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Περίληψη
To παρόν άρθρο παρουσιάζει μέρος των ελληνικών ευρημάτων της εμπειρικής ποσοτικής έρευνας «Covid19 – Υγειονομική κρίση και ισορροπία εργασίας και οικογένειας», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας σε οκτώ χώρες. Στο άρθρο διερευνώνται ζητήματα
που σχετίζονται με την επίδραση της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων στις εργασιακές
σχέσεις και συνθήκες και πιο συγκεκριμένα με τις μεταβολές που προκαλεί σε θέματα οργάνωσης
του χώρου και του χρόνου εργασίας, αποδοτικότητας, διάκρισης αμειβόμενης και μη αμειβόμενης
εργασίας, εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής, κατανομής ρόλων και
καθηκόντων εντός του νοικοκυριού, συντροφικών και οικογενειακών σχέσεων. Κατά συνέπεια, τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο αποτελούν μια σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση της βιωμένης εμπειρίας των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών κατά την ιδιαζόντως πρωτόΚοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020 • 5

γνωρη συνθήκη των περιοριστικών μέτρων (lockdown) Μαρτίου-Μαΐου 2020. Από την ανάλυση
προκύπτει ότι οι νέες πρακτικές εργασίας, όπως η τηλεργασία, φαίνεται να ικανοποίησαν αρχικά
την πλειονότητα των ερωτώμενων που τις χρησιμοποίησαν. Όμως σε αυτές τις συνθήκες περιοριστικών μέτρων όπου εργαζόμενοι γονείς συνυπήρχαν στο σπίτι με μικρά παιδιά που απαιτούσαν
τη φροντίδα, την προσοχή και την εκπαιδευτική στήριξη των γονιών, χωρίς κάποια εξωτερική
βοήθεια, η πίεση που ασκήθηκε στους γονείς και ιδιαιτέρως στις μητέρες ήταν πολύ μεγάλη και
η σχέση εργασίας και οικογένειας αποδείχθηκε πολύ δύσκολη. Αντίθετα, οι συντροφικές σχέσεις
για την πλειονότητα των ερωτώμενων λειτούργησαν θετικά και αλληλοϋποστηρικτικά. Επιπλέον,
ο όγκος της μη αμειβόμενης εργασίας στο σπίτι αυξήθηκε, υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή των
ανδρών σε αυτή, αλλά οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων φαίνεται ότι παρέμειναν.

Abstract
This article presents some of the Greek findings of the empirical quantitative research “Covid19
- Health emergency and work-life balance”, which took place during the first wave of the
pandemic in eight countries. The following analysis explores questions related to the impact
of the pandemic on labour relations and conditions, and more specifically to the changes it
causes in terms of organisation of workspace and time, performance, the division between paid
and unpaid work, work-life balance, the division of roles and tasks within the household, and
partner and family relationships. Consequently, the research presented in this paper is a realtime reflection of the experienced reality of employed men and women during the particularly
unprecedented lockdown situation of March-May 2020. The experience of tele-working during
the first wave of the COVID-crisis appears to have been a positive one for many employees.
However, the restrictive measures imposed put parents into a situation of juggling work, homeschooling and care without receiving any help, and the pressure on them and especially on
mothers was burdensome, while work-life relationships were challenged. On the contrary,
relationships between partners were positive and mutually supportive. Moreover, the lockdown
negatively affected women’s share of unpaid work despite the fact that time spent οn unpaid
activities by men also increased.

1. Εισαγωγή
Η γνωστή σε όλους/ες κυρίως από την πολυετή παρουσία της στη σειρά και τις ταινίες Sex and
the City, Sarah Jessica Parker, υποδύθηκε το 2011 το επιτυχημένο στέλεχος σε χρηματοπιστωτική εταιρεία. Το επιπρόσθετο και βασικό στοιχείο στην πλοκή της ταινίας I Don’t Know How She
Does It ήταν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη γυναίκα (Kate Reddy), συνδύαζε την επαγγελματική
της σταδιοδρομία και την ανάληψη της ευθύνης της κουβαλήτριας (breadwinner) στο νοικοκυριό
με τον ρόλο της μητέρας δύο παιδιών. Στην τελευταία σκηνή της ταινίας, αφού έχει προηγηθεί
μια σειρά από αμφιταλαντεύσεις, συγκρούσεις και αποφάσεις, όπως αρμόζει σε κάθε αμερικανική ρομαντική κομεντί που σέβεται τον εαυτό της και το δυνητικό κοινό της, ο σύζυγος, Richard
6 • Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020

Reddy (ο κατά κόσμον Greg Kinnear) κοιτάζει με θαυμασμό τη γυναίκα του που διοργανώνει
το άψογο πάρτι για τον μικρό τους γιο. Μια φίλη του ζευγαριού τον ρωτάει: “Μα πώς τα καταφέρνει;”, εννοώντας πώς συνδυάζει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και επιτυχημένη
μητρότητα. Και ο σύζυγος απαντά: “Δεν ξέρω πώς το κάνει [ο τίτλος της ταινίας]. Είναι ζογκλέρ!”
Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Amanda Watson, λέκτορας στο τμήμα Κοινωνιολογίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Simon Fraser στο Vancouver, εξέδωσε το βιβλίο με τον εύγλωττο
τίτλο The Juggling Mother: Coming Undone in the Age of Anxiety, όπου επιχειρεί να αποδομήσει
το σύγχρονο πρότυπο της γυναίκας που μπορεί (και οφείλει να μπορεί) να τα κάνει όλα, ισορροπώντας –για την ακρίβεια ακροβατώντας– μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας.
Ένα πρότυπο που δεν έχει επιπτώσεις μόνο στον χώρο της εργασίας και των εργασιακών σχέ
σεων, αλλά καταπιέζει, σύμφωνα με τη συγγραφέα, όλες τις γυναίκες, αποκρύπτοντας μάλιστα τις
εδραιωμένες ανισότητες σε επίπεδο φυλής, εθνότητας, φύλου, τάξης και αναπηρίας που οδηγούν
την πλειονότητα των γυναικών στη ματαίωση της μη πραγμάτωσης (coming undone).
Στην έρευνα και στο παρόν άρθρο η εστίαση δεν είναι ούτε μόνο στις γυναίκες ούτε μόνο
στις μητέρες. Πιθανότατα, δεν βρίσκεται ανάμεσα στα ερωτώμενα άτομα κάποια διασημότητα ή κάποιος/α ακροβάτης/ρια. Το άρθρο επιχειρεί να αναδείξει πτυχές που σχετίζονται με
τη συμπύκνωση πολλαπλών παραμέτρων, όπως η εργασία, η διαχείριση του νοικοκυριού, η
συντροφικότητα και η γονεϊκότητα σε ένα συγκεκριμένο και ιδιάζον πλαίσιο, αυτό της καραντίνας/lockdown.
Η ανάλυση που ακολουθεί διερευνά με εμπειρικό τρόπο ερωτήματα που συζητούνται ήδη από
την δεκαετία του 1970, γύρω από τις αλλαγές που επέρχονται/επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις
και συνθήκες με την έλευση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).1 Ζητήματα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου εργασίας, αποδοτικότητας, διάκρισης εργάσιμου και
μη εργάσιμου χρόνου, εξισορρόπησης εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, κατανομής ρόλων και καθηκόντων εντός του νοικοκυριού, συντροφικών και οικογενειακών σχέσεων, επανεξετάζονται στη βάση και με τη βοήθεια των εμπειριών κοινωνικών υποκειμένων που
κλήθηκαν να τα διαχειριστούν όλα μαζί και πολλές φορές χωρίς την πολυτέλεια της επιλογής.
Υπό αυτή την έννοια, η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο αποτελεί μια σε πραγματικό
χρόνο αποτύπωση των συνθηκών που βίωσαν εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες κατά την ιδιαζόντως πρωτόγνωρη συνθήκη του lockdown Μαρτίου-Μαΐου 2020.

2. Σκοπός, ταυτότητα και μεθοδολογία της έρευνας
Στο παρόν άρθρο αναλύονται τα μικροδεδομένα της πρώτης έρευνας «Covid19 – Υγειονομική
κρίση και ισορροπία εργασίας και οικογένειας» (Covid19 – Health emergency and work-life
balance) που διεξήχθη κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας σε οκτώ χώρες. Συντονιστής φορέας
ήταν το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Università Cattolica Sacro Cuore), ενώ το Πάντειο
1. Αναφερόμαστε στην εκτενέστατη συζήτηση γύρω από τις μετατοπίσεις στην εργασία που άρχισαν να συντελούνται
από τη δεκαετία του 1970 και έχουν περιγραφεί με αρκούντως θεαματικό τρόπο από συγγραφείς, όπως ο Daniel Bell
(1973), ο Alvin Tofler (1982), ο André Gorz (1986), και έχουν απασχολήσει τόσο την κοινωνιολογία της εργασίας
όσο και τις σπουδές φύλου.
Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020 • 7

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανέλαβε την υλοποίηση της έρευνας για
την Ελλάδα.2
Βασικός σκοπός ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν τα άτομα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που
δημιουργήθηκε από την πανδημία και τη λήψη των περιοριστικών μέτρων στην κάθε χώρα. Διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις που είχαν τα κυβερνητικά μέτρα και οι προσωπικές στρατηγικές στην
καθημερινότητα των ατόμων, στη συναισθηματική τους κατάσταση, στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας για τους κινδύνους
στην υγεία τη δική τους και της οικογένειάς τους, στην εργασία και στην οικονομική τους κατάσταση. Η έρευνα επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της συμφιλίωσης ή εξισορρόπησης εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής σε μια πρωτοφανή περίοδο, όπου οι αλλαγές υπήρξαν
απότομες και ραγδαίες και η “αναστάτωση” που προκλήθηκε στη ζωή και στην καθημερινότητα
όλων εξαιρετικά σημαντική. Απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν να ενημερώσει τους εθνικούς
και διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων σε
συγκεκριμένους τομείς και να προτείνει τρόπους υποστήριξης του πληθυσμού γενικά ή συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων που κλήθηκαν και πιθανόν να κληθούν και στο μέλλον (όπως τελικά
γίνεται) να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις.
Η έρευνα στηρίχθηκε στη διακίνηση κοινού για όλες τις χώρες στις οποίες διεξήχθη ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου την πρώτη περίοδο της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. O
συγκεκριμένος τρόπος διακίνησης του ερωτηματολογίου ήταν ο μόνος επιτρεπτός τρόπος συγκέντρωσης δεδομένων εκείνη την περίοδο και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες
ευρωπαϊκές έρευνες (Eurofound, 2020a, 2020b). Οι συμμετέχοντες/ουσες ήταν ενήλικες εργαζόμενοι/ες, ηλικίας από 18 έως 70 ετών που κατοικούν στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε είναι μη-πιθανοθεωρητικός3 μέσω της μεθόδου της χιονοστιβάδας με δειγματοληψία με
προκαθορισμένα ποσοστά (quota sampling)4. Αυτή η μέθοδος γενικά παράγει μη αντιπροσωπευτικό δείγμα, ωστόσο, είναι δυνατή η προσαρμογή της σύνθεσης του δείγματος χρησιμοποιώντας
διάφορα γνωστά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη έρευνα έγιναν
εκ των υστέρων διορθώσεις για να επιτευχθεί η αντιπροσωπευτικότητα όσον αφορά στο φύλο.
Επιπλέον, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αυτοί/ές που
δεν έχουν εξαιρούνται εξ ορισμού από τέτοιου είδους έρευνες. Ως γνωστόν, τα επίπεδα ψηφιακού
γραμματισμού (digital literacy) είναι χαμηλότερα μεταξύ ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού,
2. Στην έρευνα συμμετείχαν ακόμη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for
Gender Equality) που εδρεύει στη Λιθουανία, τα Τμήματα Κοινωνιολογίας του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Μαδρίτης (Universitat Autonoma de Madrid) και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (Universitat de Barcelona) από την
Ισπανία, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies) από
την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας (Universidad de la República) από την Ουρουγουάη, το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Ural (Ural Federal University) από τη Ρωσία, το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής (Public Policy
Institute) του Πανεπιστημίου του Ώκλαντ (Auckland University) και το Πανεπιστήμιο του Καντέρμπερι (University
of Canterbury) από τη Νέα Ζηλανδία.
3. Ο μη πιθανοθεωρητικός σχεδιασμός δεν ικανοποιεί την προϋπόθεση της πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας που
απαιτεί γνωστή πιθανότητα επιλογής για κάθε στατιστική μονάδα. Στην περίπτωση της μη-πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας δεν είναι ασφαλής η γενίκευση στον πληθυσμό αναφοράς.
4. Στη δειγματοληψία με προκαθορισμένα ποσοστά το δείγμα που επιλέγεται εκπροσωπεί συγκεκριμένα προκαθορισμένα ποσοστά (quotas) του πληθυσμού, αλλά η επιλογή δεν γίνεται με τυχαίο τρόπο στις ομάδες του πληθυσμού.
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ιδίως των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και των
ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση. Η συμμετοχή σε μια διαδικτυακή έρευνα απαιτεί υψηλό ψηφιακό γραμματισμό και δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί η μεροληψία που εισάγεται από αυτόν τον
παράγοντα (Eurofound, 2020b, p. 7).
Στη συγκεκριμένη έρευνα συνολικά 840 άτομα απέκτησαν πρόσβαση στον υπερσύνδεσμο του
ερωτηματολογίου, ενώ περίπου 750 άτομα το συμπλήρωσαν. Στόχος ήταν να συμπεριληφθούν
όσο γίνεται περισσότεροι και διαφορετικοί εργασιακοί χώροι και γεωγραφικές περιφέρειες.
Η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας στην Ελλάδα ήταν από τις 25/5/2020 ως και τις 15/6/2020.
Οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν για την κατάσταση που βίωσαν την περίοδο
των πρώτων έκτακτων περιοριστικών μέτρων (Μάρτιος-Μάιος 2020). Σε συνέχεια αυτής, προγραμματίζεται η διενέργεια μιας δεύτερης έρευνας που θα απευθύνεται σε ερωτώμενους/ες της
πρώτης έρευνας οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα μιας
διαχρονικής ανάλυσης ώστε να υπάρξουν συγκρίσιμα αποτελέσματα που να καλύπτουν και τις
δύο φάσεις της πανδημίας και των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων. Εξετάζεται, επίσης, η
υλοποίηση ποιοτικής έρευνας σε στοχευμένο δείγμα.
Συγκεκριμένα, για την έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, τα κοινωνικά και δημογραφικά
χαρακτηριστικά των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, περιφέρεια ή πόλη διαμονής, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, συμβόλαιο εργασίας, θέση στην απασχόληση και επαγγελματικές
κατηγορίες) παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.
Εικόνα 1. Γραφική αναπαράσταση των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων
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Η πλειονότητα των ερωτώμενων ήταν γυναίκες (51,1%), ενώ όλοι οι ερωτώμενοι/ες, εκτός από
εννέα άτομα, είχαν ελληνική ιθαγένεια. Σημειώνεται ότι στο παρόν άρθρο η εστίαση είναι κυρίως στα ευρήματα που συνδέονται με τη σχέση εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής
και ως εκ τούτου αφορά σε άτομα που εργάζονταν πριν την έναρξη των έκτακτων μέτρων. Άτομα
που δήλωσαν ότι πριν το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν άνεργοι/ες, ή οικονομικά ανενεργοί/
ές δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση. Σκοπός είναι να δοθεί σε αυτή τη φάση η
περιγραφική στατιστική εικόνα όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Πληρέστερη εικόνα θα υπάρξει όταν συλλεχθούν και αναλυθούν τα δεδομένα του δεύτερου κύματος, οπότε
θα μπορέσει να γίνει μια συγκριτική και μεγαλύτερη σε βάθος ανάλυση.

3. Πανδημία και εργασία
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, ξεκινά με τις ποικίλες και ιδιάζουσες επιδράσεις που επέφερε
η πανδημία του COVID-19 στις συνθήκες εργασίας. Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 1, η
πλειονότητα των ερωτώμενων (82,2%) συνέχισε να εργάζεται κατά την περίοδο των έκτακτων
μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι/ες άνω των 35 ετών, ανώτερου μορφωτικού επιπέδου, μισθωτοί/ές, απασχολούμενοι σε επιστημονικά επαγγέλματα, μάνατζερ ανώτερου ή μεσαίου
επιπέδου επηρεάστηκαν λιγότερο από τις άλλες κατηγορίες.
Παρότι η πλειονότητα των ερωτώμενων εξακολούθησε να εργάζεται, για το ένα τρίτο εξ αυτών
υπήρξε μείωση των ωρών εργασίας τους, από 25% έως 75% (Διάγραμμα 2). Αυτό συμφωνεί με
έρευνα του Eurofound (2020a, p. 4), η οποία αναδεικνύει ότι για πάνω από το 50% του εργατικού
δυναμικού στην Ε.Ε. υπήρξε μείωση του χρόνου εργασίας: μάλιστα, το ένα τρίτο (34%) των εργαζόμενων δήλωσε πως ο χρόνος εργασίας τους μειώθηκε “πολύ” και 16% δήλωσε πως μειώθηκε “λίγο”.
Η Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα αναφέρεται ως η χώρα με τις περισσότερες μειώσεις
στον χρόνο εργασίας συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (Eurofound, 2020b, p. 11).5

5. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, στο B΄ τρίμηνο του 2020 επιβεβαιώνεται η
μείωση στις ώρες εργασίας των απασχολούμενων στην Ελλάδα, η οποία παρατηρείται στο σύνολο των κλάδων της
οικονομίας και κυρίως στους κλάδους των υπηρεσιών (εμπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, επικοινωνίες και
άλλες υπηρεσίες). (ΕΛΣΤΑΤ, 2020: σελ. 2-3).
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Διάγραμμα 1. Εργασία κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων

* Σημείωση: Οι επόπτες/ριες και οι ειδικευμένοι/ες και ανειδίκευτοι/ες εργάτες/ριες δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα, καθότι ο απόλυτος αριθμός τους ήταν πολύ μικρός.

Διάγραμμα 2. Μείωση ωρών εργασίας
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Κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, οι μισοί/ές ερωτώμενοι/ες αξιολόγησαν την εργασιακή τους απόδοση ως ίδια με πριν, ενώ πάνω από το 25% των ερωτώμενων αξιολόγησαν την
εργασιακή τους απόδοση ως χειρότερη (Διάγραμμα 3). Το τελευταίο φαίνεται να αφορά περισσότερο τους άνδρες (32,1%) από ό,τι τις γυναίκες (25%). Οι εργαζόμενοι/ες με μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση δήλωσαν πως η εργασιακή τους απόδοση ήταν πολύ καλύτερη (32%), σε
αντίθεση με τους/τις ερωτώμενους/ες με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Το 39,5% των ατόμων
που εργάζονταν από το σπίτι αξιολόγησαν την εργασιακή τους απόδοση ως πολύ χειρότερη, σε
αντίθεση με όσους/όσες εξακολούθησαν να πηγαίνουν στην εργασία τους, οι οποίοι σε ποσοστό
17% δήλωσαν πως η εργασιακή τους απόδοση ήταν χειρότερη/λίγο χειρότερη.
Διάγραμμα 3. Εργασιακή απόδοση
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Από το Διάγραμμα 4 προκύπτει πως 2 στους 3 ερωτώμενους/ες, αν είχαν δυνατότητα επιλογής,
δεν θα διέκοπταν την εργασία τους κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων. Ως προς την παράμετρο του φύλου, προκύπτει πως τα ποσοστά ανδρών και γυναικών είναι αρκετά διαφορετικά,
καθώς οι γυναίκες δείχνουν πιο θετικές στη διακοπή της εργασίας. Ως προς την ηλικία, είναι τα
μικρότερα σε ηλικία άτομα που δηλώνουν πως θα διέκοπταν την εργασία τους (19,6%), σε αντίθεση με τις άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες. Μάλιστα, μόνο το 8,3% των ατόμων άνω των 50
ετών εμφανίζονται θετικά σε μια τέτοια προοπτική.
Διάγραμμα 4. Επιθυμία για διακοπή εργασίας

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτώμενων (83,7%) δήλωσε πως δεν χρειάστηκε να υποστούν αναστολή της εργασίας τους (Διάγραμμα 5). Επιπλέον, στο ίδιο Διάγραμμα φαίνεται να
υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στην ηλικία, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στις επαγγελματικές κατηγορίες και στην αναστολή εργασίας. Με την έννοια του ότι όσο μεγαλύτεροι/ες σε ηλικία είναι οι εργαζόμενοι/ες, όσο υψηλότερο το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και η επαγγελματική
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κατηγορία τους τόσο μειώνεται το ποσοστό των ατόμων που χρειάστηκε να υποστούν αναστολή
της εργασίας. Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, η κατάσταση των νέων,
όσων έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και ανήκουν σε πιο χαμηλόβαθμη επαγγελματική
κατηγορία παρουσιάζεται, μάλλον αναμενόμενα, πιο επισφαλής.
Διάγραμμα 5. Αναστολή εργασίας
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Από το Διάγραμμα 6 προκύπτει ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (36,4%) ο/η
εργοδότης/ρια τους πρότεινε επιδότηση εργασίας από το κράτος, ενώ στο 26,3% των ερωτώμενων
προτάθηκε η άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέχρι 15 ετών που ίσχυε
την περίοδο των έκτακτων μέτρων.
Διάγραμμα 6. Προτάσεις εργοδοτών/ριών για όσους/ες δεν συνέχισαν να εργάζονται

* Σημείωση: Στο “Άλλο” απάντησαν: Αναρρωτική άδεια (λόγω εγκυμοσύνης), αναστολή εργασίας/σύμβασης, αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, κατάσταση επιφυλακής χωρίς μείωση μισθού, πληρωμή με συμβόλαιο ΕΣΠΑ.

Το Διάγραμμα 7 δείχνει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων κατά την περίοδο
των πρώτων έκτακτων μέτρων δούλευε από το σπίτι είτε αποκλειστικά (37,5%) είτε συνδυάζοντας
την εργασία από το σπίτι με την παρουσία στον χώρο εργασίας (31,5%).6 Είναι προφανές ότι τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, αρκετά άτομα με υψηλό ή πολύ υψηλό μορφωτικό
επίπεδο, αρκετοί νέοι και πολλοί υπάλληλοι, δικαιολογούν τα υψηλά αυτά ποσοστά, όπως φαίνεται
και από την επεξεργασία των δεδομένων που θα ακολουθήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα
με έρευνα, που διεξήχθη στην Ελλάδα το 2019 στο σύνολο των απασχολουμένων 15-64 ετών,
μόνο το 5,3% δήλωσε ότι τηλεργάζεται –συνήθως (1,9%) ή μερικές φορές (3,4%)–, με τον μέσο
όρο στην Ευρώπη των 27 να είναι στο 13,4% (Eurostat, 2020). Επιπλέον, στην έρευνα μας το
35,4% των ερωτώμενων που ήταν μισθωτοί, δήλωσε ότι η τηλεργασία εισήχθη για πρώτη φορά
από τον/την εργοδότη/τριά τους κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων και το 61,2% ότι άρχισαν
να τη χρησιμοποιούν για πρώτη φορά κατά την περίοδο αυτή. Ποσοστό αισθητά ψηλότερο από
το αντίστοιχο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμάνθηκε στο 37% (Eurofound, 2020a, p. 5).
Στην επιμέρους ανάλυση αποτυπώνονται οι επιπτώσεις που είχαν διαφορετικοί παράγοντες
στον βαθμό επιλογής της τηλεργασίας ως τρόπου εργασίας την περίοδο των πρώτων έκτακτων
μέτρων. Όπως παρατηρείται, το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη σχέση με
6. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, και στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, παρατηρείται
αύξηση στην εργασία από το σπίτι σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ενώ η τάση αυτή είναι εντονότερη κατά το Β’
τρίμηνο του 2020. Οι κλάδοι στους οποίους οι εργαζόμενοι εργάστηκαν περισσότερο στο σπίτι είναι αυτοί των χρηματοπιστωτικών, επιχειρηματικών και άλλων υπηρεσιών (ΕΛΣΤΑΤ, 2020, σελ. 2-3).
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την επιλογή της τηλεργασίας. Σχεδόν το 80% των ερωτώμενων με μεταπτυχιακό/διδακτορικό
δίπλωμα τηλεργάζονταν είτε αποκλειστικά είτε μερικά συνδυάζοντας την τηλεργασία με την
παρουσία τους στον χώρο εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους εργαζόμενους που είχαν
μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση ήταν στο 40%. Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται, λοιπόν, να
σχετίζεται άμεσα με το είδος εργασίας το οποίο με τη σειρά του καθορίζει τη δυνατότητα παροχής
εργασίας χωρίς να απαιτείται παρουσία στον χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, για τα άτομα
με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (π.χ. εκπαιδευτικοί, μελετητές, υπάλληλοι γραφείου κλπ.) είναι
δυνατόν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να τηλεργάζονται. Εξάλλου, σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, η τηλεργασία, την
περίοδο αυτή, υπήρξε υποχρεωτική και άρα καθολική βάσει νόμου. Τα δεδομένα αυτά συνάδουν και με ευρωπαϊκά ευρήματα, σύμφωνα με τα οποία το μορφωτικό επίπεδο αναδεικνύεται
ως ο σημαντικότερος παράγοντας συσχετισμού με την τηλεργασία (Eurofound, 2020b, p. 31).
Το φύλο επίσης φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς το 75% περίπου των γυναικών
τηλεργάζονταν είτε αποκλειστικά είτε μερικά, με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών να είναι στο
63%. Και εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι το είδος εργασίας των γυναικών που συμμετείχαν
στην έρευνα επέτρεπε την τηλεργασία (π.χ. υπάλληλοι γραφείου)7 ή την απαιτούσε (π.χ. περισσότερες γυναίκες στην εκπαίδευση)8 κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων.
Διάγραμμα 7. Τηλεργασία κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων

7. Περίπου 80% των γυναικών ήταν υπάλληλοι γραφείου σε σχέση με το ποσοστό των ανδρών στην ίδια κατηγορία
που ήταν 69%.
8. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το Α΄ τρίμηνο και B΄ τρίμηνο του 2020
γύρω στο 65 % των απασχολούμενων στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν γυναίκες (ΕΛΣΤΑΤ, 2020).
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Διάγραμμα 7. Τηλεργασία κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων (συνέχεια)

* Σημείωση: Οι επόπτες και οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες εξαιρούνται από την ανάλυση, λόγω μικρού
ποσοστού συμμετοχής στην έρευνα.

Η ύπαρξη ανήλικων παιδιών, αντίθετα από ό,τι περιμέναμε, δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό τηλεργασίας, καθώς το ποσοστό όσων έχουν ανήλικα παιδιά παραμένει σχετικά
κοντά στον συνολικό μέσο όρο. Αυτό, όμως, που φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στον βαθμό
τηλεργασίας είναι η ηλικία των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι γονείς με μικρά παιδιά χρησιμοποιούν
περισσότερο την τηλεργασία σε σχέση με αυτούς που έχουν μεγαλύτερα παιδιά. Τα δεδομένα
αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα πως η πραγματοποίηση τηλεργασίας συνδέεται περισσότερο με
το είδος της εργασίας και την ίδια τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως από ό,τι με
άλλους παράγοντες, προσωπικούς ή οικογενειακούς. Ένα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και
η πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound (Eurofound, 2020b, p. 31).

4. Πανδημία, τηλεργασία και σχέσεις εντός του νοικοκυριού
Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση των ευρημάτων που σχετίζονται με την τηλεργασία
κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ικανοποίηση και
στους λόγους ικανοποίησης από την τηλεργασία, καθώς και στο εάν η εργασία στο σπίτι επηρέασε την ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη του νοικοκυριού.
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Η πλειονότητα των ερωτώμενων που τηλεργάστηκαν κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας
και των περιοριστικών μέτρων έμειναν ικανοποιημένοι/ες από αυτόν τον τρόπο εργασίας (Διάγραμμα 8). Αυτό ενδεχομένως δείχνει ότι παρόλο που εργοδότες/τριες και εργαζόμενοι/ες δεν
ήταν προετοιμασμένοι/ες, η επιλογή αυτή λειτούργησε θετικά για την πλειονότητα των εργαζομένων. Παρόμοια θετικά για την τηλεργασία συμπεράσματα εξάγονται και από την έρευνα
της KPMG στην Ελλάδα. Σε δείγμα 1051 εργαζομένων την περίοδο του πρώτου lockdown,
το 88% δήλωσε πως ήταν ικανοποιημένο από την τηλεργασία (KPMG, 2020, σελ. 7). Το ίδιο
ισχύει και σε πανευρωπαϊκή έρευνα, όπου το 70% των τηλεργαζομένων την περίοδο της πανδημίας εκφράζει ικανοποίηση από την τηλεργασία (Eurofound, 2020b, p. 34). Η ύπαρξη ή
απουσία ανήλικων παιδιών αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης ή μη ικανοποίησης. Το 62,7% όσων δεν έχουν ανήλικα παιδιά εκφράζει ικανοποίηση από την τηλεργασία,
με το αντίστοιχο ποσοστό όσων έχουν ανήλικα παιδιά να είναι αισθητά μικρότερο (48,3%).
Διάγραμμα 8. Ικανοποίηση από τηλεργασία

* Σημείωση: Η ερώτηση απευθύνεται μόνο σε όσους/ες τηλεργάζονταν αποκλειστικά στο σπίτι και δεν περιλαμβάνει τη μερική τηλεργασία.

Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τον βαθμό ικανοποίησης από την τηλεργασία είναι το φύλο. Με τις γυναίκες να είναι περισσότερο ικανοποιημένες (60,6%) από τους
άνδρες (54,3%) (Διάγραμμα 9). Οι λόγοι της έμφυλης αυτής διαφοροποίησης, πέρα από τη
μεγαλύτερη οικειότητα και σύνδεση των γυναικών με τον οικιακό χώρο, αναδεικνύονται στις
απαντήσεις που δόθηκαν στις επόμενες ερωτήσεις. Στην ερώτηση που αφορά στους λόγους
ικανοποίησης από τη τηλεργασία, οι περισσότερες γυναίκες δηλώνουν ότι με αυτό τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα αφενός να απολαύσουν τις ανέσεις του σπιτιού τους και αφετέρου
να συνδυάσουν ευκολότερα τις ανάγκες της εργασίας με τις ανάγκες της οικογένειάς τους.
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Πάντως, το “κέρδος” από τον χρόνο μετακίνησης αποτελεί τον κυριότερο λόγο ικανοποίησης από
την τηλεργασία και για τα δύο φύλα, και ιδιαιτέρως για τις γυναίκες.
Από την άλλη, όσοι/ες δεν δηλώνουν ικανοποιημένοι/ες με την τηλεργασία, προτάσσουν συγκεκριμένους λόγους. Το ότι δεν μπορούν να συντονιστούν αποτελεσματικά με τους/τις συναδέλφους
τους, το ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν λόγω των παιδιών ή άλλων σκέψεων και το ότι τα
εργαλεία εργασίας τους δεν είναι επαρκή (κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, παλιός υπολογιστής κλπ).
Διάγραμμα 9. Λόγοι ικανοποίησης από τηλεργασία κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων ανά φύλο

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην ισορροπία εργασιακών και οικογενειακών αναγκών (Διάγραμμα 10), φαίνεται ότι η τηλεργασία έχει ταυτόχρονα θετική και αρνητική επίδραση αφού
εμφανίζεται ως απάντηση τόσο από άτομα ικανοποιημένα όσο και από άτομα μη ικανοποιημένα
από αυτήν. Δηλαδή, η τηλεργασία ταυτόχρονα διευκολύνει και δυσχεραίνει ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.9
Συμπερασματικά, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το πέρασμα από τον συνήθη τρόπο
εργασίας με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας στην τηλεργασία έγινε απροσδόκητα και απότομα αποτελώντας για πολλούς/ές μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης
δείχνει ότι, εφόσον βελτιωθούν οι αρνητικές πλευρές της, για αρκετές κατηγορίες εργαζομένων
θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ικανοποιητικό τρόπο εργασίας –τουλάχιστον για μέρος του
εργασιακού τους χρόνου.
Τέλος, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ της τηλεργασίας και της ποιότητας των σχέσεων μέσα
στο νοικοκυριό, η πλειονότητα δηλώνει ότι οι τελευταίες δεν έχουν επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά
λόγω της τηλεργασίας. Άνδρες και γυναίκες φαίνεται να συμφωνούν σε αυτό. Πάντως, περίπου
το ένα τρίτο των ερωτώμενων δηλώνει ότι η τηλεργασία βελτίωσε τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ενώ πολύ λίγοι (περίπου 12%) δηλώνουν ότι τις επιδείνωσε. Οι σημαντικότερες διαφορές
εμφανίζονται σε όσους/ες έχουν ανήλικα παιδιά. Συγκεκριμένα, σε μεγαλύτερο ποσοστό (40%)
δηλώνουν ότι βελτιώθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και σε μικρότερο
(22,8%) υποστηρίζουν πως επιδεινώθηκαν. Το ότι σύμφωνα με πολλά άτομα οι οικογενειακές
τους σχέσεις βελτιώθηκαν, ενώ εργάζονταν από τον χώρο του σπιτιού στον οποίο βρίσκονταν
9. Δεδομένα από έρευνα στην Ολλανδία που έλαβε χώρα την πρώτη περίοδο των περιοριστικών μέτρων έδειξε ότι ένα
πολύ υψηλό ποσοστό των εργαζομένων γονιών (43% των γυναικών και 38% των ανδρών) δούλευαν βραδινές ώρες
από το σπίτι γιατί η παρουσία και η ενασχόληση με τα παιδιά την ημέρα δεν τους επέτρεπαν να δώσουν χρόνο και να
συγκεντρωθούν στην εργασία τους (Yerkes et al, 2020).
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ταυτόχρονα και τα ανήλικα παιδιά τους, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στον βαθμό που πρόκειται για
ένα απαιτητικό και για την πλειονότητα των εργαζόμενων πρωτόγνωρο –σε αυτή τουλάχιστον την
έκταση– εγχείρημα. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο, που όμως σημειώνεται με επιφύλαξη λόγω
του μικρού αριθμού των αποκρίσεων, είναι ότι οι άντρες με μικρά παιδιά (κάτω των 12 ετών)
εκφράζουν μεγαλύτερη δυσφορία από ό,τι οι γυναίκες ως προς την τηλεργασία και τις σχέσεις
μέσα στην οικογένεια. Κάτι που φαίνεται να αποτυπώνει τη μεγαλύτερη δυσκολία των ανδρών
να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση όπου ταυτίζονται ο εργασιακός και οικογενειακός χώρος
και συνυπάρχουν οι εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Αυτό που γνωρίζουμε από τη
βιβλιογραφία –και που συνάδει με το παραπάνω εύρημα– είναι πως οι άνδρες δυσκολεύονται
περισσότερο από τις γυναίκες να προσαρμοστούν σε ρόλους που παραδοσιακά συνδέονται με το
άλλο φύλο (Στρατηγάκη, 2007, σελ. 92-93).
Τέλος, το μέγεθος και η κατανομή των ερωτώμενων δεν δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστεί με
τρόπο αξιόπιστο ο βαθμός ικανοποίησης από την τηλεργασία ή η επίπτωση της τηλεργασίας στην
ποιότητα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια με άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως η ηλικία,
το μορφωτικό επίπεδο, η θέση στην απασχόλησης και η αστικότητα.
Διάγραμμα 10. Τηλεργασία και ποιότητα σχέσεων στην οικογένεια

* Σημείωση: Η ερώτηση απευθύνεται μόνο σε όσους/ες τηλεργάζονταν αποκλειστικά στο σπίτι και δεν περιλαμβάνει
τη μερική τηλεργασία.
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5. Πανδημία και ισορροπία εργασιακής, προσωπικής και
οικογενειακής ζωής
Ο συνδυασμός εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής είναι ένα ζητούμενο που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες και φυσικά και τη χώρα μας.10 Είναι αξιοπρόσεκτο το ότι, όπως
φαίνεται στο Διάγραμμα 11, μόνο το 15% των ερωτώμενων δήλωσε πως την περίοδο των έκτακτων μέτρων υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια συνδυασμού της εργασιακής και
της προσωπικής ζωής, προβλήματα που εκφράζονται με τη δήλωση “στην προσωπική μου ζωή
υποφέρω λόγω εργασίας”.
Διάγραμμα 11. Συνδυασμός προσωπικής και εργασιακής ζωής

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι την άποψη αυτή μοιράζονται με το ίδιο ακριβώς ποσοστό άνδρες
και γυναίκες (Διάγραμμα 12). Ένα μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 25%), με μικρές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, δηλώνει πως υπήρξαν δυσκολίες στον συνδυασμό των δύο. Επίσης,
ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 37% και για τα δύο φύλα) νιώθει δυσαρεστημένο από
τον χρόνο που αφιερώνει σε δραστηριότητες εκτός εργασίας.
Εκεί που παρουσιάζονται μεγαλύτερες έμφυλες διαφοροποιήσεις είναι στον βαθμό παραμέλησης των προσωπικών αναγκών λόγω εργασίας. Συγκεκριμένα, πολύ περισσότερες γυναίκες
10. Για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πολιτικών συμφιλίωσης της εργασιακής/προσωπικής/ οικογενειακής ζωής
στη χώρα αλλά και σε επίπεδο Ε.Ε., βλ. Καραμεσίνη και Συμεωνάκη (2019).
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(33,9%) από ό,τι άνδρες (23,6%) δηλώνουν ότι παραμελούν τις προσωπικές τους ανάγκες (Διάγραμμα 12). Επίσης, πολύ περισσότερες γυναίκες (36,8%) από ό,τι άνδρες (23,2%) δηλώνουν
ότι κάνουν “μαγικά” για να συνδυάσουν την εργασία τους με άλλες δραστηριότητές τους. Αυτό
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες αισθάνονται, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άντρες,
πως κάνουν υποχωρήσεις στην προσωπική τους ζωή λόγω εργασίας και πώς καλούνται να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους για να βρουν λύσεις που θα συνδυάζουν και τα δύο.
Κι αυτό, ενώ η προσωπική ζωή γίνεται αντιληπτή σαν πηγή ενέργειας για την πλειονότητα
των εργαζομένων και ιδιαιτέρως για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, περίπου 68% των γυναικών,
σε σχέση με 53% των ανδρών, δηλώνουν ότι η προσωπική τους ζωή τούς δίνει ενέργεια για την
εργασία τους. Στο αντίστροφο ερώτημα, δηλαδή, σε ποιο βαθμό η δουλειά τους τούς δίνει ενέργεια για να ασχοληθούν με προσωπικές δραστηριότητες, τα ποσοστά είναι αρκετά σημαντικά
αλλά σαφώς χαμηλότερα και σχεδόν ίσα και για τα δύο φύλα (περίπου 35%). Τα δεδομένα αυτά
δείχνουν πόσο σημαντική είναι πρωτίστως η ποιότητα της προσωπικής (και οικογενειακής) ζωής,
αλλά και δευτερευόντως η ποιότητα της εργασιακής ζωής στη διατήρηση μια καλής ισορροπίας
μεταξύ των δύο βασικών πόλων της καθημερινότητας.
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που όπως φαίνεται επηρεάζει τις απαντήσεις των ερωτώμενων
είναι η ηλικία (Διάγραμμα 12). Οι νέοι/ες (κάτω των 34 ετών) εμφανίζονται πιο δυσαρεστημένοι/ες
όσον αφορά στον χρόνο που αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός εργασίας σε διπλάσιο βαθμό σε
σχέση με τους/τις μεγαλύτερους/ες σε ηλικία (άνω των 50 ετών). Μάλιστα, σε υπερδιπλάσιο βαθμό
σε σχέση με τους/τις μεγαλύτερους/ες σε ηλικία δηλώνουν ότι η εργασία τους δυσκολεύει την προσωπική τους ζωή. Αυτό είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, καθώς συνήθως οι νέοι/ες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα στην προσωπική τους ζωή από
ό,τι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και από ό,τι όσοι/ες μπορεί να έχουν αποκτήσει ήδη παιδιά. Επίσης, οι
νέοι/ες, οι οποίοι βρίσκονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής, φαίνεται ότι ανησυχούν
περισσότερο από τις άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες όσον αφορά στην απόδοσή τους στην εργασία.
Στην ηλικιακή κατηγορία 35-49 ετών, μια κατεξοχήν απαιτητική σε ανάγκες χρόνου κατηγορία, με αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας λόγω μικρών παιδιών αλλά και με υψηλές εργασιακές
απαιτήσεις, ο συνδυασμός εργασιακής και προσωπικής ζωής, όπως εκφράζεται μέσα από την
απάντηση “κάνω μαγικά για να συνδυάσω την εργασία με τις άλλες δραστηριότητες μου” (στην
προκειμένη περίπτωση υποθέτουμε κυρίως τη φροντίδα παιδιών), παρουσιάζεται πιο δύσκολος.
Εδώ περίπου 37% απαντούν θετικά σε αυτή την ερώτηση, με τις θετικές ερωτήσεις στην ηλικιακή
κατηγορία των άνω των 50 ετών να είναι στο 21%.
Τέλος, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, δηλαδή οι άνω των 50 ετών, δείχνουν να έχουν επιτύχει
καλύτερη ισορροπία –πιθανόν γιατί τα παιδιά τους είναι μεγάλα– ανάμεσα στην εργασιακή και
προσωπική ζωή και αυτό φαίνεται σε όλες τις σχετικές απαντήσεις. Επίσης, δείχνουν να έχουν
τον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης τόσο από την εργασιακή όσο και από την προσωπική τους
ζωή δηλώνοντας ότι αντλούν ενέργεια από την καθεμία και ότι η ενέργεια που αντλούν από τον
έναν χώρο τροφοδοτεί θετικά τον άλλον.
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Διάγραμμα 12. Συνδυασμός προσωπικής και εργασιακής ζωής ανά φύλο και ηλικία
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Η ισορροπία μεταξύ αφενός της εργασιακής και αφετέρου της γονεϊκής ταυτότητας εκφράζει
τον βαθμό που ο/η εργαζόμενος/η καταφέρνει ή όχι να κάνει τις δύο ταυτότητες να συνυπάρχουν
αρμονικά και να μη συγκρούονται. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων στο Διάγραμμα 13 δείχνουν
ένα μεγάλο βαθμό ταύτισης απόψεων ανάμεσα στα δύο φύλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό (76%),
ακριβώς ίδιο για άνδρες και γυναίκες, πιστεύει ότι μπορεί να διαχωρίζει αυτές τις δύο ταυτότητες.
Στο σύνολο των ερωτώμενων, ένα μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό ποσοστό (59%) νιώθει ότι
μπορεί να εξισορροπεί τις δύο ταυτότητες και δεν θεωρεί πως συγκρούονται. Ωστόσο, μεταξύ των
δύο φύλων εντοπίζεται κάποια απόκλιση στις απαντήσεις, με τις γυναίκες να εκφράζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην εξισορρόπηση των δύο ταυτοτήτων.
Ο βαθμός ταύτισης του/της εργαζόμενου/ης με την εργασία και αντίστοιχα ο βαθμός ταύτισης
με την οικογένειά του/της αποτελούν σημαντικούς δείκτες της σημασίας που αποδίδει σε κάθε
έναν από τους δύο βασικούς πόλους της καθημερινότητάς του/της.
Διάγραμμα 13. Σύγκρουση ταυτοτήτων
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Το Διάγραμμα 14, το οποίο σημειωτέον αφορά μόνο μισθωτούς, δείχνει ότι περίπου 40% των
ερωτώμενων ταυτίζονται με τον φορέα εργασίας τους.
Διάγραμμα 14. Ταύτιση με φορέα εργασίας ή οικογένεια

* Σημείωση: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο μισθωτούς/ές.

Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες ταυτίζονται με τον φορέα εργασίας τους σε
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άντρες –περίπου 42% και 37% αντίστοιχα (Διάγραμμα 15). Μεγαλύτερη ταύτιση με τον φορέα εργασίας δηλώνουν επίσης και οι ερωτώμενοι/ες με μικρά παιδιά
συγκριτικά με τους ερωτώμενους χωρίς ανήλικα παιδιά (48% και 36% αντίστοιχα). Γεγονός επίσης αξιοπρόσεκτο, που πιθανά συνδέεται με το ότι είναι σε μια ηλικία που αφενός η εργασία έχει
πιο κεντρική θέση στη ζωή τους (σε επίπεδο τόσο νοοτροπιών όσο και αναγκαιότητας) και αφετέρου η εργασιακή τους ζωή και σταδιοδρομία είναι σε πορεία διαμόρφωσης, οπότε και απαιτείται
μεγαλύτερος βαθμός ταύτισης για να τα καταφέρουν.
Διάγραμμα 15. Ταύτιση με φορέα εργασίας ανά φύλο και ύπαρξη ανήλικων παιδιών

* Σημείωση: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο μισθωτούς/ές.
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Στο Διάγραμμα 16, το οποίο επίσης αφορά μόνο τους/τις μισθωτούς/ές, αποτυπώνεται ο βαθμός ταύτισης του/της εργαζόμενου/ης με την οικογένεια του/της. Εδώ και συγκριτικά με την εργασία, ο βαθμός ταύτισης είναι σαφώς μεγαλύτερος. Περίπου 70% των ερωτώμενων ταυτίζονται με
την οικογένειά τους και 40% ταυτίζονται με την εργασία τους. Το ποσοστό είναι το ίδιο υψηλό σε
άνδρες και γυναίκες, με μια μικρή υπεροχή των γυναικών. Πολύ σημαντικό παράγοντα ταύτισης
με την οικογένεια αποτελεί η ύπαρξη παιδιών και δη μικρών παιδιών. Συγκεκριμένα, το 92% των
ερωτώμενων με παιδιά μικρότερα των 11 χρόνων δηλώνει ότι ταυτίζεται με την οικογένεια, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για όσους/ες δεν έχουν ανήλικα παιδιά είναι στο 65%.
Διάγραμμα 16. Ταύτιση με οικογένεια ανά φύλο και ύπαρξη ανήλικων παιδιών

* Σημείωση: Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο μισθωτούς/ές.

