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Πρόλογος 

Η μεγάλης έντασης και διάρκειας οικονομική κρίση προκάλεσε δραματική αύξηση της 

φτώχεις και του κινδύνου φτώχειας, αυξάνοντας τις ανάγκες κοινωνικής προστασίας 

σε πρωτοφανή ύψη. 

Η εντός του 2014 προβλεπόμενη εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος σε δύο περιοχές, και ακολούθως σε όλη τη χώρα, προσδοκάται ότι 

θα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική προστασία και γενικότερα στον εξορθολο-

γισμό της.   

Ωστόσο, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος ελάχιστου εγ-

γυημένου εισοδήματος προϋποθέτει ότι θα αντιμετωπιστούν συγκροτημένα μια σειρά 

μη αμελητέων διαχειριστικών προκλήσεων. Προκειμένου να διασαφηνιστεί το πλαίσιο 

και η πρακτική εφαρμογή του, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμι-

κού (ΕΙΕΑΔ) οργάνωσε ημερίδα εργασίας στο οποίο έλαβαν μέρος υψηλού επιπέδου ει-

δικοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους όσους συμμετείχαν στην πρωτο-

βουλία αυτή του ΕΙΕΑΔ, είμαι βέβαιος ότι οι απόψεις τους, που αποτυπώνονται στις ε-

πόμενες σελίδες, θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού του ελά-

χιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος 

Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής 
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Περίληψη 
 

Τους επόμενους μήνες αναμένεται η υιοθέτηση συστήματος ελάχιστου εγγυημένου ει-

σοδήματος, αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο το 2014 σε δύο περιοχές της χώρας και στη συ-

νέχεια η γενίκευση του μέτρου σε όλη τη χώρα. Το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση 

της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας στους δικαιούχους 

εισοδηματική ενίσχυση και υποστηρικτικές ενέργειες. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

και Ανθρώπινου Δυναμικού προσπαθώντας να συμβάλει στην καταγραφή προτάσεων 

για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μέτρου, διοργάνωσε πρόσφατα workshop 

με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων για θέματα κοινωνικής πολιτικής, εκπροσώπων δη-

μοσίων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του μέτρου, κοινωνικών εταίρων και 

ΜΚΟς που δραστηριοποιούνται ήδη στην εφαρμογή ανάλογων μέτρων. Στην παρούσα 

έκδοση συνοψίζονται τα πορίσματα του workshop. Διατυπώνονται προτάσεις που α-

φορούν τη φιλοσοφία του μέτρου, τον προσδιορισμό των δικαιούχων, το ύψος της ει-

σοδηματικής ενίσχυσης, το περιεχόμενο των συνοδευτικών ενεργειών καθώς και την 

οργάνωση – αξιολόγηση του μέτρου. Παρά τις διαφωνίες σε επιμέρους θέματα, διαμορ-

φώνεται κοινή αντίληψη περί της αναγκαιότητας του μέτρου. Επισημαίνεται η σημασία 

όχι μόνο της εισοδηματικής ενίσχυσης αλλά και κυρίως των συνοδευτικών ενεργειών 

που συνοδεύουν το μέτρο. Τονίζονται οι δυσκολίες στον εντοπισμό των δικαιούχων και 

οι κίνδυνοι που διαφαίνονται στην υλοποίησή του. Υπογραμμίζεται η σημασία της επι-

στημονικής αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης, η οποία πρέπει εκ των προτέρων να 

προβλεφθεί για να εξασφαλιστεί η καταγραφή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αξιοποιή-

σιμων στη δεύτερη φάση εφαρμογής του προγράμματος σε όλη τη χώρα. Παρότι το μέ-

τρο δεν θεωρείται πανάκεια, αναμένεται – υπό την προϋπόθεση του σωστού προγραμ-

ματισμού – να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ει-

δικά των ατόμων/νοικοκυριών που πλήττονται βαρύτερα.  

 

 

 



Abstract 
 

In the coming months the measure of minimum guaranteed income will be adopted in 

Greece, initially on a pilot level in 2014 in two areas of the country and at a second stage 

in the whole country. The measure aims to tackle extreme poverty and social exclusion 

by providing to beneficiaries income support and supplementary services. The National 

Institute of Labour and Human Resources recently organized a workshop on the issue of 

minimum guaranteed income in an efford to collect useful proposals for the effective 

implementation of the measure. Participants included experts on social policy, 

representatives of public institutions involved in the implementation of the measure, so-

cial partners and NGOs already active in implementing such measures. This publication 

summarizes the findings of the workshop. Suggestions are made concerning the phi-

losophy of the measure, the identification of beneficiaries, the amount of income sup-

port, the content of the accompanying services and organizational - assessment issues. 

Despite the disagreements on particular issues, a common understanding of the 

necessity of the measure has been formed. The importance of not only the income 

support but also (and especially) the accompanying services, is underlined. Difficulties 

are mentioned with respect to the identifying of beneficiaries and the risks concerned 

with the implementation of the measure. The importance of a scientific evaluation of the 

pilot phase – providing usable conclusions for the second phase of the implementation 

across the country is highly emphasized. Although the measure is not a panacea, it is 

expected - provided for proper planning - to help reduce poverty and social exclusion, 

especially among individuals/households most seriously affected. 

 

 



1. Εισαγωγή  
Ολυμπία Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ 

Σύμφωνα με τον Ν.4093/2012, το 2014 θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της χώρας, οι οποίες αναμένεται να οριστούν 

με κοινή υπουργική απόφαση. Στη συνέχεια, αναμένεται ότι το μέτρο θα γενικευτεί σε 

όλη τη χώρα. Οι δύο περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα πρέπει 

να έχουν διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα στοχεύει 

στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, με την παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης σε 

συνδυασμό με δράσεις κοινωνικής ένταξης. Με την κοινή υπουργική απόφαση θα διευ-

κρινιστούν εκτός από την επιλογή των δύο περιοχών της πιλοτικής εφαρμογής, οι όροι 

εφαρμογής του προγράμματος, οι δικαιούχοι, η βάση υπολογισμού και το ύψος του ε-

λάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και οι αρμό-

διες υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος.  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), ανταποκρινόμενο 

στο ρόλο του ως επιστημονικού και συμβουλευτικού φορέα του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Πρόνοιας, συμμετέχει στην προσπάθεια εφαρμογής του πιλοτικού προ-

γράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, κινητοποιώντας το επιστημονικό του 

δυναμικό καθώς και το δυναμικό ειδικών εμπειρογνωμόνων και αρμοδίων φορέων με 

στόχο την καταγραφή προτάσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή του μέτρου. Στο πλαίσιο 

της προσπάθειας αυτής, πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2013 workshop με θέμα 

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της πιλοτικής ε-

φαρμογής του μέτρου». Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα πορίσματα του εν 

λόγω workshop.  

Στόχος της διεξαγωγής του workshop ήταν η καταγραφή προτάσεων για την αποτε-

λεσματικότερη εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος αλλά και για τη γενικευμένη 

εφαρμογή που θα ακολουθήσει. Για το σκοπό αυτό στο workshop προσκλήθηκαν ε-

μπειρογνώμονες-μελετητές του θέματος της κοινωνικής προστασίας και πολιτικής αλλά 

και του ειδικότερου ζητήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εκπρόσωποι 

αρμοδίων φορέων της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται στην εφαρμογή του μέ-

τρου, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι μη 

κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση ανάλογων μέ-
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τρων. Κρίθηκε σκόπιμο ο αριθμός των συμμετεχόντων να είναι σχετικά μικρός ώστε να 

διευκολυνθεί η συζήτηση στις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν. Στο πρώτο μέρος 

της εκδήλωσης προσκλήθηκαν τρεις καθηγητές – μελετητές του ζητήματος του ελάχι-

στου εγγυημένου εισοδήματος για να μιλήσουν στην ολομέλεια της συνάντησης για δι-

αφορετικές πτυχές του θέματος, θέτοντας βασικές παραμέτρους κυρίως σχετικά με την 

πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Συγκεκριμένα προσκλήθηκαν ο κύριος Μάνος Μα-

τσαγγάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Μιχά-

λης Χλέτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο κ. Γαβριήλ 

Αμίτσης, Επίκουρος Καθηγητής στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Η εισήγηση του κ. Ματσαγγάνη είχε 

τίτλο: «Πώς πρέπει (και πώς δεν πρέπει) να γίνει η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος», του κ. Χλέτσου «Οικονομική στήριξη των ασθενέστερων και 

καταπολέμηση της φτώχειας: διδάγματα από την ιστορία. Η περίπτωση των ΗΠΑ και 

της Ευρώπης» και του κ. Αμίτση «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστή-

ματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα». Στο δεύτερο μέρος του workshop, οι συμ-

μετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες για να διεξαχθεί συζήτηση επί συγκεκριμέ-

νων ερωτημάτων που είχαν αποσταλεί στους συμμετέχοντες εκ των προτέρων. Σε κάθε 

ομάδα συμμετείχαν εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, των κοινω-

νικών εταίρων και εκπρόσωποι ΜΚΟς. Τις ομάδες συντόνισαν οι διευθυντές του ΕΙΑΕΔ: 

Γαβρόγλου, Καμινιώτη και Παϊδούση και ο εμπειρογνώμονας της Τράπεζας της Ελλά-

δος, κ. Μητράκος, τα δε πρακτικά των συζητήσεων κρατήθηκαν από τα στελέχη των ε-

ρευνητικών διευθύνσεων του ΕΙΕΑΔ: Μπασκόζου, Ε. Παπαδοπούλου, Τσιάμα και Χαρί-

ση. Στο τρίτο μέρος της συνάντησης συζητήθηκαν στην ολομέλεια τα πορίσματα των 

συζητήσεων στις επιμέρους ομάδες.  

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα πορίσματα του workshop και τα δημοσιοποιεί στους 

αρμόδιους φορείς και το ευρύτερο κοινό. Στις ενότητες 2, 3 και 4 παρουσιάζονται αντί-

στοιχα τα κείμενα των κ. Ματσαγγάνη, Χλέτσου και Αμίτση, των τριών ειδικών μελετη-

τών του θέματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και κύριων ομιλητών στο 

workshop. Στα κείμενα αυτά εξετάζονται πρακτικά θέματα της εφαρμογής του μέτρου 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καθώς και γενικότερα θέματα που αφορούν το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην πέμπτη ενότητα 

παρατίθενται τα πορίσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις επιμέρους 

ομάδες του workshop. Ακολουθούν, στην έκτη ενότητα, οι απαντήσεις των συμμετεχό-

ντων σε επιμέρους ερωτήματα. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στην έβδομη 

Σελίδα 8 από 144 

 



ΕΙΕΑΔ, Νοέμβριος 2013  Ελάχιστο Εγγυημένος Εισόδημα 

ενότητα. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται το πρόγραμμα του workshop και η λίστα 

συμμετεχόντων. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες στο workshop: τους βασικούς ειση-

γητές, τους συντονιστές των ομάδων και όλους τους συμμετέχοντες που με την ενεργό 

συμμετοχή τους συντέλεσαν στη διεξαγωγή γόνιμων και ενδιαφερουσών συζητήσεων 

στη διάρκεια της ημερίδας. Θερμές ευχαριστίες επίσης διαβιβάζονται σε όσους/όσες 

απέστειλαν κείμενα που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα έκδοση.  
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2. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ο 
ρόλος του στην αντιμετώπιση του νέου 

κοινωνικού ζητήματος 
Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Το νέο κοινωνικό ζήτημα 
Στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τα κοινωνικά επιδόματα (ανεργίας, παιδιού, κατοικίας 

κ.ά.), μαζί με τα προγράμματα αποτροπής της ακραίας φτώχειας (τύπου ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος), παίζουν το ρόλο «κοινωνικού αμορτισέρ»: απορροφούν τους 

κραδασμούς της οικονομικής κρίσης, συμπληρώνοντας τα εισοδήματα των θυμάτων 

της. Αυτή άλλωστε είναι η βασική δουλειά («the core business») ενός σύγχρονου συ-

στήματος κοινωνικής προστασίας – μια δουλειά που το Ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος 

κάνει καλά1. 

Στην Ελλάδα, όπου η ανάγκη για κοινωνική προστασία είναι σήμερα μεγαλύτερη παρά 

ποτέ, τα κενά προστασίας παραμένουν τρομακτικά. Πράγματι, ενώ η τρέχουσα 

οικονομική κρίση (πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας) έχει αυξήσει κατακόρυφα τη 

«ζήτηση» για κοινωνική προστασία, η «προσφορά» κοινωνικής προστασίας από το 

σημερινό σύστημα παρουσιάζει σημαντικά κενά, διοικητικές αστοχίες, λάθη σχεδια-

σμού. Τα κενά προστασίας προϋπήρχαν της κρίσης, η τελευταία όμως τα έφερε με 

δραματικό τρόπο στο προσκήνιο. Σήμερα το δίχτυ ασφαλείας παραμένει αναποτελε-

σματικό και διάτρητο – άρα εντελώς απροετοίμαστο για το ρόλο του ως βασικού 

θεσμού αντιμετώπισης των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης 2. 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα πολιτικής για τη στήριξη του εισοδήματος των ευπαθών 

ομάδων που εφαρμόζονται σήμερα δεν συνιστούν συνεκτικό σύνολο. Είναι αποσπα-

σματικά, ασύνδετα μεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από πληθώρα επιμέρους παρεμ-

1 Η φράση «Οι ουρές ανέργων που προκαλούν οι οικονομικές κρίσεις είναι η βασική δουλειά του κοινωνι-

κού κράτους» ανήκει στον Castles (2010, σελ. 96). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ-15 το 

μερίδιο της κοινωνικής δαπάνης στο ΑΕΠ από 26,8% το 2007 έφτασε το 30,2% το 2010. Για μια επισκό-

πηση των εξελίξεων στην «κοινωνική Ευρώπη», βλ. Ματσαγγάνης (2011α). 
2 Για μια λεπτομερή ανάλυση, βλ. Ματσαγγάνης (2011β). 
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βάσεων υπό την ευθύνη πολλών διαφορετικών φορέων. Οι προϋποθέσεις επιλε-

ξιμότητας συχνά απαιτούν οι δικαιούχοι να ανήκουν σε μια ορισμένη κατηγορία, παρά 

το γεγονός ότι κάποια μέλη αυτής της κατηγορίας μπορεί να μην είναι φτωχοί, ενώ 

κάποια μέλη άλλων συναφών κατηγοριών μπορεί να είναι. Επί πλέον, το ύψος των 

εισοδηματικών ενισχύσεων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικά χαμηλό για να 

βοηθούν ουσιαστικά τους αποδέκτες τους. Τέλος, η διοικητική εφαρμογή των μέτρων 

είναι πολύ συχνά προβληματική, με αποτέλεσμα οι ενισχύσεις να μην φτάνουν τελικά σε 

εκείνους στους οποίους απευθύνονται. Για όλους αυτούς τους λόγους, το κοινωνικό 

δίχτυ ασφαλείας όπως διαμορφώνεται σήμερα αφήνει σημαντικά κενά προστασίας και 

δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη φτώχεια. 

Η επιδότηση ανεργίας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πράγματι, η μεγάλη 

αύξηση της ανεργίας σε 27,0% τον Μάρτιο 2013 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία της ΕλΣτατ (2013) πλήττει δυσανάλογα τις παραγωγικές ηλικίες και τους 

«αρχηγούς νοικοκυριού», απειλώντας να παρασύρει στη φτώχεια ολόκληρες οικο-

γένειες. Όμως, το τακτικό επίδομα ανεργίας (€360 το μήνα σήμερα) διαρκεί το πολύ 12 

μήνες και χορηγείται μόνο σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης. Δηλαδή, 

εξαιρεί εξ ορισμού τους νέους σε αναζήτηση πρώτης απασχόλησης, καθώς και τους 

μακροχρόνια άνεργους. Έτσι, ενώ ο αριθμός των ανέργων τον Μάρτιο 2013 είχε φτάσει 

το 1 εκατομμύριο 321 χιλιάδες, ο αριθμός όσων ελάμβαναν επίδομα ανεργίας μόλις 

ξεπερνούσε τις 245 χιλιάδες (15,6% των ανέργων). Επιπλέον, το επίδομα μακροχρόνιας 

ανεργίας, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2001 (αξίας €200 το μήνα – όσο και το 2003! – με 

συνολική διάρκεια επιδότησης τους 12 μήνες), δεν έχει μέχρι τώρα καταφέρει να 

καλύψει το σχετικό κενό. Πράγματι, λόγω των υπερβολικά αυστηρών προϋποθέσεων 

επιλεξιμότητας, μόλις 3 χιλιάδες άτομα (0,7% των μακροχρόνια ανέργων) ελάμβαναν 

επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το 2011. 

Ανακεφαλαιώνοντας: Πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργοι δεν λαμβάνουν επίδομα 

ανεργίας. Από αυτούς, περίπου 200 χιλιάδες είναι «βραχυχρόνια» άνεργοι (έχασαν τη 

θέση εργασίας τους πριν από το πολύ 12 μήνες) οι οποίοι δεν δικαιούνται τακτικό 

επίδομα ανεργίας. Οι άλλοι μισοί είναι μακροχρόνια άνεργοι (12+ μήνες) οι οποίοι δεν 

δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, παρότι πολλοί από αυτούς είναι φτωχοί. 

Πράγματι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕλΣτατ (2012), το ποσοστό φτώχειας 

των ανέργων το 2010 ήταν 38,5%. Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης 
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μελέτης μας (Ματσαγγάνης και συν. 2012), 19,4% των ανέργων ζούσαν το 2012 σε 

συνθήκες όχι απλώς σχετικής αλλά ακραίας φτώχειας. 

Προτάσεις αναμόρφωσης των κοινωνικών επιδομάτων 
Επειδή το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας (όπως αυτό ισχύει σήμερα) είναι διάτρητο, η 

κάλυψη των κενών προστασίας δεν μπορεί να γίνει με την απλή προσθήκη κάποιων 

νέων παροχών. Απαιτείται ριζική αναμόρφωση του πλέγματος κοινωνικών επιδομάτων. 

Με δεδομένη την οξύτητα του νέου κοινωνικού ζητήματος, όπως περιγράφεται παρα-

πάνω, θα περίμενε κανείς ότι μια τέτοια αναμόρφωση θα βρισκόταν στο επίκεντρο της 

πολιτικής συζήτησης και – γιατί όχι; - της πολιτικής διαμάχης. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν 

συμβαίνει. Πάντως, εάν οι εγχώριες πολιτικές δυνάμεις δείχνουν να ενδιαφέρονται για 

την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας κυρίως ρητορικά, ο «ξένος παράγων» 

φαίνεται να έχει πολύ πιο ξεκάθαρες ιδέες. Έτσι η ριζική αναμόρφωση των κοινωνικών 

επιδομάτων με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας με τρόπο συμβατό 

με τη δημοσιονομική προσαρμογή (εξοικονόμηση «τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ») αποτελεί 

κοινό τόπο του Μνημονίου ΙΙ, της πρότασης του ΔΝΤ3, καθώς και των συστάσεων 

πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ4. 

Η κεντρική ιδέα της μελέτης του ΟΟΣΑ είναι η κατάργηση πολλών επιδομάτων όπως 

αυτά λειτουργούν σήμερα, και η αντικατάστασή τους από άλλα τα οποία θα 

χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ προτείνει τα εξής. Όσον 

αφορά τα επιδόματα ανεργίας, επιμήκυνση της μέγιστης διάρκειας του τακτικού 

επιδόματος ανεργίας σε 24 μήνες και επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας με εισοδηματικά 

κριτήρια στους μακροχρόνια ανέργους ανεξαρτήτως ηλικίας και στους νεοεισερχόμε-

νους στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά τα επιδόματα παιδιού, σταδιακή αντικα-

τάσταση των εντελών άνισων και πολυάριθμων οικογενειακών και πολυτεκνικών 

επιδομάτων από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβάλλεται με εισοδη-

ματικά κριτήρια από το πρώτο παιδί. Όσον αφορά τα επιδόματα αναπηρίας, ενοποίηση 

των επιδομάτων ΑΜΕΑ σε ένα ενιαίο επίδομα αναπηρίας, το οποίο θα καταβάλλεται 

3 Βλ. IMF (2012). 
4 Βλ. OECD (2012). 
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όμως με εισοδηματικά κριτήρια. Όσον αφορά τα επιδόματα κατοικίας, ανασχεδιασμό 

του επιδόματος ενοικίου σε μη ανταποδοτική βάση (ανεξαρτήτως ενσήμων)5. 

Σχετικά με την ιδέα του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, ο ΟΟΣΑ την απορρίπτει με 

τα εξής επιχειρήματα: (α) ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πάρει χρόνο και εν τω 

μεταξύ (βραχυχρόνια) θα έχει κόστος, (β) ότι τέτοια συστήματα προκαλούν διαρθρω-

τική ανεργία, και (γ) ότι με την αδήλωτη εργασία στο 25% (και, θα πρόσθετε κανείς, με 

εκτεταμένη φοροδιαφυγή) η εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων θα ήταν δυσχερής6. 

Ας σημειωθεί ότι και τα τρία αυτά επιχειρήματα, στο βαθμό που ισχύουν, αποδυ-

ναμώνουν εξίσου τη σύσταση του ΟΟΣΑ για στροφή στα επιδόματα με εισοδηματικά 

κριτήρια. 

Αντίθετα, η εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (με ταυτόχρονη κατάρ-

γηση των περισσοτέρων από τα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα, πλην του επιδόματος 

ανεργίας) αποτελεί πρόταση του ΔΝΤ7. Όπως αναφέρει η σχετική Έκθεση: «Η μεγα-

λύτερη εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με την κατάργηση των περισσοτέρων 

επιδομάτων και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο πρόγραμμα ελάχιστου εισο-

δήματος - το οποίο θα λειτουργεί με εισοδηματικά κριτήρια και θα απευθύνεται στο 

χαμηλότερο 20% της κατανομής εισοδήματος (χρησιμοποιώντας αντικειμενικά κριτή-

ρια για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και της απόκρυψης εισοδήματος). Μέρος της 

εξοικονόμησης (της τάξης του 0,5-1% του ΑΕΠ) θα μπορούσε να επανεπενδυθεί για την 

ενίσχυση των κύριων επιδομάτων (π.χ. των επιδομάτων ανεργίας) για την προστασία 

των πιο αδύναμων»8. 

Επί πλέον, προτάσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας περιέχονται 

στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν τις 

βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2012. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε 

να «επιδιωχθεί μέσα από αναδιαπραγμάτευση, όσο διαρκεί η προσπάθεια δημοσιο-

νομικής προσαρμογής, μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ να διατεθεί για τη χρηματοδότηση 

ενός ειδικού προγράμματος καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας, με τη θεσμοθέτηση 

5 Βλ. OECD (2012, σελ. 20). 
6 Βλ. OECD (2012, σελ. 48-49). 
7 Βλ. IMF (2012). 
8 Βλ. IMF (2012, σελ. 19-20). 
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ενός ελάχιστου εγγυημένου επιπέδου διαβίωσης»9, ενώ η Δημοκρατική Αριστερά, 

πρότεινε τον «σχεδιασμό και σταδιακή εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-

τος μέχρι το τέλος του 2013»10. 

Η κάλυψη των κενών προστασίας και το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα 
Η πίεση για την αναμόρφωση των κοινωνικών επιδομάτων αποτυπώνεται στο Μεσο-

πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (Ν4093 12 Νοεμβρίου 

2012), το οποίο αποσκοπεί στη δραστική μείωση της δημόσιας δαπάνης σε μόνιμη 

βάση, κατά 5% του ΑΕΠ το 2013 και κατά 2,25% το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι 50% 

της συνολικής δημοσιονομικής προσαρμογής, ποσό €13,5 δις στη διετία 2013-2014, θα 

προέλθει από την κοινωνική προστασία (45% από περικοπές δαπανών και 5% από 

αυξήσεις κοινωνικών εισφορών). Από την άλλη, όμως, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

περιλαμβάνει τρία μέτρα στήριξης της κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα, διευρύνθη-

καν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο 

(από το 2014) θα χορηγείται σε άτομα ηλικίας 20-66 ετών (αντί 45-65 ετών) με ετήσιο 

εισόδημα έως €10.000 (αντί €5.000 όπως ίσχυε πριν το 2012). Επίσης, στη θέση του 

επιδόματος τρίτου παιδιού και της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας (τα οποία 

καταργούνται) θεσμοθετήθηκε ένα νέο «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων», το οποίο 

καταβάλλεται (από το 2013) με εισοδηματικά κριτήρια. Τέλος, νομοθετήθηκε η 

πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (από το 

2014) «σε δύο περιοχές της Επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρα-

κτηριστικά, οι οποίες θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση». 

Οι ετήσιες πιστώσεις που ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Ρυθμίσεις κα-

τεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» 19 Νοεμβρίου 2012) για 

τη χρηματοδότηση του διευρυμένου επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας (€35 εκατ.) και 

της πιλοτικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (€20 εκατ.) είναι 

υπερβολικά περιορισμένες. Με συντηρητικές υποθέσεις για την καθαρή δαπάνη που 

προκαλείται από τη θεσμοθέτηση του «ενιαίου επίδομα στήριξης τέκνων» (ενδεικτικά: 

9 Βλ. Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (2012). Η πρόταση περιέχεται στο Παράρτημα 1: 

«Κατευθύνσεις για την άμεση υλική ανακούφιση των πιο αδύναμων». 
10 Βλ. Δημοκρατική Αριστερά (2012). 
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€35 εκατ. ετησίως), υπολογίζεται ότι η αναλογία περιοριστικών και επεκτατικών 

μέτρων κοινωνικής προστασίας που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο είναι 

75:1 τη διετία 2013-2014. 

Σε κάθε περίπτωση, τα τρία επεκτατικά μέτρα που αναφέρονται παραπάνω κινούνται 

στην κατεύθυνση της κάλυψης κάποιων τουλάχιστον από τα κενά στο κοινωνικό δίχτυ 

ασφαλείας. Η ταχεία εφαρμογή προτάσεων αναμόρφωσης και πύκνωσης και άλλων 

κοινωνικών επιδομάτων θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της κοινωνικής προστασίας των πιο αδύναμων από τα θύματα της κρίσης. Ιδίως εάν 

συνοδευόταν με διοικητική αναδιοργάνωση: αφαίρεση των σχετικών αρμοδιοτήτων 

από τους φορείς που χορηγούν επιδόματα σήμερα (ΟΓΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Δήμοι κ.τ.λ.), και 

χορήγηση των νέων επιδομάτων από νέο οργανισμό με την απαιτούμενη τεχνογνωσία. 

