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Πεπίλητη: Σν άξζξν απηφ πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα νξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο 

απφιπηεο θηψρεηαο. Γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θχζε θαη κέηξεζε ηεο θηψρεηαο, ζρεηηθήο θαη απφιπηεο. Οη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ 

κηα πξνζέγγηζε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηελ έλλνηα 

ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Σν άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.  
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1. Διζαγυγή 

Ζ ζπγθπξία ζηελ νπνία ε κειέηε απηή βιέπεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη 

επηθίλδπλε θαη, ζαλ ηέηνηα, αλεζπρεηηθή. Δίλαη αλακθίβνια κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδνο, κε ακθίβνιε θαηεχζπλζε θαη εμέιημε.  

Ζ ηειεπηαία παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή θξίζε αθφκε εμειίζζεηαη, πεξλψληαο 

απφ δηάθνξεο θάζεηο. ηε θάζε απηή αλαδεηνχληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα γίλεη θαηαζηξνθή θεθαιαίνπ, ζαλ αλαγθαίν ζηάδην γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηελ εμπγίαλζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάθακςε. Πξνο ην παξφλ, ε 

θαηαζηξνθή θεθαιαίνπ έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ απαμίσζε ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ πνπ δαπαλάηαη γη‟ απηήλ. 

Ζ Διιάδα ππήξμε ε πξψηε ρψξα ζηελ επξσδψλε πνπ αληηκεηψπηζε ηελ θξίζε 

ζαλ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο. Οη εξγαδφκελνη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο δψλεο θαη θπξίσο 

ζηελ Διιάδα έρνπλ ήδε βηψζεη ηε ζεκαζία απηήο ηεο θξίζεο γηα ηνπο ίδηνπο: 

κεηψζεηο νλνκαζηηθψλ κηζζψλ γηα πξψηε θνξά ζηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν, 

ζνβαξέο κεηψζεηο ζε επηδφκαηα, ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο απφ ηε κία, 

ζεακαηηθή γηα ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, αχμεζε ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ θαη ησλ ηηκψλ κηαο ζεηξάο εκπνξεπκάησλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

κέζα ζπληήξεζεο, απφ ηελ άιιε. Δπηπιένλ, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απμήζεηο ζηα φξηα 

ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζηνπο άκεζνπο θφξνπο. Οη κηζζσηνί εξγαδφκελνη θαη νη 

ζπληαμηνχρνη, νη κηθξνί εκπνξνβηνηέρλεο θαη νη κηθξνί αγξφηεο έρνπλ ήδε θιεζεί λα 

επσκηζζνχλ απνθιεηζηηθά ην βάξνο ηεο θξίζεο θαη λα πιεξψζνπλ γηα ην μεπέξαζκά 

ηεο. 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηε ζθνπηά απηήο ηεο έξεπλαο
1
 είλαη φηη ν 

κεραληζκφο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο έρεη ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηηο ιατθέο αλάγθεο, 

ππνρξεψλνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη επξχηεξα ζηξψκαηα, λα ηηο ζπκπηέζνπλ 

ζε πξσηφγλσξν βαζκφ. Σαπηφρξνλα κε ηελ εθηίλαμε ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο, φπσο 

πξνθχπηεη κε βάζε ηε κέζνδφ καο, ηείλεη λα αιιάμεη θαη ην ίδην ην φξην θηψρεηαο, 

κέζα απφ ηε γεληθή ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ 

                                                 
1
 Σν άξζξν απηφ είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο κειέηεο (ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΗΝΔ-

ΓΔΔ) πνπ εθηηκά ην ρξεκαηηθφ θαηψθιη ηεο απφιπηεο θηψρεηαο ζαλ ην άζξνηζκα ησλ 

ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ κηαο 

νηθνγέλεηαο. 
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απηήο ηεο ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο, κηα γεληθή ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ νδεγεί ζηελ ζπκπίεζε ησλ αλαγθψλ ηφζν ζε έθηαζε, φζν θαη ζε έληαζε, κε 

απνηέιεζκα ηελ απφιπηε κείσζε ηνπ νξίνπ θηψρεηαο. Με άιια ιφγηα, κπνξεί λα 

νδεγεζνχκε ηα επφκελα ρξφληα ζηε γελίθεπζε θαη δηεχξπλζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο 

θηψρεηαο, κε ρακειφηεξν φξην θηψρεηαο. Έλα ζνβαξφ πηζσγχξηζκα ηεο ηζηνξίαο είλαη 

ante portas. 

2. Πποζέγγιζη ηηρ θηώσειαρ  

Ζ έξεπλα γηα ηε θηψρεηα έξρεηαη αληηκέησπε κε δχν ζεκειηψδε πξνβιήκαηα. 

Πξψηνλ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θησρνχ, δειαδή ηνλ νξηζκφ ηεο θηψρεηαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλα φξην θηψρεηαο. 

Γεχηεξνλ, ηελ άζξνηζε ησλ θησρψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο δείθηεο θηψρεηαο 

πνπ ζα αληαλαθιά ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηνπ θαηλνκέλνπ (Haagenaars and de Vos 

1988). 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δχν γεληθνχο νξηζκνχο ηεο θηψρεηαο, 

ηελ απφιπηε θαη ηε ζρεηηθή, πνπ ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθά κέηξα θαη έρνπλ ηχρεη 

δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή. Δλψ ε 

απφιπηε θηψρεηα αλαθέξεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ χςνπο εηζνδήκαηνο 

θαη ησλ πφξσλ γεληθά, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή κε θπζηνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ ή λνηθνθπξηνχ, ε ζρεηηθή θηψρεηα 

αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ απφζηαζε πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηδφκελα σο θησρά 

άηνκα ή λνηθνθπξηά απφ ην (δηα)κέζν εηζφδεκα ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία. Ζ 

ζπλεηζθνξά απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ άξζξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επηζθφπεζε ησλ 

δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο θηψρεηαο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν 

(κέηξεζεο), φπνπ, εθηφο απφ ηελ αληίζεζε κεηαμχ «ζρεηηθήο» θαη «απφιπηεο» 

θηψρεηαο, αλαθεξφκαζηε θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ θάζε πξνζέγγηζεο 

γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε θαη ηεο δηθήο καο πξφηαζεο. 

2.1. σεηική θηώσεια  

Πίνακαρ 1 Ανιζόηηηα και (ζσεηική) θηώσεια ζηα μέζα ηηρ δεκαεηίαρ ηος 2000. Πηγή: OECD 

Stat Extracts (2008), Growing Unequal, Paris. 

 πληειεζηήο Gini Πνζνζηφ Φηψρεηαο  
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1. Γαλία 0,232 0,114 1. νπεδία 

2. νπεδία 0,234 0,115 2. Σζερία 

3. Λνπμεκβνχξγν 0,258 0,123 3. Γαλία 

4. Απζηξία 0,265 0,123 4. Ηζιαλδία 

5. Σζερία 0,268 0,123 5. Οπγγαξία 

6. Φηλιαλδία 0,269 0,132 6. Λνπμεκβνχξγν 

7. Βέιγην 0,271 0,134 7. Απζηξία 

8. Οιιαλδία 0,271 0,137 8. ινβαθία 

9. Διβεηία 0,276 0,141 9. Γαιιία 

10. Ννξβεγία 0,276 0,144 10. Οιιαλδία 

11. Ηζιαλδία 0,280 0,148 11. Φηλιαλδία 

12. Γαιιία 0,281 0,152 12. Διβεηία 

13. Οπγγαξία 0,291 0,155 13. ΖΒ 

14. Γεξκαλία 0,298 0,162 14. Βέιγην 

15. Απζηξαιία 0,301 0,172 15. Γεξκαλία 

16. Κνξέα 0,312 0,190 16. Καλαδάο 

17. Καλαδάο 0,317 0,196 17. Διιάδα 

18. Ηζπαλία 0,319 0,197 18. Ηηαιία 

19. Ηαπσλία 0,321 0,203 19. Απζηξαιία 

20. Διιάδα 0,321 0,207 20. Πνξηνγαιία 

21. Ηξιαλδία 0,328 0,208 21. Πνισλία 

22. Νέα Εειαλδία 0,335 0,208 22. Κνξέα 

23. ΖΒ 0,335 0,208 23. Ηαπσλία 

24. Ηηαιία 0,352 0,210 24. Ηζπαλία 

25. Πνισλία 0,372 0,227 25. Νέα Εειαλδία 

26. ΖΠΑ 0,381 0,233 26. Ηξιαλδία 

27. Πνξηνγαιία 0,385 0,239 27. ΖΠΑ 

28. Σνπξθία 0,430 0,243 28. Σνπξθία 

29. Μεμηθφ 0,474 0,253 29. Μεμηθφ 

    

ΟΟΑ-30 0,311 0.174 ΟΟΑ-30 
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Σο ήμιζς (ή 60%) ηος διαμέζος ειζοδήμαηορ [Half (or 60% of) the median 

income] 

Ζ πην δηαδεδνκέλε, αιιά θαη πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθή, κέηξεζε ηεο 

θηψρεηαο βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο πνπ θαηαηάζζεη ζην θησρφ 

πιεζπζκφ φια ηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ ρξεκαηηθφ εηζφδεκα ρακειφηεξν 

απφ ην 60% – ή κεξηθέο θνξέο ην 50% – ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν 

ηεο ρψξαο (βιέπε θαη ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα 1 παξαπάλσ). 

ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ θαηαγξαθεί ηξία θπξίσο πξνβιήκαηα γηα ηνλ 

νξηζκφ θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο, ζηε βάζε ηεο απφζηαζεο απφ ην 

δηάκεζν εηζφδεκα: (α) Γελ πξνζθέξνληαη γηα ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

πνιχ δηαθνξεηηθφ δηάκεζν εηζφδεκα. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηνλ πίλαθα 1 παξαπάλσ, 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ 

Σνπξθία είλαη ηεο ίδηαο έθηαζεο ή φηη νη θησρνί ζηηο ΖΠΑ είλαη δηπιάζηνη αλαινγηθά 

ζηνλ πιεζπζκφ απφ φηη ζηελ Οπγγαξία θαη ηελ Σζερία, ηζρπξηζκνί πνπ αληηβαίλνπλ 

ζηελ θνηλή αληίιεςε θαη εκπεηξία. (β) Αλ ην κέζν θαη δηάκεζν εηζφδεκα δηαρξνληθά 

απμάλνληαη (ή κεηψλνληαη) ζεκαληηθά, κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο λα κέλεη ε 

ίδηα, ην πνζνζηφ θηψρεηαο ζα παξακέλεη ακεηάβιεην παξφηη θαη ην βηνηηθφ επίπεδν 

ηνπ θησρνχ πιεζπζκνχ απμάλεηαη (ή κεηψλεηαη) ζεκαληηθά. (γ) Λφγσ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ πξνβιεκάησλ, εξεπλεηέο ή θαη θπβεξλήζεηο ζπληεξεηηθήο 

θαηεχζπλζεο κε επθνιία ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία ησλ κεηξήζεσλ απηψλ θαη ηηο 

παξαβιέπνπλ, θαζψο δελ ηηο ζεσξνχλ αμηφπηζηε κέζνδν απνηχπσζεο ηεο θηψρεηαο. 

Σν γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή θηψρεηα δελ είλαη παξά αληαλάθιαζε ηνπ βαζκνχ 

αληζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κηαο νηθνλνκίαο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

πίλαθα 1, φπνπ ε θαηάηαμε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, φζνλ αθνξά ην 

βαζκφ εηζνδεκαηηθήο αληζφηεηαο κε βάζε ην ζπληειεζηή Gini, είλαη ζρεδφλ 

ηαπηφζεκε κε απηήλ πνπ αθνξά ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο. Με άιια ιφγηα, ην 

πνζνζηφ θηψρεηαο ππνινγηζκέλν ζηε βάζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο δελ 

παξέρεη θάπνηα ζεκαληηθή επηπιένλ πιεξνθνξία απφ απηήλ πνπ καο δίλεη ν 

ζπληειεζηήο αληζφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Δμάιινπ, αθφκε 

θαη ε επηινγή ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 50% ή 60% ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο σο γξακκήο 

θηψρεηαο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη απζαίξεηε.  
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Να ζεκεησζεί φηη ε πξνζέγγηζε απηή ζεσξείηαη νηνλεί ζρεηηθή (quasi 

relative), ελψ ε ακηγψο ζρεηηθή πξνζέγγηζε επηιέγεη – απζαίξεηα ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη πάιη – έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ, π.ρ. ην 

ρακειφηεξν 15% ή 20% θαη ζεσξεί απηά ηα λνηθνθπξηά θησρά αλεμάξηεηα απφ ην 

επίπεδν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηα ππφινηπα 

εηζνδήκαηα ζηελ νηθνλνκία. 

Γημοζκοπική μέθοδορ (Polling methodology) 

ην ίδην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο θηλείηαη θαη ε 

«ππνθεηκεληθή» πξνζέγγηζε (subjective approach) ησλ Goedhart et al. (1977) θαη 

άιισλ, βαζηζκέλε ζην Rainwater (1974), πνπ πξνηείλεη ηε δηεμαγσγή 

δεκνζθνπήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γξακκήο θηψρεηαο, έηζη ψζηε ην θαηψθιη ηεο 

θηψρεηαο λα κελ απνθιίλεη απφ ηε γεληθή ηδέα ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην αμηνπξεπέο 

επίπεδν δηαβίσζεο. Δίλαη, βέβαηα, πξνθαλέο φηη ε κέζνδνο απηή απνκαθξχλεηαη 

αηζζεηά απφ ηελ πξνζπάζεηα αληηθεηκεληθήο απνηχπσζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ελφο 

λνηθνθπξηνχ θαη είλαη πιένλ εληειψο ζρεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε. Όπσο θαη ζηελ 

επίζεκα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν ζηηο ΖΠΑ, ηελ νπνία ζπδεηάκε παξαθάησ, έηζη 

θαη ζηε δεκνζθνπηθή κέζνδν δελ ππάξρεη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ 

αγαζψλ θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξέο ζηελ θαηάζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

(π.ρ. εξγαδφκελνη γνλείο θαη θξνληίδα παηδηψλ), ζηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε θ.ιπ. 

Απηφ πάλησο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο είλαη φηη 

απηή ζεσξεί σο φξην ηεο θηψρεηαο έλα εηζφδεκα θνληά ζην κηζφ ηνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο, δειαδή αθξηβψο ηελ πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη 

επξέσο γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην θαηψθιη ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο.  

Γείκηηρ ζηέπηζηρ (Deprivation index) 

Ο P. Townsend είλαη ν ζεσξεηηθφο ν νπνίνο επέκεηλε θαη δηέδσζε ηελ ηδέα ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο ζην ΖΒ ζηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, φηαλ κε ηε ζπλερή 

άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ είρε δηαθαλεί φηη ην πξφβιεκα ηεο απφιπηεο θηψρεηαο 

πεξηνξηδφηαλ ζεκαληηθά ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, αλ θαη ε ινγηθή πίζσ απφ ηελ 

έλλνηα ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο βξίζθεηαη επίζεο αξθεηά θαζαξά ήδε ζηνλ Α. κηζ
2
. 

                                                 
2
 «Με ηα αλαγθαία, ελλνψ, φρη κφλν ηα εκπνξεχκαηα πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε (support of life), αιιά νηηδήπνηε ηα έζηκα ηεο θνηλσλίαο ζεσξνχλ αλαμηνπξεπέο λα 

ζηεξνχληαη ηα αμηφπηζηα άηνκα αθφκε θαη ηεο ρακειφηεξεο ηάμεο» [Smith, A. (1776), 

Wealth of Nations, Book 5, chapter 2, part 1]. 
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Γηα λα δψζεη έλα αληηθεηκεληθφ θαη κεηξήζηκν πεξηερφκελν ζηνλ νξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο, ν Townsend θαηαζθεχαζε έλαλ δείθηε απνζηέξεζεο, αξρηθά 

εμήληα, θαη έπεηηα δψδεθα δσηηθψλ «πιηθψλ» (θξέζθν θξέαο, καγεηξεκέλα γεχκαηα, 

ςπγείν θ.ά.) αιιά θαη αξθεηψλ «θνηλσληθψλ» αγαζψλ (φπσο ε έμνδνο γηα 

δηαζθέδαζε, νη δηαθνπέο, νη επηζθέςεηο ζε θίινπο θ.ιπ.) ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο 

ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ θαηέηαζζε ην λνηθνθπξηφ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ θησρψλ. Να 

ζεκεησζεί φηη, κε βάζε ηνλ νξηζκφ απηφ, ην πνζνζηφ θηψρεηαο ην 1969 ζην ΖΒ 

πξνζέγγηδε ην 23% ηνπ πιεζπζκνχ, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ην 9% πνπ έδηλε ε 

παξαδνζηαθή κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο. 

2.2. Απόλςηη θηώσεια  

Ζ δηαθήξπμε ηεο παγθφζκηαο δηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηεο Κνπεγράγεο, ην 1995, αλέθεξε φηη φιεο νη ρψξεο ζα έπξεπε λα 

αλαπηχμνπλ κέηξα θαηά ηεο απφιπηεο θηψρεηαο
3
, ε νπνία ζα έπξεπε λα εμαιεηθζεί 

εληειψο (θαη ε ζρεηηθή θηψρεηα λα κεησζεί ζεκαληηθά), ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

πνπ ζα θαζνξηδφηαλ απφ θάζε ρψξα εληφο ηνπ εζληθνχ ηεο πιαηζίνπ. Παξ‟ φια απηά, 

ε ζρεηηθή πξνζπάζεηα θαη έξεπλα δελ έρεη πξνρσξήζεη, κε ηηο ΖΠΑ λα εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη ε κφλε ζρεδφλ ρψξα πνπ ζπζηεκαηηθά θαηαγξάθεη –κε αξθεηέο βέβαηα 

αληηξξήζεηο θαη δηρνγλσκίεο– ηελ απφιπηε θηψρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελ κέξεη 

ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη αγλνψληαο πξαθηηθά εληειψο ηε ζρεηηθή 

θηψρεηα.  