Συμπερασματικά, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ εργασίας και οικογένειας, παρατηρούμε μια πολύ
σημαντική ταύτιση απόψεων σε πολλούς τομείς ανάμεσα στα δύο φύλα που ενδεχομένως δείχνει ότι
όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες έχουν διαφοροποιήσει σε σχέση με το παρελθόν τις απόψεις τους ως προς τη σχέση αυτή. Η οικογένεια παραμένει για όλους ένας πόλος σταθερότητας και
μια σημαντική πηγή ενέργειας που επηρεάζει και την απόδοση στην εργασία. Μεγάλο ενδιαφέρον
έχει το ότι οι γυναίκες ταυτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άντρες τόσο με την οικογένεια
(αναμενόμενο) όσο και με την εργασία (μη αναμενόμενο με βάση τα κυρίαρχα έμφυλα πρότυπα).
Όσον αφορά στην ισορροπία μεταξύ των εργασιακών και οικογενειακών ταυτοτήτων, περίπου το
ένα τέταρτο των εργαζομένων εκφράζει δυσκολίες και κάποιοι/ες από αυτούς/ές δυσκολίες αρκετά
σοβαρές. Εδώ χρειάζεται να επισημανθεί ότι η ερώτηση αφορούσε στην περίοδο των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων (πρώτο lockdown), όταν οι συνήθεις υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, babysitters, ακόμα και παππούδες/γιαγιάδες) δεν ήταν
διαθέσιμες. Οι γυναίκες, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άντρες, νιώθουν την πίεση των δύο
ρόλων. Κάτι που καταγράφεται και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurofound. Συγκεκριμένα, περισσότερες γυναίκες (ιδιαιτέρως αυτές με μικρά παιδιά) από ό,τι άνδρες δηλώνουν
ότι η εργασία τους δεν τους αφήνει πολύ χρόνο για την οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα η οικογένεια
δεν τους αφήνει να αφιερώσουν χρόνο στην εργασία τους (Eurofound, 2020b, p. 22). Δηλαδή,
οι έμφυλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίληψη και την πρακτική ως προς το ποιος από
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τους δύο συντρόφους φέρει την κύρια ευθύνη στα θέματα φροντίδας, σε ένα βαθμό εξακολουθούν
και ισχύουν ακόμα και την περίοδο της πανδημίας, όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα.

6. Πανδημία, συντροφικότητα και γονεϊκότητα
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται πώς οι ερωτώμενοι/ες αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώθηκαν οι σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος
της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων. Διερευνώνται ζητήματα, όπως το κατά πόσο μοιράστηκαν το άγχος τους με τον/τη σύντροφό τους, ο βαθμός συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης
και συνεργασίας και η κατανομή των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στους δύο συντρόφους.
Καταγράφονται, τέλος, οι αντιλήψεις τους τόσο για το πώς στήριξαν τα παιδιά τους όσο και για
τη βοήθεια που είχαν στη φροντίδα τους είτε από τον/τη σύντροφό τους είτε από παππούδες/γιαγιάδες ή από άλλα άτομα (συγγενείς, babysitters).
Στην ερώτηση που αφορά στις προσωπικές ανησυχίες για τη συγκεκριμένη κατάσταση (Διάγραμμα 17), παρατηρείται πως σε ένα μεγάλο ποσοστό (47,5%) δήλωσαν πως δεν τις μοιράστηκαν με
τον/τη σύντροφό τους. Στις απαντήσεις είναι ξεκάθαρη η έμφυλη, ηλικιακή και μορφωτική διαφοροποίηση. Οι γυναίκες, η ηλικιακή ομάδα των 35-49 ετών, όσοι/ες είχαν μεταπτυχιακό/διδακτορικό
τίτλο σπουδών τις μοιράστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Από την άλλη, οι άνδρες, οι άνω των 50 ετών
και όσοι/ες έχουν μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση μοιράστηκαν λιγότερο τις ανησυχίες τους.
Διάγραμμα 17. Έκφραση ανησυχιών
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Το επόμενο γράφημα (Διάγραμμα 18) αφορά στην ψυχολογική στήριξη από τον/τη σύντροφο.
Η πρώτη παρατήρηση είναι πως στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι ερωτώμενοι/ες θεώρησαν πως ο/η σύντροφός τους αντιμετώπισε καλά το άγχος τους, το έλαβε σοβαρά υπόψη ή τους/τις παρείχε υποστήριξη. Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως όταν η ερώτηση
αφορούσε στη στήριξη σε πρακτικά ζητήματα, τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων μειώνονται. Συγκεκριμένα, το 43% υποστήριξε πως ο/η σύντροφός τους προσέφερε πρακτικές λύσεις
σε προβλήματα που σχετίζονταν με την κατάσταση. Ακόμη λιγότεροι/ες (40,9%) ήταν όσοι/ες
δήλωσαν πως ο/η σύντροφός τους για να τους/τις βοηθήσει ανέλαβε να κάνει πράγματα που
συνήθως έκαναν οι ίδιοι/ες.
Διάγραμμα 18. Στήριξη από σύντροφο

Στις απαντήσεις των ερωτώμενων οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται είναι κυρίως έμφυλες (Διάγραμμα 19). Οι γυναίκες ήταν πιο ικανοποιημένες από τους άνδρες και όσον αφορά στα
ζητήματα κατανόησης και όσον αφορά στα πρακτικά ζητήματα –στα τελευταία σε μικρότερο βαθμό. Οι άνδρες εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι και στα δύο σκέλη και κυρίως σε σχέση με
τη συνεισφορά των συντρόφων τους στα πρακτικά ζητήματα.
Από το ίδιο διάγραμμα συνάγεται ότι όσον αφορά στις ηλικιακές διαφοροποιήσεις, η ηλικιακή ομάδα 18-49 ετών φαίνεται πως μοιράστηκε περισσότερο και το άγχος και τα πρακτικά
ζητήματα που προέκυψαν. Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων, οι αποκλίσεις
στις απαντήσεις δεν είναι μεγάλες. Ικανή διαφοροποίηση καταγράφεται μόνο στην ερώτηση που
αφορούσε στο κατά πόσο ο/η σύντροφος έδειξε να καταλαβαίνει το πώς αισθάνονται. Εδώ το
υψηλότερο ποσοστό κατανόησης (64,2%) εντοπίζεται στα άτομα με το υψηλότερο εκπαιδευτικό
επίπεδο, δηλαδή με μεταπτυχιακό /διδακτορικό τίτλο σπουδών.
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Διάγραμμα 19. Στήριξη από τον/την σύντροφο - Πολύ/Πάρα πολύ
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Σε σχέση με το τι έκαναν πιο συγκεκριμένα μαζί με τον/την σύντροφό τους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση (Διάγραμμα 20), οι ερωτώμενοι/ες σε πολύ μεγάλο ποσοστό απαντούν
πως προσπάθησαν να βρουν από κοινού πρακτικές λύσεις (74,1%) και πως υπήρξε μεταξύ
τους συναισθηματική στήριξη και στοργή ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα (67,9%). Όπως
φαίνεται, οι ερωτώμενοι/ες θεωρούν πως ως ζευγάρι στο πρακτικό κομμάτι της διαχείρισης
της κατάστασης τα κατάφεραν σχετικά καλύτερα από ότι με το κομμάτι της συναισθηματικής
στήριξης και στοργής.
Οι γυναίκες και στα δύο σκέλη (και πρακτικό και συναισθηματικό) εμφανίζονται ικανοποιημένες σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Το ίδιο παρατηρείται και στα άτομα με
μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών. Δεν καταγράφονται μεγάλες διαφοροποιήσεις στις
ηλικιακές ομάδες, εκτός από το μέρος της συναισθηματικής στήριξης, όπου τα άτομα 35-49 ετών
δήλωσαν αρκετά πιο ικανοποιημένα από τα άτομα άνω των 50 ετών.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, που έχει απασχολήσει τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, είναι αυτό του έμφυλου χαρακτήρα της κατανομής, ή αλλιώς του καταμερισμού των οικιακών καθηκόντων και ευθυνών, με το βάρος να πέφτει κυρίως στις γυναίκες, καθώς σύμφωνα
με την κυρίαρχη αντίληψη η ενασχόληση αυτή συμπίπτει ή συνάδει καλύτερα με τη φύση τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία των γυναικών εντός του οίκου έχει καταγραφεί και ως «εργασία
της αγάπης», «εργασία της συγγένειας» (Di Leonardo, 1984), έχοντας γι’ αυτές στην πράξη τα
χαρακτηριστικά ενός «υποχρεωτικού αλτρουισμού» (Στρατηγάκη, 2007, σελ. 89). Κάτι που δεν
αλλάζει ριζικά με τη μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας, οδηγώντας τις ερευνήτριες να μιλούν για το «διπλό ωράριο εργασίας» (Στρατηγάκη, 2007, σελ. 91) ή τη «διπλή
μέρα» (double day), ένα φαινόμενο που αποτυπώνει την παράλληλη εργασία των γυναικών
εκτός (έμμισθα) και εντός του οικιακού τους χώρου (άμισθα) (Romero, 1992, p. 18). Σε πρόσφατη μελέτη στην Ελλάδα σε 3.371 νοικοκυριά, η οποία φορά στη χρήση του χρόνου, καταγράφεται πως οι γυναίκες ανεξάρτητα από τη θέση στην απασχόληση, το εκπαιδευτικό επίπεδο,
την ύπαρξη ή όχι ανήλικων παιδιών, διαθέτουν στη μη αμειβόμενη εργασία εντός του οικιακού
χώρου (φροντίδα του σπιτιού και των μελών της οικογένειας) πολύ περισσότερο χρόνο από
τους άνδρες (Καραμεσίνη και Συμεωνάκη, 2019, σελ. 211).
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Διάγραμμα 20. Συνεργασία συντρόφων

Στη σχετική ερώτηση που αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 21, σε ποσοστό 60,2% οι ερωτώμενοι/
ες απάντησαν ότι ο καταμερισμός των οικιακών καθηκόντων παρέμεινε ίδιος κατά τη διάρκεια των
έκτακτων μέτρων. Εδώ έχουμε περισσότερους άνδρες (63,7%), άτομα άνω των 50 ετών (69,5%),
άτομα που έχουν μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση (68,6%) και άτομα που ζουν σε περιοχές
με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκων (67,9%) να δίνουν καταφατική απάντηση.
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Διάγραμμα 21. Κατανομή οικογενειακών ευθυνών

Από την άλλη, ένα 27,9% απάντησε πως ο καταμερισμός των οικογενειακών υποχρεώσεων
άλλαξε την περίοδο των έκτακτων μέτρων. Στην ερώτηση που ακολουθεί και αφορά στο εάν υπήρξε
μεγαλύτερη συμμετοχή του/της συντρόφου τους, θετικά απάντησε το 43%. Οι περισσότερες θετικές
απαντήσεις καταγράφονται ανάμεσα στις γυναίκες (48,3%), στην ηλικιακή ομάδα 35-49 ετών (44,1%)
και στα άτομα που έχουν μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση (48,4%). Σχετικά με το αν υπήρξε
μεγαλύτερη δική τους συμμετοχή, θετικά απάντησε το 47,7%, με την έμφυλη διαφοροποίηση στα
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ποσοστά να είναι αμελητέα. Φαίνεται, λοιπόν, πως γυναίκες και άνδρες θεώρησαν σχεδόν εξίσου
πως λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων συμμετείχαν περισσότερο στις οικιακές υποχρεώσεις.
Όσον αφορά στην ηλικία, στην ηλικιακή ομάδα των 35-49 ετών βρίσκουμε το υψηλότερο ποσοστό
(51,8%) των ατόμων που υποστήριξαν πως υπήρξε μεγαλύτερη δική τους συμμετοχή. Σε σχέση με
το μορφωτικό επίπεδο, το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (57,1%) εντοπίζεται σε όσους/ες έχουν
μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση. Ο βαθμός αστικότητας της περιοχής διαφοροποιεί, επίσης, τα
ποσοστά όσων απάντησαν θετικά με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στις περιοχές μέχρι
20.000 κατοίκων (53,9%) και το μικρότερο (43,3%) στις περιοχές με μέχρι 250.000 κατοίκους.
Αναφορικά με το ποιος/α ή ποιοι/ες είχαν τη φροντίδα των παιδιών κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων (δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων), παρατηρούμε πως η πλειονότητα
των ερωτώμενων απαντούν πως η φροντίδα των παιδιών ήταν βασικά ευθύνη δική τους (73,9%)
και του συντρόφου τους (73,2%), δηλαδή τελικά του ζευγαριού (Διάγραμμα 22).
Διάγραμμα 22. Βοήθεια στη φροντίδα ανήλικων παιδιών κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων (μετά
τον Covid)

Γυναίκες και άνδρες, όμως, φαίνεται να συμφωνούν πως η φροντίδα των παιδιών αφορά πρωτίστως στις γυναίκες και δευτερευόντως στους άνδρες (Διάγραμμα 23). Συγκεκριμένα, οι γυναίκες απάντησαν σε ποσοστό 82,3% ότι ήταν δική τους αρμοδιότητα και σε ποσοστό 53,2% και του
συντρόφου τους. Οι άνδρες απάντησαν σε ποσοστό 89,9% πως αφορούσε τη σύντροφό τους και σε
ποσοστό 67% πως ήταν δική τους ευθύνη. Εδώ, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, για άλλη μια φορά,
το ότι οι γυναίκες είναι αυτές που και θεωρούνται σύμφωνα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις οι κατεξοχήν αρμόδιες για την ανατροφή και την φροντίδα των παιδιών και που αναλαμβάνουν στην πράξη
τη συγκεκριμένη ευθύνη (Καραμεσίνη και Συμεωνάκη, 2019, σελ. 204-207, 211, 220). Σε σχέση
με την ηλικιακή διάσταση, παρατηρείται μεγαλύτερη και πιο ισότιμη συμμετοχή στη φροντίδα των
παιδιών στην ηλικιακή ομάδα 35-49 ετών, καθώς το 78,3% απαντά πως αφορούσε τους/τις ίδιους/
ες και το 74,3% και τον/την σύντροφό τους. Κάτι που πιθανόν να σχετίζεται με το ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οι πιέσεις φροντίδας ήταν μεγαλύτερες λόγω της παρουσίας μικρών παιδιών
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στο σπίτι. Στη φροντίδα των παιδιών εμπλέκονταν, επίσης, γιαγιάδες/παππούδες ή άλλοι συγγενείς
(9,4%) και σε μικρότερο ποσοστό (2%) άτομο που έχει προσληφθεί γι’ αυτό τον λόγο (babysitter).
Στις δύο τελευταίες κατηγορίες τα πολύ μικρά ποσοστά οφείλονται και στους αυστηρούς περιορισμούς
στην κυκλοφορία, στην εργασία και στις κοινωνικές επαφές. Την περίοδο εκείνη οι συστάσεις από
τους ειδικούς ήταν τα μεγάλης ηλικίας άτομα για να προστατεύσουν τη ζωή τους να μην έρχονται σε
επαφή με παιδιά. Τα τελευταία είχαν χαρακτηριστεί «υγειονομικές βόμβες», καθώς είχε υποστηριχθεί
ότι είναι συνήθως ασυμπτωματικοί φορείς με μεγάλη, όμως, δυνατότητα μετάδοσης στους άλλους.
Διάγραμμα 23. Δηλώσεις ως προς την κατανομή της φροντίδας των ανήλικων παιδιών ανάμεσα στους
δύο συντρόφους κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων ανά φύλο και ηλικία

Στο ερώτημα που αφορά στο κατά πόσο οι γονείς θεώρησαν πως με τη στάση τους κατάφεραν
να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, το πρώτο που παρατηρούμε είναι πως
σταθερά σε όλες τις θετικές απαντήσεις οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, με τη διαφορά να
μην είναι όμως μεγάλη (Διάγραμμα 24). Το δεύτερο είναι πως, ανεξάρτητα από το φύλο, πηγαίνοντας από τα πιο γενικά ζητήματα σε σχέση με τη στήριξη των παιδιών προς τα πιο συγκεκριμένα
και πρακτικά, μειώνονται τα ποσοστά αυτών που θεωρούν ότι τα κατάφεραν πολύ ή πάρα πολύ
καλά. Συγκεκριμένα, στις ερωτήσεις εάν αισθάνθηκαν ότι βρέθηκαν κοντά στα παιδιά τους και
κατά πόσο θεωρούσαν ότι τα βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές, δεν παρατηρείται επί της
ουσίας έμφυλη διαφοροποίηση στα ποσοστά των ατόμων που απαντούν θετικά. Στις ερωτήσεις του
κατά πόσο θεωρούσαν πως τα βοήθησαν να εκτελέσουν τις εργασίες τους ή να παρακολουθήσουν
τα μαθήματά τους παρατηρείται μια μικρή έμφυλη διαφοροποίηση. Με τις θετικές απαντήσεις στις
γυναίκες να είναι στο 51.8% και στους άνδρες στο 47,3%. Και στην ερώτηση αν κατάφεραν να
έχουν μια σταθερή στάση όταν τα παιδιά τους δεν συμμορφώνονταν ή παραβίαζαν τους κανόνες,
καταγράφεται και πάλι έμφυλη διαφοροποίηση και μάλιστα ελαφρώς αυξημένη. Κι αυτό καθώς
οι γυναίκες απαντούν θετικά σε ποσοστό 60,6% και οι άνδρες σε ποσοστό 54,9%.
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Διάγραμμα 24. Αντίληψη ικανότητας σε σχέση με τη στήριξη στα παιδιά

Το ότι η συμμετοχή των γιαγιάδων/παππούδων και η βοήθεια που προσφέρουν στα παιδιά
και τα εγγόνια τους εξακολουθεί να είναι μεγάλη στην Ελλάδα είναι κάτι που γνωρίζουμε από την
ελληνική βιβλιογραφία. Όπως αναφέρεται, η συνδρομή τους καλύπτει ή συμπληρώνει τις ανάγκες
των νοικοκυριών και κυρίως τις ανάγκες που αφορούν στη φροντίδα των παιδιών, συγκροτώντας
ένα χρήσιμο και σε πολλές περιπτώσεις άκρως απαραίτητο «σύστημα οικογενειακής αλληλεγγύης
και υποστήριξης» (Καραμεσίνη και Χατζηβαρνάβα, 2019, σελ. 226). Στην παρούσα έρευνα εντοπίζεται στις απαντήσεις στην ερώτηση (με δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων) για τη
διεκπεραίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων πριν τα έκτακτα μέτρα (Διάγραμμα 25). Κι ενώ
η πλειονότητα (60,8%) των ερωτώμενων που έχουν ανήλικα παιδιά απαντά πως η βοήθεια στη
διεκπεραίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων προερχόταν από τον/την σύντροφό του/της, ένα
μεγάλο ποσοστό, περίπου 40%, υποστηρίζει πως είχε τη βοήθεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Αμέσως μετά ακολουθεί, με μεγάλη όμως διαφορά, η συνεισφορά φροντιστών/στριών και
babysitters (11,7%) και άλλων συγγενικών προσώπων (3,6%).
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Διάγραμμα 25. Διεκπεραίωση οικογενειακών υποχρεώσεων πριν τα έκτακτα μέτρα

* Σημείωση: Αφορά μόνο όσους/ες έχουν ανήλικα παιδιά.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, στην πλειονότητά τους οι ερωτώμενοι/ες δηλώνουν πως η συνδρομή στη διεκπεραίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων προέρχεται από τον/τη σύντροφό
τους. Εδώ, οι περισσότερες γυναίκες (63,7%) απάντησαν πώς είχαν τη βοήθεια του συντρόφου
τους, με πολύ λίγες (7,5%) να απαντούν πως δεν είχαν βοήθεια (Διάγραμμα 26). Η πλειονότητα
των ανδρών (58,5%) υποστήριξαν πως είχαν βοήθεια από τη σύντροφό τους και σε μικρότερο
ποσοστό (26,6%), αλλά μη αναμενόμενα μεγαλύτερο από τις γυναίκες, δήλωσαν πως δεν είχαν
βοήθεια. Όσον αφορά στις ηλικιακές ομάδες, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στα άτομα άνω των 50 ετών. Το 67,1% (το μεγαλύτερο από τις τρεις ηλικιακές ομάδες) δήλωσε πως είχε
τη βοήθεια του/της συντρόφου του/της και το 25,4% πως δεν την είχε.
Διάγραμμα 26. Δηλώσεις ως προς τη διεκπεραίωση των οικογενειακών υποχρεώσεων ανάμεσα στους
γονείς ανήλικων παιδιών πριν τη λήψη των έκτακτων μέτρων ανά φύλο και ηλικία
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Τέλος, θεαματικά υψηλός είναι ο βαθμός ικανοποίησης όλων των ερωτώμενων από τη συνδρομή προσώπων του στενού και ευρύτερου οικογενειακού κύκλου στις οικογενειακές υποχρεώσεις
πριν την περίοδο των έκτακτων μέτρων (Διάγραμμα 27). Αν και οι διαφοροποιήσεις με βάση το
φύλο, την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι μικρές, ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης
καταγράφεται στους άνδρες (91,5%), στα άτομα ηλικίας 18-49 ετών (92,9%) και σε αυτά που
έχουν μέχρι και μεταλυκειακή εκπαίδευση (94,1%).
Διάγραμμα 27. Ικανοποίηση από τη βοήθεια στη φροντίδα ανήλικων παιδιών πριν τον Covid

6. Συμπεράσματα
Η περίοδος της πανδημίας και των έκτακτων περιοριστικών μέτρων είχε πολύ σημαντικές και σε
πολλούς τομείς αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Δοκιμάστηκαν οι οικονομικές αντοχές, τα συναισθηματικά όρια, οι ανθρώπινες σχέσεις.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, στο πεδίο της σχέσης εργασίας και οικογένειας, οι
αρνητικές επιπτώσεις φαίνονται μικρότερης έκτασης σε σύγκριση με άλλα πεδία, ενώ σύμφωνα με
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κάποιους/ες ερωτώμενους/ες εντοπίζονται και θετικά σημεία. Όσον αφορά πιο ειδικά στην τηλεργασία, παρατηρήθηκαν πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, κάτι που τεκμηριώνεται όπως είδαμε
και από άλλες διεθνείς έρευνες. Και ενώ από ό,τι φαίνεται για τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα η τηλεργασία και άλλες μορφές ευέλικτης εργασίας αποτελούσαν
συνήθεις πρακτικές, για τις μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις και για τον δημόσιο τομέα η τηλεργασία αποτέλεσε μια καινούρια πρακτική που εισήχθη λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων. Μένει, λοιπόν, να δούμε εάν και σε ποιο βαθμό η τηλεργασία θα παραμείνει και στις μικρές
επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα –έναν τομέα με μικρό βαθμό ευελιξίας στις εργασιακές του
πρακτικές– ή εάν θα υπερισχύσει το “δεν σε βλέπω, δεν δουλεύεις”11, που στην πράξη θα σημαίνει
επιστροφή στη μέχρι τώρα κυρίαρχη μορφή της δια ζώσης εργασίας. Πάντως, για όσες επιχειρήσεις και φορείς εργασίας συνεχίσουν να εφαρμόζουν την τηλεργασία, οι προκλήσεις είναι μεγάλες,
στον βαθμό που θα κληθούν να περιορίσουν τις αρνητικές πλευρές που ποικίλες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, έχουν αναδείξει.12 Αναφερόμαστε στην ανάγκη δημιουργίας ενός
λειτουργικού τεχνολογικού περιβάλλοντος, διασφάλισης ικανοποιητικών εργασιακών συνθηκών,
καταπολέμησης της κοινωνικής απομόνωσης, εξασφάλισης όρων συναδελφικής συνεργασίας, και
βέβαια σαφούς και αυστηρής οριοθέτησης ανάμεσα στον εργάσιμο και στον ελεύθερο χρόνο –με το
τελευταίο να έχει κεντρικό ρόλο στην ισορροπία εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής.
Στην ουσία χρειάζεται να προσδιοριστεί ένα νέο μοντέλο εργαζόμενου/ης με μεγαλύτερη αυτονομία,
να συγκροτηθούν εργασιακές σχέσεις που να βασίζονται περισσότερο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη
και να διαμορφωθούν νέες πολιτικές για το εργατικό δυναμικό. Εδώ, ο ρόλος του κράτους είναι
κομβικός, καθώς είναι αυτό που πρέπει να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις
νέες και πιο ρευστές εργασιακές σχέσεις, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα εργασιακά δικαιώματα.
Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ευελιξία που παρέχει η δυνατότητα της τηλεργασίας,
και που σε κάποιες περιπτώσεις διατήρησε το εργασιακό καθεστώς πολλών εργαζομένων την περίοδο των περιοριστικών μέτρων, δεν αφορά όλους τους/τις εργαζόμενους/ες. Ένα μεγάλο ποσοστό
εργαζομένων, με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά αφού εντοπίζεται κυρίως σε χειρωνακτικά επαγγέλματα και σε συγκεκριμένου είδους υπηρεσίες, δεν μπόρεσε να εργαστεί και ήταν αυτό που υπέστη
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες.13
Αυτό που φαίνεται ότι αυξήθηκε κατά την περίοδο των πρώτων έκτακτων μέτρων ήταν ο όγκος
εργασίας για τη διεκπεραίωση των οικιακών εργασιών και τη φροντίδα παιδιών. Κάτι αναμενόμενο από τη στιγμή που η συνεχής παρουσία των δύο συντρόφων και των παιδιών στο σπίτι απαιτούσε περισσότερο χρόνο για τη φροντίδα των μελών της οικογένειας και για τη διεκπεραίωση
των οικιακών εργασιών, για τη στήριξη των παιδιών στην τηλεκπαίδευση, τη στιγμή, μάλιστα,
που λόγω των συνθηκών εξέλιπε σχεδόν η βοήθεια από συγγενείς ή από αμειβόμενα πρόσωπα.
Μια βοήθεια η οποία, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα και ήταν σημαντική (ειδικά αυτή των
παππούδων/γιαγιάδων) την περίοδο πριν την πανδημία και την επιβολή των έκτακτων μέτρων,
και συγκέντρωνε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Η αύξηση του όγκου των οικογενειακών
βαρών αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, στοιχείο που διαπιστώνεται και σε πολ11. Έκφραση που χρησιμοποιήθηκε σε focus group εργαζομένων γυναικών στο πλαίσιο έρευνας της Vodafone (2020).
12. Βλ. Rajeshwari Patil και Gopalakrishnan G. (2020), Jaiswal, A. και Arun, J. (2020).		
13. Βλέπε σχετική ανάλυση στο European Commission (2020).
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λές άλλες χώρες.14 Δεν είναι, όμως, καθόλου σίγουρο πως οδήγησε και σε μεγαλύτερη ισότητα
στην κατανομή της οικιακής εργασίας και της φροντίδας, μέσω της αυξημένης συμμετοχής των
ανδρών.15 Και στην περίπτωση που οδήγησε, δεν είναι σίγουρο εάν αυτή η αυξημένη συμμετοχή
των ανδρών θα παραμείνει και μετά τα έκτακτα μέτρα. Το ότι ένα μεγάλο ποσοστό (60%) δηλώνει πως η κατανομή των οικογενειακών ευθυνών παρέμεινε ίδια μάς οδηγεί να σκεφτούμε ότι το
μεγαλύτερο βάρος το επωμίστηκαν και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες. Κι αυτό καθώς γνωρίζουμε από προηγούμενες έρευνες πως στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη πλέον συμμετοχή των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία και παρά τις πολιτικές συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής
ζωής, δεν έχει επιτευχθεί έμφυλη ισότητα, ούτε στο επίπεδο της συμμετοχής και των απολαβών
(βλ. οριζόντιο επαγγελματικό διαχωρισμό και μισθολογικό χάσμα) ούτε στο επίπεδο της ισότιμης συμμετοχής των ανδρών στην ενασχόληση με τα του οίκου και με τη φροντίδα των παιδιών
(Καραμεσίνη, 2019). Ειδικά όσον αφορά στη φροντίδα των παιδιών, αυτό που αναδεικνύεται
από τις απαντήσεις είναι πως ενώ θεωρείται κατά κύριο λόγο ευθύνη των δύο συντρόφων, και
οι άνδρες και οι γυναίκες φαίνεται να συμφωνούν πως κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων
ήταν στην πράξη πρωτίστως αρμοδιότητα των γυναικών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, επίσης, ότι στην πλειονότητά τους τα ζευγάρια συνεργάστηκαν την περίοδο της πρώτης φάσης της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων και οι συντροφικές σχέσεις λειτούργησαν καλά. Υπήρξε ικανοποίηση και των ανδρών και των γυναικών και
ιδιαιτέρως αυτών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και των νέων σε ηλικία ατόμων στο κομμάτι της
συντροφικότητας, δηλαδή του μοιράσματος των ανησυχιών και της συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης ανάμεσα στο ζευγάρι. Με τις γυναίκες να εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε όλα
τα επίπεδα πιο ικανοποιημένες από τους άνδρες. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι ενώ η πλειονότητα
έδειξε ικανοποίηση, αρκετοί/ές δηλώνουν ότι δεν βρήκαν την υποστήριξη που επιζητούσαν από
τον/τη σύντροφό τους. Φαίνεται, λοιπόν, πως η περίοδος αυτή ανέδειξε τον βαθμό ποιότητας των
συντροφικών σχέσεων και την ικανότητά τους να λειτουργήσουν περισσότερο ή λιγότερο θετικά ή ενδεχομένως και αρνητικά για κάθε έναν από τους δύο συντρόφους σε συνθήκες κρίσης.16
Τέλος, όσον αφορά στις εργασιακές και οικογενειακές ταυτότητες, στην ταύτιση με την εργασία, στην ταύτιση με την οικογένεια, στην ισορροπία εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής
ζωής, η πλειονότητα των ερωτώμενων, και μάλιστα χωρίς έμφυλες διαφοροποιήσεις, μπορεί να
τα διαχωρίζει και να τα ισορροπεί. Επίσης, αναδεικνύεται το σύγχρονο προφίλ των νέων και των
μορφωμένων γυναικών (σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άνδρες) που σε σημαντικό βαθμό
ταυτίζονται και με την οικογένεια και με την εργασία.
Η επιμέρους ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η παρουσία μικρών παιδιών στο σπίτι, ιδιαιτέρως σε συνθήκες τηλεργασίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων φροντίδας
14. Craig, L. and Churchill, B. (2020), Yerkes et al (2020)
15. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία πριν και μετά τον COVID-19, σε μεγάλο δείγμα με γονείς που
εργάζονται και η δύο, παρά την αύξηση της συμμετοχής των πατέρων στη διαχείριση του νοικοκυριού και στη φροντίδα των μελών, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων ως προς το χρόνο που αφιερώνουν στα θέματα αυτά παρέμεινε το
ίδιο την περίοδο του COVID-19 όπως και πριν, εφόσον η συμμετοχή των μητέρων αυξήθηκε ανάλογα. Bλ. Craig και
Churchill, 2020.
16. Όπως επιβεβαιώνεται μέσα από επίσημα στατιστικά στοιχεία, τον Απρίλιο του 2020 οι κλήσεις στη τηλεφωνική
γραμμή βοήθειας 15900 αυξήθηκαν κατά το 227% σε σχέση με το Μάρτιο του 2020 σε ό,τι αφορά τα περιστατικά
καταγγελιών βίας (Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, 2020).
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λόγω των περιοριστικών μέτρων, δυσκόλεψαν σημαντικά τη συμφιλίωση της εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Και εδώ ήταν περισσότερο οι γυναίκες που πιέστηκαν για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δύο ρόλων. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι 15% των ερωτώμενων, ένα ποσοστό που φαίνεται μικρό στο πλαίσιο της έρευνας αλλά αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό
αριθμό εργαζομένων, δεν τα κατάφεραν να συνδυάσουν εργασιακή, προσωπική και οικογενειακά
ζωή και εξέφρασαν μεγάλο βαθμό δυσφορίας. Αν και η περίοδος των περιοριστικών μέτρων ήταν
μια ιδιαίτερη και έκτακτη περίπτωση, σίγουρα οι πολιτικές συμφιλίωσης όπως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να μεριμνήσουν για τους εργαζομένους γονείς που πιέζονται υπερβολικά και που
δεν καλύπτονται επαρκώς από τις διαθέσιμες πολιτικές και υπηρεσίες.
Η σχέση εργασίας και οικογένειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον παράγοντα “χρόνο”:
πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, πώς μπορούμε ή πρέπει να τον κατανείμουμε. Κι αυτό στον
βαθμό που, όπως είχε γραφτεί, εργασία και οικογένεια είναι δύο θεσμοί “άπληστοι ” σε χρόνο
(Coser and Coser, 1974, όπως αναφέρεται σε Flood and Genadec 2016). Γεγονός που οδηγεί
συχνά τους εργαζόμενους, και κυρίως τις εργαζόμενες γυναίκες, σε αδυναμία συνδυασμού των
δύο, δημιουργώντας παράλληλα δυσκολίες στο επίπεδο των εργασιακών, προσωπικών και οικογενειακών σχέσεων. Η τηλεργασία την περίοδο της πανδημίας έδειξε ότι “προσφέρει” χρόνο στους/
στις εργαζομένους/ες, ο οποίος κερδίζεται κυρίως από τις μετακινήσεις προς και από τη δουλειά,
μειώνοντας παράλληλα την κούραση που οφείλεται σε αυτές –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ταυτόχρονα, όμως, η τηλεργασία καθιστά πιο ασαφή τα όρια μεταξύ εργασιακού και ελεύθερου
χρόνου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Με ενδιαφέρον αναμένουμε τη διεξαγωγή της δεύτερης έρευνας ώστε να δούμε τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχουν επέλθει σε όλα τα πεδία. Στην Ελλάδα, την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, τα επιδημιολογικά δεδομένα ήταν σαφώς καλύτερα και επικράτησε τελικά
ένα κλίμα αισιοδοξίας που σχετιζόταν με την αντίληψη ότι τα δύσκολα είχαν περάσει. Στη δεύτερη
φάση της πανδημίας που διανύουμε φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ανασφάλεια που
προκαλείται από τα παρατεταμένα περιοριστικά μέτρα στην αγορά εργασίας, από τη μεγαλύτερη
φόρτιση λόγω των πολύ πιο άσχημων εξελίξεων στα επιδημιολογικά δεδομένα και από τη μεγαλύτερη ψυχολογική κούραση εξαιτίας της παράτασης μιας προσωρινής, όπως αρχικά θεωρήθηκε,
αλλά μακροχρόνιας στην πράξη έκτακτης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο η εστίαση θα είναι σε
συγκεκριμένα ζητήματα/ερωτήματα. Η τηλεργασία εξακολουθεί να θεωρείται από τους/τις περισσότερους εργαζόμενους/ες μια ικανοποιητική εργασιακή συνθήκη; Οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια
βελτιώθηκαν, παρέμειναν ίδιες ή χειροτέρεψαν. Ο όγκος και η κατανομή της φροντίδας μέσα στην
οικογένεια διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με την πρώτη φάση; Σε ποιο βαθμό οι άνδρες συμμετέχουν
στις οικογενειακές υποχρεώσεις και σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται άλλοι μηχανισμοί φροντίδας; Οι
στάσεις και οι προτεραιότητες των εργαζομένων απέναντι στην εργασία, στην οικογένεια, στην προσωπική ζωή παρέμειναν σταθερές ή διαφοροποιήθηκαν; Και τέλος, ο συνδυασμός εργασιακής και
προσωπικής/ οικογενειακής ζωής παρουσιάζει τα ίδια επίπεδα ικανοποίησης και δυσκολίας ή όχι;
Αυτό που φαντάζει σχεδόν σίγουρο, είναι πως οι εμπειρίες των ανθρώπων, στην περίπτωσή
μας των εργαζόμενων, καθ’ όλη τη διάρκεια μιας τελικά, όπως αποδεικνύεται, κατάστασης/συνθήκης παρατεταμένης έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη,
θα ελκύουν για μεγάλο διάστημα το ερευνητικό ενδιαφέρον και θα χρήζουν μελέτης, ανάλυσης
και αναστοχασμού.
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Το δικαίωμα στη φύση ως κοινωνικό δικαίωμα1
Δρ. Έλια Αποστολοπούλου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & University of Cambridge

Περίληψη
Η εξάπλωση ρεβανσιστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών τη δεκαετία που ακολούθησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008 είχε τεράστιες επιπτώσεις για τις σχέσεις κοινωνίας-φύσης. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται άρρηκτα με την ένταση της νεοφιλελευθεροποίησης της
μη-ανθρώπινης φύσης και αποτελούν μέρος μίας συνολικότερης απορρύθμισης της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας, επιβολής πολιτικών λιτότητας και κατάρρευσης του λεγόμενου
κράτους δικαίου. Στο παρόν άρθρο αναλύεται αφενός σε τι συνίσταται τόσο ο φιλελευθερισμός
όσο και η νεοφιλελευθεροποίηση της φύσης και αφετέρου γιατί η ένταση της εκμετάλλευσης της
φύσης σηματοδοτεί την απώλεια δικαιωμάτων για την κοινωνική πλειοψηφία. Το άρθρο προτάσσει την ανάγκη οι πολιτικές διατήρησης και προστασίας της φύσης να γίνουν ευρέως κατανοητές
ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και το δικαίωμα στη φύση ως ένα κοινωνικό
δικαίωμα το οποίο προβλέπεται να βρεθεί στο επίκεντρο των κοινωνικών-περιβαλλοντικών κινημάτων και αγώνων στην εποχή του Ανθρωπόκαινου.

Abstract
The financial crash of 2008 has been accompanied by the entrenchment of neoliberal policies
across the globe with major implications for nature-society relations. This has signaled the
intensification of the neoliberalization of non-human nature and has been part of a wider
deregulation of legislation protecting nature and workers, hard austerity measures and the
collapse of the welfare state. In this paper, we discuss the origins of neoliberalism and what
exactly constitutes the neoliberalization of non-human nature in order to explain why the
intensification of the economic exploitation of nature by capital forces entails the loss of rights
for the social majority. We conclude that environmental and conservation policies that aim to
1. Σημειώνεται ότι το άρθρο αποτελεί μέρος έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Από το δικαίωμα
στην πόλη στο δικαίωμα στη φύση: Μελετώντας τη συμβολή των περιβαλλοντικών κινημάτων στην εποχή του Ανθρωπόκαινου στην κοινωνική-οικολογική αειφορία» με χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ (κωδικός ΓΓΕΤ
235; ΚΕ 475 ΕΛΚΕ).
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prevent the degradation of non-human nature should be conceptualized as a key part of social
policy and the so-called “right to nature” as a social right that should be placed at the core of
social-environmental movements and struggles in the Anthropocene.

1. Εισαγωγή
Η σχεδόν παγκόσμια εξάπλωση ρεβανσιστικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών τη δεκαετία που
ακολούθησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα την επιβολή σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, την απορρύθμιση σημαντικών
πλευρών της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασίας, τις εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις γης και φυσικών πόρων και την κατάρρευση του εναπομείναντος κράτους
δικαίου (Cahill, 2011; Harvey, 2011; Peck et al., 2012), είχε τεράστιες επιπτώσεις για τις σχέσεις
κοινωνίας-φύσης. Από την εξόρυξη χρυσού και υδρογονανθράκων, τα μεγάλης κλίμακας έργα
υποδομής και την υφαρπαγή γης σε περιοχές της υπαίθρου, μέχρι την απώλεια δημόσιων χώρων
πρασίνου και τα έργα αστικού εξευγενισµού (gentrification), η ένταση της οικονομικής εκμετάλλευσης της μη-ανθρώπινης φύσης τόσο μέσα όσο και πέρα από την πόλη με σκοπό να ξεπεραστεί
η ύφεση και να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της μετά το
2008 εποχής (Apostolopoulou and Adams, 2015).
Την ίδια στιγμή, ο πράσινος καπιταλισμός συνεχίζει να προβάλλεται από τις περισσότερες
δυτικές κυβερνήσεις ως η πλέον αποδοτική και εφικτή λύση για την αντιμετώπιση τόσο της οικολογικής όσο και της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης (Corson et al., 2013). Η επέκταση μίας
πληθώρας εργαλείων πολιτικής, όπως η δημιουργία «αγορών» για τους ρύπους, το νερό, τους
υγροτόπους, τη βιοποικιλότητα ή οι λεγόμενες πληρωμές για την παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών, που επιδιώκουν την επίτευξη της περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της υιοθέτησης της
λογικής και των μηχανισμών της αγοράς (Cavanagh and Benjaminsen, 2017; Sullivan, 2013),
είναι ενδεικτική αυτής της τάσης. Στον τομέα των πολιτικών διατήρησης της φύσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξάπλωσης και εμβάθυνσης του νεοφιλελευθερισμού αποτελούν οι αυξανόμενες πρωτοβουλίες για την τιμολόγηση της φύσης (Apostolopoulou et al., 2014; Büscher
et al., 2012), οι οποίες ουσιαστικά επαναχαράζουν τις πολιτικές για τη διατήρηση της φύσης,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την κλιματική
αλλαγή. Αυτές οι προσεγγίσεις, προωθώντας την κοστολόγηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών ως βασική λύση για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης, όχι
μόνο παραβλέπουν τις περιβαλλοντικές αντιφάσεις του καπιταλισμού αλλά και τον απεικονίζουν
ως βασικό στοιχείο της μελλοντικής οικολογικής βιωσιμότητας (Apostolopoulou and Adams,
2015; Igoe et al., 2010). Παράλληλα με την εξάπλωση πολιτικών που εντείνουν την εκμετάλλευση της φύσης, έχει πραγματοποιηθεί και μία σειρά δομικών αλλαγών στην περιβαλλοντική
διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ρόλου του κράτους, της αναβάθμισης
του ρόλου των επιχειρήσεων και λοιπών μη κρατικών και εθελοντικών φορέων, καθώς και
της προώθησης κερδοφόρων συνεργασιών μεταξύ εταιρειών/βιομηχανιών, περιβαλλοντικών
οργανώσεων, κυβερνήσεων και διακρατικών παραγόντων και θεσμών (Apostolopoulou et al.,
2014; Büscher et al., 2014).
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Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν στο σύνολο τους οδηγήσει στην εμβάθυνση της καπιταλιστικής
παραγωγής της φύσης όχι μόνο ποσοτικά, μέσω της ταχείας εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης,
αλλά και ποιοτικά, μέσω της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων στην εκμετάλλευση και ιδιοποίηση
της φύσης. Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι οι αλλαγές αυτές συνδέονται άρρηκτα με τη νεοφιλελευθεροποίηση της μη-ανθρώπινης φύσης (Castree, 2008a, 2008b) και αποτελούν μέρος μίας
συνολικότερης απορρύθμισης της νομοθεσίας που προστατεύει τη φύση και τους εργαζόμενους,
επιβολής πολιτικών λιτότητας και κατάρρευσης του λεγόμενου κράτους δικαίου. Στις επόμενες
σελίδες του εν λόγω άρθρου θα εξεταστεί η ιστορική ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού ώστε να
αναλυθεί αφενός σε τι συνίσταται η νεοφιλελευθεροποίηση της φύσης και αφετέρου γιατί η ένταση της εκμετάλλευσης της φύσης σηματοδοτεί την απώλεια δικαιωμάτων για την κοινωνική πλειοψηφία. Το άρθρο προτάσσει την ανάγκη οι πολιτικές διατήρησης και προστασίας της φύσης να
γίνουν ευρέως κατανοητές ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής και το δικαίωμα
στη φύση ως ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο προβλέπεται να βρεθεί στο επίκεντρο των κοινωνικών-περιβαλλοντικών κινημάτων και αγώνων στην εποχή του Ανθρωπόκαινου2.

