


Η έρευνα για τη φτώχεια στην Ελλάδα αποτελεί ένα μεγάλο ερευνητικό
πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του
2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικά
κοινά (άστεγους, φτωχούς, μετανάστες) σε συνολικό δείγμα 6.089 άτομα.

Η έρευνα στον γενικό πληθυσμό έγινε σε δείγμα που επελέγη από το πάνελ των
10.000 πολιτών της Καπα Research το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού
πληθυσμού ως προς το φύλο, την ηλικία και την περιφέρεια διαμονής, βάσει και
των στοιχείων της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά και τα
αποτελέσματα τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού της χώρας. 

Στον γενικό πληθυσμό πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες πεδίου. Η πρώτη
πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3.089 ατόμων από τις 23/05/2007 έως 08/06/2007, με
ερωτηματολόγιο περίπου 150 ερωτήσεων. 



Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε από τις 11/10/2007 έως τις 14/10/2007 σε δείγμα 3.000 
ατόμων με ερωτηματολόγιο εμβάθυνσης σε ορισμένες πλευρές της θεματικής της
φτώχειας, ειδικές ερωτήσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς και με
ειδικές ερωτήσεις για την καταγραφή του επιπέδου φτώχειας σύμφωνα με τις
μεθοδολογίες της Eurostat.

Η έρευνα στα ειδικά κοινά πραγματοποιήθηκε σε χώρους υποδοχής και περίθαλψης
αστέγων και απόρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με τη μέθοδο των
προσωπικών συνεντεύξεων μέσω ειδικού για τα κοινά αυτά ερωτηματολογίου. Η
έρευνα στο κοινό των οικονομικών μεταναστών έγινε με τυχαία δειγματοληψία και
με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων με άτομα που επελέγησαν έξω από
υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους για τις άδειες παραμονής στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών. Ο σχεδιασμός της έρευνας (θεματικοί άξονες. δείγμα και
ερωτηματολόγια) έγινε από τη Καπα Research σε συνεργασία με το London School 
of Economics.
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6,8

7,0

7,4

8,8

23,1

33,4

0 5 10 15 20 25 30 35

Μια οικογένεια που ζει με στερήσεις σε κάποιο
υπόγειο της πόλης

Κάποιον άστεγο που ψάχνει στα σκουπίδια

Μια πολύτεκνη οικογένεια

Κάποιον ηλικιωμένο που ζητιανεύει

Κάποιον ηλικιωμένο που ζει μόνος

Κάποιο παιδί που ζητιανεύει

Η λέξη "φτωχός" ποια εικόνα σας φέρνει πρώτα στο μυαλό;
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3,7

1,3

3,5

4,1

0 5 10 15 20 25 30 35

Μια οικογένεια που ζει με στερήσεις στην
επαρχία

Κάποιον αλλοδαπό που πουλά
μικροαντικείμενα στα φανάρια

Τίποτα από τα παραπάνω

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

Η λέξη "φτωχός" ποια εικόνα σας φέρνει πρώτα στο μυαλό;  (συνέχεια...)



7

4,9
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17,7

17,9

35,4
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Μια οικογένεια που ζει με στερήσεις σε κάποιο
υπόγειο της πόλης

Οικογένεια που αναγκάζεται να βγάλει το
παιδί τους από το σχολείο για να δουλέψει

Κάποιον άστεγο που ψάχνει στα σκουπίδια

Μια οικογένεια που ζει με στερήσεις στην
επαρχία

Κάποιον ηλικιωμένο που ζητιανεύει

Μια πολύτεκνη οικογένεια

Θα αναφερθούμε τώρα στη γνώμη που έχετε εσείς ο ίδιας για τη φτώχεια.
Η λέξη «φτωχός» ποια εικόνα σας φέρνει πρώτα στο μυαλό;
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1,0

3,1
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4,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Κάποιο παιδί που ζητιανεύει