Τποζύνολο βαζικών αναγκών – πολλαπλαζιαζηήρ (US Census Bureau -

Οrshansky) 

ηηο ΖΠΑ, ην «επίζεκν» θαηψθιη ηεο απφιπηεο θηψρεηαο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε θαη εθηηκάηαη θάζε ρξφλν απφ ην US Census Bureau, 

θαηαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 (Orshansky, 

1965). Βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο «νηθνλνκηθνχ παθέηνπ 

δηαηξνθήο» (“economy food plan”) ην νπνίν ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

ήηαλ επαξθέο, απφ δηαηξνθηθή άπνςε, γηα κηα νηθνγέλεηα ηεζζάξσλ αηφκσλ 

(εξγαδφκελνο παηέξαο, κε εξγαδφκελε κεηέξα πνπ εθηειεί νηθηαθή εξγαζία θαη δχν 

                                                 
3
 ηελ ίδηα δηαθήξπμε αλαθέξεηαη φηη ε απφιπηε θηψρεηα «είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νμεία απνζηέξεζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο, πφζηκνπ λεξνχ, ρψξσλ πγηεηλήο, πγείαο, ζηέγαζεο, 

εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθνξηψλ. Δμαξηάηαη, φρη κφλν απφ ην εηζφδεκα αιιά θαη απφ ηελ 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο». 
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παηδηά), ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Καζψο ηα 

ζηνηρεία ηνπ 1955 έδεηρλαλ φηη ηα λνηθνθπξηά κε πεξηζζφηεξα απφ ηξία κέιε μφδεπαλ 

πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο γηα δηαηξνθή, ην θφζηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

παθέηνπ δηαηξνθήο πνιιαπιαζηαζκέλν επί ηξία έδσζε ην ρξεκαηηθφ φξην ηεο 

απφιπηεο θηψρεηαο (“poverty line”). Σν ηειεπηαίν αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ην 1969 

θαη έπεηηα θάζε ρξφλν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε ηηκψλ 

θαηαλαισηή, δηαηεξψληαο φκσο ζηαζεξή ηε ζχλζεζή ηνπ θαη ηελ ππφζεζε φηη ε 

δηαηξνθή απνηειεί ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα βαζηθέο αλάγθεο.  

Μηα ζπλεζηζκέλε θξηηηθή ζηε ζπλέρηζε απηήο ηεο πξαθηηθήο αλαθέξεη φηη νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζπκβεί απφ ηελ πεξίνδν ηεο αξρηθήο 

θαηαζθεπήο ηνπ νξίνπ θηψρεηαο, φπσο κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, κεγαιχηεξε ρξήζε απηνθηλήηνπ, απμεκέλα θφζηε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θ.ά., έρνπλ απμήζεη θαηά πνιχ ην θφζηνο θξνληίδαο 

θαη θχιαμεο παηδηψλ, κεηαθνξψλ, ππεξεζηψλ πγείαο θ.ιπ., κε απνηέιεζκα ε 

δηαηξνθή λα απνηειεί πιένλ αληί γηα ην έλα ηξίην, ην 18% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο
4
 (Dollars and Sense, 2006). Δπνκέλσο ην 

θφζηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θηψρεηαο ππνεθηηκάηαη ζνβαξά πιένλ κε ηε ρξήζε ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζνδνινγίαο.  

Σν εηζφδεκα κε ην νπνίν ζπγθξίλεηαη ην θαηψθιη θηψρεηαο είλαη ην 

αθαζάξηζην ρξεκαηηθφ εηζφδεκα πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ, ηφζν ησλ 

άκεζσλ θφξσλ φζν θαη ησλ θφξσλ πεξηνπζίαο, θαη ηδίσο πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ 

εηζθνξψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, παξφηη πξνθαλψο ηα πνζά απηά δελ είλαη 

δηαζέζηκα γηα θαηαλάισζε, ππεξεθηηκψληαο έηζη ηνπο πφξνπο ησλ λνηθνθπξηψλ. 

ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο αζπλέπεηαο, δηάθνξεο θξαηηθέο παξνρέο ζε ρξήκα θαη 

θπξίσο ζε είδνο (θνππφληα ρνξήγεζεο εηδψλ δηαηξνθήο – foodstamps, δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε – Medicaid, επηδφηεζε ζηέγαζεο – housing aid) δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε, κε απνηέιεζκα λα ππνεθηηκάηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ (Bergmann, 2000). Οη ειιείςεηο 

απηέο έρνπλ νδεγήζεη ζε έληνλεο θξηηηθέο θαη απφ ηελ πιεπξά φζσλ ηζρπξίδνληαη φηη 

                                                 
4
 Γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ην πνζνζηφ ηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηεγνξία «δηαηξνθή θαη κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά» ζην ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνχ (πνπ απνηειείηαη 

απφ 2,71 άηνκα) γηα ηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο ζηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ 

Πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2004 ήηαλ 16,1%, δειαδή πεξίπνπ ην έλα έθην ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο.    
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ην επίζεκν κέηξν ππνεθηηκά θαη φζσλ ηζρπξίδνληαη φηη ππεξεθηηκά ην πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ θηψρεηαο. 

Νational Academy of Sciences, categorical approach 

ην Citro θαη Michael (1995) πξνηείλεηαη έλα λέν κέηξν ηεο απφιπηεο 

θηψρεηαο απφ κηα επηηξνπή ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ (Νational Academy 

of Sciences) ησλ ΖΠΑ. Σν κέηξν πεξηέρεη ηξεηο θαηεγνξίεο αλαγθψλ, δειαδή 

δηαηξνθή, έλδπζε, ζηέγαζε (κε ειεθηξηθφ, ηειέθσλν, λεξφ, ζέξκαλζε) θαη πξνβιέπεη 

κηα επηπξφζζεηε θαηεγνξία δαπαλψλ γηα ηελ νπνία αθηεξψλεηαη έλα «κηθξφ πνζφ» 

πνπ θαιχπηεη είδε λνηθνθπξηνχ (household supplies), πξνζσπηθή θξνληίδα θαη 

πγηεηλή, θαζψο θαη κεηαθνξέο (εθηφο εξγαζίαο). Καη απηφ ην κέηξν δελ βαζίδεηαη ζε 

ιεπηνκεξή εθηίκεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ελψ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ ην 

αξρηθφ επίζεκν κέηξν, ην κέηξν ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο, νξίδνληαο ην θαηψθιη 

θηψρεηαο σο έλα πνζνζηφ (απφ 78 έσο 83%) ηεο δηακέζνπ πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο 

γηα ηηο θαηεγνξίεο, δηαηξνθή, έλδπζε, ζηέγαζε θαη πξνζζέηνληαο έλα πνζφ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο, είδε λνηθνθπξηνχ, πξνζσπηθή θξνληίδα θαη πγηεηλή, θαη κεηαθνξέο (ην 

νπνίν είλαη έλα πνζνζηφ (απφ 15% έσο 25%) ηεο δαπάλεο γηα δηαηξνθή, έλδπζε θαη 

ζηέγαζε. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ δηαζηεκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νπφηε ην θαηψθιη θηψρεηαο νξίδεηαη ζπλνπηηθά σο: 

γξακκή θηψρεηαο = (80% ηεο δηάκεζεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ γηα 

δηαηξνθή, έλδπζε, ζηέγαζε) * 1,20 

Οξηζκέλεο δαπάλεο γηα αλάγθεο φπσο κεηαθίλεζε πξνο ηελ εξγαζία, 

αζθάιηζηξα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα θαη 

εηζθνξέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ή θξνληίδα παηδηψλ, αθαηξνχληαη απφ ην 

ρξεκαηηθφ εηζφδεκα αληί λα ζεσξνχληαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θηψρεηαο. Πάλησο, θαζψο θαη ην λέν θαηψθιη θηψρεηαο δελ θαηαγξάθεη ην ζπλνιηθφ 

θαιάζη βαζηθψλ αλαγθψλ αιιά κφλν έλα ππνζχλνιφ ηνπ (έλδπζε, θαηνηθία, 

δηαηξνθή), ππφθεηηαη ζηελ ίδηα θξηηηθή κε ηελ αξρηθή επίζεκε εθηίκεζε ηνπ 

θαησθιηνχ θηψρεηαο. Δπηπιένλ εληάζζεηαη ζηελ «θαηεγνξηθή πξνζέγγηζε» 

(categorical approach) ηνπ νξίνπ θηψρεηαο, ε νπνία δελ θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ηηο 

αμίεο ρξήζεο θαη ην θφζηνο ηνπο, αιιά αξθείηαη ζε εθηηκήζεηο γεληθψλ θαηεγνξηψλ 

δαπάλεο απφ ζηνηρεία πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο. 
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Ζ θιίκαθα ηζνδπλακίαο, ε νπνία πξνηείλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο 

θηψρεηαο γηα ηα λνηθνθπξηά δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ζχλζεζεο απφ ηα ηεηξακειή, 

έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο φζν θαη ε δηαθνξά ζηελ 

θαηαλάισζε ελειίθσλ θαη παηδηψλ πεξηγξάθεηαη σο εμήο: ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο 

ησλ «ηζνδπλάκσλ ελειίθσλ» πνπ ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελειίθσλ ζπλ ην 0,7 επί 

ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ην άζξνηζκα απηφ πςψλεηαη ζηε δχλακε 

ηνπ 0,7.  

Όζνλ αθνξά ηελ Ηηαιία, φπσο αλαθέξεηαη ζην Coccia θαη Grassi (2000), ε 

πξφηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο θηλείηαη 

κεζνδνινγηθά θνληά ζην κέηξν ηνπ National Academy of Science (Citro and Michael, 

1995). Σν θαιάζη πεξηιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλνληαη απνιχησο 

απαξαίηεηα γηα έλα λνηθνθπξηφ, θαη ζπγθεθξηκέλα δηαηξνθή (θαη πνηά), ζηέγαζε 

(ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε γηα ειεθηξηθφ, ζέξκαλζε θαη 

ηειέθσλν), εηήζηεο απνζβέζεηο δηαξθψλ αγαζψλ (έγρξσκε ηειεφξαζε, ςπγείν, 

πιπληήξην ξνχρσλ) θαη έλα πξφζζεην ππνιεηκκαηηθφ πνζφ
5
 γηα φια ηα ππφινηπα 

αλαγθαία αγαζά (έλδπζε θαη ππφδεζε, πξνζσπηθή πγηεηλή, ςπραγσγία, πνιηηηζκφο, 

κεηαθνξέο, δηάθνξεο δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηνηθία, εηζθνξέο γηα 

ξαδηφθσλν-ηειεφξαζε θ.ά.), πηνζεηψληαο επίζεο ξεηά ηελ ππφζεζε φηη φιεο νη 

δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαιχπηνληαη απφ ηελ θεληξηθή ή ηελ 

ηνπηθή θπβέξλεζε. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζε αληίζεζε κε ηηο ΖΠΑ, δελ ππνινγίδεη μερσξηζηά 

κηα επίζεκε γξακκή ή θαηψθιη θηψρεηαο. ηε Βξεηαλία σο θησρνί, κε ηελ απφιπηε 

έλλνηα ηνπ φξνπ, ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα ηα νπνία ιακβάλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

(κε έιεγρν εηζνδήκαηνο – means tested) εηζνδεκαηηθφ βνήζεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο 

απφ ην θξάηνο
6
. 