2. Νεοφιλελευθερισμός, κοινωνία και φύση
Ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια πολιτική και οικονομική θεωρία που προτείνει ότι η ανθρώπινη
ευημερία μπορεί να εξασφαλιστεί με την απελευθέρωση των ατομικών επιχειρηματικών ελευθεριών και δεξιοτήτων μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ισχυρά δικαιώματα
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, κυριαρχία της ελεύθερης αγοράς και επέκταση του ελεύθερου εμπορίου
(Harvey, 2005). Ο ρόλος του κράτους στον νεοφιλελευθερισμό είναι να δημιουργήσει και να
διατηρήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τις απαραίτητες δομές και λειτουργίες που απαιτούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιωτική ιδιοκτησία και να
εξασφαλίσει, αν χρειαστεί και με τη βία, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών (Harvey, 2005). Ο
νεοφιλελευθερισμός είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ιστορικών γεγονότων και συγκυριών και
παρόλο που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν επακριβώς οι αρχές του, υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα που σηματοδοτούν ξεκάθαρα την εμφάνισή του. Αν και οι πρώτες εκφάνσεις της
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας γίνονται εμφανείς στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως
εξηγεί ο David Harvey (2005), ο πραγματικός νεοφιλελευθερισμός μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα ως ένα πολιτικό-οικονομικό σχέδιο που εμφανίστηκε αρχικά στη δεκαετία του ’70 στις ΗΠΑ
και το Ηνωμένο Βασίλειο, αργότερα στην ηπειρωτική Ευρώπη και σταδιακά σε όλο τον κόσμο,
με κύριο στόχο την αποκατάσταση, ανανέωση και επέκταση των συνθηκών συσσώρευσης κεφαλαίου. Σημαντικές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που συνδέονται με την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού αποτελούν τα γεγονότα που ακολούθησαν την κρίση του δολαρίου και την επιβολή
2. Η έννοια του Ανθρωπόκαινου (Anthropocene) χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τη μετάβαση σε μια νέα γεωλογική εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του ανθρώπου (Lewis and Maslin, 2015). O όρος έχει δεχτεί
σημαντική κριτική κυρίως για τη συμβολή του στην αποπολιτικοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής (βλ. Malm and Hornborg, 2014; Swyngedouw and Ernston, 2018), λόγω
του ότι ενοχοποιεί την ανθρωπότητα γενικά και αόριστα και όχι τον ιστορικά συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής για την
οικολογική κρίση.
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δικτατορικών καθεστώτων στη Λατινική Αμερική στη δεκαετία του ’70 (με κομβικό το ρόλο του
πραξικοπήματος του 1973 στη Χιλή), καθώς και την πετρελαϊκή κρίση του 1973, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης εμπάργκο στο πετρέλαιο από τον Οργανισμό Αραβικών Χωρών εξαγωγής
πετρελαίου (μέχρι το τέλος του οποίου η τιμή του πετρελαίου είχε αυξηθεί από 3 δολάρια ανά
βαρέλι σε περίπου 12 δολάρια παγκοσμίως). Για πολλούς, ο νεοφιλελευθερισμός ταυτίζεται με
τις πολιτικές της Μάργκαρετ Θάτσερ, που εξελέγη πρωθυπουργός της Βρετανίας το 1979, και του
Ρόναλντ Ρήγκαν, ο οποίος εξελέγη πρωθυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών το 1980.
Η περίοδος που εμφανίστηκε ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι φυσικά τυχαία. Από τα τέλη
της δεκαετίας του ’60 και μέχρι τη δεκαετία του ’70 η καπιταλιστική τάξη αισθανόταν να απειλείται πολιτικά και οικονομικά και έκανε τη στρατηγική επιλογή να θέσει σε εφαρμογή ένα πολιτικό
σχέδιο που θα μείωνε την αυξανόμενη δύναμη της εργατικής τάξης (Harvey, 2016). Παρά τις
προσδοκίες της άρχουσας τάξης, ο νεοφιλελευθερισμός δεν αποδείχτηκε όσο αποτελεσματικός
αναμενόταν από τους υποστηρικτές του στην ενίσχυση της παγκόσμιας συσσώρευσης κεφαλαίου.
Παρ’ όλα αυτά κατάφερε να αποκαταστήσει την εξουσία του κεφαλαίου και να ενισχύσει τη δύναμη
των οικονομικών ελίτ κάμπτοντας παράλληλα τη δύναμη της εργατικής τάξης (Duménil and Lévy,
2004). Όπως έχουν δείξει εκτενώς οι Gérard Duménil και Dominique Lévy (Duménil and Lévy,
2001), ο νεοφιλελευθερισμός ή η διαδικασία της νεοφιλελευθεροποίησης όπως συχνά ονομάζεται
ώστε να τονιστεί ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν αποτελεί ένα στατικό φαινόμενο αλλά μία δυναμική
ιστορική και πολιτική διαδικασία, αποτέλεσε από την αρχή μία ξεκάθαρη απεικόνιση των ταξικών
αντιφάσεων που διέπουν τον καπιταλισμό. Μετά την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το μερίδιο του εθνικού εισοδήματος του 1% των πλουσιότερων
ανθρώπων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 15% (πολύ κοντά στα ποσοστά που ίσχυαν πριν από τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο) μέχρι τα τέλη του αιώνα (βλ. επίσης Harvey, 2005). Ο νεοφιλελευθερισμός
εξέφρασε, λοιπόν, τη στρατηγική της αστικής τάξης σε συμμαχία με την ανώτερη διοίκηση που
είχε ως κεντρική στόχευση να ενισχύσει και να διευρύνει την ηγεμονία του κεφαλαίου (Duménil
and Lévy, 2013). Συνεπώς, η συνολική δυναμική του καπιταλισμού την περίοδο του νεοφιλελευθερισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθορίστηκε από νέους ταξικούς στόχους
που λειτούργησαν προς όφελος κυρίαρχων μερίδων της αστικής τάξης, των υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων, και των ανώτερων κλάδων της διαχείρισης και διοίκησης.
Εάν λάβουμε υπόψη ότι στο νεοφιλελευθερισμό οι οικονομικές ελίτ επιδιώκουν να αυξήσουν
τον πλούτο, το εισόδημα και την πολιτική και οικονομική τους ελευθερία και ευελιξία κυρίως μέσω
της ανατροπής των μεταρρυθμίσεων σοσιαλδημοκρατικής ή κεϊνσιανής έμπνευσης των μέσων του
20ού αιώνα, τότε θα δούμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί ένα αντεπαναστατικό σχέδιο που
εντείνει την κοινωνική ανισότητα (Harvey, 2016; Heynen et al., 2007). Βασικές εκφράσεις της
αυξανόμενης κοινωνικής ανισότητας που προκαλεί ο νεοφιλελευθερισμός αποτελούν οι αλλαγές
στη διανομή του εισοδήματος εις βάρος της εργατικής τάξης, η άμεση πολιτική επίθεση κατά των
εργατικών συνδικάτων, οι αντεργατικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αποδυνάμωση του κόσμου
της εργασίας, η δημιουργία διαφόρων «φουσκών» (bubbles) στην αγορά περιουσιακών στοιχείων, η τάση κάλυψης της πτώσης των καπιταλιστικών κερδών μέσω της μείωσης των μισθών, η
προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ μείωσης των μισθών και αύξησης της πραγματικής
ζήτησης μέσω της ώθησης της οικονομίας του χρέους στα όριά της (Harvey, 2012), καθώς και οι
εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και επαναρρυθμίσεις ή καταργήσεις προστατευτικών νομοθετικών
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διατάξεων. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο σκοπός και το συνολικό αποτέλεσμα
των επιμέρους νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων δεν είναι η ανατροπή του κράτους εν γένει,
αλλά η ανατροπή και η αναδιάρθρωση ενός συγκεκριμένου κράτους που έχει μεταφραστεί στις
περισσότερες από τις προηγμένες καπιταλιστικές χώρες σε μία σαφή και στρατηγική επίθεση
εναντίον του λεγόμενου κεϋνσιανού κράτους πρόνοιας. Η εν λόγω επίθεση έχει συνοδευτεί τις
περισσότερες φορές από την ανάπτυξη νέων κρατικών μορφών, ρυθμιστικών μηχανισμών και
καθεστώτων διακυβέρνησης, που έχουν ως κύριο σκοπό να εδραιώσουν και να διαχειριστούν την
αυξανόμενη επέκταση των αγορών. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως εξηγούν οι
Peck και Tickell (2007), αυτό περιελάμβανε την αποκατάσταση του «μονομερούς δικαιώματος
διαχείρισης» που προϋπέθετε μία σαφή επίθεση στις οργανωμένες δομές του εργατικού κινήματος,
τη στροφή προς οικονομικές πολιτικές προσανατολισμένες προς την αγορά, την κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων, την ιδιωτικοποίηση των εθνικοποιημένων βιομηχανιών σε συνδυασμό
με την απελευθέρωση βασικών τομέων της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, την επέκταση
των χρηματοπιστωτικών αγορών που συνοδεύτηκε από τη διεθνοποίηση του λεγόμενου City of
London και την εντατικοποίηση των ανταγωνιστικών σχέσεων στην αγορά εργασίας που οδήγησαν
στη διάβρωση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων. Όπως γράφουν οι Peck και Tickell
(2007, σελ. 28), τα παραπάνω αποτέλεσαν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανατροπής των
«συνόρων» του κράτους προκειμένου να διευρυνθεί ο χώρος των ιδιωτικών συμφερόντων, να
προωθηθεί ο ανταγωνισμός και να στηριχτούν οι ατομικές έναντι των κοινωνικών ελευθεριών.
Όπως μπορούμε να υποθέσουμε από τα παραπάνω, οι σχέσεις κοινωνίας-φύσης δε θα ήταν
δυνατό να παραμείνουν αλώβητες από τον νεοφιλελευθερισμό (βλ. Apostolopoulou and Adams,
2015). Όπως οι Heynen et al. (2007) εξηγούν η σχέση μεταξύ νεοφιλελεύθερης μεταρρύθμισης
και περιβαλλοντικής πολιτικής και διακυβέρνησης είναι εγγενής στην ιστορία του νεοφιλελευθερισμού και τις βασικές στοχεύσεις του, δηλαδή να διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί η παραγωγή,
κυκλοφορία και ανταλλαγή εμπορευμάτων, να στηριχτούν τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας,
να επεκταθούν οι ευκαιρίες για επενδύσεις κεφαλαίου και να στηριχτεί η καπιταλιστική συσσώρευση. Η διαβρωτική επίδραση του νεοφιλελευθερισμού στη μη ανθρώπινη φύση έχει εκφραστεί μέσω μίας σειράς νέων όρων που δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν τη νεοφιλελεύθερη
εισβολή στις σχέσεις κοινωνίας-φύσης. Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν τις έννοιες της «νεοφιλελευθεροποίησης της φύσης» (neoliberalization of nature), της «νεοφιλελεύθερης» ή «καπιταλιστικής»
φύσης (neoliberal/capitalist natures) και, πιο πρόσφατα, τον όρο «νεοφιλελεύθερη διατήρηση»
(neoliberal conservation). Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να περιγράψουν τις σχέσεις κοινωνίας-φύσης στην εποχή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας σημαντικής κριτικής βιβλιογραφίας που, μεταξύ άλλων, διερευνά σε
τι ακριβώς συνίσταται η νεοφιλελευθεροποίηση της φύσης και ποια φαινόμενα και διαδικασίες τη
σηματοδοτούν (βλ. π.χ. Apostolopoulou et al., 2014; Apostolopoulou and Adams, 2015; Bakker,
2010; Birch et al., 2010; Büscher et al., 2012, 2014; Heynen and Robbins, 2005; Heynen et al.,
2007; Holmes and Cavanagh, 2016; Massé and Lunstrum, 2016; McCarthy and Prudham, 2004).
Παρόλο που μια εις βάθος ανασκόπηση της κριτικής βιβλιογραφίας για τον νεοφιλελευθερισμό
και τη φύση είναι πέρα από το σκοπό αυτού του άρθρου, θα ήθελα να αναφερθώ εδώ σε μια σειρά σημαντικών δημοσιεύσεων του Noel Castree (2008a, 2008b, 2010) σχετικά με την περιβαλλοντική λογική του νεοφιλελευθερισμού. Ο Castree, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στις αναλύσεις
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του Μαρξ και του Πολάνυ, υποστηρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον έξι κεντρικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το νεοφιλελευθερισμό της φύσης τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το
πρώτο στοιχείο είναι η ιδιωτικοποίηση, που ορίζεται ως η απόδοση σαφών δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά φαινόμενα που ήταν προηγουμένως δημόσια,
κρατικά, ή ανήκαν σε κοινότητες πολιτών. Το δεύτερο στοιχείο είναι η εμπορευματοποίηση, που
ορίζεται ως η απόδοση τιμών σε φαινόμενα που δεν συμπεριλαμβανόντουσαν μέχρι πρότινος στην
αγορά και δεν είχαν τιμή. Το τρίτο στοιχείο είναι η απορρύθμιση, δηλαδή η μείωση της κρατικής
παρέμβασης και ρύθμισης σε σημαντικούς τομείς που αφορούν στο περιβάλλον και στην κοινωνική ζωή, και η παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων σε αυτοδιοικήσεις. Το τέταρτο στοιχείο
είναι η λεγόμενη φιλική προς την αγορά επαναρύθμιση, δηλαδή η ανάπτυξη κρατικών πολιτικών
για τη διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματοποίησης και της οικονομικής εκμετάλλευσης σημαντικών πλευρών της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ζωής. Το πέμπτο στοιχείο είναι
η υιοθέτηση των κανόνων και του τρόπου λειτουργίας της αγοράς στον εναπομένοντα δημόσιο
τομέα, που αναφέρεται ουσιαστικά στην κρατική προσπάθεια να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη λογική του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή ως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το
έκτο στοιχείο είναι η κρατική ενθάρρυνση προς την κοινωνία των πολιτών και κυρίως διαφόρων
φιλανθρωπικών οργανώσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) να αναλάβουν την
παροχή υπηρεσιών που μέχρι πρότινος τα κράτη παρείχαν στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων
κεντρικών πλευρών του κράτους πρόνοιας.

3. Η περιβαλλοντική πολιτική ως κοινωνική πολιτική: Νεοφιλελεύθερη
λιτότητα και κοινωνική-περιβαλλοντική ανισότητα την εποχή της κρίσης
Από τότε που άρχισε να ξεδιπλώνεται η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η κατάσταση
του νεοφιλελευθερισμού βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων. Το 2008, ο Neil Smith
ισχυρίστηκε ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι «νεκρός αλλά κυρίαρχος»3, σε μια «κατάσταση ατροφίας»,
αλλά με την οικονομική και στρατιωτική του δύναμη να συνεχίζει να έχει καταστροφικές συνέπειες,
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ανθρώπους. Το 2009, ο Eric Hobsbawm4 ισχυρίστηκε ότι,
αν και δεν ήταν ακόμα γνωστό πόσο σοβαρές και διαρκείς θα ήταν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης, σίγουρα θα σηματοδοτούσαν το τέλος του είδους του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς που
κυριάρχησε στον κόσμο τα χρόνια που ακολούθησαν από τις κυβερνήσεις της Margaret Thatcher
και του Ronald Reagan. Tην ίδια περίοδο, ο David Harvey5 έθετε το ερώτημα αν η κρίση σηματοδοτεί «το τέλος του νεοφιλελευθερισμού» για να υποστηρίξει ότι η απάντηση μόνο απλή δεν είναι.
Σήμερα, σε πολλά μέρη του πλανήτη, ο νεοφιλελευθερισμός παραμένει πιο ζωντανός από
ποτέ, ακόμα και αν χάνει όλο και περισσότερο τη νομιμοποίηση του (Apostolopoulou and CortesVazquez, 2019; Harvey, 2019). Αλλά πώς καταλήξαμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα; Μετά
την οικονομική κρίση του 2008 και όταν η άμεση ανάγκη για τη διάσωση των τραπεζών έληξε, η
κρίση μετατοπίστηκε από μια χρηματοπιστωτική κρίση του τραπεζικού τομέα σε μια δημοσιονομική
3. https://www.berghahnjournals.com/view/journals/focaal/2008/51/focaal510113.xml
4. http://banmarchive.org.uk/collections/mt/pdf/98_11_04.pdf
5. https://www.counterpunch.org/2009/03/13/is-this-really-the-end-of-neoliberalism/
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κρίση του κράτους. Η μετατόπιση αυτή στόχο είχε την προστασία των συμφερόντων των τραπεζών,
των μεγαλο-ομολογιούχων και σημαντικών μερίδων του κεφαλαίου (Lapavitsas et al., 2011). Αυτό
οδήγησε σε μια ραγδαία επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών και σε θεμελιώδεις αλλαγές σε
όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης και σε όλους τους τομείς πολιτικής σε πολλές χώρες στον κόσμο
και ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη. Όπως οι Lapavitsas et al. (2010) εξηγούν τα πακέτα «διάσωσης»
για τις οικονομίες της περιφέρειας της ΕΕ (από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-ΔΝΤ)
καθοδηγήθηκαν από τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και την τυφλή της πίστη στις αρετές της δημοσιονομικής λιτότητας τόσο ως θεραπεία όσο και ως πρόληψη των οικονομικών κρίσεων. Η κρίση
φυσικά δεν περιορίστηκε στη νότια Ευρώπη. Τα προγράμματα αυστηρής λιτότητας γνώρισαν ευρεία
διάδοση μετά το 2008 στις περισσότερες χώρες της ΕΕ αλλά και στις ΗΠΑ (βλέπε Apostolopoulou
and Adams, 2015; Cahill, 2011; Calvario et al., 2017). Συνολικά, και παρά κάποιους αρχικούς προβληματισμούς και ορισμένα μέτρα τόνωσης, οι κυβερνήσεις της ΕΕ, με κλασικό νεοφιλελεύθερο
τρόπο, επέβαλαν δρακόντεια λιτότητα (Harvey, 2011; Lapavitsas et al., 2011). Αυτό εκφράστηκε στη
δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών, στην αύξηση των έμμεσων φόρων, στη μείωση μισθών
και συντάξεων, και στην κατάρρευση του κράτους πρόνοιας και συνοδεύτηκε από εκτεταμένες απορρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας, γης και φυσικών πόρων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσα στο
ευρύτερο πλαίσιο της κυριαρχίας πολιτικών λιτότητας που, όπως εξηγούν οι Gray και Barford
(2018), ανασχημάτισαν τη σχέση μεταξύ κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης μεταφέροντας, μεταξύ
άλλων, τη δημοσιονομική κρίση στην τοπική αυτοδιοίκηση (Peck, 2012), προκαλώντας την όξυνση της ανισότητας μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων και την επιδείνωση της χωρικής αδικίας. Όπως
εξηγεί ο Harvey (2011) η λιτότητα συνιστά μια ταξική πολιτική που οδηγεί στην αναδιάρθρωση
της κοινωνίας και την ιδιοποίηση των κοινών (με την έννοια των «commons»). Αυτό εκφράστηκε μετά το 2008 μέσα από την εφαρμογή ενός συνόλου πολιτικών που επέφεραν περικοπές6 στις
κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και
της περιβαλλοντικής προστασίας, μείωση των δημόσιων επενδύσεων, αύξηση της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και βασικών τομέων της οικονομίας, μείωση των μισθών7, των
συντάξεων, και των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και μεταφορά της ευθύνης της κοινωνικής
αναπαραγωγής σε ιδιώτες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς (Apostolopoulou and Adams, 2015;
Harvey, 2011; Gray and Barford, 2018; Karanikolos et al., 2013; Lipman, 2015).
Οι εν λόγω αλλαγές συνοδεύτηκαν από μία πιο ρεβανιστική φάση της νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης (Peck, 2012; Harvey, 2019) που έγινε εμφανής, μεταξύ άλλων, στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση των πόλεων, η οποία συχνά έλαβε τη μορφή αστικών πολιτικών λιτότητας (Theodore
et al., 2011). Αυτό εκφράστηκε στις εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις του αστικού χώρου, τις μειώσεις
στις δημόσιες δαπάνες και την υλοποίηση έργων στήριξης της ευημερίας και της ποιότητας ζωής
στην πόλη καθώς και στην εμβάθυνση του νεοφιλελευθερισμού τόσο του αστικού χώρου όσο και
της αστικής φύσης (Apostolopoulou et al., 2014; Apostolopoulou and Adams, 2015), με τερά6. Βλέπε https://www.theguardian.com/business/2012/may/08/austerity-europe-what-does-it-mean; https://
thepressproject.gr/mnimonio-3-genikeusi-tis-ftoxeias-me-antallagma-tin-paramoni-stin-eurozoni/
7. Σύμφωνα με τον ILO (International Labour Office) η οικονομική κρίση οδήγησε σε σημαντική μείωση των μισθών
σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη από το 2008 και 2009, βλέπε: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_149929/lang--en/index.htm
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στιες –άνισες- συνέπειες για τους κατοίκους των πόλεων (Peck, 2012; Harvey, 2012). Στις παραπάνω πολιτικές πρέπει να προστεθεί η απορρύθμιση μίας σειράς περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και
πολιτικών προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η απορρύθμιση και
απλοποίηση των πολιτικών για τη γη και το χωροταξικό σχεδιασμό, η εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση της γης και των φυσικών πόρων (Apostolopoulou and Adams, 2015; Apostolopoulou and
Cortes-Vazquez, 2019; Cortes-Vazquez and Apostolopoulou, 2019). Κρίσιμο ρόλο διαδραμάτισε και η χρήση της παγίδας του χρέους ως πρωταρχικού μέσου συσσώρευσης, επιβεβαιώνοντας
ότι η δημιουργία κρίσεων και η διαχείριση τους στην παγκόσμια σκηνή αντανακλά με ξεκάθαρο
τρόπο την άνιση οικονομική και γεωγραφική ανάπτυξη του καπιταλισμού (Harvey, 2007).
Ένα βασικό και ποιοτικά νέο στοιχείο στις σχέσεις φύσης-κοινωνίας, το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο που σηματοδοτεί την ένταση της νεοφιλευθεροποίησης της φύσης την εποχή μετά το
2008, είναι η συνύπαρξη, και μερικές φορές ακόμη και η συμβιωτική σχέση, μεταξύ των διαδικασιών πράσινης και μη πράσινης υφαρπαγής της φύσης. Ο όρος «πράσινη υφαρπαγή» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους η γη και οι φυσικοί πόροι ιδιοποιούνται
για περιβαλλοντικούς σκοπούς και μπορεί να γίνει κατανοητός ως μέρος της ευρύτερης συζήτησης που αφορά στην υφαρπαγή γης (Fairhead et al., 2012; Borras et al., 2012). Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αποτελούν οι πολιτικές που αφορούν στα βιοκαύσιμα, τις πληρωμές για την παροχή
οικοσυστημικών υπηρεσιών (payments for ecosystem services), τον οικοτουρισμό (ecotourism) ή
την αντιστάθμιση βιοποικιλότητας και άνθρακα (biodiversity/carbon offsetting). Η πράσινη υφαρπαγή έχει τις ρίζες της στην αποικιοκρατική και νεοαποικιοκρατική απαλλοτρίωση της γης και των
φυσικών πόρων ενώ παράλληλα εισάγει νέες διαστάσεις στην εκμετάλλευση της φύσης μέσω της
εκτεταμένης απαλλοτρίωσης της γης για «πράσινους» σκοπούς και της ριζικής αναδιάρθρωσης
των κανόνων πρόσβασης, χρήσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι οι διαδικασίες πράσινης υφαρπαγής και το στρατηγικό
ενδιαφέρον του καπιταλισμού για την προώθηση μιας νεοφιλελεύθερης εκδοχής της διατήρησης
της φύσης μέσω της περαιτέρω ενσωμάτωσής της στη λειτουργία της αγοράς, λαμβάνει χώρα
παράλληλα με την ένταση της υφαρπαγής φύσης, συμπεριλαμβανομένων προστευόμενων ειδών
και οικοσυστημάτων, χωρίς καμία πράσινη ή φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματολογία ή
ρητορική. Ονομάσαμε αυτή την τελευταία διαδικασία «μη-πράσινη» υφαρπαγή (Apostolopoulou
and Adams, 2015) και προτείναμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της για τη
σχέση κοινωνίας-φύσης στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού και ιδιαίτερα στην εποχή μετά το
2008. Η «μη-πράσινη» υφαρπαγή αποτελεί ένα ξεχωριστό υποσύνολο της γενικότερης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας της γης και των φυσικών πόρων και η διαλεκτική της σχέση με τις διεργασίες
πράσινης υφαρπαγής τονίζει τις εντεινόμενες περιβαλλοντικές αντιφάσεις του καπιταλισμού και
την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής περιβαλλοντικής θέσης
(Apostolopoulou and Adams, 2015).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα έντασης των διαδικασιών «μη πράσινης» υφαρπαγής αποτελούν
οι μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, από το 2010 έως και σήμερα μία σειρά νέων νόμων άλλαξε ριζικά ένα μεγάλο
αριθμό προηγούμενων διατάξεων που αφορούσαν στη διατήρηση της φύσης και συνολικότερα
στην περιβαλλοντική πολιτική. Οι νέες ρυθμίσεις συνοδεύτηκαν από έναν αυξημένο ρόλο για τον
ιδιωτικό τομέα και τις ανώνυμες εταιρείες, τη συρρίκνωση του προσωπικού σε περιβαλλοντικές
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αρχές, τη συγχώνευση των ήδη λιγοστών περιβαλλοντικών ερευνητικών ιδρυμάτων, την κατάργηση των διοικήσεων των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την περικοπή των κονδυλίων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Παράλληλα με τις περικοπές σε προσωπικό και πόρους, πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία μία εκτεταμένη απορρύθμιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Για την περαιτέρω διευκόλυνση της
“μη-πράσινης” υφαρπαγής, θεμελιώδεις αλλαγές έγιναν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (IMF, 2011; βλ.
νόμοι 3892/2011 & 4014/2011). Οι αλλαγές περιελάμβαναν την απαλλαγή από την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένων έργων εντός περιοχών Natura 2000 (π.χ. έργων
οικιστικής ανάπτυξης, εμπορικών κέντρων) ενώ έδιναν την άδεια για τη δημιουργία «Περιοχών
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» (Π.Ο.Τ.Α.). Κατά την ίδια περίοδο, αρκετοί νόμοι (π.χ.
οι νόμοι 4030/2011; 4042/2011) μείωσαν περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, ευνοώντας εξαιρέσεις από τους κανόνες σχετικά με τη δημιουργία ορειβατικών καταφυγίων, χιονοδρομικών κέντρων ή τουριστικών εγκαταστάσεων σε δασικές περιοχές. Παράλληλα με
αυτές τις εξελίξεις, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις προώθησαν την ιδιωτικοποίηση γης στο πλαίσιο του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), μια “ανώνυμη εταιρεία” που ιδρύθηκε το 2011 στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης
δημοσιονομικής στρατηγικής, ξεκίνησε “το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκποίησης στον κόσμο”, για
να προσελκύσει έσοδα που θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή του χρέους (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Apostolopoulou and Adams, 2015). Είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι πολύ παρόμοιες αλλαγές έγιναν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ αλλά
και του υπόλοιπου πλανήτη με χαρακτηριστικά παραδείγματα την απορρύθμιση, υπό την έννοια
των καταργήσεων προστατευτικών νομοθετικών διατάξεων, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τις
ιδιωτικοποιήσεις γης, ενέργειας και φυσικών πόρων αλλά και την περαιτέρω διείσδυση της αγοράς στη διαχείριση της μη ανθρώπινης φύσης (βλ. Apostolopoulou et al., 2014; Apostolopoulou
and Adams, 2015; Apostolopoulou and Cortes-Vazquez, 2019).
Η παράλληλη εξάπλωσης της πράσινης και μη-πράσινης υφαρπαγής έχει οδηγήσει σε μια
κατάσταση όπου οι στρατηγικές για τη δημιουργία αγορών στη βιοποικιλότητα, το νερό και τον
άνθρακα συνυπάρχουν με την ανατροπή ιστορικών περιβαλλοντικών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Έτσι, μαζί με την αισιοδοξία του νεοφιλελευθερισμού σχετικά με την ικανότητα της πράσινης οικονομίας (δηλαδή του
πράσινου καπιταλισμού) να «σώσει τη φύση», βλέπουμε την απροθυμία ισχυρών τμημάτων του
κεφαλαίου να δεσμευτούν σε μια πιο βιώσιμη πορεία ανάπτυξης όπως εκδηλώθηκε σε σημαντικές
διεθνείς συναντήσεις και συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, οι απαντήσεις στην οικονομική κρίση επικεντρώθηκαν κυρίως
στην απορρύθμιση κεντρικών πολιτικών και οικονομικών ρυθμίσεων (McCarthy, 2012). Αυτές οι
εξελίξεις υπήρξαν ορατές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, αλλά και σε πολλές άλλες
χώρες ανά τον κόσμο όπου οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την οικονομική κρίση ως «δούρειο
ίππο» για να διευκολύνουν την περαιτέρω νεοφιλελευθεροποίηση της φύσης (Apostolopoulou and
Cortes-Vazquez, 2018; Cortes-Vazquez and Apostolopoulou, 2019; Apostolopoulou et al., 2012).
Οι παραπάνω αλλαγές συνοδεύτηκαν όπως ήταν αναμενόμενο από θεμελιώδεις αλλαγές στην
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περιβαλλοντική διακυβέρνηση προς μία βαθύτερη νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Κεντρικό στοιχείο αποτέλεσε η στροφή της διακυβέρνησης προς νέα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ του κράτους,
της αγοράς και της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, των οποίων η ενίσχυση αποτελεί κεντρικό
στοιχείο του νεοφιλελευθερισμού (Harvey, 2005). Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι μετά
την οικονομική κρίση του 2008, στο ευρύτερο πλαίσιο της παρατεταμένης λιτότητας, δηλαδή της
διαρκούς και εκτεταμένης περικοπής των προϋπολογισμών των κυβερνήσεων (Gray and Barford,
2018), η αποκέντρωση των κρατικών εξουσιών στις περιφέρειες και τους δήμους, η οποία υπό
όρους μπορεί να συνιστά προοδευτικό αίτημα, συνοδεύτηκε όχι μόνο από μια περαιτέρω αποχώρηση του κράτους από τους βασικούς τομείς της κοινωνικής πρόνοιας αλλά και από μία αυξανόμενη ανάθεση κρατικών αρμοδιοτήτων σε μη κρατικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και συμβούλους
(Apostolopoulou et al., 2014). Χαρακτηριστικό είναι εδώ το παράδειγμα της Αγγλίας όπου η
στροφή προς την αποκέντρωση της κεντρικής και περιφερειακής εξουσίας οδήγησε σε μία νέα
μορφή τοπικισμού ισχυρά διαμορφωμένου από τις πολιτικές διαρκούς λιτότητας (του λεγόμενου
“austerity localism”, βλ. Apostolopoulou and Adams, 2019). Αυτό σημαίνει ότι μόνο όσοι είχαν
τους πόρους, την τεχνογνωσία και τις κατάλληλες διασυνδέσεις τόσο με την αγορά όσο και με τους
κρατικούς θεσμούς είχαν την εξουσία να διαμορφώνουν τις τοπικές πολιτικές και να παίρνουν μέρος
στη λήψη αποφάσεων (Apostolopoulou et al., 2014; Featherstone et al., 2012). Πολλές τοπικές
κοινωνίες και ακτιβιστές επέκριναν έντονα την αυστηρά οριοθετημένη δυνατότητα παρέμβασης
σε τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις και τη μειωμένη συμμετοχή τους σε δημόσιες ακροάσεις
και διαδικασίες διαβούλευσης λόγω της κριτικής τους στάσης απένταντι στην αγορά, τις κυβερνητικές πολιτικές και τις συνεργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (βλ. Apostolopoulou, 2019).
Πράγματι οι σοβαρές περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση και οι μειώσεις προσωπικού σε
μια σειρά κρατικών υπηρεσιών συνέβησαν ταυτόχρονα με την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την προώθηση εργαλείων πολιτικής που υιοθετούν τη λογική της
αγοράς, και την όξυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης ή και ιδιωτικοποίησης γης (συμπεριλαμβανομένων περιοχών σημαντικής οικολογικής αξίας) με σκοπό την κερδοφορία στους τομείς του
τουρισμού και των ακινήτων, δεδομένου ότι η προνομιακή πρόσβαση στη γη είναι εξαιρετικά
επικερδής για τους επενδυτές (βλέπε Harvey, 1989; Jonas et al., 2011). Οι αλλαγές στη διακυβέρνηση εκδηλώθηκαν και στον αναβαθμισμένο ρόλο των διεθνών οργανισμών, όπως το ΔΝΤ
(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), οι οποίοι από τη δεκαετία του 1980 έχουν εξελιχθεί σε πρωταρχικούς παράγοντες επιβολής νεοφιλελεύθερων πολιτικών (Apostolopoulou and Adams, 2015;
Swyngedouw, 2004). Οι συνδυασμοί δημόσιας, ιδιωτικής και «υβριδικής» διακυβέρνησης (Hodge
and Adams, 2012) αντικατοπτρίζουν μια δυναμική αποδόμηση και ανακατασκευή της κλίμακας
της διακυβέρνησης η οποία δεν είναι φυσικά πολιτικά ουδέτερη. Οι αλλαγές στη διακυβέρνηση,
συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αφορούν στο περιβάλλον, την πόλη και τη φύση, διαμορφώνονται από και εκφράζουν σχέσεις εξουσίας (Apostolopoulou and Paloniemi, 2012) και
οδηγούν στην καθιέρωση μηχανισμών αποκλεισμού συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και
τάξεων (Swyngedouw, 2000) με αξιοσημείωτο παράδειγμα την παγίωση της εξουσίας των ιδιωτικών συμφερόντων που συνεπάγεται την απώλεια δικαιωμάτων για την κοινωνική πλειψηφία (για
μία αναλυτική περιγραφή των αλλαγών στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση μετά το ξέσπασμα
της οικονομικής κρίσης βλέπε Apostolopoulou et al., 2014). Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ
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τικά παραδείγματα στην Ευρώπη την καταστολή των αγώνων ενάντια στο fracking στην Αγγλία,
ενάντια στις εξορύξεις στην Ελλάδα (Σκουριές), τη Ρουμανία και τη Φινλανδία, ενάντια στις κινητοποιήσεις στο πάρκο Γκεζί στην Τουρκία αλλά και την πρόσφατη καταστολή των ακτιβιστικών
δράσεων για την κλιματική αλλαγή των Extinction Rebellion στην Αγγλία.
Όπως υποστηρίζει ο Harvey (2010), οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις οδηγούν σε αναδιαρθρώσεις, νέα μοντέλα ανάπτυξης, νέες σφαίρες επενδύσεων και νέες μορφές ταξικής εξουσίας: αυτό
ισχύει και για τις πολιτικές περιβάλλοντος και διατήρησης της φύσης ως πολιτικές που βρίσκονται
στο κέντρο του κράτους πρόνοιας και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κοινωνικής
πολιτικής. Πράγματι, η εντατικοποίηση της νεοφιλελευθεροποίησης της μη ανθρώπινης φύσης,
μια διαδικασία που προκαλείται από την οικονομική κρίση και την εντείνει (Peck et al., 2012),
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μετά το 2008 εποχής (βλέπε Apostolopoulou et al., 2014, 2018;
Apostolopoulou and Adams, 2015) μαρτυρώντας τόσο τον βασικό ρόλο της φύσης στη συσσώρευση κεφαλαίου (Marx, 1887) όσο και τον καταστροφικό ρόλο του νεοφιλελευθερισμού για τη
φύση και τον άνθρωπο. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι η νεοφιλελεύθερη λιτότητα σηματοδότησε τόσο τη μείωση των δημόσιων δαπανών για την περιβαλλοντική και κοινωνική πρόνοια (welfare), όσο και την εμφάνιση και παγίωση νέων μορφών καπιταλιστικής συσσώρευσης
ιδιωτικοποιώντας ή/και απαλλοτριώνοντας φυσικούς πόρους (π.χ. μέταλλα, δάση, πάρκα) και
πλήττοντας την πρόσβαση σε δημόσιους, ασφαλείς πράσινους χώρους, τα δικαιώματα στέγασης,
την αίσθηση του ανήκειν, την καθημερινή ασφάλεια. Η οικονομική κρίση σηματοδότησε, λοιπόν,
μια ταυτόχρονη εντατικοποίηση της οικονομικής εκμετάλλευσης της φύσης και επιδείνωση των
συνθηκών διαβίωσης και αναπαραγωγής της κοινωνικής πλειοψηφίας καθιστώντας σαφές ότι η
περιβαλλοντική πολιτική δε μπορεί να ιδωθεί ξεχωριστά από άλλες πλευρές της κοινωνικής πολιτικής. Ίσως το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι η απώλεια οικοσυστημάτων που έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία την ίδια στιγμή με την επίθεση στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα
των πολιτών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της υπαίθρου της Αγγλίας. Μια
πρόσφατη έρευνα κατέγραψε απώλεια 22.000 εκταρίων πράσινου χώρου μεταξύ του 2006 και
του 2012, δηλαδή μιας έκτασης γης διπλάσιας από το μέγεθος του Λίβερπουλ η οποία μετατράπηκε σε «τεχνητές επιφάνειες», κυρίως κατοικίες. Αυτό περιλαμβάνει την απώλεια περισσότερων
από 7.000 εκταρίων δάσους, 14.000 εκταρίων γεωργικής γης και 1.000 εκταρίων υγροτόπων
(Mathiesen, 2015). Αυτή η απώλεια πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την επιβολή σκληρών
μέτρων λιτότητας που επιδείνωσαν την ποιότητα ζωής των χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων
οδηγώντας σε κοινωνικούς αγώνες σε όλη τη χώρα ενάντια στις κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις της οικονομικής εκμετάλλευσης πράσινων χώρων και φυσικών οικοσυστημάτων μέσα και
έξω από την πόλη, εκτεταμένης αστικοποίησης και αστικής εξάπλωσης (Apostolopoulou, 2019).

4. Κοινωνικά-περιβαλλοντικά κινήματα την εποχή της οικονομικής κρίσης
Οι παραπάνω εξελίξεις καταδεικνύουν ότι την τελευταία δεκαετία οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις, υπό την άμεση επιρροή μεγάλων βιομηχανιών, εταιρικών λόμπυ και ισχυρών καπιταλιστικών συμφέροντων, στήριξαν και προώθησαν την περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση της
φύσης αγνοώντας τις κοινωνικές-οικολογικές συνέπειες των εκτεταμένων αλλαγών στις χρήσεις
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γης, την άνιση κατανομή του περιβαλλοντικού κόστους και τους κοινωνικούς, οικονομικούς και
πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ τοπικών κοινωνιών, τοπίων και πράσινων χώρων. Αυτό είχε ως
άμεσο αποτέλεσμα πολυάριθμες κοινότητες να βλέπουν τα δικαιώματα τους για καθαρό νερό και
καθαρό αέρα, πρόσβαση στη φύση, αξιοπρεπή στέγαση, ασφαλείς και δημόσιους χώρους πρασίνου μέσα στις πόλεις, και ποιότητα ζωής στις περιοχές όπου ζουν και δουλεύουν, να απειλούνται
ή και να χάνονται.
Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ ότι παρόλο που η ιδιοποίηση και η εκμετάλλευση της φύσης
βρίσκεται ιστορικά στον πυρήνα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής (Marx, 1887), η σημερινή
εντατικοποίηση της οικονομικής εκμετάλλευσης και υποβάθμισης της φύσης και κυρίως των διαδικασιών μη-πράσινης υφαρπαγής, ειδικά σε χώρες με ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως
για παράδειγμα στην Ελλάδα, σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου οι κυβερνήσεις παίρνουν πίσω
περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που ναι μεν έχουν επηρεαστεί από τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών μερίδων του κεφαλαίου αλλά έχουν πρωτίστως κερδηθεί από περιβαλλοντικά και κοινωνικά κινήματα και σκληρή ταξική πάλη (σχετικά με το τελευταίο βλέπε Harvey, 2005; Vlachou,
2005). Σε πολλές περιπτώσεις, ο αποκλεισμός ομάδων της τοπικής κοινωνίας λαμβάνει χώρα
παράλληλα με την αναβάθμιση του ρόλου μη εκλεγμένων θεσμών και την κυβερνητική καταστολή των κοινωνικών-περιβαλλοντικών αγώνων. Το τελευταίο μαζί με την περαιτέρω συρρίκνωση
του κράτους πρόνοιας δείχνει ότι η νεοφιλελεύθερη ρητορική καθίσταται ολοένα και περισσότερο αντιδημοκρατική και συνοδεύεται από μία στροφή προς αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης
(Apostolopoulou et al., 2014; Swyngedouw, 2005).
Η σημαντική αύξηση των κοινωνικών-περιβαλλοντικών συγκρούσεων ειδικά μετά το 2008,
δηλαδή την περίοδο που ακολούθησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αναδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τα σοβαρά ζητήματα κοινωνικής-περιβαλλοντικής και
χωρικής δικαιοσύνης που έχουν προκύψει την τελευταία δεκαετία λόγω των παραπάνω εξελίξεων (Apostolopoulou and Cortes-Vazquez, 2019) και φέρνει στο επίκεντρο την εγγενή αδυναμία του καπιταλισμού να διατυπώσει μια θετική απάντηση στην πρόκληση της διαχείρισης της
μη ανθρώπινης φύσης (Harvey, 2011). Κατά την ημερομηνία γραφής του εν λόγω άρθρου, o
Περιβαλλοντικός Άτλας Δικαιοσύνης (Environmental Justice Atlas8), ένας συνεργατικός χάρτης
κοινωνικών-περιβαλλοντικών συγκρούσεων ανά τον κόσμο, είχε ήδη καταγράψει 3.042 περιπτώσεις συγκρούσεων (Temper et al., 2018). Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στον Άτλαντα οι συγκρούσεις κατανέμονται άνισα σε όλο τον κόσμο με τη νότια Ευρώπη να αποτελεί ένα
από τα επίκεντρα των συγκρούσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η άνιση ανάπτυξη αποτελεί εγγενές
χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής παραγωγής της φύσης (Smith, 2010; Harvey, 2005, 2010).
Παρά την ένταση κάποιων φαινομένων στο Νότο από το 2008 έχουμε δει σημαντικά κινήματα
αντίστασης σε όλη την Ευρώπη: διαδηλώσεις κατά της εξόρυξης υδρογονανθράκων στη Γαλλία,
τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και
πρόσφατα και την Ελλάδα, διαμαρτυρίες κατά των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, Ιρλανδία,
την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημαντικούς
αγώνες κατά των εξορύξεων χρυσού στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τις σκανδιναβικές χώρες
(ειδικά στη Σουηδία και τη Φινλανδία) καθώς και σημαντικούς αγώνες ενάντια στις πολιτικές
8. https://ejatlas.org/
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αντιστάθμισης του άνθρακα και της βιοποικιλότητας στην Αγγλία και τη Γαλλία. Το εύρος και η
πολυσυλλεκτικότητα των κοινωνικών-περιβαλλοντικών αγώνων που έχουν ξεσπάσει κυρίως τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, και οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί σημαντικά από την
οικονομική κρίση, αντικατροπτίζεται με σαφήνεια στον πρόσφατα δημοσιευμένο τόμο μας που
εστιάζει στο λεγόμενο «Δικαίωμα στη Φύση» (Apostolopoulou and Cortes-Vazquez, 2019). Στον
τόμο αυτό αγώνες ενάντια στις κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις των εξορυκτικών βιομηχανιών στην Κολομβία, το Εκουαδόρ και τη Ρωσία, ενάντια στον πετρελαιαγωγό Keystone στη
Νεμπράσκα, τις δραστηριότητες αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην
Αφρική, την εξόρυξη χρυσού στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και την εξόρυξη υδρογονανθράκων
στην Αγγλία, συναντιούνται με τους αγώνες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού στην Αίγυπτο, τους αγώνες για «τροφική δικαιοσύνη» (food justice) στη Μοζαμβίκη και τη Λατινική Αμερική, τις διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο και των ταξικών συνεπειών του
αστικού εξευγενισμού στο Μπρούκλιν, και τις εκστρατείες κατά των μεγάλων έργων υποδομής
(megaprojects) σε όλη την Ευρώπη.
Όπως δείχνουν οι παραπάνω περιπτώσεις αλλά και μία σειρά άλλων αγώνων που έχουν αναδυθεί την τελευταία δεκαετία η άνιση γεωγραφική ανάπτυξη εντείνει την κοινωνική και χωρική
αδικία (Soja, 2010) και απαιτεί την οικοδόμηση δικτύων αλληλεγγύης (Hadjimichalis, 2011).
Πράγματι, παράλληλα με το ξέσπασμα συγκρούσεων, νέα κοινωνικά-περιβαλλοντικά κινήματα
αναδύονται με σκοπό να διατυπώσουν μία κριτική αφήγηση ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και
να υπερασπιστούν μια ριζικά διαφορετική σχέση κοινωνίας-φύσης συχνά αμφισβητώντας άμεσα
την καπιταλιστική λογική (Temper et al., 2018) και μερικές φορές διακινδυνεύοντας ακόμη και τη
ζωή των εμπλεκόμενων ακτιβιστών9. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων κινημάτων και αντίστοιχων
ριζοσπαστικών αιτημάτων “από τα κάτω” αποτελούν: (i) οι καταλήψεις δημόσιων χώρων και η
δημιουργία κατασκηνώσεων αντίστασης ως μέσο διαμαρτυρίας ενάντια σε εξορυκτικές δραστηριότητες αλλά και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της γης και των φυσικών πόρων, την κρίση κατοικίας
και τη νεοφιλελευθεροποίηση του δημόσιου χώρου και της φύσης, (ii) η δημιουργία ελεύθερων,
συνεργατικών, καινοτόμων κοινοπραξιών που βασίζονται στην ηθική της αλληλεγγύης και της
φροντίδας ως τρόπου επίτευξης κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και ανάκτησης του
δικαιώματος για αξιοπρεπή καθημερινότητα ζωής και προώθηση εναλλακτικών, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμων, πρακτικών ενάντια στην εφαρμογή πολιτικών λιτότητας (π.χ. δημόσιων
περικοπών στη συντήρηση δρόμων, την εκπαίδευση, την κοινωνική στέγαση, τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος), (iii) η στήριξη μιας εναλλακτικής, χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης, διαβίωσης ως απάντηση στις αλληλοσυνδεόμενες κρίσεις κατοικίας
και στέγασης, παραγωγής τροφίμων και ενέργειας. Παρόλο που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τα
μέσα (οικονομικούς πόρους ή/και πρόσβαση στη γη) για να δημιουργήσουν τέτοιες κοινότητες,
οι εν λόγω πρακτικές προσφέρουν πολύτιμες ιδέες (π.χ. κοινοτική και τοπική καλλιέργεια τροφίμων, τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές λύσεις στέγασης και κοινοκτημοσύνης
των πόρων) για το πως θα μπορούσαν να μοιάζουν οι κοινωνικές κατοικίες τον 21ο αιώνα και
αποτελούν σημαντικά εργαλεία αμφισβήτησης των σχέσεων ιδιοκτησίας, (iv) περιπτώσεις κοινοτικής κηπουρικής και δημιουργίας αυτοδιαχειριζόμενων αγρών, (v) συστήματα άρδευσης που
9. https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/02/almost-four-environmental-defenders-a-week-killed-in-2017
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λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας με σκοπό την κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργική παραγωγή και την ενίσχυση των αγώνων τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων Ιθαγενών, για την επίτευξη και τη διατήρηση εδαφικής αυτονομίας και συνεργατικών,
κοινωφελών πρακτικών παραγωγής, (vi) δημιουργία συνεταιρισμών και δομών αλληλεγγύης
από κοινωνικά ιατρεία και σχολεία μέχρι δίκτυα διακίνησης προϊόντων.
Τουλάχιστον τρεις παρατηρήσεις είναι κρίσιμες εδώ. Πρώτον, όπως γίνεται σαφές από τα
παραπάνω παραδείγματα πολλά κινήματα που αναδύθηκαν την τελευταία δεκαετία θέτουν στο
επίκεντρο των αιτημάτων και διεκδικήσεων τους μία σειρά διακριτών αλλά αλληλένδετων περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Αυτό επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι οι περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ευρύτερων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων
που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο που ακολούθησε την κρίση του 2008 με αποτέλεσμα την
επιδείνωση των όρων διαβίωσης και την ποιότητα ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι
κάτι που έγινε αντιληπτό σε πολλές τοπικές κοινωνίες οι οποίες κατανόησαν και βίωσαν την
ένταση της οικονομικής εκμετάλλευσης και υποβάθμισης της φύσης ως μέρος μίας συνολικότερης επίθεσης ενάντια στα δικαιώματα τους. Έτσι, οι αγώνες για την υπεράσπιση του δικαιώματος
πρόσβασης σε δημόσιους πράσινους χώρους μέσα και έξω από την πόλη ή για τη διατήρηση της
υπαίθρου συνδέονται πλέον άμεσα με αγώνες για το δικαίωμα στην κατοικία, αιτήματα αποανάπτυξης ή εναντίωση σε έργα υποδομής χωρίς κοινωνικό όφελος. Δεύτερο, τα εν λόγω κινήματα
πολύ συχνά όχι μόνο προσπαθούν να εναντιωθούν στις συνέπειες των αλληλένδετων κρίσεων του
καπιταλισμού (κλιματική, οικολογική, κατοικίας, ενεργειακή), αλλά και να συζητήσουν ανοιχτά
τρόπους μετάβασης σε μετα-καπιταλιστικές κοινωνίες. Τρίτo, η επέκταση της αστικοποίησης μέσα
και έξω από την παραδοσιακή πόλη έχει οδηγήσει στο να μπορούν οι αγώνες μέσα στις πόλεις να
συνδεθούν, τόσο αναλυτικά όσο και πολιτικά, με κινητοποιήσεις ενάντια στις απαλλοτριώσεις και
ιδιωτικοποιήσεις γης και έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας (φράγματα, αυτοκινητόδρομοι, αγωγοί, ορυχεία) σε φαινομενικά απομακρυσμένες περιοχές. Όπως εξηγούν οι Brenner και Schmid
(2015), από τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, την Ινδία και την Κίνα έως τη Βραζιλία, το Μεξικό και
το βόρειο Καναδά, αναδύονται νέες πολιτικές στρατηγικές από αγρότες, εργάτες, και αυτόχθονες
πληθυσμούς, προκειμένου να αντιταχθούν στην αρπαγή ή/και καταστροφή των κοινωνικών τους
χώρων και των μορφών επιβίωσης τους.

