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* Τν θείκελν απνηειεί επηκειεκέλν απόζπαζκα από ην Δειηίν Κνηλωληθώλ Εμειίμεωλ 2021 ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Ελαιιαθηηθώλ Πνιηηηθώλ ΕΝΑ πνπ ζα θπθινθνξήζεη ηηο επόκελεο εκέξεο θαη ζα 

είλαη δηαζέζηκν ζην www.enainstitute.org [Υπεύζπλε έθδνζεο Δειηίνπ: Εηξήλε-Αθξηβή Νηαή.  

Σπλεξγάηεο γηα ηε ζεκαηηθή «Κνηλωληθή Πξόλνηα»: Θεόδωξνο Δεκόπνπινο & Λάδαξνο 

Παπνπηδήο.] 

 

Η έληαζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ απνηππώλεηαη από ηνλ δείθηε θηώρεηαο θαη θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ, από 

ην δείθηε πιηθώλ ζηεξήζεσλ, θαζώο θαη από ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, δείθηεο 

πνπ όινη πνπ βειηηώζεθαλ ζεκαληηθά ην δηάζηεκα 2015-2019, κεηά ηε δηαδνρηθή επηδείλσζή ηνπο κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2010.  

2019: Το σαμηλόηεπο ποζοζηό θηώσειαρ από ηην έναπξη ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ 

Έηζη, ην 2019 (πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2018) ην πνζνζηό θηώρεηαο δηακνξθώζεθε ζην ρακειόηεξν 

πνζνζηό από ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (17,9%), θαηαγξάθνληαο πηώζε θαηά 0,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζύγθξηζε 

κε ην 2018 (πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2017), θαηά 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ην 2015 (21,1%) θαη θαηά 

5,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ην 2013 (23,1%). 

5εηία μείωζηρ κινδύνος θηώσειαρ & αποκλειζμού 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Εηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Δηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ γηα ην 2020 (έηνο 

αλαθνξάο 2019), ν πιεζπζκόο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό αλέξρεηαη ζην 28,9% 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο (3.043.869 άηνκα), κεησκέλνο θαηά 1,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2019 (έηνο 

αλαθνξάο 2018;) (3.161.936 άηνκα, πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην 30,0% ηνπ πιεζπζκνύ), θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 

118.000 άηνκα θαη ζπλερή πησηηθή ηάζε από ην 2015 θαη κεηά, όπσο θαίλεηαη θαη ζην Δηάγξακκα 1. Τν 2019, ην 

ζρεηηθό πνζνζηό εκθαλίδεηαη κεησκέλν θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2014 (36,0%), θαηαγξάθνληαο 

κείσζε θαηά 841.000 άηνκα. 
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Δηάγξακκα 1: Πνζνζηό πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό: 2005, 2008-2019 

 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

 

Υποσώπηζη ηων ςλικών ζηεπήζεων μεηαξύ 2015-2019, αλλά & ζημάδια ανηιζηποθήρ ηάζηρ ηο 2020 

 

Τν 2017 ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αληηκεησπίδεη πιηθέο ζηεξήζεηο
1
 κεηώζεθε, γηα πξώηε θνξά από ηελ 

έλαξμε ηεο θξίζεο (21,1%). Τν πνζνζηό απηό, κάιηζηα, ζεκείσζε ζπλνιηθή κείσζε θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, 

από ην 2015 (22,2%) έσο ην 2019 (16,2%). Τν 2020, όκσο, γηα πξώηε θνξά έπεηηα από 4 έηε, θαηαγξάθεθε 

αληηζηξνθή ηάζεο θαη απμήζεθε ζην 16,5%. Εηδηθόηεξα, ην 2020 ν δείθηεο απηόο γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία (0-17 

εηώλ) ζεκεηώλεη αύμεζε θαηά 2,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (19,7%), ελώ θαη γηα εθείλε ησλ 18-64 εηώλ εκθαλίδεη 

επίζεο απμεκέλε θαηά 0,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Δηάγξακκα 2: Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνύ κε πιηθέο πζηεξήζεηο θαηά νκάδεο ειηθηώλ 

 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

 

                                                           
1
 Πιεζπζκόο πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή δπζθνιία ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο από ηηο ελλέα δηαζηάζεηο πιηθήο πζηέξεζεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην δείθηε: 1) Δπζθνιίεο αληαπόθξηζεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ, όπσο ελνίθην ή δόζε δαλείνπ, πάγηνη 

ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, θπζηθνύ αεξίνπ θιπ.), δόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ ή δόζεηο δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, 

δηαθνπέο θ.ά. ή αγνξέο κε δόζεηο θύξηαο θαηνηθίαο, 2) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα πιεξσκή κηαο εβδνκάδαο δηαθνπώλ, 3) 

Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα δηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο 

ζξεπηηθήο αμίαο, 4) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα αληηκεηώπηζε έθηαθησλ, αιιά αλαγθαίσλ δαπαλώλ αμίαο πεξίπνπ 384 επξώ, 5) 

Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ηειέθσλν (πεξηιακβάλεηαη θαη ην θηλεηό ηειέθσλν), 6) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ 

έγρξσκε ηειεόξαζε, 7) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ πιπληήξην ξνύρσλ, 8) Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ΙΧ 

επηβαηεγό απηνθίλεην θαη 9) Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε. 
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Η ζημανηική επίδπαζη ηηρ κοινωνικήρ πολιηικήρ από ηο 2015 & οι ππόζθαηερ ενδείξειρ αναηποπών  

Τν απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ
2
 ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο απνηππώζεθε ζην πνζνζηό ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο
3.
, ην νπνίν ην 2019 (πεξίνδνο αλαθνξάο 

εηζνδήκαηνο 2018) δηακνξθώζεθε ζην ρακειόηεξν πνζνζηό από ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (17,9%), θαηαγξάθνληαο 

ζπλερή πηώζε από ην 2015 θη ύζηεξα.  

Ο θίλδπλνο παηδηθήο θηώρεηαο (0-17 εηώλ) κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο θαηέγξαςε ηε κεγαιύηεξε πηώζε 

θαηά 5,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από 26,6% ην 2015 ζε 21,1% ην 2019, πιεζηάδνληαο ηα πξν θξίζεο επίπεδα, θάηη 

πνπ, όκσο, θαίλεηαη όηη αλαηξέπεηαη κε ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ην 2020 θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (21,4%) 

ζε ζρέζε κε ην 2019. 

Αλνδηθή ηάζε παξνπζηάδεη, επίζεο, ν δείθηεο γηα ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία άλσ ησλ 65, αλαηξέπνληαο ηε ζπλερή 

πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ αηόκσλ 65+ ζε θίλδπλν θηώρεηαο κεηά ην 2013. 

Πίλαθαο 1: Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν) 

Ηλικία 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

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

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

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

5 σπόνια διαδοσικήρ αύξηζηρ ηος μέζος διαθέζιμος ειζοδήμαηορ 

Εμαηηίαο κίαο ζεηξάο πνιηηηθώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ηελ αύμεζε ηνπ ΑΕΠ, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη 

ηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

από ην 2016 (κε έηνο αλαθνξάο ην 2015) θαηαγξάθεηαη κηα ζηαζεξή αύμεζε ζε κία ζεηξά θνηλσληθώλ δεηθηώλ, 

αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο είλαη θαη ην κέζν αηνκηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα. Τν κέζν ηζνδύλακν αηνκηθό δηαζέζηκν 

εηζόδεκα αθνινπζώληαο δηαξθή αλνδηθή ηάζε από ην 2016 θη έπεηηα, ην 2020 (κε έηνο αλαθνξάο ην 2019) αλήιζε 

ζε 9.993 επξώ απμεκέλν θαηά 6,5% ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο (9.382 επξώ). 

 

 

 

                                                           
2
 Σπκπεξηιακβάλνληαη δειαδή ηα θνηλσληθά επηδόκαηα (παξνρέο θνηλσληθήο βνήζεηαο, όπσο ην θνηλσληθό κέξηζκα, ην επίδνκα 

καθξνρξόληα αλέξγσλ θ.ιπ., νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, όπσο επηδόκαηα ηέθλσλ, θαζώο θαη επηδόκαηα ή βνεζήκαηα αλεξγίαο, 

αζζέλεηαο, αλαπεξίαο ή αληθαλόηεηαο, ή θαη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο) θαη νη ζπληάμεηο ζην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ 

λνηθνθπξηώλ. 
3
 Σπκπεξηιακβάλνληαη δειαδή ηα θνηλσληθά επηδόκαηα (παξνρέο θνηλσληθήο βνήζεηαο, όπσο ην θνηλσληθό κέξηζκα, ην επίδνκα 

καθξνρξόληα αλέξγσλ θιπ., νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, όπσο επηδόκαηα ηέθλσλ, θαζώο θαη επηδόκαηα ή βνεζήκαηα αλεξγίαο, 

αζζέλεηαο, αλαπεξίαο ή αληθαλόηεηαο, ή θαη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο) θαη νη ζπληάμεηο ζην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ 

λνηθνθπξηώλ. 