Κάποιον αλλοδαπό που πουλά
μικροαντικείμενα στα φανάρια

Κάποιον ηλικιωμένο που ζει μόνος

Τίποτα από τα παραπάνω

ΔΓ/ΔΑ

Θα αναφερθούμε τώρα στη γνώμη που έχετε εσείς ο ίδιας για τη φτώχεια.
Η λέξη «φτωχός» ποια εικόνα σας φέρνει πρώτα στο μυαλό; (συνέχεια...)
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ΔΓ/ΔΑ
17,1%

Βρέθηκαν σε 
κατάσταση 

φτώχειας μετά από 
κάποιο σοβαρό 
πρόβλημα που 
αντιμετώπισαν 

(στην υγεία, στην 
εργασία)

49,6%

Ήταν πάντοτε 
φτωχοί
33,3%

Κατά την άποψή σας, οι άνθρωποι αυτοί: 
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ΔΓ/ΔΑ
4,1%

Όχι
36,3%

Ναι
59,6%

Εσάς προσωπικά σας συμβαίνει κάποιες φορές
να φοβάστε μήπως βρεθείτε σε κατάσταση φτώχειας; 
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Είναι αναπόφευκτο όπως εξελίσσεται ο
σύγχρονος κόσμος

Γιατί υπάρχει μεγάλη αδικία στην
κοινωνία μας

Γιατί ήταν άτυχοι

Γιατί δεν είχαν τη θέληση να προκόψουν,
ήταν τεμπέληδες

Τίποτα από τα παραπάνω

ΔΓ/ΔΑ

Κατά την άποψή σας, γιατί υπάρχουν φτωχοί; 
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1,4
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21,5
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37,6
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Γιατί υπάρχει μεγάλη αδικία στην κοινωνία
μας

Λόγω έλλειψης θέλησης – προσπάθειας των
ιδίων

Είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της
σύγχρονης προόδου

Γιατί ήταν άτυχοι

Κανένα από τα παραπάνω

ΔΓ/ΔΑ

Κατά τη γνώμη σας, για ποιο λόγο υπάρχουν άνθρωποι σε ηλικία
που μπορούν να εργάζονται και ζουν σε συνθήκες φτώχειας;
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1,8

4,6

21,7
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Στη διάρκεια της ζωής μας, καθένας μας
μπορεί να πέσει σε κατάσταση φτώχειας

Ο κίνδυνος της φτώχειας αφορά μόνο
συγκεκριμένες ομάδες πολιτών

Τίποτα από τα παραπάνω

ΔΓ/ΔΑ

Ποια από τις παρακάτω φράσεις πλησιάζει περισσότερο τις απόψεις σας;
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1,2

9,1

27,7

61,9

0 10 20 30 40 50 60 70

Όλοι κινδυνεύουμε από τη φτώχεια σε
κάποια στιγμή της ζωής μας

Ο κίνδυνος της φτώχειας περιορίζεται σε
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων

Καμία από αυτές τις δύο φράσεις

ΔΓ/ΔΑ

Ποια από τις παρακάτω φράσεις πλησιάζει περισσότερο τις απόψεις σας;
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ΔΓ/ΔΑ
5,3%Δεν θα υπάρξει 

κάποια αλλαγή
17,0%

Θα μειωθεί
9,3%

Θα αυξηθεί
68,4%

Στο μέλλον,  πιστεύετε ότι
η διαφορά μεταξύ φτωχών και πλουσίων στη χώρα μας: 
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0,4
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5,0

8,4

12,7

12,8

14,0

57,0

69,6

69,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Την καταπολέμηση της ανεργίας

Τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για την
αγορά εργασίας

Την ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων

Την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης
(επιδόματα, βοηθήματα

Την κάλυψη από το εθνικό σύστημα υγείας

Τη διασφάλιση στέγης (στους άστεγους)

Την εκπαίδευση

Την καταπολέμηση της εγκληματικότητας

Την πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού

Την προστασία του περιβάλλοντος σε
προβληματικές περιοχές

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

Εάν έπρεπε να διαλέξουμε τους τομείς προτεραιότητας για να
καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ποιον ή ποιους θα έπρεπε να διαλέξουμε;

