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Η κρίση του Covid-19 έχει αναστείλει κάθε 
προσπάθεια ανάκαμψης στην Ελλάδα, μια 
χώρα που χτυπήθηκε σκληρά από τη χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008. Το ποσοστό 
ανεργίας ξεπερνάει το 16%, η ανισότητα ει-
σοδήματος είναι η μεγαλύτερη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση με τον λόγο πεμπτημορίων να 
φτάνει το 5.1, ενώ οι ανισότητες μεταξύ φύ-
λων και περιοχών μοιάζουν να παγιώνονται. 
Επιπλέον, μετά από τις πρόσφατες φορολο-
γικές ελαφρύνσεις και τη σταδιακή κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης, το βάρος 
της συντήρησης του συστήματος πρόνοιας 
πέφτει στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήμα-
τος και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι 
οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυ-
ξημένο κόστος στέγασης, υψηλές δαπάνες 
για την υγειονομική περίθαλψη που χρήζουν 
άμεσης κάλυψης και τη σταδιακή αναποτελε-
σματικότητα των κοινωνικών μεταβιβάσεων, 
οι οποίες αυτή τη στιγμή μειώνουν τον κίν-
δυνο φτώχειας κατά 30%. Υπάρχουν επίσης 
αναφορές για υψηλά ποσοστά αδήλωτης και 
χαμηλόμισθης εργασίας, ενώ σύμφωνα με 

την Εθνική Ομάδα Στρατηγικής του δικτύου 
SOLIDAR στην Ελλάδα, η εργασιακή επισφά-
λεια αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
λόγους που το αίσθημα της απογοήτευσης 
εντείνεται και η μετανάστευση αυξάνεται. 
Ακόμη, τόσο η εκπαίδευση όσο και η υγειο-
νομική περίθαλψη έχουν υποστεί δημοσιονο-
μικές περικοπές και παρουσιάζουν σοβαρές 
ελλείψεις σε  δυναμικό, αδυναμίες που έχουν 
τονιστεί και στις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η ΕΟΣ τις 
βρίσκει ιδιαίτερα ανησυχητικές εν μέσω παν-
δημίας αλλά και αναγκαστικής μετάβασης 
στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Όσον αφο-
ρά τη συμπερίληψη των μεταναστών, Η ΕΟΣ 
έχει παρατηρήσει ορισμένες ανακολουθίες 
ανάμεσα στα θετικά μέτρα των Εθνικών Ανα-
πτυξιακών Σχεδίων και τους περιορισμούς 
που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στη δράση μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που προσφέρουν 
βοήθεια σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο.  
Οι ανακολουθίες αυτές δυσχεραίνουν ακόμη 
περισσότερο την πρόσβασή τους στις βασι-
κές υπηρεσίες.
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2018 2019 EU-28 2019
Δείκτης Gini1 32,3 31,0 30,1
Ανεργία2 19,3% 17,3% 6,3%
Δείκτης Ισότητας των Φύλων3 51,2 (2019) 52,2 (2020) 67,9 (2020)
Φτώχεια στους Εργαζόμενους4 10,9% 10,1% 9,2%
Υπερπλήρης Στέγαση5 29,2% 28,7% 15,6%
Παρατηρητήριο CIVICUS για τον χώρο 
δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

 Επιλεγμένοι δείκτες για την κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

1 Eurostat (2020). Συντελεστής Gini του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?lang=en&dataset=ilc_di12 
2 Eurostat (2020). Ανεργία ανά φύλο και ηλικία: ετήσια στοιχεία: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=une_rt_a&lang=en 
3 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (2020). Δείκτης Ισότητας Φύλων:  https://eige.europa.eu/gender-equali-
ty-index/2020/EE  
4 Eurostat (2020). Ποσοστό Εργαζομένων που Αντιμετωπίζουν Κίνδυνο Φτώχειας: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tespm070/default/table?lang=en 
5 Eurostat (2020). Υπερπληρότητα κατοικιών ανά ηλικία, φύλο και κατάσταση φτώχειας – συνολικός πληθυσμός: https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en 
6 CIVICUS (2020). Civic space monitor – Greece https://monitor.civicus.org/country/greece/ 

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με μια σταθερή ετήσια οικονομική ανάπτυξη 
της τάξεως του 2% από το 2017 και έπειτα,7 
η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανά-
καμψης από την οικονομική κρίση του 2012. 
Από το 2014 και μετά, έχει σημειωθεί κάποια 
βελτίωση στη μείωση της ανισότητας εισοδή-
ματος αλλά και στη μακροχρόνια ανεργία,8 9 
η οποία ,αν και με αργούς ρυθμούς, έχει αρ-
χίσει να πλησιάζει τον μέσο όρο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολου-
θεί να κατέχει την πρώτη θέση στα ποσοστά 

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN 
8 Eurostat (2020) Συντελεστής Gini του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος –Έρευνα EU- SILC:  http://appsso.eurostat.ec.eu-
ropa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12 
9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-score-
board/explorer 
10 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN 
11 Eurostat (2020) Ανεργία ανά φύλο και ηλικία –μηνιαία στοιχεία: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAc-
tion.do 
12 Ibid.
13 Eurostat (2020) Ποσοστά ανεργίας ανά φύλο, ηλικία και χώρα γέννησης: (%) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sub-
mitViewTableAction.do 
14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-score-
board/explorer 

ανεργίας, με 16,6% το 2019,10 ενώ για κάποιες 
κοινωνικές ομάδες το ποσοστό αυτό είναι 
ακόμη υψηλότερο. Το ποσοστό ανεργίας στις 
γυναίκες στο τέλος του 2019 ήταν 20.2%,11 
στους νέους 32.6%,12 και στους μετανάστες 
28.6%.13 Ο δείκτης ανισότητας εισοδήματος 
στην Ελλάδα είναι επίσης υψηλότερος από 
τον μέσο όρο της ΕΕ, με τον λόγο πεμπτη-
μορίων εισοδήματος του 20% των πιο υψηλά 
αμειβόμενων προς το 20% των πιο χαμηλόμι-
σθων να φτάνει το 5.1.14 
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Παρά την αυξημένη αναλογία φόρου προς 
ΑΕΠ μετά την κρίση, που άγγιξε το 38.9% το 
2019, τα μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα δε 
μεταφράζονται και σε ένα ευρύτερο δίκτυο 
κοινωνικής ασφάλειας. Τόσο η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσο και η ΕΟΣ με επικεφαλής την 
μη κυβερνητική οργάνωση ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων) υποστηρί-
ζουν ότι το σύστημα αυτό επιβαρύνει υπερ-
βολικά τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος 
και τα νοικοκυριά με παιδιά.15 Αυτό συμβαίνει 
επειδή ένα σημαντικό μέρος των φορολογι-
κών εσόδων εξακολουθεί να προέρχεται από 
την έμμεση φορολογία επί της κατανάλωσης 
και την φορολόγηση των εργαζομένων επί 
της εργασίας.16 Οι μεταρρυθμίσεις του Ιανου-
αρίου του 2020 αύξησαν το προσωπικό διαθέ-
σιμο εισόδημα μειώνοντας τον φόρο επί του 
εισοδήματος από το 15% στο 10%,17 αλλά  
η μείωση του εταιρικού φόρου στο 24%,18 η 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εκ μέ-
ρους του εργοδότη κατά 5% σε βάθος τετρα-
ετίας και η σταδιακή κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης19 περιορίζουν, σύμφωνα 
με την ΕΟΣ, την ικανότητα των συστημάτων 
πρόνοιας και συνταξιοδότησης. Οι μειώσεις 
αυτές έρχονται μετά από χρόνια περικοπών 
στις δαπάνες για την κοινωνική προστασία 
επί του ΑΕΠ, από το 21% όπου βρισκόταν το 
2012 στο 19% το 2018.20 Κατά συνέπεια, η 