Κάτι τέτοιο θα εξοικονομούσε μισθολογικό και λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα θα 

επέτρεπε την αποτελεσματικότερη στόχευση των παροχών.11 

Όμως, η θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος παραμένει κομβικό 

σημείο, αφού χωρίς αυτήν είναι δύσκολο (εάν όχι αδύνατο) να καλυφθούν τα σημερινά 

κενά προστασίας. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ενισχύει και συμπληρώνει τις άλλες κοινω-

νικές παροχές, αποτελώντας ένα ύστατο δίχτυ ασφαλείας σε άτομα και νοικοκυριά που 

βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο ακραίας φτώχειας ακριβώς επειδή δεν δικαι-

ούνται κάποια από τις παροχές αυτές. Επιπλέον, δεν περιορίζεται στην οικονομική 

ενίσχυση των δικαιούχων, αλλά την συνοδεύει με την κατάρτιση ατομικών σχεδίων 

επανένταξης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι προγράμματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος εφαρμόζον-

ται σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο, ενώ στις υπόλοιπες τρεις 

(Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία) υλοποιούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Προφα-

νώς, το επίπεδο του ελαχίστου ορίου διαβίωσης που εγγυάται η Πολιτεία διαφέρει 

σημαντικά: το 2012, για μια οικογένεια με δύο παιδιά, ήταν €3.698 το μήνα στη Δανία, 

11 Για μια αναλυτική συνηγορία της θεσμοθέτησης ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα, 

βλ. Ματσαγγάνης (2004). Εν τω μεταξύ, η θεαματική άνοδος της ανεργίας και η συνειδητοποίηση των κε-

νών προστασίας του σημερινού συστήματος φαίνεται να έχουν πυκνώσει τις τάξεις των υποστηρικτών 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Βλ. Λυμπεράκη & Τήνιος (2012). 
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€1.605 στην Ιρλανδία, €1.176 στη Γερμανία, €997 στη Γαλλία, €949 στην Κύπρο, €565 

στη Σλοβενία, €528 στην Πορτογαλία, ενώ μόνο €104 το μήνα στη Βουλγαρία12. 

Τι είναι και πώς λειτουργεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
Όπως ήδη αναφέρεται παραπάνω, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι μια στοχευ-

μένη κοινωνική παροχή που χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια, και απευθύνεται σε 

οποιονδήποτε πληροί τα κριτήρια αυτά, χωρίς αποκλεισμούς. Το πρόγραμμα συνδυάζει 

(α) την οικονομική ενίσχυση των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού με (β) την 

κατάρτιση και παρακολούθηση ατομικών σχεδίων δράσης με στόχο την επιστροφή 

στην απασχόληση και την κοινωνική επανένταξη των δικαιούχων. 

Το πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος συμπληρώνει το αρχικό εισόδημα 

των δικαιούχων ώστε αυτό να μην υπολείπεται ενός καθορισμένου ορίου. Πιο συγκεκρι-

μένα, το επίδομα ελαχίστου εισοδήματος (δηλ. η χρηματική ενίσχυση που χορηγείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος) ισούται με τη διαφορά του εισοδήματος αναφοράς των 

δικαιούχων από το εγγυημένο ποσό που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό. Εισόδημα αναφο-

ράς είναι το τμήμα εκείνο του εισοδήματος των δικαιούχων που λαμβάνεται υπόψη για 

τον υπολογισμό της χρηματικής ενίσχυσης – και το οποίο προκύπτει αφού αφαιρεθεί 

από το εισόδημα των δικαιούχων ένα ποσοστό (λ.χ. 20%) των αμοιβών από εργασία, 

ώστε να μην μηδενίζεται το κίνητρο για εργασία. Εγγυημένο ποσό είναι το ελάχιστο 

όριο διαβίωσης που ορίζει η Πολιτεία, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό 

και την ηλικία των μελών του νοικοκυριού. 

Το εγγυημένο ελάχιστο όριο διαβίωσης 
Το ελάχιστο όριο διαβίωσης που εγγυάται η Πολιτεία εξαρτάται από δύο παραμέτρους: 

(α) από το εγγυημένο εισόδημα που αντιστοιχεί σε ένα άτομο που ζει μόνο, και (β) από 

την κλίμακα ισοδυναμίας για τον υπολογισμό του εγγυημένου εισοδήματος που 

αντιστοιχεί σε κάθε άλλο τύπο νοικοκυριού. 

Μια ενδεικτική κλίμακα ισοδυναμίας, παραλλαγή εκείνης που εφαρμόζεται στο Πορτο-

γαλικό πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, θα προσέθετε 70% του 

βασικού ποσού στον δεύτερο και κάθε επιπλέον ενήλικα, καθώς και 50% σε κάθε παιδί 

ηλικίας έως 18 ετών (ή έως 25 ετών, εάν σπουδάζει). 

12 Βλ. MISSOC (2012). 
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Ο καθορισμός του ύψους του εγγυημένου εισοδήματος για ένα μονομελές νοικοκυριό 

είναι θέμα επιλογής. Γενικά, το σχετικό ποσό δεν μπορεί παρά να είναι χαμηλό: αφενός 

για λόγους δημοσιονομικού ρεαλισμού, και αφετέρου για λόγους διατήρησης των 

κινήτρων για εργασία, με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να συμφέρει τους δικαιούχους να 

εισπράττουν την εγγύηση αντί να εργάζονται με τον κατώτατο μισθό (€586 το μήνα 

σήμερα, €645 με επίδομα γάμου). Μια εύλογη ιδέα για τον προσδιορισμό του 

εγγυημένου ελαχίστου ορίου διαβίωσης θα ήταν να συνδεθεί με το ύψος άλλων κοινω-

νικών παροχών: του τακτικού επιδόματος ανεργίας (€360 σήμερα), της σύνταξης 

ανασφαλίστων ηλικιωμένων (επίσης €360 το μήνα) – ή ακόμη με το ύψος του επιδόμα-

τος μακροχρόνιας ανεργίας (€200 το μήνα σήμερα). 

Δύο σενάρια εφαρμογής 
Κατά συνέπεια, η (ενδεχομένως πιλοτική) εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδή-

ματος θα μπορούσε να βασιστεί στα δύο εναλλακτικά σενάρια που ακολουθούν. 

Σύμφωνα με το σενάριο Α, το εγγυημένο ποσό για μονομελές νοικοκυριό είναι €360 το 

μήνα, ενώ για ζευγάρι με δύο παιδιά είναι €972 το μήνα (360 × (1+0,7+0,5+0,5)). 

Σύμφωνα με το σενάριο Β, το εγγυημένο ποσό για μονομελές νοικοκυριό είναι €200 το 

μήνα, και για ζευγάρι με δύο παιδιά €540 το μήνα (200 × (1+0,7+0,5+0,5)). Με άλλα 

λόγια το σενάριο Α δεν απέχει από το επίπεδο γενναιοδωρίας του Κυπριακού 

προγράμματος, ενώ το σενάριο Β χονδρικά αντιστοιχεί στο επίπεδο γενναιοδωρίας του 

Πορτογαλικού προγράμματος. 

Και στα δύο σενάρια, δικαιούχοι ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος είναι κάθε νοικο-

κυριό με εισόδημα αναφοράς χαμηλότερο από το εγγυημένο ποσό (εκτός από τα νοικο-

κυριά με αρχηγό φοιτητή ή σπουδαστή). Επίσης, το εισόδημα αναφοράς θεωρείται ίσο 

με το 80% των εισοδημάτων των δικαιούχων από εργασία, συν το 100% κάθε άλλου 

εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος αγροτών. 

Αυτό το τελευταίο, για αρχηγούς νοικοκυριών ηλικίας έως 65 ετών που δηλώνουν 

αγρότες, θεωρείται ίσο με το θεωρητικό εισόδημα που αντιστοιχεί στην πρώτη ασφαλι-

στική κατηγορία του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ (€473 το μήνα σήμερα). 

Επίσης, όσοι δικαιούχοι ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος βαρύνονται με έξοδα 

ενοικίου ή στεγαστικού δανείου καθίστανται αυτομάτως δικαιούχοι συμπληρωματικού 

στεγαστικού επιδόματος. Το ύψος του θεωρείται ίσο με το επίδομα ενοικίου ΟΕΚ το 

οποίο ίσχυε μέχρι την κατάργηση του οργανισμού (€125 το μήνα ένα άτομο, συν €25 το 
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μήνα για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού). Τέλος, όλοι οι δικαιούχοι ελαχίστου 

εγγυημένου εισοδήματος θεωρούνται δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης από τον ΕΟΠYΥ 

και το ΕΣΥ. 

Υπολογισμός επιδόματος 
Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας υποθετικής οικογένειας (ζευγάρι με δύο παιδιά). Ο 

πατέρας έχει χάσει τη δουλειά του και εισπράττει τακτικό επίδομα ανεργίας (€360 το 

μήνα), ενώ η μητέρα εργάζεται με μερική απασχόληση δύο ημερών την εβδομάδα που 

αμείβεται με τον κατώτατο μισθό (€234 το μήνα). Ας υποθέσουμε επίσης ότι η 

οικογένεια διαμένει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, ενώ εισπράττει ενοίκιο από κάποιο 

μικρό ιδιόκτητο διαμέρισμα (€150 το μήνα). 

Επειδή το 20% των αμοιβών εργασίας απαλλάσσεται, το εισόδημα αναφοράς διαμορ-

φώνεται σε €698 το μήνα ((0,8 × 234) + (1 × 360) + (1 × 150)). Επί πλέον, η οικογένεια 

δικαιούται συμπληρωματικό στεγαστικό επίδομα (€200 το μήνα). Συνεπώς, το επίδομα 

ελαχίστου εισοδήματος που δικαιούται μια τέτοια οικογένεια θα είναι €474 το μήνα 

(972 + 200 – 698) σύμφωνα με το σενάριο Α, ή €42 το μήνα (540 + 200 – 698) 

σύμφωνα με το σενάριο Β.  

Δημοσιονομικές και διανεμητικές επιδράσεις 
Το κόστος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προφανώς διαφέρει ανάλογα με το 

ύψος του εγγυημένου ορίου αλλά και με τα χαρακτηριστικά της κατανομής εισοδή-

ματος. Επειδή καθώς αυξάνεται το ύψος του εγγυημένου ορίου αυξάνεται και ο αριθμός 

των δικαιούχων, ο ρυθμός αύξησης του κόστους είναι πολύ ταχύτερος. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης (Ματσαγγάνης & Λεβέντη 2012), το 

σενάριο Α θα είχε ετήσιο κόστος περίπου €2,2 δις (1,1% του ΑΕΠ) συνολικά, ενώ θα 

συμμετείχαν 1 εκατομμύριο 616 χιλιάδες άτομα (14,8% του πληθυσμού). Αντίθετα, το 

σενάριο Β θα ήταν οικονομικότερο: θα κόστιζε συνολικά €678 εκατ. (0,35% του ΑΕΠ), 

με αριθμό δικαιούχων 620 χιλιάδες άτομα (5,7% του πληθυσμού). Διευκρινίζεται ότι η 

εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει το κόστος των συνοδευτικών δράσεων. 

Η εκτίμηση αυτή αφορά το έτος 2012. Η συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας 

μειώνει το ΑΕΠ και αυξάνει τον αριθμό δικαιούχων και συνεπώς το κόστος ενός 

ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος σε γενική εφαρμογή. Βέβαια, ισχύει και το αντί-
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στροφο: η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα ελαφρύνει τις πιέσεις στο δίχτυ 

ασφαλείας και θα μειώσει το κόστος του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος.  

Πώς θα συνέβαλε ένα τέτοιο πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος στη μείω-

ση των δεικτών φτώχειας; Το σενάριο Α θα εξάλειφε σε μεγάλο βαθμό την ακραία 

φτώχεια (μείωση 88,4%), θα μείωνε πολύ το μέσο χάσμα σχετικής φτώχειας (κατά 

56,3%), ενώ θα περιόριζε σημαντικά και το ποσοστό σχετικής φτώχειας (κατά 25,6%). 

Από την άλλη, το σενάριο Β θα είχε σαφώς ασθενέστερη επίδραση: θα άφηνε αναλ-

λοίωτο το ποσοστό σχετικής φτώχειας, θα μείωνε ελάχιστα το ποσοστό ακραίας 

φτώχειας (κατά 10,2%), αλλά πάντως θα πετύχαινε αξιόλογη μείωση του μέσου 

χάσματος σχετικής φτώχειας (κατά 23,7%). 

Εξακρίβωση εισοδήματος 
Η ανησυχία ότι το δηλωθέν εισόδημα μπορεί να εμφανίζεται χαμηλό όχι λόγω πραγ-

ματικής ανάγκης, αλλά λόγω φοροδιαφυγής, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που 

η πρόταση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, εάν 

όχι με εχθρότητα. Η ανησυχία αυτή είναι απολύτως θεμιτή. Πώς μπορεί να αντιμε-

τωπιστεί; 

Η γενίκευση της υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, η οποία σήμερα δεν 

ισχύει για όσους κερδίζουν λιγότερα από €3.000 ανά έτος (€6.000 για μισθωτούς) είναι 

καλή ιδέα. Όμως, αφενός έχει διοικητικό κόστος, ενώ αφετέρου η φορολογική δήλωση 

παρέχει πληροφορίες για το προηγούμενο έτος (όχι για τη στιγμή της αίτησης για 

ενίσχυση). Σε κάθε περίπτωση, το εκκαθαριστικό της εφορίας δεν μπορεί να αρκεί ως 

κριτήριο επιλεξιμότητας των αιτούντων. Χρειάζονται πιο σύνθετες πληροφορίες για τα 

εισοδήματα και τις κοινωνικές παροχές που αυτοί εισπράττουν. Για το λόγο αυτό, όσοι 

κάνουν αίτηση για το επίδομα ελαχίστου εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρώνουν μια 

ειδική δήλωση εισοδημάτων, η οποία στη συνέχεια να ελέγχεται ως προς την ακρίβειά 

της με διασταύρωση με τα στοιχεία του Taxis, των υπηρεσιών που χορηγούν κοινωνικά 

επιδόματα13 κ.ο.κ. 

13 Η διαδικασία αυτή μπορεί (ή μάλλον πρέπει) να οδηγήσει στην ενθάρρυνση των αιτούντων να διεκδι-

κήσουν πρώτα τις άλλες παροχές που μπορεί να δικαιούνται. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αύξηση της κοι-

νωνικής δαπάνης θα αντισταθμιζόταν από την καλύτερη στόχευση των κοινωνικών παροχών μέσω της 

μείωσης του προβλήματος της «μη ανάληψης». 
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Αλλά ούτε το εισόδημα που δηλώνεται στην ειδική δήλωση δεν μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί «ατόφιο» για τον καθορισμό του επιδόματος ελαχίστου εισοδήματος. Θα 

απαιτηθούν επί πλέον ρυθμίσεις. Κατ’ αρχήν το εισόδημα αναφοράς των αιτούντων θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τεκμαρτά εισοδήματα, τεκμήρια διαβίωσης κ.τ.λ. Η 

σχετική μέθοδος, έως ότου διατυπωθούν κανόνες που θα ισχύουν ειδικά για το ελά-

χιστο εισόδημα, μπορεί να βασίζεται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η ρύθμιση 

αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους αιτούντες, αν και προφανώς αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των εισοδηματιών, των εμπόρων και των ελευθέ-

ρων επαγγελματιών. 

Η τεκμηρίωση του εισοδήματος είναι ιδιαίτερα προβληματική στην περίπτωση των 

αγροτών, οι οποίοι συχνά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων, ενώ επίσης διαθέτουν αδήλωτα εισοδήματα (π.χ. από ίδια παραγωγή). Μια 

πιθανή λύση, η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία στην Πορτογαλία, είναι να θεωρηθεί ως 

τεκμαρτό εισόδημα αγροτών το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας που κάθε ασφαλι-

σμένος αγρότης επιλέγει ελεύθερα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύμφωνα με το νόμο 

2458/1997 περί συστάσεως Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, το ποσό 

αυτό το 2012 αντιστοιχούσε σε τεκμαρτό εισόδημα €473 το μήνα για τη χαμηλότερη 

ασφαλιστική κατηγορία. Παρότι πρακτικά αυτό συνεπάγεται τον αποκλεισμό των 

ενεργών αγροτών από το ελάχιστο εισόδημα, το αντίθετο θα ήταν εξαιρετικά προβλη-

ματικό και μάλλον αντίθετο στο πνεύμα της πρότασης. 

Επί πλέον, όπως επίσης αναφέρθηκε προηγουμένως, ανάλογη μεταχείριση επιβάλλεται 

στην περίπτωση φοιτητών και σπουδαστών χαμηλού εισοδήματος. Επειδή οι παροχές 

(κυρίως σίτισης και στέγασης) που δικαιούνται υπερβαίνουν την πιθανή αξία του 

επιδόματος, ενώ τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή τους είναι σαφώς υψηλότερα 

από τα αντίστοιχα του ελαχίστου εισοδήματος, η de facto εξαίρεσή τους είναι μάλλον 

αναπόφευκτη. Προφανώς, μια τέτοια εξαίρεση θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική 

μέριμνα ώστε οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα να λαμβάνουν πράγματι τις παροχές που 

δικαιούνται. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν απολύτως το πρόβλημα των αδήλωτων 

εισοδημάτων της παραοικονομίας Ένας καλός τρόπος αποκλεισμού όσων κερδίζουν 
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τέτοια εισοδήματα μπορεί να είναι η πρόβλεψη για υποχρέωση των δικαιούχων να είναι 

διαθέσιμοι για εργασία, να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης κ.ο.κ. επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Η απαίτηση αυτή έχει τη λειτουργία «φίλτρου». Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, όσοι 

τσιγγάνοι είχαν άλλες δουλειές στην παραοικονομία διαπίστωσαν ότι για να λάβουν το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα έπρεπε να παρακολουθήσουν αυτές τις δράσεις που 

τους αποσπούσαν από τις (αδήλωτες) δουλειές τους: π.χ. οι ίδιοι έπρεπε να καθίσουν 

στο θρανίο σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα παιδιά τους να γραφτούν στο σχολείο 

κ.τ.λ. Κάποιοι βέβαια από αυτούς το έκαναν, οπότε θεωρήθηκε επιτυχία ότι το 

πρόγραμμα κατάφερε να μειώσει τα ποσοστά αναλφαβητισμού, σχολικής διαρροής κ.ά. 

Συνεπώς, θέμα-κλειδί είναι η σύνδεση «παθητικών» και «ενεργητικών» πολιτικών, 

καθώς και η υποχρέωση των δικαιούχων να δέχονται τις επιλογές που τους προσφέ-

ρονται: θέσεις απασχόλησης (εάν είναι ικανοί για εργασία) ή συμμετοχή σε προ-

γράμματα κατάρτισης και άλλες συνοδευτικές δράσεις (εάν δεν είναι ικανοί για εργασία 

π.χ. λόγω αναπηρίας). 

Συνοδευτικές δράσεις 
Μια «νέα γενιά» προγραμμάτων ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος έχει εμφανιστεί 

στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες: πρώτα στη Γαλλία (από το 1988), αμέσως μετά 

σε μερικές Ισπανικές περιφέρειες, ύστερα στην Πορτογαλία (από το 1996), και σε 

πιλοτική βάση στην Ιταλία (την περίοδο 1998-2002). Τα προγράμματα αυτά χαρακτη-

ρίζονται από τη σύνδεση (α) της χρηματικής ενίσχυσης και (β) της ένταξης των 

δικαιούχων σε εξατομικευμένες δράσεις κοινωνικής επανένταξης. 

Αυτό το σημείο είναι σημαντικό. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι χωρίς σύνδεση επιδο-

ματικής στήριξης και «ενεργοποίησης» των δικαιούχων οι πολιτικές καταπολέμησης 

της φτώχειας και του αποκλεισμού είναι λιγότερο αποτελεσματικές. Για να έχει 

διάρκεια η θετική επίδραση της ενίσχυσης είναι ανάγκη να συνοδεύεται από μια 

μονιμότερη βελτίωση της «απασχολησιμότητας», δηλ. της ικανότητας των δικαιούχων 

να τα βγάζουν πέρα μόνοι τους. 

Μια ενδιαφέρουσα επιλογή μπορεί να είναι η τοποθέτηση κάποιων δικαιούχων σε 

προγράμματα κοινωνικής εργασίας, που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς ή και 

πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις. Η απασχόληση των δικαιούχων θα πρέπει να 
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αμείβεται κανονικά (τουλάχιστον με το κατώτατο ημερομίσθιο), ενώ το κόστος μπορεί 

να βαρύνει εν μέρει τους φορείς υλοποίησης και εν μέρει τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος. 

Μια άλλη διάσταση της ενεργοποίησης είναι η εξασφάλιση ότι οι δικαιούχοι που δεν 

είναι ικανοί προς εργασία λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή οικογενειακών ευθυνών έχουν 

πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται: οι άστεγοι στέγη, οι 

χρόνια ασθενείς περίθαλψη, οι αγράμματοι σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, οι νέες μητέρες 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι ηλικιωμένοι βοήθεια στο σπίτι κ.ο.κ. 

Συχνά οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες υφίστανται ήδη, το ίδιο και τα προγράμματα 

επανένταξης στην αγορά εργασίας (με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση). Μάλιστα, από 

το 2014, τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού των δράσεων που χρηματοδοτεί το 

ΕΚΤ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αφορά δράσεις προαγωγής της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και καταπολέμησης της φτώχειας. Συνεπώς, αρκεί ο καλύτερος 

συντονισμός μεταξύ του φορέα υλοποίησης του ελαχίστου εισοδήματος και των 

κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και η κατά προτεραιότητα ένταξη των δικαιούχων 

ελαχίστου εισοδήματος στα προγράμματα επανένταξης14. 

Βέβαια, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων επανένταξης με ουσιαστικό αντίκρισμα 

δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ούτε είναι ασήμαντο το δημοσιονομικό και διοικητικό 

κόστος τέτοιων δράσεων. Όμως, εάν ο στόχος είναι να δοθεί μια ευκαιρία στους 

δικαιούχους να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια και όχι απλώς να τους χορηγηθεί 

ένα μικρό βοήθημα, τότε δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 

Πάντως, η σύνδεση επιδοματικής στήριξης και συμμετοχής των δικαιούχων σε δράσεις 

επανένταξης έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι κάνει ασύμφορη τη διεκδίκηση του 

επιδόματος από άτομα που δεν το δικαιούνται. Συνεπώς, μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί 

να περιορίσει τη σχετική σπατάλη.  

14 Η προβληματική λειτουργία και η χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων αυτών όπως υλοποιούνται σή-

μερα είναι γενικότερο ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί – παρότι δεν αφορά το ελάχιστο εγγυη-

μένο εισόδημα αυτό καθ’ εαυτό. 
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Προοπτικές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
Η θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα (μοναδική χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε καν σε τοπικό ή πειραματικό 

επίπεδο) φαίνεται να προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στις εγχώριες πολιτικές ελίτ. 

Παλαιότερη δημοσιογραφική έρευνα, με τη συμμετοχή στελεχών από ολόκληρο το 

πολιτικό φάσμα, είχε δείξει ότι οι διαχωριστικές γραμμές ως προς το ζήτημα αυτό 

περνούν μέσα από τα κόμματα, όχι ανάμεσά τους15. 

Και όμως, το «γενεαλογικό δένδρο» του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποκαλύ-

πτει ότι οι «πατέρες» του ήταν Βρετανοί φιλελεύθεροι, Σκανδιναβοί σοσιαλδημοκράτες, 

Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες, Γάλλοι σοσιαλιστές, ακόμη και Αμερικανοί οπαδοί του 

«ελάχιστου κράτους». Προφανώς, ο καθένας από τους παραπάνω εκκινούσε από πολύ 

διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες. Όμως, η εγγύηση από την Πολιτεία 

ενός «ελαχίστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης» υπήρξε (και παραμένει) ένα από τα 

λίγα σημεία σύμπτωσης όλων των πολιτικών οικογενειών της Ευρώπης, και συστατικό 

στοιχείο του «Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου». 

Η πρόβλεψη στο Ν4093/2012 δαπάνης €20 εκατ. για την πιλοτική εφαρμογή του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της χώρας από τον Ιανουάριο 2014 

έχει δώσει νέα ώθηση στη συζήτηση για τις προοπτικές του προγράμματος. Πρόκειται 

για μια μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του κοινωνικού διχτυού 

ασφαλείας στην Ελλάδα της κρίσης. Για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, η πιλοτική 

εφαρμογή θα πρέπει να σχεδιαστεί καλά και να υλοποιηθεί προσεκτικά. 

15 Βλ. σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Αυγή της Κυριακής» με τίτλο «Εγγυημένο εισόδημα – το ζη-

τούμενο» (26 Οκτωβρίου 2003). Θετική άποψη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είχαν εκφράσει η Α. 

Διαμαντοπούλου (τότε Επίτροπος Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Ε.Ε.), η Μ. Γιαννάκου (το-

μεάρχης Απασχόλησης & Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ν.Δ.) και ο Δ. Παπαδημούλης (υπεύθυνος κοινωνι-

κών θεμάτων εκ μέρους του Συνασπισμού). Από την άλλη, επιφυλακτική ήταν η στάση των Α. Καλύβη και 

Γ. Ρωμανιά (αντιπροέδρου και επιστημονικού συμβούλου της ΓΣΕΕ αντιστοίχως), ενώ απροκάλυπτα ε-

χθρική αυτή του Δ. Ρέππα (Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) αλλά και του Χ. Πολυζωγό-

πουλου (τότε προέδρου της ΓΣΕΕ). 
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Προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής 
Η καλή διοικητική προετοιμασία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι η πρώτη αποφα-

σιστική προϋπόθεση για να είναι επιτυχής η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος.  

Η σημερινή κατάσταση της κοινωνικής διοίκησης δεν είναι καλή. Οι κοινωνικές παροχές 

στη χώρα μας χορηγούνται από φορείς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνο-

γνωσία. Μερικές φορές οι φορείς αυτοί δεν έχουν καν μεγάλη σχέση με τις παροχές τις 

οποίες χορηγούν. Για παράδειγμα, δεν είναι προφανής η συνάφεια του ΙΚΑ με την 

επιδότηση της εργατικής εισφοράς χαμηλόμισθων, ούτε του ΟΓΑ με τα πολυτεκνικά 

επιδόματα, ούτε του ΟΑΕΔ με τα οικογενειακά επιδόματα μισθωτών. 

Η χορήγηση κοινωνικών παροχών από δεκάδες διαφορετικούς φορείς (όπως άλλωστε 

και η χορήγηση συντάξεων από εκατοντάδες ταμεία ασφάλισης) είναι αναποτελεσμα-

τική, με την έννοια της σχέσης κόστους-αποτελέσματος: έχει τεράστιο διοικητικό 

κόστος, προκαλεί λάθη και σοβαρές αστοχίες, αποτελεί τροχοπέδη στην άσκηση μιας 

παρεμβατικής κοινωνικής πολιτικής, αναπαράγει τον κατακερματισμό του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας. 

Επί πλέον, οι αποχωρήσεις προσωπικού και οι περικοπές αποδοχών τα τελευταία 

χρόνια έχουν αναμφισβήτητα επηρεάσει την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να 

χαράσσει και να εφαρμόζει πολιτικές. 

Η χαμηλή διοικητική ικανότητα τροφοδοτεί (και φυσικά τροφοδοτείται με τη σειρά της 

από) την παράκαμψη της διοίκησης μέσω της ανάθεσης των σχετικών επεξεργασιών σε 

διεθνείς οργανισμούς ή σε γραφεία συμβούλων, χωρίς ιδιαίτερη μέριμνα για τη 

μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στα μόνιμα στελέχη της διοίκησης. 

Συνεπώς, χωρίς την ισχυρή αναβάθμιση της κοινωνικής διοίκησης, η γενικευμένη 

εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι αδύνατη. Ένα αποτελεσματικό-

τερο δίχτυ ασφαλείας απαιτεί μια πιο λιτή αλλά πιο αποτελεσματική κοινωνική 

διοίκηση. 

