
Κίνδυνος Φτώχειας 
 

Ο δείκτης  του κινδύνου φτώχειας αφορά την φτώχεια στην Ελλάδα και τα ποσοστά του πληθυσμού ο 
οποίος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας στο σύνολο της χώρας αλλά και με κριτήριο το φύλο των 
ατόμων. Στη συνέχεια εξετάζονται τα ποσοστά της φτώχειας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία 
ανήκει ένα άτομο 

Αρχικά, παρατηρούμε πως το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό 
μειώθηκε από το 2004 στο 2009 κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 27,6%. Την εξαετία της 
κρίσης (2009 – 2015), είχαμε ραγδαία αύξηση της τάξης των 8,1 ποσοστιαίων μονάδων φτάνοντας το 
2015 το 35,7%, μείωση που αντισταθμίζει πλήρως ολόκληρη τη θετική εξέλιξη της προηγούμενης 
περιόδου (2004-2009). Έτσι, το σημερινό επίπεδο φτώχειας αντιστοιχεί κατ’ εκτίμηση, περίπου σε 
επίπεδα γύρω από το έτος 2000.  

 

 

 

Αντίστοιχη πορεία ακολουθούν τα ποσοστά ανάλογα με το φύλο του ατόμου. Συγκεκριμένα, από το 2004 
στο 2009 παρατηρήθηκε μείωση 2.5 ποσοστιαίων μονάδων των αντρών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας, πέφτοντας από το 28,6% (2004) στο 26,1% το έτος 2009, ενώ το διάστημα 2009-2015 το 
ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 8,7 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβαίνοντας στο 34,8% το έτος 2015. Όσον 
αφορά της γυναίκες, αρχικά η μείωση το διάστημα 2004-2009 ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την 
αντίστοιχη των αντρών (-4%), όμως την περίοδο της κρίσης η αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε 
κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε, αλλά σε μικρότερη έκταση από το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (+7,6 
ποσ. μονάδες), φτάνοντας το 36,6% (2015). 

 

 



Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επέκταση της ανάλυσης σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων. Όπως φαίνεται 
στον αντίστοιχο πίνακα, όλες οι ηλικιακές ομάδες υπέστησαν μεγάλες αρνητικές επιδράσεις κατά την 
περίοδο της κρίσης, σε όρους κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  

Σημαντικότερο πλήγμα προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να υπέστη η ηλικιακή ομάδα από 16 έως 24 
χρόνων, όπου εκεί η αύξηση του κινδύνου φτώχειας για το χρονικό διάστημα 2009-2015 ,έφτασε τις 17,5 
ποσοστιαίες μονάδες με το 49,7% των ατόμων της ομάδας αυτής να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (2015).  

Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και για τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 χρόνων. Τα 
ποσοστά των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού παρέμεναν σχεδόν σταθερά πριν την κρίση (μείωση 0,8 ποσ. μονάδων την 
περίοδο 2004-2009), ενώ  την περίοδο 2009-2015 αυξήθηκαν κατά 12,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας 
το 37,8%. 

Η ηλικιακή ομάδα η οποία επηρεάστηκε λιγότερο σε όρους κινδύνου φτώχειας, κατά την περίοδο της 
κρίσης, ήταν η άνω των 54 χρόνων. Το ποσοστό των ατόμων, της συγκεκριμένης ομάδας, που  
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε από το 2004 στο 2009 
κατά 10,8 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 27,9% το 2009, ενώ το διάστημα 2009-2015 το ποσοστό 
του πληθυσμού σε κίνδυνο αυξήθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 29,1% το 2015, 
ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο του 2004.  

Τέλος, για τα άτομα κάτω τον 16 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό έχει αυξητική τάση τόσο πριν όσο και μετά 
από την οικονομική κρίση. Το διάστημα 2004-2009 αυξήθηκε κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας 
το 29,4% το 2009, ενώ την περίοδο της κρίσης (2009-2015) η αύξηση ήταν μεγαλύτερη αφού έφτασε τις 
7,2 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 36,6%  το 2015. 