15 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN 
16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία και 
Νορβηγία Έκδοση 2020: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2020.pdf 
17 Καθημερινή (2019) Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις το 2020 λόγω φορολογικών ελαφρύνσεων: https://www.kathimerini.
gr/1058106/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3hseis-se-mis8oys-kai-synta3eis-to-2020-logw-meiwshs-forologias 
18 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
19 Καθημερινή (2019) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5% σε βάθος τετραετίας: https://www.kathimerini.gr/1056294/arti-
cle/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meiwsh-asfalistikwn-eisforwn-kata-5-se-va8os-tetraetias 
20 Eurostat (2020) Γενικές κρατικές δαπάνες ανά λειτουργία (COFOG):  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov
_10a_exp/default/table?lang=en  
21 World Economic Forum (2020) The Global Social Mobility Report 2020: Equality, Opportunity and a New Economic Imperative: 
http://www3.weforum.org/docs/Global_Social_Mobility_Report.pdf
22 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (2019) Δείκτης Ισότητας των Φύλων για την Ελλάδα για το 2019: https://
eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/EL 
23 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων:  https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/so-
cial-scoreboard/explorer
24 ESPA (2020) Γυναικεία Επιχειρηματικότητα:  https://www.espa.io/programmata/olokliromena/gunaikeia-epixeirhmatikothta/ 
25 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2019) Δήμοι που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα 
των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες (March 2019):  http://bit.ly/3nNtY9b

Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση ανά-
μεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον 
Παγκόσμιο Δείκτη Κοινωνικής Κινητικότητας 
202021, συγκεκριμένα στην 48η, με τις ανισό-
τητες να παγιώνονται.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η γεφύ-
ρωση του έμφυλου χάσματος φαίνεται να 
μην έχει θέση στην ατζέντα της σημερινής 
κυβέρνησης της Ελλάδας, παρά το γεγονός 
ότι η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότη-
τας μεταξύ των Φύλων.22 Το χάσμα της απα-
σχόλησης μεταξύ των φύλων παραμένει 
στο 20%, ενώ δεν έχουμε καθόλου νέα στοι-
χεία στη διάθεσή μας σχετικά με το μισθολο-
γικό χάσμα από το 2014 και έπειτα, όταν δη-
λαδή βρισκόταν στο 12.5%.23 Παρόλα αυτά, 
η Εθνική Ομάδα Στρατηγικής αναφέρει ότι 
πλέον δίνεται αυξημένη προσοχή στην ισό-
τητα μεταξύ των φύλων. Οι σχετικές πολι-
τικές περιλαμβάνουν σεβασμό του δικαιώ-
ματος γονικής άδειας στο εργατικό δίκαιο, 
πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματι-
κότητα ύψους 30.8εκ ευρώ,24 ενώ 211 δή-
μοι έχουν υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
για την Ισότητα.25 Ο νόμος του 2019 για την 
προώθηση μιας ουσιαστικής ισότητας με-
ταξύ των φύλων και την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί 
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https://www.espa.io/programmata/olokliromena/gunaikeia-epixeirhmatikothta/
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%CE%A3_17-%CE%9F%CE%9A%CE%A4-2018-%CE%BC%CE%B5-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82.xls
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97-%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%91%CE%A3_17-%CE%9F%CE%9A%CE%A4-2018-%CE%BC%CE%B5-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82.xls
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σημάδι προόδου στον αγώνα κατά των δια-
κρίσεων, αν και η χώρα εξακολουθεί να υπο-
λείπεται του κοινοτικού κεκτημένου.26 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας, η Ελλάδα επέδειξε γρήγορα αντανακλα-
στικά εφαρμόζοντας πρωτόγνωρα μέτρα. 
Ωστόσο, η Επιτροπή προβλέπει σημαντικό 
αντίκτυπο στην οικονομία, με μια προσωρινή 
αύξηση της ανεργίας στο 19.9% να απειλεί 
την μόλις πρόσφατα βελτιωμένη εικόνα της 
οικονομίας.27 Η ελληνική κυβέρνηση κινητο-
ποίησε το ποσό των 5.9δις ευρώ ως μέρος 
της άμεσης δημοσιονομικής απάντησης για 
την άμβλυνση των κοινωνικο-οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας.28 Οι περισσότε-
ρες από αυτές τις προσπάθειες προσανατο-
λίζονται προς την στήριξη των εργαζομένων 
που απολύθηκαν πρόσφατα, καλύπτοντας τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλειας, παρατείνο-
ντας τα προγράμματα επιδότησης ανέργων 
και προσφέροντας επιπλέον στήριξη στους 
δημόσιους λειτουργούς του συστήματος 
υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο κύριος υπο-
δοχέας προσφύγων και μεταναστών που 
φτάνουν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογεί-
ου. Με 122.000 πρόσφυγες να βρίσκονται 
στη χώρα από την περίοδο 2015-2016,29 οι 
μετανάστες που προέρχονται από τρίτες χώ-
ρες πλέον αποτελούν το 8.7% του συνολικού 

26 Πέτρογλου, Παναγιώτα (2019) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη 
των διακρίσεων Συνοπτική Έκθεση: Νέος Νόμος Act 4604/2019 για την ουσιαστική ισότητα σε ισχύ από τις 26 Μαρτίου 2019: 
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4907-greece-new-act-4604-2019-on-substantive-equality-entered-into-force-on-26-march-
2019-pdf-102-kb 
27 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Σύσταση του Συμβουλίου για το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας το 2020 και 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας για το 2020: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0508&from=EN 
28 Bruegel (2020) Bruegel Dataset: Η δημοσιονομική απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κοροναϊού: https://www.bruegel.
org/publications/datasets/covid-national-dataset/#greece 
29 UNHCR (2020) Ενημερωτικό Δελτίο: Ελλάδα (1-30 Ιουνίου 2020) https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78115 
30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση χώρας Ελλάδα 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
31 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (2020) Αναπτυξιακοί Στόχοι των Εθνικών Σχεδίων Ανάπτυξης και η εξειδίκευσή τους 
ως προς τις προτεραιότητες: http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/2020/06/a3.pdf 
32 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (2019) Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη
33 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) Διαχείριση Μετανάστευσης: Οικονομική Στήριξη από την ΕΕ για την Ελλάδα (Φεβρουάριος 
2019):  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201902_manag-
ing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 

πληθυσμού.30 Οι στόχοι για την εκπαίδευση 
και τις ίσες ευκαιρίες στον άξονα της κοινω-
νικής ανάπτυξης των Εθνικών Αναπτυξιακών 
Σχεδίων για την περίοδο 2021-202531 αποδει-
κνύουν ότι η κυβέρνηση έχει επίγνωση αυτής 
της δημογραφικής αλλαγής. Οι στόχοι αυτοί 
έγιναν ακόμη πιο συγκεκριμένοι με τα μέτρα 
που εισήχθησαν με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
για την Ένταξη τον Ιούλιο του 2019 και που 
στοχεύουν τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και 
στη μακροπρόθεσμη οικονομική και κοινω-
νική συμπερίληψη των μεταναστών.32 Λαμ-
βάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις, η ΕΟΣ 
τονίζει πως αυτό αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα προς στην αναγνώριση του σημαντικού 
ρόλου των προσφύγων και των μεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία. 

