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Περίληψη 

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2010 χαρακτηρίζεται από τα δίδυμα 

ελλείμματα, δηλαδή το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού και το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών. Η αντιμετώπιση αυτών των ελλειμμάτων έγινε μέσω της 

εφαρμογής προγραμμάτων λιτότητας και μεταρρυθμίσεων, τα οποία όμως επέδρασαν 

αρνητικά στη φτώχεια και την ανισότητα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα διαφοροποίησαν σε 

μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Μία εκ των συνεπειών των αλλαγών 

αυτών στο εργασιακό περιβάλλον ήταν και η εμφάνιση του φαινομένου των εργαζόμενων 

φτωχών, το οποίο αποτελεί μία ακόμη διάσταση του φαινομένου της φτώχειας. Είναι 

συνεπώς απαραίτητο να επανασχεδιαστεί ένα νέο πλέγμα κοινωνικών πολιτικών, το οποίο 

θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο της φτώχειας και θα προστατεύει τόσο 

τους ανέργους όσο και τους εργαζόμενους από αυτό. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Φτώχεια, ανεργία, αγορά εργασίας, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, κατώτατος μισθός 
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Εισαγωγή 

Η κρίση χρέους που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2010 οδήγησε στην εκπόνηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας, με σκοπό την εξυγίανση των δημοσίων 

οικονομικών και την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Ωστόσο, οι επιδράσεις των 

πολιτικών αυτών στην κοινωνία υπήρξαν δραματικές. Η αύξηση της ανεργίας και 

της φτώχειας είναι κάποια από τα πρώτα αποτελέσματα της κρίσης και των 

συνεπακόλουθων πολιτικών για την αντιμετώπισή της. Τα στοιχεία μάλιστα 

αποκαλύπτουν ότι οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι άνεργοι, βρέθηκαν 

σε πρωτόγνωρα υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  

Όμως, η συνύπαρξη δημοσίου ελλείμματος και ελλείμματος στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών υπαγόρευε όχι μόνο τη λήψη αποφάσεων με κατεύθυνση 

τις περικοπές δαπανών, αλλά και ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Κάποιες από αυτές τις 

μεταρρυθμίσεις εστίασαν στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στοχεύοντας στη 

μείωση του κόστους εργασίας και οδηγώντας σε δυσμενέστερους όρους κυρίως σε 

μισθολογικό επίπεδο.  

Στο παρόν κείμενο πολιτικής παρουσιάζονται ορισμένα βασικά δεδομένα σχετικά με 

τη φτώχεια και τις κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα, τις συνθήκες στην αγορά 

εργασίας και τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η 

συμβολή των πολιτικών αυτών στη δημιουργία ενός νέου φαινομένου: των 

εργαζόμενων φτωχών. Επίσης, καταγράφονται ορισμένα πιθανά αίτια του 

φαινομένου αυτού. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας συνολικά, αλλά και της φτώχειας των εργαζομένων 

ειδικότερα και καταγράφονται οι βασικές προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. 
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Φτώχεια και κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα επέφερε την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων 

θέσεων εργασίας και την επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών μέσω της αύξησης 

της φτώχειας και της υλικής στέρησης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 

στοιχεία της Eurostat, η σωρευτική μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

της Ελλάδας από το 2009 έως το 2013 ήταν 23,1%. Η πρωτοφανής αυτή συρρίκνωση 

του ΑΕΠ μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς σε 49 δις ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), 

καθώς το 2009 αυτό ανερχόταν σε περίπου 231 δις ευρώ, ενώ το 2013 μειώθηκε 

στα 183 δις ευρώ περίπου. 