Πίλαθαο 2: Μέζν αηνκηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα (ζε επξώ) 

Έηορ έπεςναρ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Έηορ αναθοπάρ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

εςπώ 9.303 8.879 8.682 8.672 8.800 9.034 9.382 9.993 

 

Ανιζόηηηερ: Σημανηική μείωζη ηην πεπίοδο 2015-19 & ενδείξειρ ανηιζηποθήρ ηάζηρ 

Ο επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνο δείθηεο άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini
4
) ην 2019 θαηέγξαςε ηε 

κεγαιύηεξε κείσζε από ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, θαηά 2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, από 33,4% ην 2008 ζε 31,0% ην 

2019 θαη θαηά 3,4 ζπλνιηθά πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ην 2015. Σεκεηώλεηαη όηη από ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο, ν Gini 

ππνρώξεζε γηα πξώηε θνξά ην 2015, ελώ, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο κείσζεο ην 2017, δηακνξθώζεθε ζηα πξν θξίζεο 

επίπεδα ηνπ 2008. H πεξαηηέξσ κείσζε ην 2018 θαη ην 2019 ηνλ έθεξε ζην ρακειόηεξν επίπεδν από ην 1994 (πνπ 

είλαη ε παιαηόηεξε ρξνλνινγία βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Eurostat). Κη εδώ όκσο ην 2020 παξαηεξείηαη αληηζηξνθή 

ηάζεο, θαζώο ν δείθηεο ζεκείσζε αύμεζε έπεηηα από ζπλερή κείσζε 4 εηώλ θαη δηακνξθώζεθε ζην 31,1%. 

Πίλαθαο 3: Δείθηεο άληζεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο (ζπληειεζηήο Gini) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

2019 

2008-2019 2020 

% 33,4 33,1 32,9 33,5 34,3 34,4 34,5 34,2 34,3 33,4 32,3 31,0 -3,4 π.κ. 31,1 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2020 

Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ δείθηε S80/S20, πνπ ην 2019 βξέζεθε ζην ρακειόηεξν επίπεδν από ην 1994 (πνπ είλαη ε 

παιαηόηεξε ρξνλνινγία βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Eurostat). Τν 2019, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην 2018, 

κεηώζεθε θαηά 0,4 κνλάδεο (ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν 2017) θαη αλήιζε ζην 5,1.  

O ιόγνο ηνπ πινπζηόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ πξνο ην θησρόηεξν 20% κεηώζεθε από 6,5 ην 2014 ζε 5,1 ην 2019, 

πνπ ζπληζηά ηε ρακειόηεξε ηηκή από ην 2003. Κη εδώ όκσο αθνινύζεζε αληηζηξνθή ηεο ηάζεο θαη κία κηθξή 

αύμεζε ην 2020 ζε 5,2 (S80/S20 ratio).  

Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πινπζηόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη 5,2 θνξέο κεγαιύηεξν 

από ην κεξίδην ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θησρόηεξνπ 20% ηνπ πιεζπζκνύ. 

 

                                                           

4
 Ο ζπληειεζηήο Gini νξίδεηαη σο ν ιόγνο ησλ αζξνηζηηθώλ κεξηδίσλ ηνπ πιεζπζκνύ, θαηαλεκεκέλνπ αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο, πξνο ην αζξνηζηηθό κεξίδην ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο όινπ ηνπ πιεζπζκνύ. Η ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 0 

(πιήξεο εηζνδεκαηηθή ηζόηεηα) θαη 1 (πιήξεο εηζνδεκαηηθή αληζόηεηα). 



Πίλαθαο 4: Δείθηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζε πεληεκόξηα (S80/ S20) θαηά νκάδεο ειηθηώλ 

Ηλικία 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σύνολο 6,0 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 6,1 5,5 5,1 5,2 

65+ 4,5 4,5 3,9 4,1 4,1 3,9 4,2 3,9 3,8 3,9 

0-64 6,4 7,4 7,5 7,3 7,4 7,4 6,7 6,1 5,6 5,6 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

Δηάγξακκα 3: Δείθηεο Οηθνλνκηθήο Αληζόηεηαο 

 

Πεγή: ΕΛΣΤΑΤ (EU-SILC), 2021 

 

Μεηά ηην πανδημία ηί; 

Καζώο νη θνηλσληθνί δείθηεο απνηππώλνπλ ηα θνηλσληθά δεδνκέλα κε ζρεηηθή ρξνληθή «θαζπζηέξεζε», ζήκεξα 

κπνξνύκε λα δηαζέηνπκε κία αθξηβή εηθόλα γηα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε όισλ ησλ βαζηθώλ θνηλσληθώλ δεηθηώλ 

ηελ πεξίνδν 2015-2019. Όπσο επίζεο, κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία, πνπ δελ ελζσκαηώλνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

παλδεκίαο, κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ζεκάδηα αληηζηξνθήο ηάζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, ρσξίο όκσο λα 

ππάξρνπλ επαξθνύο ρξνληθήο έθηαζεο δεδνκέλα γηα λα αλαγλώζνπκε κε εγθπξόηεηα αλ πξόθεηηαη γηα 

ζπγθπξηαθό ή κε θαηλόκελν. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξόνδν πνπ ζπληειέζηεθε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, 

αλακέλεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα απνηππσζνύλ ζε επίπεδν δεηθηώλ αθελόο νη ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο 

αθεηέξνπ ε αιιαγή ζην κείγκα πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδεηαη κεηά ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ Ινπιίνπ 2019 θαη ήδε 

κεηξά δύν ρξόληα πινπνίεζεο. 
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