Ακόμη και η πιλοτική εφαρμογή όμως θα είναι ριψοκίνδυνη χωρίς μια σοβαρή κινητο-

ποίηση ανθρώπινων πόρων. Οι ελάχιστες απαιτήσεις φαίνεται να είναι οι εξής. 
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Πρώτον, η πολιτική υποστήριξη του προγράμματος από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, 

και μια ισχυρή δέσμευση των πολιτικών προϊσταμένων της κοινωνικής διοίκησης υπέρ 

της επιτυχίας της πολιτικής εφαρμογής. 

Δεύτερον, η εγκατάσταση μιας ευέλικτης διοικητικής δομής που να περιλαμβάνει μια 

ολιγάριθμη επιτελική ομάδα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης (στελεχωμένη κυρίως από 

υπαλλήλους του υπουργείου), καθώς και μια ομάδα εκτέλεσης έργου σε κάθε μια από 

τις δύο περιοχές όπου θα υλοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή. 

Τρίτον, η ουσιαστική επιμόρφωση των στελεχών της διοίκησης που θα αναλάβουν την 

πιλοτική εφαρμογή σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την αναζήτηση 

συγκεκριμένων λύσεων σε πρακτικά προβλήματα (όπως π.χ. ο έλεγχος εισοδημάτων 

των αιτούντων). 

Τέταρτον, ο καθορισμός του (διακριτού) ρόλου των τοπικών υπηρεσιών, των κοινω-

νικών λειτουργών, των στελεχών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των εθελοντικών 

οργανώσεων κ.τ.λ. 

Πέμπτον, η συστηματική παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής από κάποιον 

ανεξάρτητο φορέα (π.χ. κάποιο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο). 

Τέλος, η ορθή επιλογή των δύο περιοχών της χώρας όπου θα υλοποιηθεί η πιλοτική 

εφαρμογή: μια άλλη επίσης κρίσιμη προϋπόθεση, η οποία μάλιστα προέχει χρονικά. Εδώ 

οι κίνδυνοι είναι κυρίως δύο: η επιλογή των περιοχών με πελατειακά κριτήρια, και στη 

συνέχεια η επιλογή των δικαιούχων με πελατειακά κριτήρια. Πράγματι, σε μια εποχή 

γενικευμένων περικοπών, ένα πρόγραμμα που «μοιράζει» €20 εκατ. είναι μεγάλος 

πειρασμός για ένα πολιτικό προσωπικό που δεν δείχνει να έχει αποκτήσει την 

ικανότητα να αντιστέκεται σε τέτοιου είδους πειρασμούς. 

Συμπεράσματα 
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν είναι πανάκεια, ούτε είναι σε θέση να «θερα-

πεύσει» τις κοινωνικές πληγές της κρίσης από μόνο του. Άλλωστε, κανένα πρόγραμμα 

και κανένα μέτρο δεν μπορεί από μόνο του να πετύχει κάτι τέτοιο. Όμως, η πιλοτική 

εφαρμογή παραμένει μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας, καθώς και για την ενδυνάμωση του κοινωνικού διχτυού 

ασφαλείας. 
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Εάν αυτή η ευκαιρία χαθεί, σε μια χώρα όπου το πρόγραμμα δεν έχει πολλούς 

υποστηρικτές, θα βρεθούν πολλοί που θα ερμηνεύσουν την αποτυχία της πιλοτικής 

εφαρμογής ως επιβεβαίωση της πάγιας πεποίθησής τους ότι «το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα δεν κάνει για την Ελλάδα». Και θα περάσουν πολλά χρόνια προτού επανέλθει 

στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης για τις κοινωνικές πολιτικές. 

Θα είναι κρίμα. Εάν η Πορτογαλία ή η Κύπρος μπορούν και εφαρμόζουν το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα με επιτυχία, γιατί όχι η χώρα μας; Και χωρίς ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα, πώς μπορεί να ενισχυθεί το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας; Και χωρίς να 

δυναμώσει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι 

χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης στο πιο αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας μας; 
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3. Νέες ανάγκες και προκλήσεις για το 
ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας: 

ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος  

Μιχάλης Χλέτσος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εισαγωγή 
Η οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία ήδη από το 2008 δημιουργεί 

νέα δεδομένα στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. Οι μέχρι πρότινος ασφαλείς 

κοινωνικές ομάδες παύουν να είναι ασφαλείς και αρκετοί από αυτούς βιώνουν έντονα 

το φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η σχετικά άκαμπτη 

αγορά εργασίας που πρόσφερε αρκετά προνόμια (υψηλούς μισθούς και επιδόματα) σε 

όσους ήταν απασχολούμενοι και συνυπήρχε με την οικογενειακή στήριξη που προσφε-

ρόταν στους ανέργους παύει να λειτουργεί αρμονικά σήμερα. Ο μεγάλος αριθμός των 

ατόμων που εξέρχονται μαζικά από την αγορά εργασίας και καθίστανται άνεργοι σε 

συνδυασμό με τη σοβαρή μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων, δημιουργούν νέες 

ανάγκες για το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Οι αυστηρές προϋποθέσεις χορήγησης 

επιδόματος ανεργίας και η σχετικά μικρή διάρκεια καταβολής του έχει ως αποτέλεσμα 

να καλύπτει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό ανέργων. Την ίδια στιγμή το μαζικό κλείσιμο 

πολύ μικρών επιχειρήσεων δημιουργεί ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο στο βαθμό που 

σημαντικός αριθμός μικροεργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων είναι χωρίς εργασία 

και εισόδημα. Η οικογένεια παραμένει το βασικό στήριγμα όλων αυτών των ανθρώπων, 

αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που είχε παλαιότερα. Το σύστημα κοινωνικής 

προστασίας στην Ελλάδα αδυνατεί να είναι αποτελεσματικό. Το ερώτημα που τίθεται 

είναι κατά πόσο είναι δυνατόν το σύστημα κοινωνικής προστασίας να παραμένει όπως 

έχει ή αν πρέπει να αναδιαρθρωθεί ώστε να μπορέσει να καλύψει όλους αυτούς που 

έχουν άμεση ανάγκη από οικονομική στήριξη. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να δείξει 

ότι οι οικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι ευνοϊκές, με 

αποτέλεσμα να αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση για κοινωνική προστασία. Η 

ζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την αύξηση των ήδη υπαρχόντων παροχών σε νέες 

ομάδες, αλλά και την υιοθέτηση ενός γενικευμένου συστήματος οικονομικής στήριξης. 
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Από μεθοδολογικής πλευράς στην ενότητα 2 συζητείται η οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην ενότητα 3 αναλύεται το σύστημα 

κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη και στην ενότητα 4 συζητείται η δομή της 

κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και η δυνατότητα υιοθέτησης του θεσμού του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Η oικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα 
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 με την χρεοκοπία της Lehman Brothers 

στις ΗΠΑ την 15η Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί την απαρχή μίας σοβαρής οικονομικής 

ύφεσης στην Ευρώπη. Την περίοδο 2008 – 2009 ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής 

μεγέθυνσης είναι αρνητικός τόσο για την ευρωζώνη των 15, όσο και για το σύνολο των 

χωρών του ΟΟΣΑ. 

Πίνακας 1 : Ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕγΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 

2007 – 2014 

  2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Ελλάδα 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4,8 -1,2 

Ιταλία 1,5 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,4 -1,8 0,4 

Πορτογαλία 2,4 -0,0 -2,9 1,9 -1,6 -3,2 -2,7 0,2 

Ισπανία 3,5 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -1,7 0,4 

ΗΠΑ 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8 2,2 1,9 2,8 

Ευρωζώνη 15 3,0 0,3 -4,3 1,9 1,5 -0,5 -0,6 1,1 

ΟΟΣΑ - Σύνολο 2,8 0,2 -3,6 3,0 1,9 1,4 1,2 2,3 

Πηγή : Economics: Key tables from OECD - ISSN 2074-384x - © OECD 2013 

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, την περίοδο 2007 – 2008, ο ρυθμός 

οικονομικής μεγέθυνσης ήταν αρνητικός για τις ΗΠΑ και για τις τρεις από τις τέσσερις 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου, ενώ ήταν σχεδόν μηδενικός για το σύνολο της 

ευρωζώνης και για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Την περίοδο 2008 – 2009, ο 

ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης είναι αρνητικός και στον ευρωπαϊκό νότο, αλλά και 

στις ΗΠΑ, στο σύνολο των χωρών της ευρωζώνης και στο σύνολο των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου παρουσιάζουν αρνητικούς 

ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης με πρωτοστατούσα την Ελλάδα, ενώ το σύνολο της 
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ευρωζώνης παρουσιάζει μικρό αλλά αρνητικό ρυθμό μεγέθυνσης την περίοδο 2011 – 

2012 και 2012 – 2013. 

Πίνακας 2 : Συνεισφορά στη μεταβολή του ΑΕΠ της κατανάλωσης, της επένδυσης και 

του ισοζυγίου πληρωμών 

 Συμμετοχή της συνολικής κατανάλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές  

  ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 2,15 3,32 3,87 1,83 3,18 
2001 1,49 3,73 2,75 1,19 1,53 
2002 1,00 4,70 2,41 0,58 1,20 
2003 1,03 2,23 2,50 0,91 -0,06 
2004 1,21 3,31 3,50 0,94 2,18 
2005 1,32 3,34 3,36 1,07 1,75 
2006 1,64 3,60 3,14 0,91 1,05 
2007 1,38 3,72 3,02 0,85 1,74 
2008 0,71 2,50 0,73 -0,35 0,93 
2009 -0,03 -0,24 -1,44 -0,77 -0,60 
2010 0,75 -6,30 0,69 0,83 1,65 
2011 0,02 -6,61 -0,66 -0,19 -3,45 
2012 -0,83 -7,50 -2,02 -3,21 -4,62 
2013 -0,51 -5,56 -2,56 -1,53 -2,98 
2014 0,53 -2,29 -0,16 0,12 -0,33 

 

Πίνακας 3: Συμμετοχή της συνολικής επένδυσης στην αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιμές 

  ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 0,98 1,62 1,63 1,27 1,07 
2001 0,15 1,05 1,24 0,56 0,17 
2002 -0,32 2,05 0,90 0,70 -0,85 
2003 0,21 2,66 1,56 -0,27 -1,81 
2004 0,45 0,08 1,38 0,41 0,00 
2005 0,65 -1,39 1,99 0,26 -0,11 
2006 1,16 3,09 2,09 0,71 -0,30 
2007 1,10 5,15 1,36 0,39 0,58 
2008 -0,30 -3,81 -1,45 -0,80 -0,07 
2009 -2,74 -3,09 -5,16 -2,46 -1,93 
2010 -0,07 -2,99 -1,46 0,12 -0,64 
2011 0,29 -3,46 -1,18 -0,35 -2,10 
2012 -0,78 -2,91 -1,92 -1,55 -2,59 
2013 -0,47 -0,55 -1,46 -0,64 -1,21 
2014 0,41 1,15 -0,19 0,44 0,36 
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Πίνακας 4: Συμμετοχή του ισοζυγίου πληρωμών στην αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές 

τιμές 

  ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 0,49 -1,34 -0,36 0,65 0,31 
2001 0,61 -0,45 -0,24 0,25 0,13 
2002 0,53 -1,55 -0,60 -0,86 0,96 
2003 -0,61 -0,41 -0,83 -0,84 1,16 
2004 0,35 1,64 -1,66 0,37 -1,48 
2005 -0,08 1,04 -1,65 0,01 -0,76 
2006 0,20 -2,61 -1,44 0,13 0,55 
2007 0,23 -3,37 -0,83 0,24 0,15 
2008 0,09 0,06 1,46 0,04 -0,97 
2009 -0,67 3,12 2,90 -1,07 0,72 
2010 0,69 2,89 0,32 -0,36 0,02 
2011 0,93 2,39 2,33 1,44 4,55 
2012 1,56 3,95 2,47 3,02 3,95 
2013 0,76 2,66 2,56 1,15 1,88 
2014 0,29 1,78 1,29 0,11 0,56 

Πηγή : Ameco Database 

Με βάση τα ανωτέρα στοιχεία παρατηρούμε ότι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 

2000 η συνολική κατανάλωση συμμετείχε αναλογικά περισσότερο από την επένδυση 

και το ισοζύγιο πληρωμών στην αύξηση του ΑΕγΠ. Η συμμετοχή της κατανάλωσης στο 

ΑΕγΠ ήταν σημαντική τόσο για το σύνολο της Ευρωζώνης, όσο και για τις χώρες του 

Νότου. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία η συμμετοχή της κατανάλωσης 

στην αύξηση του ΑΕγΠ ήταν μεγαλύτερη από 3%. Από το 2008 – 2009 η συμμετοχή της 

κατανάλωσης στο ΑΕγΠ είναι αρνητική υποδηλώνοντας ότι η μείωση της οδήγησε στην 

σημαντική μείωση του ΑΕγΠ στις χώρες του Νότου. 

Κοιτώντας τη σύνθεση της κατανάλωσης παρατηρούμε ότι στο σύνολο των χωρών της 

ευρωζώνης η συμμετοχή της ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεταβολή του ΑΕγΠ είναι 

πολύ μεγαλύτερη από τη συμμετοχή της δημόσιας κατανάλωσης. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η συμμετοχή της ιδιωτικής, αλλά και της δημόσιας 

κατανάλωσης ήταν θετική μέχρι το 2007 – 2008 και έπειτα γίνεται αρνητική υπό την 

έννοια ότι η σημαντική μείωση που παρουσιάζει το ΑΕγΠ της χώρας οφείλεται στη 

μείωση της δημόσιας και της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
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Πίνακας 5 : Συμμετοχή της δημόσιας και της ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεταβολή του 

ΑΕγΠ 

  Συμμετοχή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην αύξηση 
του ΑεγΠ 

Συμμετοχή της δημόσιας κατανάλωσης στην αύξηση 
του ΑΕγΠ 

ΕΖ– 17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 1,69 1,28 2,96 1,44 2,42 0,46 2,04 0,91 0,39 0,76 
2001 1,07 3,60 2,06 0,43 0,80 0,42 0,13 0,68 0,76 0,73 
2002 0,54 3,44 1,63 0,09 0,84 0,47 1,25 0,78 0,49 0,37 
2003 0,68 2,39 1,67 0,53 -0,14 0,35 -0,16 0,82 0,38 0,09 
2004 0,88 2,71 2,42 0,45 1,69 0,33 0,60 1,08 0,49 0,49 
2005 1,00 3,15 2,39 0,70 1,07 0,32 0,19 0,97 0,37 0,69 
2006 1,20 3,04 2,32 0,81 1,17 0,44 0,56 0,82 0,10 -0,12 
2007 0,94 2,50 2,02 0,65 1,64 0,44 1,21 1,00 0,20 0,10 
2008 0,25 2,97 -0,35 -0,47 0,86 0,47 -0,47 1,08 0,11 0,07 
2009 -0,56 -1,13 -2,17 -0,92 -1,55 0,53 0,89 0,73 0,16 0,95 
2010 0,58 -4,52 0,37 0,91 1,63 0,17 -1,78 0,32 -0,08 0,03 
2011 0,07 -5,67 -0,55 0,07 -2,52 -0,04 -0,95 -0,11 -0,26 -0,93 
2012 -0,75 -6,77 -1,25 -2,61 -3,74 -0,08 -0,74 -0,77 -0,60 -0,88 
2013 -0,51 -4,79 -1,82 -1,23 -2,21 -0,01 -0,78 -0,74 -0,30 -0,77 
2014 0,42 -1,09 -0,08 0,27 0,05 0,11 -1,21 -0,08 -0,15 -0,38 

Πηγή : Ameco Database 

Πίνακας 6 : Συμμετοχή των εισαγωγών και των εξαγωγών στην μεταβολή του ΑΕγΠ 

 Συμμετοχή των εξαγωγών στη μεταβολή του ΑΕγΠ Συμμετοχή των εισαγωγών στη μεταβολή του ΑΕγΠ 
  ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία ΕΖ-17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 4,24 2,83 2,73 2,83 2,38 -3,75 -4,17 -3,09 -2,18 -2,08 
2001 1,45 0,00 1,21 0,74 0,52 -0,84 -0,44 -1,45 -0,50 -0,40 
2002 0,73 -2,02 0,56 -0,81 0,78 -0,20 0,47 -1,16 -0,05 0,18 
2003 0,44 0,62 1,00 -0,32 1,00 -1,05 -1,03 -1,83 -0,52 0,16 
2004 2,75 3,46 1,10 1,53 1,13 -2,40 -1,83 -2,76 -1,16 -2,61 
2005 1,91 0,56 0,66 0,86 0,07 -1,99 0,48 -2,31 -0,85 -0,83 
2006 3,40 1,00 1,72 2,18 3,21 -3,20 -3,61 -3,16 -2,05 -2,66 
2007 2,68 1,65 1,77 1,73 2,33 -2,45 -5,02 -2,60 -1,48 -2,18 
2008 0,46 0,40 -0,27 -0,82 -0,03 -0,37 -0,34 1,74 0,86 -0,94 
2009 -5,22 -4,69 -2,65 -4,98 -3,54 4,55 7,80 5,55 3,92 4,26 
2010 4,12 1,00 2,69 2,70 2,86 -3,43 1,90 -2,37 -3,05 -2,84 
2011 2,59 0,07 2,07 1,57 2,25 -1,66 2,31 0,26 -0,13 2,30 
2012 1,18 -0,61 0,92 0,67 1,17 0,38 4,56 1,55 2,35 2,79 
2013 0,98 0,79 1,32 0,50 0,34 -0,22 1,87 1,24 0,65 1,54 
2014 2,30 1,24 1,90 1,20 1,75 -2,01 0,54 -0,61 -1,09 -1,19 

Πηγή : Ameco database 

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές συμβάλλουν 

στη μείωση του εγχώριου ΑΕγΠ σε αντίθεση με τις εξαγωγές που αυξάνουν το ΑΕγΠ. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας η συμμετοχή των εισαγωγών στη μεταβολή του ΑΕγΠ 
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είναι αρνητική μέχρι και το 2008 και έπειτα έχει θετικό πρόσημο που σημαίνει ότι η 

μείωση των δαπανών για εισαγωγές επηρεάζει θετικά το ΑΕγΠ της χώρας.  

Πίνακας 7 : Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕγΠ 

 ΕΖ - 17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 69,2 103,4 59,4 108,6 50,7 
2001 68,2 103,7 55,6 108,3 53,8 
2002 68,0 101,7 52,6 105,4 56,8 
2003 69,2 97,4 48,8 104,1 59,4 
2004 69,6 98,6 46,3 103,7 61,9 
2005 70,3 100,0 43,2 105,7 67,7 
2006 68,6 106,1 39,7 106,3 69,4 
2007 66,4 107,4 36,3 103,3 68,4 
2008 70,2 112,9 40,2 106,1 71,7 
2009 80,0 129,7 53,9 116,4 83,7 
2010 85,4 148,3 61,5 119,3 94,0 
2011 87,3 170,3 69,3 120,8 108,3 
2012 90,6 156,9 84,2 127,0 123,6 

Πηγή : Eurostat 

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕγΠ 

στις χώρες της ευρωζώνης αυξάνεται από 69,2% το 2000 σε 90,6% το 2012, ενώ στις 

χώρες της Νότιας Ευρώπης το χρέος ξεπερνά το 120% του ΑΕγΠ το 2012 εκτός από την 

περίπτωση της Ισπανίας που παρουσιάζει το χαμηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς 

ΑΕγΠ. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕγΠ στην Ελλάδα αυξάνεται σημαντικά μετά 

το 2007. 

Ενώ η ύφεση πλήττει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και τα σταθεροποιητικά 

προγράμματα, μέσω των πολιτικών του μνημονίου, μειώνουν περαιτέρω τη ζήτηση και 

βυθίζουν την οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, ο αριθμός των ανέργων σε αυτές 

τις χώρες είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. 

Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη αυξάνεται από 7,6% το 2008 σε 11,4% το 2012. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη ήταν μονοψήφιο 

νούμερο (μικρότερο του 10%) από το 2000 μέχρι και το 2009. Σ’ ότι αφορά τις χώρες 

του ευρωπαϊκού νότου, η Ελλάδα και η Ισπανία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας (24,3% και 25% αντίστοιχα) το 2012. Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

αυξάνεται από 7,7% το 2008 σε 9,5% το 2009, σε 12,6% το 2010 και σε 17,7% το 2011. 

Μεταξύ 2011 και 2012 το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύεται σε 24,3%. Εκτός όμως του 
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υψηλού ποσοστού ανεργίας, ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα είναι ο ρυθμός 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Πίνακας 8 : Ποσοστό ανεργίας 

 ΕΖ– 17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 8,7 11,2 11,7 10,0 4,5 
2001 8,1 10,7 10,5 9,0 4,6 
2002 8,5 10,3 11,4 8,5 5,7 
2003 9,0 9,7 11,4 8,4 7,1 
2004 9,3 10,5 10,9 8,0 7,5 
2005 9,2 9,9 9,2 7,7 8,6 
2006 8,5 8,9 8,5 6,8 8,6 
2007 7,6 8,3 8,3 6,1 8,9 
2008 7,6 7,7 11,3 6,7 8,5 
2009 9,6 9,5 18,0 7,8 10,6 
2010 10,1 12,6 20,1 8,4 12,0 
2011 10,1 17,7 21,7 8,4 12,9 
2012 11,4 24,3 25,0 10,7 15,9 

Πηγή : Eurostat 

Πίνακας 9 : Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης (% ετήσιας μεταβολής) 

 ΕΖ – 17 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 
2000 2,0 1,4 5,6 1,9 2,3 
2001 1,6 -0,1 4,1 2,1 1,8 
2002 0,7 2,2 3,0 1,5 0,5 
2003 1,1 2,4 4,0 1,0 -0,4 
2004 0,9 0,9 3,9 1,6 0,1 
2005 1,7 1,3 5,6 0,7 0,0 
2006 2,1 1,9 4,1 1,9 0,7 
2007 2,0 1,3 3,1 1,0 0,2 
2008 1,0 1,1 -0,5 0,8 0,5 
2009 -1,8 -1,1 -6,8 -1,6 -2,8 
2010 -0,5 -2,7 -2,3 -0,7 -1,5 
2011 0,3 -6,8 -1,9 0,4 -2,8 
2012 -0,7 -8,0 -4,5 -0,3 -4,2 

Πηγή : Eurostat 

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης 

στην ευρωζώνη την περίοδο 2000 – 2012 δεν ξεπέρασε το 2%. Κοιτώντας τα στοιχεία 

για την Ελλάδα παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με την Ισπανία, οι αυξήσεις της 

απασχόλησης είναι σχετικά μικρές. Ακόμη και σε περιόδους υψηλών ρυθμών 

οικονομικής μεγέθυνσης, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ήταν σχετικά χαμηλός.  
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Διάγραμμα 1 : Απεικόνιση της σχέσης μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και μεταβολής 

της απασχόλησης 

 

Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ακόμη και σε περιόδους έντονης 

οικονομικής μεγέθυνσης (2000 – 2003 και 2005 – 2006), ο ρυθμός μεταβολής της 

απασχόλησης ήταν μικρός και σχετικά σταθερός. 

Ως εκ τούτου, σήμερα η Ελλάδα ευρίσκεται σε μία περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης 

όπου η κατανάλωση που αποτελούσε σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

οικονομικής μεγέθυνσης παρουσιάζει πολύ μεγάλη μείωση εξαιτίας της ασκούμενης 

οικονομικής πολιτικής, η ανεργία αυξάνεται συνεχώς και ο ρυθμός αύξησης της 

απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα χαμηλός και σε παλαιότερες εποχές. 

Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη 
Οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης και η συνολική βελτίωση του επιπέδου ζωής 

των κατοίκων στην Ευρώπη φαίνεται ότι δεν επηρέασαν το 24,1% του πληθυσμού που 

το 2011 ζει μέσα στη φτώχεια (European Commission 2013). Σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη έκθεση που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής16, ο 

πληθυσμός που ζει σε κατάσταση φτώχειας αυξήθηκε κατά 4 εκατομμύρια την περίοδο 

16 Social Europe. Current challenges and the way forward. Annual report of the Social Protection Committee 

(2012), European Commission, Directorate – General for Employment, Social Affairs and Inclusion, February 

2013. 
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2010 – 2011. Τα στοιχεία για τη φτώχεια17 το έτος 2011 δείχνουν ότι την περίοδο 2008 

– 2011 αυξήθηκε ο αριθμός των φτωχών περίπου σε 20 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. Το 

ποσοστό του πληθυσμού που σε είναι σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού το 2011 κυμαίνεται από 49,1% στη Βουλγαρία σε 15,3% στην Τσεχία και 

σε 16,1% στη Σουηδία. Το ποσοστό φτώχειας στην Ε.Ε.-27 είναι 24,2%. Κοιτώντας τις 

χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η Ελλάδα παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού (31%) και ακολουθούν η Ιταλία (28,2%), η Ισπανία (27%), η 

Πορτογαλία (24,4%), η Κύπρος με (23,5%) και η Μάλτα με (21,4%). Ως εκ τούτου, το 

ποσοστό φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην 

Ισπανία είναι υψηλότερο από το μέσο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη των 27. Σ’ ότι 

αφορά την περίοδο του τελευταίου έτους (2010-2011), το ποσοστό φτώχειας αυξήθηκε 

σε 14 από τις 27 χώρες της Ε.Ε. 

Διάγραμμα 2 : Ποσοστό φτώχειας στην Ε.Ε.-27 το 2011 

 
Πηγή : EC (2013, p.25) 

Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.-27, η φτώχεια επηρεάζει αναλογικά περισσότερο τις 

γυναίκες και ειδικότερα τις ανύπαντρες μητέρες, τις ηλικιωμένες γυναίκες και τις 

μετανάστριες (EC 2013, p.26).  

Τα στοιχεία που αφορούν την ικανότητα των ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις βασικές 

τους ανάγκες18, έρχονται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για τη φτώχεια. Σύμφωνα 

17 EU-SILC, Eurostat 
18 Οι βασικές ανάγκες είναι: να πληρώνουν το ενοίκιο του σπιτιού τους, να αποπληρώνουν δάνεια που έχουν ή 

άλλους λογαριασμούς, να μπορούν να διατηρούν το σπίτι τους ζεστό (θέρμανση), να μπορούν να αντιμετω-
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με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία 2012, 

το 8,8% των Ευρωπαίων δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις τέσσερις από τις εννέα βασικές 

τους ανάγκες το 2011. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 40% στη Βουλγαρία σε 1,2% 

στο Λουξεμβούργο και στη Σουηδία. Σ’ ότι αφορά τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι 

15,2% για την Ελλάδα, 3,9% για την Ισπανία, 11,2% για την Ιταλία, 8,3% για την 

Πορτογαλία, 10,7% για την Κύπρο και 6,3% για τη Μάλτα. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της κρίσης είναι η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών 

όπου σχεδόν κανένα μέλος του δεν εργάζεται (quasi-jobless households). Το 2011 το 

10% του πληθυσμού στην Ευρώπη – 27 ζει σε νοικοκυριά όπου σχεδόν κανένα έλος δεν 

εργάζεται. Την περίοδο 2010 – 2011 σε έντεκα από τις είκοσι-εφτά της Ευρώπης 

αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με σχεδόν κανένα εργαζόμενο. 

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 11,8% για το 2011. 

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό της παιδικής φτώχειας19, αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στη 

Βουλγαρία (51,8%), στην Ιρλανδία (37,6%), στην Ελλάδα (30,4%), στην Ισπανία 

(30,6%), στην Ιταλία (32,3%), στη Λετονία(43,6%), στη Λιθουανία (33,4%), στην 

Ουγγαρία (39,6%) και στη Ρουμανία (49,1%). 