ηνλ Καλαδά ρξεζηκνπνηείηαη ε Low Income Cut-offs (LICOs) κέζνδνο απφ 

ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνπ Καλαδά, πνπ θαηαηάζζεηαη θαη απηή ζηελ categorical 

approach, ελψ ζηνλ Sarlo (1992, 2001) πηνζεηείηαη έλα κείγκα απφιπηεο θαη ζρεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο θηψρεηαο κε ιεπηνκεξεηαθφ πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο δίλεη πνζνζηά 

θηψρεηαο ρακειφηεξα απφ ηα επίζεκα, πηζαλφλ επεηδή ηα ηειεπηαία βαζίδνληαη ζε 

                                                 
5
 Απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ ππφινηπσλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο γηα 

δηαηξνθή απφ ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, ε νπνία αλαινγία ήηαλ πεξίπνπ 

έλα ηξίην γηα ην 1997. 
6
 Σν National assistance ή supplementary benefit income support. 
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γελλαηφδσξεο εθηηκήζεηο ηεο γξακκήο θηψρεηαο. Παξαηεξείηαη δειαδή ην αληίζεην 

θαηλφκελν απφ ηηο ΖΠΑ, φπνπ ην επίζεκν κέηξν ηνπ θαησθιηνχ θηψρεηαο είλαη 

κάιινλ ην ρακειφηεξν απφ φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Κενό κάλςτηρ δύο βαζικών αναγκών 

ην Gordon (2005), ε απφιπηε θηψρεηα νξίδεηαη σο ε αδπλακία θάιπςεο δχν 

απφ ηηο παξαθάησ νθηψ βαζηθέο αλάγθεο: α) δηαηξνθή, φπνπ ν δείθηεο κάδαο 

ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 16, β) πφζηκν λεξφ, γ) ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο αζζέλεηαο ή εγθπκνζχλεο, δ) ζπλζήθεο ζηέγαζεο 

κε ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα άηνκα αλά δσκάηην, ε) εθπαίδεπζε φπνπ φινη πξέπεη λα 

εγγξάθνληαη ζε ζρνιείν ή λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ, ζη) πιεξνθνξίεο, κε ηνλ θαζέλα 

λα έρεη πξφζβαζε ζε εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ππνινγηζηή θαη ηειέθσλν 

ζην ζπίηη, δ) ηνπαιέηα ζην εζσηεξηθφ ή θνληά ζην ζπίηη, ε) πξφζβαζε ζε άιιεο 

ππεξεζίεο. 

ην Fisher (2007) αλαθέξεηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

θπβεξλήζεσλ θαη αλεμάξηεησλ εξεπλεηψλ ή θαη νξγαλψζεσλ γηα ην standard budget 

approach θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην detailed budget approach, ηφζν ζηηο ΖΠΑ ζε 

νκνζπνλδηαθφ θαη πνιηηεηαθφ επίπεδν, φζν θαη ζε άιιεο αγγιφθσλεο ρψξεο φπσο ην 

ΖΒ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θαη ε Ηξιαλδία, κεηά ην 1990. Οχηε ε ηξέρνπζα 

επίζεκε κεζνδνινγία ζηηο ΖΠΑ ή ζην ΖΒ, νχηε ην ελαιιαθηηθφ κέηξν πνπ έρεη 

πξνηαζεί απφ ηε NAS θαη θαηαγξάθεηαη πιένλ ζπζηεκαηηθά απφ ην US Census 

Bureau, ρξεζηκνπνηνχλ κε νινθιεξσκέλν θαη ζπλεπή ηξφπν ηελ standard budget 

πξνζέγγηζε, δειαδή ηελ θαηαζθεπή κηαο ιεπηνκεξνχο ιίζηαο αμηψλ ρξήζεο, ηηο 

νπνίεο ρξεηάδεηαη έλα λνηθνθπξηφ νξηζκέλνπ κεγέζνπο, ζχλζεζεο θαη εηδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, γεσγξαθηθήο ζέζεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ, παξακέλνληαο 

αληίζεηα ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ αλαγθψλ. Καη απηφ, παξφηη ην πξψην 

standard budget ζηηο ΖΠΑ, απνηεινχκελν απφ 33 ζηνηρεία, θαηαζθεπάζηεθε ήδε απφ 

ην 1891
7
, ελψ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα παξακειήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο (Fisher, 2007). 

Standard Budget Approach – Basic Needs Budget 

                                                 
7
 Βιέπε Rowntree and Booth (ζην Townsend, 1954). Βι. επίζεο Bradshaw, Mitchell and Morgan 

(1987). 
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ην Renwick θαη Bergmann (1993) γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ησλ αμηψλ ρξήζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, ζχκθσλα κε επίζεκεο 

θπβεξλεηηθέο εθηηκήζεηο, γηα ηηο θαηεγνξίεο αλαγθψλ δηαηξνθή, ζηέγαζε, πγεία, 

κεηαθνξέο, έλδπζε, θξνληίδα παηδηψλ θαη πξνζσπηθή θξνληίδα / δηάθνξα είδε. Γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηε 

κεζνδνινγία ηνπ επίζεκνπ κέηξνπ, εμεηάζηεθαλ θφξνη θαη απνιαβέο ζε είδνο, φπσο 

θαη νη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, ηελ αλάγθε γηα θχιαμε 

θαη θξνληίδα ησλ παηδηψλ, ηνλ ηφπν δηακνλήο θαη ηηο αλάγθεο γηα κεηαθνξηθά κέζα.  

Πιενλεθηήκαηα ηνπ standard budget είλαη ε δηαθάλεηα (transparency) θαη ε 

πξνθαλήο εηθφλα ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ δίλεη ν ιεπηνκεξεηαθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ε αλεμαξηεζία ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ ρακειψλ 

εηζνδεκαηηθά λνηθνθπξηψλ, θαζψο θαη ε επειημία (flexibility) ηξνπνπνίεζήο ηνπ 

κέζσ ηεο πξνζζαθαίξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, φηαλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο εξεπλεηέο. Παξφηη ηα δηάθνξα 

standard budgets έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα, ψζηε λα κελ 

απνθιίλνπλ απφ ην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν δηαβίσζεο, παξαιείπνληαο αξθεηέο 

νπζηψδεηο δαπάλεο, φπσο θαγεηφ ζε εζηηαηφξην, θηλεκαηνγξάθν, ηφθνπο γηα δάλεηα ή 

πηζησηηθέο θάξηεο, έμνδα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ, ελ ηνχηνηο ζπλήζσο δίλνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο γξακκέο θηψρεηαο απφ ηηο επίζεκεο γξακκέο θηψρεηαο 

(Allegretto, 2005, Boushey et al., 2001). Δμάιινπ, είλαη γεγνλφο φηη θαη ην επίζεκν 

θαηψθιη θηψρεηαο είρε θαηαζθεπαζηεί, φρη κε βάζε ην ηη είλαη αξθεηφ γηα αμηνπξεπή 

δηαβίσζε, αιιά κε ζηφρν λα θαηαδείμεη θαη λα θαηαγξάςεη ην πνζφ πνπ είλαη νξηαθά 

επαξθέο γηα επηβίσζε ζε έθηαθηε αλάγθε (Orshansky 1965).  

Να ζεκεησζεί φηη ε θξνληίδα-θχιαμε ησλ παηδηψλ θαη νη δαπάλεο γηα ζηέγαζε 

είλαη ηα κεγαιχηεξα έμνδα ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ detailed budget standard ζηηο ΖΠΑ, 

ελψ νη δαπάλεο γηα θχιαμε παηδηψλ θαη ηα έμνδα γηα ππεξεζίεο πγείαο επζχλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ γηα ηηο δηαθνξέο κε ηα επίζεκα κέηξα (Bergmann, 2000). Όζνλ αθνξά 

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, νη δαπάλεο γηα ζηέγαζε, 

ζέξκαλζε θαηνηθίαο, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη χδξεπζε είλαη επίζεο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο, αιιά νη δαπάλεο γηα θξνληίδα-θχιαμε ησλ παηδηψλ δελ 

παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα κεγάιεο ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ησλ Δξεπλψλ 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, θαζψο θαίλεηαη λα κελ θαηαγξάθεηαη έλα κεγάιν 
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κέξνο ηνπο, ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο θχζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα (αλαζθάιηζηε εξγαζία, πεξηνξηζκέλνη παηδηθνί ζηαζκνί θ.ιπ.). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο απφιπηεο θηψρεηαο κε ηελ θαηαζθεπή ελφο ιεπηνκεξεηαθνχ 

(detailed) budget standard ζεσξεηηθά θαζηζηά εχθνιεο ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο, αλ 

ππνζέζνπκε φηη ην θαιάζη παξακέλεη ζηαζεξφ, ελψ απνηηκάηαη κε ηηο ηηκέο ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα. ηελ πξάμε βέβαηα 

νη δηαθνξέο ζηηο θνηλσληθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκβάζεηο, ζην θιίκα θαη ηε κνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο δηαθνξνπνηνχλ απηφ ην θαιάζη απφ ρψξα ζε ρψξα, θαζηζηψληαο ηηο 

άκεζεο δηεζλείο ζπγθξίζεηο ηεο απφιπηεο θηψρεηαο ιηγφηεξν αθξηβείο. 