5. Το δικαίωμα στη φύση ως κοινωνικό δικαίωμα στην εποχή του Ανθρωπόκαινου: Η περιβαλλοντική δικαιοσύνη ως άρρηκτα συνδεδεμένη με την
κοινωνική δικαιοσύνη
Στην πολιτική οικολογία και την περιβαλλοντική κοινωνιολογία, η περιβαλλοντική δικαιοσύνη
συνήθως αναφέρεται σε ένα κοινωνικό κίνημα που έχει ακριβή ημερομηνία και τόπο γέννησης:
τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συγκεκριμένα τη σύλληψη 414
διαδηλωτών το 1982 που διαμαρτύρονταν για την τοποθέτηση μονάδας τοξικών αποβλήτων στη
χαμηλού εισοδήματος κοινότητα τους στην κομητεία Warren της Βόρειας Καρολίνας. Το κίνημα
αυτό, έχοντας σημαντικές ρίζες στο κίνημα υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των ανθρώπων να αντιστέκονται στην άνιση κατανομή των περιβαλλοντικών
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επιπτώσεων. Σήμερα το κίνημα για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη γνωρίζει σημαντική εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο και συχνά έρχεται αντιμέτωπο με ισχυρή καταστολή. Το κίνημα αυτό
γεννήθηκε από τους αγώνες ανά τον κόσμο κατά της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, δημιουργίας
τεράστιων ορυχείων, φυτειών και μονοκαλλιεργειών, κατασκευή φραγμάτων και εργοστασίων
πυρηνικής ενέργειας, διάθεσης αποβλήτων και αύξησης της ρύπανσης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, επέκτασης των έργων αστικού εξευγενισμού και πολλών άλλων
ζητημάτων εντός και εκτός των ορίων των πόλεων (βλ. https://ejatlas.org/).
Υποστηρίζω ότι η έννοια του «δικαιώματος στη φύση» (Apostolopoulou and Adams, 2019;
Apostolopoulou and Cortes-Vazquez, 2019; Apostolopoulou, 2019; Cortes-Vazquez and
Apostolopoulou, 2019), έχει τη δυνατότητα να σηματοδοτήσει μια ριζικά διαφορετική κατανόηση
των περιβαλλοντικών αγώνων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη συλλογικής διεκδίκησης για την
επίτευξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και την αναγκαιότητα της συνειδητοποίησης
και της συν-δημιουργίας ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνικής παραγωγής και
αναπαραγωγής. Το δικαίωμα στη φύση βρίσκει έμπνευση στο Δικαίωμα στην Πόλη (Lefebvre,
1968, 1996; Harvey, 2008, 2012; Purcell, 2002). Ο Lefebvre έθεσε πρώτος το ζήτημα του Δικαιώματος στην Πόλη το 1968 για να υποστηρίξει την ανάγκη μιας διαφορετικής παραγωγής του
αστικού δημόσιου χώρου που θα στρέφεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση
του και τις βαθιές ταξικές ανισότητες που αυτές προκαλούν. Ο David Harvey, βασιζόμενος στην
ανάλυση του Lefebvre, έχει και αυτός μιλήσει εκτεταμένα για την τεράστια σημασία της διεκδίκησης του δικαιώματος στην πόλη ως μέτρου αντίστασης στις συνέπειες της καπιταλιστικής αστικοποίησης. Το δικαίωμα στην πόλη, που ορίζεται ως το δικαίωμα παρέμβασης με θεμελιώδη και
ριζοσπαστικό τρόπο στη διαδικασία της αστικοποίησης (Harvey, 2012), έχει συνδεθεί άρρηκτα
με διεκδικήσεις που αφορούν στις σχέσεις κοινωνίας-φύσης (Harvey, 2008). Οι αγώνες για την
πρόσβαση σε δημόσιους και ασφαλείς πράσινους χώρους ήταν πάντα στο επίκεντρο πολλών αγώνων για τον αστικό χώρο και εν γένει για την πόλη. Όσο η αστικοποίηση θα εκτείνεται πέρα από

τα όρια της παραδοσιακής πόλης (Brenner and Schmid, 2015) οδηγώντας στην καταστροφή της
φύσης τόσο στην ύπαιθρο όσο και στα όρια των πόλεων αλλά και όσο οι ρεβανσιστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές θα κυριαρχούν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών αστικού αλλά
και «πράσινου»/«οικολογικού» εξευγενισμού (green/ecological gentrification), τόσο το ζήτημα
της φύσης θα λαμβάνει ακόμη κεντρικότερο ρόλο. Η σύνδεση του δικαιώματος στην πόλη με το
δικαίωμα στη φύση αποκτά, λοιπόν, ιδιαίτερη σημασία στο σήμερα. Οι οικονομικές, κοινωνικές,
πολιτιστικές, χωρικές και οικολογικές συνέπειες της έντασης της οικονομικής εκμετάλλευσης και
υποβάθμισης της φύσης και των εκτεταμένων αλλαγών στις χρήσεις γης καθώς η άνιση κατανομή
των συνεπειών αυτών σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τάξεις έχει διαταράξει τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ (και εντός) πολλών τοπικών κοινωνιών,
έχει προκαλέσει τον περιορισμό της δημόσιας πρόσβασης σε οικοσυστήματα και χώρους πρασίνου, έχει εκθέσει πολλές κοινότητες σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων
κινδύνων για τη δημόσια υγεία, και έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό τους από τις περιοχές που ζουν
και εργάζονται προκαλώντας πολύ συχνά τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.
Θέτοντας στην ημερήσια διάταξη της κριτικής έρευνας και της ριζοσπαστικής πρακτικής το
δικαίωμα στη φύση, τόσο ως ερευνητικό αντικείμενο όσο και ως πολιτικό αίτημα (βλ. Harvey,
2008 σχετικά με το δικαίωμα στην πόλη), απαιτεί να δημιουργήσουμε νέα εννοιολογικά και
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μεθοδολογικά εργαλεία. Το δικαίωμα στη φύση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικών δεσμών στρατηγικής σημασίας μεταξύ των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών πτυχών
των αναδυόμενων κινημάτων στην μετά το 2008 εποχή, διότι προβάλλει το ερώτημα του ποιος
ελέγχει τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής εκμετάλλευσης της φύσης, της αστικοποίησης και
της συσσώρευσης κεφαλαίου, επαναπροσδιορίζοντας τη συζήτηση σχετικά με το ποιος ορίζει την
παραγωγή της φύσης και του χώρου και τα συμφέροντα ποιας τάξης εξυπηρετεί αυτή η παραγωγή.
Το δικαίωμα στη φύση είναι μια πολιτική και ακτιβιστική θέση που προσανατολίζεται στο μέλλον,
προσεγγίζοντας τους περιβαλλοντικές αγώνες ως κοινωνικούς αγώνες που αγωνίζονται για μια
ριζικά διαφορετική σχέση κοινωνίας-φύσης αλλά και για ριζικά διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις.
Δεν αποτελεί αποκλειστικό ατομικό δικαίωμα αλλά συλλογικό δικαίωμα/κατάκτηση που τονίζει
την ανάγκη να εμβαθυνθούν και να επεκταθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όχι ως φιλελεύθερα δημοκρατικά δικαιώματα εγγυημένα
από το κράτος, αλλά ως πολιτικές απαιτήσεις κινητοποιημένων ομάδων (Lefebvre, 2003; Purcell
and Tyman, 2015), αναγνωρίζοντας ότι η περιβαλλοντική δικαιοσύνη είναι αδύνατη χωρίς την
κοινωνική δικαιοσύνη (και αντίστροφα).
Η σύνδεση του δικαιώματος στην πόλη με το δικαίωμα στη φύση εμπεριέχει μία ακόμη κρίσιμη
πλευρά: την κατανόηση του περιβαλλοντικού κινήματος ως ταξικού κινήματος που κινητοποιείται
γύρω από περιβαλλοντικά επωφελείς πολιτικές που θα θέτουν στο επίκεντρο τους τα υλικά συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας της εργατικής τάξης που βιώνει ταυτόχρονα με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη χειροτέρευση της ποιότητας ζωής της, περικοπές μισθών, αυξανόμενα
χρέη και εργασιακή ανασφάλεια. Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό ενάντια στο κεφάλαιο και υπέρ της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεζόμενων θα
πρέπει να επικεντρωθεί και στην καταπολέμηση της διαρκούς λιτότητας διεκδικώντας το δικαίωμα
των ανθρώπων να εκπληρώνουν τις βασικές ανάγκες αναπαραγωγής της ζωής τους (δηλαδή τις
ανάγκες τους για τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, αγάπη, αναψυχή, κοινωνικές σχέσεις) (βλ. Huber, 2019). Ένα τέτοιο πρόγραμμα απαιτεί την οικοδόμηση ενός κινήματος
που θα καθιστά σαφές ότι οι λύσεις σε μια σειρά κρίσεων (κλιματικής, ενεργειακής, κρίσης στην
υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση), απαιτούν δράση ενάντια στις βιομηχανίες που όχι μόνο
είναι υπεύθυνες για αυτές τις κρίσεις αλλά και επωφελούνται από αυτές.
Υποστηρίζω ότι το δικαίωμα στη φύση αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την παραπάνω κατεύθυνση και προς την αναγκαία ενοποίηση των κοινωνικών-περιβαλλοντικών αγώνων. Το δικαίωμα
στη φύση αποτελεί ένα θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και η σύνδεση του με το δικαίωμα στην
πόλη δείχνει ξεκάθαρα την ανάγκη οργάνωσης των κοινωνικών αγώνων όχι μόνο γύρω από τον
χώρο εργασίας αλλά και από τις συνθήκες στο χώρο διαβίωσης της εργατικής τάξης με στόχο την
αναδημιουργία της καθημερινής ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, την εξάλειψη της φτώχειας,
της καταστροφικής περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κοινωνικής-οικολογικής ανισότητας. Οι
εμβληματικοί κοινωνικοί-περιβαλλοντικοί αγώνες της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανόμενου του αγώνα στις Σκουριές και των πρόσφατων παγκόσμιων κινητοποιήσεων για την κλιματική
δικαιοσύνη, δείχνουν ότι ενάντια στις ηγεμονικές αφηγήσεις που μιλούν για ένα αποκαλυπτικό
και δυστοπικό μέλλον, η παραγωγή της φύσης αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά πολιτικά
ζητήματα του Ανθρωπόκαινου. Αυτό που επιβάλλεται τώρα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η
παρατεταμένη παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού δε θα σταματήσει να παράγει ρεβανιστικές και
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δυστοπικές πολιτικές όσο δεν ηγεμονεύει ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών και αντικαπιταλιστικών
λύσεων. Το δικαίωμα στη φύση μπορεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή αναδεικνύοντας
την ανάγκη να συμπεριληφθούν στρατηγικά θέματα γύρω από το δικαίωμα στην παραγωγή της
φύσης τόσο στην ατζέντα της κριτικής κοινωνικής έρευνας όσο και στην πράξη προκειμένου να
αρχίσει να αντιμετωπίζεται η ανάγκη για μια ριζικά διαφορετική σχέση κοινωνίας-φύσης και για
ριζικά διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις ως πολιτικά εφικτή.
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Το πλαίσιο της αξιολόγησης οφειλών και οφειλετών
από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
Νάσιος Γεώργιος

Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Περίληψη
Οι ασφαλιστικές οφειλές έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ειδικά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Η συσσώρευση μεγάλου ύψους ασφαλιστικών οφειλών υπονομεύει τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Για τον λόγο αυτόν, το 2013 ιδρύθηκε το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), ως μια εξειδικευμένη υπηρεσία, προκειμένου
να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών και της ανάσχεσης
της αύξησής τους. Η λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο. βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αξιολόγηση
οφειλών και οφειλετών, η οποία διαφέρει ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι οφειλές και οι οφειλέτες. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση βρίσκεται στον πυρήνα όλων
σχεδόν των κανόνων δικαίου που αφορούν τις ασφαλιστικές οφειλές αλλά και της επιχειρησιακής
λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. Συνεπώς, η εξειδίκευση και εμπειρία του προσωπικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες αξιολόγησης αποτελεί κρίσιμο - αλλά απαιτούμενο - στοιχείο στο σημερινό
σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον της είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών για την αποδοτική
λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο. προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης.
Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, οφειλέτης, οφειλές, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Abstract
Insurance debts have grown sharply in recent years, especially during the financial crisis. The
accumulation of large amounts of insurance debts undermines the viability of the social security
system. For this reason, in 2013 the Insurance Debt Collection Center (K.E.A.O.) was established
as a specialized service, in order to carry out the difficult task of collecting insurance debts and
halting their growth. The operation of K.E.A.O. is based on the assessment of debts and debtors
that differs depending on the legal framework in which the debts and debtors are included. In any
case, the assessment is at the core of almost all the rules of law concerning insurance debts and the
business operation of K.E.A.O. Therefore, the expertise and experience of the personnel involved
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in the assessment processes are crucial in the current complex environment of the collection of
insurance debts for the efficient operation of K.E.A.O. for the benefit of social security.
Keywords: evaluation, debtor, debts, Insurance Debt Collection Center

1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση στις ανείσπρακτες οφειλές προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, η οποία υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης. Η αύξηση αυτή είναι κυρίως το αποτέλεσμα της αδυναμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις λόγω των οικονομικών συνθηκών (Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας, 2016). Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν ένα από τα
βασικά προβλήματα ως προς τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, γεγονός που έχει
οδηγήσει στην αυστηροποίηση των ποινών σε όσους δεν καταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές,
χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρυσμα, καθώς αυτές συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Ως αποτέλεσμα,
επιβραβεύονται οι ασυνεπείς εργοδότες και ασφαλισμένοι, δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού μεταξύ συνεπών και ασυνεπών ασφαλισμένων και εργοδοτών και επιβαρύνονται
τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλισμένοι (Θεοδωρουλάκης και Κουμαριανός, 2012).
Όπως επισημαίνεται σε σχετικό πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών για το ασφαλιστικό, η μη
καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί μια από τις ενδογενείς και διαρκείς
παθογένειες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που κλονίζει τη βιωσιμότητά του και εμποδίζει
την ανάπτυξή του, καθώς χωρίς έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αποτροπής και καταπολέμησης
της εισφοροδιαφυγής δε δύναται να υπάρξει βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Πόρισμα
της Επιτροπής Ειδικών για το Ασφαλιστικό, 2010). Εάν μάλιστα δε ληφθούν σχετικά μέτρα, το
ασφαλιστικό σύστημα είναι πιθανό να οδηγηθεί σε συνθήκες εκτροχιασμού, καθώς αποτελεί κοινή
διαπίστωση ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο (Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, 2013,
Πόρισμα Επιτροπής Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015, Ρομπόλης, 2015). Πράγματι, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης της
ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται η δυσμενής κατάσταση λόγω της συσσώρευσης των ασφαλιστικών οφειλών και η επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την εξάλειψή τους (βλ. Ν.4046/2012,
σελ. 699 “Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση”, σελ. 703 “Η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα ενισχυθεί”, Ν.4336/2015, σελ. 1018 “για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης”).

2. Η αύξηση των ασφαλιστικών οφειλών και η δημιουργία του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Η διασφάλιση της είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ συνιστώσα
της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και συνεπώς είναι αναγκαία η
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού είσπραξης των οφειλών. Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται
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στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/1974), βασική παράμετρος του οποίου όμως
είναι η υποχρεωτικότητα και ο εξαναγκασμός, στοιχεία που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία
της κοινωνικής ασφάλισης και την εν γένει κοινωνική αποτελεσμαστικότητα. Ο λόγος έγκειται στο
ότι με τη διασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των οφειλών προκύπτει σημαντική ωφέλεια στο κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι διασφαλίζονται σε σημαντικό βαθμό τα έσοδα των ασφαλιστικών
οργανισμών και κατά επέκταση η οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος
και συνεπώς καθίσταται δυνατή η χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών στους ασφαλισμένους
και συνταξιούχους (Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»:244). Για τους λόγους αυτούς, και με τη
σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με το αρ.101 του Ν.4172/2013 ιδρύθηκε στο
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) το
Κ.Ε.Α.Ο. ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιβίωση
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Κανελλόπουλος και Χολέζας, 2015), ενώ στη συνέχεια
μεταφέρθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σύμφωνα με το αρ.54 του
Ν.4387/2016 και πλέον στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
σύμφωνα με το Π.Δ.8/2019 και τις διατάξεις του Ν.4670/2020. Στόχος του Κ.Ε.Α.Ο. είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας και η αύξηση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και η
εξασφάλιση των παροχών των ταμείων και αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εντοπισμού
και καταπολέμησης των διαχρονικών παθογενειών του συστήματος είσπραξης ασφαλιστικών
οφειλών, λήψης μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών και ενίσχυσης
των διαδικασιών είσπραξης οφειλών1. Διασφαλίζεται έτσι η τόνωση του ασφαλιστικού συστήματος, παράλληλα με την ίση μεταχείριση των συνεισφερόντων στην κοινωνική ασφάλιση και τη μη
νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών, 2016, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2019α).
Αν και αρχικά το Κ.Ε.Α.Ο. είχε την αρμοδιότητα είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) άνω των 5.000€ και των οφειλών που κατέστησαν
απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής (σχετ. υπ’ αριθ.
οικ. 13822/1089/02-05-2014 Υ/Α), κατόπιν της έκδοσης των υπ’ αριθ. 58039/3275/28-12-2016
και 29715/2410/30-05-2018 Υ/Α, στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται όλες οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ανεξαρτήτως ύψους, εισπραξιμότητας και καθεστώτος ρύθμισης. Ως αποτέλεσμα, η
αρμοδιότητα του εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών (πλην Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου-Ν.Α.Τ.) και σε οφειλές από τον επικουρικό φορέα και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης
(μετά από έκδοση Υπουργικής Απόφασης) και διαχειρίζεται σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία οφειλές ύψους 37.002.434.080€ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020).
Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο (30-06-2020) ανά Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης και εύρος οφειλής αντίστοιχα.

1. Βλ. https://www.efka.gov.gr/el/kentro-eispraxes-asphalistikon-opheilon-keao.
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Πίνακας 1. Υπόλοιπο οφειλών ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που διαχειρίζεται το Κ.Ε.Α.Ο.
Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης

Πλήθος Μητρώων
Οφειλετών

Τρέχον Υπόλοιπο
Οφειλής (€)

Τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ
Μισθωτών

516.318

19.890.445.983

Μη μισθωτοί e-ΕΦΚΑ

569.289

1.627.346.857

Τ.ΟΑΕΕ

545.981

12.492.956.511

τ.ΟΓΑ

347.756

1.821.726.880

τ.ΕΤΑΑ

41.873

899.645.299

422

40.179.002

15.161

203.748.321

340

26.385.227

τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
τ.ΕΤΕΑΕΠ
Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

37.002.434.080

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020

Πίνακας 2. Πλήθος οφειλετών ανά εύρος οφειλής που διαχειρίζεται το Κ.Ε.Α.Ο.
Εύρος Οφειλής (€)
0-15.000

Πλήθος Μητρώων
Κύρια Οφειλή (€)
Οφειλετών

Πρόσθετα Τέλη (€)

Συνολικές Οφειλές (€)

1.632.481

4.595.456.085

1.044.946.339

5.640.402.424

15.000-30.000

189.239

3.135.638.882

762.136.880

3.897.775.762

30.000-50.000

85.225

2.624.014.013

671.275.480

3.295.289.493

50.000-100.000

80.438

4.224.376.037

1.385.294.032

5.609.670.069

100.000-150.000

24.492

2.125.526.122

832.111.787

2.957.637.909

150.000-200.000

9.525

1.119.563.886

515.198.205

1.634.762.090

200.000-500.000

10.698

1.815.861.462

1.361.370.018

3.177.231.480

500.000-1.000.000

3.029

1.126.298.807

967.743.882

2.094.042.689

4.393.606.047

4.302.016.116

8.695.622.163

25.160.341.341

11.842.092.740

37.002.434.080

1.000.000 -

2.013

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αύξηση των ασφαλιστικών οφειλών, αξίζει να αναφερθεί ότι
το τρέχον υπόλοιπο στις 31-12-2017 ανέρχονταν σε 26.524.267.874€ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2018). Ως εκ τούτου, το Κ.Ε.Α.Ο. καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο
της αντιμετώπισης της βραδυφλεγούς βόμβας των δυσθεώρητων ασφαλιστικών οφειλών στα θεμέλια του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, μιας και ένας ενοποιημένος εκτελεστικός βραχίονας
βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών θεωρείται σημαντικός για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος (International Monetary Fund, 2014, Πόρισμα Επιτροπής Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2015).
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Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει καταφανώς ότι οι ασφαλιστικές οφειλές αποτελούν μια
πτυχή του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και
βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εκάστοτε υπευθύνων σχετικά με την πολιτική της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και την αρχή
της περιόδου των μνημονίων, ο μηχανισμός της αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούμενων
οφειλών δεν είχε τύχει ανάλογης προσοχής και δεν βρίσκονταν στις προτεραιότητες όσον αφορά
τη διαχείριση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ήταν ακριβώς η ανάληψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώρα, και ειδικότερα το αρμόδιο τότε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου ο μηχανισμός της αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών
οφειλών βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Αποφασίστηκε έτσι ένα καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα σχέδιο, ώστε με μια σειρά
δράσεων υψηλής προτεραιότητας να ενοποιηθούν οι διάσπαρτες έως τότε διαδικασίες είσπραξης
ασφαλιστικών οφειλών, με άμεσο στρατηγικό στόχο την καταπολέμηση της εισοφοροδιαφυγής.
Εκτός από την ενοποίηση, άμεσο στόχο αποτέλεσε και η βελτίωση και ενίσχυση των διαδικασιών
είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών με την προοπτική δημιουργίας μιας ισχυρής οικονομικής
βάσης για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των
εσόδων των ελληνικών οργανισμών (Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013
και άλλες διατάξεις»:24-30).
Πράγματι, ο μηχανισμός αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών διέπονταν μέχρι
την ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο. από μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, με κυριότερα τη μη ενοποιημένη διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους υφιστάμενους τότε ασφαλιστικούς οργανισμούς και άσκησης ένδικων βοηθημάτων από τους οφειλέτες, την αποδυναμωμένη
εισπρακτική ικανότητά των οργανισμών, τη μη θέσπιση ενιαίου νομοθετικού πλαισίου είσπραξης
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανυπαρξία θεσμικού
πλαισίου), τις σύνθετες, χρονοβόρες και ανεφάρμοστες διαδικασίες είσπραξης των οφειλών, ως
και τη μη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών εσόδων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και κατά συνέπεια
τη θέση σε κίνδυνο της οικονομικής τους βιωσιμότητας. Το Κ.Ε.Α.Ο. αποτέλεσε την επιλεγείσα
λύση ώστε να θεραπευθούν οι ανωτέρω παθογένειες. Προκειμένου να συμβεί αυτό η ίδρυσή του
αποτέλεσε μια τομή στο μηχανισμό αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών, καθώς
επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα που υπήρχαν μέσα από την απλοποίηση και την επιτάχυνση
των σχετικών διαδικασιών, τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και τη στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. με εξειδικευμένο
προσωπικό σε νομικές και οικονομικές επιστήμες και σε θέματα ανάλυσης κινδύνου και πληροφοριακών συστημάτων (βλ. Αιτιολογική έκθεση, ό.π.:24-25).
Τα τελευταία έτη ωστόσο, οι εξελίξεις σχετικά με το θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης ήταν καταιγιστικές και ως εκ τούτου το ελληνικό σύστημα του μηχανισμού
είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών εξελίχθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις διεθνών οργανισμών
και τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών. Όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τις εκθέσεις
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, ενθαρρύνεται και συστήνεται η αναβάθμιση και εξέλιξη
του ελληνικού συστήματος/μηχανισμού είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών μέσα από τον εκσυγΚοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020 • 67

χρονισμό του Κ.Ε.Α.Ο. Πιο συγκεκριμένα, σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κυρίως στο
πλαίσιο της εποπτείας των μνημονίων) επισημαίνεται η στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. με εξειδικευμένο προσωπικό, η συγκέντρωση υπό τη σκέπη μιας οργανικής μονάδας όλων των ασφαλιστικών οφειλών με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (και ο εμπλουτισμός της
βάσης δεδομένων με κρίσιμες μεταβλητές), η χρησιμοποίηση αναλύσεων επί τη βάσει οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεοδομένων, ο προσδιορισμός της βιωσιμότητας και η εγκαθίδρυση μεθοδολογίας προσδιορισμού της βιωσιμότητας και ικανότητας πληρωμής οφειλετών και
η κατηγοριοποίησή τους, η θέσπιση επιχειρησιακού σχεδίου και η παρακολούθησή του με συνεχή ανατροφοδότηση, η εισαγωγή αυτοματοποιήσεων και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση ειδικών
κατηγοριών οφειλετών (European Commision, 2018:17, 28-30). Επίσης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έχουν επισημάνει ότι ο μηχανισμός είσπραξης
ασφαλιστικών οφειλών του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να εξελιχθεί
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που τυγχάνουν εφαρμογής σε προηγμένες χώρες, όπως η
μεθοδολογία του εισπράξιμου χρέους, η ενιαία βάση δεδομένων, η χρήση συμψηφισμών, η αυτοματοποιημένη ενημέρωση οφειλετών, η παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του μηχανισμού,
η αξιολόγηση των ρυθμίσεων οφειλών, η θέσπιση στόχων βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών,
κατασχέσεων, υποθηκών, πλειστηρισμών (και λοιπών αναγκαστικών μέτρων) και η δημιουργία
εποπτικού συμβουλίου. Επιπλέον, έχει επισημανθεί σχετικά ότι ο εκσυγχρονισμός του μηχανισμού είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών προϋποθέτει μια αμιγώς εξειδικευμένη μονάδα ως
έναν αποτελεσματικό βραχίονα καταχώρησης, παρακολούθησης, είσπραξης οφειλών και επιβολής αναγκαστικών μέτρων που θα λειτουργεί οριζόντια για όλες τις ασφαλιστικές οφειλές. Ο
μηχανισμός αυτός πρέπει να διέπεται από θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών, τη συνεχή διαδικασία εσωτερικής επιθεώρησης και ελέγχου, τη συνεργασία με λοιπές
Υπηρεσίες κυρίως στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, τη διαφάνεια στη λειτουργία και τη
δημοσίευση μηνιαίων δεικτών απόδοσης και τη χρησιμοποίηση εξελιγμένων συστημάτων ΙΤ με
εκτεταμένη δυνατότητα διοικητικής πληροφόρησης (International Labour Organization, 2014:6,
70, 137, International Monetary Fund, 2014:104, 116, 119, 168-169). Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι o μηχανισμός της αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών έχει εξελιχθεί
θεαματικά με την ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο. με την υιοθέτηση των συστάσεων διεθνών οργανισμών
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την υποστήριξη των οργανισμών αυτών και με τις βέλτιστες
πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς, η αξιολόγηση των οφειλών και οφειλετών έχει βρεθεί
στο επίκεντρο της κεντρικής φιλοσοφίας του μηχανισμού αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών
οφειλών και η συμμόρφωση της χώρας μας στον τομέα αυτό υπήρξε υποδειγματική (European
Commission, 2019a:21). Προς επίρρωση τούτου, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος
ενισχύθηκε μέσα από την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων που έθεσε η αρμόδια επιτροπή της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπου η βελτίωση της είσπραξης οφειλών μέσα από το Κ.Ε.Α.Ο.
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο (International Labour Organization, 2014:137).
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3. Η σημασία της αξιολόγησης των οφειλών και των οφειλετών
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού οφειλετών και μεγάλου ποσού οφειλών προς το Κ.Ε.Α.Ο. απαιτεί
στρατηγική που να προσβλέπει σε καλύτερα εισπρακτικά αποτελέσματα και αποτελεσματικότερη
λειτουργία του μηχανισμού είσπραξης οφειλών. Σημαντικό ρόλο σχετικά διαδραματίζει η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών που έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως αποφυγή κατασπατάλησης υλικών και ανθρώπινων πόρων για την επιδίωξη είσπραξης οφειλών με σχεδόν μηδενική
πιθανότητα είσπραξης, επικέντρωση προσπαθειών στις εισπράξιμες οφειλές, προσδιορισμός αδυναμιών του συστήματος είσπραξης εισφορών (όπως οργανωμένη εισφοροδιαφυγή και συστηματική δημιουργία οφειλών), εξεύρεση κατάλληλων μεθόδων για διαφοροποιημένη αντιμετώπιση
οφειλετών, δίκαιη διαχείριση υποθέσεων, περιορισμός αύξησης οφειλών με ανάληψη δράσεων κατά περιπτώσεων συστηματικής αποφυγής καταβολής εισφορών και καλύτερη διοικητική
πληροφόρηση (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2018). Στο σημείο αυτό αξίζει να
σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των οφειλών και οφειλετών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία
χρόνια, όπου το ασφαλιστικό τοπίο της χώρας χαρακτηρίζεται από διόγκωση των οφειλών και
μια γενίκευση του πληθυσμού των οφειλετών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις εκθέσεις
του Κ.Ε.Α.Ο., η βασική αιτία της διόγκωσης των οφειλών και της γενίκευσης του πληθυσμού των
οφειλετών (βλ. ειδικότερα Πίνακα 2) είναι η οικονομική κρίση. Για τον λόγο αυτόν, η παλαιότητα
των οφειλών (χρονικό σημείο δημιουργίας) αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση και
τη δημιουργία προφίλ του οφειλέτη. Όπως καταφανώς προκύπτει από τον ακόλουθο Πίνακα 3,
που αφορά ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο. ανάλογα με το έτος αναφοράς
των οφειλών, προκύπτει καταφανώς ότι οι οφειλές που αφορούν το έτος 2010 και μεταγενέστερα
είναι σημαντικά υψηλές σε σχέση με τα έτη προ οικονομικής κρίσης.
Πίνακας 3. Οφειλές ανά έτος αναφοράς
Έτος οφειλής που αφορά

Σύνολο οφειλής (€)

% Σωρευτικό %

2009 και παλαιότερα

17.674.774.688

47,77

47,77

2010

2.476.590.805

6,69

54,46

2011

2.527.105.224

6,83

61,29

2012

2.361.670.340

6,38

67,67

2013

2.105.803.878

5,69

73,36

2014

2.197.875.929

5,94

79,30

2015

1.834.172.849

4,96

84,26

2016

2.110.575.264

5,70

89,96

2017

1.364.141.548

3,69

93,65

2018

1.587.154.079

4,29

97,94

2019

661.405.077

1,79

99,73

2020*

101.164.399

0,27

100,00

ΣΥΝΟΛΟ

37.002.434.080

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020 (*για το 2020, το χρονικό διάστημα αφορά έως τον μήνα Ιούνιο)
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Επιπλέον, από την επισκόπηση των στοιχείων που παρέχονται από το Κ.Ε.Α.Ο. ανακύπτει και
μια επιπλέον διάσταση όσον αφορά τη διόγκωση των οφειλών και αυτή δεν είναι άλλη από την
παραβατικότητα που υφίσταται στον κλάδο των μισθωτών. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο αυτόν
έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις συστηματικής δημιουργίας οφειλών από νομικά κυρίως πρόσωπα
που καταστρατηγούν διατάξεις περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η συστηματική μελέτη των περιπτώσεων αυτών έχουν οδηγήσει το Κ.Ε.Α.Ο. στο να αποκωδικοποιήσει το modus
operandi των υπευθύνων και να αναπτύξει κριτήρια εντοπισμού των οφειλετών αυτών κυρίως
μέσω ελέγχου αφερεγγυότητας. Αντίθετα, δε γίνεται σχετική αναφορά σε παραβατικότητα του
κλάδου μη μισθωτών (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020:12-15).
Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών από το Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούσε άλλωστε προαπαιτούμενη δράση στο πλαίσιο των προγραμμάτων διάσωσης της οικονομίας και θεωρείται διαρθρωτική
μεταρρύθμιση. Περαιτέρω, ενθαρρύνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η βελτίωση της
ιεράρχησης των υποθέσεων ελέγχου οφειλετών και ο καθορισμός κριτηρίων προσδιορισμού της
βιωσιμότητάς τους μέσω εκτίμησης της ικανότητας αποπληρωμής τους. Αυτό προϋποθέτει ανάλυση δεδομένων όπως χρηματοοικονομικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών, κερδοφορία, ανάπτυξη, ρευστότητα, μόχλευση, προθυμία πληρωμής και προηγούμενοι διακανονισμοί και ανάλυση
μακροπρόθεσμων μεταβλητών όπως αναπτυξιακή δυναμική κλάδου, βαθμός ανταγωνισμού και
ποιότητα διοίκησης/διαχείρισης (International Monetary Fund, 2017). Αντίστοιχα, στα τεχνικά
μνημόνια συνεννόησης και στην ενισχυμένη εποπτεία της χώρας καταγράφεται η αναγκαιότητα
ταξινόμησης των οφειλετών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και εξατομικευμένη
αντιμετώπισή τους, ενώ η κατάτμησή τους σε βαθμίδες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
θεωρείται αποτελεσματικό εργαλείο στοχευμένων παρεμβάσεων (European Commission, 2018,
European Commission, 2019b). Αξίζει να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών
αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε δημόσιους φορείς είσπραξης άλλων χωρών
(Steiss & Nwagwu, 2001).

4. Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών
Ένα μεγάλο ποσοστό των οφειλών προς Κ.Ε.Α.Ο. βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Οι ρυθμίσεις
ασφαλιστικών οφειλών, που προβλέπονται στη νομοθεσία, αποτελούν συνηθισμένη πρακτική την
τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, θεωρείται ότι η πρακτική των διαδοχικών ρυθμίσεων αποτελεί πρόβλημα για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς αποθαρρύνει τους
συνεπείς εργοδότες και ενθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή (Θεοδωρουλάκης και Κουμαριανός,
2012). Παρόλα αυτά, ενδιαφέρον ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο οι οφειλέτες και οι οφειλές που
εντάσσονται σε ρυθμίσεις υπόκεινται σε κάποιου είδους αξιολόγηση.

4.1 Οι πάγιες ρυθμίσεις οφειλών
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της Παραγράφου ΙΑ του αρ.πρώτου του
Ν.4152/2013, όπως ισχύει, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην
Ν.Α.Τ.) δύνανται να ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις εφόσον συντρέχει πραγματι70 • Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020

κή αδυναμία καταβολής τους. Για οφειλές άνω των 5.000€, η υπαγωγή είναι δυνατή εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της μηνιαίας δόσης μέσα
από στοιχεία που αφορούν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους τη δεδομένη χρονική
στιγμή και από λεπτομερείς πληροφορίες για εισόδημα, χρηματικά διαθέσιμα, ακίνητη περιουσία
και σύνολο οφειλών. Προβλέπεται δηλαδή αξιολόγηση βιωσιμότητας του διακανονισμού, που
διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Πιο συγκεκριμένα, για οφειλές από 5.000€50.000€, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και η βιωσιμότητα
του διακανονισμού κρίνεται από τον οικείο φορέα, για οφειλές άνω των 50.000€ απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από ανεξάρτητο τρίτο φορέα περί ορθότητας οικονομικών στοιχείων, ενώ για
οφειλές άνω των 150.000€ απαιτείται η παροχή εγγυήσεων ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης
αξίας με τη συνολική οφειλή, με την αξία της εξασφάλισης να καθορίζεται από τρίτο εκτιμητή.
Η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή γίνεται κατόπιν εξέτασης όλων των υποχρεώσεων του
οφειλέτη και της συνολικής περιουσιακής κατάστασής του, συμπεριλαμβανομένης της παροχής
επαρκών εγγυήσεων. Επίσης, εξετάζονται τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας
από ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το Δημόσιο ή ιδιωτικούς
φορείς, ενώ σε περίπτωση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση
και γίνεται άμεσα απαιτητή, ενώ δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που
έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή2.
Πάγια ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς προβλεπόταν παλαιότερα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου Θ του Ν.3863/2010, με διαφορετική αντιμετώπιση των οφειλετών ανάλογα με το
ύψος της οφειλής. Πιο συγκεκριμένα, για οφειλόμενο ποσό έως 300.000€ προς Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ.,
200.000€ προς Ο.Γ.Α. (επιχειρήσεων) και 80.000€ προς λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, οι αιτήσεις εξετάζονταν από τους φορείς και για οφειλές που υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά από Ειδική
Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (μετά από την έναρξη
λειτουργίας της). Κριτήριο για τον σχηματισμό κρίσης επί της ρύθμισης ή επανένταξης σε αυτή
αποτελούσαν παράγοντες όπως ποσό οφειλής, ληφθέντα αναγκαστικά μέτρα, προηγούμενες ρυθμίσεις, απόδοση οφειλετών, απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης προσωπικού, ύπαρξη καταγγελιών
ή ευρημάτων ελέγχου περί ανασφάλιστου προσωπικού, οικονομικά στοιχεία, μέγεθος κινδύνου για
βιωσιμότητα της επιχείρησης, αριθμός απασχολουμένων και συνέπεια οφειλέτη στην εκπλήρωση υποχρεώσεων. Αν και ο Ν.3863/2010 καθιέρωσε ένα πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις στις ρυθμίσεις, αυτό στην πράξη αναιρέθηκε με
μετέπειτα διατάξεις (Θεοδωρουλάκης και Κουμαριανός, 2012). «Χαλάρωση» στη διαδικασία της
αξιολόγησης στην πάγια ρύθμιση οφειλών επήλθε και στον Ν.4152/2013, καθώς με τις διατάξεις
του αρ.2 του Ν.4336/2015 ανεστάλη για 2 έτη η εφαρμογή των ρυθμίσεων ως προς τις προϋποθέσεις βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης
ασφάλειας και της βιωσιμότητας του διακανονισμού.

2. Για λεπτομέρειες και ειδικότερα θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν.4152/2013 βλ. υπ’ αριθ. Β/7/15877/2914/23-05-2013 Υ/Α.
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4.2 Οι έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών
Η καθιέρωση πάγιου τρόπου ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα και υπό προϋποθέσεις στην αύξηση είσπραξης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (Πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών για το Ασφαλιστικό, 2010). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
θεσπίστηκαν έκτακτες ρυθμίσεις οφειλών, όπως αυτές προβλέπονται στους Ν.4152/2013 (Υποπαράγραφος ΙΑ.1 της Παραγράφου ΙΑ του αρ.πρώτου -“Νέα Αρχή”), 4305/2014, 4321/2015 και
4611/2019, όπου σε ορισμένους Νόμους προβλέπονταν διαδικασία αξιολόγησης των οφειλετών.
Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις του Ν.4152/2013 (“Νέα Αρχή”), με διάρκεια διακανονισμού
έως 30-06-2017, προβλέπονταν αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών όπως στην πάγια διαδικασία του Ν.4152/2013, με μικρές διαφορές σχετικά με το
χρονικό διάστημα γέννησης της οφειλής, την παροχή εκπτώσεων και το ύψος της οφειλής πέραν
του οποίου απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από ανεξάρτητο εκτιμητή ή η παροχή εγγυήσεων
ή εμπράγματων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή.
Αντίθετα, με τη ρύθμιση του αρ.54 του Ν.4305/2014 (για οφειλές έως 30-09-2014, πλην Ν.Α.Τ.,
και αιτήσεις έως τέλος Μαρτίου 2015), δεν προβλεπόταν διαδικασία αξιολόγησης, παρά μόνο
κλιμακωτή αύξηση ποσοστού έκπτωσης επί προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων με μείωση των δόσεων. Υπήρχε ωστόσο plafond στην υπαγωγή ποσού κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής
(1.000.000€) και στην υπαγωγή στο σχήμα των 100 δόσεων (15.000€), ενώ οριζόταν η δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων οποτεδήποτε στη διάρκεια της ρύθμισης να προβαίνουν σε μείωση
της διάρκειάς της, εφόσον διαπιστωνόταν ότι ο οφειλέτης έχει σύμφωνα με τα οικονομικά του
δεδομένα δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες (εισάγοντας έτσι ένα πλαίσιο αξιολόγησης ως προς την τροποποίηση της ρύθμισης). Η ίδια
λογική υπήρχε και στη ρύθμιση του αρ.28 του Ν.4321/2015 (σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές
έως 02-03-2015 για αιτήσεις έως 30-04-2015), με δυνατότητα έως 100 δόσεις. Και στην περίπτωση αυτή υπήρχε δυνατότητα μείωσης της διάρκειας ρύθμισης, κατόπιν εκτίμησης οικονομικών
δεδομένων του οφειλέτη. Τέλος, στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019 (για οφειλές έως 31-122018 και αιτήσεις έως 07-10-2019) προβλέπονταν συγκεκριμένα σχήματα ρυθμίσεων ανάλογα
με την προέλευση της οφειλής και τη διάρκεια της ρύθμισης, χωρίς αξιολόγηση του οφειλέτη.

4.3 Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
Η θέσπιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με τον Ν.4469/2017, που αφορά
και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία, όπου η αξιολόγηση των οφειλετών βρίσκεται στο επίκεντρό της.
Έτσι, όλοι οι πιστωτές αναγκάστηκαν να αναπτύξουν μηχανισμούς αξιολόγησης της ικανότητας
αποπληρωμής των οφειλετών, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες και πρότυπα (Αιτιολογική
έκθεση στο σχέδιο νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»). Πρόκειται για πολύπλοκη διαδικασία με πολλά εμπλεκόμενα μέρη και διενέργεια αξιολογήσεων σε
διάφορα στάδια. Πιο συγκεκριμένα, το Κ.Ε.Α.Ο. αξιολογεί εάν ο οφειλέτης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Νόμου και είναι επιλέξιμος (απαιτείται θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε απλογραφικό σύστημα ή θετικό EBITDA ή θετική καθαρή
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θέση σε διπλογραφικό σύστημα, σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις) και στη συνέχεια αξιολογεί υποβληθείσες προτάσεις ή/και υποβάλλει δικές του προτάσεις (όπου εξετάζεται
πλήθος εγγράφων). Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης εξαρτάται από την τήρηση υποχρεωτικών κανόνων, με σκοπό την αποτροπή βλάβης των συµφερόντων των πιστωτών που καταψήφισαν την υιοθετηθείσα από την πλειοψηφία πρόταση, αλλά και των πιστωτών που δε συμμετείχαν
στη διαδικασία ή τις ψηφοφορίες (βλ. ανωτέρω Αιτιολογική έκθεση). Οι υποχρεωτικοί κανόνες
συνίστανται στη μη χειροτέρευση της θέσης πιστωτών σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης
και της συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών, την αποπληρωμή οφειλών κατ’ ελάχιστον ίσων με
την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και συνοφειλετών, τη σύμμετρη
διανομή στους πιστωτές ποσών και λοιπών ανταλλαγμάτων κατά το μέρος των απαιτήσεων τους
που απομένει ανεξόφλητο και την προνομιακή μεταχείριση νέων χρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η αποπληρωμή οφειλών γίνεται έως 120 μηνιαίες
δόσεις (ελάχιστη δόση 50€) και δεν επιτρέπεται περίοδος χάριτος ή άλλα ανταλλάγματα αντί
χρηματικού ποσού.
Κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση του οφειλέτη και τη διαμόρφωση ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο.
αποτελεί η εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής και της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων. Όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής νομικών προσώπων, λαμβάνονται
υπόψη παράμετροι όπως EBITDA πλέον κερδοφόρας χρήσης τελευταίας τριετίας, υποχρέωση
αποπληρωμής φόρων, ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων απαραίτητων για συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για συνέχιση λειτουργίας
της επιχείρησης, ενώ για την ικανότητα αποπληρωμής φυσικών προσώπων, παράμετροι όπως
EBITDA πλέον κερδοφόρας χρήσης τελευταίας τριετίας, υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων
φορολογικών υποχρεώσεων, ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές ροές για συνέχιση λειτουργίας της
επιχείρησης, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πιθανά έσοδα από άλλες πηγές, ανάγκη εξυπηρέτησης οφειλών που δε ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης και καταθέσεις, αφαιρουμένου
ελάχιστου επιπέδου μετρητών για συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης. Περαιτέρω, για εγγυητές ή συνυπεύθυνους λαμβάνονται υπόψη τα ίδια ως άνω μεγέθη κατ’ αναλογία της οφειλής που
εγγυώνται ή είναι συνυπεύθυνοι σε σχέση με τις συνολικές τους οφειλές. Όσον αφορά την αξία
ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, για τα ακίνητα λαμβάνεται υπόψη έκθεση εκτιμητή ακινήτων ή η φορολογητέα αξία τελευταίας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή η αντικειμενική αξία όπως προκύπτει από το αρ.41Α του Ν.1249/1982 και την υπ’ αριθ. 1144814/26361/30-12-1998 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια
πλην ακινήτων, αποθέματα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη
η αγοραία αξία από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου ή ορκωτού ελεγκτή (αναλόγως κύκλου
εργασιών και είδους βιβλίων) ή η αξία που αναφέρεται στην αίτηση με δυνατότητα ελέγχου της.
Κατόπιν, η αξία ρευστοποίησης που λαμβάνει κάθε πιστωτής υπολογίζεται όπως προβλέπεται στο
αρ. 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (βλ. υπ’ αριθ. 32320/1841/10-07-2017 Υ/Α).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η στρατηγική του Κ.Ε.Α.Ο. και οι αποφάσεις που καλείται να λάβει
δεν εξαντλούνται στα ανωτέρω. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας και οι διαφορετικές κατηγορίες
οφειλετών έχουν ως αποτέλεσμα την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της κάθε αίτησης, με ανάλογες
κάθε φορά οδηγίες. Υφίσταται διαφορετικό πλαίσιο μεθοδολογίας και αξιολόγησης οφειλετών,
όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις συνολικών οφειλών προς ρύθμιση έως 300.00€ (σχετ. υπ’ αριθ.
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61654/10-06-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση), οφειλών προς ρύθμιση στο Κ.Ε.Α.Ο. σε διμερείς διαπραγματεύσεις/“εξαιρούμενους” (του αρ.2 του Ν.4469/2017) για ποσά άνω ή κάτω των
125.000€ (σχετ. υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768/19-06-2018 Υ/Α) ή επιλογής εμπειρογνώμονα για
μεγάλες επιχειρήσεις (σχετ. υπ’ αριθ. 83588/02-08-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση)3. Ωστόσο,
όπως υποστηρίζεται σε σχετικές εκθέσεις του Κ.Ε.Α.Ο. (2018, 2019α), η διαδικασία είναι χρονοβόρα, έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας στον υπολογισμό των ειδικών προϋποθέσεων/κριτηρίων για
τη ρύθμιση οφειλών και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και η τεχνογνωσία για την εξαγωγή τους από ένα μεγάλο πλήθος φορολογικών στοιχείων και οικονομικών καταστάσεων4. Ως
εκ τούτου, το Κ.Ε.Α.Ο. επιβαρύνεται σημαντικά με τη διαχείριση του εξωδικαστικού μηχανισμού.