(έως 3 επιλογές)
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8,0
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12,3
26,0

65,1
92,4
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Το Κράτος
Οι Δήμοι και οι Νομαρχίες

Τα πολιτικά κόμματα

Η Εκκλησία
Όλοι οι πολίτες
Οι επιχειρήσεις

Οι ίδιοι οι φτωχοί
Τα συνδικάτα
Η οικογένεια

Οι εθελοντικές ή οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Κανένας
ΔΓ/ΔΑ

Κατά την άποψή σας, ποιος ή ποιοι πρέπει να αναλάβουν ευθύνη
για να καταπολεμηθεί η φτώχεια στη χώρα μας; 

(έως 3 επιλογές)
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34,0

64,2

1,8
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70

Το Κράτος πρέπει να
διασφαλίζει την οικονομική
στήριξη των φτωχών (παροχή

επιδομάτων)

Το Κράτος θα πρέπει να δίνει
κίνητρα στους φτωχούς να
επανενταχθούν (εργασία,

κατάρτιση κ.λπ.)

ΔΓ/ΔΑ

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Κράτους για τους φτωχούς; 
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7,0

4,7

6,7

24,7

26,6

30,3

0 5 10 15 20 25 30 35

Να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες για τη
βελτίωση της κατάστασης των πιο αδύναμων

εργαζόμενων
Να ασκήσουν πίεση στους πολιτικούς ώστε να
αναπτύξουν μια συνολική πολιτική κατά της

φτώχειας

Να εκπροσωπούν τους ανέργους και να
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους

Να συμμετέχουν σε τοπικές δράσεις κατά της
φτώχειας

Δεν είναι αυτός ο ρόλος των συνδικάτων

ΔΓ/ΔΑ

Ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των συνδικάτων
στην καταπολέμηση της φτώχειας στη χώρα μας; 
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4,8

9,0

21,8

28,2

36,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Να αναλάβουν δράσεις κατά της φτώχειας στα
πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα όσους
είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ή

κοντά στο όριο συνταξιοδότησης

Να αποφεύγουν τις απολύσεις

Δεν είναι αυτός ο ρόλος των επιχειρήσεων

ΔΓ/ΔΑ

Και ποιος νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην
καταπολέμηση της φτώχειας στη χώρα μας; 
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5,2

4,1

10,6

13,0

19,8

47,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Να παρέχουν στους φτωχούς υπηρεσίες που δεν
μπορούν να πληρώσουν (υγεία, εκπαίδευση, στέγαση,

νομική εκπροσώπηση κ.λπ.)

Να δίνουν στους φτωχούς ρούχα, χρήματα, συσσίτια
κλπ

Να ασκούν πίεση στην Πολιτεία προς όφελος των
φτωχών

Να βοηθούν τους φτωχούς να οργανωθούν

Να εγγυώνται στους φτωχούς την εκπροσώπηση στην
κοινωνική και πολιτική ζωή

ΔΓ/ΔΑ

Κατά την άποψή σας ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των εθελοντικών ή των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για τους φτωχούς; 
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Εσείς θα δεχόσασταν να πληρώνετε περισσότερο φόρο (π.χ. στα τσιγάρα σας ή
στη βενζίνη του αυτοκινήτου) αν γνωρίζατε ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε

σε ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της φτώχιας;

ΔΓ/ΔΑ
1,5% Σίγουρα Ναι

36,0%

Μάλλον ναι
32,2%

Μάλλον όχι
12,7%

Σίγουρα όχι
17,5%
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2,6

25,0

72,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Να γίνουν προγράμματα κατάρτισης, γιατί
έτσι θα βοηθηθούν οι άνθρωποι να μη μείνουν

φτωχοί για πάντα

Να δοθεί το επίδομα, γιατί είναι ο μόνος
σίγουρος τρόπος ότι θα γίνει κάτι για τους