Ζ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ηεο γξακκήο θηψρεηαο είλαη ζεηηθή (θαη 

κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο)
8
, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη, φπσο απμάλεηαη ην κέζν 

εηζφδεκα θαη ην βηνηηθφ επίπεδν δηαρξνληθά, έηζη απμάλεηαη, πνζνζηηαία ιηγφηεξν 

βέβαηα, θαη ην θαηψθιη θηψρεηαο, θαζψο αγαζά ηα νπνία ζεσξνχληαλ πνιπηειή 

γίλνληαη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή, ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, αλαγθαία (π.ρ. ηειεφξαζε, 

απηνθίλεην, ππνινγηζηήο, θηλεηφ ηειέθσλν θ.ά.). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ελζσκαηψλνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, φρη κφλν νη ηηκέο, αιιά θαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ελφο detailed standard budget ή νη αλαγθαίεο πνζφηεηέο ηνπο ή θαη ηα δχν καδί.  

3. Η ππόηαζή μαρ 

Ζ εζηίαζε ζηε ζρεηηθή θηψρεηα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θελφ ζηελ έξεπλα 

γχξσ απφ ηελ απφιπηε θηψρεηα, ε νπνία είλαη αλακθηζβήηεηα ζνβαξφηεξν θνηλσληθφ 

πξφβιεκα, αιιά εζθαικέλα ζεσξείηαη πξφβιεκα ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ή 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Δίλαη αληηθεηκεληθά δχζθνιν, ή θαη αδχλαην, λα ζρεδηαζηεί 

ή λα επεξεαζηεί ε θνηλσληθή πνιηηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη εμάιεηςε ηεο 

θηψρεηαο, ζηε βάζε είηε ππνθεηκεληθψλ νξηζκψλ ηεο θηψρεηαο ή αθφκε θαη νξηζκψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζέζε ησλ θησρψλ αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζε ζχγθξηζε 

κε απηήλ ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ. Απηφ ηζρχεη ηδίσο ζε ηζηνξηθέο πεξηφδνπο φπσο 

απηή ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εηψλ, φπνπ ε φμπλζε ηεο αληζφηεηαο ζεσξήζεθε κέρξη 

θαη δεηνχκελν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ, 

                                                 
8
 Βιέπε Fisher (1995). 
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ελψ αληίζεηα νη φπνηεο εμηζσηηθέο ηάζεηο θαη πνιηηηθέο ζεσξήζεθαλ ηξνρνπέδε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ καξμηζηηθή παξάδνζε ζεσξεί ππεχζπλε γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξνπζία, ηε 

δηαηψληζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο θηψρεηαο ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ηελ 

ίδηα ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κνλνπψιεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

απφ κηα θνηλσληθή κεηνςεθία, ζε αληίζεζε κε ηε καιζνπζηαλή παξάδνζε πνπ 

εζηηάδεη ζε δεκνγξαθηθέο αηηίεο γηα ηε δηαηψληζε ηεο θηψρεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θξαηνχληα ηξφπν παξαγσγήο (Daly, 1971). Πην ζπγθεθξηκέλα ε καξμηζηηθή αλάιπζε 

ζεσξεί ηελ θνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, θαη φρη ην άηνκν ζπγθεθξηκέλα, 

ππεχζπλε γηα ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο, ηελ νπνία επηπιένλ ζεσξεί εγγελέο 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη φρη ζπγθπξηαθφ αηπρέο ππνπξντφλ (unfortunate by-product) 

απηήο ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο (Wright, 1994). Οη θησρνί (θαη ηδίσο νη 

εξγαδφκελνη θησρνί) αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε
9
. Ζ ζρεηηθή 

θαηεζηεκέλε βηβιηνγξαθία ηνπο αληηκεησπίδεη μερσξηζηά απφ ηάμεηο ζαλ δηαθξηηφ 

θνηλσληθφ ζηξψκα (Marcus, 2005). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη εχθνιν ην βήκα ηεο 

αηνκηθήο ελνρνπνίεζεο ησλ θησρψλ, αληί ηεο εμήγεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο κε 

βάζε ηελ νξηαθή ηνπο ζέζε ζην εζσηεξηθφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θαηψηαην ζηξψκα 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ρσξίο πξφζβαζε ζηα κέζα παξαγσγήο. 

Ο Μαξμ επηζεκαίλεη φηη ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο φπνπ θπξηαξρεί ν 

θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, ην θεθάιαην έρνληαο θαηαθέξεη λα 

πξνζαξηήζεη ηνπο δχν πξσηαξρηθνχο δεκηνπξγνχο ηνπ πινχηνπ, ηε γε θαη ηελ 

εξγαζηαθή δχλακε, απνθηά κηα επεθηαηηθή δχλακε πνπ ην βνεζά λα επεθηείλεη ηα 

ζηνηρεία ηεο ζπζζψξεπζήο ηνπ πέξα απφ ηα φξηα πνπ θαηλνκεληθά θαζνξίδεη ην 

κέγεζφο ηνπ (Κ. Μαξμ, Κεθάιαην, Η, ζει. 625).  

ηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο, ινηπφλ, νη ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ε απφζπαζε ηεο ππεξαμίαο πνπ παξάγνπλ νη εξγαδφκελνη, 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαλνκήο ηνπ πινχηνπ πνπ 

παξάγεηαη ζηελ θνηλσλία. Ζ εξγαζία, ινηπφλ, θαη εηδηθφηεξα ε αμία ηεο εξγαζηαθήο 

                                                 
9
 Ο R. Miliband αλαθέξεη φηη “The basic fact is that the poor are an integral part of the 

working class –its poorest and most disadvantaged stratum. They need to be seen as such as 

part of a continuum the more so as many workers who are not „deprived‟ in the official sense 

live in permanent danger of entering the ranks of the deprived and that they share in any case 

many of the disadvantages which afflict the deprived. Poverty is a class thing closely linked 

to a general situation of class inequality”. 
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δχλακεο, είλαη έλα αμηφπηζην κέζν γηα ηε κέηξεζε ηεο θηψρεηαο, θαζψο κέζσ απηήο, 

ν εξγάηεο κπνξεί λα απνθηήζεη ηα απαξαίηεηα εθείλα πιηθά εθφδηα, ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν άιισζηε ν θχξηνο φγθνο 

απηψλ πνπ απνθαινχληαη θησρνί πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαηηθή ηάμε.  

Σν γεγνλφο βέβαηα φηη παίξλνπκε σο κέηξν ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη 

απνθιείνληαη ηα πιένλ εμαζιησκέλα θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο φπσο είλαη νη άζηεγνη, 

νη ηνμηθνκαλείο θαη γεληθφηεξα νη θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλνη. Δπίζεο, ζεσξνχκε 

φηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο 

επαγγεικαηίεο. 

Κάησ απφ απηή ηε ζθνπηά εθείλν πνπ θαινχκαζηε λα πξνζδηνξίζνπκε είλαη 

ην ειάρηζην εθείλν πνζφ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εξγαδφκελνο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζην βαζκφ πνπ ε αλαπαξαγσγή ηεο 

ηειεπηαίαο εμαξηάηαη απφ απηφλ/ήλ. Αλαπφθεπθηα, ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζηνλ 

νξηζκφ ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο – θαη κάιηζηα ζην θαηψηεξφ ηεο επίπεδν – 

φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζπγθπξία θαη ζην δεδνκέλν επίπεδν 

αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο. 

Ο Μαξμ ζην Κεφάλαιο, εμεηάδνληαο ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο (Σφκνο 

1
νο

, Μέξνο 2
ν
, Κεθάιαην 4

ν
) ηελ νξίδεη – φπσο θαη θάζε άιιν εκπφξεπκα – ζαλ ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

απξφζθνπηε αλαπαξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Δδψ φκσο πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

ηνλ αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ εθείλσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα ζπληεξήζνπλ ην εξγαδφκελν άηνκν θαη ηνπο εμαξηψκελνπο απφ 

απηφ ζηελ ίδηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κφξθσζε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ εξγαδφκελνπ αηφκνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε δεδνκέλν 

θάζε θνξά ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ.  