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους φτωχούς στην Ε.Ε. – 27, το ποσοστό τους μειώνεται 

από 9,3% το 2005 σε 8,9% το 2011. Αντίθετα στην Ε.Ε. – 15 το ποσοστό των 

εργαζόμενων φτωχών την ίδια περίοδο αυξάνεται από 7,3% σε 8,5%. Σ’ ότι αφορά τις 

χώρες του Νότου τα στοιχεία είναι αντικρουόμενα. Στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία 

το ποσοστό των εργαζόμενων φτωχών μειώνεται, ενώ στην Ισπανία και στην Ιταλία το 

αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται. 

Το φαινόμενο της φτώχειας λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην περίπτωση των 

νοικοκυριών με χαμηλή ένταση εργασίας20. Την περίοδο 2005 – 2011 το ποσοστό των 

νοικοκυριών με χαμηλή ένταση εργασίας που είναι σε κατάσταση φτώχειας αυξάνεται 

από 29,3% το 2005 σε 39% το 2011. Στην Ιταλία και στην Πορτογαλία τα ποσοστά 

πίζουν απρόβλεπτες δαπάνες, να μπορούν να αγοράζουν τακτικά κρέας και άλλες πρωτεΐνες, να πηγαίνουν δια-

κοπές, να αγοράζουν τηλεόραση, πλυντήριο ρούχων, αυτοκίνητο ή τηλέφωνο. 
19 βλ. EU (2013, σ.35). 
20 Με τον όρο «χαμηλή έντασης εργασίας» εννοούμε ότι το άτομο ή τα μέλη του νοικοκυριού έχουν εργαστεί 

μέχρι το 20% του συνολικού χρόνου που θα μπορούσαν να εργαστούν. 
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φτώχειας για νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας είναι πολύ υψηλότερα (41% και 

42,9% για το 2011).  

Διάγραμμα 3 : Ποσοστό φτώχειας σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας με ή 

χωρίς εξαρτώμενα παιδιά 

 

Πηγή : Eurostat 

Με βάση το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε ότι όλες οι χώρες αύξησαν τον αριθμό 

των φτωχών νοικοκυριών με χαμηλή ένταση εργασίας και με εξαρτώμενα παιδιά. Το 

υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε αυτή την ομάδα των νοικοκυριών το 2005 και το 

2011 το παρουσιάζει η Ιταλία με 43,5% και 54,3% αντίστοιχα. Στην περίπτωση των 

φτωχών νοικοκυριών με χαμηλή ένταση εργασίας, αλλά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά για 

τις ίδιες χρονιές το υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζει η Πορτογαλία με 27,7% και 

35,4%. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό φτώχειας στην περίπτωση των 

νοικοκυριών με χαμηλή ένταση εργασίας και με εξαρτώμενα παιδιά είναι μόλις 2 – 3% 

χαμηλότερο από το ποσοστό της Ιταλίας, ενώ στην περίπτωση των νοικοκυριών με 

χαμηλή ένταση εργασίας χωρίς παιδιά είναι χαμηλότερο κατά περίπου 4,5% το 2011. 

Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά 

εισόδου του πληθυσμού σε κατάσταση φτώχειας και πολύ χαμηλά ποσοστά εξόδου από 

τη φτώχεια με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της κρίσης να έχει αυξηθεί όχι μόνο ο 

αριθμός των φτωχών, αλλά κυρίως η χρονική διάρκεια που κάποιος μένει σε κατάσταση 

φτώχειας. 
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Διάγραμμα 4 : Κοινωνικές παροχές ως ποσοστό του ΑΕγΠ την περίοδο 1995 – 2010 

 

Πηγή : Eurostat 

Διάγραμμα 5 : Κατά κεφαλή κοινωνικές παροχές σε σταθερές τιμές του 2000 

 

Πηγή : Eurostat 

Η κοινωνική προστασία στην Ευρώπη 
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Η μέτρηση του ποσοστού των φτωχών πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

δείχνουν μία εικόνα της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας 

στην Ευρώπη. Οι κοινωνικές παροχές ως ποσοστό του ΑΕγΠ στην Ε.Ε.-15 αυξάνονται 
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από 26,3% το 1995 σε 29% το 2010. Στην Ελλάδα την ίδια περίοδο οι κοινωνικές 

παροχές ως ποσοστό του ΑΕγΠ αυξάνονται από 19,2% σε 28,2%. 

Διάγραμμα 6: Διαφορά μεταξύ των κατά κεφαλή κοινωνικών παροχών σε σταθερές 

τιμές του 2000 στην Ε.Ε.-15 και στην Ελλάδα 

 

Πηγή : Eurostat 

Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ενώ το 1995 υπάρχει σημαντική 

απόκλιση μεταξύ Ε.Ε. -15 και Ελλάδας σε ότι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες ως 

ποσοστό του ΑΕγΠ, προς το τέλος της περιόδου υπάρχει σύγκλιση. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κατά κεφαλή κοινωνικές παροχές στην Ε.Ε.-15 είναι σχεδόν 

διπλάσιες από τις αντίστοιχες στην Ελλάδα για την περίοδο 2000 – 2004, μειώνονται 

μέχρι και το 2008 και στη συνέχεια αυξάνονται. 

Το 2010 η διαφορά μεταξύ των κατά κεφαλή κοινωνικών παροχών σε σταθερές τιμές 

του 2000 στην Ε.Ε.-15 και στην Ελλάδα είναι περίπου η ίδια με αυτή που ήταν το 2000. 

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την ανεργία ως ποσοστό του ΑΕγΠ παρατηρούμε ότι το 

1995 το ποσοστό αυτό στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο 

ποσοστό στην Ε.Ε.-15. 
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Διάγραμμα 7 : Δαπάνες για την ανεργία ως ποσοστό του ΑΕγΠ 

 

Πηγή : Eurostat 

Το ανωτέρω διάγραμμα δείχνει ότι την περίοδο 2000 – 2002 το ποσοστό του ΑΕγΠ που 

αφορά τις δαπάνες για ανεργία στην Ελλάδα συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. – 15, στη συνέχεια αποκλίνει και συγκλίνει εκ νέου προς 

το 2010. 

Διάγραμμα 8 : Δαπάνες για τον κοινωνικό αποκλεισμό ως ποσοστό του ΑΕγΠ 

 

Πηγή : Eurostat 
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Πίνακας 10 : Παροχές σε χρήμα και σε είδος ως ποσοστό του ΑΕγΠ 

Χρηματικές παροχές  Παροχές σε είδος 
  E.E.-

15 
Ελλάδα   E.E.-

15 
Ελλάδα 

1995 18,1 13,0  1995 8,2 6,2 
1996 18,3 13,3  1996 8,3 6,4 
1997 18,1 13,4  1997 8,2 6,7 
1998 17,7 14,2  1998 8,2 6,7 
1999 17,7 14,4  1999 8,1 7,6 
2000 17,5 14,3  2000 8,2 8,4 
2001 17,5 15,1  2001 8,4 8,5 
2002 17,5 15,0  2002 8,7 8,4 
2003 17,7 14,6  2003 8,9 8,1 
2004 17,6 14,8  2004 9,0 8,1 
2005 17,5 15,4  2005 9,1 8,8 
2006 17,0 15,2  2006 9,3 8,9 
2007 16,6 15,5  2007 9,1 8,7 
2008 17,0 16,0  2008 9,4 9,4 
2009 18,8 17,3  2009 10,4 10,1 
2010 18,6 17,9  2010 10,4 10,3 

Πηγή : Eurostat 

Πίνακας 11 : Παροχές σε χρήμα με έλεγχο και χωρίς έλεγχο εισοδήματος ως % του 

ΑΕγΠ 

Σύνολο χρηματικών 
παροχών 

 Χρηματικές παροχές 
χωρίς έλεγχο 
εισοδήματος 

 Χρηματικές παροχές 
με έλεγχο 

εισοδήματος 

  E.E.-
15 

Ελλάδα   E.E.-
15 

Ελλάδα   Ε.Ε.-
15 

Ελλάδα 

1995 18,1 13,0  1995 16,6 13,0  1995 1,5 0,0 
1996 18,3 13,3  1996 16,8 13,2  1996 1,5 0,1 
1997 18,1 13,4  1997 16,6 12,9  1997 1,5 0,5 
1998 17,7 14,2  1998 16,3 13,7  1998 1,4 0,6 
1999 17,7 14,4  1999 16,3 13,8  1999 1,4 0,6 
2000 17,5 14,3  2000 16,2 13,8  2000 1,3 0,6 
2001 17,5 15,1  2001 16,2 14,5  2001 1,3 0,6 
2002 17,5 15,0  2002 16,2 14,3  2002 1,3 0,7 
2003 17,7 14,6  2003 16,4 13,9  2003 1,3 0,7 
2004 17,6 14,8  2004 16,2 14,0  2004 1,4 0,8 
2005 17,5 15,4  2005 16,1 14,6  2005 1,4 0,7 
2006 17,0 15,2  2006 15,5 14,5  2006 1,5 0,7 
2007 16,6 15,5  2007 15,2 14,7  2007 1,4 0,7 
2008 17,0 16,0  2008 15,6 15,1  2008 1,4 0,9 
2009 18,8 17,3  2009 17,1 16,4  2009 1,6 0,9 
2010 18,6 17,9  2010 16,9 16,9  2010 1,7 0,9 

Πηγή : Eurostat 
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Το διάγραμμα 6 δείχνει ότι την περίοδο 1995 – 1998 η Ελλάδα δαπανούσε λιγότερα απ’ 

ό,τι η Ευρώπη για τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ από το 1999 δαπανά περισσότερα. 

Σε ό,τι αφορά τις παροχές σε χρήμα και σε είδος ως ποσοστό του ΑΕγΠ, οι χρηματικές 

παροχές είναι μεγαλύτερες από τις παροχές σε είδος. Κοιτώντας τις παροχές σε χρήμα, 

αλλά και τις παροχές σε είδος, η Ελλάδα πλησιάζει το μέσο ευρωπαϊκό όρο προς το 

τέλος της περιόδου. 

Το μεγαλύτερο μέρος των χρηματικών παροχών είναι χωρίς έλεγχο εισοδήματος τόσο 

στην περίπτωση της Ελλάδας, όσο και στην Ε.Ε.-15. 

Πίνακας 12 : Παροχές σε είδος με έλεγχο και χωρίς έλεγχο εισοδήματος ως % του ΑΕγΠ 

Παροχές σε είδος  Παροχές σε είδος 
χωρίς έλεγχο 
εισοδήματος 

 Παροχές σε είδος με 
έλεγχο εισοδήματος 

  E.E.-
15 

Ελλάδα   Ε.Ε.-
15 

Ελλάδα   Ε.Ε.-
15 

Ελλάδα 

1995 8,2 6,2  1995 6,8 5,2  1995 1,3 1,1 
1996 8,3 6,4  1996 7,0 5,2  1996 1,3 1,2 
1997 8,2 6,7  1997 6,9 5,3  1997 1,3 1,3 
1998 8,2 6,7  1998 6,9 5,4  1998 1,3 1,3 
1999 8,1 7,6  1999 6,8 6,2  1999 1,3 1,5 
2000 8,2 8,4  2000 6,9 7,0  2000 1,3 1,4 
2001 8,4 8,5  2001 7,1 7,2  2001 1,3 1,3 
2002 8,7 8,4  2002 7,3 7,2  2002 1,4 1,3 
2003 8,9 8,1  2003 7,5 6,9  2003 1,4 1,2 
2004 9,0 8,1  2004 7,5 7,1  2004 1,4 1,1 
2005 9,1 8,8  2005 7,6 7,7  2005 1,5 1,1 
2006 9,3 8,9  2006 7,8 7,8  2006 1,4 1,1 
2007 9,1 8,7  2007 7,7 7,6  2007 1,4 1,1 
2008 9,4 9,4  2008 8,0 8,4  2008 1,4 1,1 
2009 10,4 10,1  2009 8,8 9,0  2009 1,6 1,1 
2010 10,4 10,3  2010 8,8 9,3  2010 1,6 1,0 

Πηγή : Eurostat 

Όπως και στην περίπτωση των παροχών σε χρήμα, έτσι και στην περίπτωση των παρο-

χών σε είδος, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι παροχές χωρίς έλεγχο εισοδήματος.  

Τα στοιχεία του πίνακα 13 δείχνουν ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μείωσαν το 

ποσοστό φτώχειας στις χώρες της Ε.Ε. Ο βαθμός επίδρασής τους είναι διαφορετικός 

από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα ο βαθμός μείωσης του ποσοστού φτώχειας εξαιτίας 

της ύπαρξης των κοινωνικών μεταβιβάσεων είναι μικρότερος από το μέσο όσο στην 
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Ευρώπη των 15 και των 27, αλλά είναι και μικρότερος από τον αντίστοιχο στις άλλες 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. 

Πίνακας 13 : Επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στο ποσοστό φτώχειας 

Ποσοστό φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (οι συντάξεις εξαιρούνται από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ε.Ε.-27 25,9 26,1 25,8 25,2 25,1 25,9 26,3 
Ε.Ε.-15 25,4 25,8 25,7 24,9 25,2 26,1 26,5 
Ελλάδα 22,6 23,4 23,7 23,3 22,7 23,8 24,8 
Ισπανία 24,0 23,9 23,9 24,1 24,4 28,1 29,8 
Ιταλία 23,4 23,9 24,1 23,4 23,2 23,3 24,4 
Πορτογαλία 25,7 25,1 24,2 24,9 24,3 26,4 25,4 
 

Ποσοστό φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ε.Ε.-27 16,4 16,5 16,5 16,4 16,3 16,4 16,9 
Ε.Ε.-15 15,7 15,9 16,0 16,2 16,1 16,2 16,7 
Ελλάδα 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4 
Ισπανία 19,7 19,9 19,7 19,6 19,5 20,7 21,8 
Ιταλία 18,9 19,6 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6 
Πορτογαλία 19,4 18,5 18,1 18,5 17,9 17,9 18,0 
 

Ποσοστιαία επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων επί του ποσοστού φτώχειας 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ε.Ε.-27 36,7 36,8 36,0 34,9 35,1 36,7 35,7 
Ε.Ε.-15 38,2 38,4 37,7 34,9 36,1 37,9 37,0 
Ελλάδα 13,3 12,4 14,3 13,7 13,2 15,5 13,7 
Ισπανία 17,9 16,7 17,6 18,7 20,1 26,3 26,8 
Ιταλία 19,2 18,0 17,8 20,1 20,7 21,9 19,7 
Πορτογαλία 24,5 26,3 25,2 25,7 26,3 32,2 29,1 

Πηγή : Eurostat 

Η δομή της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη 
Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας συνδέεται άμεσα με το εισόδημα. 

Φτώχεια σημαίνει έλλειψη εισοδήματος και η έλλειψη εισοδήματος συνδέεται άμεσα με 

την εργασία. Ως εκ τούτου, η έλλειψη εργασίας προκαλεί την έλλειψη εισοδήματος που 

με τη σειρά της σπρώχνει τα άτομα στη φτώχεια. Κατά συνέπεια η φτώχεια αφορά 

τρεις διαφορετικές ομάδες ατόμων : α) τους ηλικιωμένους οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν 
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μπορούν να εργαστούν, β) αυτούς που είναι άρρωστοι ή και για άλλους λόγους δεν 

μπορούν να εργαστούν και γ) αυτούς που είναι άνεργοι και ως εκ τούτου δεν έχουν 

εισόδημα. Βέβαια μπορούμε να προσθέσουμε και την ομάδα εκείνη που αν και εργά-

ζεται, το εισόδημά της είναι τέτοιο που τα μέλη της χαρακτηρίζονται ως εργαζόμενοι 

φτωχοί. Ο τρόπος αντιμετώπισης της φτώχειας στηρίζεται είτε στη φιλανθρωπία, όπως 

συνέβαινε κυρίως στο παρελθόν (Merrien 1996) είτε αναπτύσσοντας συστήματα 

κοινωνικής προστασίας ειδικά μετά το τέλος του 19ου αιώνα (Rosanvallon 1995). Η 

ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας «επιτρέπει την ερμηνεία της ανισότη-

τας (φτώχειας) ως προβλήματος κοινωνικοποίησης, εγγράφοντας τα άτομα σε ένα 

δίκτυο συλλογικών καθηκόντων, και τη σχέση κράτους και κοινωνίας μέσα σε ένα 

διοικητικό πλαίσιο, προκειμένου να δοθεί απάντηση στην κρίση των φιλελεύθερων 

αρχών» (Merrien 1996, σ.39). Στην πριν τη βιομηχανική επανάσταση περίοδο, η 

φτώχεια εκλαμβάνονταν ως ατομική κακοτυχία (Merrien 1996, σ.40) και θεωρούνταν 

ότι οι συνέπειές της θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από το ίδιο το άτομο (Ρομπόλης και 

Χλέτσος 1995). Με την ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής προστασίας την περίοδο 

μετά τη βιομηχανική επανάσταση εκφράζεται η αντίληψη περί συλλογικής 

αντιμετώπισης του κοινωνικού κινδύνου (Rosanvallon 1995; Χλέτσος 1991 ; Χλέτσος 

2008). Ο κοινωνικός κίνδυνος δεν αποτελεί πλέον ατομική υπόθεση όπως συνέβαινε τον 

18ο αιώνα (Ewald 1986), αλλά στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια.  

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας, σε αντίθεση 

με αυτό που ισχύει στην περίπτωση άλλων κοινωνικών κινδύνων, στηρίζεται στην 

κοινωνική βοήθεια, δηλαδή στη μεταφορά εισοδήματος – μέσω επιδομάτων – από τους 

έχοντες στους μη έχοντες / φτωχούς. Ο διαφορετικός βαθμός διανομής εισοδήματος 

μεταξύ των διαφορετικών χωρών δεν οφείλεται σε μία απλή ποσοτική διαφοροποίηση 

αλλά σε μία διαφορετική αντίληψη για τα αίτια και τον τρόπο αντιμετώπισης της 

φτώχειας. Συγκρίνοντας την Ευρώπη με τις ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ 

περισσότερο αναδιανεμητικές απ’ όσο είναι οι ΗΠΑ (Alesina και Glaeser 2009). Οι 

Αμερικάνοι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που είναι φτωχοί είναι οι οκνηροί που δεν 

κινητοποιούν τις δικές τους δυνάμεις για να βγουν από την κατάσταση της φτώχειας 

(Alesina και Glaeser 2009, σ. 291) σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που βλέπουν τη 

φτώχεια ως κοινωνικό φαινόμενο και ως τέτοιο προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. 

Στην τυπολογία του Titmuss (1958 και 1974), αλλά και του Espring – Andersen (1985, 

1987, 1990) το σύστημα κοινωνικής προστασίας στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από την 
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λογική της στήριξης μόνο όσων δεν μπορούν να αποκτήσουν όσα χρειάζονται για την 

ικανοποίηση των αναγκών τους από την αγορά (Χλέτσος 2011). Στα πλαίσια ενός 

τέτοιου συστήματος όπου η φτώχεια ταυτίζεται με την οκνηρία και την τεμπελιά, ο 

ρόλος της φιλανθρωπίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο έλεγχος εισοδήματος, αλλά και η 

επιλεκτική άσκηση κοινωνικής πολιτικής αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά ενός 

«φιλελεύθερου» συστήματος κοινωνικής προστασίας.  

Στις χώρες της Ηπειρωτικής αλλά και της Βόρειας Ευρώπης το σύστημα κοινωνικής 

προστασίας χαρακτηρίζεται από τη γενναιοδωρία του και από την καθολικότητά του 

που στηρίζονται σε μία σχέση δικαιωμάτων – υποχρεώσεων μεταξύ πολιτών και 

κοινωνίας. Οι Frazer and Marlier (2009) ταξινομούν τις χώρες της Ε.Ε. σε τέσσερις 

διαφορετικές ομάδες21. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν χώρες με συστήματα κοινωνικής 

προστασίας στα οποία έχουν πρόσβαση άτομα με ανεπαρκές εισόδημα για να 

επιβιώσουν. Στη δεύτερη ομάδα συστήματα κοινωνικής προστασίας που αν και δεν 

έχουν κατηγορικές παροχές, εντούτοις έχουν πολύ ασφυκτικούς περιορισμούς 

αναφορικά με το ποιος έχει δικαίωμα σε παροχές. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν 

συστήματα κοινωνικής προστασίας που είναι μεικτά (περιέχουν κατηγορικές αλλά και 

άλλες παροχές) και αφορούν κυρίως αυτούς που έχουν επείγουσα ανάγκη για βοήθεια. 

Στην τέταρτη ομάδα ανήκουν συστήματα κοινωνικής προστασίας που εξαιτίας των 

περιορισμών τους καλύπτουν μερικώς μόνο αυτούς που επείγονται άμεσα για 

οικονομική στήριξη.  

Η τυπολογία που έχει αναπτυχθεί για το σύστημα κοινωνικής προστασίας στηρίζεται 

είτε στο διαχωρισμό ανάμεσα στην ασφάλιση και στην κοινωνική βοήθεια και στο ρόλο 

που καλείται να διαδραματίσει το κράτος, η αγορά και η οικογένεια στην κάλυψη των 

κοινωνικών αναγκών. Σύμφωνα με την τυπολογία του Esping-Andersen (1990) 

διακρίνονται τρία είδη κράτους – πρόνοιας22 : το φιλελεύθερο καθεστώς στο οποίο οι 

κοινωνικές ανάγκες ικανοποιούνται κυρίως μέσω της αγοράς και το κράτος λειτουργεί 

ως τελευταίο καταφύγιο (last resort) γι΄ αυτούς που δεν έχουν επαρκές εισόδημα, το 

21 Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι χώρες : Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολ-

λανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι χώρες : Εσθονία, Ουγγαρία, 

Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία και Σλοβακία. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν χώρες όπως Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Μάλτα και Μ. Βρετανία. Στην τέταρτη ομάδα ανήκουν οι χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα και Ιταλία. 
22 Ο Esping-Andersen χρησιμοποιεί τον όρο welfare regime αντί του όρου welfare state 
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συντηρητικό – κορπορατιστικό μοντέλο όπου οι κοινωνικές παροχές αφορούν 

πρωτίστως αυτούς που είναι ασφαλισμένοι, αφού η κοινωνική ασφάλιση διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο και το κοινωνικο-δημοκρατικό όπου η αναδιανομή εισοδήματος είναι 

ευρέα και καλύπτει και τη μεσαία κοινωνική τάξη. Τα χαρακτηριστικά των τριών 

προαναφερόμενων κρατών προνοίας δεν ανταποκρινόντουσαν στο τι ίσχυε στις χώρες 

του Ευρωπαϊκού Νότου. Ο Ferrera (1996) προτείνει το λεγόμενο νότιο μοντέλο κράτους 

– πρόνοιας στο οποίο η κοινωνική πολιτική αναπτύχθηκε στη βάση ενός πελατειακού 

κράτους και υπάρχει αναντιστοιχία παροχών και υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα ο ρόλος 

της οικογένειας στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών στα πλαίσια του νότιου 

μοντέλου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και χαρακτηρίζει τις χώρες του νότου από τις 

ηπειρωτικές και από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες 

όπου ισχύει ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διακρίνουμε ένα 

διακριτό ρόλο που καλείται να παίξει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σε μία ομάδα 

χωρών λειτουργεί ως η μόνη οικονομική υποστήριξη προς τα άτομα που δεν έχουν 

επαρκείς πόρους για να ζήσουν και αφορά όλο τον πληθυσμό και όχι συγκεκριμένες 

ομάδες, ενώ σε μία άλλη ομάδα χωρών λειτουργεί ως το τελευταίο καταφύγιο για 

αυτούς που δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ζήσουν αφού έχουν εξαντλήσει όλες τις 

άλλες πιθανές παροχές από το κράτος. Στη δεύτερη περίπτωση η χορήγηση του 

εγγυημένου εισοδήματος δεν είναι καθολική, αλλά στοχευμένη σε συγκεκριμένες 

ομάδες του πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένοι, ανάπηροι, άνεργοι κ.ά). 

Στα πλαίσια του συστήματος κοινωνικής προστασίας στις Ευρωπαϊκές χώρες, η 

καταπολέμηση της φτώχειας στηρίζεται στη χορήγηση ενός επιδόματος που στη 

πλειοψηφία των χωρών είναι καθολική παροχή, ενώ σε μία μικρή ομάδα χωρών είναι 

κατηγορική παροχή23 (Crepaldi et al 2007). 

Οι Guibnetif και Bouget (1997) διακρίνουν τρεις τύπους ελαχίστων εισοδημάτων: το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που αποσκοπεί στο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να 

πέσει κάτω από ένα ορισμένο ύψος το εισόδημα του δικαιούχου, τον αρνητικό φόρο 

εισοδήματος που μέσω της επιστροφής χρημάτων στη βάση του οριακού φορολογικού 

23 Οι χώρες στις οποίες το ελάχιστο εισόδημα είναι καθολική παροχή είναι το Λουξεμβούργο, Αυστρία, Πολω-

νία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία. Σε χώρες όπως Γαλλία, Φιλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασί-

λειο υπάρχει και ελάχιστο εισόδημα αλλά και κατηγορικές παροχές ενίσχυσης του εισοδήματος. Αντιθέτως σε 

χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα υπάρχουν μόνο κατηγορικές παροχές. 
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συντελεστή αποσκοπεί στο να παρακινήσει στην εργασία αυτούς που ζουν με 

προνοιακά επιδόματα και το βασικό εισόδημα που ενισχύει το εισόδημα όλων με ένα 

σταθερό χρηματικό ποσό.  

Αποτελεσματικότητα της κοινωνικής προστασίας στην 

καταπολέμηση της φτώχειας 
Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί το βασικό στόχο της κοινωνικής πολιτικής. Η 

αξιολόγηση των επιδομάτων ενίσχυσης εισοδήματος γίνεται έμμεσα με την εκτίμηση 

του ποσοστού της φτώχειας πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Η αξιολόγηση 

αυτών των προγραμμάτων γίνεται για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με το 

δημοσιονομικό βάρος αυτών των πολιτικών που σήμερα, σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης, είναι εντονότερο. Δεδομένου και των ευρύτερων δημοσιονομικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και των υποχρεώσεών τους να 

μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες στα πλαίσια και του δημοσιονομικού συμφώνου 

σταθερότητας, γίνεται απ’ όλους κατανοητή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

αυτών των πολιτικών. Ο δεύτερος λόγος αφορά την αποτελεσματικότητα των επί 

μέρους προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας. Είναι φυσικό να αναζητείται 

εκείνο το πρόγραμμα που είναι το πλέον αποτελεσματικό ως προς το στόχο της 

καταπολέμησης της φτώχειας. Ως εκ τούτου ο συνδυασμός αυτών των δύο λόγων 

(δημοσιονομικό κόστος και αποτελεσματικότητα προγραμμάτων) και η επιλογή της 

καταλληλότερης πολιτικής είναι σήμερα το ζητούμενο για τους ασκούντες κοινωνική 

πολιτική. 