4.4 Οι ειδικές ρυθμίσεις οφειλών
Εκτός από τις τακτικές, έκτακτες και εξωδικαστικές ρυθμίσεις, οι οφειλές προς Κ.Ε.Α.Ο. διακανονίζονται και με ειδικές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010), την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του Ν.3588/2007 και τα ιδιωτικά συμφωνητικά σύναψης
συμφωνίας των αρ.99-106, καθώς και το αρ.62Α του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2017, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών,
2019α). Στις περιπτώσεις διαχείρισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έχουν
εκδοθεί οδηγίες για κατάθεση απόψεων στο Ειρηνοδικείο όπου συζητείται το σχέδιο διευθέτησης
οφειλών, όπου η θέση της Υπηρεσίας είναι η απόρριψη της αίτησης σε περίπτωση παρακράτησης
εργοδοτικών εισφορών και υπεξαίρεσης εργατικών εισφορών, διαγραφής/μείωσης οφειλών και
δημιουργίας οφειλών από εμπορική δραστηριότητα (σχετ. υπ’ αριθ. Γ31/261/10-05-2016 έγγραφο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).
Επίσης, για οφειλέτες που αιτούνται υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης των αρ.99 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα, έχουν συγκεκριμενοποιηθεί κριτήρια αξιολόγησης του προφίλ τους για
θεμελίωση των απόψεων της Υπηρεσίας στις σχετικές δίκες (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών, 2017). Για συναίνεση σε συμφωνία εξυγίανσης, το Κ.Ε.Α.Ο. πρέπει να έχει στη διάθεσή του δικαιολογητικά αναφορικά με τις συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη, επιχειρηματικό
σχέδιο και πλήρη φορολογικά στοιχεία και κατόπιν συντάσσεται εισήγηση περί αποδοχής ή μη
της συμμετοχής του Ε.Φ.Κ.Α. σε συμφωνία εξυγίανσης, με πλήρη παράθεση της οικονομικής
κατάστασης του οφειλέτη και των όρων της Υπηρεσίας που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του
e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι όροι που θίγουν τα συμφέροντα του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι η διαγραφή απαιτήσεων από
κύρια εισφορά και προσαυξήσεις, η παροχή περιόδου χάριτος, η άτοκη αποπληρωμή απαιτήσεων,
η εξάλειψη βαρών, η άρση μέτρων, όροι που αντιβαίνουν τις διατάξεις του αρ.18 του Ν.4331/2015
ή αντίκεινται στην υπ’ αριθμόν 41/13-3-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και στο αρ.62α του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με το αρ.119 του Ν.4387/2016 (που όταν
εντοπίζονται πρέπει να ασκηθεί κύρια παρέμβαση). Περαιτέρω, πρέπει να διαπιστώνεται ότι με την
επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης θα καταστεί βιώσιμος, η συλλογική ικανοποίη3. Για το θεσμικό πλαίσιο και τα αρμόδια όργανα του Κ.Ε.Α.Ο. στον εξωδικαστικό μηχανισμό βλ. Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (2019), σελ. 20 επ.
4. Σημειώνεται ότι στην Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. συστάθηκε ειδική ομάδα αποκλειστικής απασχόλησης στον
εξωδικαστικό μηχανισμό.
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ση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του αρ.99§2 του Ν.3588/2007, η συμφωνία
εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς
του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και αντιμετωπίζει ισότιμα τους πιστωτές (άλλως πρέπει να ασκηθεί κύρια παρέμβαση). Ακόμα, σε περίπτωση
μεταβίβασης επιχείρησης στην προς επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης, το Κ.Ε.Α.Ο. πρέπει να
εξετάζει τους όρους αποπληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών και τους όρους που ενδέχεται να
επηρεάσουν ή εξαλείψουν πλήρως τα δικαιώματά του (σχετ. υπ’ αριθ. Γ36/04/222/16-05-2018
έγγραφο Κ.Ε.Α.Ο.).
Τέλος, στις περιπτώσεις ρύθμισης σύμφωνα με το αρ.62Α Κ.Ε.Δ.Ε., δηλαδή οφειλετών που
έχουν υπαχθεί στις προπτωχευτικές διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης για χρέη που
δε ρυθμίζονται από τη συμφωνία που επικυρώθηκε δικαστικά, με τις διατάξεις του αρ.119 του
Ν.4387/2016 έχει προβλεφθεί η σύσταση αρμόδιας επιτροπής για την εφαρμογή της διαδικασίας
εφόσον το συνολικό βασικό χρέος είναι έως 600.000€ (διαφορετικά το αίτημα εξετάζεται από το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Η Επιτροπή διαπιστώνει τις προϋποθέσεις για το παραδεκτό
της υποβολής αίτησης και την πλήρωση κριτηρίων αξιολόγησης για πτωχούς οφειλέτες (όπου
συνεκτιμώνται στοιχεία της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη για τη διαπίστωση οικονομικής αδυναμίας πληρωμής χρεών και επισφάλειας είσπραξης απαιτήσεων) και
για υπό εξυγίανση οφειλέτες (όπου συνεκτιμώνται στοιχεία όπως αριθμός δόσεων ρύθμισης της
συμφωνίας εξυγίανσης, προφίλ οφειλέτη - όπως προκύπτει από καταβολή τρεχουσών εισφορών,
τήρηση ρύθμισης, καταβολή ποσών έναντι οφειλής, κατασχέσεις επί περιουσίας του οφειλέτη,
συνυπευθυνότητα με άλλες οφειλέτιδες εταιρίες, υπεύθυνος της επιχείρησης με θέση υπευθύνου
και σε άλλες οφειλέτιδες εταιρίες - και ύψος συνολικής οφειλής), όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθ.
Γ36/04/597/14-10-2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

5. Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών κατά την επιχειρησιακή
λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.
Εκτός από τις περιπτώσεις διακανονισμού οφειλών, η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στην επιχειρησιακή λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.. Άλλωστε, η αναδιάρθρωση
των επιχειρησιακών διαδικασιών του Κ.Ε.Α.Ο. με το Π.Δ.8/2019 είναι το αποτέλεσμα της ανάπτυξης σχεδίου διαχείρισης του χρέους επικεντρωμένο στο προφίλ του κάθε οφειλέτη και στις
διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών με κριτήρια όπως ύψος οφειλής, βιωσιμότητα, συμπεριφορά
οφειλέτη και εισπραξιμότητα. Κατόπιν τούτου, σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Ο. υφίστανται τμήματα διαχείρισης μεγάλων οφειλετών με αρμοδιότητα οφειλών άνω των 200.000€
και διαχείρισης οφειλετών με αρμοδιότητα οφειλών έως 200.000€ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2019α).

5.1 Οι ανεπίδεκτης είσπραξης και οι διαγραπτέες οφειλές
Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αξιολογούν τις οφειλές και τις διακρίνουν σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.108 του Ν.4387/2016. Η αξιολόγηση γίνεται
κατόπιν ελέγχου προϋποθέσεων, όπως μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των
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υπευθύνων της επιχείρησης κατόπιν έρευνας, η με οποιονδήποτε τρόπο διαπίστωση εκποίησης
των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα αρ.939
επ. του Αστικού Κώδικα, έλεγχος πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας (για πτωχό) ή
ολοκλήρωση διαδικασίας εκκαθάρισης (για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης), ολοκλήρωση
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη και άσκηση
ποινικής δίωξης σε βάρος των υπεύθυνων προσώπων ή μη δυνατότητα άσκησής της. Οι οφειλές
που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες διαχωρίζονται αλλά δε διαγράφονται και επαναχαρακτηρίζονται ως εισπράξιμες εάν διαπιστωθεί μελλοντικά δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής τους.
Στόχος της διάκρισης είναι ο σχηματισμός αξιόπιστης εικόνας του χαρτοφυλακίου οφειλών και η
αποφυγή κατασπατάλησης πόρων στην επιδίωξη είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή/μηδενική
εισπραξιμότητα (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2017).
Στον ίδιο ουσιαστικό στόχο συντελεί και η αξιολόγηση οφειλών ως διαγραπτέων, καθώς σύμφωνα με το αρ.109 του Ν.4387/2016 μπορούν να διαγραφούν οφειλές προκειμένου να εκκαθαριστεί το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αυτή την περίπτωση, η αξιολόγηση των
οφειλών γίνεται κατόπιν ολοκλήρωσης των ενεργειών για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων,
ολοκλήρωσης ερευνών στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών (όπου δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων) και
ολοκλήρωσης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του οφειλέτη εφόσον προβλέπεται, με έκδοση
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5.2 Κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με τη βιωσιμότητα (Triage)
Το Κ.Ε.Α.Ο. κατηγοριοποιεί τους μεγάλους οφειλέτες (με συνολική οφειλή στο Κ.Ε.Α.Ο. άνω των
300.000€) και αναλύει το χαρτοφυλάκιό τους σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τη μεθοδολογία
που καθορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4336/2015 (γνωστές ως “triage”). Στόχος
είναι η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση οφειλετών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των επιμέρους
κατηγοριών που έχουν διαμορφωθεί. Η κατηγοριοποίηση είναι το αποτέλεσμα ανάλυσης με βάση
διαθέσιμα δεδομένα της Φορολογικής Διοίκησης, του Κ.Ε.Α.Ο., δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Τειρεσίας Α.Ε, ενώ
η μεθοδολογία προσδιορισμού βιωσιμότητας και ικανότητας πληρωμής καθορίζεται σε εσωτερικές εγκυκλίους. Πάντως, η κατηγοριοποίηση triage βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες σύμφωνα
με την ιστορική χρηματοοικονομική απόδοση και τη συνεργασιμότητα/προθυμία αποπληρωμής
του οφειλέτη. Η τελική βαθμολογία που προκύπτει για κάθε περίπτωση έχει ως αποτέλεσμα την
κατάταξη της οφειλής σε μία από τις κατηγορίες: βιώσιμη οφειλή/ βιώσιμη οφειλή - μη συνεργάσιμοι/ μη βιώσιμη οφειλή/ μεσαία ζώνη/ μεσαία ζώνη - μη συνεργάσιμοι (Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών, 2019α).
Ιδιαίτερης σημασίας κατηγορίες για το Κ.Ε.Α.Ο. είναι οι “μεσαία ζώνη - μη συνεργάσιμος οφειλέτης” και “βιώσιμη οφειλή - μη συνεργάσιμοι”, καθώς έχουν χαμηλή βαθμολογία στη συνεργασιμότητα και υψηλή στην ικανότητα αποπληρωμής και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπισή τους
μπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη διαχείριση των εν λόγω οφειλών με άσκηση πίεσης στον οφειλέτη, ώστε οι οφειλές να κατηγοριοποιηθούν ως βιώσιμες. Επίσης, στις κατηγορίες “μη βιώσιμη
οφειλή” και “μεσαία ζώνη”, το Κ.Ε.Α.Ο. μπορεί να προτείνει ενέργειες, κατόπιν εκτίμησης και
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των πιθανών αιτιών που οδήγησαν στην εμφάνιση οικονομικών δυσκολιών, όπως εκκαθάριση
ή αναδιάρθρωση της εταιρείας και χαρακτηρισμό της οφειλής ως ανεπίδεκτου είσπραξης. Ωστόσο, η συνολική στρατηγική διαχείρισης οφειλετών μέσω triage είναι υπό διαμόρφωση, όπως και
οι ενέργειες διαχείρισης ανά κατηγορία οφειλής με στόχο τη μέγιστη δυνατή είσπραξη οφειλών
(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2019α).

5.3 Η αξιολόγηση των οφειλετών για την αναστολή της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου
Το μέτρο της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου εφαρμόστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία νέων οφειλών από ορισμένους εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό,
το Κ.Ε.Α.Ο. εντοπίζει οφειλέτες με μεγάλες μη ρυθμισμένες οφειλές, που υποβάλλουν κάθε μήνα
Α.Π.Δ. χωρίς καταβολή των σχετικών εισφορών. Στόχος είναι η κινητοποίηση οφειλετών ώστε
να τακτοποιήσουν οφειλές και να αυξηθούν οι εισπράξεις, ενώ η παράλληλη συλλογή πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση οφειλετών και υπευθύνων μπορεί να αξιοποιηθεί όταν
αυτοί καταστούν ασυνεπείς στο μέλλον (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2016).
Το μέτρο της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. Φ.80000/
οικ.25379/312/29-08-2013 Υπουργική Απόφαση και μπορούσε να εφαρμοστεί σε ειδικές κατηγορίες οφειλετών Ι.ΚΑ.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αν και στη συνέχεια η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε με το αρ.66
του Ν.4603/2019, το μέτρο επανήλθε με το αρ.69 του Ν.4635/2019, όπου ορίζεται η υποχρέωση
των εργοδοτών να προσκομίσουν συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία τους (και συνυπεύθυνων
προσώπων) που αποστέλλονται στο Κ.Ε.Α.Ο. για περαιτέρω έλεγχο.
Επίσης, με την υπ’ αριθ. Β/7/οικ.53026/4585/14-11-2019 Υ/Α ορίζεται ότι το Κ.Ε.Α.Ο. οφείλει να διαπιστώνει, για την εφαρμογή του μέτρου, εάν ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω
Α.Π.Δ. χωρίς καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δε βρίσκεται σε καθεστώς
ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών, αυξάνοντας το ποσό της
οφειλής του. Επίσης, πρέπει να διαπιστώνεται εάν η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
ανάγεται σε 6 τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες
αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του
Ε.Φ.Κ.Α. από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών
υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με δημιουργία
νέας επιχείρησης (με ίδια έδρα ή/και ίδιο αντικείμενο εργασιών ή/και ίδιο διακριτικό τίτλο με
την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές) και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού, η τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι
δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου, η δημιουργία οφειλής με
την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό εργαζομένων σε μικρό
χρονικό διάστημα ή η μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής
ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ..
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5.4 Λοιποί τρόποι αξιολόγησης οφειλών και οφειλετών
Εκτός από τους ανωτέρω τρόπους αξιολόγησης οφειλών και οφειλετών, το Κ.Ε.Α.Ο. χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους, με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών, την αύξηση εσόδων
και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η έρευνα για παραγωγή μηνυτήριων αναφορών για οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εργοδοτικές και ασφαλιστικές
εισφορές για άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών ίσο ή μεγαλύτερο του χρηματικού ορίου των μηνυόμενων ποινικών αδικημάτων των 30.000€ (Α.Ν.86/1967), καθώς και η
επεξεργασία στοιχείων και η αξιολόγηση οφειλετών στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης στοιχείων
μεγάλων οφειλετών σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4410/2016. Επίσης, η αξιολόγηση οφειλών και
οφειλετών βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο., καθώς εφαρμόζονται μεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνου με βασικά πεδία τη φερεγγυότητα των οφειλετών, την
εισπραξιμότητα και την παραβατικότητα με στόχο τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών και
οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και τον καθορισμό της θεωρητικής εισπραξιμότητας της οφειλής
ώστε να εφαρμόζεται διαφορετική στρατηγική ανά περίπτωση. Βασική παράμετρος της μεθοδολογίας είναι η δημιουργία προφίλ οφειλετών με βάση χαρακτηριστικά όπως νομική μορφή και
δραστηριότητα, ύψος, παλαιότητα και εισπραξιμότητα οφειλής, χαρακτηριστικά υπευθύνων και
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και συμπεριφορά οφειλέτη σχετικά με ασφαλιστικές υποχρεώσεις (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2016, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών, 2017).
Επίσης, η εξαγωγή αναλυτικών καταλόγων οφειλετών για λήψη αναγκαστικών μέτρων (αρχεία
στόχευσης)5 αποτελεί πρακτική ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού αναγκαστικής είσπραξης που βοηθά στην παρακολούθηση των μέτρων και τον προγραμματισμό ενεργειών.
Περαιτέρω, στο Κ.Ε.Α.Ο. πραγματοποιείται διαδικτυακή έρευνα για εύρεση «επισφαλών» οφειλετών, γίνεται προσπάθεια καταγραφής «πατέντων» εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών και «παγίδων» κατά την επιδίωξη αναγκαστικής είσπραξης οφειλών στο πλαίσιο της
πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, παρακολουθείται η διασφάλιση της οφειλής σε μεταβιβάσεις
ακινήτων οφειλετών, γίνεται εξατομικευμένη ενημέρωση οφειλετών που κινδυνεύουν με απώλεια ρύθμισης λόγω νέων οφειλών ή δημιουργούν νέες οφειλές και σχεδιάζεται ο προσδιορισμός
κριτηρίων επιλεξιμότητας οφειλετών για διενέργεια κατά αυτών προγραμμάτων πλειστηριασμών
κινητής/ακίνητης περιουσίας (με παρακολούθηση προγραμμάτων πλειστηριασμών τρίτων και
αναζήτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις οποίες ευθύνονται οι καθ’ ων οι πλειστηριασμοί).
Τέλος, έλεγχος βιωσιμότητας οφειλής γίνεται και σε επαναλαμβανόμενες υπαγωγές στη ρύθμιση
του Ν.4152/2013 με δημιουργία νέων οφειλών, σύμφωνα με το αρ.19 του Ν.4578/2018 (Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2018, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 2019α).
Για την πληρέστερη κατανόηση των μηχανισμών αξιολόγησης οφειλών και οφειλετών, τόσο
στο πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, όσο και κατά την επιχειρησιακή λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο.
παρατίθεται ο παρακάτω Πίνακας 4, στον οποίον παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικότεροι μηχανισμοί αξιολόγησης που έχουν αναλυθεί ανωτέρω και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται σχετικά.
5. Όπως αρχεία για οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση ή διέκοψαν την εκτός ρύθμισης καταβολή ποσών έναντι της
οφειλής τους και αρχεία με μη διεκπεραιωθείσες εκκρεμείς παραγγελίες κατάσχεσης κινητής/ακίνητης περιουσίας.
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Πίνακας 4. Μηχανισμοί αξιολόγησης που χρηιμοποιούνται από το Κ.Ε.Α.Ο.
Διακανονισμός Οφειλών
Τύπος Διακανονισμού

Πάγιες ρυθμίσεις οφειλών

Σχετικός
Νόμος
Ν.4152/2013

Ν.3863/2010

Έκτακτες ρυθμίσεις
οφειλών

Ν.4152/2013
Ν.4305/2014
Ν.4321/2015

Εξωδικαστικός
μηχανισμός

Ν.4469/2017
Ν.3869/2010

Ειδικές ρυθμίσεις
οφειλών

Ν.3588/2007
62Α ΚΕΔΕ
(Ν.Δ.356/1974)

Επιχειρησιακή λειτουργία

Σχετικός
Νόμος

Εισπράξιμες και
ανεπίδεκτης
είσπραξης οφειλές

Ν.4387/2016

Triage

Ν.4336/2015

Αναστολή δυνατότητας
υποβολής Α.Π.Δ. μέσω
διαδικτύου

Ν.4635/2019

Παραγωγή μηνυτήριων
αναφορών
Δημοσιοποίηση στοιχείων
μεγάλων οφειλετών

Παράμετροι αξιολόγησης
Βιωσιμότητα/αδυναμία διακανονισμού (ανάλογα με ύψος οφειλής)
Ποσό οφειλής, ληφθέντα αναγκαστικά μέτρα, προηγούμενες ρυθμίσεις,
απόδοση οφειλετών, απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης προσωπικού, ύπαρξη
καταγγελιών/ευρημάτων ελέγχου περί ανασφάλιστου προσωπικού,
οικονομικά στοιχεία, μέγεθος κινδύνου για βιωσιμότητα επιχείρησης, αριθμός
απασχολουμένων, συνέπεια οφειλέτη στην εκπλήρωση υποχρεώσεων
Βιωσιμότητα/αδυναμία διακανονισμού (ανάλογα με ύψος οφειλής)
Δυνατότητα αποπληρωμής οφειλέτη
Δυνατότητα αποπληρωμής οφειλέτη
Ικανότητα αποπληρωμής οφειλέτη, αξία ρευστοποίησης
περιουσιακών στοιχείων
Παρακράτηση εργοδοτικών εισφορών και υπεξαίρεση εργατικών
εισφορών, διαγραφή/μείωση οφειλών, δημιουργία οφειλών
από εμπορική δραστηριότητα
Οικονομική κατάσταση οφειλέτη, βιωσιμότητα οφειλέτη,
διασφάλιση συμφερόντων e-ΕΦΚΑ
Οικονομική κατάσταση οφειλέτη (πτωχοί οφειλέτες),
προφίλ οφειλέτη (υπό εξυγίανση οφειλέτες)
Επιχειρησιακή Λειτουργία ΚΕΑΟ
Παράμετροι αξιολόγησης
Μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη/υπευθύνων, εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων κατά αρ.939 επ. ΑΚ, έλεγχος πτωχευτικής &
μεταπτωχευτικής περιουσίας (για πτωχό) ή ολοκλήρωση διαδικασίας
εκκαθάρισης (για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης), ολοκλήρωση
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων
οφειλέτη, άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος υπεύθυνων
Προσδιορισμός βιωσιμότητας και ικανότητας πληρωμής
Ασφάλιση προσωπικού μέσω Α.Π.Δ. χωρίς καταβολή τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε 6
τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους, μη ύπαρξη ρύθμισης, μέθοδοι
παρεμπόδισης ικανοποίησης απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ

Α.Ν.86/1967

Άθροισμα οφειλών από πράξεις επιβολής εισφορών>30.000€

Ν.4410/2016

Ύψος οφειλών

Ανάλυση κινδύνου

–

Δημιουργία προφίλ σύμφωνα με φερεγγυότητα/παραβατικότητα οφειλετών
και εισπραξιμότητα οφειλών

Επαναλαμβανόμενες
υπαγωγές στη ρύθμιση
του Ν.4152/2013

Ν.4578/2018

Έλεγχος βιωσιμότητας οφειλής
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6. Συζήτηση
Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και
αποτελεί βασική παράμετρο στο πλαίσιο της αποστολής του. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει συσταθεί Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου, έχει αναπτυχθεί ενοποιημένο περιβάλλον
συνεργασίας, σύστημα αξιολόγησης κινδύνου και Business Intelligence στην Κεντρική Υπηρεσία
Κ.Ε.Α.Ο. και υποστηρίζεται υπολογισμός δεικτών απόδοσης (KPIs). Επίσης, έχουν γίνει προσπάθειες ενίσχυσης της ικανότητας αξιολόγησης σε διάφορα επίπεδα, όπως αναθεώρηση επιχειρησιακών διαδικασιών με επίκεντρο τον οφειλέτη, καθιέρωση πάγιας ελεγκτικής διαδικασίας, προμήθεια
υπολογιστικών εργαλείων, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαλειτουργικότητα με άλλους
φορείς για διευκόλυνση του ελέγχου εισπραξιμότητας οφειλών (βλ. αρ.18 του Ν.4488/2017 και
αρ.107 του Ν.4387/2016). Επίσης, στο επίκεντρο των δράσεων του Κ.Ε.Α.Ο. είναι η αναβάθμιση
και η προσαρμογή των δεξιοτήτων του προσωπικού του, ενώ δρομολογούνται ενέργειες για άντληση περισσότερων στοιχείων από διασυνδεόμενους φορείς, ενίσχυση πληροφοριακής υποδομής
και προσαρμογές λογισμικού για ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας (π.χ. ocw-case management
system), καθώς οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες, ενέχουν υψηλό βαθμό
δυσκολίας, απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και επιβαρύνουν σημαντικά τις Υπηρεσίες (Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2016, Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2019α).
Η πρόκληση που διαγράφεται για το Κ.Ε.Α.Ο. είναι η ικανοποιητική λειτουργία του σε ένα περιβάλλον που διαγράφεται όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό, για αυτό και κρίνεται επιτακτική η
εγρήγορση και η εποπτεία των τεκταινόμενων στο ευρύτερο περιβάλλον με κατάλληλους μηχανισμούς
παρακολούθησης. Συνεπώς, η επικέντρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. στις αιτίες διόγκωσης των
οφειλών και στις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σχετικά προς
τούτο, η οικονομική κρίση και η αυξημένη παραβατικότητα στον κλάδο των μισθωτών έχουν συντελέσει στη δημιουργία ενός μεγάλου πληθυσμού οφειλετών και ένα δυσθεώρητο ποσό ασφαλιστικών
οφειλών, τα οποία και λαμβάνονται υπόψη στους μηχανισμούς κατηγοριοποίησης και αποτροπής
δημιουργίας νέων οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο., όπως ενδεικτικά αποτελούν η δυνατότητα αναστολής της
χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ., το ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων
είσπραξης και η δημιουργία προφίλ οφειλέτη (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, 2020).
Επιπλέον, αναμένεται σύντομα η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1023 για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα (σχετ. υπ’ αριθ. 54022/Φ.330/02-082019 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης) και η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης
χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων και Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής
Ικανότητας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται στελεχιακό δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας - τα
καθηκόντα των οποίων αφορούν και την αξιολόγηση οφειλών (από διαφορετική “οπτική”) - έχουν
υψηλά προσόντα και έχουν επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις (σχετ. Π.Δ.133/2016). Επίσης, σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. για θέματα διαχείρισης οφειλών, ορίζονται υψηλά
προσόντα υποψηφίων, όπως συναφείς βασικοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
(σε νομική, οικονομική και στατιστική επιστήμη) και απαιτείται επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό
με θέματα δημοσιονομικού και φορολογικού δικαίου, λογιστικής και ελεγκτικής επιχειρήσεων και
περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής (π.χ. βλ. Προκήρυξη 1Γ/2017). Συνεπώς, η προσέλ80 • Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020

κυση και διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού στο Κ.Ε.Α.Ο., με ικανότητες στην αξιολόγηση
και διαχείριση οφειλών και οφειλετών, θα αποτελέσει εχέγγυο στην αποδοτική λειτουργία του. Η
αποδοτική αυτή λειτουργία έχει ευρύτερες προεκτάσεις στην πολιτεία, την οικονομία και την κοινωνία, μιας και η αποτελεσματική είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, που μπορεί να επιτευχθεί
με την ευρεία χρησιμοποίηση των αναφερθέντων στο κείμενο μηχανισμών αξιολόγησης, έχει και
δημοσιονομική και πολιτική διάσταση, καθώς αποτρέπει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, βοηθά
στην ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και βελτιώνει εν γένει τα δημόσια οικονομικά. Είναι
ακριβώς η βελτίωση αυτή η οποία εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και κατά συνέπεια καθιστά δυνατή μια κοινωνική πολιτική που να μπορεί να
χορηγεί με επάρκεια τις προβλεπόμενες παροχές σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους και να
συμβάλλει γενικότερα στην κοινωνική προστασία και στο ευρύτερο κοινωνικό όφελος.
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Ανισότητες στη θεμελίωση συνταξιοδότησης μητέρων
ανηλίκων. Το παράδειγμα του τ.ΤΕΑΥΕΚ
Ζωή Σιούλη-Κατάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προϊσταμένη Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ εναλλαγή

Περίληψη
Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα κατά τα χρόνια των μνημονίων κρίθηκε απαραίτητη όχι μόνο για βιωσιμότητά του, τη διαγενεακή και ενδογενεακή δικαιοσύνη αλλά
και για την αξιοπιστία της χώρας και την αναπτυξιακή της πορεία. Έτσι, με συνεχείς νομοθετικές
παρεμβάσεις αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης
και τα ποσοστά εισφορών και μειώθηκαν τα ποσά συντάξεων παλαιών και νέων συνταξιούχων.
Ο νόμος 3863/2010, στο πλαίσιο εξυγίανσης του συστήματος και της προσαρμογής του στις
δημοσιονομικές επιταγές των δανειστών, προέβλεψε, εκτός από την απώλεια και την ανατροπή
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων. Η
«κατοχύρωση» συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απόληψη μελλοντικής σύνταξης με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από αυτές που ίσχυαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε ως αποτέλεσμα
την εκτίναξη των συνταξιοδοτικών δαπανών. Τελικά, όσο και αν ήταν «ασφυκτική» η οικονομική
κατάσταση και όσο και αν πίεζαν οι δανειστές για μεταρρυθμίσεις, ο ν.3863/2010 επέτρεψε την
άνιση μεταχείριση μεταξύ ασφαλισμένων.

Abstract
The reform of the Social Security System in Greece during the years of the memoranda was
considered necessary not only for its viability, intergenerational and endogenous justice, but also
for the country’s credibility and growth.” Thus, with continuous legislative interventions, the
retirement age, the required insurance time and the rates of national insurance contributions,
and the amounts of pensions of old and new pensioners were reduced. The 3863/2010 Law, in
the context of reorganizing the system and adapting it to the creditors’ financial requirements,
forecasted, in addition to the loss and overthrow of pension rights, the facilitation of the retirement
of mothers with minors. The “Establishment” of a pension entitlement and the abstraction of a
future pension on more favorable terms than those applicable to the particular category resulted
Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020 • 85

in the expense of pension expenditure. Ultimately, no matter what the economic situation was
and whether and how the lenders were pushing for reforms, Law 3863/2010 allowed unequal
treatment between insured persons.

1. Εισαγωγή
Τα προβλήματα της κοινωνικής ασφάλισης που απασχολούν τα ευρωπαϊκά κράτη είναι κοινά
και αναφέρονται στη δημογραφική γήρανση και στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής συντελούν στη
συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού, μείωση
ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Ταυτόχρονα, η οικονομική
κρίση οδηγεί στην περικοπή κρατικών δαπανών, οι οποίες θα συντηρούσαν την ανάγκη στήριξης
του κοινωνικού κράτους.
Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, ενόψει της ύφεσης, προχώρησαν σε διαφορετικές πορείες
μεταρρύθμισης, ανάλογες με το σύστημά τους, οι οποίες βοήθησαν να αποσοβήσουν τη μέλλουσα κατάσταση (Πετμεζίδου, 2018). Στην Ελλάδα, οι παρεμβάσεις στις βασικές παραμέτρους του
ΣΚΑ1 (πλήθος φορέων, προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εισφορές, παροχές) καθυστέρησαν με
αποτέλεσμα την επιδείνωσή του. Η έλλειψη αρχών, σωστή διαχείριση και πρόβλεψη προοπτικής
καθώς και οι πελατειακές σχέσεις συνδικαλιστών, πολιτών και πολιτικών οδήγησαν στη μη αντιμετώπιση της μακροχρόνιας κρίσης (Βλ. ενδ. Ρομπόλης 1990, 1991∙ Πετμεζίδου-Τσουλουβή,
1992∙ Σακελλαρόπουλος, 1999∙ Ρομπόλης κ.ά. 2007∙ Σωτηρόπουλος, 2003∙ Βενιέρης, Παπαθεοδώρου, 2003∙ Τσαλίκης, 2008∙ Πόρισμα, 2010, 2015).
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Μνημονίου αλλά και μετέπειτα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
ισοζύγιο των κοινωνικοασφαλιστικών αναγκών του συστήματος δια νόμου αυξήθηκαν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και τα ποσοστά εισφορών, και μειώθηκαν τα ποσά συντάξεων παλαιών
και νέων συνταξιούχων. Παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν τα μέτρα αυτά, για την οικονομική ενίσχυση του ασφαλιστικού, ταυτόχρονα συνέβη το εξής παράδοξο. Ο ν.3863/2010 που αφορούσε
στη συνταξιοδότηση μητέρων ανήλικων τέκνων συμπεριέλαβε και μητέρες που δεν είχαν προηγουμένως δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η ανεξήγητη αυτή απόφαση, το έτος που αναμενόταν να
ολοκληρωθεί η συνταξιοδότηση της μεταπολεμικής γενιάς, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των
συνταξιούχων και τη διόγκωση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Επισημαίνεται ότι, οι μητέρες
ανηλίκων, ακόμη και στη λήψη μειωμένης σύνταξης, εξασφάλιζαν αυτούσιο το κατώτατο ποσό
σύνταξης που χορηγούσε ο κάθε φορέας (κύριος και επικουρικός) γιατί εξαιρούνταν της, προβλεπόμενης σε άλλες περιπτώσεις, μείωσης.
Με στοιχεία που προκύπτουν από ένα επικουρικό ταμείο, το τ.ΤΕΑΥΕΚ2 (το δεύτερο σε μέγεθος από τα επικουρικά του ΕΤΕΑΕΠ3) εδραιώνουμε το γεγονός. Η κατηγορία μητέρων ανηλίκων
και χήρων πατέρων ανηλίκων ενώ έως 14/07/2010 ήταν μια σχετικά μικρή κατηγορία συνταξιούχων, με την ισχύ του ν.3863/2010 στην πορεία διογκώθηκε σε μέγεθος ξεπερνώντας τις άλλες
1. Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Τέως Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
3. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
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αριθμητικά. Στην εκτίναξη των συνταξιούχων και των συνταξιοδοτικών δαπανών καταλογίζεται
αυτή η πολιτική ενέργεια, αφού η κατηγορία αυτή εξασφάλιζε το κατώτατο ποσό επικουρικής των
236,34€ για όσους συνταξιοδοτούνταν έως και 31/12/2014 και 486,84€ κύριας σύνταξης έως
13/05/2016. Εικάζεται ότι εάν υπήρχαν: οικονομικός προγραμματισμός, αναλογιστικές μελέτες και
συγκεκριμένα στοιχεία θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά σε μια τέτοια απόφαση.4 Το νέο ασφαλιστικό σύστημα που εξήγγειλε ο ν.3863/2010 με την εγγύηση των συντάξεων, τη βιωσιμότητα των
φορέων, τη διασφάλιση της διαγενεακής αλληλεγγύης αποδεικνύεται αβάσιμο παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν.

2. Κοινωνική Ασφάλιση. Κατ’ εξακολούθηση προβληματική
Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί την κυριότερη έκφραση του κράτους ευημερίας, όπως αυτό
διαμορφώθηκε στην ευρωπαϊκή ήπειρο κατά τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.
Η ύπαρξή της απαιτεί ισχυρή οικονομία για να τη στηρίζει αλλά και δημοκρατικό πολίτευμα που
να υπερασπίζεται αξίες της πλειοψηφίας, Τα καλύτερα και ανθεκτικότερα συστήματα κοινωνικής
ασφάλισης υφίστανται εκεί όπου υπάρχει πλούτος, χρηστή διοίκηση και δημοκρατία (Βουρλούμης, 2005).
Η κοινωνική ασφάλιση καταλαμβάνει υποχρεωτικώς, γενικώς και ανωνύμως τους εργαζόμενους, ως οικονομικά αδύνατους, χωρίς τη συνάρτηση της παρεχόμενης προστασίας προς την
ειδική, προσωπική, κατάσταση του δικαιούχου (Καλαντζόπουλος, 1965). Διαφοροποιείται από
την ιδιωτική με το να ασκείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία διασφαλίζουν
την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι του ατομικισμού και του ανταγωνισμού που προωθούν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες (Πετρόγλου, 1974. Κρεμαλής, 1985).
Επειδή κατά χρόνο και κράτος, παράλληλα με την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία, τις οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις, εμφανίζονταν ιδιόμορφα κοινωνικά προβλήματα που
απαιτούσαν ειδική αντιμετώπιση, δημιουργήθηκαν διαφορετικά ΣΚΑ (Gough, 1979∙ EspingAndersen, 2014). Γεγονός αποτελεί ότι, όλα, ήταν αλληλένδετα με την κοινωνική και οικονομική
διαδικασία της ανάπτυξης κάθε χώρας όπως και ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η προστασία των
ασφαλισμένων αυξανόταν παράλληλα με την αντίστοιχη αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας.
Ως επινοημένα συστήματα δημιουργήθηκαν από ανθρώπους και είναι εξαρτώμενα από τις αντιλήψεις, τα κίνητρα και τις προσδοκίες τους (Katz, Kahn, 1966). Παρά τους ανόμοιους παράγοντες (δημογραφικοί, οικονομικοί, κοινωνιολογικοί, πολιτικοί, γεωγραφικοί κλπ) κοινή για όλα
τα ΣΚΑ είναι η εύρεση τρόπου αντιμετώπισης και αποτελεσματικής κάλυψης της ανάγκης των
ατόμων (γήρας, αναπηρία, θάνατος, ανεργία κ.ά) (Κατσιρέλη, 1961).
Τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα ΣΚΑ είναι:
α) Εισροές για τη χρηματοδότηση συστήματος. Οι πόροι του ΣΚΑ αποτελούνται από τις
εισφορές ασφαλισμένου, εργοδότη και κατά περίπτωση του κράτους. Οι εισφορές των εργαζομένων δημιουργούν το έρεισμα για το δικαίωμα παροχών τους. Η εισφορά εργοδότη εκφράζει
4. Βλ. Πρακτικά Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 22/12/2009 Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής των
Ειδικών, των Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3625.pdf Ανακτήθηκε 18/03/2019.
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την ασφάλιση των εργαζομένων από μέρους των εργοδοτών με τον ίδιο τρόπο που ασφαλίζουν
το άψυχο κεφάλαιο.
β) Εκροές ως τρόπος καταβολής παροχών. Οι εκροές του ΣΚΑ αποτελούνται από τις παροχές
σε είδος και σε χρήμα. Σε είδος προσφέρονται για την ικανοποίηση ασφαλισμένου μέλους μετά
τη διοικητική και ιατρική εξακρίβωση της ανάγκης. Σε χρήμα προσφέρονται οι συντάξεις, μεταβιβαστικές, γήρατος και αναπηρίας με την εμφάνιση του αντίστοιχου κινδύνου.
γ) Υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζει τη χρηματοδοτική βάση του συστήματος και την εφαρμογή της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους.
δ) Έλεγχος- Εποπτεία. Φορέας, διαχειριστής ή επόπτης του ΣΚΑ είναι το κράτος (Χρυσοχόος,
1955. Καλαντζόπουλος, 1965).
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πρώιμα ακολούθησε σύγχρονους θεσμούς κοινωνικής
ασφάλισης, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων χωρών (Αγαλλόπουλος, 1955. Φακιολάς, 1992).
Η κοινωνική ασφάλιση κατοχυρώνεται θεσμικά από το Σύνταγμα (αρθ,22 παρ.4, 1974/86) και
από διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα.5 Βασική της αρχή αποτελεί ο δημόσιος και υποχρεωτικός χαρακτήρας της που σκοπεύει στη δίκαιη αναδιανομή του εισοδήματος των εργαζομένων και τη διασφάλισή τους από κινδύνους που επιφέρουν την απώλειά του (Αγαλλόπουλος,
1955. Καλαντζόπουλος, 1965. Θωμόπουλος, 1977. Πανουτσοπούλου, 1984. Ρομπόλης, 1990).
Η κοινωνική ασφάλιση ασκείται από φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες εξαρτώνται είτε από
την επαγγελματική ομάδα των ασφαλισμένων που καλύπτουν ή από το σκοπό και το είδος των
παροχών που προσφέρουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και φορείς που παρέχουν
διάφορες ή και πολλαπλές μορφές ασφάλισης (Χρυσοχόος, 1955. Μαρδάς, 1993):
Ασφαλιστικός φορέας

Καλυπτόμενες παροχές

Κύριας Ασφάλισης

Κύρια σύνταξη

Επικουρικής Ασφάλισης

Επικουρική σύνταξη

Ασθένειας

Περίθαλψη

Πρόνοιας

Εφάπαξ παροχή

Αλληλοβοήθειας

Συμπληρωματική παροχή

Ωστόσο, μετά από τη μακροχρόνια ύπαρξη του ΣΚΑ και τις ωφέλιμες προδιαγραφές του, προέκυψε το αναμενόμενο της κρίσης του. Αρκετές δεκαετίες πριν, εκφράστηκαν, βάσει στοιχείων,
επισημάνσεις παραινέσεις και συμπεράσματα όλων όσων είχαν αντιληφθεί ότι το σύστημα έβαινε
σε αδιέξοδο (ενδ. Πετρόγλου, 1974. Κυριακουλάκος, 1970. Κωσταράς, 1992, Πέτρουλαςκ.ά 1992
Πετμεζίδου-Τσουλουβή, 1992, Venieris, 1994. Σωτηρόπουλος, 2003. Πόρισμα Επιστημονικής
Επιτροπής Φακιολά Ρ., κ.ά. 1992. Τήνιος, 2008). Τα προβλήματα του συστήματος εντοπίζονταν
στην οργάνωση των φορέων, στη διαφορά περιεχομένου προστασίας, στους πόρους και τη διαχείρισή τους και στην απουσία αναλογιστικών μελετών.
5. ΔΟΕ, ΔΣΕ Ν. 3231/1955 για τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλισης -Ευρωπαϊκός κώδικας κοινωνικής ασφάλισης Ν.1136/1981- Οικουμενική διακήρυξη δικαιωμάτων του ανθρώπου αρθρ.22 και 25- ο Χάρτης των θεμελιωδών
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2.1 Προβλήματα Οργάνωσης
Από το 1861 μέχρι και το 1999 κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ελληνικού ΣΚΑ ήταν ο μεγάλος
αριθμός φορέων ασφάλισης, ακολουθώντας το πρότυπο Bismarck, δηλ. την ασφάλιση κατά κλάδους ή ανά επιχείρηση, τη χρηματοδότηση από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και την
προστασία σε συνάρτηση της απασχόλησης και των αποδοχών (Κωσταράς, 1992. Βακαλόπουλος, 1993). Υπό αυτές τις συνθήκες δημιουργήθηκαν ασφαλιστικοί οργανισμοί που ποίκιλλαν όχι
μόνο ως προς τον τύπο παροχών τους αλλά και ως προς τη νομική δομή τους (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν ως κάτωθι:
1. Οργανισμοί Κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ Ν. 6298/1934, ΤΕΒΕ Ν.6364/1934, ΤΑΚΕ Ν.
5439/1932, ΤΑΜ. ΝΟΜΙΚΩΝ Ν. 4448/1929)
2. Οργανισμοί Κύριας Ασφάλισης βάσει του ν. 2868/1922 (π.χ. επιχείρηση που λειτουργεί πέραν τριετίας και έχει προσωπικό 70 τουλάχιστον προσώπων οφείλει να υποβάλει
προς έγκριση σχέδιο κανονισμού ασφάλισης. Όμοια υποχρέωση έχουν και τα Εμπορικά
Βιομηχανικά Επιμελητήρια για τη σύσταση κοινού ταμείου ασφάλισης του προσωπικού
τους Π.χ. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΕΗΣ, Ταμείο Συντάξεων Προς. Εμπορικών
Βιομηχ. Επιμελητηρίων, Ταμείο Ασφάλισης Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας, Ταμ. Ασφ. Προς.
ΟΤΕ, ΕΤΒΑ).
3. Οργανισμοί επικουρικής ασφάλισης
4. Ταμεία Πρόνοιας
5. Ταμεία Αρωγής ν. 2066/1952
6. Αλληλοβοηθητικά Ταμεία
Η εποπτεία και ο έλεγχος του κράτους για όλους τους ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
μέχρι την ενοποίησή τους, ασκείτο από διάφορα Υπουργεία. Για το μεγαλύτερο τμήμα των οργανισμών ασφάλισης μισθωτών και των αυτοτελώς απασχολουμένων αρμόδιο ήταν και εξακολουθεί
να είναι το Υπουργείο Εργασίας, για τους εργαζόμενους στη θάλασσα το Υπουργείο Ναυτιλίας,
για τους σιδηροδρομικούς και τροχιοδρομικούς το Υπουργείο Μεταφορών, για τους εργαζόμενους
στην τοπική αυτοδιοίκηση και αγροφυλακή στο Υπουργείο Εσωτερικών, για τους μηχανικούς το
Υπουργείο Δημοσίων Έργων, των υγειονομικών της Κοινωνικής Πρόνοιας, των νομικών και των
συμβολαιογράφων της Δικαιοσύνης και των κληρικών της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Χρυσοχόος, 1955). Η έλλειψη προοπτικής, εποπτείας και συντονισμού μεταξύ υπουργείων και
ασφαλιστικών φορέων σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία διεύρυναν τις ανισότητες μεταξύ των
ταμείων (Σωτηρόπουλος, 2003. Βενιέρης, Παπαθεοδώρου, 2003. Νικολόπουλος, Υφαντόπουλος,
2010). Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των φορέων, με τους περισσότερους να καλύπτουν ένα μικρό
αριθμό ασφαλισμένων και συνταξιούχων- συνήθως κλειστών ομάδων εργαζομένων- δυσχέραινε
τη βιωσιμότητά τους εφόσον δεν υφίστατο η ευρεία πληθυσμιακή βάση για την εξασφάλιση έστω
ισόρροπου συσχετισμού εσόδων-δαπανών (Ρουπακιώτης, 1990). Ακόμη, το ελάχιστο προσωπικό
που διέθεταν οι πολλαπλοί φορείς παρουσίαζε προβλήματα στην οργάνωσή τους και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους και συντηρούσε αναποτελεσματικότητα, σπατάλη αλλά και έλλειμμα
στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής. Ως επικρατέστερη λύση υποδείχθηκε η ενοποίηση των
φορέων ώστε να επιτευχθεί ο συντονισμός, η εποπτεία και η ενιαία εφαρμογή δικαιωμάτων και
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υποχρεώσεών τους. Από το έτος 1999 και μετέπειτα (ν.2676/99) οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης
βρέθηκαν σε μια διαδικασία ενοποιήσεων και αλλαγής της νομοθεσίας που ολοκληρώθηκε με τον
ν. 4387/2016 όταν οι μεν φορείς κύριας ασφάλισης εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τα δε πολυάριθμα επικουρικά ταμεία συνενώθηκαν με αυτά της πρόνοιας
στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).6 Την εποπτεία
τους ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας. Με τη ψήφιση δε του ν. 4387/2016 εγκαθιδρύθηκε ενιαίο ασφαλιστικό
καθεστώς εισφορών και υπολογισμού σύνταξης, για την κύρια και επικουρική ασφάλιση, αντίστοιχα (Κουμαριανός, 2017 ∙Σιούλη, 2018).