Έηζη ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε 

ηηο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
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παξάγεη απηά ηα εκπνξεχκαηα, αιιά θαη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγή ηνπο. ε αληίζεζε φκσο κε ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα, ε εξγαζηαθή 

δχλακε δηαθέξεη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο, θαηά ην φηη πεξηέρεη έλα 

ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη εζηθφ ζηνηρείν. 
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Αξία επγαζιακήρ δύναμηρ, καθαπόρ κοινυνικόρ μιζθόρ και μέζο 

βιοηικό επίπεδο ηηρ επγαηικήρ ηάξηρ 

Γξάθεκα 1. Αμία εξγαζηαθήο δχλακεο, θαζαξφο θνηλσληθφο κηζζφο θαη κέζν βηνηηθφ επίπεδν ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο 

 

                                      

 

 

 

 

                                                                     

                                                                           

      Μέζο 

     Βιοηικό                                                                                  Αθαζάξηζηνο κηζζφο 

     Δπίπεδο                                                                                 Μεηαβιεηφ θεθάιαην 

     (Α+Β+Γ)                                                                          (αμία εξγαζηαθήο δχλακεο) 

   =(Α+Ε-Δ)                                                                                            (Ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Tν κέζν βηνηηθφ επίπεδν ηνπ κηζζσηνχ εξγαδφκελνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο αμίεο 

ρξήζεο απφ ίδηα παξαγσγή (Α)
10

, ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαζεαπηή (Ε) 

                                                 
10

 Ζ αζηηθνπνίεζε θαη πξνιεηαξηνπνίεζε κεγάισλ καδψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηε 

κηα, ηηο απνζηεξεί απφ ηελ πξφζβαζε ζε κέζα παξαγσγήο θαη παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο γηα 

ίδηα θαηαλάισζε – κεηψλνληαο ην (Α) θαη ην βηνηηθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε ππνρξεψλεη ην 

θεθάιαην λα απμήζεη ηνλ ρξεκαηηθφ κηζζφ, ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο γηα λα 

 

Κπάηορ 

Αμίεο ρξήζεο απφ 

ίδηα παξαγσγή (Α) 

 

 

 

 
Καζαξφο ρξεκαηηθφο 

(Β) 

κηζζφο 

 

 

 

«Ζζηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ζηνηρείν»  

                (Θ) 

 

 

    Φφξνη Δξγαζίαο 

       (Γ) 

νθέιε ηεο 

εξγαζίαο απφ 

θξαηηθέο δαπάλεο 

(Γ) 

Καζαξφο 

θνηλσληθφο  
κηζζφο  (Δ) 
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(πνπ πεξηιακβάλεη έλα ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο, θνηλσληθά θαη ηζηνξηθά πάληα 

νξηζκέλν, θαη έλα «ηζηνξηθφ θαη εζηθφ ζηνηρείν») θαη ηνλ θαζαξφ θνηλσληθφ κηζζφ 

(Δ) (πνπ κπνξεί λα είλαη ζεηηθφο ή αξλεηηθφο φπσο ζην ζρήκα παξαπάλσ, φπνπ νη 

θφξνη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο
11

 είλαη κεγαιχηεξνη απφ ηα νθέιε ηεο εξγαζίαο απφ 

θξαηηθέο δαπάλεο = labor benefits). Σν ρξεκαηηθφ κατώφλι της απόλστης φτώτειας 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ εθείλν ην ηκήκα ηνπ (Β) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ειάρηζηεο 

αλάγθεο επηβίσζεο «πξνζαξκνζκέλεο» θνηλσληθά – έλα ηκήκα ηνπ (Θ) – θαη 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηνπο απαηηνχκελνπο θφξνπο – έλα ηκήκα ηνπ (Γ) – πνπ 

επηβαξχλνπλ αθφκε θαη ηα πην ρακειά εηζνδήκαηα, φπσο είλαη νη θφξνη πνπ 

εμεηάδνπκε ζηα επφκελα. Παξαπέξα, ην χςνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο εμαξηάηαη ζε θάζε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ην κέγεζνο ηνπ (Α) δειαδή ηελ πξφζβαζε ησλ εξγαηψλ ζε αμίεο 

ρξήζεο απφ ίδηα παξαγσγή θαη ην χςνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ (Γ), δειαδή ηελ παξνρή 

αμηψλ ρξήζεο αηνκηθήο ή θαη ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο απφ ην θξάηνο.
12

 

ε απηφλ ην γεληθφ νξηζκφ γηα ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζα ζηεξηρηνχκε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε κε ρξεκαηηθνχο φξνπο ην πψο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα 

ην κατώτατο όριο γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο θάηνηθνο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο εθείλεο πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ε ζχγρξνλε ειιεληθή 

θνηλσλία, ψζηε λα κελ ζεσξείηαη θησρφο. 

ηε κέζνδν πνπ αθνινπζνχκε, πξνζπαζνχκε λα ζπλδπάζνπκε ηνλ ζηελά 

«νηθνλνκηθφ» νξηζκφ ηεο απφιπηεο θηψρεηαο (minimum subsistence level), δειαδή 

ηελ έιιεηςε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε βαζηθψλ, 

ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ, κε ηνλ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ νξηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

απφζηαζε ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ απφ ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Έηζη 

ην θαηψθιη θηψρεηαο, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, δελ κέλεη ακεηάβιεην δηαρξνληθά, 

αιιά παξαθνινπζεί ζε θάπνην βαζκφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

ελδερφκελε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

                                                                                                                                            
αλαπιεξσζεί έζησ κεξηθά απηή ε απψιεηα. Οη εμειίμεηο απηέο θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ άλνδν 

ηνπ (ρξεκαηηθνχ) εηζνδήκαηνο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απηψλ ησλ ρσξψλ πάλσ απφ 

έλα ή δχν δνιάξηα θαη ηα επηρεηξήκαηα γηα κείσζε ηεο θηψρεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 
11

 Ήδε ζην επφκελν ηκήκα εμεηάδνπκε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο θφξνπο φπσο είλαη ηα 

δεκνηηθά ηέιε, νη δεκνηηθνί θφξνη, ε εηζθνξά ζηελ ΔΡΣ θαη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
12

 Γηα παξάδεηγκα ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζα ηείλεη λα 

απμήζεη ην (Β) θαη αληίζηξνθα. 
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Φπζηθά, ε πξνζέγγηζε ηεο γξακκήο θηψρεηαο, φζν ιεπηνκεξήο, αθξηβήο θαη 

αληηθεηκεληθή αλ είλαη, δελ ζπιιακβάλεη πνζνηηθά κε αθξίβεηα ηελ έθηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο θηψρεηαο είλαη πεξίπνπ ίδηεο ηφζν γηα ηα 

άηνκα ή λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ιίγν πάλσ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο, φζν θαη γηα 

ηα άηνκα ή λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ιίγν θάησ απφ ηε γξακκή θηψρεηαο. 

ρεκαηηθά, ν θαζνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ θησρψλ αηφκσλ ή λνηθνθπξηψλ 

θαη ηνπ πνζνζηνχ θηψρεηαο πεξηέρεη ηα παξαθάησ βήκαηα. Πξψηνλ, πξνζδηνξίδεηαη 

έλα θαιάζη αμηψλ ρξήζεο ζε φζν πην ιεπηνκεξεηαθφ επίπεδν είλαη εθηθηφ, νη νπνίεο 

ηθαλνπνηνχλ, ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ βαζκφ (“low cost”) ή κε κεγαιχηεξε επάξθεηα 

(“modest but adequate”), ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο, πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, ην κέγεζφο ηνπ, ηελ αθξηβή ζχλζεζή ηνπ, ην αλ δηαζέηεη ηδηφθηεηε νηθία 

ή επηβαξχλεηαη κε ελνίθην ή ζηεγαζηηθφ δάλεην θαη ην αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη 

εξγαδφκελνη, κε παηδηά ζε ζρνιηθή ειηθία.  

Γεχηεξνλ, νη πνζφηεηεο απηψλ ησλ αμηψλ ρξήζεο, πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηελ 

ηηκή ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, καο δίλνπλ έλαλ ιεπηνκεξεηαθφ 

«πξφηππν πξνυπνινγηζκφ» (standard budget) ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο, ν νπνίνο 

απνηειεί ην ρξεκαηηθφ θαηψθιη θηψρεηαο αλάινγα κε ην λνηθνθπξηφ. 

Σξίηνλ, αλ ην ρξεκαηηθφ εηζφδεκα ηνπ ελ ιφγσ λνηθνθπξηνχ είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ θαησθιηνχ θηψρεηαο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, ηφηε ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ 

θαηαηάζζνληαη ζηα θησρά άηνκα θαη ην πιήζνο ηνπο δηαηξείηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ 

πιεζπζκφ γηα λα καο δψζεη ην πνζνζηφ θηψρεηαο. 

ρεκαηηθά, ε πξφηαζε απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

Γπάθημα 2. Απόλςηη θηώσεια-βαζικέρ ανάγκερ 
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ηνλ φξν «βαζηθέο αλάγθεο» δελ πεξηιακβάλνπκε κφλν δηαηξνθή, έλδπζε θαη 

θαηνηθία αιιά, ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε πξαθηηθή ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

θαη ηελ ειάρηζηε, κε θνηλσληθά πξφηππα, πνζφηεηα ησλ αγαζψλ φπσο εθπαίδεπζε, 

πγεία, ζρφιε (θνηλσληθή δσή, πνιηηηζκφο, αλαςπρή θιπ), κεηαθνξέο θ.ιπ. Με άιια 

ιφγηα, εθηφο απφ ην εηζφδεκα πνπ εμαζθαιίδεη θαηαλάισζε ηθαλή γηα θνηλσληθά 

νξηζκέλε θπζηθή αλαπαξαγσγή, απαηηείηαη θαη έλα πξφζζεην εηζφδεκα πνπ εγγπάηαη 

ηελ νκαιή θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

(π.ρ. έμνδα γηα γελέζιηα παηδηψλ, έμνδα γηα δηαζθέδαζε θ.ιπ.). 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ πιήζνπο ησλ θησρψλ αηφκσλ ή λνηθνθπξηψλ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπο ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ κε ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα άηνκα ή ηα 

ρξεκαηηθφ 

εηζφδεκα 

Detailed Standard Budget 

(P x Q) 

≤ 

Βαζικέρ (και «κοινυνικέρ») ανάγκερ  

(Q) 

 
1. ζηέγαζε-χδξεπζε-θσηηζκφο-ζέξκαλζε, 

1α. πάγηα-δηαξθή-αλαιψζηκα νηθηαθήο ρξήζεο 

1β. ΓΦ /ΓΣ / ΔΡΣ / ΣΑΠ 

2. δηαηξνθή-πνηά 

3. ππφδεζε-έλδπζε 

4. κεηαθνξέο 

5. εθπαίδεπζε 

6. πγεία 

7. θξνληίδα παηδηψλ 

8. ρφιε (δηαρείξηζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ) 