Η θεωρητική συζήτηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

εισοδηματικής ενίσχυσης αφορά τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο σχετίζεται με την 

επιλογή μεταξύ ενός γενικευμένου προγράμματος εισοδηματικής ενίσχυσης ή υπέρ ενός 

κατηγορικού προγράμματος. Το δεύτερο αφορά την επιλογή μεταξύ της πολιτικής της 

καθολικότητας και της επιλεκτικότητας. Το τρίτο αφορά τη σύνδεση της επιλεξιμό-

τητας του προγράμματος με το ύψος του εισοδήματος. Η δομή και η μορφή των 

προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης περιέχουν μία διαφορετική φιλοσοφία ως 

προς τον τρόπο αντιμετώπισης της φτώχειας. Τα συστήματα εισοδηματικών ενισχύ-

σεων νεοφιλελεύθερης έμπνευσης που στοχεύουν στη μείωση των δαπανών και των 

αντικινήτρων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιλεκτικότητα των ωφελουμένων (Rin-

gold and Kasek (2007), ενώ συστήματα σοσιαλδημοκρατικής έμπνευσης που προωθούν 
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το κοινωνικό δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή, δίνουν έμφαση στην καθολικότητα και 

στη μεγαλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος (Avram 2013).  

Η έκταση της αναδιανομής εισοδήματος συνδέεται σημαντικά με το πόσο επιτυγ-

χάνεται η μείωση της φτώχειας. Σύμφωνα με τους Korpi και Palme (1998) όσο 

περισσότερο επιλεκτική γίνεται η αναδιανεμητική πολιτική παρέχοντας ένα ίδιο 

επίπεδο επιδόματος στα άτομα της ομάδας, όσο λιγότερα άτομα πληρούν τις προϋπο-

θέσεις για να λάβουν το επίδομα, τόσο λιγότερο μειώνεται η φτώχεια και η ανισότητα. 

Σύμφωνα με τους Figari et al. (2010) η συνεισφορά των συστημάτων ελαχίστων 

εισοδημάτων στη μείωση της φτώχειας είναι σημαντική στο βαθμό που το ελάχιστο 

εισόδημα μειώνει το χάσμα φτώχειας των δικαιούχων τέτοιων επιδομάτων. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντι-

κά τα συστήματα εισοδηματικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τους Marchal et al. (2011) 

κατά την πρώτη φάση της οικονομικής κρίσης στις χώρες της Ευρώπης ενώ αυξήθηκαν 

τα ακαθάριστα επιδόματα εισοδηματικής ενίσχυσης, μειώθηκε το καθαρό εισόδημα των 

δικαιούχων των ελάχιστων εισοδημάτων.  

Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα και ο θεσμός του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 
Το σύστημα κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας αν και στηρίζεται κυρίως στο θεσμό 

της κοινωνικής ασφάλισης εμπεριέχει και στοιχεία από το σύστημα Beveridge, ειδικά σε 

ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Ως εκ τούτου, παρατηρείται μία δυαδική φιλοσοφία του 

συστήματος κοινωνικής προστασίας όπου η πλειοψηφία των κοινωνικών παροχών 

δίνεται κυρίως στη βάση της ασφάλισης του ατόμου, ενώ η πρόσβαση στο σύστημα 

υγείας διακρίνεται από μία αντίληψη καθολικότητας στα πρότυπα του βρετανικού 

μοντέλου Beveridge. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας, όπως και το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας των υπολοίπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, 

χαρακτηρίζεται από την αντίληψη ότι οι χρηματικές παροχές πρέπει να συνδέονται με 

τη θέση στην εργασία και να χρηματοδοτούνται από τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η 

υγειονομική περίθαλψη πρέπει να συνδέεται με την κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και 

να παρέχεται σε καθολική βάση (Ferrera 2000). 

 Στην Ελλάδα, όπως εύστοχα επισημαίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ (2013), όπως και στις 

άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, (Ferrera 2000), υπάρχει μη ισόρροπη κατανομή της 
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κοινωνικής προστασίας σε όλο το φάσμα των τυπικών κινδύνων. Σύμφωνα με τον Fer-

rera (2000), το σύστημα κοινωνικής προστασίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου 

επιδεικνύει υπερπροστασία προς τον κίνδυνο του γήρατος καις προς τους ηλικιωμένους 

ως κοινωνική ομάδα, υπανάπτυξη των παροχών και των υπηρεσιών ως προς την 

οικογένεια και υπανάπτυξη της δημόσιας στεγαστικής πολιτικής και των στεγαστικών 

επιδοτήσεων σε συνδυασμό με μία ιδιαίτερη αυστηρή ρύθμιση της ιδιωτικής αγοράς 

ενοικίων. 

Στον τομέα της οικονομικής στήριξης του εισοδήματος το ελληνικό σύστημα κοινωνικής 

προστασίας προσφέρει σχετικά επαρκή κάλυψη στους ηλικιωμένους μέσα από 

συντάξεις ανά επαγγελματική κατηγορία, μέσα από την σύνταξη του ανασφάλιστου για 

τους άπορους και μέσα από το επίδομα ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 

οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό. Στην περίπτωση των 

ανέργων η οικονομική στήριξη που παρέχει το σύστημα κοινωνικής προστασίας είναι 

μέσα από τα επιδόματα ανεργίας στη βάση της ασφάλισης της ανεργίας και μέσα από 

άλλα επιδόματα που αφορούν ορισμένες κατηγορίες ανέργων, όπως μακροχρόνια 

άνεργοι άνω των 45 ετών κ.ά. Σε γενικές γραμμές, τα όποια επιδόματα ή και βοηθήματα 

καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες ανέργων χαρακτηρίζονται ελλιπή ως προς το 

ποσοστό κάλυψης, τη διάρκεια κάλυψης, αλλά και το ύψος του επιδόματος σε σχέση με 

το προηγούμενο εισόδημα του ανέργου.  

Στην περίπτωση των οικογενειών, η εισοδηματική ενίσχυση γίνεται κυρίως στην βάση 

του αριθμού των μελών της οικογένειας (στήριξη οικογενειών με τρία ή και 

περισσότερα παιδιά). Μέχρι πρότινος τα επιδόματα προς την οικογένεια δίνονταν 

ανεξαρτήτως του εισοδήματος της οικογένειας, ενώ προσφάτως ψηφίστηκε η 

ενοποίηση των οικογενειακών επιδομάτων και η σύνδεσή τους με το εισόδημα της 

οικογένειας. 

Σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη των αναπήρων και γενικότερα των ΑΜΕΑ, γίνεται 

κυρίως μέσα από τις αναπηρικές συντάξεις και από τα διάφορα επιδόματα ανά 

κατηγορία αναπηρίας χωρίς καμία σύνδεση με το εισόδημα του δικαιούχου.  

Όπως επισημαίνει και ο ΟΟΣΑ (2013) στην τελευταία του έκθεση, η κοινωνική 

προστασία των ανέργων είναι ελλιπής, καθώς η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας γίνεται 

με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις και αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό 
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των ανέργων. Την ίδια στιγμή το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας είναι ιδιαίτερα 

υψηλό (45% το 2011) και αναμένεται να ξεπεράσει το 60%. Επιπρόσθετα η ανεργία 

λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις μεταξύ των νέων οι οποίοι δεν δικαιούνται επίδομα 

ανεργίας . 

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα για την οικογένεια, ο ΟΟΣΑ (2013) επισημαίνει ότι είναι 

πολλά αλλά διασκορπίζονται υποστηρίζοντας κυρίως τις μεγάλες οικογένειες 

(οικογένειες με πολλά παιδιά), αλλά όχι τις φτωχές οικογένειες. Στην ίδια έκθεση 

αναφέρει ότι η κατάσταση στο χώρο των επιδομάτων αναπηρίας είναι ιδιαίτερα 

προβληματική στο βαθμό που τα επιδόματα αλληλοκαλύπτονται και δεν ελέγχονται 

αποτελεσματικά από το κράτος. Άρα το κατά πόσο προσφέρεται αποτελεσματικά 

κοινωνική προστασία προς αυτούς που έχουν πρόβλημα είναι υπό ερωτηματικό. Τέλος, 

σε ό,τι αφορά τη στεγαστική στήριξη των ατόμων, τα περισσότερα στεγαστικά 

επιδόματα αφορούν την επιδότηση ενοικίου αδυνατώντας στην ουσία να 

αντιμετωπίσουν τα στεγαστικά προβλήματα μεγάλων οικογενειών, μονογονοεϊκών 

οικογενειών και κυρίως το πρόβλημα της συνεχιζόμενης αύξησης του αριθμού των 

αστέγων. 

Σήμερα η οικονομική κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία εμφανίζει και 

διογκώνει τις αδυναμίες του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας και κυρίως 

του συστήματος εισοδηματικής στήριξης των φτωχών. Οι Levendi and Matsaganis 

(2013) εκτιμούν ότι το 2012 αν η γραμμή φτώχειας τοποθετούνταν σε εισοδηματικούς 

όρους προ κρίσης, το ποσοστό της φτώχειας θα μπορούσε να ήταν 37%. Ταυτόχρονα 

έχουν διογκωθεί οι ανισότητες και η δραματική αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με 

τη μείωση του εισοδήματος έχουν αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για κοινωνική 

προστασία.  

Μπορεί λοιπόν το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας να αντιμετωπίσει 

επαρκώς την αυξημένη ζήτηση για κοινωνική προστασία; Η απάντηση είναι προφανώς 

και όχι με αποτέλεσμα, και λόγω της διογκούμενης οικονομικής κρίσης, ολοένα και 

περισσότεροι πολίτες χρειάζονται βοήθεια και ολοένα και περισσότεροι πολίτες 

παρουσιάζουν αυξανόμενες πιθανότητες να καταστούν φτωχοί και κοινωνικά 

αποκλεισμένοι.  

Σελίδα 51 από 144 

 



ΕΙΕΑΔ, Νοέμβριος 2013  Ελάχιστο Εγγυημένος Εισόδημα 

Μπροστά σε αυτά τα σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, το ελληνικό σύστημα 

κοινωνικής προστασίας πρέπει να δώσει ριζικές λύσεις. Είναι όμως θέμα μίας απλά 

αύξησης του επιπέδου των παροχών και ίσως και χαλαρότερων όρων και προϋπο-

θέσεων ένταξης στους δικαιούχους των παροχών; Η απάντηση είναι προφανώς και όχι. 

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα προσφέρει και ανεπαρκή και επιλε-

κτική, ως προς συγκεκριμένες ομάδες, κοινωνική προστασία. Αντιμετωπίζει με ανισο-

μερή τρόπο τους κοινωνικούς κινδύνους και η δομή του δημιουργήθηκε στη βάση συ-

γκεκριμένων οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και πολιτικών δεδομένων που 

πλέον όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά και έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα εξαιτίας της 

δημοσιονομικής, αλλά και της μετά το 2008 οικονομικής κρίσης. 

Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και ειδικότερα η επιδοματική πολιτική αναπτύχθηκε 

στη βάση των πελατειακών σχέσεων του κράτους με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, 

εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι κοινωνικών 

κινδύνων. Το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα, ειδικά από το 1974 και έπειτα είχε ως 

αποκλειστικό σκοπό την αναδιανομή εισοδήματος κυρίως προς τα μεσαία κοινωνικά 

στρώματα στα οποία και στηριζόταν. Δημιούργησε σχετικά μία άκαμπτη αγορά 

εργασίας προσφέροντας σταθερή απασχόληση και εξασφάλιση σε όσους ήταν 

απασχολούμενοι, αλλά δεν ενδιαφερόταν άμεσα για τους ανέργους. Στήριζε οικονομικά 

οικογένειες με πολλά παιδιά για να περιοριστεί η υπογονιμότητα, αλλά δεν 

ενδιαφερόταν για όσους ήταν φτωχοί και δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι για να 

μείνουν. Έδωσε υπέρμετρο βάρος στα αναπηρικά επιδόματα, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε 

για την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής και για την ένταξη των αναπήρων 

στην κοινωνία. 

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι πλέον ορατή η ανικανότητα και η γύμνια 

του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα. Η δημοσιονομική κρίση και η κρίση χρέους 

απεκάλυψε την αλόγιστη σπατάλη των δημόσιων πόρων σε πολιτικές δεν είχαν σαφείς 

κοινωνικούς στόχους και περιόρισαν σημαντικά την ικανότητα του κράτους να δαπανά 

χρήματα. Η οικονομική κρίση έπληξε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που μέχρι 

πρότινος ήταν προστατευμένες. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε πάρα πολύ, καθώς 

επίσης και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων. Η μέση διάρκεια αναζήτησης εργασίας 

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αστέγων, ενώ πολύ 

σημαντικός αριθμός πολιτών δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. 
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Ο ανασχεδιασμός της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι όχι μόνο αναγκαίος αλλά 

και απολύτως απαραίτητος. Σήμερα το ζητούμενο είναι η άμεση οικονομική στήριξη 

των ατόμων που είτε έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας είτε είναι μέσα στην 

αγορά εργασίας αλλά δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Η 

επιδοματική πολιτική του κράτους όπως είναι γνωστή, είναι εντελώς αναποτελε-

σματική και δεν καλύπτει με συστηματικό τρόπο τους κοινωνικούς κινδύνους. Η 

αναπλήρωση του εισοδήματος στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στην ασφάλιση του 

εργαζόμενου, αλλά πλέον αυτό δεν είναι αρκετό. Ας μη ξεχνάμε ότι άτομα που θα 

περάσουν μεγάλα διαστήματα της ζωής τους αναζητώντας εργασία ή θα εργάζονται ως 

μερικώς απασχολούμενοι ή και δεν θα είναι ασφαλισμένοι, δεν θα μπορούν να έχουν 

είτε άμεσα είτε στο μέλλον πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. Είναι απαραίτητο να 

ενταχθεί στο σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα ο θεσμός του εγγυημένου 

εισοδήματος αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τα ήδη υπάρχοντα επιδόματα που 

έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Θέτοντας ως βασικό στόχο την υποστήριξη 

αυτών που το εισόδημά τους μειώνεται κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, είτε είναι 

εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι ανάπηροι και ΑΜΕΑ, η πολιτική του 

εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να τους βοηθήσει να έχουν ένα σχετικά αξιοπρεπές 

επίπεδο επιβίωσης.  

Ο σχεδιασμός του εγγυημένου εισοδήματος δεν είναι μόνο τεχνικός, αλλά και βαθιά 

πολιτικός. Αυτό δείχνει η ανάλυση της δομής της εν λόγω πολιτικής στις διάφορες 

χώρες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας ανοικτής διαβούλευσης της κοινωνίας 

των πολιτών και να μην είναι έργο μόνο κάποιων τεχνοκρατών. Με το θεσμό αυτό το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει 

σημαντικά αυτούς που έχουν ανάγκη ξεφεύγοντας από τη λογική μιας πελατειακής 

αντίληψης που είχε μέχρι τώρα. 

Αντί επιλόγου 
Η διόγκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα απεκάλυψε πόσο σαθρό και 

αναποτελεσματικό είναι το σύστημα κοινωνικής προστασίας ειδικά σήμερα όπου έχει 

αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για κοινωνική προστασία. Το παραδοσιακό σύστημα 

κοινωνικής προστασίας αδυνατεί να παρέχει επαρκή οικονομική στήριξη στους 

ανέργους, αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των άστεγων αλλά και του ολοένα 
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και μεγαλύτερου αριθμού φτωχών και ατόμων που δεν μπορούν να καλύψουν τις 

βασικές τους ανάγκες. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζει, καθώς επίσης 

και η επιτακτική ανάγκη να καλύψει αυτές τις ομάδες πληθυσμού που δεν καλύπτονται 

με τις κλασικού τύπου παροχές, θέτουν το θέμα της αναδιοργάνωσής του και της 

ένταξής του σε αυτό, του θεσμού του εγγυημένου εισοδήματος. Η Ελλάδα είναι μία από 

τις λίγες χώρες της Ε.Ε. στην οποία δεν ισχύει ο θεσμός του εγγυημένου εισοδήματος 

και αντ’ αυτού υπάρχουν κατηγορικές παροχές οι οποίες πλέον αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικές. Κατά συνέπεια, το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας 

πρέπει να αναδιαρθρωθεί για να καταστεί αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο. Η 

όποια αναδιάρθρωση γίνει, πρέπει να γίνει στη βάση της υιοθέτησης ενός εγγυημένου 

εισοδήματος για όλους όσους δεν έχουν επαρκείς πόρους για να ικανοποιήσουν τις 

βασικές τους ανάγκες. 
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4. Αρχές και άξονες λειτουργίας ενός 
γενικού συστήματος ελαχίστου 

εισοδήματος στην Ελλάδα 
Γαβριήλ Αμίτση, ΑΤΕΙ Αθήνας 

Εισαγωγή 
Η αποτελεσματική προστασία των ευπαθών ομάδων σε περιόδους έντονης ύφεσης 

αποτελεί βασική πρόκληση για τους σχεδιαστές των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών σε εθνικό24 και υπερεθνικό25 επίπεδο. Όμως, μία παρόμοια πρόκληση δεν 

έχει ακόμα ενταχθεί με δομημένο τρόπο στις προτεραιότητες εκσυγχρονισμού του 

ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας26 υπό το πρίσμα των δεσμεύσεων που 

δημιουργεί η ένταξη της χώρας στον Μηχανισμό Δημοσιονομικής Σταθερότητας 

(προωθήθηκε με τη «Δήλωση για τη Στήριξη της Ελλάδας από τα Κράτη Μέλη της 

Ευρωζώνης» της 11ης Απριλίου του 2010). Αντίθετα, και στα δύο Μνημόνια Κατανόησης 

(2010, 2012) εντοπίζονται κρίσιμες ρήτρες περί βελτίωσης της στόχευσης των 

24 Βλ. ιδίως K. Armingeon and G. Bonoli (eds.), The Politics of Post-Industrial Welfare States, 2006, P. Grazi-

ano, S. Jacquot and B. Palier (eds.), The EU and the domestic politics of welfare state reforms, 2010, M. El-

lison (ed.), Reinventing Social Solidarity across Europe, 2011 και  R. Van Berkel, W. De Graaf and Τ. Sirovat-

ka (eds.), The Governance of Active Welfare States in Europe, 2011. 
25 Βλ. ενδεικτικά Platform of European Social NGO’s, Achieving effective Minimum Income and Active Inclu-

sion policies in the EU: What the European Union can contribute, 2007, H. Frazer and E. Marlier, Assessment 

of the extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies across the EU as evi-

denced by the 2008-2010 National Reform Programmes: Key lessons, 2009, International Labour Organiza-

tion, World of Work 2010 – From one crisis to the next?, 2010, World Bank, Unfinished Business – Mobilizing 

new efforts to achieve the 2015 Millennium Development Goals, 2010, M. Daly, “Assessing the EU Approach 

to Combating Poverty and Social Exclusion in the Last Decade”, σε E. Marlier and D. Natali (eds.), Europe 

2020 Towards a More Social EU?, 2010, United Nations Organization, The Millennium Development Goals 

Report 2011, 2011 και International Social Security Association, Europe - Enhancing the sustainability of 

comprehensive social security systems, 2013. 
26 Η κοινωνική ασφάλεια στην Ελλάδα προσεγγίζεται δογματικά ως ο κύριος στόχος του εθνικού μοντέ-

λου κοινωνικής προστασίας, ο οποίος εξυπηρετείται μέσω δύο συστημάτων: του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης για την προστασία των εργαζομένων και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την κάλυ-

ψη των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. 
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κοινωνικών δαπανών και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς τους27, που ουσιαστικά 

μεταθέτουν το επίκεντρο του διαλόγου για την εξέλιξη του κοινωνικού κράτους στις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, 

υποβαθμίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμικών και επιχειρησιακών 

παρεμβάσεων της ελληνικής πολιτείας υπέρ των φτωχών ατόμων και οικογενειών28. 

Όπως, όμως, αποδεικνύει η σχετική διεθνής εμπειρία, οι ρήτρες εξορθολογισμού των 

κοινωνικών δαπανών μπορούν να εξελιχθούν σε προπαρασκευαστικούς μηχανισμούς 

απορρύθμισης του κοινωνικού κράτους29, εάν είτε χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

τον περιορισμό των κοινωνικών προγραμμάτων (μέσω κατάργησης παροχών και 

υπηρεσιών, αναθεώρησης των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιωμάτων και μείωσης 

της αγοραστικής δύναμης των δικαιούχων), είτε επικεντρωθούν στην κοινωνική 

προστασία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (εργαζόμενοι και αναζητούντες 

εργασία), αποκλείοντας άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού30 

χωρίς να συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. 

27 Βλ. ιδίως European Commission, The Second Economic Adjustment Programme for Greece, Occasional 

Paper 94/2012, European Economy, σ. 36. 
28 Ως όρος η φτώχεια αναφέρεται είτε στην αποστέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών (απόλυτη 

φτώχεια), είτε ως έντονη εισοδηματική ανισότητα (σχετική φτώχεια). Η αδυναμία ενιαίας νομικής 

οριοθέτησης της φτώχειας σε επίπεδο Ε.Ε. εξαιτίας της επικουρικής άσκησης των συμπληρωματικών 

κοινοτικών αρμοδιοτήτων στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας «θεραπεύεται» επιχειρησιακά από τις 

πρωτοβουλίες της Επιτροπής να τυποποιήσει την έννοια της φτώχειας και να την καταγράψει με βάση 

ένα στατιστικό όριο εισοδήματος, το οποίο σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κοινότητας (EU-

ROSTAT) αντιστοιχεί στο 60% του εθνικού ισοδύναμου μέσου εισοδήματος. Με βάση το δείκτη αυτό, 

θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας νοικοκυριά με συνολικό οικογενειακό εισόδημα 

που δεν υπερβαίνει το 60% του ισοδύναμου μέσου εισοδήματος του κράτους κατοικίας τους. Βλ. σχετικά 

Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης  – Το Θεσμικό Οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 2006.  
29 Βλ. ενδεικτικά Ρ. Starke,  “The Politics of Welfare State Retrenchment: a Literature Review”, Social Policy 

& Administration, 2006, 40(1), σ. 104, G. Bonoli, “Time Matters: Postindustrialization, New Social Risks, 

and Welfare State Adaption in Advanced Industrial Democracies”, Comparative Political Studies, 2007, 

40(5), σ. 495, P. Taylor-Gooby, “The New Welfare State Settlement in Europe”, European Societies, 2008, 

10(1), σ. 3 και S. Svallfors (ed.), Contested Welfare States - Welfare Attitudes in Europe and Beyond, 2012. 
30  Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κοινότητας, ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού 

τυποποιείται ως στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία ικανοποίησης αναγκών 

συντήρησης, ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, επιβάρυνση από τις δαπάνες στέγασης, αδυναμία 
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Το υπολειμματικό μοντέλο καταπολέμησης της φτώχειας στην 

Ελλάδα 
Οι εισοδηματικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας στην Ελλάδα σχεδιάζονται 

και προωθούνται από δημόσιους φορείς, οι οποίοι υλοποιούν κατηγοριακά 

προγράμματα κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε τρία επίπεδα: 

κεντρική διοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά προγράμματα επιδοματικής ενίσχυσης σχεδιάζονται από τις 

υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης (ιδίως Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και υλοποιούνται μέσω των 

Διευθύνσεων Κοινωνικής Πολιτικής των ΟΤΑ, των τοπικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή 

ειδικών λογαριασμών που λειτουργούν στο πλαίσιο άλλων φορέων κοινωνικής 

προστασίας (π.χ. Λογαριασμός Ανασφαλίστων Ηλικιωμένων του ΟΓΑ). Πρόκειται για 

προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου (άτομα με αναπηρία, 

απροστάτευτα παιδιά, ανασφάλιστες μητέρες, ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι, παλιννο-

στούντες ομογενείς, άτομα σε κρίση, άνεργοι), καθώς το ελληνικό μοντέλο κοινωνικής 

πρόνοιας δεν εξασφαλίζει επαρκείς πόρους συντήρησης για κάθε άτομο που βρίσκεται 

σε κατάσταση ανάγκης μέσω της λειτουργίας ενός γενικού συστήματος ελαχίστου 

εισοδήματος31.  

Τα κατηγοριακά προγράμματα διαφοροποιούνται (ως προς την ένταση και έκταση της 

προστασίας) ανάλογα με τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται32. Εφαρμόζονται, έτσι, 

προγράμματα για: 

α. την εισοδηματική ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών, 

αποπληρωμής δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, δυσκολία 

αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα ζωής). Βλ. σχετικά B. Nolan and C.T. Whelan, “Using 

non-monetary deprivation indicators to analyze poverty and social exclusion: lessons from Europe?”, 

Journal of Policy Analysis and Management, 2010, 29. 
31 Για τη δογματική και επιχειρησιακή επεξεργασία των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος βλ. ιδίως P. 

Guibentif and D. Bouget, Minimum Income Policies in the European Union, 1997, G. Standing (ed.), Minimum 

income schemes in Europe, 2003, I. Nicaise and S. Groenez, The big holes in the net – Structural gaps in so-

cial protection and guaranteed minimum income systems in 13 EU countries, 2004 και Α. Moreira, The Acti-

vation Dilemma – Reconciling the fairness and effectiveness of minimum income schemes in Europe, 2008. 
32 Βλ. Γ. Αμίτσης, Α. Βουλγαράκη και Φ. Μαρίνη, Εγχειρίδιο ορισμού και πιστοποίησης των ομάδων στόχου 

του κοινωνικού αποκλεισμού, 2005. 
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β. την εισοδηματική ενίσχυση των γυναικών (σε περίπτωση μητρότητας) που δεν 

καλύπτονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεν διαθέτουν επαρκή μέσα 

συντήρησης, 

γ. την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία (προβλέπονται οκτώ κατη-

γορίες επιδότησης ανάλογα με το είδος της αναπηρίας), 

δ. τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων χωρίς πόρους βιοπορισμού 

(μέσω της υπαγωγής τους στο πεδίο Ειδικού Λογαριασμού του ΟΓΑ που χορηγεί 

μηνιαία επιδόματα σε ύψος ίσο με τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ), 

ε. την ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών παλιννοστούντων ομογενών και 

στ. την εισοδηματική ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων που δεν δικαιούν-

ται ή εξαντλούν το δικαίωμα τακτικής επιδότησης (ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη 

παραμονή στα μητρώα ανέργων, ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, επίδομα νεοεισερ-

χομένων στην αγορά εργασίας, επίδομα μακροχρονίως ανέργων, ειδικό βοήθημα μετά 

τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικό βοήθημα λόγω διακοπής λειτουργίας 

της εργοδότριας επιχείρησης). 

Από επιχειρησιακή άποψη, το κυριότερο μειονέκτημα της επιλογής των κατηγοριακών 

προγραμμάτων εντοπίζεται στη διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ των ομάδων 

στόχου, αφού κάθε πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικές προϋποθέσεις για τη θεμελίω-

ση δικαιώματος σε παροχές, διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παρο-

χών, διαφορετικές τεχνικές υπολογισμού του ύψους των παροχών και διαφορετικούς 

μηχανισμούς αναπροσαρμογής του ύψους των παροχών. 

Η έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελάχιστου εισοδήματος δεν μπορεί να αναπλη-

ρωθεί από τις παραδοσιακές παροχές δημόσιας αντίληψης που χορηγούνται με βάση το 

Ν.Δ. 57/73 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και 

καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων". Και τούτο γιατί το 

συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν καλύπτει κάθε περίπτωση εισοδηματικής ανεπάρκειας 

αλλά μόνο εξαιρετικές καταστάσεις, που συνήθως προκαλούνται από φυσικές 

καταστροφές ή απρόβλεπτες συνθήκες33. 