Οι προσπάθειες ενίσχυσης της ένταξης των 
μεταναστών εκ μέρους της ελληνικής κυ-
βέρνησης εστιάζουν στη συμβουλευτική, 
την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργα-
σίας. Σύμφωνα με την ΕΟΣ ο τελευταίος πα-
ράγοντας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 
ελληνική κυβέρνηση καθώς η δημόσια δράση 
προς την ένταξη ξεκινάει από την παραδο-
χή ότι η εργασία αποτελεί ένα από τα βασι-
κότερα εχέγγυα για την κοινωνική ένταξη 
και την αυτοσυντήρηση. Αυτές οι πολιτικές 
και οι πρωτοβουλίες βασίζονται στο ποσό 
των 328.3εκ ευρώ που δόθηκαν στην Ελλά-
δα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για την περίοδο 2014-
2020,33 εφαρμόζονται δε με τη συνεργασία 
μεταξύ περιφερειακών και δημοτικών αρχών, 

https://www.equalitylaw.eu/downloads/4907-greece-new-act-4604-2019-on-substantive-equality-entered-into-force-on-26-march-2019-pdf-102-kb
https://www.equalitylaw.eu/downloads/4907-greece-new-act-4604-2019-on-substantive-equality-entered-into-force-on-26-march-2019-pdf-102-kb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0508&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0508&from=EN
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/#greece
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/#greece
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/78115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/2020/06/a3.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201902_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201902_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών ορ-
γανισμών όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης.

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
REFU-AID

Το πρόγραμμα Refu-aid34, από την οργά-
νωση Περιχώρησις παρέχει πενταετή 
οικονομική βοήθεια για τη στέγαση και 
την επαγγελματική κατάρτιση των προ-
σφύγων, μακριά από την επισφάλεια 
των μεταναστευτικών καταυλισμών. 
Με γνώμονα την ιδέα ότι η κοινωνική 
ένταξη προϋποθέτει τουλάχιστον τρία 
χρόνια εργασιακής απασχόλησης, το 
πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους 
πρόσφυγες να γίνουν σταδιακά αυτάρ-
κη και ενεργά μέλη της ελληνικής κοι-
νωνίας, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει τις 
τοπικές κοινωνίες να συνεισφέρουν σε 
αυτή τη διαδικασία.

Παρά τα θετικά σχόλια για τα αποτελέσμα-
τα που έχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, 
η ΕΟΣ τονίζει την ανάγκη να δοθεί περισ-
σότερη έμφαση στη βελτίωση της κάλυψης 
των βασικών αναγκών και τη στέγαση. Η 
βασική αδυναμία των ελληνικών προγραμμά-
των ένταξης είναι το γεγονός ότι βασίζονται 
υπερβολικά στην ιδέα ότι η απασχόληση θα 
οδηγήσει στην επιτυχία, ειδικά δεδομένου ότι 
η ελληνική αγορά εργασίας είναι ήδη αποδυ-
ναμωμένη. Χρειάζονται ακόμη περισσότερες 
πρωτοβουλίες προκειμένου να δημιουργη-
θεί ένα φιλόξενο κοινωνικό περιβάλλον και 
να αλλάξει η στάση των ντόπιων απέναντι 

34 Περιχώρησις (2020) Προγράμματα https://www.perichoresis.ngo/en/projects/
35 Hynie, Michaela (2018) Ένταξη Προσφύγων: Έρευνα και Πολιτική: https://psycnet.apa.org/fulltext/2018-39059-002.pdf 
36 Αγγελίδης, Δημήτρης (2020) Προσωρινός AMKA για πρόσφυγες: https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/229872_prosori-
nos-amka-gia-prosfyges 
37 Νομική Υποστήριξη Προσφύγων (2020) Κοινή επιστολή προς τις ελληνικές αρχές: εφαρμογή συστάσεων του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία για τις ΜΚΟ: https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/2020/07/10/Joint-letter-to-
Greek-authorities-implement-recommendations-made-by-Expert-Council-on-NGO-Law 
38 UNHCR (2020) Ενημερωτικό Σημείωμα: Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει δίχτυ ασφαλείας και ευκαιρίες ένταξης για τους 
πρόσφυγες: https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ed603924/greece-must-ensure-safety-net-integration-opportunities-re-
fugees-unhcr.html 

στους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, 
καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δι-
ευκολυνθεί και η κοινωνική και η οικονομική 
συμμετοχή των μεταναστών και των αιτού-
ντων άσυλο.35 

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ΕΟΣ, οι πρό-
σφατες σχετικές πολιτικές φαίνεται να αντι-
βαίνουν σε αυτά τα σχέδια ένταξης. Από το 
2019 και έπειτα, το Υπουργείο Εργασίας έχει 
εκδώσει μόνο προσωρινούς αριθμούς ασφά-
λισης για τα μέλη της συγκεκριμένης ευάλω-
της κοινωνικής ομάδας,36 δυσχεραίνοντας 
έτσι την πρόσβασή τους σε βασικά κοινωνικά 
οφέλη αλλά και την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Το 2020 το Συμβούλιο Εμπειρογνω-
μόνων για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων δι-
εθνών φορέων, άσκησαν κριτική στο Υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για άσκοπες 
διαδικασίες καταχώρισης με ασαφή κριτήρια 
και πολυδάπανες διαδικασίες για τις ΜΚΟ που 
θα τους εξασφάλιζαν την υποχρεωτική διαπί-
στευση. Σύμφωνα με αυτούς τους διεθνείς 
φορείς, οι συγκεκριμένες αλλαγές περιορί-
ζουν την παροχή βασικών υπηρεσιών στους 
πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.37 Επι-
πλέον, η συντηρητική κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας έχει μειώσει το χρονικό διάστη-
μα παραμονής σε κέντρα υποδοχής από τους 
6 μήνες στις 30 ημέρες. Με την παρέλευση 
αυτού του χρονικού διαστήματος, πρόσφυ-
γες και αιτούντες άσυλο είναι υποχρεωμέ-
νοι να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις 
των κέντρων υποδοχής και να μεταβούν σε 
ανεξάρτητη κατοικία. Καθώς όμως δεν έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα πρόνοιας ή δικό τους 
εισόδημα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η απόφαση 
αυτή αναπόφευκτα τους οδηγεί στην αστεγία 
και τη φτώχεια.38