φτωχούς

ΔΓ/ΔΑ

Να δοθεί ένα επίδομα 100€ τον μήνα, σε όσους δηλώνουν εισόδημα κάτω από
ένα ποσό, ή να ξοδευτούν λεφτά σε προγράμματα κατάρτισης για να βρουν

δουλειά χιλιάδες άτομα. Εσείς τι θα προτιμούσατε;
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7,6

4,4

6,8

8,6

13,2

29,3

30,2

0 5 10 15 20 25 30 35

Ίδρυση Εθνικού Ταμείου κατά της Φτώχειας με
κονδύλια 2 δις ευρώ το χρόνο

Λήψη στοχευμένων μέτρων για πραγματικά φτωχούς,
σε άστεγους σε κοινωνικά αποκλεισμένους, σε

ρακένδυτους κλπ

Ενίσχυση με ποσό 1000 ευρώ το χρόνο σε όσους έχουν
εισόδημα έως 5000 ευρώ

Πολύτεκνο επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες

Διπλασιασμό του ΕΚΑΣ

Αύξηση της σύνταξης του ΟΓΑ στα 330 ευρώ

Δγ-Δα

Κατά τη γνώμη σας, ποιο από τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο
Οικονομίας είναι το σημαντικότερο για την καταπολέμηση της φτώχειας;
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Ποιο είναι το ελάχιστο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή μετά από φόρους, 
κρατήσεις κ.λπ., που χρειάζεται ένας άνθρωπος σαν κι εσάς προκειμένου

να καλύψει τις βασικές του ανάγκες; ((ΜΕΣΟΣΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΟΡΟΣ))



Και ποιο είναι το δικό σας καθαρό μηνιαίο εισόδημα σήμερα; 
((ΜΕΣΟΣΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΟΡΟΣ))
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Διαφορά αναγκαίου και πραγματικού εισοδήματος
((ΜΕΣΟΣΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΟΡΟΣ))
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ΔΓ/ΔΑ
0,2%Εύκολα

9,5%

Δύσκολα
35,7%

Πολύ δύσκολα
54,6%

Με το τωρινό σας εισόδημα, θα λέγατε ότι τα βγάζετε πέρα: 
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13,5

5

8,9

22,7

28,2
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Πολύ υγρασία

Σκοτεινά δωμάτια

Έλλειψη θέρμανσης

Η κατοικία σας
είναι υπόγειο

"Φτωχοί"
Σύνολο πληθυσμού

Αντιμετωπίζετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα στην κατοικία σας;
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38,8

13,2
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Σύνολο
πληθυσμού

"Φτωχοί"

Χαρακτηρίζουν πολύ κακή και κακή την υγεία τους...
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38,3

18,8
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Σύνολο
πληθυσμού

"Φτωχοί"

Στερήθηκαν φροντίδες υγείας λόγω έλλειψης οικονομικής δυνατότητας...



15,8 8,6
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36,0 22,6

43,1 27,1

48,4 22,4

61,7 41,1

67,7 53,1Τη διασκέδαση

Τις διακοπές τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο

Την καλή διατροφή

Το να έχω αναγνώριση από την κοινωνία

Την πρόσβαση στις φροντίδες υγείας

Το να είμαι χρήσιμος στους άλλους

Τη μόρφωση

Την πρόσβαση σε νερό, ρεύμα, θέρμανση

"Φτωχοί" Σύνολο πληθυσμού

Εσείς προσωπικά στερείστε κάτι από όλα αυτά;
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Ανασφάλεια

Αδυναμία να τα βγάλετε πέρα

Εξάρτηση

Οτι δεν έχετε αναγνώριση από τον
περίγυρό σας

Ότι δεν προσφέρετε κάτι χρήσιμο

Ότι είστε στο περιθώριο

Ότι είστε βάρος για την οικογένειά σας

"Φτωχοί"
Σύνολο πληθυσμού

Τους τελευταίους μήνες έχετε νιώσει κάτι από τα παρακάτω;
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