33 Βλ. ιδίως Γ. Αμίτσης, Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή 

έννομη τάξη, 2001. 
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Από την άλλη πλευρά, τα προνοιακά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες δεν 

αντανακλούν τις βασικές διαστάσεις ενός μοντέλου στοχευμένης επιλεκτικής κάλυψης, 

καθώς δεν υιοθετούν ενιαία τις αρχές της επικουρικότητας και της εξατομίκευσης, που 

θα εξασφάλιζαν την επικέντρωση των πόρων σε φτωχά άτομα και νοικοκυριά. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, επεκτείνουν τη χορήγηση παροχών σε άτομα ανε-

ξάρτητα από την έκταση της οικονομικής τους ανάγκης και την ενδεχόμενη έλλειψη 

μέσων βιοπορισμού (π.χ. επιδόματα για τα άτομα με αναπηρία).  

Η ομάδα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει το κυριότερο θεσμικό πρόβλημα κάλυψης 

αντιστοιχεί σε φτωχά άτομα ικανά και διαθέσιμα προς εργασία, τα οποία είτε δεν έχουν 

ενταχθεί ποτέ στην αγορά εργασίας ή έχουν εξαντλήσει τα δικαιώματα τους για λήψη 

τακτικών ή έκτακτων παροχών ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Τα άτομα αυτά δεν έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, γιατί δεν 

προβλέπεται ένα γενικό πρόγραμμα για κάθε άτομο σε κατάσταση οικονομικής αδυ-

ναμίας αλλά ούτε και κάποιο ειδικό πρόγραμμα για τους ανασφάλιστους ανέργους34. Η 

προστασία τους περιορίζεται στη λήψη παροχών νοσοκομειακής και ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης, χωρίς να εξασφαλίζεται ένα πλέγμα παροχών και υπηρεσιών 

ελαχίστων ορίων συντήρησης. Γίνεται, επομένως, δικαιολογημένα λόγος για την 

έλλειψη ενός δικτύου ασφαλείας που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 

και συγχρόνως θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική ένταξη των ενδιαφερο-

μένων35.  

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι προφανές ότι το υφιστάμενο μοντέλο κοινωνικής 

προστασίας δεν ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των γενικών αρχών λειτουργίας ενός 

34 Με μοναδική σημαντική εξαίρεση το επίδομα μακροχρονίως ανέργου που θεσμοθετήθηκε με την υπο-

παράγραφο ΙΑ 1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο-

μικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 
35 Βλ. ενδεικτικά Γ. Αμίτσης, «Νομικά προβλήματα ρύθμισης και εφαρμογής ενός κατώτατου εισοδήματος 

στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας», Ελληνική Δικαιοσύνη, 1992, 33, Μ. Ματσαγγάνης, Η 

κοινωνική αλληλεγγύη και οι αντιφάσεις της – Ο ρόλος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε μια 

σύγχρονη κοινωνική πολιτική, 2004, Ι. Σακέλλης (επ.), Πρόταση υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 2007, Α. Μπαλφούσιας και 

Κ. Κώτσης, Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Ε.Ε.-15 και δυνατότητες εφαρμογής του στην Ελλάδα, 2007 

και Ξ. Κοντιάδης, Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας, 2008.  
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ολοκληρωμένου συστήματος ελαχίστου εισοδήματος (όπως συνάγονται από την 

ερμηνεία συγκεκριμένων ρυθμίσεων του εθνικού, διεθνούς και κοινοτικού δικαίου 

κοινωνικής ασφάλειας)36, οι οποίες καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

α) καθολικότητα εφαρμογής (το σύστημα θα καλύπτει κάθε άτομο που βρίσκεται σε 

κατάσταση ανάγκης και δεν θα επικεντρώνεται στην "επιλεκτική κάλυψη" 

συγκεκριμένων κατηγοριών του πληθυσμού), 

β) επικουρική λειτουργία (η χορήγηση παροχών θα εξαρτάται από την αδυναμία 

κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή από τους ίδιους πόρους 

του ενδιαφερόμενου), 

γ) νομική κατοχύρωση των δικαιούχων (η ένταξη των ενδιαφερομένων στο σύστημα 

προστασίας και η λήψη των σχετικών παροχών / υπηρεσιών δεν θα εξαρτώνται από τη 

διακριτική ευχέρεια των οργάνων της διοίκησης αλλά θα προωθούνται με την πλήρωση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος), 

δ) εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης μέσω χρηματικών παροχών και 

βασικών υπηρεσιών, 

ε) εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε δωρεάν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας 

και νοσηλευτικής περίθαλψης και 

στ) ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξης των δικαιούχων στον οικονομικό και κοινωνικό 

ιστό μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης. 

Ποιοί είναι, όμως, οι κύριοι παράγοντες της θεσμικής και επιχειρησιακής υστέρησης του 

υφιστάμενου συστήματος ως προς την κάλυψη των φτωχών ατόμων και νοικοκυριών; 

Χωρίς αμφιβολία, το επικρατέστερο σενάριο αναφοράς αντιστοιχεί στην διαχρονική 

αδράνεια των οργάνων της ελληνικής πολιτείας (βουλή, κεντρική διοίκηση) για την 

36 Βλ. Γ. Αμίτσης, «Υπερεθνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του ελληνικού δικαίου κοινωνικής ασφάλειας», 

σελ. 19-56, σε Τιμητικός Τόμος Π. Αγαλλοπούλου, 2011. 
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ανάπτυξη στοχευμένων αναδιανεμητικών πολιτικών υπέρ των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού εκτός της αγοράς εργασίας37, η οποία συνδυάζεται ή ενδυναμώνεται από:  

• την παγίωση πολιτικών ιδεοτύπων κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981 – 2010 που 

υπαινίσσονταν ότι η οικονομική ανάπτυξη επαρκεί να εξαλείψει τις έντονες 

εισοδηματικές ανισότητες στην ελληνική κοινωνία, 

•  τη διάχυτη εντύπωση σε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού ότι οι ίδιοι οι φτωχοί 

φέρουν σημαντική ευθύνη για την κατάσταση τους και επομένως το κράτος δεν 

πρέπει να δεσμεύει δημόσιους πόρους υπέρ τους (η φτώχεια ως ατομικό 

διακύβευμα), 

• την αύξηση των ποσοστών παραοικονομίας και φοροδιαφυγής που ενδεχομένως 

δυσχεραίνουν την αντικειμενική καταγραφή των εισοδηματικών πηγών κάθε 

νοικοκυριού, 

• τη στόχευση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών στην ανάπτυξη των συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης και υγείας για την ικανοποίηση συλλογικών αιτημάτων 

μεγάλου ποσοστού ψηφοφόρων, 

• την περιορισμένη ενεργοποίηση ομάδων πίεσης για την εφαρμογή ενός γενικού 

προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος, που θα αντικαθιστούσε τα υφιστάμενα 

κατηγοριακά προγράμματα «πελατειακής στόχευσης» και 

• την έντονη ενεργοποίηση της οικογένειας και των άτυπων δικτύων αλληλο-

βοήθειας ως μηχανισμών αναπλήρωσης της περιορισμένης δημόσιας παρέμβασης. 

Από την άλλη πλευρά, εντοπίζονται ουσιαστικές αδυναμίες επιχειρησιακού συντονι-

σμού μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης που προωθούν πολιτικές καταπο-

λέμησης της φτώχειας, με αποτέλεσμα είτε να διαιωνίζονται επιλεκτικές παρεμβάσεις 

υπέρ συγκεκριμένων ομάδων σε βάρος κάποιων άλλων, είτε να αναπαράγονται εστίες 

στρεβλώσεων και αλληλοεπικαλύψεων, εμποδίζοντας την αποτελεσματικότητα των 

37 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να 

εκπονήσει το 2007 ένα Σχέδιο Δράσης για την εισαγωγή ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήμα-

τος, το οποίο δεν εφαρμόσθηκε εξαιτίας δημοσιονομικών περιορισμών. Βλ. σχετικά Γ. Αμίτσης και συν., Οι 

στοχευμένες πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας – Προς 

ένα νέο μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008. 
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σχετικά υψηλών κοινωνικών δαπανών38. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι σε 

αντίθεση με αρκετά άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.39, η Ελλάδα δεν διαθέτει κάποιο επιτελικό 

όργανο σχεδιασμού και παρακολούθησης των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού40. 

Υπό το πρίσμα της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, είναι προφανής η 

σκοπιμότητα αναμόρφωσης του υφιστάμενου υπολειμματικού μοντέλου για την 

αντιμετώπιση δύο βασικών προκλήσεων: την άμεση στόχευση των (περιορισμένων 

πλέον) δημόσιων πόρων σε ομάδες του πληθυσμού με αντικειμενικά προβλήματα 

συμμετοχής στον οικονομικό ιστό και την σταδιακή εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 

διαβίωσης στα φτωχά άτομα και νοικοκυριά. Οι προτεραιότητες αυτές μπορεί να 

εξυπηρετηθούν κανονιστικά με την υιοθέτηση τριών κρίσιμων νομοθετικών 

πρωτοβουλιών: 

α) εισαγωγή και πιλοτική εφαρμογή ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος 

για κάθε άτομο που αδυνατεί να εξασφαλίσει με τις δικές του δυνάμεις ένα αξιοπρεπές 

επίπεδο διαβίωσης (αρχές του 2014), 

38 Βλ. ενδεικτικά Μ. Χλέτσος, Από την πρόνοια στην εργασία, 2008 και Μ. Ματσαγγάνης, Η κοινωνική πολι-

τική σε δύσκολους καιρούς, 2011. 
39 Τα πλέον χαρακτηριστικά υποδείγματα εντοπίζονται στο Βέλγιο, όπου η Δημόσια Υπηρεσία για τον 

Προγραμματισμό της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, της Κοινωνικής Οικονομίας και της Καταπολέμησης της 

Φτώχειας (Public Service for Planning Social Integraion, Combat against Poverty and Social Economy) συ-

ντονίζει τα Δημόσια Γραφεία Κοινωνικής Βοήθειας (Centres publics d'Action sociale) και στη Μεγάλη Βρε-

τανία, όπου η Μονάδα Κοινωνικού Αποκλεισμού (Social Exclusion Unit), αυτόνομη μονάδα σε επίπεδο 

Γραφείου Πρωθυπουργού, συντόνιζε τις παρεμβάσεις των Υπουργείων για την καταπολέμηση της φτώ-

χειας. Το 2006 η Μονάδα Κοινωνικού Αποκλεισμού συγχωνεύθηκε στη Μονάδα Στρατηγικής του Γραφεί-

ου του Πρωθυπουργού (Prime Minister's Strategy Unit) και μετονομάσθηκε σε Ομάδα Εργασίας για την κα-

ταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού (Social Exclusion Task Force) με στόχο να εξασφαλίσει τον ορ-

θολογικό συντονισμού του κυβερνητικού έργου στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης. Μετά την ανάληψη 

της εξουσίας από το Συνασπισμό των Συντηρητικών και των Φιλελευθέρων το 2010, η Ομάδα Εργασίας 

καταργήθηκε (Νοέμβριος του 2010) και το προσωπικό της απορροφήθηκε από το Γραφείο για την Κοι-

νωνία των Πολιτών (Office for Civil Society). 
40 Υπό το πρίσμα αυτό, η ίδρυση μίας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης παρά τω Πρωθυπουργώ 

προτείνεται ως βασικό σενάριο συντονισμού των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας στο Ελληνικό 

σύστημα κοινωνικής προστασίας.  
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β) θέσπιση ενός ειδικού προγράμματος κάλυψης των φτωχών ανέργων χωρίς 

ασφαλιστική προστασία, που θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και 

γ) κατάργηση όλων των κατηγοριακών προνοιακών προγραμμάτων εισοδηματικής 

ενίσχυσης αμέσως μετά την ωρίμανση των προϋποθέσεων ανάπτυξης του γενικού 

συστήματος και του ειδικού προγράμματος (τέλη του 2014). 

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία στο πεδίο των πολιτικών ελαχίστου 

εισοδήματος 
Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας (social assistance / welfare) προωθούν τις πολιτικές 

εισοδηματικής ενίσχυσης των φτωχών στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας μέσω των δημόσιων προγραμμάτων ελαχίστου εισοδήματος, που 

καλύπτουν τις ανάγκες ατόμων χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης41. Η ανάπτυξή τους 

συνδέεται, βέβαια, και επηρεάζεται άμεσα από τις ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτιστικές 

και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον εφαρμογής τους. 

Η ανάλυση του περιεχομένου αντιπροσωπευτικών εθνικών προνοιακών συστημάτων 

εντοπίζει τόσο θεσμικά κατοχυρωμένες δράσεις εισοδηματικής ενίσχυσης, όσο και 

πιλοτικές / καινοτόμες παρεμβάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

προστασία συγκεκριμένων ομάδων στόχου42. Οι παροχές ελαχίστου εισοδήματος δεν 

συνδέονται κατά κανόνα με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς προσανατο-

λίζονται στην κάλυψη ανασφάλιστων ατόμων, εξαιρώντας τους εργαζόμενους και τους 

συνταξιούχους. Σε κάποια, μάλιστα, εθνικά συστήματα, τα προγράμματα λειτουργούν 

συμπληρωματικά με δράσεις που στοχεύουν στην (επαν)ένταξη των δικαιούχων στην 

αγορά εργασίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι μία 

γνήσια προνοιακή παροχή που δεν πρέπει να συγχέεται με άλλου είδους επιδόματα ή 

παροχές ασφαλιστικού χαρακτήρα (π.χ. εθνική ή βασική σύνταξη, τακτικό επίδομα 

ανεργίας, ειδικά μη ανταποδοτικά επιδόματα προς συνταξιούχους), εάν και αυτές 

41 Βλ. W. Hanesch and N. Baltzer, The role of social assistance as means of social inclusion and activation, 

2001 και C. Saraceno, Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty Regimes, 2002. 
42 Βλ. R. Van Berkel and B. Valkenburg (eds.), Making it personal – Individualizing Activation Services in the 

EU, 2007, H. Frazer and E. Marlier, Minimum Income Schemes across EU Member States – Synthesis Report, 

2009 και I. Marx and K. Nelson (eds.), Minimum Income Protection in Flux, 2012.  
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αποτελούν εξίσου σημαντική εγγύηση επαρκούς εισοδήματος για ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού. 

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε. έχει θεσμοθετήσει γενικά προγράμματα 

ελαχίστου εισοδήματος για κάθε ανασφάλιστο άτομο σε κατάσταση ανάγκης43, ενώ 

έχουν υιοθετηθεί και συμπληρωματικά κατηγοριακά προγράμματα που προσανατο-

λίζονται στη κάλυψη συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, με έμφαση στους 

ανασφάλιστους ηλικιωμένους και τους μακροχρόνια ανέργους. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 προωθούνται, μάλιστα, διαδικασίες μεταρρύθμισης των εθνικών 

προγραμμάτων, που συνδέονται με την αλλαγή του προφίλ των δικαιούχων (το 

υψηλότερο ποσοστό των ληπτών ελαχίστου εισοδήματος συγκροτείται πλέον από 

μοναχικά άπορα άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες και νέους ανέργους) και την 

εμφάνιση των νέων διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες δεν μπορούν 

να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από την αγορά εργασίας, τα άτυπα οικογενειακά 

δίκτυα και την οργανωμένη φιλανθρωπία. Οι στρατηγικές μεταρρύθμισης επικεντρώ-

νονται ιδίως στην βελτίωση των παροχών για την κατοχύρωση αξιοπρεπών όρων 

διαβίωσης και στην προώθηση των ληπτών στην αγορά εργασίας, ώστε να αμβλυνθεί 

σταδιακά η εξάρτησή τους από τη δημόσια συνδρομή44. Παράλληλα, επιδιώκονται η 

διεύρυνση του προσωπικού πεδίου εφαρμογής των προγραμμάτων σε όλους τους 

νόμιμα διαμένοντες στην επικράτεια κάθε κράτους και η ενίσχυση / βελτίωση των 

δυνατοτήτων πρόσβασης στις εισοδηματικές παροχές (ενίσχυση των μηχανισμών 

πληροφόρησης των δυνητικών ληπτών για τα δικαιώματα τους μέσω της δημιουργίας 

ειδικών δομών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

Τα προγράμματα ελαχίστου εισοδήματος στην ευρωπαϊκή περιφέρεια εξασφαλίζουν 

ένα «τελικό δίχτυ ασφάλειας» (final safety net) για την κάλυψη βασικών αναγκών 

διαβίωσης των δικαιούχων, χωρίς να προϋποθέτουν - όπως τα συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης - καταβολή προγενέστερων εισφορών, κατοχυρώνοντας, στο πλαίσιο ενός 

σφαιρικού και ολοκληρωμένου μηχανισμού καταπολέμησης του κοινωνικού 

43 Με εξαίρεση την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία. 
44 Τα πλέον αντιπροσωπευτικά θεσμικά μέτρα για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων είναι η ενί-

σχυση της αγοραστικής δύναμης των παροχών για να καλύψουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η προ-

στασία των παροχών έναντι κατάσχεσης, η προσαρμογή των συστημάτων στις ανάγκες των ληπτών και 

η παραπομπή των ληπτών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης.   
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αποκλεισμού, «το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα επαρκών πόρων και παροχών που 

εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση»45. Επομένως, αμβλύνουν τον παθητικό 

χαρακτήρα των επιδοματικών πολιτικών του κοινωνικού κράτους, επιδιώκοντας την 

κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, δεδομένου 

ότι συνδυάζουν την επιδοματική πολιτική με συμπληρωματικά μέτρα κοινωνικής 

ένταξης46, λειτουργώντας ως «εισοδηματική εγγύηση, που εξασφαλίζει ένα δίχτυ 

κοινωνικής προστασίας για άτομα που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες 

φτώχειας»47. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις των προγραμμάτων ελαχίστου εισοδήματος 

κατευθύνονται στην αποφυγή της καθήλωσης στο φαύλο κύκλο της επιδοματικής 

εξάρτησης (παγίδα της φτώχειας), που ανακυκλώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

εγκλωβίζει τους λήπτες χρηματικών παροχών σε ένα καθεστώς «ασφαλούς 

απομάκρυνσης» από τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή48.  

Απόπειρες θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος 

ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα 
(α) Η πρώτη απόπειρα θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού προγράμματος ελαχίστου 

εισοδήματος στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας επιχειρήθηκε μόλις το 

2008 μέσω της νομοθετικής εξειδίκευσης του “ορίου της σχετικής φτώχειας” με στόχο 

να καθορισθεί το πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης φτωχών 

ατόμων και νοικοκυριών από το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (βλ. άρθρο 1 του Ν. 

3631/2008). Όμως, το Ταμείο καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 

45 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τα κοινά κριτή-

ρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 92/441/ΕΟΚ, 

Επίσημη Εφημερίδα L 245/26.8.1992. 
46 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας 

για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: Προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέ-

ον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων, Βρυξέλλες, 17.10.2007, COM(2007) 620 τελικό. 
47 Βλ. EAPN, Setting minimum social standards across Europe, Summary of research and papers from Year 

1, 2006. 
48 Βλ. ιδίως J. Kvist, Activating Welfare States – Scandinavian Experiences in the 1990s, 2000, P.  Henman 

and M. Fenger, Administering welfare reform – International transformations in welfare governance, 2006, 

R. Konle-Seidl, W. Eichhorst and M. Grienberger-Zingerle, Activation Policies in Germany - From Status Pro-

tection to Basic Income Support, 2007 και Y. Jorens and S. Klosse, MISSOC Analysis 2008-Social Protection, 

Aspect of Flexicurity and Active Inclusion, 2008. 
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3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του 

δημόσιου τομέα», χωρίς να προηγηθεί κάποια ουσιαστική συζήτηση για τις συνέπειες 

σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και τις δυνατότητες υιοθέτησης ισοδύναμων 

μέτρων.  

(β) Η επόμενη θεσμική απόπειρα εντοπίζεται στη νομοθετική εξουσιοδότηση οργάνων 

της κεντρικής διοίκησης - με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την 

εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της 

ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»49 - να υιοθετήσουν έκτακτα μέτρα 

για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοι-

νωνικών ομάδων. Όμως, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου 2013 δεν είχε ενεργοποιηθεί η 

διάταξη και επομένως δεν είχε ληφθεί κανένα σχετικό μέτρο.  

(γ) Σημαντική παρέμβαση προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός δικτύου ασφαλείας 

για τους ανασφάλιστους φτωχούς ηλικιωμένους αποτελεί η κατοχύρωση του θεσμού 

της βασικής σύνταξης με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», που 

προβλέπει ότι δικαίωμα λήψης μη ανταποδοτικής σύνταξης μηνιαίου ύψους 360 

ευρώ για το έτος 2010 (όπως αναπροσαρμόζεται) θεμελιώνουν: 

«Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή 

δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης ή το 

Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

β) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα 

(5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά 

49 Η διάταξη προβλέπει ότι: «Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του 

κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των ασθενέστερων 

οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με στόχο την άμβλυνση των κοινωνι-

κοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος του προηγούμενου άρθρου. 

Ειδικότερα, με τα παραπάνω μέτρα, λαμβάνεται μέριμνα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 

φτωχών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η 

ανεργία, το γήρας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, και η απουσία εισοδήματος». 
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ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης. 

γ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου 

και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία 

που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών. 

Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω 

κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη 

διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα 

πέντε (35) ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή την κατηγορία των δικαιούχων δεν 

μεταβιβάζεται σε δικαιοδόχα πρόσωπα. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής 

σύνταξης είναι ο ΟΓΑ σε περίπτωση μη δικαιούχων αναλογικού ποσού σύνταξης και οι 

φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από τους οποίους καταβάλλεται το αναλογικό 

ποσό σύνταξης». 

(δ) Η πλέον σημαντική - εάν και αμφιλεγόμενη - παρέμβαση εντοπίζεται στην πρόβλεψη 

της πιλοτικής εφαρμογής από 1.1.201450 ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος σε δύο περιοχές της επικράτειας με βάση τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΙΑ.3. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 

Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-

ονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 51. Η επιλογή της πιλοτικής εφαρμογής δεν 

αποτελεί πρωτοβουλία του Έλληνα νομοθέτη, καθώς υιοθετήθηκε με εισήγηση του 

Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο του Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπι-

στωτικών Πολιτικών (Δεκέμβριος 2012) για την εφαρμογή του Β’ Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας, που αναφέρει χαρακτηριστικά (σ. 

52) την υποχρέωση της Κυβέρνησης για την «Υιοθέτηση νομοθεσίας που εισάγει νέα 

κοινωνικά προγράμματα, συμπεριλαμβάνοντας: 

 Επιδόματα ίσα με 200 € το μήνα, που θα δίνονται μέχρι και 12 μήνες σε μακροχρόνια 

ανέργους που εξαντλούν την μέγιστη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας (12 μήνες), 

με την προϋπόθεση ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για άλλα προγράμματα εκπαί-

50 Θα εξειδικευθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας, που δεν είχε εκδοθεί στα τέλη του Οκτωβρίου 2013. 
51 Η ρήτρα της πιλοτικής εφαρμογής δυσχεραίνει τον χαρακτηρισμό της σχετικής διάταξης ως νομοθετι-

κού μηχανισμού κατοχύρωσης ενός γενικού συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
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δευσης και έχουν οικογενειακό φορολογήσιμο εισόδημα μέχρι 10.000 €, με όριο δαπά-

νης τα 35 εκατομμύρια €. 

 Ένα πρόγραμμα εξασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος που εφαρ-

μόζεται πιλοτικά σε δύο περιοχές τις χώρες με διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες, με ένα όριο δαπάνης τα 20 εκατομμύρια €, με χρόνο έναρξης το 2014». 

Βασικές αρχές και άξονες ενός γενικού συστήματος ελαχίστου 

εισοδήματος στην Ελλάδα 
Η αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 

σε φτωχά άτομα και νοικοκυριά δεν μπορεί να καλυφθεί - υπό το βάρος τουλάχιστον 

2,5 εκ. φτωχών πολιτών52 - με την προώθηση πιλοτικών εφαρμογών επιχειρησιακής 

στόχευσης αλλά επιβάλλει την άμεση υιοθέτηση του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που θα εξειδικεύει τόσο το περιεχόμενο όσο και 

τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις αντίστοιχες υπηρεσίες και παροχές. Υπό το πρίσμα 

αυτό, η επιστημονική συζήτηση πρέπει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της δυναμικής 

ανάπτυξης ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος σε περιόδους έντονης 

ύφεσης, που προσανατολίζεται στη σύνδεση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης με τις 

οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές 

αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην οικογένεια και την αγορά εργασίας.  

Από κανονιστική άποψη, το γενικό σύστημα ελαχίστου εισοδήματος αποτελεί 

ουσιαστικά το εργαλείο των δημόσιων παρεμβάσεων για την προώθηση του μοντέλου 

στοχευμένης κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, επιδιώκοντας αφενός την 

καταπολέμηση της φτώχειας, αφετέρου την κοινωνική και οικονομική (επαν)ένταξη των 

ασθενέστερων/ευάλωτων μελών της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κατοχύρωση 

του συστήματος συνιστά σημαντικό μηχανισμό μεταρρυθμιστικής παρέμβασης στο 

πεδίο των παραδοσιακών προνοιακών πολιτικών, που επιχειρείται με γνώμονα την 

«ενεργητική στροφή» των προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης, συνδέοντας τις 

52  Το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα ορίζεται ως το 60% της διάμεσου του ισοδύναμου του συνολικού 

διαθέσιμου εισοδήματος σύμφωνα με τη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 

Νοικοκυριών (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) που διενεργείται από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ, στις 9.12.2011 το χρηματικό όριο 

της φτώχειας ανερχόταν στο ετήσιο ποσό των 6.591 ευρώ ανά άτομο (για τα εισοδήματα του 2010). 
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παροχές με την εργασιακή ένταξη και υιοθετώντας αυστηρά κριτήρια επιλεκτικότητας 

στην άσκηση μέτρων κοινωνικής πολιτικής.  

Το προτεινόμενο γενικό σύστημα ελαχίστου εισοδήματος δεν αντιστοιχεί στη 

μονοδιάστατη χορήγηση χρηματικών παροχών, αλλά συνθέτει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: α) μία θεσμικά 

κατοχυρωμένη προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, που εξασφαλίζει υπό 

προϋποθέσεις σε κάθε φτωχό πολίτη ένα εγγυημένο όριο διαβίωσης, β) ένα πακέτο 

ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας για άτομα που αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα 

εξαιτίας ηλικίας, ασθένειας ή αναπηρίας, γ) ένα πλέγμα προγραμμάτων ενεργοποίησης 

και προώθησης στην αγορά εργασίας ανέργων που είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς 

απασχόληση. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το προτεινόμενο σύστημα απομακρύνεται - 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους που οδηγούν στη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό - από την ομοιόμορφη καθολική προστασία, προσανατολίζοντας 

τις κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες στις πλέον ευπαθείς ομάδες.  

Οι αρχές του συστήματος 
Οι αρχές του συστήματος απορρέουν από τις βασικές διαστάσεις του μοντέλου 

στοχευμένης κάλυψης και εμπνέονται από τις νέες κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες 

περί ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού53. 

α) Η αρχή της επικουρικότητας τυποποιεί την παρέμβαση του συστήματος για την 

κάλυψη μόνο των αναγκών εκείνων, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από 

τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 

Οι συνέπειες της αρχής της επικουρικότητας καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, όταν οι ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν εξ ίσου αποτελεσματικά από ένα φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης. 