https://www.perichoresis.ngo/en/projects/
https://psycnet.apa.org/fulltext/2018-39059-002.pdf
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/229872_prosorinos-amka-gia-prosfyges
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/229872_prosorinos-amka-gia-prosfyges
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/2020/07/10/Joint-letter-to-Greek-authorities-implement-recommendations-made-by-Expert-Council-on-NGO-Law
https://www.refugeelegalsupport.org/single-post/2020/07/10/Joint-letter-to-Greek-authorities-implement-recommendations-made-by-Expert-Council-on-NGO-Law
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ed603924/greece-must-ensure-safety-net-integration-opportunities-refugees-unhcr.html
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/6/5ed603924/greece-must-ensure-safety-net-integration-opportunities-refugees-unhcr.html
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το δημόσιο σύστημα παιδείας στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετές διαρ-
θρωτικές ανεπάρκειες. Με μια μόνιμη μείω-
ση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευ-
ση, από το 4.5% του ΑΕΠ όπου βρισκόταν 
το 2013 στο 3.9% το 2018,39 τόσο η Εθνική 
Ομάδα Στρατηγικής όσο και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκφράζουν τις ανησυχίες τους 
για τις ελλείψεις προσωπικού. Η πρόσλη-
ψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στο 
δημόσιο σύστημα πάγωσε το 2008.40 Αυτό 
οδήγησε σε μία μορφή εξάρτησης από τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ο οποίοι κα-
λούνται να καλύψουν κενά σε πολλά διαφο-
ρετικά μαθήματα ταυτόχρονα, αφού σε ορι-
σμένες περιοχές έξω από τα αστικά κέντρα 
υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικού 
προσωπικού.41 Αυτή η εξάρτηση θεωρείται 
και ένα από τα βασικότερα αίτια για την υπο-
βάθμιση της ποιότητας στη δημόσια παιδεία.  
Ταυτόχρονα, οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και 
αλλαγές ειδικά στο σύστημα εξέτασης των 
μαθητών,42 συντελούν στο να μη δίνεται η 
απαραίτητη προσοχή στην ψηφιακή εκπαί-
δευση ή τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. 43 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ΕΟΣ, οι ίδιοι 
οι μαθητές αναφέρουν ολοένα και μεγαλύτε-
ρες δυσκολίες εστίασης αλλά και πολύ χαμη-
λό επίπεδο ικανοποίησης από το σύστημα,44 
ενώ η μετάβαση από το σχολείο στην εύρεση 

39 Eurostat (2020) Γενικές κρατικές δαπάνες ανά λειτουργία (COFOG): https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov
_10a_exp/default/table?lang=en
40 Euronews (2019) Πάνω από 3000 Έλληνες δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας συγκρούονται με την αστυνομία εξαιτίας των 
μεταρρυθμίσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο: https://www.euronews.com/2019/01/14/over-3-000-greek-primary-school-teach-
ers-clash-with-police-over-public-sector-hiring-refor 
41 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
42 Ενικός (2019) "Κλειδώνει" το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ – Ποιες αλλαγές ετοιμάζει το υπουργείο παιδείας: 
https://www.enikos.gr/society/689645/kleidonei-to-neo-exetastiko-systima-eisagogis-sta-aei-poies-allag 
43 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
44 Κοκκέβη, Άννα; Φωτίου, Τάσος; Σταύρου, Μυρτώ; Καναβού, Ελευθερία; και Richardson, Clive (2019) Πανελλήνια έρευνα 
για τις συμπεριφορές των εφήβων που σχετίζονται με την υγεία. (έρευνα HBSC / WHO) https://www.epipsi.gr/index.php/re-
search/97-ereuna-hbsc-who 
45 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
46 Eurostat (20202) Απασχόληση – ετήσιες στατιστικές: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Em-
ployment_-_annual_statistics 
47 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός Πίνακας Αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/so-
cial-scoreboard/explorer 
48 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2015) Εθνικό σχέδιο πολιτικής για τη μείωση της εγκατάλειψης του σχολείου στην 
Ελλάδα 2014-2020: https://bit.ly/2XHQeH0

εργασίας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Σύμ-
φωνα με σχετικές αναφορές, απόφοιτοι λυ-
κείου που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταφέρνουν να 
βρουν εργασία κατά ένα ποσοστό της τάξε-
ως του 57.7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης είναι 48.7%45, συγκρίνοντάς το με το συ-
νολικό ποσοστό απασχόλησης που φτάνει 
το 61.2%46. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους 
πέντε εφήβους που εγκαταλείπουν πρόωρα 
το σχολείο στην ηλικία των 15 ετών, αντιμε-
τωπίζει προβλήματα ανάγνωσης τα οποία 
σπάνια καταφέρνει να διορθώσει αργότερα 
στη ζωή του.

Ωστόσο το ποσοστό μαθητών και μαθητριών 
που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην 
Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερο από τον 
μέσο όρο της ΕΕ, όπως αναφέρεται και από 
την ΕΟΣ. Τα σχετικά ποσοστά βελτιώνονται 
σταθερά από το 2008 και έπειτα, και σήμε-
ρα βρίσκονται στο 4.1%.47 Το μοτίβο ωστόσο 
μοιάζει πολύ με αυτό στις υπόλοιπες χώρες 
της ΕΕ: η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολεί-
ου γίνεται κυρίως στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση και αφορά περισσότερο τα αγόρια 
παρά τα κορίτσια. Παρόλα αυτά, στοιχεία της 
έκθεσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής για τη μείωση του 
φαινομένου της Εγκατάλειψης του Σχολείου 
στην Ελλάδα 2014-202048 μας δείχνουν ότι 
αυτή η βελτιωτική τάση δεν είναι ενιαία σε 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_exp/default/table?lang=en
https://www.euronews.com/2019/01/14/over-3-000-greek-primary-school-teachers-clash-with-police-over-public-sector-hiring-refor
https://www.euronews.com/2019/01/14/over-3-000-greek-primary-school-teachers-clash-with-police-over-public-sector-hiring-refor
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://www.enikos.gr/society/689645/kleidonei-to-neo-exetastiko-systima-eisagogis-sta-aei-poies-allag
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://www.epipsi.gr/index.php/research/97-ereuna-hbsc-who
https://www.epipsi.gr/index.php/research/97-ereuna-hbsc-who
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_-_annual_statistics
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
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όλη την επικράτεια. Οι αγροτικές περιοχές 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά πρόω-
ρης εγκατάλειψης με μοναδική εξαίρεση την 
Αθήνα και την περιφέρεια Αττικής,49 αφού 4 
στις 10  περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου αφορούν παιδιά που κατοικούν 
σε αγροτικές περιοχές. Δυστυχώς, η πρόο-
δος που έχει σημειωθεί ως προς την αντιμε-
τώπιση αυτού του μέρους του προβλήματος 
είναι μέχρι στιγμής μικρή.50

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ 

Η ΕΟΣ αναφέρει σημαντικές ανακολουθίες 
ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο γύρω από τα 
βασικά εργασιακά δικαιώματα και τις επανα-
λαμβανόμενα αμελείς εργασιακές πρακτικές 
εξαιτίας της μη εφαρμογής του νόμου και της 
ανεπαρκούς εποπτείας. Μετά από μια αύξη-
ση στο ελεγκτικό προσωπικό και έναν εκτενή 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε όλη την 
επικράτεια από το Υπουργείο Εργασίας το 
2019,51 διαπιστώθηκε ότι ένας στους τέσσε-
ρις εργαζόμενους ήταν ανασφάλιστος ή ερ-
γαζόταν περισσότερες ώρες από όσες δήλω-
νε ο εργοδότης.52 Παρά τον κίνδυνο επιβολής 
υψηλών προστίμων, ένας στους τέσσερις ερ-
γαζόμενους ειδικά στον χώρο της εστίασης 