2.2 Προβλήματα Περιεχομένου Προστασίας
Ο μεγάλος αριθμός των ΦΚΑ, εκ των οποίων ο καθένας ακολουθούσε τις δικές του καταστατικέςιδρυτικές διατάξεις αλλά και οι συνεχείς αλλαγές στη γενική νομοθεσία συντήρησαν μια ανομοιομορφία στους κανόνες και τις ρυθμίσεις μεταξύ των ασφαλισμένων ως προς τις εισφορές, τις
παροχές κ.ά δημιουργώντας περιβάλλον ανασφάλειας δικαίου. Όπως επισημαίνει και η Επιτροπή
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αποτελείται από ένα «μωσαϊκό γεμάτο ειδικά καθεστώτα και κενά», περιλαμβάνοντας 5.436 διαφορετικούς νόμους, 2600 αποφάσεις δικαστηρίων και 26 ευρωπαϊκές ή διεθνείς οδηγίες (Committee
of Ministers, 2015). Η εκτεταμένη πολυνομία, οι ανισότητες τα διαφορετικά ποσοστά αναπλήρωσης
και οι διαφορετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν αναδειχθεί σε πολλές μελέτες (Προβόπουλος, 1985, 1987, 2001· Καράγιωργας και συν. 1999· Υφαντόπουλος, 1990· Βενιέρης&
Παπαθεοδώρου, 2003· Μπάκαβος, 2003· Αθανασίου κ.ά, 2009· Νικολόπουλος, Υφαντόπουλος,
2010· Βενιέρης, 2011· ΚΕΠΕ 1983,1985, 1988· Πόρισμα 2010, 2015) καθώς και σε πλείστες
εισηγητικές-αιτιολογικές εκθέσεις νόμων. Στο πλαίσιο εξισορρόπησης ευνοϊκών προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης και ποσοστών αναπλήρωσης ψηφίστηκαν νόμοι όπως:
ÞÞ 2084/1992: Βασική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων, ενιαίοι κανόνες
θεμελίωσης συνταξιοδότησης, παροχών και εισφορών.
ÞÞ 3863/2010: Θέσπιση μεταβολών στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.7
ÞÞ 4093/2012. Αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια.
ÞÞ 4336/2015. Αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια.
ÞÞ 4387/2016. Θέσπιση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης και ενιαίων εισφορών για τους
φορείς κύριας ασφάλισης.
ÞÞ 4052/2012. Πρόβλεψη συντελεστή βιωσιμότητας της επικουρικής ασφάλισης και σε περίπτωση ελλείμματος αυτόματη μείωση των συντάξεων.
6. Βλ. Παράρτημα με τα ενταχθέντα ταμεία και τομείς.
7. Στο Ν. 3863/2010 όπως και στον 4387/2016 προβλέπεται ανά πάσα στιγμή μεταρρύθμιση του ΣΚΑ με την αναφορά:«Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι
οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή
παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με
στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμηςβιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών
για την εθνική, την αναλογική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει
το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009»
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ÞÞ 4387/2016. Καθορισμός ενιαίου τρόπου υπολογισμού επικουρικής σύνταξης από 01/01/2015.
Σύστημα καθορισμένων εισφορών και νοητής κεφαλαιοποίησης.
ÞÞ Παράλληλα, ψηφίστηκαν και νόμοι με τους οποίους επιβλήθηκαν μειώσεις των παρεχόμενων συντάξεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
ÞÞ Στις κύριες συντάξεις οι μειώσεις που επιβλήθηκαν ήταν:
ÞÞ ν.3863/2010. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων
ÞÞ ν.3986/2011. Μείωση από 3 έως 14% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης.
ÞÞ ν.3986/2011. Μείωση από 6 έως 10% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης σε
συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
ÞÞ ν.4024/2011. Μείωση κατά 40% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 € σε συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος
της ηλικίας.
ÞÞ ν.4024/2011. Μείωση κατά 20% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει
το ποσό των 1.200,00 € για συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
ÞÞ ν.4051/2012. Μείωση κατά 12% του ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει
το ποσό των1.300,00 €. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη
το μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2011.
ÞÞ ΥΑ 476/2012, (ΦΕΚ 499,Β΄). Μείωση κατά 7% των καταβαλλόμενων ποσών συντάξεων
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.
ÞÞ ν.4093/2012. Το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 € από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία μειώνονται ως εξής:
α. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 1.000,01 € έως 1.500,00 €: μείωση 5%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 €.
β. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 1.500,01 € έως 2.000,00 €: μείωση 10% στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των
1.425,01 €.
γ. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 2.000,01 € έως 3.000,00 €: μείωση 15%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 €.
δ. για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων από 3.000,00 € και άνω: μείωση 20%
στο σύνολο του ποσού. Το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 €.
Στις επικουρικές συντάξεις οι μειώσεις που επιβλήθηκαν ήταν:
ÞÞ ν.3986/2011. Ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, μείωση από 3%
έως 10% ανάλογα με το ποσό σύνταξης. (300,01-350,00: 3%, 350,01-400,00: 4%, 400,01450,00: 5% 450,01-500,00: 6%, 500,01-550,00: 7%, 550,01-600,00: 8%, 600,01-650,00:
9% και 650,01 και άνω 10%).
ÞÞ ν.4024/2011.
1. Μείωση κατά ποσοστό 30% στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ του τμήματος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.
2. Μείωση κατά ποσοστό 15%,του ποσού της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που χορηγείται στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ,
των Τομέων « ΤΕΑΠ-ΟΤΕ», «ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ» «ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ» του Κλάδου Επικουρικής
Κοινωνική Πολιτική 13 • Δεκέμβριος 2020 • 91

ÞÞ

ÞÞ

ÞÞ
ÞÞ
ÞÞ

Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν μόνο
επικουρική σύνταξη.
3. Μείωση κατά ποσοστό 20%, του ποσού του μηνιαίου μερίσματος που χορηγείται στους
συνταξιούχους του Μ.Τ.Π.Υ.
ν.4051/2012. Μείωση κατά ποσοστό 10, 15 και 20% στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ,
ΤΕΑΙΤ,ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΕΤΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ . (Για τις συντάξεις έως
250,00€μείωση κατά ποσοστό 10%, για τις συντάξεις από 250,01€ έως 300,00€, μείωση
κατά ποσοστό 15%, για τις συντάξεις από 300,01€ και άνω, μείωση κατά ποσοστό 20%).
ν.4093/2012. Μείωση κατά ποσοστό 5 έως 20% για ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από
1000,01 έως 3000,00€. (1000,01-1500,00: 5%, 1500,01-2000,00: 10%, 2000,01-3000,00:
15%, και από 3000,01 20%.
Τέλος επισημαίνουμε ότι:
Περικόπηκαν (ν.3845/2010) και στη συνέχεια καταργήθηκαν (ν.4093/2012) τα Δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματα Αδείας που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι.
Μειώθηκαν τα εφάπαξ βοηθήματα (ν.3986/2011, ν.4024/2011, ν.4093/2012).

2.3 Προβλήματα Πόρων- Διαχείρισης
Αναφερθήκαμε στους πόρους του ασφαλιστικού συστήματος (εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών και χρηματοδότηση του κράτους ν.2084/91 αρ. 22,23,25,27 και 32). Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του κράτους, για όσους φορείς αυτή προβλέπεται, προσδιορίζεται ως συστηματικά
υποχρηματοδοτούμενη (Ρομπόλης, 2007) με παράδειγμα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους
2008 που εγγράφεται στο ΙΚΑ_ΕΤΑΜ επιχορήγηση 1.900 δις ευρώ ενώ η υποχρέωση σύμφωνα με το Ν.3029/2002, αρθ.4 ήταν 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 3.386 δις ευρώ. Ως προς τα ποσοστά
εισφορών επισημαίνουμε ότι ήταν διαφορετικά σε κάθε φορέα ανάλογα με τις καταστατικές του
διατάξεις. Επίσης, σε αρκετούς φορείς είχαν νομοθετηθεί και κοινωνικοί πόροι που ωφελούσαν
ομάδες ασφαλισμένων μετακυλώντας το κόστος στους φορολογούμενους. Εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν και η εκμετάλλευση της ακίνητης
περιουσίας τους και η διαχείριση των αποθεματικών τους. Η απουσία επενδυτικής υποδομής στις
διοικήσεις των φορέων είχε ως αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνονται συστηματικές και στοχευμένες επενδυτικές αποφάσεις (Angelidis, Tessaromatis, 2010. Ρούπας, 2010).
Σύμφωνα με τον Α.Ν. 1611/1950 τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων κατατίθεντο
υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και τοκίζονταν με επιτόκιο που καθόριζε η Νομισματική
Επιτροπή, γενικά χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο ταμιευτηρίου, καθώς και από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα τις αρνητικές αποδόσεις και τη διάβρωση των κεφαλαιοποιητικών στοιχείων
του συστήματος (Ρομπόλης, Χλέτσος, 1995). Στην μη αξιοποίηση των πόρων, συνέβαλε και το
γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις από τις εισφορές των ταμείων στις Εμπορικές Τράπεζες ήταν άτοκες (Νεκτάριος, 2007). Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής χρησιμοποίησης των ταμειακών αποθεμάτων ήταν από τα πλεονασματικά οργανικά ισοζύγια που εμφανίζονταν στη δεκαετία
του ’80 στα επόμενα έτη να παρουσιαστούν σημαντικά ελλείμματα (Ρομπόλης, 1993). Το ειδικό
επιτόκιο καταργήθηκε τη δεκαετία του ’90 και επετράπη η επένδυση των ταμείων σε χρεόγραφα
του Δημοσίου, σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μέχρι 12%) και σε ακίνητα (μέχρι 8%)
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(Νεκτάριος, 2007). Στη μείωση αποθεματικών των ασφαλιστικών φορέων συνέτεινε η πώληση
μετοχών στη φάση κατάρρευσης του Χρηματιστηρίου κατά τη δεκαετία του 2000. Ακόμη σημαντικές απώλειες καταλογίζονται στις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων για την αγορά σύνθετων
επενδυτικών προϊόντων (π.χ. δομημένα ομόλογα). Επίσης, με το PSI 12/03/2012 επήλθαν σημαντικές απώλειες σε ονομαστικές αξίες της τάξης του 53%. Πέραν αυτών, η μη αντιμετώπιση της
εκτεταμένης εισφοροδιαφυγής που υπερέβαινε το 20% (Νεκτάριος, 2007) είτε λόγω του χαμηλού
επιπέδου οργάνωσης των φορέων για τον εντοπισμό της ή από τις αλλεπάλληλες εντάξεις των
οφειλετών στις συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους συνέτεινε
στο να μειωθούν περαιτέρω τα αποθεματικά των φορέων και να ανατραπεί η μακροχρόνια χρηματοοικονομική ισορροπία του ΣΚΑ (Ρομπόλης, 2007).

2.4 Απουσία Αναλογιστικών Μελετών
Αναφερθήκαμε στη χρηματοδότηση του ΣΚΑ και αντιληφθήκαμε ότι από αυτή εξαρτάται η βιωσιμότητά του, δηλαδή από τη σχέση που προκύπτει από το δείκτη των υποχρεώσεων σε κάθε χρονική στιγμή σε σχέση με τα έσοδά του (Παπαρρηγοπούλου, 2012). Το πλέον κατάλληλο τεχνικό
μέσο για την εξαγωγή συμπερασμάτων, για τη επάρκεια και τη βιωσιμότητα του ΣΚΑ, αποτελεί
η αναλογιστική μελέτη. Η Ελλάδα έχει κυρώσει με νόμο (1136/1981) τη Διεθνή Σύμβαση «περί
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας» με την οποία η διαφύλαξη της κοινωνικής
ισορροπίας του ΣΚΑ και η οικονομική ευρωστία του εξασφαλίζεται με την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών. Έτσι πριν από κάθε μεταβολή χορηγούμενων παροχών ή όρων χρηματοδοτήσεων
αλλά και σε τακτικό επίπεδο, ανά πενταετία (αρχής γενομένης από το έτος 1993, ν.2084/1992))
οι φορείς υποχρεούνται να καταρτίζουν μελέτες για τη βιωσιμότητά τους. Οι προδιαγραφές των
αναλογιστικών μελετών τίθενται στο ν.3029/2002 και στην αρ. 21533/293/28-09-2006 Απόφαση
του Υπουργού Απασχόλησης:
ÞÞ σκοπός εκπόνησης της μελέτης
ÞÞ περιγραφή καταστατικών διατάξεων του ή των φορέων (εισφορών, παροχών, θεμελιώσεις συνταξιοδότησης)
ÞÞ οικονομικά και στατιστικά στοιχεία ασφαλισμένων (φύλο, ηλικία, έτη ασφάλισης, ποσοστά
εισφορών, αποδοχές για τη συνταξιοδότηση) και συνταξιούχων (φύλο, ηλικία, συνταξιοδοτική κατηγορία, ποσό σύνταξης, έναρξη συνταξιοδότησης)
ÞÞ περιουσιακά στοιχεία, απολογισμοί τελευταίας πενταετίας
ÞÞ αναλογιστικές παραδοχές και μοντέλα υπολογισμών
Οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν (Ινστιτούτο Εργασίας, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, 2001·
ΙΝΕ, ΓΣΕΕ 2007· Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 2007· Εθνική Αναλογιστική Αρχή 2007· κ.ά.)
αφορούσαν μεμονωμένους φορείς (ενδ. δεν περιλαμβάνονται ο ΟΓΑ, το ΝΑΤ και το Δημόσιο),
βασίστηκαν σε στοιχεία προηγουμένων ετών και σε παραδοχές ελλείψει πληροφοριών. Επίσης,
στις συγκεκριμένες μελέτες, τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούσαν στους ασφαλισμένους δεν
υπήρχαν για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και ελλείψει αυτών ελήφθησαν υπόψη οι μηχανογραφικές
βάσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι η γήρανση του πληθυσμού, η μείωση του κλάσματος εργαζομένων
σε σχέση με τους συνταξιούχους, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας, τα διαφυγόντα έσοδα κ.ά.
στοιχεία δεν αποκαλύπτονταν σε αληθή βάση. Όλα τελικά συναινούν σε ένα κατακερματισμένο
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ΣΚΑ που δεν αποκαλύπτει την πραγματικότητα, δεν βοηθά στη διόρθωση της αδικίας και της
αναξιοκρατίας και με αυτό τον τρόπο διατηρεί την ανισότητα (Βενιέρης, 2013, 2018). Αποτέλεσμα
του ελλείμματος, σαφούς εικόνας οικονομικών και επιστημονικών δεδομένων, ήταν η ανεπάρκεια της αντιμετώπισης των προβλημάτων του ΣΚΑ, η απώλεια του κοινωνικού του χαρακτήρα
καθόσον επιρρίφθηκε οικονομικό βάρος και στέρηση παροχών σε συγκεκριμένες ομάδες όπως
είναι οι συνταξιούχοι και οι νέοι ασφαλισμένοι.

3. Κατηγορίες θεμελίωσης συνταξιοδότησης. Αλλαγή νομοθεσίας
με επιβαρυντικές επιπτώσεις
Στα ΣΚΑ οι στατιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητά τους στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στην ηλικία
συνταξιοδότησης και στη σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους. Η ηλικία συνταξιοδότησης
αποτελεί σημαντική παράμετρο βιωσιμότητας καθώς η επερχόμενη συνταξιοδότηση ασφαλισμένου αφαιρεί από το σύστημα τις εισφορές του, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις παροχές. Η αναλογία
του αριθμού συνταξιούχων προς αυτόν των ασφαλισμένων επηρεάζουν θετικά η αρνητικά τα
συστήματα, ιδιαίτερα αυτών που στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ενδογενεακή και διαγενεακή
αλληλεγγύη (Αλιμπραντή, Κοτζαμάνης, 1996).
Ένα ακόμη στοιχείο που επηρεάζει το ΣΚΑ είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, όπως είναι για παράδειγμα η συνταξιοδότηση γυναικών και ιδιαίτερα
των μητέρων ανηλίκων. Στην εισηγητική του ν.2084/1992 γίνεται αναφορά στο πρόβλημα που
δημιουργείται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα,
από «το γεγονός ότι οι εργαζόμενες γυναίκες γίνονται όλο και περισσότερες, στοιχείο που επιδρά
στην ασφάλιση διπλά, καθώς οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες και συνταξιοδοτούνται
νωρίτερα. Η αύξηση συνεχώς του αριθμού των απασχολουμένων γυναικών σε συνδυασμό με τις
ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και το αυξημένο όριο βιωσιμότητας προσθέτουν νέα
βάρη στην κοινωνική ασφάλιση. Ως γνωστόν, οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται κατά 5 έτη νωρίτερα, ο
δε μέσος όρος ζωής των γυναικών είναι μεγαλύτερος. Έτσι επέρχεται ένα βάρος του ασφαλιστικού
συστήματος κατά 9 έτη». Για το λόγο αυτό στον ν.2084/1992 θεσπίστηκε το ασφαλιστικό των «νέων
ασφαλισμένων» και στην κατηγορία των μητέρων ανηλίκων ορίστηκε η θεμελίωση συνταξιοδότησής τους στην ηλικία των 55 ετών με τη συμπλήρωση 6000 ημερών ασφάλισης. Η ανηλικότητα
των τέκνων, η ηλικία της μητέρας και οι ημέρες ασφάλισης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.
Στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης η θεμελίωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
κατηγοριοποιείται ανάλογα με τις ημέρες ασφάλισης, το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή
κατάσταση (Βλ. Εγκύκλιο ΓΓΚΑ Φ.80000/οικ 27040/1798/21-11-2012). Συνοπτικά8 οι κατηγορίες αυτές είναι:

8. Υφίστανται και άλλες κατηγορίες όπως 7500 ΗΑ για συζύγους αναπήρων, αδελφούς αναπήρων και γονείς αναπήρων Ανεξαρτήτου Ορίου Ηλικίας και υπαγωγής στην ασφάλιση και με τα βαρέα, των οποίων οι περιπτώσεις είναι
σαφώς σε μικρό ποσοστό και δεν μας απασχολούν στην παρούσα έρευνα.
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Ημέρες Ασφάλισης Έτος Συμπλήρωσης

4500

Ημέρες Ασφάλισης

Ηλικία Πλήρους Ηλικία μειωμένης
σύνταξης
σύνταξης

Έως 31/12/2012

65

60

Από 01/01/2013

67

62

Έως 31/12/2010

60

55

Από 01/01/2011

61

56

Από 01/01/2012

62

57

Από 01/01/2013

67

62

Έτος Συμπλήρωσης

Ηλικία Πλήρους Ηλικία μειωμένης
σύνταξης
σύνταξης

Έως 31/12/2010

55

50

Από 01/01/2011

57

52

Έως 0/01/2012

60

55

Από 01/01/2013

67

62

Έτος Συμπλήρωσης

Ηλικία Πλήρους
σύνταξης

Ηλικία μειωμένης
σύνταξης

Έως 31/12/2010

62

60

Από 01/01/2011

63

60

Από 01/01/2012

63,5

60

Έως 01/01/2013

67

62

Έως 31/12/2010

57

55

10400

Από 01/01/2011

58

56

10800

Από 01/01/2012

58,5

56,5

Από 01/01/2013

62

60

Από 01/01/2014

62

60,5

Από 01/01/2015

62

61

Από 01/01/2016

62

61,5

Από 01/01/2017

62

–

5500

Ημέρες Ασφάλισης

10000

12000

Φύλο
Άνδρες

Γυναίκες

Φύλο

Γυναίκες /Άνδρες
Μητέρες ανηλίκων, χήροι
πατέρες ανηλίκων

Φύλο

Άνδρες

Γυναίκες
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Ημέρες Ασφάλισης Έτος Συμπλήρωσης

Ηλικία Πλήρους
σύνταξης

10500

Έως 31/12/2010

58

10800

Από 01/01/2011

58

11100

Έως 0/01/2012

59

12000

Από 01/01/2013

62

Φύλο

Γυναίκες /Άνδρες

Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες συνταξιοδότησης, εκτός από τη θεμελίωση συνταξιοδότησης
με 10500 ημέρες ασφάλισης (35ετία), υφίστανται δυνατότητες παράκαμψης των ορίων ηλικίας
για χορήγηση μειωμένης σύνταξης έως και 5 έτη. Ομοίως, στη συνταξιοδότηση των μητέρων
ανηλίκων παλαιών ασφαλισμένων δίδεται δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, έως και 5 έτη,
δηλαδή στο 50ο έτος της ηλικίας τους.
Σε όλες τις κατηγορίες συνταξιοδότησης υφίστανται τα κατώτατα όρια, των οποίων η εφαρμογή αποτελεί προστασία-δικλείδα ασφαλείας αυτών που δεν θεμελιώνουν δικαιώματα σε
επαρκείς παροχές. Η εφαρμογή των κατώτατων ορίων, η χορήγηση μιας αξιοπρεπούς παροχής από τους ασφαλιστικούς φορείς, αιτιολογείται με βάση τους στόχους της συγκεκριμένης
παροχής, δηλαδή να ωφελούνται όσοι έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένο
διάστημα και η ασφάλισή τους εμφανίζει κενά που δεν επιτρέπουν τη λήψη επαρκών παροχών
με την εμφάνιση του ασφαλιστικού κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο τα κατώτατα όρια αποτελούν ένα μηχανισμό αναδιανομής που αυξάνει τα ποσοστά αναπλήρωσης για το ασθενέστερο
τμήμα της κατανομής εισοδήματος. Οι Τήνιος (1999) και Βακαλόπουλος (1992) θεωρούν ότι,
η λειτουργία των κατώτατων ορίων νοθεύει τη σχέση ανταποδοτικότητας, καθώς έχει αποδειχθεί ότι σε ποσοστό άνω του 60% των συνταξιούχων εμπίπτουν στα κατώτατα όρια. Επειδή
δε, στις περισσότερες περιπτώσεις των ασφαλισμένων τα έτη συνεισφοράς τους στο σύστημα
είναι τα ελάχιστα (15 έτη), τελικά συμβαίνει τα πραγματικά ποσοστά αναπλήρωσης να είναι
πολύ χαμηλότερα για αυτούς που ασφαλίζονται για περισσότερα έτη και βρίσκονται πάνω από
την κατώτατη σύνταξη (Τήνιος, 2003). Τα κατώτατα όρια μειώνονται σε κάθε περίπτωση κατά
το ποσοστό που ο συνταξιούχος δικαιούται μειωμένη σύνταξη. Εξαίρεση από τον κανόνα προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση της μητέρας ανηλίκου τέκνου που στην περίπτωση μειωμένης
σύνταξης το κατώτατο όριο δεν επιδέχεται μείωση.
Για την κατηγορία αυτή το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο (Αρθ.28 του ν. 1846/1951 όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθ. 27 του ν. 1902/1990) προέβλεπε ότι: ασφαλισμένη μητέρα
με ανήλικα παιδιά ή παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική
εργασία, η οποία συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας και 5.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας
δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που
λείπει από το 55ο έτος της ηλικίας της, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το κάθε φορά κατώτατο όριο συντάξεων. Στην ουσία κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης για παροχή μειωμένης σύνταξης έπρεπε να συντρέχουν και οι τρεις προϋποθέσεις δηλ. 5500 Ημέρες ασφάλισης + ηλικία κατά την αίτηση τουλάχιστον 50
ετών και ανηλικότητα τέκνου.
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Στη συνέχεια για την ίδια κατηγορία υπήρξαν οι κάτωθι ρυθμίσεις
ÞÞ Άρθ.144 ν.3655/2008: Ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα παιδιά ή παιδιά οποιασδήποτε
ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, η οποία έχει πραγματοποιήσει
χρόνο ασφάλισης 5.500 ημερών, δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος με τη συμπλήρωση
του 55ου έτους της ηλικίας της. Το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση
του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον τόσο η ανηλικότητα του παιδιού όσο και ο συντάξιμος
χρόνος συντρέχουν αθροιστικά κατά τη συμπλήρωση του 50ού ή σε ένα από τα επόμενα
έτη και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της μητέρας. Στην ουσία δεν
αποτελεί με τη ρύθμιση αυτή υποχρέωση κατά την αίτηση να συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις αλλά αναζητούνται στο παρελθόν η ταυτόχρονη συμπλήρωση της ηλικίας,
η ανηλικότητα του παιδιού και ο συντάξιμος χρόνος.
ÞÞ Αρθ. 10 του ν.3863/2010: Μητέρες που κατά την ενηλικίωση του τέκνου συμπληρώνουν
τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο (5500 Ημέρες ασφάλισης) δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ού έτους και πλήρη στο 55ο, με έτος θεμελίωσης το 2010,
μειωμένη στα 52 και πλήρη στα 57 με έτος θεμελίωσης το 2011, μειωμένη στα 55 και πλήρη στα 60 το έτος 2012, και από το έτος 2013 και μετά μειωμένη με τη συμπλήρωση του
62ου και πλήρη στο 67ο. Στην ουσία από την ισχύ του νόμου, 15/07/2010 σημασία
για την κατοχύρωση έχει το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου συντάξιμου
χρόνου κατά την οποία πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου. Όταν
συμπληρωθεί η απαιτούμενη ηλικία της μητέρας (50 ετών για μειωμένη και 55
για πλήρη) θεμελιώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
Ενώ λοιπόν η αρχική διάταξη αναφερόταν στη συνταξιοδότηση γυναικών με τέκνο ανήλικο
κατά την υποβολή της αίτησης, την ανάλογη ηλικία(50 για μειωμένη 55 για πλήρη) και 5500
ημέρες ασφάλισης, με το ν.3655/2008 τους δόθηκε η δυνατότητα να κατοχυρώνουν το δικαίωμά
τους με τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης σε κάποια χρονική στιγμή και να υποβάλουν την
αίτησή τους όποτε επιθυμούν. Η διάταξη αυτή απομάκρυνε την αρχική τοποθέτηση για την ευνοϊκή συνταξιοδότηση της ομάδας αυτής, καθώς κατά την αίτηση το τέκνο θα μπορούσε κάλλιστα να
είχε ενηλικιωθεί. Η δυσκολία στη κατοχύρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας μέχρι 14/07/2010
έγκειτο στο ότι κατά τη συμπλήρωση των 5500 ημερών ασφάλισης έπρεπε να υφίσταται ανήλικο
και ηλικία της μητέρας 50 ετών τουλάχιστον.
Ωστόσο, η τελευταία ρύθμιση του ν.3863/2010 αποσυνδέοντας τη συμπλήρωση της απαιτούμενης ηλικίας, έδωσε το δικαίωμα κατοχύρωσης στις γυναίκες μόνο με την ανηλικότητα του
τέκνου και τις ημέρες ασφάλισης. Η μητέρα ανηλίκου κατοχυρώνει κάποια χρονική στιγμή, ίσως
και στο τριακοστό ένατο έτος της ηλικίας της, το δικαίωμά της μόνο με τις απαιτούμενες ημέρες
ασφάλισης και την ανηλικότητα. Η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση
της απαιτούμενης ηλικίας (50ο και εξής) μεταγενέστερα, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις το
ανήλικο δεν είναι πλέον ανήλικο. Το γεγονός αυτό της «νομικής ευρεσιτεχνίας» για την κατοχύρωση δικαιώματος συνταξιοδότησης στην κατηγορία αυτή των γυναικών αποτελεί «ένα σκανδαλώδες προνόμιο» (Τήνιος, 2015).
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα και για τις τρεις ρυθμίσεις για να γίνει αντιληπτή η διευκόλυνση
που παρασχέθηκε το έτος 2010. Η συγκεκριμένη συνταξιοδοτήθηκε στις 13/08/2015 με μειωμένη
σύνταξη κατά 60/200 και ποσό σύνταξης από τον Κύριο Φορέα 1046,95€ και από τον Επικουρικό
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Ημερομηνία γέννησης το έτος 1965 (18/08/1965).
Χρόνος ασφάλισης από το έτος 1985 έως το 2015, 8.900 ημέρες (έως 31/12/2010 έχει τις
5.500 ημέρες).
Γέννηση τέκνου το έτος 1996.
ÞÞ Αρθ. 28 του ν.1846/1951 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 27 του ν.1902/1990):
Δεν θεμελιώνει δικαίωμα καθώς όταν συμπληρώνει το απαιτούμενο έτος (50ό)
δεν έχει ανήλικο.
ÞÞ Άρθ. 144 ν.3655/2008: Δεν θεμελιώνει δικαίωμα καθώς όταν συμπληρώνει το
απαιτούμενο έτος ( 50ο ) δεν έχει ανήλικο.
ÞÞ Αρθ. 10 του ν.3863/2010: Κατοχυρώνει το δικαίωμά της το έτος 2010 (δηλαδή
την ανηλικότητα και τις 5500 ημέρες ασφάλισης) και μπορεί να το ασκήσει όποτε
θέλει για λήψη μειωμένης στο 50ο ή στο 55ο για πλήρη.
Σύντομη αναφορά είναι απαραίτητη να γίνει στο γεγονός ότι όλα τα επικουρικά ταμεία ακολουθούν το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο στη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων. Εξαίρεση
αυτού αποτελεί ο τρόπος χορήγησης επικουρικής σύνταξης από το τ.ΕΤΕΑΜ για το οποίο αποφασίστηκε με το ν.2084/1992 η εξαίρεσή του για την προϋπόθεση των 5500 ημερών. Στο τ.ΕΤΕΑΜ
εφόσον η μητέρα ανηλίκου έλαβε σύνταξη από τον Κύριο Φορέα δύναται να λάβει επικουρική
έχοντας πραγματοποιήσει 4500 ημέρες ασφάλισης αντί των 5500 ημερών ασφάλισης που
απαιτούνται στα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία.
Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων
ανηλίκων, όπως και για τις άλλες κατηγορίες, με τους νόμους 3863/2010, 4093/2012 και τον
4336/2015 αυξήθηκαν. Για τις μητέρες ανηλίκων υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο πριν την εξομοίωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Το μεταβατικό στάδιο περιγράφεται στις διατάξεις του
ν.4336/2015. Με σημείο αναφοράς την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. 19/08/2015 όποιες μητέρες
συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο μετά την ημερομηνία αυτή σταδιακά προσαυξάνεται το όριο
ηλικίας τους (βλ. Παράρτημα). Στο πλαίσιο της ισότητας και εξομοίωσης όλων των κατηγοριών,
όσον αφορά στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, επιχειρήθηκε η ομαλή μετάβαση της κατηγορίας
των μητέρων ανηλίκων στη νέα πραγματικότητα του ασφαλιστικού.

4. Στοιχεία ανατροπής του πρότερου status κατηγοριών συνταξιοδότησης
Αναφερθήκαμε στους όρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος όλων των κατηγοριών ασφαλισμένων (άνδρες και γυναίκες) και ειδικότερα στη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων και χήρων πατέρων ανηλίκων. Επισημάναμε τις αλλαγές- διευκολύνσεις στους όρους
αυτής της κατηγορίας, αρχικά του αρ.144 του ν.3655/2008 και στη συνέχεια του αρθ. 10 του
ν.3863/2010 με την οποία κρίνουμε ότι έχουμε μια ανατροπή της λογικής και της ανάγκης
για την παροχή συνταξιοδότησης σε μητέρες ανηλίκων σε πρώιμο στάδιο από το υφιστάμενο.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύουμε λαμβάνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση ενός επικουρικού ταμείου που ακολουθεί τη νομοθεσία της κύριας ασφάλισης και το μέγεθός του μας δίνει
το δικαίωμα να συμπεράνουμε την οικονομική επιβάρυνση που προκάλεσε η συγκεκριμένη
νομοθετική ενέργεια.
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Το τέως Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (τ.ΤΕΑΥΕΚ)
ιδρύθηκε στις 02/01/1939 (Σ.Σ.Ε. 912/1941 Νομοθετικό Διάταγμα) και στον Κανονισμό Παροχών
του συμπεριελάμβανε την κατηγορία αυτή (αρθ. 2, παρ. 5) των γυναικών για μειωμένη σύνταξη
στο 50ο με 5500 ημέρες ασφάλισης. Έτσι, το τ.ΤΕΑΥΕΚ εφάρμοζε το αρθ. 27 του ν.1902/90 για
τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων πριν από τη υποχρεωτική εφαρμογή της γενικής νομοθεσίας σε όλα τα επικουρικά που επιβλήθηκε με το άρθ. 53 του ν.2084/1992.
Το τ.ΤΕΑΥΕΚ έπεται του τ.ΕΤΕΑΜ, που είναι και το μεγαλύτερο επικουρικό ταμείο του ΕΤΕΑΕΠ. Έχει 34.974 ενεργούς συνταξιούχους (Πληρωμή 02/2019- Στοιχεία ΕΤΕΑΕΠ), 244.000
ασφαλισμένους9 και 146.000 απογεγραμμένους εργοδότες. Στο ταμείο λειτούργησε Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα το έτος 2004 και έκτοτε σε αυτό διατηρούνται ηλεκτρονικά στοιχεία (π.χ.
θεμελίωσης συνταξιοδότησης, συντάξιμου μισθού, ηλικία κατά τη συνταξιοδότηση κ.ά) για 11.000
συνταξιούχους από το σύνολο: 34.974. Η αναλογία ανδρών- γυναικών των συνταξιούχων του τ.ΤΕΑΥΕΚ κυμαίνεται στο 50% περίπου. Από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΕΚ αντλήθηκαν στοιχεία για τις κατηγορίες
θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδότησης ηλικιών 55, 58, 60, 65, και 67. Επίσης αναζητήθηκε η έναρξη
συνταξιοδότησης και οι πραγματικές ηλικίες συνταξιοδότησης ώστε να επιβεβαιωθεί η υπόθεσή μας.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απονεμηθείσες συντάξεις γήρατος για 9.603 συνταξιούχους
οι οποίες κατανέμονται ανάλογα με τη θεμελίωσή τους.
Στην κατηγορία των 4.500 ημερών ασφάλισης και απαιτούμενη ηλικία των 67 ετών που επιβλήθηκε από το έτος 2013 εμπίπτουν 1.134 συνταξιούχοι. Οι 195 συνταξιούχοι που εμφανίζονται
(20 το έτος 2011 και 175 το έτος 2012) αφορούν σε γυναίκες οι οποίες είχαν τις προϋποθέσεις για
χορήγηση μειωμένης σύνταξης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους αλλά ως προς τον
υπολογισμό της μείωσης δεν κατάφεραν να κλειδώσουν το 60ο γιατί δεν είχαν το 55ο , τα 4500
και τις 100 ημέρες ανά έτος την 5ετία προ του έτους 2010. Έτσι η μείωση υπολογίστηκε μέχρι το
67ο και μέγιστο ποσοστό όπως ορίζεται τα 60/200 (βλ. εγκυκλίους Φ80000/οικ19120/1420/408-2010, Φ.80000/οικ.27040/1798/2012, Φ80000/54511/1797/30-11-2015).
Στην κατηγορία των 4.500 ημερών ασφάλισης και απαιτούμενη ηλικία 65 ετών για τους άνδρες,
και 60 για τις γυναίκες, εντάσσονται 5.262 συνταξιούχοι εκ των οποίων 2.440 είναι γυναίκες και
2.822 άνδρες. Η συνταξιοδότηση με 4500 ημέρες ασφάλισης είναι η συνηθέστερη στο ΣΚΑ και
ιδιαιτέρα στην επικουρική ασφάλιση.
Στην κατηγορία των 10.500 ημερών ασφάλισης και απαιτούμενη ηλικία 58 ετών για άνδρες και
γυναίκες εντάσσονται μόνο 100 συνταξιούχοι, γεγονός που οφείλεται στη δυσκολία συμπλήρωσης 35
ετών στην επικουρική ασφάλιση λόγω της πρώην μη υποχρεωτικότητάς της και της εισφοροδιαφυγής.
Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά η επικουρική ασφάλιση θεσπίστηκε από 01/02/1983 με την ίδρυση του
τ.ΕΤΕΑΜ (ν.1405/1983) που κάλυψε και τους κλάδους που δεν είχαν έως τότε επικουρική ασφάλιση.
Στην κατηγορία των 5.500 ημερών ασφάλισης μητέρων ανηλίκων και απαιτούμενη ηλικία
το 55ο έτος εντάσσονται 3.107 συνταξιούχοι, που αφορούν στο 32,35% του συνόλου. Το ποσοστό των συνταξιούχων μετά τη διευκόλυνση της νομοθεσίας για την έξοδό τους που ίσχυσε από
15/07/2010 αυξάνεται προοδευτικά και από το 21,66% που καταλάμβανε το έτος 2009 και 23,68%
το έτος 2010 μεταβάλλεται στο 35,95% το έτος 2011, 43,66% το έτος 2012 κ.ο.κ. μέχρι που η
κατηγορία αυτή ξεπερνά τις υπόλοιπες.
9. Βλ. Κοινωνικός Προϋπολογισμός Έτους 2009. http://www.ggka.gr/koin_proyp/koin_proipo_2009.pdf
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Πίνακας 1. τ.ΤΕΑΥΕΚ: Οι κατ’ έτος απονεμηθείσες συντάξεις γήρατος κατά ηλικιακές κατηγορίες θεμελίωσης
Επεξεργασία της γράφουσας από πρωτογενή στοιχεία ΟΠΣ τ.ΤΕΑΥΕΚ

Έτος
συνταξιοδότησης

Ηλικιακές κατηγορίες θεμελίωσης πλήρους δικαιώματος
Ανδρες &
Γυναίκες
Ανδρες
Γυναίκες
4.500 ΗΑ
4.500 ΗΑ
10.500 ΗΑ

Μητέρες
ανηλίκων
5.500 ΗΑ
55 ετών

58 ετών

60 ετών

Ανδρες &
Γυναίκες
4.500 ΗΑ

65 ετών

Σύνολο

67 ετών

2004

68

19,77%

11

3,20%

103

29,94%

162

47,09%

344

2005

106

17,67%

10

1,67%

247

41,17%

237

39,50%

600

2006

123

20,10%

7

1,14%

219

35,78%

263

42,97%

612

2007

135

20,21%

5

0,75%

257

38,47%

271

40,57%

668

2008

173

22,58%

14

1,83%

299

39,03%

280

36,55%

766

2009

162

21,66%

4

0,53%

280

37,43%

302

40,37%

748

2010

238

23,68%

15

1,49%

403

40,10%

349

34,73%

1.005

2011

439

35,95%

8

0,66%

327

26,78%

427

34,97%

20

1,64%

1.221

2012

633

43,66%

2

0,14%

195

13,45%

445

30,69%

175

12,07%

1.450

2013

439

45,12%

12

1,23%

68

6,99%

79

8,12%

375

38,54%

973

2014

389

46,70%

7

0,84%

31

3,72%

3

0,36%

403

48,38%

833

2015

202

52,74%

5

1,31%

11

2,87%

4

1,04%

161

42,04%

383

Σύνολο

3.107

32,35%

100

1,04%

2.440

25,41%

2.822

29,39%

1.134

11,81%

9.603

Όπως αναφέρθηκε η εφαρμογή του νόμου 3863/2010 ίσχυσε από 15/07/2010. Στον πίνακα
2 καταγράφεται η σταδιακή, κατά μήνα, αύξηση στο συγκεκριμένο έτος των συντάξεων σε μητέρες ανηλίκων.
Πίνακας 2. τ.ΤΕΑΥΕΚ: Οι απονεμηθείσες συντάξεις γήρατος έτους 2010.
Επεξεργασία της γράφουσας από πρωτογενή στοιχεία ΟΠΣ τ.ΤΕΑΥΕΚ
Απονεμηθείσες συντάξεις γήρατος έτους 2010

Μητέρες
ανηλίκων
5.500 ΗΑ

Ιαν

Φεβ

Μαρ

Απρ

Μαϊ

Ιουν

Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

55 ετών

17

12

8

7

12

13

22

16

20

26

29

56

69

169
238

Η δυνατότητα παράκαμψης της πλήρους συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη, κατά 5 έτη
νωρίτερα, σε όλες τις κατηγορίες θεμελίωσης αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.
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Διάγραμμα 1. Κατανομή πρόωρων συντάξεων ανά εύρος ηλικίας κατά τη συνταξιοδότηση

Τα μεγάλα ποσοστά πρόωρης συνταξιοδότησης αποδεικνύουν το γεγονός ότι το ΣΚΑ εγγυάτο
υψηλά επίπεδα αναπλήρωσης του εισοδήματος ή ακόμη ότι δεν επέβαλε σημαντικούς περιορισμούς
στην απασχόληση των συνταξιούχων (π.χ περιστολή της σύνταξης) (Προβόπουλος, Καπόπουλος,
2003). Το γεγονός δε της μεταβολής της ασφαλιστικής νομοθεσίας, τα 8 τελευταία έτη, ώθησε ακόμη περισσότερους στην εύλογη προσδοκία της κρατικά εγγυημένης σύνταξης, έστω και μειωμένης.
Τα ποσοστά όσων επέλεξαν την πρόωρη συνταξιοδότηση και οι πραγματικές ηλικίες κατά την
έναρξη της σύνταξης καταγράφονται στον πίνακα 3. Από το τ.ΤΕΑΥΕΚ το 44,22% των μητέρων
ανηλίκων επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί στο 50ο, το 37,42% της κατηγορίας των γυναικών με 4500
ημέρες επέλεξε να συνταξιοδοτηθεί στο 55ο, και το 21,30% των ανδρών της ίδιας κατηγορίας στο 60ο.

