωρινή απασχόληση ή με σύμβαση εργασίας 
ορισμένης διάρκειας 

25 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκτίμηση του μοντέλου στους Πίνακες 18 και 19 
προέρχονταν από τα πρωτογενή δεδομένα της 
Έρευνας Συνθηκών Διαβίωσης και Εισοδήματος 
(SILC) της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2006 και 2011. 
26 Η πρώτη κατηγορία αυτής της μεταβλητής ήταν 
όσοι δεν ήταν απασχολούμενοι και δεν λήφθηκαν 
υπόψη επειδή μας ενδιέφερε να δούμε τις 
πιθανότητες διαφορετικών ομάδων 
απασχολουμένων ως προς την κατάσταση της 
απόλυτης φτώχειας. 
27 Η πρώτη κατηγορία αυτής της μεταβλητής ήταν 
όσοι δεν ήταν απασχολούμενοι και δεν λήφθηκαν 
υπόψη επειδή μας ενδιέφερε να δούμε τις 
πιθανότητες διαφορετικών ομάδων 
απασχολουμένων ως προς την κατάσταση της 
απόλυτης φτώχειας. 
28 Η πρώτη κατηγορία αυτής της μεταβλητής ήταν 
όσοι δεν ήταν απασχολούμενοι και δεν λήφθηκαν 
υπόψη επειδή μας ενδιέφερε να δούμε τις 
πιθανότητες διαφορετικών ομάδων 
απασχολουμένων ως προς την κατάσταση της 
απόλυτης φτώχειας. 
29 Η πρώτη κατηγορία αυτής της μεταβλητής ήταν 
όσοι δεν ήταν απασχολούμενοι και δεν λήφθηκαν 
υπόψη επειδή μας ενδιέφερε να δούμε τις 
πιθανότητες διαφορετικών ομάδων 
απασχολουμένων ως προς την κατάσταση της 
απόλυτης φτώχειας.  
30 Οι Ματσαγγάνης et al. (2012β) υποστηρίζουν ότι 
το διορθωμένο ποσοστό φτώχειας με κριτήριο το 
τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένο ποσοστό 
φτώχειας του 2009 δείχνει ότι ο αριθμός των 
φτωχών έχει αυξηθεί σημαντικά τα χρόνια μετά 
την οικονομική κρίση. 
31 Ο Ματσαγγάνης και η Λεβέντη επιχειρούν μία 
εκτίμηση του κόστους εφαρμογής του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος σε άρθρο τους το 2012. 
Στο ίδιο άρθρο αναδεικνύουν τα κενά της 
κοινωνικής προστασίας και συνηγορούν υπέρ της 
αναδιάρθρωσης των κοινωνικών επιδομάτων και 
της δημιουργίας του θεσμού του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. 
32 Bλ. Ματσαγγάνης και Λεβέντη (2012β). 
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