53 Για τη σχετική συζήτηση βλ. ιδίως N. Morel, B. Pallier and J. Palme (eds.), Towards a social investment 

welfare state? Ideas, policies and challenges, 2013 και European Commission, Follow-up on the implementa-

tion by the Member States of the 2008 European Commission recommendation on active inclusion of people 

excluded from the labour market - Towards a social investment approach, Social Investment Package, 

SWD(2013) 39/20.2.2013. 
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• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, όταν οι ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν από την απασχόληση ή τα περιουσιακά 

του στοιχεία. 

• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών και υπηρεσιών, όταν οι ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέλη της οικογένειάς του, ιδίως 

όταν αυτά έχουν υποχρέωση συντήρησής του (εδώ για παράδειγμα εντάσσεται το 

καθήκον διατροφής των γονέων απέναντι στα τέκνα τους). 

• Επιβάλλεται η διακοπή της χορήγησης παροχών και υπηρεσιών, όταν εξασφα-

λισθούν οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του ενδιαφερόμενου. 

β) Η αρχή της εξατομίκευσης τυποποιεί την ενεργοποίηση του συστήματος σε σχέση με 

την εξειδίκευση της ανάγκης των ενδιαφερομένων να ενταχθούν σε προγράμματα 

προστασίας. Η εφαρμογή της συμβάλλει ουσιαστικά στην τυποποίηση της κοινωνικής 

και οικονομικής ανάγκης, ύστερα από τη στάθμιση των επιθυμιών του ενδιαφερόμενου 

αναφορικά με τη μορφή και την έκταση της κοινωνικής κάλυψης. 

γ) Η συνέργεια μεταξύ των πολιτικών ελαχίστου εισοδήματος και των πολιτικών 

απασχόλησης αποτελεί αρχή που συνδέεται με την οικονομική ένταξη των ληπτών, 

όπως αυτή έχει μετασχηματισθεί σε οργανωτικό επίπεδο μέσω της πρόβλεψης 

ενεργητικών μέτρων στα παραδοσιακά μοντέλα ελαχίστου εισοδήματος. Αρκετά εθνικά 

συστήματα προωθούν ιδίως κατά τη διάρκεια μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων την 

ολοκληρωμένη υποστήριξη των προνοιακών ληπτών μέσω προγραμμάτων εξατομικευ-

μένης προσέγγισης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, δία βίου μάθησης και 

επιδοτούμενης απασχόλησης54, παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας.  

δ) Η ενεργοποίηση των αποκλεισμένων ατόμων είναι μία γενική αρχή που απορρέει από 

την ανάγκη ενσωμάτωσής τους (integration) στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό55. 

54 Για μια συγκριτική επισκόπηση των πλέον αντιπροσωπευτικών σχετικών εθνικών στρατηγικών βλ. N. 

Gilbert and R. Van Voorhis (eds.), Activating the unemployed – A comparative analysis of work-oriented pol-

icies, 2001 και R. Van Berkel and I. Hornemman (eds.), Active Social Policies in the EU – Inclusion through 

Participation?, 2002. 
55 Για το θεωρητικό υπόβαθρο της αρχής της ενεργοποίησης βλ. European Foundation for the Improve-

ment of Living and Working Conditions, Linking Welfare and Work, 1999 και J. F. Handler, Social Citizen-

ship and Workfare in the United States and Western Europe - The Paradox of Inclusion, 2004.   
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Συνήθως, εξειδικεύεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων που εμφανίζουν το κοινό 

χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να εμπλακούν με δικές τους 

πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και κοινωνικής συμμετοχής. Όμως, την 

περίοδο αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η τυποποίηση των 

προϋποθέσεων εφαρμογής παρόμοιων τεχνικών56. Η σχετική συζήτηση αναδεικνύει, 

μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις που απασχολούν τους σχεδιαστές μέτρων 

ενεργοποίησης των αποκλεισμένων ατόμων: α) το πλαίσιο λειτουργίας των τεχνικών 

(οι τεχνικές ενεργοποίησης μπορούν είτε να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο επίπεδο 

διαρθρωτικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού από-

κλεισμού, είτε να αποτελέσουν απλώς μηχανισμούς για τη διαχείριση των φαινομένων 

αυτών και την άμβλυνση των συνεπειών τους), β) οι στρατηγικές προτεραιότητες των 

τεχνικών (οι τεχνικές αυτές εμπνέονται συνήθως από την ανάγκη προστασίας της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας των δικαιούχων· υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η 

εισαγωγή τους απορρέει από αντιλήψεις περί κοινωνικού ελέγχου των προνοιακών 

δικαιούχων, οι οποίες επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα αποτροπής ενδεχομένων 

καταχρήσεων των δημοσίων συστημάτων πρόνοιας από άτομα που δεν δικαιούνται να 

υπαχθούν στο προστατευτικό τους πλαίσιο), γ) η διάρκεια εφαρμογής των τεχνικών 

(εδώ, το κύριο ζήτημα εντοπίζεται στους προσανατολισμούς των μέτρων σε σχέση με 

την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης των δικαιούχων ή απλώς την 

παροχή κινήτρων και ευκαιριών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο), δ) η φύση των 

τεχνικών (υποχρεωτική ή ελεύθερη επιλογή τους από τους λήπτες και τους ενδιαφε-

ρόμενους να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής ενός προνοιακού συστήματος), ε) οι 

συνέπειες εφαρμογής των τεχνικών (οι συνέπειες μπορούν να περιλαμβάνουν την 

εξασφάλιση νέων ευκαιριών και κινήτρων για εργασιακή και κοινωνική ένταξη, την 

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέ-

σεων ή τη συνδυαστική εφαρμογή των δύο μοντέλων) και στ) τα εργαλεία εφαρμογής 

των τεχνικών. 

Το περιεχόμενο του συστήματος 
Το περιεχόμενο του συστήματος υιοθετεί τις γενικές αρχές των ενεργητικών 

προνοιακών πολιτικών, εξασφαλίζοντας - παράλληλα με την εισοδηματική στήριξη - τη 

56 Βλ. ιδίως S. Betzel and S. Bothfeld (eds.), Activation and Labour Market Reforms in Europe, 2011. 
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διασύνδεση των δικαιούχων και των μελών των οικογενειών τους με τις πολιτικές 

υγείας, προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, 

αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήματος μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 

• Απευθύνεται σε πρόσωπα ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) ετών ή 

σε ανήλικους με εξαρτώμενα μέλη που δεν συντηρούνται από τους γονείς τους. 

• Καλύπτει πρόσωπα ικανά προς εργασία ή πρόσωπα που για ιδιαίτερους λόγους (ά-

τομα με αναπηρίες, άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.) δεν μπορούν 

να απασχοληθούν. 

• Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πεδίο εφαρμογής του προϋποθέτει την πλή-

ρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (κατάσταση απασχόλησης, συνθήκες διαβίω-

σης, περιουσιακά στοιχεία δικαιούχου κ.λπ.). 

• Οι χρηματικές παροχές του δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και καταβάλλονται 

σε μηνιαία βάση για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών των δικαιούχων. 

• Η χορήγηση των παροχών δεν είναι απεριόριστη αλλά εξαρτάται από την εκτίμηση 

της συμπεριφοράς (συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες) και του προφίλ των εν-

διαφερομένων (απασχόληση του δικαιούχου, μεταβολή του οικογενειακού εισοδή-

ματος του δικαιούχου κ.λπ.). 

• Λειτουργεί συμπληρωματικά με πολιτικές φροντίδας, ενεργοποίησης, κοινωνικής 

και επαγγελματικής (επαν)ένταξης. 

Οι επωφελούμενοι του συστήματος 
Το σύστημα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ή νοικοκυριών, το 

εισόδημα των οποίων δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης και 

κυμαίνεται κάτω από ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο όριο συντήρησης 57 . 

57 Το όριο συντήρησης δεν ταυτίζεται de facto με το όριο της σχετικής φτώχειας (60% του διάμεσου ισο-

δύναμου διαθέσιμου εισοδήματος σε εθνική βάση) της Ε.Ε., αλλά προσδιορίζεται σύμφωνα με υπέρτερες 

εθνικές κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες και δημοσιονομικές επιλογές. Βλ. σχετικά την κλασσική ανά-

λυση του J. Veit-Wilson, Setting adequacy standards – How governments define minimum incomes, 1998. 
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Προσανατολίζεται, επομένως, να καλύψει επικουρικά κατηγορίες του πληθυσμού που 

αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους και ανάγκες. 

Δικαιούχοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες χωρών που καλύπτονται από διμερείς συμβάσεις μεταξύ 

της Ελλάδας και της χώρας προέλευσης (με βάση το καθεστώς της αμοιβαιότητας) ή 

πολυμερείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, υπήκοοι 

τρίτων χωρών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 (επί μακρόν διαμένοντες), και αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

α) ο ενδιαφερόμενος είναι ηλικίας 1858 έως 65 ετών59, 

β) το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει το όριο συντήρησης (το ποσό αυτό 

επαυξάνεται κατά 70% - 100% για κάθε ενήλικο και κατά 50% για κάθε ανήλικο 

προστατευόμενο μέλος), 

γ) δεν απασχολείται με καθεστώς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (με την 

εξαίρεση των εργαζομένων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις Περιορισμένης Ευθύνης του Ν. 

2716/1999 ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς Κοινωνικής 

Οικονομίας του Ν. 4019/2011), 

δ) δεν λαμβάνει επίδομα τακτικής ανεργίας (ανταποδοτική κοινωνικοασφαλιστική 

παροχή), 

ε) δεν λαμβάνει κύρια σύνταξη από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (ανεξάρτητα από 

την κατηγορία και το ύψος της σύνταξης), 

58 Άτομα ηλικίας 0-18 ετών χωρίς γονείς θα παραπέμπονται σε ένα ειδικό πρόγραμμα με βάση το υφι-

στάμενο μοντέλο εισοδηματικής ενίσχυσης των απροστάτευτων παιδιών (Ν. 4051/1960, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει). 
59 Τα άτομα που συμπληρώνουν το 65ο έτος θα παραπέμπονται είτε στο πρόγραμμα της βασικής σύντα-

ξης (σε ισχύ από 1.1.2015), είτε σε ένα ειδικό πρόγραμμα με βάση το υφιστάμενο μοντέλο του Ειδικού Λο-

γαριασμού συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΟΓΑ (Ν. 

1296/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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στ) συμμετέχει ενεργητικά σε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης και 

κατάρτισης (εξαιρούνται πρόσωπα που δεν μπορούν να εργασθούν για αντικειμενικούς 

λόγους), αποδεχόμενος την κάλυψη οποιασδήποτε κενής θέσης εργασίας που θα του 

υποδείξει ο ΟΑΕΔ ή τη συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και 

επιχειρηματικότητας, 

ζ) έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες χορήγησης άλλου ισοδύναμου επιδόματος από 

φορείς κοινωνικής προστασίας, 

η) παρέχει όλα τα αποδεικτικά που κρίνονται απαραίτητα για την εκτίμηση της 

ατομικής και οικογενειακής του οικονομικής κατάστασης, ενώ ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία για μεταβολή του ατομικού ή οικογενειακού του εισοδήματος. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος  
Το σύστημα προβλέπει τη χορήγηση εισοδηματικών παροχών και υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας, που συνδυάζονται με υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, 

ώστε να εμπλακούν με δικές τους πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και 

κοινωνικής συμμετοχής. 

Α. Οι εισοδηματικές παροχές 
Το ύψος της παροχής του ελαχίστου εισοδήματος ισούται με τη διαφορά μεταξύ του 

ποσού του εγγυημένου ορίου συντήρησης και του συνόλου των εισοδημάτων του 

δικαιούχου και της οικογένειάς του. Συνεπώς το ποσό της παροχής διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ορίου για κάθε τύπο νοικοκυριού και 

του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού. Ως εισόδημα αναφοράς θεωρείται το 

«καθαρό» οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των 

φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ενώ για την τεκμηρίωση του 

απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους. 

Η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος χορηγείται κάθε μήνα. Η καταβολή 

αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα μετά το μήνα ένταξης του δικαιούχου στο 

πρόγραμμα και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου ο 

δικαιούχος απεντάσσεται από το πρόγραμμα. Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι της 

εισοδηματικής ενίσχυσης οφείλουν να συμμετάσχουν σε ενέργειες που στοχεύουν στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων τους για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας, η χορήγηση της παροχής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το 
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οποίο ο δικαιούχος αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει στις ενέργειες που στοχεύουν στη 

βελτίωση των ικανοτήτων του ή δεν δέχεται να απασχοληθεί σε συγκεκριμένη θέση 

εργασίας που θα του προτείνει ο ΟΑΕΔ. 

Β. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 
Προτεραιότητα του συστήματος δεν αποτελεί μόνο η εισοδηματική ενίσχυση των 

δικαιούχων αλλά και η ολοκληρωμένη κοινωνική τους προστασία. Στο πλαίσιο αυτό, η 

σύνδεση της χορήγησης χρηματικών παροχών με ολοκληρωμένα μέτρα αντιμετώπισης 

κοινωνικών προβλημάτων συμβάλλει στην πρόληψη / άμβλυνση του κινδύνου 

κοινωνικών διακρίσεων60.  

Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας περιλαμβάνουν την ατομική συμβουλευτική 

υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της 

οικογένειάς τους και στη συνέχεια την αναζήτηση της βέλτιστης δυνατής λύσης για το 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, η οποία κατά κανόνα μπορεί να προσφερθεί από τις 

δομές που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης κ.λπ. Με βάση τις νέες απαιτήσεις, καλύπτουν και τις περιπτώσεις 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών που αδυνατούν, σε μακροχρόνια βάση, να εξοφλήσουν το 

σύνολο των χρεών τους, παρέχοντας πρόσβαση σε ειδική ενημέρωση συμβουλευτικής 

χρέους, εξειδικευμένη υποστήριξη και νομική συνδρομή61. 

Γ. Οι υπηρεσίες ενεργοποίησης 
Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά τους δυνητικούς δικαιούχους των χρηματικών 

παροχών που είναι σε θέση να εργασθούν και επικεντρώνεται στην ενίσχυση του 

εργασιακού τους ήθους, την τακτική επαλήθευση και παρακολούθηση της συμμετοχής 

τους στο σύστημα καθώς και τη χορήγηση εξατομικευμένων υπηρεσιών ενημέρωσης, 

συμβουλευτικής υποστήριξης κ.λπ. Υπό το πρίσμα αυτό, οι δικαιούχοι παραπέμπονται 

σε μέτρα ενεργητικής στήριξης που περιλαμβάνουν την κάλυψη προτεινόμενης θέσης 

εργασίας, τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, την επιστροφή 

60 Οι πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης χρειάζεται να συμπληρωθούν με αποτελεσματικές πολιτικές 

καταπολέμησης των διακρίσεων, αφού, για πολλές πληθυσμιακές ομάδες και μεμονωμένα άτομα οι ρίζες 

της φτώχειας πολύ συχνά πρέπει να αναζητηθούν σε ένα σύνθετο πλέγμα περιορισμών πολιτικής υφής 

που στερούν ευκαιρίες και δικαιώματα διαθέσιμα σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες.  
61 Βλ. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Πίστωση και κοινωνικός αποκλεισμός στην κοινω-

νία της αφθονίας, Γνωμοδότηση, Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2007. 
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στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης 

επαγγελματικής εμπειρίας. 

Η χρηματοδότηση του συστήματος 
Η χρηματοδότηση του συστήματος καλύπτει το σύνολο των δαπανών για την ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων αποτελεσματικής εκπλήρωσης των στόχων του. Ως βασικές 

δαπάνες προσδιορίζονται το κόστος των χρηματικών παροχών, το κόστος νέων 

προσλήψεων, οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης νέων συστημάτων πληροφορικής και 

εξοπλισμού κλπ. Κατά την διάρκεια ανάπτυξης, όμως, των σχετικών προγραμμάτων, οι 

σχεδιαστές πολιτικής και τα όργανα υλοποίησής της πρέπει να επιδιώξουν να 

καλύψουν σημαντικό τμήμα των δαπανών με τις ακόλουθες διαδικασίες: 

α) Εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας στην επιδοματική κάλυψη των φτωχών ατόμων και 

νοικοκυριών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν ιδίως από: 

• τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών / κανονιστικών ρυθμίσεων περί προ-

στασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 

• την κατάργηση των κατηγοριακών προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης, 

• την εξοικονόμηση πόρων από τα παραδοσιακά προγράμματα επιδοματικής 

ενίσχυσης λόγω της εισαγωγής ολοκληρωμένων διαδικασιών εργασιακής ένταξης 

των ανέργων, 

• την ενίσχυση του εργασιακού ήθους των ανέργων, 

• την ενίσχυση της απόδοσης συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου των προϋποθέσεων 

ένταξης στο σύστημα ελαχίστου εισοδήματος, 

• την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για τη χο-

ρήγηση και παρακολούθηση των επιδομάτων, 

• την αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών της κεντρικής διοίκησης και των 

φορέων εφαρμογής. 

β) Αξιοποίηση υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης για την κάλυψη των υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και ενεργοποίησης, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν ιδίως από 

πόρους των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) 
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στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής Ε.Ε. 202062, αλλά και πόρους από 

Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών (ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα, Συμβούλιο της Ευρώπης). 

Βασική πηγή χρηματοδότησης του νέου συστήματος θα είναι ο κρατικός 

προϋπολογισμός (καλύπτοντας αποκλειστικά τις δαπάνες των χρηματικών παροχών) με 

συμπλήρωση πόρων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης63 και αξιοποίηση 

εσόδων από τις ακόλουθες πηγές: 

• την ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των ανέργων, 

• τους πόρους του Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3522/2007), 

• δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διαθέ-

σουν πόρους για την δημιουργία θέσεων εργασίας υπέρ ειδικών κατηγοριών ανέργων, 

• τη δημιουργία επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας (Ν. 4019/2011 «Κοινωνική 

Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις») από ανέργους 

και άλλες ομάδες με προβλήματα απασχόλησης. 
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5. Πορίσματα των συζητήσεων σε ομάδες 
 

Η συζήτηση στις ομάδες διενεργήθηκε γύρω από τις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες: 

Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα των πολιτικών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-

ματος 

Β. Στόχευση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες ανάγκες επιμέρους ομάδων-

στόχου) 

Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος: δημοσιονομικοί, διοικητικοί-οργανωτικοί, κοινωνικοί 

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της κοινωνικής συνοχής) 

 

5.1 Πορίσματα της συζήτησης στην Ομάδα 1 

Ολυμπία Καμινιώτη, Κωνσταντίνα Μπασκόζου, ΕΙΕΑΔ 

Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα πολιτικών ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 
Επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με εισοδηματι-

κή ενίσχυση και παράλληλες ενέργειες για την ενσωμάτωση των ατόμων του νοικοκυ-

ριού που πλήττονται από φτώχεια, αποτελεί καταρχάς θετική εξέλιξη. Σημειώθηκε ότι η 

εξέλιξη αυτή προήλθε ως μνημονιακή πολιτική.  

Επισημάνθηκε από συμμετέχοντα ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει να ε-

ξεταστεί στο πλαίσιο της γενικότερης προνοιακής πολιτικής. Το ελληνικό προνοιακό 

σύστημα χαρακτηρίζεται από προβλήματα, κατακερματισμού, αδικιών και αναποτελε-

σματικότητας.  

Συζητήθηκε ο βαθμός στον οποίο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί δικαίωμα 

του ατόμου ή υποχρέωση της πολιτείας για κάποιας μορφής επιδοματική ενίσχυση. Η 

υιοθέτηση της πρώτης φιλοσοφίας μειώνει το στιγματισμό και βοηθά – με την υιοθέτη-

ση των κατάλληλων εξατομικευμένων συμπληρωματικών υπηρεσιών – στη μείωση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η δεύτερη ενδεχομένως ενισχύει τον κοινωνικό στιγματισμό 
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και θέτει το βάρος της ευθύνης καταρχάς στο άτομο που βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Ο 

επικοινωνιακός τρόπος που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την ενημέρωση για το μέτρο – 

χωρίς να αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στην υλοποίηση - επηρεάζει την απο-

τελεσματικότητα του μέτρου.  

Η υιοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θεωρήθηκε θετική εξέλιξη στην 

περίοδο που διανύουμε, που έχει οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και στη δημιουργία νέας γενιάς φτωχών – εργαζομένων και μη. Θεωρήθη-

κε ότι, υπό την προϋπόθεση διαφανούς και αποτελεσματικής υλοποίησης, μπορεί να 

συμβάλει στην αναχαίτιση της κατάστασης αυτής. Βεβαίως, αν δεν τηρηθούν οι παρα-

πάνω όροι, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξήσει τα ήδη διογκωμένα κοινωνικά προβλήματα.  

Β. Στοχοθέτηση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες 

ανάγκες επιμέρους ομάδων στόχου) 
Η ομάδα στόχου που έχει προσδιοριστεί για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος είναι τα άτομα που πλήττονται από ακραία φτώχεια. Ο προσδιορισμός 

των δικαιούχων συνεπώς αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της εφαρμογής του μέτρου.  

Τόσο ο προσδιορισμός των δικαιούχων όσο και ο προσδιορισμός της εισοδηματικής 

βοήθειας και των συμπληρωματικών ενεργειών αποτελούν αντικείμενο προβληματι-

σμού. Δεν είναι ίδιες οι πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη που έχουν εντάξει το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην προνοιακή τους πολιτική. Αρκετά διαφορετικά είναι 

και τα προνοιακά συστήματα των διαφόρων χωρών που έχουν εντάξει το ελάχιστο εγ-

γυημένο εισόδημα στα μέτρα πολιτικής που υλοποιούν.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού της χώρας, κυρίως συντα-

ξιούχοι και ανάπηροι, που δεν καλύπτονται από το υπάρχον ελληνικό προνοιακό σύ-

στημα. Επίσης, δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι φτωχοί άνεργοι. Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι ενώ στην εργασιακή ζωή οι κρατήσεις είναι ανάλογες του μισθού, στο επίπεδο ανερ-

γίας δεν εφαρμόζεται αντίστοιχη πολιτική. Επιπροσθέτως, ένα μεγάλο τμήμα των ανέρ-

γων στην Ελλάδα δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας και αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλή-

ματα (ασφάλιση υγείας, κ.λπ.).  

Προτάθηκε στα κριτήρια επιλεξιμότητας εκτός από το εισόδημα και την οικογενειακή 

κατάσταση, να συνεκτιμηθεί η διαθεσιμότητα προς εργασία, με δυνατότητα αποκλει-

σμού των ατόμων που δεν αναλαμβάνουν θέση απασχόλησης. Ανάλογα κριτήρια προ-
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τάθηκαν σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτι-

κή εκπαίδευση.  

Σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος ως κριτηρίου για τον προσδιορισμό των 

δικαιούχων, προτάθηκε να εξεταστεί το εισόδημα όχι σε μία δεδομένη στιγμή αλλά σε 

βάθος χρόνου για τον εντοπισμό των δικαιούχων που έχουν πραγματική ανάγκη. Για 

παράδειγμα, άτομο με μηδενικό εισόδημα σε μία δεδομένη στιγμή, είναι δυνατόν να έχει 

εισοδήματα-πλούτο από παρελθόντα έτη που να του επιτρέπουν να ζει αξιοπρεπώς. Α-

ντίθετα, άτομο με ελάχιστο εισόδημα για σειρά ετών και χωρίς περιουσιακά στοιχεία 

αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Σημαντική είναι επίσης η συνεκτίμηση 

των οικονομικών υποχρεώσεων του ατόμου/νοικοκυριού. Η ύπαρξη υψηλών υποχρεώ-

σεων είναι σε πρώτη ανάγνωση ένδειξη προβλήματος αλλά ενδεχομένως να δικαιολο-

γούνται από αδήλωτη απασχόληση και αδήλωτα εισοδήματα. Σημειώθηκε από συμμε-

τέχοντα ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η εμπειρία των φορολογικών αρχών στη δια-

χωρισμό των περιπτώσεων που χρήζουν αμεσότερης βοήθειας. Από εκπρόσωπο ΜΚΟ 

σημειώθηκε ότι και οι ίδιες οι ΜΚΟ χρησιμοποιούν ανάλογες πρακτικές για τον προσδι-

ορισμό των ατόμων και νοικοκυριών που πλήττονται εντονότερα από φτώχεια και κοι-

νωνικό αποκλεισμό. 

Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: δημοσιονομικοί, διοικητικοί-

οργανωτικοί, κοινωνικοί 
Σχετικά με τον προσδιορισμό του επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

υπάρχουν διάφορες απόψεις σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Ένα θέμα είναι ο βαθμός 

στον οποίο υπολογίζονται άλλα επιδόματα.  

Ένα άλλο ζήτημα είναι αν πρόκειται για απλή εισοδηματική στήριξη ή για ολοκληρωμέ-

νη παρέμβαση και ειδικά στο κομμάτι της απασχόλησης. Η μορφή που τελικώς θα πάρει 

η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνδέεται και με τον φορέα που 

θα έχει την ευθύνη υλοποίησης.  

Επισημάνθηκε ότι το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την υπάρχουσα 

δημόσια συζήτηση, διαμορφώνεται αυθαίρετα. Το ορθότερο θα ήταν να καθοριστεί ως 

ποσοστό του κατώτατου μισθού, ώστε αφενός να εξασφαλίζει κάποιο ελάχιστο επίπεδο 
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διαβίωσης και αφετέρου να μην λειτουργεί ανασταλτικά στην εξεύρεση απασχόλησης 

από τον άνεργο.  

Δεδομένου ότι τα θέματα πρόνοιας εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ερ-

γασίας, προτάθηκε ο ΟΑΕΔ ως ο καταλληλότερος φορέας υλοποίησης του μέτρου, αλλά 

με τη συμβολή άλλων εμπλεκομένων φορέων όπως η ΔΟΥ και οι κοινωνικές υπηρεσίες 

των δήμων. Σύμφωνα με μία άλλη πρόταση, είναι προτιμότερο άλλος φορέας να υλο-

ποιήσει το πρόγραμμα και άλλος να το αξιολογήσει. 

Αναφέρθηκε ότι η παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης δεν είναι απαραίτητο να λάβει τη 

μορφή μετρητών αλλά θα μπορούσε να χορηγηθεί μέσω κουπονιών για την πληρωμή 

της ΔΕΗ, βασικών τροφίμων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται η χρήση της εισοδηματικής ενίσχυσης για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν 

προάγουν την κατάσταση του ατόμου/νοικοκυριού που αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. αγορά ποτών, κ.λπ.). 

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής) 
Σύμφωνα με τη στοχοθέτηση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καλείται να αντιμετω-

πίσει την ακραία φτώχεια. Εκφράστηκε ο φόβος ότι στην καλύτερη περίπτωση θα κα-

λύψει μόνο το πρόβλημα στην ακραία αυτή μορφή, αφήνοντας ακάλυπτο το μεγάλο 

τμήμα των φτωχών στη χώρα. Επίσης εκφράστηκαν φόβοι ότι μπορεί να μείνουν ακά-

λυπτες συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό α-

ποκλεισμό. 