Ωστόσο, πολλές άλλες πτυχές της κρίσης και της διαχείρισής της από τις ελληνικές 

κυβερνήσεις αποκαλύπτονται όταν μελετήσουμε τα στοιχεία για τη φτώχεια και την 

ανισότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η κύρια επιλογή διαχείρισης της 

κρίσης χρέους που έπληξε την Ελλάδα το 2010 -με την ύπαρξη ή μη εναλλακτικής 

επιλογής να αμφισβητούνται έντονα- ήταν η εφαρμογή προγραμμάτων βίαιης 

λιτότητας με άμεση και δραστική περιστολή των δημοσίων δαπανών. Απώτερος 

στόχος ήταν η εξισορρόπηση των δημοσίων οικονομικών μέσω της εξάλειψης των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία του 

δημοσιονομικού ελλείμματος καταδεικνύουν το μέγεθος της προσαρμογής στην 

οποία υπεβλήθη η ελληνική οικονομία από το 2010 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, το 

2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα αντιστοιχούσε στο 13,3% του ΑΕΠ (30,697 δις 

ευρώ), ενώ το 2012 αντιστοιχούσε στο 2,3% του ΑΕΠ (4,397 δις ευρώ). Μάλιστα, το 

2013 επετεύχθη για πρώτη φορά, μετά από αρκετά χρόνια, πρωτογενές πλεόνασμα 

ύψους 2,435 δις ευρώ (1,3% του ΑΕΠ του 2013). 

Παρά τη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών και την επίτευξη σημαντικών στόχων, 

ο αντίκτυπος της δημοσιονομικής προσαρμογής στην κοινωνία ήταν ιδιαίτερα 

αρνητικός. Εκτός από τη μείωση της κατανάλωσης, προκλήθηκε και «καθίζηση» της 

παραγωγής, καθώς μεγάλο μέρος της στηρίζεται -είτε άμεσα είτε έμμεσα- στις 

δημόσιες δαπάνες. Οι περικοπές των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και οι 

μειώσεις των δημοσίων δαπανών γενικότερα επέδρασαν αρνητικά στη ζήτηση, με 

άμεσο επακόλουθο τη μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης (βλ. 

Παπαδημητρίου κ.α., 2013).  
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Διάγραμμα 1: Ρυθμοί μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, 2009-2013 

 

 

Η συνεπακόλουθη μείωση των εισοδημάτων κατά τα έτη 2010-2012 υπήρξε 

δραματική. Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας στην 

Ελλάδα το 2009 ήταν 19,7%, ενώ το 2012 αυξήθηκε σε 23,1%. Το ίδιο δραματική 

είναι η αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού.1 Το 2009, σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού ζούσε το 27,6% των Ελλήνων, ενώ το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό 

ανήλθε στο 34,6%. Σε απόλυτους αριθμούς, τα παραπάνω ποσοστά μεταφράζονται 

σε αύξηση κατά περίπου 800.000 ατόμων σε διάστημα μόλις 3 ετών.   

Χαρακτηριστική είναι η μείωση του μέσου και του διάμεσου ισοδύναμου 

εισοδήματος κατά την προαναφερθείσα περίοδο.2 Το μέσο ατομικό ισοδύναμο 

διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2009 ήταν περίπου 1.125 ευρώ μηνιαίως, ενώ 

το 2012 είχε μειωθεί στα 829 ευρώ περίπου.3 Η μείωση αυτή υπολογίζεται περίπου 

στο 21%. Δηλαδή, κάθε Έλληνας έχασε κατά μέσο όρο περίπου το 1/5 του 

ισοδύναμου εισοδήματός του κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2012.  

                                                           
1
 Ως πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ορίζεται ο 

πληθυσμός με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο του 60% του διάμεσου ισοδύναμου 
εισοδήματος ή με υλικές στερήσεις ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.  
2
 Για τον υπολογισμό του ισοδύναμου εισοδήματος έχει χρησιμοποιηθεί η κλίμακα ισοδυναμίας της 

Eurostat, η οποία σταθμίζει τον επικεφαλή του νοικοκυριού με 1, κάθε επιπλέον ενήλικα με 0,5 και 
κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 14 ετών με 0,3. 
3
 Σε τρέχουσες τιμές. 
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Επίσης, η μεγάλη μείωση του διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος 