49 ΟΟΣΑ (2018) Επανεξέταση των Εθνικών Πολιτικών για την Εκπαίδευση: Εκπαίδευση για ένα λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα: 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264298750-en.pdf?expires=1596724579&id=id&accname=guest&checksum=-
F9AAFB500064C56A7E09EB1B63F28903 
50 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
51 iEfimerida (2019) «Σαφάρι» ελέγχων από το Yπουργείο Εργασίας: 1.120 έφοδοι επιθεωρητών σε 8 ημέρες. https://www.
iefimerida.gr/tag/anasfalisti-ergasia 
52 Φακαλής, Τίμος (2019) Βόρεια Ελλάδα: Αδήλωτη εργασία για 1 στους 4 εργαζομένους – Πρωταθλητές τα καφέ – μπαρ:  
https://www.ethnos.gr/oikonomia/51912_boreia-ellada-mayri-ergasia-gia-1-stoys-4-ergazomenoys-protathlites-ta-kafe-mpar 
53 Φακαλής, Τίμος (2019) Βόρεια Ελλάδα: Αδήλωτη εργασία για 1 στους 4 εργαζομένους – Πρωταθλητές τα καφέ – μπαρ: 
https://www.ethnos.gr/oikonomia/51912_boreia-ellada-mayri-ergasia-gia-1-stoys-4-ergazomenoys-protathlites-ta-kafe-mpar 
54 Παπαδάκης, Νίκος; Δρακάκη, Μαρία; Σαριδάκη, Σοφία; Δαφέρμος, Βασίλης (2020) Επισφαλής εργασία και νέοι, στην 
Ελλάδα: θεωρητική ματιά, απόπειρα ορισμού και παρατηρήσεις για τη διεθνή και εθνική κατάσταση και τον αντίκτυπο της 
επισφαλούς εργασίας στη ζωή των νέων και την πολιτική τους συμπεριφορά: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/133a93dd-
8821-48f0-a341-03c1853f05e0.pdf 
55 Ibid. 
56 Eurofound (2020) Αλλαγή στην αγορά εργασίας: Τάσεις και προσέγγιση πολιτικής προς την ελαστικοποίηση: https://www.
eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19034en.pdf 
57 Παπαδάκης, Νίκος; Δρακάκη, Μαρία; Σαριδάκη, Σοφία; Δαφέρμος, Βασίλης (2020) Επισφαλής εργασία και νέοι, στην 
Ελλάδα: θεωρητική ματιά, απόπειρα ορισμού και παρατηρήσεις για τη διεθνή και εθνική κατάσταση και τον αντίκτυπο της 
επισφαλούς εργασίας στη ζωή των νέων και την πολιτική τους συμπεριφορά.
58 Μπαλής, Δημήτρης (2020) Έλληνες μετανάστες: Πόσοι και ποιοι έφυγαν, πού πήγαν, πόσοι επιστρέφουν: https://www.
huffingtonpost.gr/entry/ellines-metanastes-erevna_gr_5e65dab9c5b60557280743e6  

εκτελεί αδήλωτη εργασία.53 Ένα ακόμη ζήτη-
μα που απασχολεί την ΕΟΣ είναι η εργασιακή 
επισφάλεια. Η τάση για ελαστικοποίηση των 
ωραρίων και η υπερβολική χρήση του συστή-
ματος μερικής απασχόλησης, ειδικά στους 
νέους, συνδέεται με την αποδόμηση της 
αγοράς εργασίας και την αύξηση του φαινο-
μένου καταστρατήγησης των κανονισμών.54 
Σχετικά με τους εργαζόμενους με προσωρι-
νές συμβάσεις, ο κυριότερος λόγος για τον 
οποίο το 60% αυτών συνεχίζει να εργάζεται 
υπό αυτές τις συνθήκες είναι η έλλειψη πρό-
σβασης σε θέσεις εργασίας με πιο ασφαλείς 
συμβάσεις.55 Αυτό αποτελεί μια σημαντική 
πηγή ανησυχίας, δεδομένου ότι στην Ελλάδα 
οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αντιμε-
τωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε 
κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού (AROPE) απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι με συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου.56 

Όπως αναφέρει και η ΕΟΣ, ο συνδυασμός 
αυτών των τάσεων στην απασχόληση, των 
υψηλών ποσοστών ανεργίας στους νέους 
και του αυξημένου αισθήματος απογοήτευ-
σης57 εξηγεί και την έκταση του φαινομένου 
της διαρροής εγκεφάλων. Από το 2010 μέχρι 
σήμερα, 530.000 νέοι Έλληνες και Ελληνί-
δες αναζήτησαν ευκαιρίες απασχόλησης στο 
εξωτερικό.58

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264298750-en.pdf?expires=1596724579&id=id&accname=guest&checksum=F9AAFB500064C56A7E09EB1B63F28903
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264298750-en.pdf?expires=1596724579&id=id&accname=guest&checksum=F9AAFB500064C56A7E09EB1B63F28903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://www.iefimerida.gr/tag/anasfalisti-ergasia
https://www.iefimerida.gr/tag/anasfalisti-ergasia
https://www.ethnos.gr/oikonomia/51912_boreia-ellada-mayri-ergasia-gia-1-stoys-4-ergazomenoys-protathlites-ta-kafe-mpar
https://www.ethnos.gr/oikonomia/51912_boreia-ellada-mayri-ergasia-gia-1-stoys-4-ergazomenoys-protathlites-ta-kafe-mpar
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/133a93dd-8821-48f0-a341-03c1853f05e0.pdf
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/133a93dd-8821-48f0-a341-03c1853f05e0.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19034en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19034en.pdf
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ellines-metanastes-erevna_gr_5e65dab9c5b60557280743e6
https://www.huffingtonpost.gr/entry/ellines-metanastes-erevna_gr_5e65dab9c5b60557280743e6
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με την ΕΟΣ, η υψηλή φορολογία, 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η εργασιακή 
επισφάλεια και οι χαμηλοί μισθοί έχουν ορα-
τό αντίκτυπο και στις συνθήκες διαβίωσης. 
Ακόμη και έπειτα από μια ελαφριά μείωση το 
2015, ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή κοινωνι-
κού αποκλεισμού στην Ελλάδα ήταν 30%, με 
μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να έχουν 
υψηλότερα ποσοστά σε όλη την ΕΕ.59

Ωστόσο, κατά την ΕΟΣ, ορισμένες βελτιω-
τικές κινήσεις φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να 
φέρνουν αποτελέσματα και αυτό είναι ορατό 
στην ικανότητα του συστήματος πρόνοιας να 
αντιμετωπίσει τη φτώχεια. Οι κοινωνικές με-
ταβιβάσεις έριξαν τον δείκτη κινδύνου φτώ-
χειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στο 17.9% 
το 2019, σε σύγκριση με το 23.1% όπου βρι-
σκόταν το 2012, στο αποκορύφωμα της οι-
κονομικής κρίσης.60 Με τη βοήθεια ύψους 
4 δις ευρώ που δόθηκε από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της ΕΕ στην Ελλάδα για την περίοδο 
2014-2020,61 η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει 
να εφαρμόζει τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές 
της για την πρόληψη της φτώχειας, κυρίως 
μέσω της παροχής στέγης και εξατομικευ-
μένης επαγγελματικής συμβουλευτικής.62 
Παρόλα αυτά, η ΕΟΣ επισημαίνει επίσης ότι 
το όριο της φτώχειας έχει πλέον χαμηλώσει, 

59 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός Πίνακας Αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/so-
cial-scoreboard/explorer 
60 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2020) Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα: 3 Ιουλίου 2020: https://www.statistics.gr/docu-
ments/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813 
61 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» με την Ελλάδα 
για τη χρήση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση το 2014-2020: http://
www.esfhellas.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/119/DELTIO%20TYPOU%20EN.pdf 
62 Οργανισμός Απασχολησιμότητας Ανθρώπινων Πόρων (2020) Υπηρεσίες πρόσληψης προσωπικού: http://www.oaed.gr/
programmata-proslepses-prosopikou 
63 Ipaidia (2019).  Εκτόξευση των ενοικίων στην Ελλάδα λόγω Airbnb: https://www.ipaidia.gr/eidiseis/ektokseusi-ton-enoiki-
on-stin-ellada-logo-airbnb 
64 Ρουσάνογλου, Νίκος (2020) Τα ενοίκια στην Αθήνα εκτοξεύονται σε απαγορευτικά επίπεδα: https://www.ekathimerini.
com/249856/article/ekathimerini/business/rents-in-athens-rise-to-prohibitive-levels 
65 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
66 Ζιώμας, Δημήτρης; Κωνσταντινίδου, Δανάη; Capella, Antoinetta; και Βεζυργιάννη, Κατερίνα (2019) Εθνικές Στρατηγικές για 
την καταπολέμηση της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη στέγαση: Ελλάδα: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do-
cId=21603&langId=en 

αφήνοντας έξω από αυτό το πλαίσιο ανθρώ-
πους που προηγουμένως θα θεωρούνταν ότι 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. 