5. Συμπεράσματα
Στο περιοδικό «Οικονομικά Χρονικά» τον Μάρτιο του 2015 ο υπεύθυνος υπουργός για τη ψήφιση
του ν.3863/2010 Γεώργιος Κουτρουμάνης (2015:42), πρώην υπουργός εργασίας, υποστήριζε ότι
με τις διαρθρωτικές αλλαγές του θεμελιώθηκε ένα νέο ΣΚΑ οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά
δίκαιο. Δυστυχώς από τα στοιχεία που έχουμε σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτό που υποστήριζε
ήταν εικασία. Πολλές πολιτικές πράξεις και νομοθετήματα πριν την εφαρμογή τους θα πρέπει να
λαμβάνουν σοβαρά κάποιες παραμέτρους, διαφορετικά εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται
πρόχειρες κινήσεις.
Παραθέσαμε τις κοινωνικο-ασφαλιστικές παρεμβάσεις και τις μειώσεις των συντάξεων που επέβαλλαν τα τρία Μνημόνια. Η δημογραφική μεταβολή από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και
την υπογεννητικότητα θέτουν σε κίνδυνο το ΣΚΑ με το να αυξάνονται οι ανάγκες του και να μειώνονται οι χρηματοδοτικές εφεδρείες του. Τα τελευταία 8 έτη οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων,
οι αυξήσεις των εισφορών και των ορίων ηλικίας που προέκυψαν από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές, θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νόμιμη ύπαρξη του συστήματος οδηγώντας στην κατ’
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Πίνακας 3. τ.ΤΕΑΥΕΚ: Οι πραγματικές ηλικίες κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης κατά ηλικιακές
κατηγορίες θεμελίωσης. Επεξεργασία της γράφουσας από πρωτογενή στοιχεία ΟΠΣ τ.ΤΕΑΥΕΚ
Ηλικία
κατά
την ημερομηνία συνταξιοδότησης
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Σύνολο

Ηλικιακές κατηγορίεςθεμελίωσης
Μητέρες
ανηλίκων
5.500 ΗΑ
55 ετών
1.374 44,22%
702 22,59%
361 11,62%
289
9,30%
246
7,92%
114
3,67%
12
0,39%
4
0,13%
3
0,10%
1
0,03%

1

0,03%

3.107

100,0%

Ανδρες &
Γυναίκες
10.500 ΗΑ
58 ετών

3
1
10
14
26
24
15
5
1

3,00%
1,00%
10,00%
14,00%
26,00%
24,00%
15,00%
5,00%
1,00%

1

1,00%

100

100,0%

Γυναίκες
4.500 ΗΑ
60 ετών
2
1

0,08%
0,04%

10
11
669
499
395
416
274
121
18
4
4
3
2
3
6
2

0,41%
0,45%
27,42%
20,45%
16,19%
17,05%
11,23%
4,96%
0,74%
0,16%
0,16%
0,12%
0,08%
0,12%
0,25%
0,08%

2.440

100,0%

Ανδρες
4.500 ΗΑ
65 ετών
5
6
3
6
14
33
79
57
432
376
601
447
311
238
142
54
5
2
5
4
1
1
2.822

0,18%
0,21%
0,11%
0,21%
0,50%
1,17%
2,80%
2,02%
15,31%
13,32%
21,30%
15,84%
11,02%
8,43%
5,03%
1,91%
0,18%
0,07%
0,18%
0,14%
0,04%
0,04%
100,0%

Ανδρες &
Γυναίκες
4.500 ΗΑ
67 ετών
1
0,09%

1
2
153
248
306
133
100
65
44
26
19
21
9
4
1
1

0,09%
0,18%
13,49%
21,87%
26,98%
11,73%
8,82%
5,73%
3,88%
2,29%
1,68%
1,85%
0,79%
0,35%
0,09%
0,09%

1.134

100,0%

Σύνολο

1.382
709
367
306
282
832
769
728
1.172
789
823
530
360
268
165
77
17
12
8
5
1
1
9.603

14,39%
7,38%
3,82%
3,19%
2,94%
8,66%
8,01%
7,58%
12,20%
8,22%
8,57%
5,52%
3,75%
2,79%
1,72%
0,80%
0,18%
0,12%
0,08%
0,05%
0,01%
0,01%
100,0%

επίφαση αλληλεγγύη των γενεών (Θεοδωρουλάκης, Κουμαριανός, 2012). Δυστυχώς, τα λάθη
των εκτιμήσεων στις μελέτες των δανειστών σχετικά με τον αριθμό των συνταξιούχων και η αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα επιβάλλουν περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων (Ρομπόλης,
Μπέτσης, 2017). Οι συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι θεσμικές
παθογένειες του παρελθόντος, η έλλειψη ουσιαστικών αναλογιστικών μελετών επιδεινώνουν την
κρίση της κοινωνικής ασφάλισης και προδιαγράφουν τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων.
Αναφερθήκαμε στην κατηγορία συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων και στις διευκολύνσεις που νομοθετήθηκαν για αυτές τόσο για τη λήψη κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής.
Στην Ελλάδα, οι πολιτικές στήριξης των γυναικών περιορίζονται στην πρόωρη συνταξιοδότησή
τους και όχι στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην απασχόληση, στον εκσυγχρονισμό των
δεξιοτήτων τους σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και στη δημιουργία υποστηρικτικών
δικτύων για τη συνύπαρξη οικογενειακού και εργασιακού βίου. Η κοινωνική προστασία αντί να
περιορίζει το ρόλο των γυναικών στην παροχή φροντίδας παραχωρώντας τους ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση κράτους-αγοράς-οικογένειας
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και να τους προσφέρει ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η διευκόλυνση της συνταξιοδότησης των
γυναικών, αυτός ο μεροληπτικός χαρακτήρας της κοινωνικής προστασίας, συνιστά μονόπλευρη
αλληλεγγύη και μπορεί να προκαλέσει διαγενεακές προστριβές. Τονίζουμε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες οδηγούνται στην πρόωρη συνταξιοδότηση, σε μεγαλύτερη αναλογία από το αντίστοιχο
ποσοστό των ανδρών, προκειμένου να εξοικονομήσουν ελεύθερο χρόνο για οικογενειακές ανάγκες της προηγούμενης και της επόμενης γενιάς (φροντίδα ηλικιωμένων και εγγονιών, οικιακές
εργασίες). Η επιλογή τους είναι αναγκαία καθώς η πολιτεία δεν υποστηρίζει τις ανάγκες της
ελληνικής συνεκτικής οικογένειας. Έτσι δημιουργείται η αναγκαιότητα που συντηρεί ένα συνταξιοκεντρικό σύστημα.
Παραθέσαμε πίνακες που καταδεικνύουν ότι η κατηγορία των μητέρων ανηλίκων με την αλλαγή
νομοθεσίας από ελάχιστη αναδείχθηκε σε μέγιστη. Αναφέραμε το κατώτατο όριο της γήρατος που
εξασφάλιζε η κατηγορία αυτή τόσο από τον Κύριο Φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και από τους Επικουρικούς. Έτσι ακόμη και στην παροχή μειωμένης σύνταξης οι μητέρες ανηλίκων εξασφάλιζαν το
ποσό των 486,84 € έως 13/05/2016 από το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ και στους επικουρικούς ανάλογα με ό,τι
προέβλεπε το καταστατικό τους. Συγκεκριμένα στο τ. ΤΕΑΥΕΚ το κατώτατο όριο ανερχόταν στα
236,34 € έως 31/12/2014. Το γεγονός αυτής της παραχώρησης συντελεί στην αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών και σύμφωνα με τα στοιχεία της γήρανσης του πληθυσμού, την καταβολή
τους για μακρές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα οι 3.107 συνταξιούχοι της συγκεκριμένης
κατηγορίας του τ.ΤΕΑΥΕΚ λαμβάνοντας τουλάχιστον το κατώτατο όριο, στοιχίζουν στο ΕΤΕΑΕΠ
734.308,38€ μηνιαίως. Αν λάβουμε δε υπόψη ότι στο τ.ΕΤΕΑΜ, που είναι και το μεγαλύτερο
επικουρικό ταμείο με σοβαρό βαθμό υπεροχής, και ότι οι μητέρες ανηλίκων συνταξιοδοτούνται
με τη κατοχύρωση 4500 ημερών ασφάλισης, αντιλαμβανόμεθα ότι η κατηγορία αυτή επιβάρυνε
σε τέτοιο βαθμό που τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διόρθωση των οικονομικών των ταμείων
ένεκα αυτού δεν επέφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Οι απορρίψεις δε συνταξιοδότησης από τα
άλλα επικουρικά (λόγω μη συμπλήρωσης 5500 ημερών) και οι μεταβιβάσεις των υποθέσεων
στο τ.ΕΤΕΑΜ για τη χορήγηση της σύνταξης, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, δύναται
να μελετηθεί και να αναδείξει τα μεγέθη ζημίας του ΕΤΕΑΕΠ.
Από το μέγεθος των συνταξιούχων γυναικών αντιληφθήκαμε ότι αυτές εισχώρησαν δυναμικά
στο χώρο εργασίας και έπαψαν να αποτελούν εξαρτώμενα μέλη του ΣΚΑ. Διαπιστώνουμε ότι,
όταν στο πλαίσιο του κοινωνικού μας εκσυγχρονισμού, προωθούσαμε την ένταξη των γυναικών
στην εργασία, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την ισότητα, δεν υπολογίζαμε ότι αυτά θα
επιτευχθούν με τη συνταξιοδότησή τους μετά από 18,5 έτη εργασίας στο 50ο έτος της ηλικίας τους.
Ο ελάχιστος ασφαλιστικός χρόνος, η πρόωρη συνταξιοδότηση και το μεγάλο διάστημα παροχής
βάσει του προσδόκιμου ζωής, θα απειλούσαν με κατάρρευση κάθε κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα και θα επέφεραν άνιση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων. Η οικονομική ανάπτυξη και η
κοινωνική προστασία πρέπει να στηρίζεται σε ειλικρινείς πολιτικές αποφάσεις, σε συγκεκριμένα
στοιχεία και σε εναρμονισμένες και ορθές ενέργειες. Δυστυχώς δεν τηρήθηκε τίποτα από όλα αυτά.
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Παράρτημα ν. 4336/2015
Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015 για
πλήρη σύνταξη
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 62ο

ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/8/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ …
(ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 35 ΕΤΙΑΣ (ΑΡ.10,Ν.825/1978, ΑΡ.10/Ν.3863/10+Ν.4093/12) 7500 ΧΟΗ
(ΑΡ.37Ν.3996/2011)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55
56
57
58
59
60
61
62
55
56
57
58
59
60
61
62
55
56
57
58
59
60
61
62
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
56,9
57,6
58,3
59
59,9
60,6
61,3
62
57,8
58,3
58,11
59,6
60,2
60,9
61,5
62
58,6
59
59,6
60
60,6
61
61,6
62
59,5
59,9
60,2
60,6
60,11
61,3
61,8
62
60,3
60,6
60,9
61
61,3
61,6
61,9
62
61,2
61,3
61,5
61,6
61,8
61,9
61,11
62
62
62
62
62
62
62
62
62
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 67ο
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/8/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ …
(ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης)

Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015 για
πλήρη ή μειωμένη
σύνταξη.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

55
55
55
56,6
56,6
56,6
57,5
58,3
59,2
60
60,11
61,9
62,8
63,6
64,5
65,3
66,2
67

56,9
56,9
56,9
58
58
58
58,9
59,6
60,3
61
61,9
62,6
63,3
64
64,9
65,6
66,3
67

58,5
58,5
58,5
59,6
59,6
59,6
60,2
60,9
61,5
62
62,8
63,3
63,11
64,6
65,2
65,9
66,5
67

60,2
60,2
60,2
61
61
61
61,6
62
62,6
63
63,6
64
64,6
65
65,6
66
66,6
67

61,10
61,10
61,10
62,6
62,6
62,6
62,11
63,3
63,8
64
64,5
64,9
65,2
65,6
65,11
66,3
66,8
67

63,7
63,7
63,7
64
64
64
64,3
64,6
64,9
65
65,3
65,6
65,9
66
66,3
66,6
66,9
67

65,3
65,3
65,3
65,6
65,6
65,6
65,8
65,9
65,11
66
66,2
66,3
66,5
66,6
66,8
66,9
66,11
67

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: 67ο Για όσους δεν απαιτείται ακέραιο όριο ηλικίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 10000 ΗΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/8/2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ …
(ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης)

Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015
για πλήρη ή μειωμένη
σύνταξη.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

56,5
58,5
63,5

57 & 10
59 & 7
63 & 11

59 & 2
60& 8
64 & 5

60 & 5
61 & 8
64 & 10

61 & 9
62 & 9
65 & 3

63 & 1
62 & 10
65 & 8

64 & 5
64 & 11
66 & 2

65 & 8
65 & 11
66 & 7

67
67
67
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Η Βουλή των Ελλήνων εννοιολογεί το φύλο: ανάλυση κοινοβουλευτικού λόγου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
Κατερίνα Ψωμοπούλου

ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινω και Κοινωνιολογία, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Το παρόν άρθρο επιδιώκει να αναλύσει τον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017). Κεντρικά ζητήματα της εν λόγω ανάλυσης
λόγου αποτελούν η καθολική πρόσληψη του φύλου ως διχοτομικής σχέσης καθώς και η γενικότερη
ενίσχυση των συντηρητικών ανακλαστικών του πολιτικού συστήματος. Ειδικότερα, το δικαίωμα
αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο, με τον τρόπο που θεσμοθετείται, συνιστά μια μετριοπαθή
φιλελεύθερη ρύθμιση, η οποία διέπεται από ατομοκεντρικά χαρακτηριστικά, αλλά και εκσυγχρονισμένα στοιχεία του παραδοσιακού έμφυλου δυϊσμού.

Abstract
This article attempts to analyze the political discourse of SYRIZA and New Democracy,
based on their parliamentary discussions and the passing of the Gender Recognition Act (law
4491/2017). Focal points of this analysis, are the universal perception of gender as a binary
system, and the general reinforcement of the conservative reflexes of the political system. The
civil right of an individual to define their gender identity, as currently institutionalized, is a
moderate liberal regulation that carries individualized characteristics and modernized views of
traditional gender binary.

1. Εισαγωγή
Το φθινόπωρο του 2017 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η συζήτηση και ψήφιση
του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις»
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(ν. 4491/2017). Πρόκειται για μια νομική ρύθμιση που κατέθεσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέροντας στον δημόσιο διάλογο ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν έντονες, τόσο από συντηρητικά στοιχεία τα οποία καταδίκασαν το νομοσχέδιο στο
όνομα της πατρίδας, της θρησκείας και της πατριαρχικής οικογένειας, όσο και από χειραφετητικά
ρεύματα που υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και συγκίνηση τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου, τονίζοντας παράλληλα τους περιορισμούς που θέτει στον αγώνα για την πλήρη εξάλειψη
των έμφυλων και σεξουαλικών διακρίσεων. Η διαφωνία γύρω από την εννοιολόγηση του φύλου,
που εκλαμβάνεται είτε ως δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, είτε ως αδιάλλακτο φυσικό στοιχείο,
εκφράζει την κυρίαρχη πολιτική αντιπαράθεση. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια
ανάλυσης του πολιτικού λόγου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στο πλαίσιο της συζήτησης και
ψήφισης του νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η ανάλυση περιορίζεται στη διαμάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, καθώς συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα
του συνόλου των πολιτικών κομμάτων. Ως εργαλείο για την εξέταση της κοινοβουλευτικής συζήτησης χρησιμοποιείται η μεθοδολογική προσέγγιση των τεσσάρων αξόνων ανάλυσης λόγου, έτσι
όπως αυτοί περιγράφονται στο έργο του Κύρκου Δοξιάδη (2008). Πρόκειται για μια μεθοδολογία
που δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η διαπλοκή τής γνώσης και του λόγου με την εξουσία
αναπαριστά και υποστασιοποιεί τις κοινωνικές σχέσεις, γεγονός που κατ’ επέκταση αποτελεί τον
μηχανισμό συγκρότησης των υποκειμένων.
Όσον αφορά τη δομή της έρευνας, αρχικά παρουσιάζεται η φεμινιστική προσέγγιση του φύλου
και της σεξουαλικότητας, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζεται,
εδραιώνεται και αναπαράγεται η έμφυλη ανισότητα. Ο λόγος των πολιτικών κομμάτων εξετάζεται
από την οπτική της φεμινιστικής θεωρίας αποδόμησης που εισάγει το τρίτο φεμινιστικό κύμα, το
οποίο ορίζει ως στόχο την ανάδειξη του κοινωνικά κατασκευασμένου χαρακτήρα των προτύπων
φύλου με σκοπό την εξάλειψη των κατηγοριών του «άνδρα» και της «γυναίκας». Πρόκειται για
μια ριζοσπαστική προσέγγιση της διαδικασίας συγκρότησης των υποκειμένων η οποία μάχεται
για την ορατότητα και τη νομιμοποίηση ανδρόγυνων, υπεράριθμων, ρευστών και μεταβαλλόμενων έμφυλων ταυτοτήτων, σε βάρος του κυρίαρχου διπολικού συστήματος φύλου και των συνεπαγόμενων σεξιστικών, ομοφοβικών και τρανσφοβικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Με
την ολοκλήρωση της παρουσίασης της φεμινιστικής θεωρίας αποδόμησης, περιγράφονται και
αναλύονται τα άρθρα του νομοσχεδίου, και στη συνέχεια εξετάζεται ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ και
της ΝΔ, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου. Κεντρικά ζητήματα της εν λόγω ανάλυσης λόγου αποτελούν η καθολική πρόσληψη του
φύλου ως διχοτομικής σχέσης καθώς και η γενικότερη ενίσχυση των συντηρητικών ανακλαστικών του πολιτικού συστήματος. Παρά την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να συνδέσει το περιεχόμενο
του νομοσχεδίου με τη χειραφετητική ιδεολογία της Αριστεράς, το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού
ως προς το φύλο, με τον τρόπο που θεσμοθετείται, συνιστά μια μετριοπαθή φιλελεύθερη ρύθμιση
η οποία φαίνεται να απέχει αρκετά από την ουσιαστική πραγμάτωση της ελεύθερης βούλησης.
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2. Φεμινιστική θεωρία αποδόμησης των έμφυλων προτύπων
Οι κοινωνικά κατασκευασμένες κατηγορίες του «άνδρα» και της «γυναίκας» αποτελούν τόσο
καθολικά και διαχρονικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα συχνά να αντιμετωπίζονται ως αναμφισβήτητα δεδομένα της φυσικής πραγματικότητας, τα οποία δεν δύναται να αποδομηθούν. Τα πολιτικά υποκείμενα ταξινομούνται σε ένα από τα δύο άκρα του ιεραρχικού δυϊσμού αρσενικό-θηλυκό
και βιώνουν τις ανισότητες αυτής της κατηγοριοποίησης που παρεμποδίζει την ανάπτυξη ελεύθερων και ισότιμων υποκειμένων, ικανών να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους προς όλες τις
κατευθύνσεις (Παντελίδου-Μαλούτα, 1996: 338-362). Η παντοδυναμία του φύλου έγκειται στη
χρήση του για την πρωταρχική εννοιολόγηση του εαυτού με τρόπο που διαπερνά ολοκληρωτικά
κάθε πτυχή της ύπαρξης των υποκειμένων (Butler, 2004: 183). Ο έμφυλος δυϊσμός επικαλείται
τη φύση για να νομιμοποιηθεί και να καταστήσει παράνομη τη μη-κανονικότητα, την αντίρροπη
κατεύθυνση που κατασκευάζει μαζί με τον εαυτό του. Η σκέψη, εγκλωβισμένη σε δίπολα, καταδικάζει ανθρώπινες ζωές που ξεφεύγουν από αυτά. Τιμωρεί, χλευάζει, στιγματίζει, καθιστά αδιανόητες και παράνομες όλες τις υπάρξεις που παραβιάζουν τον έμφυλο κανόνα. Πρόκειται για
έναν κανόνα που νομιμοποιεί ο ορισμός της φύσης ως καθολική αλήθεια και ως αντικειμενική
πραγματικότητα, η μορφή της οποίας εξυπηρετεί κάποιον απώτερο σκοπό και δεν εμπίπτει στην
αρμοδιότητα του ανθρώπου να τον αμφισβητήσει. Οι λεγόμενες φυσικές επιστήμες αποκαλύπτουν τις πραγματικές και απαράβατες αρχές τις οποίες οφείλουν να εκφράζουν τα υποκείμενα
προκειμένου να τελούν υπό καθεστώς νομιμότητας. Η βιολογική διάκριση των φύλων, ο ορισμός
του σώματος και ιδίως των γεννητικών οργάνων αποτελούν το κοινωνικό τέχνασμα που μετατρέπει την αυθαιρεσία του διπολικού συστήματος φύλου σε αδιαμφισβήτητη αλήθεια (Bourdieu,
2015). Η κατοχή τής αλήθειας αποσπάται από τα υποκείμενα για να σφετεριστεί από τη νομική
και την ιατρική επιστήμη που κατασκευάζουν από κοινού τον κανόνα τον οποίο πρέπει να τηρούν
τα φυσιολογικά, νόμιμα και υγιή νεοτερικά υποκείμενα για να μην εκπέσουν στη στιγματισμένη
κατηγορία του ψυχικά ασθενούς.
Σε αντιδιαστολή προς τη διαδικασία αποϊστορικοποίησης της ουσιοκρατικής θεώρησης της
ταυτότητας των υποκειμένων που φυσικοποιεί τις κοινωνικές κατασκευές πλάθοντας έμφυλους
πυρήνες έξω από τη δύναμη του λόγου, η φεμινιστική θεωρία αποδόμησης αναδεικνύει την
παραστασιακή επιτέλεση του φύλου (Butler, 2006). Πιο συγκεκριμένα, αγωνίζεται με σκοπό να
γίνουν φανερά, νόμιμα και πραγματικά, τα αποκλεισμένα υποκείμενα, εκείνα τα υποκείμενα που
θεωρούνται αδιανόητα, ανυπόστατα, παράνομα και επικίνδυνα. Επικίνδυνα διότι φανερώνουν τις
ασυνέχειες ανάμεσα στο βιολογικό φύλο, το κοινωνικό φύλο, και την επιθυμία, καθώς και τα βίαια
όρια που περιχαράσσει το δυαδικό σύστημα έμφυλων σχέσεων στις δυνατότητες έκφρασης και
αυτοπροσδιορισμού των υποκειμένων (Butler, 2009). H αναζήτηση των γενεσιουργών παραγόντων που κατασκεύασαν την κατηγοριοποίηση σε αρσενικά και θηλυκά υποκείμενα οδήγησε στις
μυθικές αφηγήσεις που νομιμοποιούν τις υπάρχουσες ανισότητες, αξιώνοντας για τον εαυτό τους
τη γνώση τής προ του νόμου κατάστασης και τις αναγκαιότητες που επέβαλαν τη σύστασή της. Ο
Michel Foucault ανάγει την καταγωγή της σεξουαλικότητας ως σύγχρονο δυτικό κοινωνικοϊστορικό
σύστημα λόγων και πρακτικών στη χριστιανική πρακτική της εξομολόγησης, και την εξέλιξή της στη
φροϋδική θεωρία του οιδιπόδειου συμπλέγματος, στο βαθμό που αυτή κατασκευάζει και ελέγχει
τις σεξουαλικές λειτουργίες και ηδονές του ανθρώπινου σώματος, στην υπηρεσία ενός συστήματος
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ρυθμιστικής ή αναπαραγωγικής σεξουαλικότητας (Foucault, 2011). H Judith Butler καταπιάνεται
με το φροϋδικό αφήγημα της οιδιπόδειας σύγκρουσης για να αμφισβητήσει τη φυσικότητα της
διαδικασίας σχηματισμού του φύλου και να τοποθετήσει το ταμπού της αιμομιξίας σε μεταγενέστερο σημείο από αυτό της ομοφυλοφιλικής απαγόρευσης (Butler, 2009: 95). Κάθε έμφυλη ταύτιση
κατασκευάζεται μέσω του αποκλεισμού μιας σεξουαλικότητας η οποία θέτει σε αμφισβήτηση αυτές
τις ταυτίσεις. Ο νόμος λειτουργεί παράγοντας συγχρόνως την επικυρωμένη ετεροφυλοφιλία και
την παραβατική ομοφυλοφιλία, καθώς, για να παραμείνει η ετεροφυλοφιλία άθικτη ως ιδανική
μορφή επιθυμίας, απαιτεί τη διανοητή σύλληψη και ταυτόχρονη απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας.
Η σεξουαλική επιθυμία πρέπει να αντανακλά την πρακτική της σεξουαλικής αναπαραγωγής και να
περιορίζεται στο πλαίσιο ενός ετεροφυλοφιλικού συστήματος γάμου που ενισχύει τη δυναμική του
κυρίαρχου συστήματος έμφυλων σχέσεων (Foucault, 2011). Η ιδεολογία της κυρίαρχης σεξουαλικής πρακτικής ως σχέσης κυριαρχίας της ανδρικής ενεργητικής αρχής πάνω στη θηλυκή παθητική,
ερμηνεύει το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας με μορφές τού πολιτισμικά μη διανοητού, και την εντάσσει ως σεξουαλική πρακτική στην κατηγορία του εκφυλισμού, της παρεκτροπής, της λανθάνουσας
ανάπτυξης, η οποία, στερούμενη των προδιαγραφών του έμφυλου κανόνα, πρέπει να στερηθεί και
τα δικαιώματα που απονέμονται στην κατηγορία του πολίτη. Ο λεσβιασμός εννοιολογείται ως η
αποσεξουαλικοποίηση του θηλυκού σώματος και η ομοφυλοφιλική πρακτική ως η ιερόσυλη εκθήλυνση του αρσενικού. Όσον αφορά την παθητική ομοφυλοφιλία, αυτή αποτελεί διπλά παρά φύση
πράξη, εξαιτίας της απεμπόλησης της κατεξοχήν ανδρικής ιδιότητας της ενεργητικής διείσδυσης. Η
απώλεια της ανωτερότητας, η απάρνηση της εξουσίας, της φυσικοποιημένης ιδιότητας του ασκητή της βίας, συνιστά την ατίμωση του «παρμένου» άνδρα, του άνδρα που αρνείται τον εαυτό του
για να εκπέσει στην υποτελή κατηγορία των γυναικών (Butler, 2009: 90 / Bourdieu, 2015: 108).
Η καθολικότητα της ιδεολογίας της έμφυλης ανισότητας καθιστά κάθε εναντιώμενη φωνή
παράλογη, μόνη και αδύναμη. Στην περίπτωση του διεμφυλισμού, η ίδια η συνείδηση των υποκειμένων αμφισβητείται, τίθεται υπό έλεγχο, διερευνάται για να εξακριβωθεί η «αλήθεια» του
περιεχομένου της. Η παραπομπή των διεμφυλικών υποκειμένων στην κατηγορία του ψυχικά
ασθενούς, του τρελού, του διανοητικά αδύναμου να προσδιορίσει το νόημα της ύπαρξής του,
έρχεται ως τιμωρία για τη βέβηλη επιχείρηση να τεθεί υπό αμφισβήτηση το κυρίαρχο καθεστώς
αλήθειας του πολωμένου συστήματος φύλου, ενός συστήματος που λαμβάνει τα θεολογικά και
επιστημονικά χαρακτηριστικά του ιερού, ηθικού, ψυχικά ισορροπημένου και αναπτυξιακά υγειούς
κατεστημένου. Η διεμφυλικότητα ως ιστορικό φαινόμενο επρόκειτο να καθοριστεί από την επιστήμη (Bolin, 2006: 259-316). Η διάκριση των υποκειμένων συντελείται με βάση τις κοινωνικά
καθοριζόμενες ορατές διαφορές των γεννητικών οργάνων, διαδικασία που καθίσταται πιο εύκολη από τον εντοπισμό συγκεκριμένων κυττάρων και ορμονών (Fausto-Sterling, 2004: 31-33). Η
βιολογικοποιημένη και ιατρικοποιημένη διεμφυλική ταυτότητα, εγκλωβισμένη στην ιδεολογία που
αναγνωρίζει ως αποδεκτό τον βιολογικό δυϊσμό του φύλου σε αρσενικό και θηλυκό, συνεπάγεται
ορμονικές θεραπείες και χειρουργικό επανακαθορισμό του σώματος. Τη δεκαετία του 1950, ο
ψυχολόγος-σεξολόγος John Money, ενασχολούμενος με διεμφυλικά και διαφυλικά1 υποκείμενα,
εγκαθίδρυσε τη διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου για να υποστηρίξει την «επιτυ1. Πρόκειται για τον ερμαφροδιτισμό. Σήμερα είναι προτιμότερη η χρήση των όρων «μεσοφυλικά», «διαφυλικά» ή
«ίντερσεξ» (intersex) υποκείμενα.
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χία» των εγχειρήσεων αλλαγής φύλου (Κριτσωτάκη, 2013: 197-224). Τα διεμφυλικά υποκείμενα
εκλαμβάνονται ως υπάρξεις παγιδευμένες σε ξένα σώματα· στην περίπτωσή τους η φύση έκανε
το λάθος που καλείται η ιατρική επιστήμη να επιλύσει. Η μετέπειτα νομιμοποίηση της ασυνέχειας μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου που προσδιορίζει τα διεμφυλικά υποκείμενα, παρά
την επανεγγραφή του κυρίαρχου έμφυλου κανόνα και τη θεσμοθέτηση του ιεραρχικού δυϊσμού
ανάμεσα σε υγιή ορθολογικά υποκείμενα και σε ασθενικές συνειδήσεις, αποδεσμεύει το δικαίωμα φυλομετάβασης από τον χειρουργικό επανακαθορισμό του σώματος. Αυτή η εξέλιξη ωστόσο
αφήνει ανεπηρέαστη την ιατρική και νομική καταδίκη της διαφυλικότητας. Το μυθικό αφήγημα
του διπολικού συστήματος φύλου και η πρωτοκαθεδρία των γεννητικών οργάνων στον προσδιορισμό της ταυτότητας συνεπάγεται την απαγόρευση της συνύπαρξης και των δύο φύλων στο ίδιο
σώμα. Κάθε υποκείμενο πρέπει να φέρει ένα μόνο φύλο και η ιατρική επιστήμη ορίζεται ο αρμόδιος κριτής αυτής της επιλογής (Κριτσωτάκη, 2013: 197-224). Σε αυτή την περίπτωση, η τιμωρία
των υποκειμένων που αμφισβητούν τον έμφυλο δυϊσμό συνίσταται στην καθολική επιτήρησή τους
από λόγους και πρακτικές που παράγει η κυρίαρχη ιδεολογία της ιατρικής εννοιολόγησης του
φύλου, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί το λεγόμενο κοινωνικό τους φύλο στην απόφαση
που λαμβάνει το καθεστώς αλήθειας για το πραγματικό τους φύλο, το οποίο πολλές φορές καθορίζεται με την βοήθεια ορμονικής αγωγής και εγχειρητικών παρεμβάσεων (Κριτσωτάκη, 2013:
197-224). Αποδεικνύεται έτσι ότι η διεμφυλικότητα και η διαφυλικότητα, αντί να λειτουργήσουν
ως παράγοντες αμφισβήτησης του διπολικού συστήματος φύλου και ανάδειξης της ποικιλομορφίας της πραγματικότητας, συνιστούν τελικά την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον έμφυλο κανόνα.

3. Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου: τα άρθρα του νομοσχεδίου και η
επανεγγραφή της ανισότητας
Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, η διάχυση των φεμινιστικών αντιλήψεων και η
δικαίωση αρκετών έμφυλων αιτημάτων συνδέονται με την περίοδο της μεταπολίτευσης, την ανασυγκρότηση του φεμινιστικού κινήματος και την ανάδυση του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, μέσα από τον
σχηματισμό των πρώτων ομοφυλόφιλων και λεσβιακών οργανώσεων (Θεοδωρακόπουλος, 2005).
Τα πολιτικά δικαιώματα που θεσπίστηκαν στη μεταδικτατορική ελληνική κοινωνία κατάφεραν να
βελτιώσουν τη θέση πολλών υποκειμένων που βρίσκονταν αποκλεισμένα από τη δημόσια σφαίρα,
χωρίς ωστόσο να αμφισβητήσουν τον κυρίαρχο έμφυλο δυισμό (Παντελίδου-Μαλούτα, 2007).
Μετά από μια μακρά περίοδο καθολικής απουσίας των έμφυλων διεκδικήσεων από την κυρίαρχη πολιτική και κοινωνική ζωή (Παντελίδου-Μαλούτα, 2013: 9-34 / Αβδελά, 2011: 17-26), στο
πλαίσιο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η κατάθεση στη Βουλή των νομοσχεδίων με τίτλο: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» (ν. 4356/2015), «Νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (ν. 4491/2017)
και «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ν.
4538/2018), επαναφέρει ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας στη δημόσια συζήτηση. Πρόκειται για νόμους που φαίνεται να αποτελούν την αφετηρία αναγνώρισης της ύπαρξης υποκειμένων
που δεν αναπαράγουν τον κοινωνικά καθοριζόμενο κανόνα της συνέχειας μεταξύ βιολογικού
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φύλου, κοινωνικού φύλου και σεξουαλικής επιθυμίας, ανοίγοντας τον δρόμο του επαναπροσδιορισμού τής ιδιότητας του πολίτη προς περισσότερο ποικιλόμορφες εννοιολογήσεις. Στο σημείο
αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί η συμβολή των μακροχρόνιων αγώνων που δόθηκαν από τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ανωτέρω νομοσχεδίων, καθώς και
η αναγκαιότητα εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή.
Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» (ν.
4491/2017), προβαίνει στη διάκριση μεταξύ ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, με την ταυτότητα φύλου να εννοιολογείται ως «(…) ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο
το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του
με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση
του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν
στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα». Τα
χαρακτηριστικά φύλου ορίζονται ως «(…) τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά
του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά
όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη μαστών ή τριχοφυΐας»
(άρθρο 2). Το νομοσχέδιο κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου ως στοιχείου της προσωπικότητας και το δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητας με
βάση τα χαρακτηριστικά φύλου (άρθρο 1). «Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ταυτότητας φύλου
και καταχωρισμένου φύλου το πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου
του, ώστε αυτό να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα». Η δυνατότητα διόρθωσης φύλου παρέχεται χωρίς προαπαιτούμενο χειρουργικής
επέμβασης, από την ηλικία των δεκαπέντε ετών με ιατρική γνωμάτευση και συναίνεση γονέων, για
την ηλικία των δεκαεπτά ετών με συναίνεση γονέων και για τα ενήλικα υποκείμενα ελεύθερα, με
την προϋπόθεση να μην είναι έγγαμα (άρθρο 3). Όσον αφορά τα διαδικαστικά, η διόρθωση του
καταχωρισμένου φύλου θα γίνεται «(…) με δικαστική απόφαση», μετά από αυτοπρόσωπη δήλωση «(…) σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα», στην οποία γνωστοποιείται «(…) το επιθυμητό
φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο (…). Η καταχώριση
της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα
της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων». Το Ληξιαρχείο συντάσσει
νέα ληξιαρχική πράξη στην οποία δεν επιτρέπεται αναφορά στη διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου που προηγήθηκε. Επίσης, με το παρόν άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα άλλης
μίας μελλοντικής διόρθωσης (άρθρο 4). Για τη διασφάλιση της νομιμότητας προς το πρόσωπο και
την Πολιτεία, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διατήρηση του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
και του μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων
και ευθυνών του προσώπου, που δημιουργήθηκαν πριν από τη διόρθωση του φύλου. Επιπλέον,
αναφέρεται ότι στη ληξιαρχική πράξη των παιδιών δεν θα πραγματώνεται καμία αλλαγή εξαιτίας
της διόρθωσης φύλου του γονέα (άρθρο 5). Η μυστικότητα εξασφαλίζεται με επιπρόσθετο άρθρο
που ορίζει το «(…) καθήκον εχεμύθειας» όλων των υποκειμένων που εμπλέκονται επαγγελματικά
στη διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου (άρθρο 6).
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Το δίπολο μεταξύ ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου αντιστοιχεί στο δυϊσμό μεταξύ
κοινωνικού και βιολογικού φύλου. Η ταυτότητα φύλου εννοιολογείται ως ανεξάρτητα αναπτυσσόμενη
από τα χαρακτηριστικά φύλου, ωστόσο ο βιολογικός ορισμός του σώματος και η πρωτοκαθεδρία
των γεννητικών οργάνων αποτελούν την επιστημονικά θεμελιωμένη αντικειμενική πραγματικότητα.
Η ιδέα του βιολογικού φύλου προσδιορίζει την ιδέα της ύπαρξης με τρόπο καθολικό, έτσι ώστε
ένα πρόσωπο συλλαμβάνεται ως ένα φύλο: αρσενικό ή θηλυκό. Τα υποκείμενα που διαθέτουν
πέος ταξινομούνται στην κατηγορία του «αρσενικού άνδρα» και αυτά που διαθέτουν κόλπο στην
κατηγορία της «θηλυκής γυναίκας», με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης να επενδύει ασταμάτητα σε αυτό τον έμφυλο διαχωρισμό. Η ιδεολογία του έμφυλου δυϊσμού ενισχύεται από τον
αποκλεισμό των διαφυλικών υποκειμένων από το νομοσχέδιο. Η διάκριση μεταξύ πνευματικής
συνείδησης και οργανικού σώματος, υποκειμενικότητας και αντικειμενικότητας, πραγματώνεται
για την αναγνώριση του δικαιώματος των υποκειμένων που αποτυγχάνουν να επιτελέσουν τον
ρόλο που τους έχει αποδοθεί στο πλαίσιο του πολωμένου συστήματος, να επιλέξουν ελεύθερα το
φύλο που επιθυμούν. Η ενδεχόμενη ανεξαρτησία ή ασυμφωνία όπως εγγράφεται, της ταυτότητας
φύλου από τα χαρακτηριστικά φύλου, δεν ακυρώνει τον αρχικά καθοριζόμενο βιολογικό προσδιορισμό, αλλά παρέχει την εκ των υστέρων δυνατότητα μιας διαφορετικής ερμηνείας από την
κυρίαρχη ιδεολογία του διπολικού συστήματος. Η αρχικά οριζόμενη ανεξαρτησία του κοινωνικού
φύλου από τα βιολογικά χαρακτηριστικά (άρθρο 2), παρά τη γραμμική αιτιότητα που υποκρύπτει
ο δυϊσμός, περιγράφοντας την ιδέα της ύπαρξης του βιολογικού φύλου ως προ-λογοθετικής και
πάγιας σωματικής ουσίας, είναι ωστόσο περισσότερο συμβατή με την ύπαρξη ποικιλόμορφων
έμφυλων ταυτοτήτων από την μετέπειτα οριζόμενη ασυμφωνία (άρθρο 3). Η περίπτωση της ασυμφωνίας προϋποθέτει την ύπαρξη της γενικευμένης συμφωνίας μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού
φύλου. Πρόκειται για μια αντίληψη που διευκολύνει τη διάκριση ανάμεσα στον κανόνα-πρότυπο και την εξαίρεση-διαφορά, ανάμεσα σε φυσικά, υγιή και ορθολογικά υποκείμενα από τη μία
και παρά φύσει, άρρωστα και παράλογα υποκείμενα από την άλλη. Το δικαίωμα διόρθωσης του
βιολογικού φύλου έχει σημασία στο βαθμό που αναγνωρίζει τη βαρύτητα του κοινωνικού παράγοντα σε βάρος του βιολογικού, ωστόσο, αυτή η κοινωνική πρωτοκαθεδρία συντελείται μόνο εκ
των υστέρων και δεν ακυρώνει τη διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, με όλες τις
ουσιοκρατικές συνέπειες που τη συνοδεύουν. Αμφισβητήσιμη κρίνεται και η έμφαση στο κοινωνικό νόημα του φύλου, αφού η ασυμφωνία μοιάζει να τοποθετείται σε ατομική βάση, συμβάλλοντας
στην ψυχιατρικοποίηση του ζητήματος. Το προς ανάλυση νομοσχέδιο δεν ανάγει την αποτυχία
των υποκειμένων να επιτελέσουν τον κυρίαρχο έμφυλο κανόνα στις περιοριστικές, καταπιεστικές
και αβάσιμες κοινωνικές κατηγορίες του «αρσενικού άνδρα» και της «θηλυκής γυναίκας», αλλά
στην προσωπική αδυναμία και ιδιαιτερότητα των διεμφυλικών.
Το ατομικό δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου περιορίζεται στο πλαίσιο που
θέτει ο κυρίαρχος έμφυλος δυϊσμός, στερώντας το ενδεχόμενο επιλογής τρίτου φύλου ή και
καθόλου φύλου. Είναι αμφίβολο το κατά πόσο αξιοποιούνται οι δυνατότητες που διαθέτει ο
διεμφυλισμός τόσο για την υπονόμευση του διπολικού συστήματος φύλου και την ακύρωση της
διάκρισης μεταξύ κοινωνικού και βιολογικού φύλου, όσο και για τη διάνοιξη των δυνατοτήτων
πραγμάτωσης ποικιλόμορφων έμφυλων ταυτοτήτων. Η αλήθεια της ύπαρξης εναποτίθεται είτε
στο αρσενικό είτε στο θηλυκό φύλο, με την ποικιλομορφία και την ετερογένεια των υποκειμένων
να εγκλωβίζεται σε νέα πλαίσια. Η λογική της απαρίθμησης και της ταξινόμησης σε μια μόνιμη
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και απόλυτη κοινωνική κατηγορία καταδικάζει όλες τις επιλογές που της ξεφεύγουν, και αυτή η
καταδίκη είναι που καθιστά συμπαγή τα όρια του φυσιολογικού υποκειμένου. Ο κανόνας του
φύλου παράγει την ανωμαλία της διαταραχής που ιατρικοποιείται για να επενδυθεί με τον κίνδυνο απώλειας της λογικής συνείδησης. Η αναγκαιότητα ψυχιατρικής γνωμάτευσης για την ηλικία
των δεκαπέντε και δεκαέξι ετών με σκοπό τον έλεγχο της βούλησης των διεμφυλικών υπονοεί
ότι η σύλληψη του κοινωνικού φύλου ως φυσικής απόρροιας του βιολογικού φύλου θεωρείται
ορθολογική απόφαση υγιών συνειδήσεων, γι’ αυτό και η επιθυμία επιλογής αντίθετου κοινωνικού φύλου από το βιολογικό, προϋποθέτει ψυχιατρική έγκριση. Το αφήγημα αυτό επιβεβαιώνει
και ο αποκλεισμός των μικρότερων ηλικιών από το δικαίωμα διόρθωσης του καταχωρισμένου
φύλου. Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ταυτότητας φύλου από τα ενήλικα υποκείμενα, παρά
τον εκ νέου εγκλωβισμό στο δίπολο αρσενικό-θηλυκό, καθιστά το πρόβλημα της «διαταραχής»
φύλου εν μέρει επιλύσιμο, εναποθέτοντάς το στη σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων. Η κατοχή
της αλήθειας παραχωρείται στα διεμφυλικά υποκείμενα, ωστόσο, πρόκειται για μια μεταβίβαση
που φέρει μαζί της ατομοκεντρικά χαρακτηριστικά και εκσυγχρονισμένα στοιχεία του παραδοσιακού έμφυλου δυϊσμού.