αποκαλύπτει τη «μετακίνηση» ολόκληρης της εισοδηματικής κατανομής προς 

μικρότερα εισοδήματα. Να σημειωθεί ότι το διάμεσο εισόδημα είναι εκείνο το 

εισόδημα που διαθέτει το διάμεσο άτομο, δηλαδή εκείνο που βρίσκεται στο μέσο 

της κατανομής με το 50% του πληθυσμού φτωχότερο από αυτό και το υπόλοιπο 

50% του πληθυσμού πλουσιότερο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2012, το 

διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα μειώθηκε από 957 ευρώ σε 792 ευρώ 

μηνιαίως. Η σωρευτική μείωση υπολογίζεται περίπου στο 17%. 

 

Διάγραμμα 2: Μέσο και διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα σε 

μηνιαία βάση, 2009-2012 

 

 

Το 2012, σχεδόν το ¼ του πληθυσμού ζούσε με εισόδημα κάτω από το 60% του 

διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο τίθεται συνήθως ως το όριο της 

φτώχειας. Δηλαδή, ένα άτομο που αποτελεί ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό είχε 

εισόδημα μικρότερο από 475 ευρώ το μήνα. Το αντίστοιχο κατώφλι φτώχειας για 

ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών ήταν 998 ευρώ 

μηνιαίως.  

Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Eurostat για την υλική στέρηση 

μπορούμε να έχουμε μια πιο ανάγλυφη εικόνα της επιδείνωσης των κοινωνικών 

συνθηκών στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία 

αποκαλύπτουν ότι το 2012 σχεδόν το 1/5 του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες υλικής 
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στέρησης4. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του 2012 ήταν στο 19,5% ενώ το 2009 

ήταν στο 11%.  

Είναι αναμενόμενο, καθώς μειώνονται τα εισοδήματα να αυξάνονται τα ποσοστά 

υλικής στέρησης, αφού μειώνεται και η δυνατότητα των ατόμων να ικανοποιήσουν 

βασικές ανάγκες για τη διαβίωσή τους. Βέβαια, για τη συγκεκριμένη σχέση έχουν 

εκφρασθεί αρκετές αμφιβολίες, καθώς αμφισβητείται η γνησιότητα των 

εισοδημάτων που καταγράφονται στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών 

Διαβίωσης. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα εισοδήματα αυτά είναι πιθανό 

να μην εκφράζουν τα πραγματικά εισοδήματα, ιδίως για συγκεκριμένες 

επαγγελματικές ομάδες όπως οι αυτοαπασχολούμενοι, για τους οποίους είναι 

αντικειμενικά δύσκολο να υπολογισθεί το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους 

(βλ. ενδεικτικά: Matsaganis, M., Ozdemir, E., Ward, T. , 2014).  

 

                                                           
4
 Ως υλική στέρηση ορίζεται η αδυναμία κάλυψης τουλάχιστον τριών από τις παρακάτω ανάγκες: 1) 

κάλυψη έκτακτων αλλά αναγκαίων δαπανών, 2) άδεια μία εβδομάδα το χρόνο μακριά από το σπίτι, 
3) πληρωμή δανείου για οικοσκευή, πληρωμή λογαριασμών, 3) κατανάλωση κάθε δεύτερη μέρα 
κρέατος, κοτόπουλου ή ψαριού, 4) ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι, 5) απόκτηση πλυντηρίου 
ρούχων, 6) απόκτηση έγχρωμης τηλεόρασης, 7) απόκτηση τηλεφώνου, 8) απόκτηση ΙΧ. 
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Η άνοδος της ανεργίας και της φτώχειας 

Παράλληλα με την άνοδο των ποσοστών κινδύνου φτώχειας, κατά την περίοδο 

2009-2013 η ανεργία στην Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε (από 10,5% το Δ’ τρίμηνο 

του 2009 σε 27,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013). Συνεπώς, ένα άμεσο 

συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι η άμεση και θετική σχέση μεταξύ των ποσοστών 

φτώχειας και ανεργίας. Ωστόσο, σε σχετικές έρευνες (όπως των Ιωαννίδη, 

Παπαθεοδώρου & Σούφτα, 2012) διατυπώνεται το συμπέρασμα πως η φτώχεια 

συσχετίζεται σε μικρό βαθμό με την ανεργία, αφού «χώρες με παρόμοια ποσοστά 

ανεργίας εμφανίζουν αρκετά διαφοροποιημένα ποσοστά φτώχειας». Γίνεται 

συνεπώς αντιληπτό ότι τα αίτια της φτώχειας δεν εδράζονται μόνο στην ανεργία, 

αλλά πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνησή τους σε παράγοντες όπως η 

αποτελεσματικότητα του κοινωνικού κράτους.  