Ταυτόχρονα, η πρόσβαση σε οικονομικά προ-
σιτή στέγαση αποτελεί ακόμη έναν λόγο ανη-
συχίας, καθώς, όπως αναφέρει και η ΕΟΣ, 
έχουν αυξηθεί οι τιμές τόσο στην αγορά κα-
τοικίας όσο και στην ενοικίαση, ιδιαίτερα στα 
μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα, οι τι-
μές στην αγορά κατοικίας έχουν ανέβει κατά 
4.2% και στην ενοικίαση κατά 17%.63 Τα μηνι-
αία ενοίκια στην ελληνική πρωτεύουσα κυμαί-
νονται από 600 έως 800 ευρώ το μήνα, φτά-
νοντας στα ίδια επίπεδα με εκείνα πριν από το 
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τη στιγμή 
που ο μέσος μισθός δεν ξεπερνάει τα 1.000 
ευρώ το μήνα. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 
γεγονότος ότι όλο και περισσότερα ακίνητα 
χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση 
μέσω της πλατφόρμας Airbnb.64 Κατά συνέ-
πεια το 40% των νοικοκυριών διαθέτει πάνω 
από το 40% του εισοδήματός του στη στέγα-
ση.65 Αυτό αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο πρό-
βλημα για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήμα-
τος και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως 
οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι Ρομά, 
πολλοί από τους οποίους ήδη ζουν σε ακατάλ-
ληλες συνθήκες, όπως αναφέρει η ΕΟΣ.66 Η 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://www.statistics.gr/documents/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813
https://www.statistics.gr/documents/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813
http://www.esfhellas.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/119/DELTIO TYPOU EN.pdf
http://www.esfhellas.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/119/DELTIO TYPOU EN.pdf
http://www.oaed.gr/programmata-proslepses-prosopikou
http://www.oaed.gr/programmata-proslepses-prosopikou
https://www.ipaidia.gr/eidiseis/ektokseusi-ton-enoikion-stin-ellada-logo-airbnb
https://www.ipaidia.gr/eidiseis/ektokseusi-ton-enoikion-stin-ellada-logo-airbnb
https://www.ekathimerini.com/249856/article/ekathimerini/business/rents-in-athens-rise-to-prohibitive-levels
https://www.ekathimerini.com/249856/article/ekathimerini/business/rents-in-athens-rise-to-prohibitive-levels
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21603&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21603&langId=en
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Ελλάδα δε διαθέτει ακόμη κάποιο πρόγραμμα 
κοινωνικής στέγασης που να μπορεί να προ-
σφέρει μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα,67 πα-
ρόλο που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σχε-
διάσει στρατηγικές για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της αστεγίας και του αποκλει-
σμού από τη στέγαση.68 

Η επανεισαγωγή του δωρεάν και προσβάσι-
μου συστήματος υγείας το 2016,69 σηματοδό-
τησε για  την Ελλάδα το τέλος μιας εποχής 
περικοπών στον χώρο της δημόσιας υγείας 
που είχαν επιβληθεί στο πλαίσιο των μέτρων 
λιτότητας. Η ΕΟΣ χαιρετίζει τη σύσταση Το-
πικών Ομάδων Υγείας με σκοπό τη βελτίω-
ση της πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας και ο ρόλος τους ήταν καθοριστικής 
σημασίας στην αντιμετώπιση της κρίσης του 
Covid-19, ταυτόχρονα ωστόσο εκφράζει και 
την ανησυχία της καθώς όπως αναφέρει, το 
δημόσιο σύστημα υγείας δεν επαρκεί για να 
καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Παρά τη 
βελτιωμένη κατάσταση της υγείας του πλη-
θυσμού συνολικά,70 η Ελλάδα εξακολουθεί να 
έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεπάρ-
κειας στην κάλυψη αναγκών υγειονομικού 
χαρακτήρα, αγγίζοντας το 8.1%.71 Δεδομένου 
ότι το 36% του συνολικού συστήματος υγεί-
ας καλύπτεται από έκτακτες δαπάνες, κυρί-
ως μέσω συγχρηματοδοτήσεων,72 ποσοστό 
το οποίο ανεβαίνει σταθερά από το 2016,73 η 
ΕΟΣ αναφέρει μια γενικότερη απροθυμία του 

67 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
68 Ζιώμας, Δημήτρης; Κωνσταντινίδου, Δανάη; Capella, Antoinetta; και Βεζυργιάννη, Κατερίνα (2019) Εθνικές Στρατηγικές 
για την καταπολέμηση της αστεγίας και του αποκλεισμού από τη στέγαση: Ελλάδα https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do-
cId=21603&langId=en 
69 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016) Νόμος 4368/2016, άρθρο 33 για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης: 
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/law-4368/2016-article-33-on-free-access-to-health-care-services 
70 Ελληνική Στατιστική Αρχή (2020) Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα: 3 Ιουλίου 2020 https://www.statistics.gr/docu-
ments/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813 
71 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός Πίνακας Αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/so-
cial-scoreboard/explorer
72 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Έκθεση Χώρας Ελλάδα 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:52020SC0507&from=EN
73 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Κοινωνικός Πίνακας Αποτελεσμάτων: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/so-
cial-scoreboard/explorer
74 Forin (2019) Νόμος 4647/2019 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως A '204 / 16.12.2019) Επείγοντες κανονισμοί αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις: https://www.forin.gr/laws/law/3811/
nomos-4647-2019 
75 CNN Greece (2020) Μητσοτάκης: Θα φτιάξουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας.: https://www.cnn.gr/politiki/story/220748/
mitsotakis-tha-ftiaxoyme-to-neo-ethniko-systima-ygeias 
76 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2019) Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος: https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/el_final_necp_main_en.pdf 
77 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) Στηρίζοντας τις επενδύσεις για καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supporting_clean_energy_investments_in_greece.pdf 

πληθυσμού να απευθυνθεί στην πρωτοβάθ-
μια υγειονομική περίθαλψη και εκφράζει ανη-
συχίες για το κατά πόσο είναι πράγματι ίση 
η πρόσβαση σε αυτή. Οι μεταρρυθμίσεις του 
2019 εισήγαγαν έναν ευνοϊκό διακανονισμό 
των χρεών για την περίοδο 2013-2019, τα-
χύτερη πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού 
και καλύτερες αμοιβές για τους οικογενεια-
κούς γιατρούς,74 αλλά δεν κατάφεραν να επι-
λύσουν τις προαναφερθείσες διαρθρωτικές 
ανεπάρκειες. Επιπλέον, η ΕΟΣ αναφέρει ότι 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο εξακολου-
θούν να έρχονται αντιμέτωποι με γλωσσικά 
ή διοικητικά εμπόδια. Ειδικά όσοι διαθέτουν 
μόνο προσωρινό αριθμό κοινωνικής ασφάλι-
σης δε λαμβάνουν άμεση υγειονομική περί-
θαλψη παρόλο που η κατάσταση της υγείας 
τους μπορεί να μην είναι καλή μετά από το τα-
ξίδι τους στην Ελλάδα ή την παραμονή τους 
σε καταυλισμούς προσφύγων. Δεδομένης αυ-
τής της κατάστασης και με την επιπρόσθετη 
πίεση που ασκήθηκε λόγω της πανδημίας, η 
κυβέρνηση σκοπεύει να καταρτίσει ένα σχέ-
διο νόμου για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας 
στον απόηχο του Covid-19.75 

