Παιδική Φτώχεια
Ο δείκτης της παιδικής φτώχειας, παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας. Το φαινόμενο της παιδικής
φτώχειας αποτελεί μείζον πρόβλημα για την χώρα μας καθώς διαγράφει αυξητική τάση, ακόμα και πριν
την κρίση. Έτσι, το πρόβλημα αυτό χρήζει άμεσης επίλυσης, καθώς αναφερόμαστε για μια από τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τους ανήλικους.
Επειδή τα παιδιά ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που υπό κανονικές συνθήκες δεν έχουν εισόδημα
από εργασία, ένας από τους τρόπους που μπορεί να προσεγγιστεί ο κίνδυνος φτώχειας είναι το εισόδημα
των γονέων. Έτσι, στην παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα (Eurostat) τα οποία
αφορούν τα ποσοστά των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανάλογα με την
ηλικιακή ομάδα που ανήκουν αλλά και την εκπαίδευση των γονέων τους, χαρακτηριστικό το οποίο δίνει
μια εισοδηματική προσέγγιση (μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης). Οι ηλικιακές
ομάδες αναφοράς είναι οι ανήλικοι: κάτω των 6 ετών, από 6 έως 11 έτη και από 12 έως 17 ετών. Τα
επίπεδα εκπαίδευσης των γονέων είναι: η λιγότερο από πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, η ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και η
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αρχικά, όσον αφορά την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν λιγότερο από πρωτοβάθμια
και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το αξιοσημείωτο είναι πως ενώ κάποιος θα περίμενε την
περίοδο της κρίσης τα ποσοστά της παιδικής φτώχειας να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι πριν

την κρίση, στην πραγματικότητα καταγράφηκε το αντίθετο. Έτσι, για τα παιδιά κάτω των 6 ετών το
διάστημα (2004-2009), ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε κατά 19,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη
μεταβολή για την περίοδο της κρίσης (2009-2015) ήταν 13,2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην ηλικιακή ομάδα
6 έως 11 ετών η αύξηση του ποσοστού της παιδικής φτώχειας από το 2004 στο 2009 άγγιξε τις 13,9
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ την εξαετία της κρίσης ανήλθε στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο
67,8% (2015). Η ηλικιακή ομάδα 12 έως 17 έτη, παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο μετά την
κρίση (+13,1 ποσ. μονάδες) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (+9,8 ποσ. μονάδες) με τα ποσοστά
το 2009 και το 2015 να είναι 60,3% και 73,4% αντίστοιχα.
Για την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των παιδιών που είναι
αντιμέτωπα με την φτώχεια είναι μεγαλύτερα την περίοδο της κρίσης (2009-2015). Μεγαλύτερη αύξηση
σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα 6 έως 11 ετών όπου η μεταβολή ήταν +16,6 ποσοστιαίες μονάδες κατά
την διάρκεια της κρίσης φτάνοντας το 47% (2015). Μεγάλη ήταν και η αύξηση για τα παιδιά από 12 έως
17 ετών αγγίζοντας τις +12,2 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο της κρίσης με το ποσοστό να
διαμορφώνεται το 2015 στο 50,1%.
Τέλος, για την κατηγορία των παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα
ποσοστά της αντιμετώπισης του κινδύνου φτώχειας είναι αρκετά μικρότερα έως και υποδιπλάσια σε
κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά έως 6 ετών
το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ήταν το 2009 12,7% ενώ το 2015 ανήλθε σε 15,2% σημειώνοντας κατά
την διάρκεια της κρίσης αύξηση 2,5 ποσοστιαίων μονάδων. Οι άλλες δύο ηλικιακές ομάδες (6 – 11 ετών
και 12 – 17 ετών) έπειτα από τα μειωμένα ποσοστά αντιμετώπισης κινδύνου φτώχειας το έτος 2009 (κατά
-1,9 και -4,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με το έτος 2004), σημείωσαν την περίοδο της
κρίσης αύξηση των αντίστοιχων ποσοστών κατά +10,1 και 16,1 ποσοστιαίες μονάδες.