Μια πρώτη ματιά στα στοιχεία της Eurostat σχετικά με τον κίνδυνο φτώχειας μπορεί 

να φωτίσει ορισμένες πτυχές των αιτιών του φαινομένου αυτού, που βιώνει ένα 

ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Όπως 

αναμένεται, οι άνεργοι αντιμετωπίζουν διαχρονικά μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τους απασχολούμενους.  

 

Διάγραμμα 3: Ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανά 

κατάσταση δραστηριότητας (ηλικίας άνω των 18 ετών), 2009-2012  
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Αναφερόμενοι σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, διαπιστώνουμε πως κατά τα 

χρόνια της κρίσης, σχεδόν 6 στους 10 ανέργους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια περίοδο, τα ποσοστά για τους απασχολούμενους 

γενικότερα και για τους μισθωτούς ειδικότερα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Το 

22,5% των απασχολούμενων και το 17,6% των μισθωτών βρίσκονται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι στους απασχολούμενους πέραν των μισθωτών περιλαμβάνονται και οι 

αυτοαπασχολούμενοι. Συνεπώς, συγκρίνοντας τα ποσοστά για τις παραπάνω 

ομάδες (απασχολούμενοι και μισθωτοί) συμπεραίνουμε ότι η ένταξη των 

αυτοαπασχολούμενων οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών κινδύνου φτώχειας. Το 

συμπέρασμα αυτό καταδεικνύει την αυξημένη έκθεση των αυτοαπασχολούμενων 

στον κίνδυνο φτώχειας.  
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Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας της Ελλάδας 

Για την αναζήτηση των αιτίων της φτώχειας των εργαζομένων και ιδιαίτερα των 

μισθωτών, θα πρέπει να εστιάσουμε στις μισθολογικές συνθήκες στην αγορά 

εργασίας αλλά και στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια των 

προγραμμάτων λιτότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2013.  

Κύριοι στόχοι των πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι καταρχήν 

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω και της μείωσης του κόστους εργασίας 

(μισθολογικού και μη), η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και ιδιαίτερα της 

ανεργίας των νέων και η ενθάρρυνση της μετάβασης των εργαζομένων από τον 

ανεπίσημο στον επίσημο τομέα της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, απαιτούνταν και 

αρκετές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο την αγορά εργασίας και 

δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως το άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων, η 

μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων. 

Εστιάζοντας, ωστόσο, στην αγορά εργασίας και στο εργασιακό κόστος, η επίτευξη 

των στόχων αυτών πραγματοποιείται με δύο τρόπους: τις περικοπές των 

ονομαστικών μισθών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. 

Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνεται η μείωση του κατώτατου μισθού με 

νομοθετική παρέμβαση τον Φεβρουάριο του 2012, ενώ στη δεύτερη 

περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο σύστημα προσδιορισμού του κατώτατου μισθού, η 

μείωση του κόστους καταγγελίας σύμβασης, οι ρυθμίσεις για τη βελτίωση της 

αντιστοίχισης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η μείωση των εργοδοτικών 

εισφορών και άλλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες πάντοτε έχουν ως στόχο 

τη μείωση του κόστους εργασίας και την ευέλικτη προσαρμογή του.  