Στην προσπάθειά της για μια πράσινη οικονο-
μία, τον Δεκέμβριο του 2019 η Ελλάδα παρου-
σίασε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα,76 έχοντας λάβει στρατηγική υποστήρι-
ξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 77 Μεταξύ 
άλλων στόχων, Η ΕΟΣ κάνει ειδική αναφορά 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21603&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21603&langId=en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/law-4368/2016-article-33-on-free-access-to-health-care-services
https://www.statistics.gr/documents/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813
https://www.statistics.gr/documents/20181/16865455/LivingConditionsInGreece_0720.pdf/98946bf3-eab4-05b5-65b4-9942bf129813
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0507&from=EN
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer
https://www.forin.gr/laws/law/3811/nomos-4647-2019
https://www.forin.gr/laws/law/3811/nomos-4647-2019
https://www.cnn.gr/politiki/story/220748/mitsotakis-tha-ftiaxoyme-to-neo-ethniko-systima-ygeias
https://www.cnn.gr/politiki/story/220748/mitsotakis-tha-ftiaxoyme-to-neo-ethniko-systima-ygeias
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/el_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/el_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supporting_clean_energy_investments_in_greece.pdf
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στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη όπως η Δυτι-
κή Μακεδονία, αναφέροντας ότι στοχευμέ-
νες δράσεις θα βοηθήσουν στο να μειωθεί η 
εξάρτηση της περιοχής από τον λιγνίτη, να 
χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη πιο καθαρών 
μορφών ενέργειας και να βελτιωθεί το επίπε-
δο ζωής στα αστικά κέντρα της περιοχής.77 
Μέσω ανοιχτών  δημόσιων διαβουλεύσεων 

η κυβέρνηση σκοπεύει να εισάγει σχέδια για 
την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας, να 
ενισχύσει την κυκλική οικονομία και να ανα-
πτύξει την πράσινη απασχόληση και τα επι-
μορφωτικά προγράμματα. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να γίνει χρήση του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης.78

ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
7879Σύμφωνα με την οργάνωση CIVICUS ο χώ-
ρος δράσης της κοινωνίας των πολιτών έχει 
περιοριστεί σημαντικά στην Ελλάδα.80 Αυτό, 
όπως αναφέρει και η ΕΟΣ είναι απόρροια 
των εξελίξεων που αφορούν στην ελευθε-
ρία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισήγαγε 
επιπλέον διαδικασίες καταγραφής για τις 
ΜΚΟ που παρέχουν στήριξη σε αιτούντες 
άσυλο και μετανάστες, επιτρέποντας πλέ-
ον μόνο σε όσες οργανώσεις κατάφεραν να 
πάρουν τη σχετική έγκριση να δραστηριο-
ποιούνται. Αυτό που οφείλουν να κάνουν οι 
συγκεκριμένες οργανώσεις δεν είναι μόνο 
να περάσουν από τη διαδικασία της κατα-
γραφής αλλά και να θέσουν στη διάθεση 
της κυβέρνησης πληροφορίες για τα μέλη, 
τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες 
τους.81 Δεδομένης της γενικότερης αρνητι-
κής στάσης που διατηρεί η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις ΜΚΟ που 
προσφέρουν στήριξη στους αιτούντες άσυ-
λο, το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τη 

78 Μάχη, Τράτσα (2020) Απολιγνιτοποίηση: Το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης. https://www.tovima.gr/2020/02/10/soci-
ety/apolignitopoiisi-to-megalytero-stoixima-tis-kyvernisis/ 
79 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2019) Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος: https://ec.europa.eu/energy/sites/
ener/files/el_final_necp_main_en.pdf 
80 CIVICUS (2020) CIVICUS Monitor: Greece https://monitor.civicus.org/country/greece/ 
81 Ibid.  
82 Nielsen, Nikolaj (2020) Νέοι κανονισμοί στην Ελλάδα στιγματίζουν τις ΜΚΟ που δουλεύουν με μετανάστες: https://euobserv-
er.com/migration/148530?utm_source=euobs&utm_medium=email 
83 Καθημερινή (2020) Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις: https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikai-
rothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis 

Νομοθεσία για τις ΜΚΟ και άλλες οργανώ-
σεις έχει καταδικάσει τη νέα διοικητική δια-
δικασία, υποστηρίζοντας ότι έτσι επιδεινώ-
νεται η ανθρωπιστική κρίση και περιορίζεται 
η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ενώ ταυ-
τόχρονα επηρεάζει δυσανάλογα τις μικρές 
ΜΚΟ που δε διαθέτουν επαρκή οικονομική 
δυνατότητα.82 

Επιπλέον, Η ΕΟΣ αναφέρει ότι ένας αμφι-
λεγόμενος νόμος που εγκρίθηκε τον Ιούλιο 
του 2020 και ο οποίος θέτει περιορισμούς 
στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις εγεί-
ρει προβληματισμό ως προς τον σεβασμό 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ησύχως.83 
Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη διαβεβαιώνει ότι ο σκοπός 
του νομοσχεδίου είναι να διασφαλίσει τη δη-
μόσια υγεία, η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει 
τις ανησυχίες της σχετικά με τις απαιτήσεις 
γνωστοποίησης, τους τρόπους και τις με-
θόδους διάλυσης μιας ειρηνικής συνάθροι-
σης αλλά και τις διατάξεις που θέλουν τους 

https://www.tovima.gr/2020/02/10/society/apolignitopoiisi-to-megalytero-stoixima-tis-kyvernisis/
https://www.tovima.gr/2020/02/10/society/apolignitopoiisi-to-megalytero-stoixima-tis-kyvernisis/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/el_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/el_final_necp_main_en.pdf
https://monitor.civicus.org/country/greece/
https://euobserver.com/migration/148530?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://euobserver.com/migration/148530?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikairothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis
https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikairothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis
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διοργανωτές μίας τέτοιας συνάθροισης υπό-
λογους για τις ατομικές πράξεις και ενέργει-
ες των συμμετεχόντων.84 Η ΕΟΣ εξέφρασε 
την αντίθεσή της καταθέτοντας αίτημα να 
ακυρωθεί ο κανονισμός για ενώσεις και κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης καθώς εγείρονται 
ανησυχίες σχετικά με τον βαθμό και τον τρό-
πο με τον οποίο τα νέα αυτά μέτρα θα επη-
ρεάσουν τον ελεύθερο δημόσιο λόγο.85 86 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητι-
κά την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα 
είναι, σύμφωνα με την ΕΟΣ, ο αυξανόμενος 
αριθμός επιθέσεων εναντίον δημοσιογρά-
φων που καλύπτουν την κατάσταση που 
επικρατεί στους καταυλισμούς προσφύγων 
αλλά και η έλλειψη διαφάνειας στην κατανο-
μή πόρων στα μέσα επικοινωνίας που προο-
ρίζονται για την ενημέρωση του κοινού.87 