4. Ανάλυση κοινοβουλευτικού λόγου
Η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
και άλλες διατάξεις» (ν. 4491/2017), έλαβε χώρα στη Βουλή των Ελλήνων, τον Σεπτέμβριο και
τον Οκτώβριο του 2017, στο πλαίσιο τεσσάρων Διαβουλεύσεων της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και δύο Συνεδριάσεων της Ολομέλειας.2 Από
τα πρακτικά των συζητήσεων που βρίσκονται αρχειοθετημένα και δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε έντυπη και οπτικοακουστική μορφή, θα αναλυθεί ο λόγος των
βουλευτριών και των βουλευτών των κοινοβουλευτικών κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας
Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης σχετικά με την εννοιολόγηση του φύλου. Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία τους,
επικαλέστηκαν δηλώσεις των εξωκοινοβουλευτικών θεσμών που τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στη συζήτηση που πραγματώθηκε κατά τη
διάρκεια της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.3 Η
πλειοψηφία των προσκεκλημένων φορέων, αν και εντόπισε αρκετούς περιορισμούς στα άρθρα
του νομοσχεδίου, επισήμανε τη σπουδαιότητα της υπερψήφισής του. Έχει ιδιαίτερη σημασία να
υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα άμεσα ενδιαφερόμενα διεμφυλικά υποκείμενα και οι θεσμοί που
2. Οι τέσσερις διαβουλεύσεις της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκαν στις 26, 27, 28 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου του 2017 και οι δύο Συνεδριάσεις της Ολομέλειας στις
9 και 10 Οκτωβρίου του 2017.
3. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Β΄ Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης [οπτικοακουστικό υλικό], https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#52afa407-5e07-4aea-a7a2-a7fc00a0af0d προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
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μάχονται για την εξάλειψη των ανισοτήτων σε βάρος τους, συμφώνησαν στην ανάγκη να θεσπιστεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του φύλου, με μόνη προϋπόθεση την ελεύθερη βούληση
των υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι φορείς τοποθετήθηκαν ενάντια στην ψυχιατρικοποίηση της διαδικασίας αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο, ζήτησαν την επανεξέταση
του ηλικιακού ορίου επισημαίνοντας πως υπάρχουν διεμφυλικά παιδιά τα οποία υφίστανται τις
ποικίλες διαστάσεις της έμφυλης βίας και η καθυστέρηση της διόρθωσης σε αυτές τις περιπτώσεις
ενισχύει τις κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος τους, και εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το
κριτήριο της αντιστοιχίας φύλου και εξωτερικής εμφάνισης, καθώς αυτό παραπέμπει σε στερεοτυπικές ιδέες για το φύλο. Επιπλέον, οι φορείς διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με την
υποχρέωση σε διαζύγιο για την πραγμάτωση της διόρθωσης φύλου και τη διατήρηση του λανθασμένου καταχωρισμένου φύλου του γονέα σε έγγραφο του παιδιού, γεγονός που προσκρούει στην
μυστικότητα. Τέλος, για να καταστεί πιο γρήγορη, απλή και οικονομικά προσβάσιμη η διόρθωση
φύλου, πρότειναν το ενδεχόμενο σύστασης εξωδικαστικής διαδικασίας.
Ο περιορισμός που συνεπάγεται η εναποθέτηση της διόρθωσης φύλου στο πλαίσιο που επιβάλει
ο κυρίαρχος έμφυλος δυϊσμός, στερώντας το ενδεχόμενο επιλογής τρίτου φύλου ή και καθόλου
φύλου, επισημαίνεται από τους φορείς που αγωνίζονται για την ορατότητα και τη νομιμοποίηση
ανδρόγυνων, υπεράριθμων και ρευστών έμφυλων ταυτοτήτων. Ο Πρόεδρος της Colour YouthΚοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας Φίλιππος Παγάνης αναφέρει ότι «(…) θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρησης στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, η
οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από non-binary trans άτομα αλλά και για τα intersex βρέφη,
μέχρι αυτά να είναι σε ηλικία που να μπορούν να αποφασίσουν το φύλο τους».4 Σε ανάλογο κλίμα
κυμαίνονται οι ομιλίες των μελών του Πολύχρωμου Σχολείου, καθώς επισημαίνουν τον αβάσιμο διπολισμό του κυρίαρχου συστήματος φύλου και την αυθαιρεσία που επικρατεί σχετικά με τα
διαφυλικά υποκείμενα, με στόχο την κανονικοποίησή τους. Η Ειρήνη Συμεωνίδου αναφέρει ότι
«Χωρίς τη δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης φύλου για όλα τα άτομα, δεν δίνεται άλλη δυνατότητα πέρα από τις δύο κυρίαρχες κατηγορίες φύλου»5. Σύμφωνα με τον Πέτρο Σαπουντζάκη:
«αγνοούμε ότι υπάρχουν άτομα, αυτά είναι τα άτομα που συζητάμε τόσην ώρα, τα οποία δεν ταυτίζονται σε καμία από τις δύο κατηγορίες (…). Μέχρι στιγμής ο νόμος μας δεν το προβλέπει, αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχει».6 Μεταξύ των φορέων που επιδοκίμασαν το νομοσχέδιο με βάση τα
κριτήρια που αναπτύχθηκαν παραπάνω, αξίζει να αναφερθούν η Διεθνής Αμνηστία, η Ελληνική
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι ΛΟΑΤΚΙ ΑΜΕΑ, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο,
η Οργανωτική Επιτροπή Athens Pride, οι Πολύχρωμοι Θεραπευτές, οι Proud Seniors Greece,
ο Συνήγορος του Πολίτη, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και οι Υπερήφανοι Γονείς.
Στον αντίποδα της χειραφετητικής ιδεολογίας που προασπίζει την ελευθερία και την ισότητα
των πολιτικών υποκειμένων, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της ΝΔ, προκειμένου να αυξήσουν
το κύρος των επιχειρημάτων τους, από τις δηλώσεις των εξωκοινοβουλευτικών θεσμών σχετικά με το προς ανάλυση νομοσχέδιο, επικαλέστηκαν τις παρατηρήσεις της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου και τις
δηλώσεις του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου. Κατά τη διάρκεια της Β΄ Συνεδρίασης της Επιτροπής
4. Στο ίδιο.
5. Στο ίδιο.
6. Στο ίδιο.
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Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η Ιωάννα Κονδύλη, μέλος του Δ.Σ. της
Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου εξέφρασε αρκετές αντιρρήσεις σχετικά με το παρόν νομοσχέδιο. Αυτές αφορούν την έλλειψη ιατρικού πιστοποιητικού για υποκείμενα από δεκαεπτά ετών και
άνω, τη δυνατότητα δεύτερης διόρθωσης φύλου, τις καταχρηστικές συμπεριφορές που ενδέχεται
να προκύψουν ως προς την στράτευση, την πρόσβαση στο Άγιον Όρος, τις οικονομικές οφειλές,
τις αθλητικές επιδόσεις και τέλος, τη διατήρηση των αναπαραγωγικών ικανοτήτων ακόμα και
μετά τον επαναπροσδιορισμό του φύλου. Για την Ι. Κονδύλη αν μια γυναίκα επαναπροσδιοριστεί
σε άντρας και στην πορεία κυοφορήσει πρόκειται για μια «(…) σιωπηρή δήλωση επαναπροσδιορισμού, επιστροφής δηλαδή στο αρχικό φύλο».7 Πρόκειται για μια δήλωση που φανερώνει τη
θεμελίωση του πολωμένου συστήματος φύλου στα γεννητικά όργανα και τις αναπαραγωγικές
λειτουργίες των υποκειμένων. Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων, με ανακοίνωσή της, διαμαρτύρεται που δεν προσκλήθηκε από την κυβέρνηση
να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου, διατεινόμενη ότι το ζήτημα επιλογής φύλου από ανήλικα
υποκείμενα την αφορά. Μεταξύ άλλων δηλώνει ότι «Η σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία επισημαίνει υψηλότερη ψυχοπαθολογία σε άτομα με δυσφορία φύλου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό»
καθώς και «(…) υψηλή συννοσηρότητα με κατάθλιψη και αυτοκτονικότητα, που δεν υποχωρεί με
ιατρικές διαδικασίες αλλαγής φύλου, και η δυσφορία που παραμένει, παρά τυχόν επιτυχείς κοινωνικές μεταβάσεις (…) μπορεί να έχει τροφοδοτηθεί από γονεϊκή ανοχή ή και ενθάρρυνση».8 Τέτοιου
είδους συμπεράσματα είναι άκρως κακοποιητικά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα καθώς νομιμοποιούν
σεξιστικές, ομοφοβικές και τρανσφοβικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, αδυνατώντας πλήρως να
κατανοήσουν την ποικιλομορφία της πραγματικότητας που καταστέλλουν οι επιβεβλημένες πειθαρχίες. Πρόκειται για αντιδημοκρατικές απόψεις που πρέπει να καταδικάζονται στο όνομα του
σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου.
Ο εξεταζόμενος λόγος της Νέας Δημοκρατίας φανερώνει την πρωτοκαθεδρία του θεσμού της
Εκκλησίας και της οικογένειας στο καθεστώς αλήθειας του κόμματος. Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνης Γεωργιάδης: «Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα των διεμφυλικών –
και καλά κάνουμε, σας λέω – εγώ αλλά αρνούμαστε το δικαίωμα στην Εκκλησία, σ’ έναν ορθόδοξο
ιεράρχη, στην Ιερά Σύνοδο, να εκφράσει άποψη πρωτίστως για ζητήματα που την αφορούν, δηλαδή
για τα ζητήματα της πίστεως (…) εφόσον είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και πιστεύουμε, σεβόμαστε
κατά το πρώτον τις απόψεις της Εκκλησίας».9 Την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, η Ιερά Σύνοδος
δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία εναντιώνεται στο νομοσχέδιο, ορίζοντας το φύλο ως ιερή
παρακαταθήκη και θείο χάρισμα που παραμένει αναλλοίωτο στην ανθρώπινη ταυτότητα. Η δυνατότητα διόρθωσης φύλου «(…) προκαλεί το αίσθημα της κοινωνίας, τορπιλίζει τον ιερό θεσμό της
οικογένειας, έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και την κοινή λογική και κυρίως καταστρέφει τον
άνθρωπο. Αντί να λιγοστεύει τη σύγχυση και τις ψυχικές διαταραχές, θα τις αυξήσει και θα δώσει
7. Στο ίδιο.
8. Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων. 2017, Θέσεις της Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.
ΨΥ.Π.Ε. για το Σχέδιο Νόμου «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - άρθρο 3- Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», https://www.hscap.gr/taytotita-fyloy προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
9. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, σ. 343, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/
a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171009.pdf προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
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διαστάσεις επικίνδυνου κοινωνικού φαινομένου».10 Η κινδυνολογία της Εκκλησίας ολοκληρώνεται με την πρόβλεψη ότι το νομοσχέδιο θα προκαλέσει «(…) τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής
και την πνευματική νέκρωση του ανθρώπου».11 Η Ιερά Σύνοδος, ασπαζόμενη την ιδεολογία του
καθορισμού από την οικονομία, καλεί την κυβέρνηση «(…) να αποσύρει το Νομοσχέδιο, να δείξει ανάλογο ενδιαφέρον για την επίλυση των σοβαρότατων προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνία, το έθνος μας και τον λαό αντί να ενισχύει την ένταση, τον διχασμό και τον παραλογισμό».12
Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2016, μετά τη λήξη της τέλεσης αγιασμού της Εθνικής Αντιπροσωπίας
για την έναρξη της Γ΄ Συνόδου, ο Ιερώνυμος απάντησε σε δημοσιογράφους σχετικά με το νομοσχέδιο: «Όλα αυτά είναι παιχνιδίσματα. Η Εκκλησία έχει τις δικές της θέσης. Η πατρίδα μας έχει
τις παραδόσεις, έχει την οικογένεια. Όλα τα άλλα είναι εφευρήματα για να σκορπάμε την ώρα μας
και τον χρόνο μας».13
Σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν το μονοπώλιο του προσδιορισμού της γνώσης για την
αλήθεια, τα κοινοβουλευτικά κόμματα προβαίνουν στην κατασκευή δυϊσμών για να αντιπαραθέσουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με το αντίπαλο αφήγημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ
συνήθως αυτοπροσδιορίζεται σε σχέση με τη ΝΔ, γεγονός που οδηγεί τους βουλευτές και τις
βουλεύτριες του κόμματος στην κατασκευή ταξινομητικών σχημάτων που λαμβάνουν τη μορφή
δυϊσμών μεταξύ αριστεράς και νεο-φιλελευθερισμού, μεταξύ προοδευτισμού και συντηρητισμού,
«(…) μεταξύ σύγχρονων αντιλήψεων και σκοταδισμού, μεταξύ μέλλοντος και παρελθόντος».14 Η
Αννέτα Καββαδία προκειμένου να καταστήσει ορατές τις διαφορές ανάμεσα στα δύο κόμματα αναφέρεται στην ομιλία του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 82ης
ΔΕΘ, κατά την οποία προέβη στη φυσικοποίηση των ανισοτήτων. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος
της ΝΔ δήλωσε: «Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση, όσοι το επιχείρησαν καταστρατήγησαν τελικά την ίδια τη δημοκρατία
και τα ατομικά δικαιώματα».15 Στο πλαίσιο της ιδεολογίας του νεο-φιλελευθερισμού, η κοινωνία προσλαμβάνεται ως έμβιος οργανισμός, αποτελούμενος από άτομα, όμοια μεταξύ τους,
σαν κύτταρα, απογυμνωμένα από κοινωνικές ανισότητες και αντιμαχόμενα συμφέροντα. Τα
αποκλεισμένα ορθολογικά υποκείμενα κρίνονται εξολοκλήρου υπεύθυνα για την αποτυχία της
ζωής τους, η οποία ερμηνεύεται από το κυρίαρχο ιδεώδες της ατομικής κερδοφορίας ως αποτέλεσμα μειωμένης ατομικής προσπάθειας και έλλειψης προσωπικών ικανοτήτων. Σε αντίθεση
με την ιδεολογία που νομιμοποιεί τις ανισότητες επικαλούμενη τη φύση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ προσδίδει στους αποκλεισμούς κοινωνικό χαρακτήρα και μάχεται ενάντια στον ισχυρισμό
περί φυσικής ανισότητας. Η Αννέτα Καββαδία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «(…) η επιστήμη
δεν είναι, δεν υπήρξε και ούτε θα είναι ποτέ κάτι ουδέτερο και υπερβατικά αντικειμενικό»16 και
10. Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος. 2017, Τρίτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, http://www.ecclesia.gr/
greek/holysynod/holysynod.asp?id=2311&what_sub=d_typou προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
11. Στο ίδιο.
12. Στο ίδιο.
13. Ιερώνυμος. 2017, «“Παιχνιδίσματα” με την ταυτότητα φύλου», Η Καθημερινή [online], http://www.kathimerini.
gr/929139/article/epikairothta/politikh/ierwnymos-paixnidismata-me-thn-taytothta-fyloy προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
14. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 319.
15. Νέα Δημοκρατία. 2017, Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην 82η Δ.Ε.Θ., https://
nd.gr/nea/omilia-toy-proedroy-tis-neas-dimokratias-k-kyriakoy-mitsotaki-stin-82i-deth προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
16. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Β΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, σ. 423, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/
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ο Αλέξης Τσίπρας ότι «(…) το τι είναι φυσιολογικό να συμβαίνει και τι όχι καθορίζεται από
τους εκάστοτε πολιτικούς και ιδεολογικούς συσχετισμούς». 17 Εδώ παρατηρείται ο σχηματισμός
μιας επιπλέον αντιπαράθεσης ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ που λαμβάνει τη μορφή του
δυϊσμού κοινωνία-φύση. Πρόκειται για ένα δίπολο που μοιάζει να καθορίζει την πολιτική και
ιδεολογική διαμάχη των δύο κομμάτων.
Όσον αφορά τη ΝΔ, το σημαντικότερο δίπολο που κατασκευάζει για να προσδιορίζει το κόμμα
της σε συνάρτηση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η ανευθυνότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ σε αντιδιαστολή με τη σοβαρή, νηφάλια και υπεύθυνη ΝΔ. Η υπευθυνότητα συνδέεται
με τον ιατρικό λόγο που ορίζει την αντικειμενική αλήθεια και η ανευθυνότητα με την ελεύθερη
βούληση, η οποία ενδέχεται να συνιστά πλάνη και να αποβεί καταστροφική για τον θεσμό της
οικογένειας και την κοινωνία, όταν βεβαίως ξεφεύγει από το κυρίαρχο έμφυλο αφήγημα. Μεγάλο
μέρος των βουλευτών και των βουλευτριών του κόμματος επικαλείται την αριστοτελική μεσότητα και την προνοητικότητα της φύσης που όπως αναφέρει ο Γεώργιος Βαγιωνάς: «(…) για τους
ανθρώπους που έχουν διαβάσει Αριστοτέλη (…). Η φύσις δεν κάνει τίποτα τυχαίο, ούτε περιττό.
Μπορεί να εκτραπεί λίγο η φύσις, αλλά αυτό δεν είναι δικαίωμα του δικαστή να το αποφασίζει. Θα
το αποφασίσει βάσει γνωμάτευσης ιατρικής που γίνεται από εξειδικευμένους ανθρώπους που είναι
οι ενδοκρινολόγοι, είναι οι ψυχίατροι, είναι οι γενετιστές, είναι οι βιολόγοι κ.ο.κ.».18 Πρόκειται
για μια επίκληση που κατασκευάζει έναν επιπλέον δυϊσμό ανάμεσα στην μεσότητα της ΝΔ και
την ακρότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστοτελική μεσότητα της ΝΔ συνεπάγεται τον ορθολογισμό και
η ακρότητα του ΣΥΡΙΖΑ τον παραλογισμό. Ο προβαλλόμενος δυϊσμός λογικής-τρέλας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη διαμάχη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση το δίπολο ανάμεσα
στα υποκείμενα που αναπαράγουν τη συνέχεια μεταξύ βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου
και σεξουαλικής επιθυμίας από τη μία, και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα από την άλλη. Την ταύτιση
του ΣΥΡΙΖΑ με την ακρότητα ενισχύει και η ευρέως χρησιμοποιούμενη από τους βουλευτές
και της βουλεύτριες της ΝΔ θεωρία των δύο άκρων. Πρόκειται για το αφήγημα που ταυτίζει με
αυθαίρετο τρόπο την Αριστερά με τα εγκλήματα ακροδεξιών, φασιστικών και αυταρχικών ομάδων και καθεστώτων.19
Η γνώση για την αλήθεια της έμφυλης ταυτότητας ανάγεται είτε στην επιστήμη της ιατρικής για
να επενδυθεί με απαράλλακτα βιολογικά στοιχεία και άκαμπτες ταξινομήσεις, είτε αναλύεται με
περισσότερο φιλελεύθερες προσεγγίσεις που τοποθετούνται με μεγαλύτερη ανεκτικότητα απέναντι στην ποικιλομορφία. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβαίνει στη διάκριση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού
φύλου, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα φυλομετάβασης στα υποκείμενα που δεν αναπαράγουν τον
κυρίαρχο έμφυλο κανόνα. Ο αρχικός προσδιορισμός των υποκειμένων εξακολουθεί να συντελείται με βάση τη βιολογική διάκριση των γεννητικών οργάνων, ωστόσο παρέχεται η εκ των
υστέρων δυνατότητα διόρθωσης της ταυτότητας φύλου, όταν η προσωπική ερμηνεία διαφέρει
από το κατεστημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εναποθέσει την αλήθεια για την ύπαρξη στην ίδια
τη βούληση των υποκειμένων, στερώντας από την υπάρχουσα νομική και ιατρική επιστήμη το
μονοπώλιο προσδιορισμού σταθερών και απαράλλακτων ταυτοτήτων με άκαμπτα χαρακτηριστικά
a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171010.pdf προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
17. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ 371.
18. Στο ίδιο, σ. 387.
19. Στο ίδιο, σ. 353.
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και μόνιμες επιθυμίες. Όπως διερωτάται η Αννέτα Καββαδία: «Είναι δυνατόν ειλικρινά το ζήτημα
τις προσωπικής αίσθησης του σώματος να αφορά κάποιον επιστήμονα και όχι το ίδιο το άτομο;»20
Η ασυμφωνία σχετικά με το νομοσχέδιο προκύπτει από τη γενικότερη αντιπαράθεση ανάμεσα
στον υποκειμενικό προσδιορισμό της βούλησης και στον αντικειμενικό προκαθορισμό της, ανάμεσα στον αυτοπροσδιορισμό και τον ετεροπροσδιορισμό. Το δίπολο μεταξύ υποκειμενικότητας
και αντικειμενικότητας αντανακλά την ιδεολογική αντιπαλότητα ανάμεσα σε θεωρίες συγκροτητικών και οντολογικών ταυτοτήτων. Είναι εν τέλει ζήτημα πολιτικής και δικαιωμάτων, ή φύσης και
ιατρικής; Παρά τις εξαγγελίες του κόμματος για νομιμοποίηση της ελεύθερης βούλησης και του
αυτοπροσδιορισμού, για καταδίκη της ψυχιατρικοποίησης και του στιγματισμού, παρά την έμφαση που αποδίδει στην ιστορικότητα της επιστήμης και στο πολιτισμικά διαμορφωμένο νόημα της
φύσης, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι αρκετά διαφορετικό. Αποδεικνύεται έτσι η αντίφαση ανάμεσα στον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία των άρθρων του νομοσχεδίου,
αντίφαση που προδίδουν και κάποιες διατυπώσεις του κόμματος, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.
Για τη ΝΔ η υπάρχουσα νομοθεσία και η ιατρική επιστήμη συναποτελούν την αντικειμενική,
την πραγματική γνώση, η οποία καθίσταται αρμόδια να ορίσει τους κανόνες και το πλαίσιο μέσα
στο οποίο τα φύσει και όχι κοινωνικά υποκείμενα συγκροτούν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για
μια θεωρία φυσικοποίησης που λαμβάνει τις νομικές δομές και την κοινωνικά κατασκευασμένη
γνώση ως προϋπάρχουσες των υποκειμένων. Όπως δηλώνει ο Χαράλαμπος Αθανασίου: «Η Νέα
Δημοκρατία, ως κόμμα ευθύνης, μελετά και αποδέχεται τις επιστημονικές παραδοχές της ιατρικής
και της νομικής επιστήμης και, συνεπώς, τις ανάγκες της κοινωνίας».21 Για τον Δημήτριο Κυριαζίδη «(…) δεν είναι δυνατόν η βούληση ενός ατόμου, τον ουσιαστικό νομικό έλεγχο της οποίας και
καταργείτε, να προτάσσεται της φύσεως του πράγματος (…) έτσι, χάριν γούστου, όταν δεν υπάρχει
κάποιος τρίτος αντικειμενικός κριτής και μάλιστα γνώστης της ιατρικής επιστήμης».22 Στο ίδιο πνεύμα
κινείται και ο Γεώργιος Βαγιωνάς, ο οποίος αναφέρει: «είναι χρωμοσωμική υπόθεση το αν θα γεννηθεί το παιδί άρρεν ή θήλυ (…). Υπάρχουν κανόνες. Αυτός είναι κανόνας. Υπάρχουν κι εξαιρέσεις.
Μην παίρνουμε τις εξαιρέσεις. Την εξαίρεση θα την παρατηρήσει η δασκάλα, θα την παρατηρήσει
κάποιος σχολίατρος. Θα τη δει».23 Με αυτόν τον τρόπο καταργείται κάθε έννοια επιλογής, καθώς
όταν η βούληση του υποκειμένου αντίκειται στο κυρίαρχο καθεστώς αλήθειας, αμφισβητείται η
εγκυρότητά της. Πραγματώνεται έτσι η ταξινόμηση των σωμάτων στον κανόνα και την εξαίρεση,
με τη διαδικασία της επιτήρησης να τιμωρεί και να επιβραβεύει τις έμφυλες συμπεριφορές, στο
όνομα του διπολικού συστήματος φύλου. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Αυτά μας λένε
οι ειδικοί. Μπήκα στον κόπο να μιλήσω με έναν απ’ αυτούς, για να πληροφορηθώ καλύτερα για την
ουσία του προβλήματος (…). Μου διηγήθηκε, λοιπόν, μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον
βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον Υμηττό και του το
είπε ένας εξωγήινος. Είναι πραγματική ιστορία, κύριε υπουργέ, και μου λέτε ότι είναι προοδευτικό
να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού δεκαοκτώ χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση,
20. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Δ΄ Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης [οπτικοακουστικό υλικό], https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#c553f9ad-f4a8-4382-98da-a80100f2a3ba προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
21. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 395, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
22. Στο ίδιο, σ. 349.
23. Στο ίδιο, σ. 387.
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χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλείδα ασφαλείας;»24 Το κακοποιητικό παράδειγμα του Προέδρου
της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, συνδέει τον διεμφυλισμό με τον κίνδυνο απώλειας της λογικής
συνείδησης και την προοπτική μιας ψυχικής ασθένειας.
Η ακραία κινδυνολογία της ΝΔ ταυτίζεται με τις διακηρύξεις της Εκκλησίας και τα ομοφοβικά
και τρανσφοβικά χαρακτηριστικά του ακροδεξιού χώρου. Όπως αναφέρει ο εισηγητής της ΝΔ
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, το νομοσχέδιο συνεπάγεται «(…) μια επικίνδυνη ιδεολογική ρευστοποίηση των βιολογικών φύλων του ανθρώπινου γένους, με συνέπειες αβέβαιες και ανυπολόγιστες
και για την οικογένεια και για τα γονεϊκά πρότυπα και για τα δικαιώματα του παιδιού (…). Αυτό,
λοιπόν, θα μπορούσε να επιφέρει μοιραία βλάβη στον κοινωνικό ιστό της χώρας».25 Έχει σημασία
στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η πρόσληψη του θεσμού της οικογένειας ως προέκταση του
ατόμου αποτελεί βασικό στοιχείο της ιδεολογίας του νεο-φιλελευθερισμού. Στην κατασκευή ενός
έθνους χωρίς τάξεις, τα άτομα και οι οικογένειές τους προσλαμβάνονται ως βασικές συνιστώσες
της κοινωνίας. Ο πληθυσμός γίνεται αντιληπτός ως έμβιος οργανισμός, η υγεία του οποίου συνδέεται με τη διαιώνιση της πατριαρχικής ετεροφυλόφιλης οικογένειας, η οποία απειλείται από τα
διεμφυλικά υποκείμενα. Η εννοιολόγηση της πατριαρχικής οικογένειας ως το βασικότερο όργανο της ελληνικής κοινωνίας ισχυροποιεί τα παραδοσιακά πρότυπα της ιδιωτικής σφαίρας και τις
γενικότερες πρακτικές επιτήρησης επί των σωμάτων στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Η οικογένεια επενδύεται με υπερβατικά χαρακτηριστικά θεολογικού και φυσιοκρατικού περιεχομένου,
με αποτέλεσμα οι εξουσιαστικές, εκμεταλλευτικές και βίαιες σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του
οίκου να απομονώνονται από τη δημόσια σφαίρα και την πολιτική διευθέτηση. Ως «εχθρός» της
οικογένειας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, ο διεμφυλισμός συνδέεται με τον κίνδυνο απώλειας της λογικής συνείδησης για να αποτελέσει την εσωτερική απειλή της ατομικής και κοινωνικής
ορθολογικότητας. Το επενδυμένο με ετεροφυλόφιλα χαρακτηριστικά διπολικό σύστημα φύλου
καθιστά τα διεμφυλικά υποκείμενα δυνάμει ομοφυλόφιλα. Όπως αναφέρει ο Χαράλαμπος Αθανασίου: «Πάει ο ένας από τους δύο από τα ομόφυλα ζευγάρια, λέει “είμαι θηλυκό, αλλάζω” και
μετά πηγαίνουν για υιοθεσία. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πώς θα μεγαλώσουν αυτό το παιδί, αν υιοθετήσουν ένα άρρεν τέκνο, τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει».26 Από την παρούσα ανάλυση λόγου
προκύπτει ότι οι σεξιστικές και ομοφοβικές διατυπώσεις της ΝΔ απορρέουν από την κυριαρχία
των εννοιών πατρίς-θρησκεία-οικογένεια στο καθεστώς αλήθειας του κόμματος. Ενδεχομένως
αυτή η προσκόλληση στον παραδοσιακό θεσμό της ελληνικής οικογένειας να έχει οξυνθεί και
λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, εντούτοις, σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητο
ότι η διαχείριση της ετερότητας απομακρύνεται από δημοκρατικές διαδικασίες ενσωμάτωσης και
νομιμοποίησης.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά στο σεξιστικό δίπολο αρσενικό-θηλυκό,
το οποίο θα μπορούσε να οριστεί ως κεντρικό ταξινομητικό σχήμα, γιατί κάθε ένσταση στον
διεμφυλισμό μοιάζει να προέρχεται από τον φόβο «εκθήλυνσης» του αρσενικού. Το αρσενικό
στοιχείο μονοπωλεί τον ορθολογισμό και τον σεβασμό, αποδίδοντας στο θηλυκό στοιχείο τον
παραλογισμό και την περιφρόνηση, έτσι ώστε η πραγματική εναντίωση στον διεμφυλισμό και
γενικότερα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να προκύπτει από τον φόβο της ταπείνωσης που περιλαμ24. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Β΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 420, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
25. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 322, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
26. Στο ίδιο, σσ. 359-360.
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βάνει η μεταμόρφωση του άνδρα σε γυναίκα. Η έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα των γυναικών, επενδυμένη με στοιχεία παθητικότητας, μοιάζει να μην απασχολεί τον πολιτικό λόγο. Όπως
αναφέρει ο Πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η δύσκολη απόφαση είναι πότε θα πάρει
την απόφαση ένα παιδί, ένα αγόρι, να βγει από το σπίτι ντυμένο κορίτσι. Αυτή είναι η δύσκολη
απόφαση και γι’ αυτό χρειάζεται βαριά ψυχολογική υποστήριξη».27 Ο Χαράλαμπος Αθανασίου
στο παραπάνω απόσπασμα καταδικάζει την υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια σημειώνοντας τις επιπτώσεις που θα έχει στην κατηγορία των «ανδρών», η εννοιολόγηση των οποίων
ως λογικές και εξουσιαστικές υπάρξεις συνεπάγεται την απόρριψη των χαρακτηριστικών που
απειλούν αυτές τις ιδιότητες, δηλαδή των χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύει η κατηγορία
της «γυναίκας». Γίνεται έτσι φανερή η υποχρέωση της αποδόμησης του κυρίαρχου έμφυλου
δυϊσμού του «αρσενικού άνδρα» και της «θηλυκής γυναίκας» για την ουσιαστική πραγμάτωση
ισότιμων και ελεύθερων πολιτικών υποκειμένων. Ολοκληρώνοντας την ανάλυση λόγου της
ΝΔ, θα γίνει αναφορά σε ένα ακόμα βασικό στοιχείο της ιδεολογίας του κόμματος το οποίο
επιβεβαιώνει τις υποθέσεις πολλών φεμινιστριών που εξετάζουν τον συσχετισμό της μεταβλητής
του φύλου με την οικονομική κρίση και καταδεικνύουν την έμφυλη διάσταση των αιτιών και
συνεπειών της χρηματοοικονομικής αναταραχής (Αβδελά, 2011:17-26 / Παντελίδου-Μαλούτα,
2013:9-34). Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Τσιάρα: «(…) για την Κυβέρνηση για άλλη μια φορά
είναι μια ευκαιρία για να δημιουργήσει εντυπώσεις, να συζητήσει για κάτι, που ενδεχομένως δεν
αφορά στη δύσκολη πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες πολίτες».28 Οι έμφυλοι και σεξουαλικοί αποκλεισμοί κρίνονται ελάσσονος σημασίας από την νέο-φιλελεύθερη αντίληψη που θέλει
την ισότητα να έχει επιτευχθεί και την ανισότητα να οφείλεται σε φυσικούς, απαράλλακτους
παράγοντες. Η προτεραιότητα που αποδίδεται στη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος συντελείται σε βάρος των κοινωνικών πολιτικών για την καταπολέμηση των ανισοτήτων,
την ίδια στιγμή που η κρίση εντείνει τους κοινωνικούς αποκλεισμούς (Θεοφιλόπουλος: 2015).
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σίμος Κεδίκογλου: «Ξέρετε τι λένε στα καφενεία; Επειδή δεν
καταλαβαίνουν και δεν γνωρίζουν το πρόβλημα – και είναι φυσικό να το απαξιώνουν μπροστά
στα οξύτατα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν – φτάνουν να λένε, «εδώ ο κόσμος καίγεται και η Βουλή χτενίζεται»».29
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τη δυναμική
του διεμφυλισμού και να συνδέσει το ζήτημα της αναταραχής φύλου με τον φεμινισμό και την προσπάθεια αποδόμησης του κυρίαρχου διπολικού συστήματος φύλου, γεγονός που θα μπορούσε να
πραγματωθεί με τη θεσμοθέτηση της επιλογής τρίτου φύλου ή και καθόλου φύλου. Η συνεχόμενη
λεκτική επανάληψη από τις βουλεύτριες και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του εξαιρετικά μικρού
ποσοστού που θα επωφεληθεί από το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο μπορεί να
συνδεθεί και με μια προσπάθεια καθησυχασμού του συντηρητικού κοινοβουλευτικού ακροατηρίου. Όπως αναφέρει η Αννέτα Καββαδία: «Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 0,001% των
πολιτών στο εξωτερικό κάνει χρήση της νομοθεσίας περί διόρθωσης φύλου (…). Πιστέψτε με, δεν
θα ξυπνήσει ένα πρωί κάποιος δεκαπεντάχρονος κι αντί να πάει σχολείο θα πάει στην Ευελπίδων
27. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Β΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 430, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
28. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 362, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
29. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Β΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 409, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
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για να αλλάξει το φύλο του. Μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις παιδιών».30 Η συσχέτιση του
διεμφυλισμού με μηδαμινά αριθμητικά ποσοστά κινείται προς την κατεύθυνση της ψυχιατρικοποίησης του ζητήματος, παρά τις πολλαπλές διατυπώσεις για την ακριβώς αντίθετη πρόθεση, γεγονός
που αποκόβει το φύλο από τις καθολικές διαστάσεις ταξινόμησης που διαθέτει. Την ιατρικοποίηση του διεμφυλισμού ενισχύει και η απαίτηση ψυχιατρικής γνωμάτευσης για τους εφήβους των
δεκαπέντε και δεκαέξι ετών με το επιχείρημα «(...) της ιδιαιτερότητας της εφηβικής ηλικίας».31 Οι
βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούνται τα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα
της ελευθερίας και της ισότητας, υποστηρίζουν την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων και των
αποκλεισμών από τη δημόσια σφαίρα, εμφανίζονται υπέρμαχοι της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ανεξάρτητης από καταπιεστικά πρότυπα βούλησης και, τέλος, καταδικάζουν
την ψυχιατρικοποίηση της επιλογής ταυτότητας φύλου που στιγματίζει τα διεμφυλικά υποκείμενα
και δεν διευκολύνει τη διαδικασία νομιμοποίησης ποικιλόμορφων έμφυλων ταυτοτήτων. Ωστόσο,
τα άρθρα του νομοσχεδίου πολύ απέχουν από το ριζοσπαστικό όραμα της χειραφετητικής Αριστεράς για τη συγκρότηση ελεύθερων και ισότιμων υποκειμένων, απαλλαγμένων από έμφυλα και
σεξουαλικά στερεότυπα. Η νομική ρύθμιση που εισάγει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις εξαγγελίες για από-ιατρικοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης φύλου, ζητά ψυχιατρική γνωμάτευση για
την ηλικία των δεκαπέντε και δεκαέξι ετών, αποκλείοντας παράλληλα τις μικρότερες ηλικίες από
το δικαίωμα φυλομετάβασης. Επιπλέον, ενώ τάσσεται υπέρμαχο της ρευστότητας και της ποικιλομορφίας των ταυτοτήτων, αποσιωπά το ζήτημα της διαφυλικότητας και εναποθέτει την επιλογή
φύλου στο δίπολο αρσενικό-θηλυκό, χωρίς να περιλαμβάνει κενή ή τρίτη καταχώρηση. Υποστηρίζει την καταδίκη των αποκλεισμών και ταυτόχρονα καθιστά το διαζύγιο προϋπόθεση για την
άσκηση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, στερώντας από τα διεμφυλικά υποκείμενα το δικαίωμα στην οικογένεια. Θεσμοθετεί τη μυστικότητα αλλά ταυτοχρόνως την αναιρεί, ορίζοντας την
παραμονή του λανθασμένου φύλου του γονέα στην ληξιαρχική πράξη του παιδιού. Κάνει έκκληση
για καταδίκη του στιγματισμού και της ταξινόμησης των υποκειμένων σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αλλά με κάθε ευκαιρία τονίζει τον εξαιρετικά μικρό αριθμό των διεμφυλικών
που δεν θα ανατρέψει το κατεστημένο της ελληνικής οικογένειας. Ενδεικτικό του ατομικιστικού
περιεχομένου του νομοσχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι από το σύνολο των βουλευτριών και των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο η Φωτεινή Βάκη σχετίζει το ζήτημα του διεμφυλισμού με τις φεμινιστικές διεκδικήσεις. Αυτό φανερώνει ότι επιδίωξη του κόμματος δεν αποτελεί η αποδόμηση του
κοινωνικά κατασκευασμένου δυϊσμού αρσενικό-θηλυκό, αλλά η ικανοποίηση ενός αιτήματος που
διεκδικεί «(…) μια μερίδα συμπολιτών μας, όσο μικρή και αν είναι αυτή».32

5. Συμπεράσματα
Η παρούσα ανάλυση της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ καταδεικνύει
την καθολική πρόσληψη του φύλου ως διχοτομικής σχέσης. Το κυρίαρχο αφήγημα του επενδυμένου με στοιχεία ορθολογικότητας διπολικού συστήματος φύλου εντάσσει τα υποκείμενα που
30. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, ό.π., σ. 319, προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
31. Στο ίδιο.
32. Στο ίδιο.
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δεν αναπαράγουν τον κανόνα της συνέχειας μεταξύ βιολογικού φύλου, κοινωνικού φύλου και
σεξουαλικής επιθυμίας, στην κατηγορία του ψυχικά ασθενούς. Η διαμάχη γύρω από την αλήθεια
για το φύλο το οποίο αντιμετωπίζεται είτε ως δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, είτε ως αδιάλλακτο
φυσικό στοιχείο, ενώ μοιάζει να εκφράζει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ετερότητας,
καταλήγει να παράγει αντίστοιχα αποτελέσματα. Στην πρώτη περίπτωση, ο διεμφυλισμός ορίζεται ως εξαίρεση του κανόνα που χρήζει ειδικής νομικής μεταχείρισης. Το πρόβλημα της «διαταραχής» φύλου εναποτίθεται στη σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων, η διαφορά νομιμοποιείται,
και η πατριαρχική ιδεολογία εκσυγχρονίζεται χωρίς να απειλείται το κυρίαρχο έμφυλο αφήγημα, γεγονός που ενισχύει ο αποκλεισμός των διαφυλικών υποκειμένων από το νομοσχέδιο. Στη
δεύτερη περίπτωση, ο διεμφυλισμός επενδύεται με έντονα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας για
να καταστεί εχθρός του θεσμού της οικογένειας και της ελληνικής κοινωνίας. Στο σημείο αυτό
αναδύεται το σεξιστικό δίπολο αρσενικό/θηλυκό για να φανερώσει ότι πραγματική εναντίωση
στον διεμφυλισμό και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αποτελεί ο φόβος εκθήλυνσης του αρσενικού. Ο
σεξισμός, η ομοφοβία και η τρανσφοβία εκδηλώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στον πολιτικό
λόγο της ΝΔ, καθώς η πατρίδα, η θρησκεία και η πατριαρχική οικογένεια, ως κυρίαρχες έννοιες στο καθεστώς αλήθειας του κόμματος, απειλούνται πολύ περισσότερο από κάθε προσπάθεια
ρευστοποίησης των έμφυλων ταυτοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται η δυσκολία που
ενέχει κάθε εγχείρημα αμφισβήτησης των πρωταρχικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν με
διαχρονικό και καθολικό τρόπο τη συγκρότηση υποκειμένων, ιδίως όταν σε περιόδους κρίσης
και γενικευμένης ανασφάλειας ευνοείται η ανάπτυξη αμυντικών ταυτοτήτων και η επένδυση της
ετερότητας με στοιχεία επικινδυνότητας.
Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κοινοβουλίου εξέλαβε το νομοσχέδιο ως
μια ριζοσπαστική Αριστερή ρύθμιση, σε συνδυασμό με την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ και τη μετριοπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν ενδείξεις της γενικότερης ενίσχυσης των συντηρητικών ανακλαστικών του πολιτικού συστήματος. Ο τρόπος με τον οποίο στιγματίζεται η ετερότητα ακυρώνει
κάθε επιχείρημα περί αναπόφευκτης κοινωνικής προόδου που θα επιφέρουν τα προκαθορισμένα στάδια της ιστορικής εξέλιξης. Η επικράτηση ανταγωνιστικών και ατομικιστικών αντιλήψεων
τείνει να φυσικοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες και να εννοιολογεί τα κοινωνικά δικαιώματα ως
ακραίες Αριστερές ρυθμίσεις. Μπορεί τα συντηρητικά στοιχεία στην παρούσα ανάλυση λόγου να
συνυπάρχουν με πιο προοδευτικές αντιλήψεις που ενίοτε τα αμφισβητούν, εντούτοις καταλήγουν
να επιβεβαιώνονται παραδοσιακά στερεότυπα για το φύλο και τη σεξουαλικότητα, ίσως με μια πιο
εκσυγχρονισμένη μορφή. Το νομοσχέδιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενδεχομένως να συνιστά ένα βήμα προς την εξάλειψη των έμφυλων και σεξουαλικών αποκλεισμών ή
μια ένδειξη για την κρίση του πολιτικού συστήματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωστόσο,
για την ορατότητα και τη νομιμοποίηση ανδρόγυνων, υπεράριθμων και μεταβαλλόμενων έμφυλων ταυτοτήτων, κρίνεται αναγκαία η θεσμοθέτηση της δυνατότητας κενής ή τρίτης καταχώρησης
φύλου στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Κλείνοντας, ως ελπιδοφόρες εξελίξεις της κατάθεσης
του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο, έχει σημασία να ονοματιστούν τόσο η
επαναφορά ζητημάτων φύλου και σεξουαλικότητας στην κυρίαρχη δημόσια συζήτηση, όσο και ο
χειραφετητικός λόγος των προσκεκλημένων στη Βουλή φορέων που τάχθηκαν υπέρ του σχεδίου νόμου, τονίζοντας παράλληλα όλα τα εμπόδια που εισάγει στην ουσιαστική πραγμάτωση της
ελεύθερης βούλησης.
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Βιβλιοπαρουσίαση
Μαρία Στρατηγάκη

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Καραμεσίνη, Μ. και Συμεωνάκη, Μ. (επιμ.) (2019). Συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας στην Ελλάδα. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής.
Αθήνα: Νήσος – Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση και ο αναγκαστικός εγκλεισμός που προκάλεσε έφερε στην επιφάνεια ένα φαινόμενο που είχαμε σχεδόν ξεχάσει. Την μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στην οικογένεια από τη δεκαετία του 1990 με την μαζική συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
και την ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και αναπήρων.
Οι φεμινιστικές προσεγγίσεις του κράτους πρόνοιας είχαν από καιρό εντοπίσει την σημασία της
από-οικογενειοποίησης της φροντίδας όχι μόνον προς όφελος των φροντιζόμενων (κοινωνικοποίηση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς κλπ) αλλά και προς όφελος των γυναικών που
μπορούν να εργασθούν με καλύτερους όρους. Όμως, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος
αυτών των αλλαγών μέχρι την στιγμή που ο εγκλεισμός αναστάτωσε τις ισορροπίες επιφορτίζοντας δυσανάλογα τις γυναίκες με την φροντίδα των εξαρτημένων που έπρεπε να «μείνουν σπίτι».
Ο παρών συλλογικός τόμος πρωτοπόρησε (πριν την πανδημία) και στηριζόμενος σε έρευνα
πεδίου μας δίνει την ανατομία των πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας από το 1990
μέχρι το 2018 συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Τα εννέα κεφάλαια του
συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε η Μαρία Καραμεσίνη και η Μαρία Συμεωνάκη, αναλύουν
επιστημονικά την εξέλιξη των βασικότερων πολιτικών συμφιλίωσης (άδειες από την εργασία και
υπηρεσίες φροντίδας), και τον ρόλο τους για την ισότητα των φύλων, εντοπίζουν κενά τοποθετώντας την συζήτηση της πολιτικής στο επίπεδο της ΕΕ συνδέοντάς την με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, μήτρα των πολιτικών συμφιλίωσης. Πιο συγκεκριμένα:
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, οι επιμελήτριες του τόμου οριοθετούν το περιεχόμενο της πολιτικής
συμφιλίωσης, εντοπίζουν τα συστατικά στοιχεία και τους λόγους ανάπτυξής της και περιγράφουν
τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της που αγγίζει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως η
αγορά εργασίας, η οικογένεια, η δημογραφία, η προσχολική και σχολική εκπαίδευση, το κράτος
πρόνοιας, οι σπουδές φύλου, καθώς επίσης και των συναφών δημόσιων πολιτικών.
Στο δεύτερο και πολύ σημαντικό κεφάλαιο οι συγγραφείς (Μ. Καραμεσίνη, Μ. Σκόμπα και Ε.
Χατζηβαρνάβα) τοποθετούν την πολιτική συμφιλίωσης εντός της θεωρητικής συζήτησης στο πεδίο
της συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής και των καθεστώτων ευημερίας. Στη συνέχεια αποτιμούν
την κατάσταση στην Ελλάδα με σταθερό γνώμονα, την έμφυλη διάσταση των μέτρων η οποία και
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καθορίζει, αφενός τον καταμερισμό της εργασίας φροντίδας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες και
αφετέρου τον βαθμό αυτοτελούς πρόσβασης των γυναικών στα κοινωνικά δικαιώματα.
Η θεωρητική συζήτηση περιλαμβάνει δύο πρόσφατες εξελίξεις των πολιτικών που έχουν
στόχο, αφενός την «κοινωνική επένδυση» και αφετέρου την ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity).
Επισημαίνεται μάλιστα ότι ενώ αυτές οι πολιτικές προωθούν διαφορετικά μοντέλα φροντίδας,
ούτε η μία ούτε η άλλη περιλαμβάνει στους στόχους της την αλλαγή του έμφυλου καταμερισμού
της φροντίδας. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην ελληνική περίπτωση, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν
τον οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας και τις επιπτώσεις της πρόσφατης και
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η μεγάλη ανεργία κλόνισε την ικανότητα της οικογένειας να
προστατεύσει τα μέλη της, ενώ η προτεραιότητα των δημόσιων κοινωνικών δαπανών στράφηκε
στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, οι συγγραφείς περιγράφουν κριτικά τις κυριότερες πολιτικές,
όπως είναι η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια ανατροφής, η άδεια φροντίδας, οι ευέλικτες ρυθμίσεις της εργασίας, οι υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Για τις πολιτικές
αυτές η ΕΕ έχει εκδώσει σχετικές κανονιστικές πράξεις και έχει χρηματοδοτήσει την προσπάθεια
εφαρμογής τους στην Ελλάδα, στην οποία ο αντίκτυπός τους εξαρτήθηκε άμεσα από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και του ρόλου της οικογένειας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στις πολιτικές συμφιλίωσης στο επίπεδο των επιχειρήσεων, οι οποίες στην χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις γυναίκες εργαζόμενες και έχουν
πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
Στο τρίτο κεφάλαιο η Εύη Χατζηβαρνάβα παραθέτει λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ανάλυση της εξέλιξης των γονικών αδειών και των αδειών φροντίδας στην Ελλάδα από τη δεκαετία
του 1980 όπου και η χώρα κλήθηκε να εναρμονισθεί με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Εντοπίζει την πρόοδο αλλά και την αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων, όπως επίσης και τα προβλήματα εφαρμογής τους. Η διάσταση της ισότητας είναι υποτονική και οι άδειες εξακολουθούν να
είναι μια «γυναικεία» υπόθεση, είτε γιατί δεν γίνεται πλήρης αξιοποίηση των δικαιωμάτων των
ανδρών, είτε γιατί υπάρχουν ακόμα άδειες που δεν απευθύνονται στους πατέρες. Διαφορές στα
δικαιώματα παρατηρούνται και ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον οποίον άλλωστε
υπάρχει πάντα το ζήτημα του τρόπου χρηματοδότησης του κόστους των αδειών, σε αντίθεση με
τον δημόσιο τομέα που αυτό καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο η Μαρία Σκόμπα αναλύει την εξέλιξη και παρούσα κατάσταση
των υπηρεσιών και δομών φροντίδας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αναλύοντας το
ιστορικό ανάπτυξης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, όπως επίσης και του ολοήμερου
σχολείου. Προσεγγίζει επιστημονικά και αποτιμά διεξοδικά τη συμβολή τους στην ισότητα των
φύλων και στην απασχόληση των γυναικών διερευνώντας επίσης τους τρόπους χρηματοδότησης.
Με την εκτεταμένη εμπειρική έρευνα που έχει κάνει η ίδια η συγγραφέας αναδεικνύεται η θετική
συμβολή του ολοήμερου σχολείου στην απασχόληση των γυναικών, ως βασικού εργαλείου συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.
Στο έκτο κεφάλαιο η Εύη Χατζηβαρνάβα κάνει μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του τομέα
φροντίδας ηλικιωμένων και αναπήρων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα.
Διαπιστώνει την «προσωρινότητα» των υπαρχουσών δομών, αφού οι περισσότερες εξαρτήθηκαν
από κοινοτικά κονδύλια για την συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας με ημερομηνία λήξης. Οι
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δομές αυτές αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει ο ιδιωτικός τομέας για όσους διαθέτουν το απαιτούμενο εισόδημα. Το κράτος παραμένει στον ρόλο του ρυθμιστή
και όχι του παρόχου φροντίδας με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. Φαίνεται ότι στην πράξη οι
διευθετήσεις εξαρτώνται από τα αποθέματα της απλήρωτης εργασίας των γυναικών της οικογένειας, οι οποίες καλούνται να δώσουν λύση στις αυξημένες ανάγκες φροντίδας ηλικιωμένων και
αναπήρων σε βάρος της συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό.
Στο έβδομο κεφάλαιο η Μαρία Καραμεσίνη διερευνά την επίδραση όλων των πολιτικών συμφιλίωσης στην εξέλιξη της απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990
μέχρι σήμερα. Τεκμηριώνει τη θετική συμβολή των πολιτικών αυτών στη οικονομική δραστηριότητα των γυναικών τουλάχιστον μέχρι την κρίση διαπιστώνοντας ότι ενώ οι δομές και υπηρεσίες
για την φροντίδα των παιδιών διασώθηκαν κατά την περίοδο της λιτότητας, αντίθετα οι δομές
για τους ηλικιωμένους και τους ανάπηρους υποβαθμίσθηκαν δραστικά λόγω των περικοπών του
κρατικού προϋπολογισμού.
Στο όγδοο κεφάλαιο οι συγγραφείς (Μαρία Καραμεσίνη, Μαρία Συμεωνάκη) επεξεργάζονται
πρωτογενή δεδομένα από την σημαντική, εκτενή και αντιπροσωπευτική Έρευνα Χρήσης Χρόνου στην Ελλάδα της ΕΛΣΤΑΤ με στόχο να διερευνήσουν πώς κατανέμεται η αμειβόμενη και η
μη αμειβόμενη εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Βασικά συμπεράσματα αποτελούν οι
διαπιστώσεις ότι οι άνδρες δαπανούν 1,83 φορές περισσότερο χρόνο στην αμειβόμενη εργασία,
ενώ οι γυναίκες δαπανούν 2,25 περισσότερες φορές στην μη αμειβόμενη εργασία. Ο χρόνος των
γυναικών στην μη αμειβόμενη εργασία αυξάνεται με την ύπαρξη ανήλικων παιδιών, ενώ ο συνολικός φόρτος εργασίας είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες σε όλες τις περιπτώσεις ζευγαριών,
εκτός μόνον από την περίπτωση που ο άνδρας έχει αμειβόμενη εργασία και η γυναίκα δεν έχει.
Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο, η Μαρία Καραμεσίνη και η Εύη Χατζηβαρνάβα διατυπώνουν
με σαφήνεια τις αρχές ενός οικονομικά προσιτού, ενιαίου συστήματος φροντίδας με αλληλοσυμπληρούμενες παροχές, εσωτερική συνοχή και κοινές αρχές. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί
να διασφαλίσει, τόσο το δικαίωμα των γυναικών να εργάζονται με αμοιβή, όσο και το δικαίωμα
των ανδρών να φροντίζουν τα εξαρτημένα άτομα. Κατά συνέπεια, χρειάζονται πολιτικές που επιτρέπουν, αλλά και προάγουν τη συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές ευθύνες. Απώτερος
στόχος είναι να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη ότι οι δύο χώροι, απασχόληση και οικογένεια,
βρίσκονται σε σύγκρουση (και πρέπει να συμφιλιωθούν) προς όφελος μιας αντίληψης που προσδίδει κοινωνική αξία και κοινωνική αναγνώριση στην φροντίδα, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να
«εναρμονισθούν» οι ατομικές ανάγκες και υποχρεώσεις, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.
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