Αρχικά, η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% για τους εργαζόμενους κάτω των 

25 ετών και κατά 22% για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μια πρώτη ένδειξη των επικρατουσών συνθηκών στην αγορά 

εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι μισθολογικές μειώσεις είναι πολύ πιθανό 

να εντάθηκαν εξαιτίας της παραπάνω απόφασης. Βέβαια, η σχέση μεταξύ του 

κατώτατου μισθού και των αμοιβών έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη σχετική 

βιβλιογραφία, κάτι που δεν είναι στους στόχους του παρόντος κειμένου. Ωστόσο, 

στα πλαίσια της ανάλυσής μας, η πορεία των αμοιβών παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (βλ. Έκθεση Διοικητή 

ΤτΕ για το 2012, Φεβρουάριος 2013), οι μέσες αποδοχές των μισθωτών μειώθηκαν 

σχεδόν κατά ¼ σε σχέση με το 2009. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 

αποδοχές των μισθωτών μειώθηκαν, ενώ παράλληλα μειώθηκε και ο απόλυτος 

αριθμός των μισθωτών στην Ελλάδα. Συνεπώς, οι λιγότεροι μισθωτοί που 
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παρέμειναν στην αγορά εργασίας, εργάστηκαν κατά κανόνα με δυσμενέστερους 

μισθολογικούς -και μη- όρους.  

 

Το φαινόμενο των εργαζόμενων-φτωχών 

Τα παραπάνω δεδομένα συνοψίζουν με ανάγλυφο τρόπο το περιβάλλον το οποίο 

διαμορφώθηκε στην ελληνική αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Ο προφανής 

στόχος ήταν η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με απώτερο σκοπό την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο θα 

επιτυγχάνοταν αύξηση των εξαγωγών και κατ’ επέκταση μακροχρόνια η αύξηση της 

απασχόλησης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας 

μειώθηκε σωρευτικά από το 2010 κατά 8,1%, ενώ η πραγματική μείωση κατά την 

ίδια περίοδο ανέρχεται σε 9,7%.  

Ωστόσο, η μείωση του κόστους εργασίας δεν φαίνεται να βελτίωσε τους δείκτες 

απασχόλησης, τουλάχιστον προς το παρόν. Η ανεργία ακόμη και μετά τον 

Φεβρουάριο του 2012 συνέχισε να αυξάνεται, αλλά παραμένει ένα σημαντικό 

ερώτημα εάν η μείωση του εργασιακού κόστους επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησής 

της.   

Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται αντιληπτό ότι οι παραπάνω πολιτικές, σε συνδυασμό με 

την ύφεση που έπληξε την ελληνική οικονομία, οδήγησαν σε χαμηλότερο επίπεδο 

τις αμοιβές και σε αύξηση της ανεργίας. Δηλαδή, διαμόρφωσαν τις κατάλληλες 

συνθήκες για αύξηση της φτώχειας όχι μόνο των ανέργων, αλλά και των 

εργαζομένων (βλ. ενδεικτικά Grzegorzewska, M., Thenevot, C. ,2013). 

Πράγματι, τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την παραπάνω πρόβλεψη. Το 

2012, το 15,1% των απασχολούμενων ατόμων βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας. Στο 

Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του συγκεκριμένου ποσοστού από το 2008 

έως το 2012. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι το ποσοστό των απασχολούμενων 

σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε και μάλιστα κατά σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες 

μεταξύ 2011 και 2012.  

Επίσης, τη δυσχερέστερη θέση των απασχολούμενων μερικής απασχόλησης σε 

σχέση με τους απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης αποκαλύπτουν τα στοιχεία 

της Eurostat. Όπως αναμένεται, οι πρώτοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε 

κίνδυνο φτώχειας, αφού το 27,3% έχει εισοδήματα κάτω από το κατώφλι φτώχειας. 