84 Διεθνής Αμνηστία (2020) Ελλάδα: Δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη: «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις και άλλες Διατάξεις». https://www.amnesty.org/download/Documents/EU-
R2527062020ENGLISH.pdf  
85 Αυγή (2020) Αντιτίθεται η ΓΣΕΒΕΕ στο νομοσχέδιο για τις πορείες και τις διαδηλώσεις, ζητά την απόσυρσή του: http://www.
avgi.gr/article/10811/11264501/antithete-e-gsebee-sto-nomoschedio-gia-tis-poreies-kai-tis-diadeloseis-zeta-ten-aposyrse-tou# 
86 Καθημερινή (2020) Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις: https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikai-
rothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis 
87 Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (2020). Η Ελλάδα παροτρύνεται να διασφαλίσει ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα στήριξης των 
μέσων: https://ipi.media/greece-urged-to-ensure-fair-and-transparent-media-support-scheme/

Παρά το γεγονός ότι Οργανώσεις της Κοινω-
νίας των Πολιτών συμμετέχουν ενεργά στον 
δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, η ΕΟΣ φοβά-
ται ότι οι απόψεις τους σπάνια εισακούονται. 
Οι ανησυχίες αυτές προκύπτουν από το γε-
γονός ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών κατά κανόνα αποκλείονται από τη 
διαδικασία σχεδιασμού νέων νόμων ή την δι-
αδικασία επανεξέτασης της εφαρμογής τους. 
Η θέση και η γνώμη των Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών είναι επιθυμητή παρά 
μόνο αφότου έχει ήδη κατατεθεί ένα σχέδιο. 
Η ΕΟΣ ζητά τη συμμετοχή των Οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών στον σχεδιασμό 
προτάσεων για νέους κανονισμούς, πολιτι-
κές και προγράμματα, και επί ίσοις όροις με 
διεθνείς οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Δι-
εθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2527062020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR2527062020ENGLISH.pdf
http://www.avgi.gr/article/10811/11264501/antithete-e-gsebee-sto-nomoschedio-gia-tis-poreies-kai-tis-diadeloseis-zeta-ten-aposyrse-tou
http://www.avgi.gr/article/10811/11264501/antithete-e-gsebee-sto-nomoschedio-gia-tis-poreies-kai-tis-diadeloseis-zeta-ten-aposyrse-tou
https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikairothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis
https://www.kathimerini.gr/1086808/article/epikairothta/politikh/yperyhfisthke-to-nomosxedio-gia-tis-diadhlwseis
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις του 2020 για 
την Ελλάδα αφορούν κυρίως τα μέτρα αντι-
μετώπισης του οικονομικού αντίκτυπου του 
Covid-19, περιλαμβάνουν όμως και μέτρα 
για την αντιμετώπιση άλλων χρόνιων ζητη-
μάτων. Δεδομένης της πιθανότητας να οξυν-
θούν οι ήδη υπάρχουσες ανισότητες, τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας όσο και ανάμεσα 
στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη 
της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει 
ένθερμα την ενίσχυση του δικτύου κοινωνι-
κής ασφάλειας και του συστήματος υγείας, 
σε συνδυασμό με άλλα επιπλέον μέτρα που 
θα στοχεύουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες.

Ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζουν οι 
συστάσεις είναι η καλύτερη πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία για τους πιο ευάλω-
τους, κάτι το οποίο θα ανακούφιζε και τις 
ανησυχίες της Εθνικής Ομάδας Στρατηγικής. 
Η Επιτροπή αφ’ ενός επικροτεί την αύξηση 
του προϋπολογισμού που προορίζεται για το 
σύστημα υγείας και την ενίσχυση του υγει-
ονομικού προσωπικού, αφ’ ετέρου επιμένει 
ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην άρση των 
εμποδίων στην πρόσβαση στη δημόσια υγει-
ονομική περίθαλψη προκειμένου να απο-
φευχθεί μια πιθανή αύξηση του κινδύνου να 
μείνουν ακάλυπτες οι ανάγκες του πληθυ-
σμού, ειδικά εν μέσω πανδημίας.  Καλεί την 
Ελλάδα να επαναξιολογήσει τις άμεσες και 
άτυπες πληρωμές αλλά και τις μεθόδους 
συγχρηματοδότησης και να αναπτύξει στο-
χευμένα μέτρα υγειονομικής περίθαλψης για 
τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και 

τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σημεία 
στα οποία συμφωνεί και η ΕΟΣ. Τονίζει επί-
σης την ανάγκη για επιπλέον μέτρα που θα 
βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά εργα-
σίας για τους νέους και τις γυναίκες και πιο 
συγκεκριμένα μέσω προγραμμάτων κατάρτι-
σης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Άλλες συστά-
σεις, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση, 
αποτελούν σύμφωνα με την ΕΟΣ τον καλύτε-
ρο τρόπο αντιμετώπισης τόσο του κινδύνου 
φτώχειας για τους εργαζόμενους όσο και της 
ενεργειακής φτώχειας. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων προσβασιμότητας, 
η Επιτροπή συστήνει την εισαγωγή ενός συ-
στήματος ελάχιστης εισοδηματικής στήριξης 
και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 
στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής 
στοχευμένων μέτρων. Η πρόταση αυτή ευ-
θυγραμμίζεται και με το αίτημα της Εθνικής 
Ομάδας Στρατηγικής για μια προσπάθεια μεί-
ωσης του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού και την ενίσχυση του κοινωνι-
κού διαλόγου. 

Για πρώτη φορά από το 2014 οι συστάσεις 
για την Ελλάδα περιλαμβάνουν μέτρα για την 
προστασία της απασχόλησης. Η Επιτροπή 
αφ’ ενός επισημαίνει ότι υπάρχει άμεση ανά-
γκη για την ενίσχυση της τήλε-εργασίας αλλά 
και για τη δημιουργία πιο ευέλικτων ωραρίων, 
αφ’ ετέρου τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπι-
στεί άμεσα το ζήτημα της αδήλωτης εργα-
σίας. Αυτή θα είναι και η αφετηρία για μια 
πιο ποιοτική απασχόληση και την ορθότερη 
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εφαρμογή των προτύπων εργασίας, όπως 
έχει προτείνει και η ΕΟΣ.  

Ωστόσο υπάρχουν και αποκλίσεις ανάμεσα 
στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και την έκθεση της Εθνικής Ομάδας Στρα-
τηγικής. Αρχικά, η Επιτροπή προτείνει να 
μειωθεί το ωράριο εργασίας προκειμένου 
να προστατευθεί η απασχόληση, ενώ η ΕΟΣ 
έχει υπογραμμίσει τη σύνδεση μεταξύ με-
ρικούς απασχόλησης και επιδείνωσης των 
συνθηκών διαβίωσης και της κοινωνικής κι-
νητικότητας. Δεύτερον, η ΕΟΣ θεωρεί ότι μια 

πιθανή έγκριση φορολογικών διευκολύνσεων 
θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε περαιτέρω 
αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας και θα 
ασκούσε ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στους 
πιο ευάλωτους, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε 
και μείωση των κοινωνικών δαπανών. Τέλος, 
οι συστάσεις της Επιτροπής δεν κάνουν κα-
μία αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με 
την ισότητα των φύλων όπως για παράδειγμα 
το μισθολογικό χάσμα ή το χάσμα στην απα-
σχόληση ούτε προτείνει πώς θα μπορούσαν 
να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας στην 
Ελλάδα.
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