8α. Γηαζθέδαζε ζην ζπίηη, θνηλσληθή δσή, 

δηαθνπέο, άζθεζε, ηέρλεο θαη γξάκκαηα, 

ηειεπηθνηλσλίεο 

Καηάηαμε ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ 

θησρψλ 

Υπημαηικό καηώθλι 

θηώσειαρ 

Γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία 

λνηθνθπξηνχ 

Μέγεζνο-χλζεζε 

λνηθνθπξηνχ 

Ηδηνθαηνίθεζε 

ή ελνίθην (ή 

ζηεγαζηηθφ 

δάλεην) 

Δξγαδφκε

λνη γνλείο 

«Low 

cost» 

«Modest 

but 

adequate» 



21 

λνηθνθπξηά. Σν εηζφδεκα, κε ην νπνίν ζα ζπγθξηζεί ην θφζηνο θάιπςεο ηνπ θαιαζηνχ 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ζα πξέπεη λα είλαη ην πξαγκαηηθά δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Μηα ζρεηηθά θαιή πξνζέγγηζε είλαη επνκέλσο ην ρξεκαηηθφ εηζφδεκα
13

 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή, δειαδή είηε απφ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

(κηζζσηή εξγαζία, ηφθνπο, ελνίθηα, κεξίζκαηα) είηε απφ θξαηηθέο κεηαβηβάζεηο 

(επηδφκαηα αλεξγίαο, επηδφκαηα πξφλνηαο) είηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ηπραία ή 

ζπζηεκαηηθή πεγή, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ άκεζσλ θφξσλ (θφξνο εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη θφξνο πεξηνπζίαο) θαη ησλ εηζθνξψλ ζηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε. Να ππελζπκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, νη θφξνη πξνο ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε εηζθνξά ζηελ ΔΡΣ πεξηιακβάλνληαη απ‟ επζείαο ζην 

θφζηνο ηνπ θαιαζηνχ θηψρεηαο. 

Ζ κνλάδα αλαθνξάο, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη ην λνηθνθπξηφ. Σν πψο 

αληηκεησπίδνπκε ζηελ παξνχζα έξεπλα ηε κνλάδα αλαθνξάο είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

επφκελεο ελφηεηαο. 

4. Η μονάδα αναθοπάρ: ηα νοικοκςπιά  

Δίλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί ην λνηθνθπξηφ ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά, 

ηνπηέζηηλ λα δεισζεί πνην κέγεζνο λνηθνθπξηνχ ζεσξείηαη ην ηππηθφ, πνηα είλαη ε 

δνκή ηνπ, πνηα ε ειηθηαθή δηάξζξσζή ηνπ θαη πνηα είλαη ε ζέζε ησλ κειψλ ηνπ ζηελ 

παξαγσγή. 

Σν βαζηθφ κέγεζνο λνηθνθπξηνχ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί κε θξηηήξην ηελ 

θνηλσληθή αλάγθε. Δδψ πηνζεηείηαη ε αλάγθε ηνπ έζλνπο γηα απιή αλαπαξαγσγή, 

νδεγνχκελνη έηζη ζε κέγεζνο λνηθνθπξηνχ πνπ εμαζθαιίδεη απηή ηελ αλαπαξαγσγή. 

Απηφ είλαη ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ νηθνγέλεηα κε 2 

παηδηά. Απιή αλαπαξαγσγή ζα απαηηνχζε κάιινλ πάλσ απφ 2 παηδηά, γηα λα 

θαιπθζεί ε πεξίπησζε αηπρεκάησλ, αιιά κπνξεί λα γίλεη αθαίξεζε απφ απηή ηελ 

πεξίπησζε ζε απηφ ην ζηάδην. 

                                                 
13

 Όζν πην αλεπηπγκέλε είλαη ε νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο 

αζηηθνπνίεζεο, ηφζν νη δπλαηφηεηεο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ζα ηαπηίδνληαη κε ην 

ρξεκαηηθφ εηζφδεκά ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη ζαθψο ελδεδεηγκέλε γηα ηελ πεξηθέξεηα 

ηεο πξσηεχνπζαο ζηελ νπνία πεξηνξηδφκαζηε πξνο ην παξφλ. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο κε ζνβαξή αγξνηηθή παξαγσγή, ίζσο ρξεηαζηεί λα ζπλππνινγίζνπκε ζηνπο πφξνπο 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη θάπνην ηεθκαξηφ πνζφ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ παξαγσγή γηα ίδηα 

θαηαλάισζε.  
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Όζνλ αθνξά ηελ ειηαθή δηάξζξσζε απηνχ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ππνηίζεηαη εδψ 

φηη ην έλα παηδί βξίζθεηαη ζηελ πξψηκε ζρνιηθή ειηθία (6-12 ρξνλψλ), ελψ ην 

δεχηεξν ζηελ εθεβεία (12-18 εηψλ). Όπνπ ρξεηάζηεθε λα ιεθζεί ζπγθεθξηκέλε 

ειηθία, ζεσξήζεθε ην 10
ν
 θαη ην 15

ν
 έηνο αληίζηνηρα. Οη γνλείο ζεσξνχληαη ειηθίαο 

40 – 55 εηψλ κε ηππηθή ειηθία ηα 45 ρξφληα. 

Οη γνλείο ζεσξνχληαη εξγαδφκελνη, κε ηαπηφρξνλε πξνάζπηζε ηεο 

κεηξφηεηαο. Απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ ππφζεζε φηη ε γπλαίθα ππναπαζρνιείηαη ή φηη 

εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη ζηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ. Σα παηδηά 

παξαθνινπζνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αληίζηνηρα. Σν 

θχιν ησλ παηδηψλ δελ ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί, αιιά γίλεηαη ε 

ππφζεζε φηη ηα παηδηά είλαη δηαθνξεηηθνχ θχινπ. 

Πέξα απφ απηή ηε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο, ιακβάλνληαη ππφςε άιιεο δχν, 

γηα μερσξηζηνχο ιφγνπο πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ. 

Πξψηνλ, ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ πνπ απνηειείηαη απφ λεαξφ άηνκν (πάλσ 

απφ 19-20 ρξνλψλ) θαη εξγαδφκελν, αλεμαξηήησο θχινπ. Με δεδνκέλε ηελ αλάγθε 

γηα 12ρξνλε ππνρξεσηηθή γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπληαγκαηηθή ελειηθίσζε ζηα 

18, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο σο ην θάησ φξην ειηθίαο ηνπ 

αηφκνπ πνπ κέλεη κφλν ηνπ. Δδψ ιήθζεθε ππφςε ε ππνρξέσζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 

γηα ηνπο άλδξεο. 

Ο ιφγνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απηφ ην λνηθνθπξηφ είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο κε κηα ζεηξά δείθηεο, φπσο ν βαζηθφο κηζζφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ην αηνκηθφ φξην θηψρεηαο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο θηψρεηαο, ε απνδεκίσζε πνπ παξέρεηαη 

απφ ην ηακείν αλεξγίαο, ηα αηηήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θ.ιπ.  

Σν άιιν λνηθνθπξηφ πνπ ιακβάλνπκε ππφςε είλαη ην δηκειέο λνηθνθπξηφ πνπ 

απνηειείηαη απφ λεαξφ δεπγάξη (ζπγθαηνίθεζε), νη νπνίνη εξγάδνληαη ακθφηεξνη. Σν 

λνηθνθπξηφ απηφ ιακβάλεηαη ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο ελφο 

δεπγαξηνχ φηαλ βξίζθεηαη ζε απηφ ην ηδηαίηεξν, κεηαβαηηθφ ζηάδην, απφ ηελ 

νηθνγέλεηα πνπ πξνέξρεηαη, ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. Απφ ηε ζθνπηά 

ηεο θνηλσλίαο, απηή είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε, αιιά γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη εηδηθή ζεκαζία. θνπφο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη αλάγθεο πνπ 
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πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε έλα δεπγάξη λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη απφ ηε 

ζπγθαηνίθεζε ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο.  

εκεηψλεηαη φηη κε ηε βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο, ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ 

φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη αλάγθεο γηα ην 

ηξηκειέο λνηθνθπξηφ ην νπνίν απνηειείηαη απφ δεπγάξη κε έλα παηδί, ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην πεληακειέο λνηθνθπξηφ κε 3 παηδηά, θ.ν.θ. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (EL.STAT. 

2004) πξνθχπηεη φηη ην κέζν λνηθνθπξηφ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ πεξηθέξεηα 

πξσηεπνχζεο έρεη 2,71 κέιε (1,31 άξξελεο, 1,41 ζήιεηα). Σα κέιε θάησ ησλ 6 εηψλ 

είλαη 0,13, ηα κεηαμχ 6-13 εηψλ είλαη 0,21, ηα νηθνλνκηθά ελεξγά είλαη 1,22 θαη νη 

απνζπξζέληεο απφ ηελ εξγαζία (ζπληαμηνχρνη) 0,4. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απνγξαθήο ηεο ΔΤΔ 2001 (ΔΚΚΔ, 2005) ζρεηηθά 

κε ηα λνηθνθπξηά ζηελ Αηηηθή, ηα λνηθνθπξηά κέρξη 5 άηνκα απνηεινχλ πάλσ απφ ην 

98% ηνπ ζπλφινπ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο Αηηηθήο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γξάθεκα 

3. 

Γπάθημα 3: Καηανομή νοικοκςπιών ανά μέγεθορ. 