Αντίθετα, το 13,4% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης βρίσκονται σε κίνδυνο 
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φτώχειας. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαιώνει και η έρευνα των Ιωαννίδη, 

Παπαθεοδώρου και Σουφτά (2012) στην οποία επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι 

μερικής απασχόλησης εμφανίζουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο φτώχειας σε 

σύγκριση με όσους εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Τέλος, η σύνθεση του νοικοκυριού φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του φαινομένου της φτώχειας των εργαζόμενων. Είναι αναμενόμενο 

πως τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας, κάτι το οποίο συμβαίνει διαχρονικά. Ταυτόχρονα, προκαλεί μεγάλη 

εντύπωση το γεγονός πως σχεδόν 1 στα 2 νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά αλλά 

έναν γονέα (ο οποίος είναι και εργαζόμενος) αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας. 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό απασχολούμενων (18-64) ετών σε κίνδυνο 

φτώχειας, 2008-2012 
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Τα αίτια της φτώχειας των εργαζομένων και ο ρόλος 

του κατώτατου μισθού 

Είναι προφανές ότι οι χαμηλότερες αμοιβές δυσχεραίνουν την κοινωνική κατάσταση 

όσων απασχολούνται. Η επίδραση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αρνητική τάση 

όταν πραγματοποιείται σε αρνητικό οικονομικό περιβάλλον με διαρκώς 

αυξανόμενη ύφεση και ανεργία.  

Όσοι παραμένουν στην αγορά εργασίας και δεν απολύονται, είναι υποχρεωμένοι να 

αποδεχθούν τις δυσμενέστερες συνθήκες, που δεν επιβάλλονται αναγκαστικά και 

μόνο από τους εργοδότες, αλλά και εξωγενώς. Μία από αυτές είναι και η μείωση 

του κατώτατου μισθού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μία απλή σύγκριση των 

μεγεθών του νέου κατώτατου μισθού και του ορίου φτώχειας το 2012 μπορεί να 

οδηγήσει σε κάποια απλά συμπεράσματα. Το 20115 το όριο φτώχειας βρισκόταν 

στα 475 ευρώ (σε μηνιαία βάση), ενώ το 2012 ο καθαρός κατώτατος μισθός για τους 

άγαμους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών ανερχόταν στα 476 

ευρώ. Για όσους είχαν ηλικία κάτω των 25 το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν στα 426 

ευρώ.  

Συνεπώς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών, οι 

οποίοι απασχολούνταν ως ανειδίκευτοι υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες, θα μπορούσαν 

να αμείβονται με μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ οι εργαζόμενοι άνω 

των 25 ετών ήταν δυνατόν να λαμβάνουν ως μισθό ποσό σχεδόν ίσο με το όριο 

αυτό. Προφανώς και δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η διαμόρφωση του 

κατώτατου μισθού σε χαμηλότερα επίπεδα διαμόρφωσε εξ’ ολοκλήρου τη φτώχεια 

των εργαζομένων, όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως. Ωστόσο, η μείωση του 

κατώτατου μισθού ίσως αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για την πορεία του 

φαινομένου αυτού. Ταυτόχρονα, εάν αναλογιστούμε και την αύξηση (τόσο σε 

απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους) των εργαζομένων σε μερική (ή εκ 

περιτροπής) απασχόληση, θα διαπιστώσουμε ότι και η μείωση των ωρών συνέτεινε 

στη μείωση των πραγματικών αμοιβών.  

Επίσης, πρέπει να αναλογιστούμε ότι τα παραπάνω ποσά για τον κατώτατο μισθό 

αφορούν μόνο όσους εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης συνήθως αμείβονται με μικρότερα ποσά, ενώ 

είναι σύνηθες το φαινόμενο να εργάζονται με πλήρες ωράριο αλλά παράνομα. Κατά 

συνέπεια, στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης είναι ο 

μοναδικός (εργαζόμενος) στο νοικοκυριό που διαμένει και δεν έχει άλλη πηγή 

                                                           
5
 Δεδομένα EU-SILC 2012 
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εισοδημάτων, τότε καθίσταται φτωχός. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Α’ τρίμηνο του 2014 οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανέρχονταν 

σε περίπου 310.000. Όμως, σχεδόν τα 2/3 αυτών (περίπου 200.000) εργάζονταν σε 

καθεστώς μερικής απασχόλησης επειδή δεν μπορούσαν να βρουν εργασία με 

πλήρη απασχόληση.  

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος είχε αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο 

εισόδημα των εργαζομένων ήταν και η αύξηση της φορολογίας. Η θεσμοθέτηση 

έκτακτης εισφοράς, η μείωση (και μετέπειτα κατάργηση) του αφορολόγητου ορίου 

και γενικότερα η αύξηση των φορολογικών βαρών οδήγησαν στη μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αλλά και 

των περισσότερων πολιτών. Συνεπώς, η συνεχής φορολογική επιβάρυνση είναι 

πιθανό να συνέβαλε στην αύξηση της φτώχειας των εργαζομένων.  
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Προτάσεις πολιτικής 

Με τις προαναφερθείσες κοινωνικές συνθήκες και με τα φαινόμενα της φτώχειας 

και της ανισότητας να πλήττουν βάναυσα την ελληνική κοινωνία, οι προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπίσει το κράτος πρόνοιας είναι ολοένα και μεγαλύτερες. 

Δυστυχώς, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα αποτυπώνουν την αδυναμία του 

κράτους να αντιμετωπίσει τη φτώχεια. Η μείωση του δημοσίου ελλείμματος 

δυστυχώς επετεύχθη σε σημαντικό βαθμό μέσω της μείωσης των κοινωνικών 

δαπανών. Με αυτόν τον τρόπο, το ήδη αναποτελεσματικό κράτος πρόνοιας έγινε 

ακόμη πιο αδύναμο απέναντι σε δυσκολότερες συνθήκες.  

Θα ανέμενε κανείς πως το κοινωνικό κράτος θα αποτελούσε τροχοπέδη στην 

αύξηση της ανεργίας και των ανισοτήτων. Ωστόσο, οι μειωμένοι διαθέσιμοι πόροι 

έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα και ανέδειξαν τις αδυναμίες του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα.  

Ταυτόχρονα, οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας έφεραν 

στην επιφάνεια το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών και κατέστησαν πιο 

αναγκαία από ποτέ τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας, όχι 

μόνο για τους άνεργους, αλλά και για τους εργαζόμενους. Όπως επισημαίνει ο 

Ματσαγγάνης6, τα μέτρα στήριξης των ανέργων και ιδίως των μακροχρόνια 

ανέργων και η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποτελούν δύο 

κρίσιμης σημασίας μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας.  

Πιο συγκεκριμένα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα -το οποίο αποτελεί πρόταση 

και του ΔΝΤ- θα μπορούσε να καλύψει αρκετά από τα κενά και να διορθώσει 

μερικές από τις παραλείψεις του ήδη υπάρχοντος συστήματος κοινωνικής 

προστασίας, καλύπτοντας την «απόσταση» του εισοδήματος των φτωχών 

οικογενειών από το όριο της φτώχειας.7 Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαν να 

ενισχυθούν οικονομικά όχι μόνο όσοι δεν έχουν εισοδήματα λόγω ανεργίας, αλλά 

και όσοι εργαζόμενοι έχουν εισοδήματα τα οποία δεν είναι μεγαλύτερα του ορίου 

της φτώχειας.  

Ωστόσο, για την πετυχημένη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

απαιτούνται μια σειρά από προϋποθέσεις. Οι Ματσαγγάνης και Λεβέντη (2012) 

τονίζουν ότι μια απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, 

προκειμένου το δηλωθέν εισόδημα να ταυτίζεται με το πραγματικό. Σε μια τέτοια 
                                                           
6
 Βλ. Ματσαγγάνης Μ., (2013), Ενημερωτικό Δελτίο 6/2013: «Η πολιτική κατά τη φτώχειας στην 

Ελλάδα της κρίσης», Διαθέσιμο στο: http://paru.gr/files/newsletters/NewsLetter_06.pdf 
7
 Βλ. Ματσαγγάνης, Μ., Λεβέντη, Χ., (2012), Ενημερωτικό Δελτίο 2/2012: «Το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα: δημοσιονομικές και διανεμητικές επιδράσεις», Διαθέσιμο στο: 
http://paru.gr/files/newsletters/NewsLetter_03.pdf 
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περίπτωση, η στόχευση σε μια τέτοια πολιτικής θα ήταν πιο αποτελεσματική, 

χαρακτηριστικό απαραίτητο για την επιτυχία της.  