 

πλεπψο, ε έξεπλα κπνξεί λα εμειηρζεί βαζηδφκελε ζε 3 δείθηεο, έλαλ γηα ην 

ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ, φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, έλαλ γηα ην κνλνκειέο θαη έλαλ 

γηα ην δηκειέο. Γηάθνξνη ζπλδπαζκνί θαη νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα 

γίλνπλ γηα άιινπο δχν δείθηεο: έλαο γηα ην ηξηκειέο λνηθνθπξηφ κε έλα παηδί θαη έλαο 

γηα ην πεληακειέο λνηθνθπξηφ κε ηξία παηδηά – ζε δηάθνξεο ειηθίεο. 
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5. Ανηί επιλόγος: ηα ππώηα αποηελέζμαηα από ηην 

εθαπμογή ηηρ μεθόδος 

Σα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη απνθαιππηηθά θαη αξθεηά 

ελδηαθέξνληα. Υξεζηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ζηα Labrinidis, Maniatis, 

Oikonomou and Papadopoulou (2011), Bassiakos, Passas, Oikonomou and 

Papadopoulou (2011),  Oikonomou, Bassiakos and Maniatis (2011) θαη Passas, 

Labrinidis, Papadopoulou and Takoudis (2011), φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2, ν 

ζπλνιηθφο δείθηεο θηψρεηαο, δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζηα 2,440 € ην κήλα, γηα ηε 

βαζηθή κνλάδα αλαθνξάο απηήο ηεο έξεπλαο, ην ηεηξακειέο λνηθνθπξηφ κε δχν 

παηδηά. Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα έλα άηνκν είλαη 1011 €, ελψ γηα λεαξφ δεπγάξη 

μεπεξλάεη ηα 1,490 €. Σα ζηνηρεία γίλνληαη πην απνθαιππηηθά κφιηο ζπγθξίλνληαη, 

αθελφο κε ην φξην θηψρεηαο ηεο ΔΤΔ
14

 θαη, αθεηέξνπ, κε ηελ Δζληθή Γεληθή 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο
15

. 

Πίλαθαο 2 Πξνζσξηλά Απνηειέζκαηα 

Ννηθνθπξηφ (κέιε) 1 2 3 4 5 

Καηνηθία 431.69 € 575.00 € 700.31 € 831.13 € 971.81 € 

Δλνίθην 291.00 € 383.00 € 473.00 € 568.00 € 672.00 € 

Ύδξεπζε/Απνρέηεπζε 1.91 € 3.17 € 4.41 € 5.65 € 7.12 € 

Ζιεθηξηθφ Ρεχκα 11.03 € 15.23 € 18.10 € 21.65 € 25.65 € 

Κνηλφρξεζηα 3.75 € 6.76 € 9.76 € 12.76 € 15.77 € 

Θέξκαλζε 30.96 € 55.66 € 80.36 € 105.06 € 129.76 € 

Πάγηα Αλαιψζηκα 83.26 € 98.26 € 98.26 € 98.26 € 98.26 € 

ΔΡΣ 4.24 € 4.24 € 4.24 € 4.24 € 4.24 € 

ΓΣ/ΓΦ 4.43 € 6.94 € 9.74 € 12.40 € 15.20 € 

                                                 
14

 Σν φξην ηεο θηψρεηαο ηεο ΔΤΔ πνπ νξίδεηαη ζαλ ην 60% ηνπ ηζνδχλακνπ δηάκεζνπ 

εηζνδήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αλέξρεηαη ζηα 1,134 € γηα ηελ ηεηξακειή νηθνγέλεηα 

θαη ζηα 540 € γηα ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ. 
15

 Ζ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο πξνβιέπεη νξηαθά ηα 650 € γηα ηνλ έγγακν 

θαη ηα 590 € γηα ηνλ άγακν. 



25 

ΣΑΠ 1.11 € 1.74 € 2.44 € 3.11 € 3.81 € 

Γηαηξνθή 101.13 € 202.26 € 282.67 € 383.80 € 484.93 € 

Έλδπζε/Τπφδεζε 80.79 € 161.59 € 231.79 € 302.00 € 373.42 € 

Μεηαθνξέο 179.00 € 214.00 € 225.00 € 225.00 € 260.00 € 

Τγεία 10.51 € 15.70 € 18.70 € 21.70 € 24.71 € 

Δθπαίδεπζε 0 € 0 € 80.30 € 160.60 € 160.60 € 

Φχιαμε παηδηψλ 0 € 0 € 54.61 € 54.61 € 54.61 € 

ρφιε 207.85 € 322.19 € 384.90 € 460.14 € 535.38 € 

Γηαζθέδαζε ζην ζπίηη 22.25 € 22.25 € 28.50 € 28.50 € 28.50 € 

Σειεπηθνηλσλίεο 83.11 € 126.74 € 139.09 € 151.41 € 163.76 € 

Άζθεζε-Αλαςπρή 13.25 € 26.50 € 47.33 € 68.17 € 89.01 € 

Κνηλσληθή δσή 70.95 € 110.95 € 125.95 € 159.28 € 192.62 € 

Γηαθνπέο 18.29 € 35.75 € 44.03 € 52.78 € 61.53 € 

χλνιν 1,010.97 € 1,490.74 € 1,978.28 € 2,438.98 € 2,865.50 € 

χλνιν ρσξίο ελνίθην 719.97 € 1,107.74 € 1,505.28 € 1,870.98 € 2,193.50 € 

Αλ αμηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο, ψζηε λα εμαρζνχλ ελαιιαθηηθνί 

δείθηεο θηψρεηαο φπσο απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ΖΠΑ, ηφηε ε γξακκή 

θηψρεηαο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε 2,380 € γηα ηελ ηεηξακειή 

νηθνγέλεηα, κε βάζε ηε γξακκή Orshansky, θαη 1,820 €, κε βάζε ην δείθηε NAS. Σα 

αληίζηνηρα πνζά γηα ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ είλαη 627.5 € θαη 736 € ην κήλα. 

Σέινο, παξαηίζεληαη δχν δείθηεο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ 

ηδηνθαηνίθεζε. χκθσλα κε ηνλ πξψην, ζηαζκίδεηαη ν ζπλνιηθήο δείθηεο θηψρεηαο 

ηνπ πνξίζκαηνο κε ην πνζνζηφ ηδηνθαηνίθεζεο ζην ιεθαλνπέδην, ην νπνίν εθηηκάηαη 

γχξσ ζην 50% ησλ λνηθνθπξηψλ. Με βάζε απηφλ ην δείθηε, ην φξην ηεο θηψρεηαο 

δηακνξθψλεηαη ζηα 2,155 € ην κήλα γηα ηελ ηεηξακειή νηθνγέλεηα, θαη ζηα 865 € γηα 

ην κνλνκειέο λνηθνθπξηφ. χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν δείθηε, αθαηξείηαη εμ νινθιήξνπ 

ην ελνίθην απφ ην ζπλνιηθφ φξην θηψρεηαο αιιά δηαηεξνχληαη νη ππφινηπνη 

ππνδείθηεο ηεο θαηνηθίαο. Ο δείθηεο απηφο αλέξρεηαη ζηα 1,870 € θαη 720 € 

αληίζηνηρα, γηα ηα δχν πξναλαθεξφκελα κεγέζε λνηθνθπξηψλ. 
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Όιεο νη πξνζεγγίζεηο ησλ νξίσλ θηψρεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη δχν γξακκέο 

φπνπ εκθαλίδεηαη ην φξην θηψρεηαο κε βάζε ην νπνίν ε ΔΤΔ εθηηκά φηη πάλσ απφ 

δχν εθαηνκκχξηα Έιιελεο δηαβηνχλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη ην ν 

βαζηθφο κηζζφο ηεο ΔΓΔ. 

Πίλαθαο 3 χγθξηζε δηάθνξσλ δεηθηψλ  

Ννηθνθπξηφ (κέιε) 1 2 3 4 5 

 1,010.97 € 1,490.74 € 1,978.28 € 2,438.98 € 2,865.50 € 

“Orshansky line” 627.50 € 1,255.00 € 1,754.00 € 2,381.50 € 3,008.80 € 

NAS (100%) 736.34 € 1,126.62 € 1,457.73 € 1,820.31 € 2,196.19 € 

Πφξηζκα κε «ζηαζκηζκέλν 

ελνίθην» 
865.47 € 1,299.24 € 1,741.78 € 2,154.98 € 2,529.50 € 

Πφξηζκα ρσξίο ελνίθην 719.97 € 1,107.74 € 1,505.28 € 1,870.98 € 2,193.50 € 

Όξην θηψρεηαο ΔΤΔ 540.00€   1,134.00€  

ΔΓΔ 590.00€   1,300.00€
16

  

Ο πίλαθαο απηφο ζπλνςίδεη νπζηαζηηθά φια ηα απνηειέζκαηα θαη θάλεη 

μεθάζαξα ηα επηρεηξήκαηα φηη, πξψηνλ, ην «επίζεκν» φξην ηεο θηψρεηαο (δειαδή 

απηφ πνπ κεηξάηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΤΔ κε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο θηψρεηαο) ππνηηκά ηελ πξαγκαηηθή έθηαζε ηνπ θαηλφκελνπ γηα φια ηα 

κεγέζε λνηθνθπξηψλ θαη, δεχηεξνλ, φηη ν βαζηθφο κηζζφο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε 

βαζηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο, αλαδεηθλχεη ηε δχλακε πνπ έρεη έλαο δείθηεο απφιπηεο 

θηψρεηαο, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζε έλαλ ηζρπξηζκφ ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ην χςνο 

ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. 

                                                 
16

 Δδψ ππνζέηνπκε φηη θαη νη δχν ελήιηθεο ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΔ. 
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