 

Συμπεράσματα 

Οι κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά τα 

τελευταία χρόνια. Τα ποσοστά φτώχειας και ανισότητας αυξήθηκαν, η ανεργία 

σχεδόν τριπλασιάστηκε και οι αμοιβές των απασχολούμενων σημείωσαν μεγάλη 

πτώση. Ταυτόχρονα, ελήφθησαν μέτρα αναδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας με 

σκοπό τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα πρώτα θύματα της κρίσης ήταν οι άνεργοι. Ωστόσο, πλην 

των ανέργων, οι οποίοι θεωρούνται τα αναμενόμενα (λόγω των ελλείψεων του 

συστήματος κοινωνικών παροχών) άτομα που θα φτωχοποιηθούν, τα επόμενα 

θύματα ήταν και οι εργαζόμενοι. Πλέον, ένα μεγαλύτερο τμήμα των 

απασχολούμενων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, αποκαλύπτοντας πιθανώς την 

επίδραση των μειωμένων αμοιβών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, τα στοιχεία 

της Eurostat δείχνουν ότι ο κίνδυνος φτώχειας των εργαζομένων διαφοροποιείται 

αρκετά, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. 

Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και οι συνεπακόλουθες 

επιδράσεις τους διαμόρφωσαν μια ιδιαίτερα δυσμενή εικόνα στην αγορά εργασίας 

και στην κοινωνία γενικότερα. Οι λιγοστές θέσεις εργασίας που δημιουργούνται 

πλέον αδυνατούν να «βγάλουν» τα άτομα που τις καταλαμβάνουν από τη φτώχεια 

(βλ. Marx et. al 2013). Μάλιστα, αρκετές πρόσφατες έρευνες (όπως των 

Grzegorzewska, M., Thenevot, C. 2013) διαπιστώνουν ότι σχεδόν οι μισοί άνεργοι 

που βρίσκουν εργασία δεν βγαίνουν από τη φτώχεια. 

Συνοψίζοντας, η σημασία εφαρμογής νέων πολιτικών είναι απαραίτητη, καθώς κατά 

τη διάρκεια της κρίσης εντάθηκαν τα ήδη σοβαρά κοινωνικά προβλήματα αλλά 

ανέκυψαν και νέα, είτε άγνωστα είτε μη εμφανή μέχρι σήμερα στην ελληνική 

κοινωνία. Το κοινωνικό κράτος οφείλει να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο 

πρόβλημα, ήτοι τη φτώχεια, η οποία όμως έχει διάφορες πτυχές, όπως αναλύθηκε 

εν συντομία στο παρόν κείμενο. Για την εξ’ ολοκλήρου αντιμετώπιση της φτώχειας, 

απαιτείται όχι μόνο η ορθή ανάλυση όλων αυτών των πτυχών, αλλά και η άμεση 

αναδιαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στο σύνολό της. Πλέον, η κοινωνική 

πολιτική και τα εργαλεία που αυτή χρησιμοποιεί θα πρέπει να είναι πιο 

αποτελεσματικά, καθώς οι οικονομικοί περιορισμοί είναι αυστηρότεροι, ενώ 

ταυτόχρονα τα κοινωνικά ζητήματα δεν παραμένουν απλώς, αλλά διογκώνονται.  



 

Φτώχεια των εργαζομένων στην Ελλάδα: Διαστάσεις & Πολιτικές 
Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών  

Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Το Παρατηρητήριο για την Κρίση 

Στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, της σημαντικότερης στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Βοηθός Ερευνητής & Μεταφραστής 

- Άγγελος Ζήκος, Μεταφραστής (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιονίου Παν/μίου) και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στις Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές (Παν/μιο Αθηνών) 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες 

Ειδικός Σύμβουλος 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 
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