Το θέμα της καθολικότητας ή όχι του συστήματος συζητήθηκε σχετικά με τα πλεονε-

κτήματα και τα μειονεκτήματα που δημιουργούνται. Η καθολικότητα διασφαλίζει τη 

συμμετοχή περισσοτέρων δικαιούχων στο σύστημα αλλά απαιτεί περισσότερους πό-

ρους. Ενέχει επίσης τον κίνδυνο παροχής σε άτομα/νοικοκυριά που δεν αντιμετωπίζουν 

σοβαρό πρόβλημα. Η καθολικότητα δεν απαλείφει αλλά μειώνει τον κίνδυνο κοινωνι-

κού αποκλεισμού.  

Η μορφή της σύμπραξης των διαφόρων φορέων δημιουργεί επίσης ευκαιρίες αλλά και 

κινδύνους. Μοιάζει να προωθείται ο ρόλος του κράτους ως ρυθμιστή των παροχών και 

παράλληλα η δράση των ΜΚΟ για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Η κατάστα-

ση αυτή δημιουργεί προβλήματα σχετικά με την ευθύνη παροχής ανάλογων δράσεων.  
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Η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με εισοδηματική ενίσχυ-

ση και συμπληρωματικές παροχές αποτελεί μια ευκαιρία αντιμετώπισης κάποιων α-

κραίων φαινομένων φτώχειας και παράλληλα ανοίγει τη συζήτηση αναμόρφωσης του 

προνοιακού συστήματος στη χώρα. Σε σχέση με την υιοθέτηση του ελάχιστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος τίθεται ένα δίλημμα, κάποιες φορές, αν θα πρέπει να εξεταστεί συνο-

λικά το προνοιακό σύστημα και αν έχει νόημα η υιοθέτηση του μέτρου χωρίς να τεθούν 

γενικότερα προβλήματα. Η γενικότερη αναμόρφωση του προνοιακού συστήματος είναι 

επιθυμητή αλλά η αναμονή της αναδιάρθρωσής του δεν κρίνεται σκόπιμο να λειτουρ-

γήσει ανασταλτικά στην εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Σημαντική κρίνεται η παρακολούθηση της πιλοτικής δράσης ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την πορεία της μέτρου. Η εξατομικευμένη παροχή συμπληρωματι-

κών υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη και εξίσου σημαντική με την εισοδηματική ενί-

σχυση. 

 

5.3 Πορίσματα της συζήτησης στην Ομάδα 2 

Θεόδωρος Μητράκος, Τράπεζα της Ελλάδος, Χριστίνα Τσιάμα, ΕΙΕΑΔ 

Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα των πολιτικών του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 
Έγινε καταρχήν γενικά αποδεκτή η ανάγκη εφαρμογής του μέτρου του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος από τους συμμετέχοντες. Διατυπώθηκε η άποψη ότι το μέτρο 

είναι αναγκαίο και ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας. Διατυπώθηκε πα-

ράλληλα ο φόβος ότι θα προκύψουν προβλήματα στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση 

του μέτρου, αν δεν είναι απολύτως ξεκάθαροι οι όροι υλοποίησης και αν δεν σχεδιαστεί 

αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης. Διατυπώθηκε η άποψη ότι, το άτυπο κοινωνικό κράτος 

που υπάρχει στη χώρα ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσκολίες στην αξιολόγηση. Έγινε 

κοινά αποδεκτό ότι, εάν δεν σχεδιαστεί σωστά και δεν υπάρχει αυστηρή 

παρακολούθηση κατά την υλοποίησή του, είναι πολύ πιθανό να είναι σχεδόν εκ των 

προτέρων προδιαγεγραμμένη η αποτυχία του. Είναι αναγκαίο να δοθούν συγκεκριμένοι 

λόγοι από τους υπεύθυνους της εφαρμογής, εάν κάτι δεν πάει καλά. Σε περίπτωση που 
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κάτι δεν πάει καλά στην εφαρμογή του μέτρου, να αιτιολογηθούν πλήρως οι λόγοι της 

αποτυχίας.  

Επισημάνθηκε ότι, η φτώχεια έχει μετακινηθεί από τους αγροτικούς πληθυσμούς στις 

αστικές περιοχές και από τους μη εκπαιδευμένους ανθρώπους σε καλά εκπαιδευμένους. 

Η περίπτωση της Ελλάδας συσχετίστηκε με της Αργεντινής, όπου αυτοί που 

περισσότερο επηρεάστηκαν από την κρίση και βίωσαν την αλλαγή στα μέχρι τότε 

οικονομικά δεδομένα τους ήταν όσοι ανήκαν στην μεσαία τάξη. 

Ετέθη το ερώτημα, εάν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ως δίχτυ προστασίας, θα θέσει 

ως έναν από τους στόχους του το να ωθήσει κάποιες ομάδες να βγούν από το πλαίσιο 

της «ακραίας φτώχειας», ώστε η παρουσία τους σε αυτό να είναι παροδική και να μην 

εξελιχθεί σε μόνιμη. Δόθηκε το παράδειγμα των ατόμων ή των οικογενειών που 

βρέθηκαν σ’ αυτή την κατάσταση πρόσφατα, εξαιτίας της παρούσας οικονομικής 

συγκυρίας. Στη συζήτηση έγινε επανειλημμένα αναφορά στη φιλοσοφία της 

λειτουργίας του μέτρου, ως «trambolino», με την έννοια του να δώσει ώθηση να βγουν 

κάποιοι από την κατάσταση που έχουν περιέλθει. Υπήρξε συμφωνία των 

συμμετεχόντων ως προς τη φυσιογνωμία αυτή του μέτρου, το οποίο χαρακτηρίστηκε 

ως καθολικό και μόνιμο, με στόχο, μεταξύ άλλων, να στηρίξει τα άτομα που εμπίπτουν 

στην κοινωνική αυτή ομάδα, στην προσπάθεια τους να βγουν από το πλαίσιο της 

«ακραίας φτώχειας». Για το λόγο αυτό, πρέπει να συνοδεύεται και από ορισμένες 

συνοδευτικές υπηρεσίες. 

Β. Στόχευση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες ανάγκες 

επιμέρους ομάδων-στόχου) 
Καταρχήν, σημειώθηκε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που 

διαβιούν σε συνθήκες «ακραίας φτώχειας». Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

χαρακτηρίστηκε ως «εισόδημα αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας», δηλαδή του 5-

6% του κάτω μέρους της εισοδηματικής κατανομής.  

Υπήρξε από κάποιους συμμετέχοντες έντονος προβληματισμός, σχετικά με το ζήτημα 

των νέων, που εξαρτώνται οικονομικά, ακόμη και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις 

σπουδές τους, από τους γονείς τους, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να διασφαλίσουν 

το απαραίτητο εισόδημα για την ανεξαρτητοποίησή τους. Επισημάνθηκε η πρακτική 

στήριξη της οικογένειας στα νεαρότερα μέλη της με την μορφή της παροχής τροφής και 
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στέγης. Η στέγη κάποιες φορές παίρνει και την μορφή παραχώρησης ανεξάρτητου 

χώρου. 

Τέθηκαν τα ερωτήματα, εάν τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αυτής ομάδας μπορεί 

να θεωρηθεί ότι πληρούν τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα (ακραία φτώχεια, 

κοινωνικός αποκλεισμός κ.λπ.), καθώς και εάν οι ιδιαίτερες ανάγκες της (ανάγκη για 

ώθηση προς είσοδο στην ενεργό οικονομική ζωή κ.λπ.) εντάσσονται στην φιλοσοφία 

και τους στόχους του μέτρου, ώστε να μπορεί αυτή να αναγνωριστεί ως ομάδα στόχος 

και, εάν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι οι νέοι 

δικαιούνται να ζητήσουν την ένταξή τους σε αυτό. 

Επίσης προτάθηκε να διαχωριστούν οι απειλούμενοι από φτώχεια σε εντάξιμους ή μη 

στην αγορά εργασίας. Δόθηκε το παράδειγμα των αναπήρων (σωματικά και 

διανοητικά), οι οποίοι ίσως να πρέπει να ενταχθούν σε άλλο πρόγραμμα υποστήριξης. 

Το επιχείρημα ήταν ότι, τα άτομα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια (π.χ. mentoring), 

οπότε, για να είναι επιτυχημένη η ένταξή τους στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, 

απαιτείται ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόγραμμα υποστήριξης από κοινωνικούς 

λειτουργούς κ.λπ., πέρα από τις συνήθεις διοικητικές διαδικασίες, το οποίο θα οδηγούσε 

σε αυξημένο κόστος ένταξης. Για την παραπάνω πρόταση διατυπώθηκε η άποψη από 

άλλο συμμετέχοντα στην συζήτηση ότι, εάν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν 

εφαρμοστεί καθολικά, θα οδηγηθούμε σε κατηγορικά επιδόματα.  

Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: δημοσιονομικοί, διοικητικοί-

οργανωτικοί, κοινωνικοί 
Επισημάνθηκε ότι η κατάσταση των συνθηκών πρόνοιας είναι άσχημη. Για να 

λειτουργήσει σωστά το πιλοτικό στάδιο πρέπει να προηγηθεί ανάπτυξη και επαρκής 

προετοιμασία των υποστηρικτικών δράσεων (υπηρεσίες κ.λπ.), ώστε να δημιουργηθούν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Σχετικά με την επιλογή των περιοχών πιλοτικής εφαρμογής καταγράφηκαν διάφορες 

προτάσεις: 

• Να επιλεγούν περιοχές που έχουν ήδη οργανωμένες δομές, ώστε να μπορέσει να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά το σύστημα. Προτάθηκε δηλαδή, να επιλεγούν μειο-
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νεκτικές περιοχές, ως προς τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, αλλά να έχουν καλά 

οργανωμένες κοινωνικές δομές, 

• Να επιλεγούν, μία μειονεκτική περιοχή χωρίς οργανωμένες δομές και μία με καλά 

οργανωμένες δομές. Η πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μίας καλά οργανω-

μένης περιοχής και μίας μη καλά οργανωμένης, έγινε αποδεκτή με ενδιαφέρον από 

ένα μέλος της συζήτησης και από ένα άλλο με επιφύλαξη ως προς την ποιότητα των 

αποτελεσμάτων. 

• Διατυπώθηκε η άποψη η περιοχή να προσδιοριστεί σε επίπεδο δήμων και όχι νο-

μών. 

• Να γίνει η εφαρμογή σε δύο διαφορετικούς νομούς, οι οποίοι να περιλαμβάνουν 

κάποιους δήμους με οργανωμένες δομές και άλλους δήμους χωρίς οργανωμένες δο-

μές. Πιο συγκεκριμένα, να επιλεγούν δύο νομοί από όπου θα ενταχθούν στο πρό-

γραμμα τρεις επιμέρους περιοχές, μία καλά οργανωμένη, μία όχι καλά οργανωμένη 

και μία η οποία θα οριστεί ως control group. 

• Επισημάνθηκε ότι, χρειάζεται εξαντλητική ανάλυση πριν την επιλογή των περιο-

χών, θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από όλους τους φορείς και στην συνέχεια να 

υπάρχει αυστηρός έλεγχος. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να σπαταληθούν τα 20 εκ. 

εξαιτίας κακής οργάνωσης. 

Έγινε πρόταση από συμμετέχοντα να λειτουργήσει το πρόγραμμα με την μορφή 

σταδιακής ένταξης και αξιολόγησης των ομάδων, δηλαδή να διαμορφωθούν ομάδες 

ατόμων, με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, οι οποίες θα εντάσσονται 

σταδιακά στο πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση, προτάθηκε να ενταχθούν, όσοι θα 

χαρακτηριστούν ως οι «πλέον ευάλωτοι», να ακολουθήσει μία πρώτη αξιολόγηση της 

εφαρμογής του μέτρου και στη συνέχεια να ενταχθούν και άλλες ομάδες με επιπλέον 

χαρακτηριστικά, ώστε να διευρύνεται συνεχώς το πλαίσιο εφαρμογής. Για την 

παραπάνω πρόταση, διατυπώθηκε η αντίρρηση ότι, τα κριτήρια πρέπει να είναι εξαρχής 

ξεκάθαρα. 

Σχετικά με το κόστος του μέτρου, σημειώθηκε ότι, η ενίσχυση πρέπει να δοθεί σε 

επίπεδο νοικοκυριού και να λαμβάνεται υπ’ όψη η συνολική σύνθεση. Με αφορμή την 

παρατήρηση αυτή τέθηκε εκ νέου το ερώτημα για τους νέους και το εάν θα ληφθούν υπ’ 

όψη ως χωριστές μονάδες. 
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Επισημάνθηκε επίσης ότι η αναγκαιότητα ένταξης στο πρόγραμμα πρέπει να κρίνεται 

με βάση τα οικονομικά δεδομένα του χρονικού σημείου υποβολής της αίτησης και όχι με 

αυτά που υποβλήθηκαν στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου χρόνου, διότι 

μπορεί να έχουν αλλάξει ριζικά στο διάστημα που μεσολάβησε.  

Θεωρήθηκε σημαντικό να ξεκαθαριστεί από την αρχή, ποιο ποσό του προϋπολογισμού 

θα δαπανηθεί για την εισοδηματική ενίσχυση και ποιο για τις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες.  

Τονίστηκε ότι, ο σκοπός είναι να δοθεί βοήθεια, σε όσους θα συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα με όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους και κατατέθηκαν κάποιες ιδέες 

στην κατεύθυνση αυτή: 

• Προτάθηκε η παροχή κάρτας για αγορές με την οποία οι επιχορηγούμενοι θα δικαι-

ούνται κάποιες εκπτώσεις. Σχετικά με την πρόταση αυτή, σημειώθηκε από άλλο 

συμμετέχοντα ο κίνδυνος να σπεύσουν οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ένα τέ-

τοιο πρόγραμμα και να δυσκολέψει η αξιολόγηση του εν λόγω μέτρου. 

• Προτάθηκε η παροχή στέγης στους αστέγους, η οποία θα συμψηφίζεται με το επί-

δομα. Σημειώθηκε παράλληλα ότι η περίπτωση των αστέγων είναι ιδιαίτερη. 

• Συζητήθηκε η δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής υγείας π.χ. κοινωνικά ια-

τρεία ή ένα είδος μικροασφάλισης. 

• Προτάθηκε η δημιουργία Ταμείου Ενίσχυσης των Οικονομικών Πόρων του Προ-

γράμματος. Επισημάνθηκε συγκεκριμένα ότι, πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, 

με όποιους τρόπους αυτό είναι δυνατό, ώστε να αυξηθεί και η αξιοπιστία του προ-

γράμματος. 

Σχετικά με τις εμπειρίες από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 

άλλες χώρες, επισημάνθηκε ότι, για την σύνδεση της παροχής με συνοδευτικές 

υποχρεώσεις, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κάποιες παράμετροι και αναφέρθηκε ως 

χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση των μητέρων μικρών παιδιών στις ΗΠΑ, που 

αντιμετώπισαν δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους σε τόπο εργασίας μακριά 

από τον τόπο κατοικίας τους.  

Σχετικά με την οικονομική και διοικητική διαχείριση, έγινε κοινά αποδεκτό ότι, πρέπει 

να υπάρξει σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός, συγκεκριμένα κριτήρια και 
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ενδελεχής παρακολούθηση κατά την εφαρμογή, προκειμένου να έχει καλά 

αποτελέσματα το πρόγραμμα. 

Σημειώθηκε το πόσο σημαντική είναι η καλή προετοιμασία του φορέα διαχείρισης του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων. Συμ-

φωνήθηκε ότι, η οικονομική διαχείριση πρέπει να γίνει από κεντρικό φορέα π.χ. το 

ΚΕΠΥΟ και σε καμμία περίπτωση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι ΟΤΑ μπορούν να 

συνεισφέρουν στον εντοπισμό των ήδη δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, καθώς 

ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών έχει μεταφερθεί στην αρμοδιότητά τους. Στην 

κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλει η δυναμική ανάμειξη όλων των κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

Επισημάνθηκε ότι, η επιχορήγηση είναι αναγκαίο να δοθεί σε όλους όσους πληρούν τις 

προϋποθέσεις ένταξης. Θα πρέπει όμως, να εξεταστούν συνολικά τα οικονομικά 

κριτήρια που θα τις διαμορφώσουν, όπως το στοιχείο της ανεργίας, η περιουσία, η λήψη 

τυχόν επιδομάτων κ.λπ. 

Σημειώθηκε η αναγκαιότητα ελέγχου των πόρων. 

• Προτάθηκε, ως μέσο ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων, η εκ των προτέ-

ρων συναίνεση (με την μορφή εξουσιοδότησης προς την αρμόδια υπηρεσία) του 

συμμετέχοντα σε έλεγχο του τραπεζικού του λογαριασμού. Στην περίπτωση υιοθέ-

τησης του μέσου αυτού, διερωτήθηκε άλλος συμμετέχοντας, εάν τίθεται θέμα προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Προτάθηκε η διασταύρωση των κοινωνικών επιδομάτων που παίρνει μία οικογέ-

νεια, με παράλληλη διασταύρωση στοιχείων, όπως συντάξεων, τραπεζικών λογα-

ριασμών κ.λπ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί καλή μηχανοργάνωση και λειτουργία ενός 

δικτύου διασταυρώσεων μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και φορέων, π.χ. ασφαλιστι-

κών ταμείων, κοινωνικών υπηρεσιών, ληξιαρχείων, τραπεζών κ.λπ. 

Για τις συνοδευτικές δραστηριότητες σημειώθηκε ότι, λόγω κρίσης στην αγορά 

εργασίας, δεν πρέπει να συνδεθεί η χορήγηση του επιδόματος αποκλειστικά με την 

ανεύρεση εργασίας, αλλά και με άλλες εναλλακτικές μορφές, όπως π.χ. με εθελοντική-

κοινωνική εργασία. 
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Διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι, οι Ρομά θα είναι οι πρώτοι που θα υποβάλουν αίτηση για 

ένταξη στο πρόγραμμα. Για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και για όσες τυχόν 

έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να τεθεί, ως προϋπόθεση ένταξης, το να 

πάνε τα παιδιά σχολείο. 

Προτάθηκε να μελετηθούν προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, εντός 

και εκτός Ευρώπης, προκειμένου να ανιχνευθούν ευρηματικά στοιχεία που αφορούν 

συνοδευτικές δραστηριότητες, υποχρεώσεις κ.λπ., οι οποίες ενδεχομένως να 

συνεισφέρουν στο ελληνικό πρόγραμμα. 

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής) 
Σημειώθηκε ότι, αν το μέτρο λειτουργήσει ικανοποιητικά θα παράσχει ένα δίκτυ ασφα-

λείας. Οι κίνδυνοι εντοπίζονται στους τομείς της οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγη-

σης. Οι κίνδυνοι αυτοί συζητήθηκαν εκτενώς σε συνδυασμό και με τα θέματα των προ-

ηγούμενων θεματικών ενοτήτων. Επιπροσθέτως επισημάνθηκε η πιθανότητα, εάν δεν 

υπάρξει επαρκής συγκέντρωση στοιχείων και αντικειμενική αποτύπωση αναγκών, να 

εκδηλωθεί κοινωνική αγανάκτηση από ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα πάρουν το επίδομα 

ενώ ίσως να είναι πιο φτωχοί από αυτούς που θα το πάρουν. 

 

5.4 Πορίσματα της συζήτησης στην Ομάδα 3 

Σταύρος Γαβρόγλου, Ειρήνη Παπαδοπούλου, ΕΙΕΑΔ 

Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα των πολιτικών του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 
Η αναγκαιότητα ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ήταν αποδεκτή από όλους 

τους συμμετέχοντες. Ωστόσο σημειώθηκε ότι η διαδικασία θέσπισης του μέτρου συνο-

δεύεται από μεγάλο βαθμό δυσπιστίας. Επισημάνθηκε ότι η θέσπιση ενός ελάχιστου εγ-

γυημένου εισοδήματος, ιδιαίτερα ως πρωτοβουλία προβλεπόμενη από το Μνημόνιο, ε-

νέχει τον κίνδυνο, αντί να λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας, να λειτουργήσει ως προπέ-

τασμα καπνού για την κατάργηση και άλλων επιδομάτων και δικλίδων ασφαλείας (ό-

πως ο κατώτατος μισθός). Αυτή ήταν η βάση της διαφοροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ 
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και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

Δυτικής Ελλάδας. Ένας από τους συμμετέχοντες επισήμανε ιδιαίτερα τον κίνδυνο το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να αποτελέσει τη βάση για να χαμηλώσουν περισσότερο 

οι μισθοί, και ειδικότερα ο κατώτατος μισθός. 

Β. Στόχευση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες ανάγκες 

επιμέρους ομάδων-στόχου) 
Αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός για τον ορισμό της φτώχειας. Πόθεν μπορεί να χα-

ρακτηριστεί κάποιος ως "φτωχός"; Η διεθνής πρακτική είναι ότι η πιστοποίηση εισοδή-

ματος είναι η φορολογική δήλωση. Ωστόσο αυτό εγείρει δύο θέματα: δεν είναι λίγοι αυ-

τοί που υποβάλλουν ψευδή φορολογική δήλωση, και, σημαντικότερο, οι άστεγοι ή όσοι 

χρήζουν προνοιακών βοηθημάτων δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Στη συζήτηση 

επισημάνθηκε ότι, ακόμα και αν ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα, παραμένει το 

πρόβλημα της χρονικής υστέρησης που εμπεριέχει το κριτήριο της φορολογικής δήλω-

σης. Συνεπώς είναι αναγκαία η επιστράτευση και άλλων φορέων όπως ο ΟΑΕΔ, ΟΑΕΕ 

κ.λπ. Για τους ανίκανους προς εργασία, άστεγους κ.λπ. χρειάζεται να επιστρατευτούν οι 

ΜΚΟ και οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής ώστε να ταυτοποιηθούν ως δικαιούχοι 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Πάλι, όμως, τόνισε κάποιος συμμετέχοντας, θα 

μείνει πίσω ο μακροχρόνια άνεργος, ο οποίος συχνά βρίσκεται σε τέτοιο σημείο παραί-

τησης που δεν διεκδικεί και δεν ενημερώνεται. Ίσως όμως να μπορούν να ενταχθούν 

στο μέτρο όσοι ανήκουν στην κατηγορία των νεοαστέγων, που δεν έχουν ακόμα παραι-

τηθεί πλήρως από τη διεκδίκηση. 

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας κοινής βάσης δεδομένων για όλα τα επιδό-

ματα. Σήμερα, εκτιμήθηκε ότι επιδόματα δίνουν 78 διαφορετικοί κρατικοί φορείς. Με 

την ενοποίηση σε μια κοινή βάση δεδομένων, κάθε άτομο που παίρνει κάποιο επίδομα 

θα «μπαίνει» στη βάση αυτή και, αν κάποιος παίρνει κι άλλο επίδομα εκτός από το ελά-

χιστο εγγυημένο εισόδημα, θα μπορεί να εντοπιστεί αυτομάτως. Θα ήταν ωστόσο απα-

ραίτητο να δραστηριοποιηθούν και κοινωνικοί λειτουργοί, ΜΚΟ και υπηρεσίες των δή-

μων για τον εντοπισμό και έλεγχο πολλών δικαιούχων.  
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Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: δημοσιονομικοί, διοικητικοί-

οργανωτικοί, κοινωνικοί 
Ως προς το εύρος κάλυψης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το "φτωχό" σενά-

ριο προβλέπει ένα εγγυημένο εισόδημα 200€ για άτομα μεγαλύτερα των 45 ετών. Το 

πρόγραμμα ξεκινάει την εφαρμογή του την 01.01.2014. Αρχικά, προβλέπεται να εφαρ-

μοστεί σε δύο μόνο περιοχές, κάτι που θεωρήθηκε προβληματικό από κάποιους συμμε-

τέχοντες. Ακόμη, τέθηκε ο προβληματισμός ποιοι και πώς θα κάνουν τον έλεγχο του 

φακέλου και πώς θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων, ώστε αυτή να είναι λειτουργι-

κή. Τονίστηκε ότι χρειάζεται συνεχής επιβεβαίωση και ανανέωση της κατάστασης των 

δικαιούχων. Απαιτείται επίσης ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να μας δείχνει την ει-

κόνα ανά πάσα στιγμή, και που δεν θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό. Ακόμα, χρειά-

ζεται να δοθεί έμφαση στη δημοσιότητα και να διαφημιστεί το μέτρο ως νέα δράση. Τέ-

λος, θεωρήθηκε απαραίτητο οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά (υγεία, παιδικοί σταθ-

μοί κ.λπ.). 

Εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα 20 εκατ. ευρώ που προβλέπονται από 

το Μνημόνιο για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι 

επαρκή για να καλύψουν όλες τις ανάγκες ενός τέτοιου προγράμματος. Επισημάνθηκε 

και τονίστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων για όλα τα επιδόμα-

τα. Για την παρακολούθηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος χρειάζονται να α-

ξιοποιηθούν διαφορετικές δομές, πέρα από τους δήμους, όπως τα ΚΕΠ, η εκκλησία κ.λπ.  

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής) 
Επισημάνθηκαν διάφοροι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος. Με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ο εργοδότης μπορεί να προσλά-

βει δύο εργαζόμενους με λιγότερα χρήματα, γιατί θα συμπληρώνει απλώς το εισόδημα 

του «ελάχιστου ορίου». Συνεπώς, χρειάζεται να τεθούν παράμετροι που θα αποτρέπουν 

τον κίνδυνο της μαύρης εργασίας. Διαφορετικά, είναι μεγάλος ο κίνδυνος το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα να συντείνει στην αντικατάσταση θέσεων εργασίας πλήρους απα-

σχόλησης με θέσεις εργασίας για δικαιούχους του μέτρου (από 1 θέση πλήρους απα-
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σχόλησης σε 2 θέσεις ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως συμπλήρωση εισοδήμα-

τος). 

Η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος όπως της 

φοροδιαφυγής είναι δυνατή, στο βαθμό που το μέτρο συνδυάζεται με ενεργητικές πολι-

τικές, όπως με την υποχρέωση των δικαιούχων για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτι-

σης. 

Επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες η ανάγκη αποτελεσματικών ελέγχων ως προς 

την χορήγηση του εισοδηματικού επιδόματος. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι γενικότερα οι 

έλεγχοι από τους υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ και του ΣΕΠΕ, δεν έχουν αποδειχθεί αποτελε-

σματικοί για την πάταξη της μαύρης εργασίας, καθιστώντας αμφίβολη την αποτελε-

σματικότητα ελέγχων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.  

Ένας από τους συμμετέχοντες έθεσε το ερώτημα, ακόμα κι αν έχουμε λύσει το θέμα των 

δικαιούχων, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα του ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος δεν θα πηγαίνουν σε ναρκωτικά, αλκοόλ κ.λπ., όπως κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με το επίδομα ανεργίας.  

Η κατηγορία των εργαζομένων φτωχών και πώς αυτή θα επηρεαστεί από το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του. Οι εργαζόμενοι 

φτωχοί άρχισαν να εμφανίζονται από το 1990. Με δεδομένο ότι ο στόχος του μνημονίου 

είναι η μείωση των κοινωνικών δαπανών, αποφασιστικής σημασίας θα είναι η σχετική 

Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίζει το ειδικό μοντέλο εφαρμογής του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος και η οποία παράλληλα με αυτό θα κατοχυρώνει ή θα αντικα-

θιστά υφιστάμενα επιδόματα. 

 5.5 Πορίσματα της συζήτησης στην Ομάδα 4 

Χρύσα Παϊδούση, Απόστολος Χαρίσης, ΕΙΕΑΔ 

Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα των πολιτικών του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 
Επισημάνθηκε ότι το θέμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είχε τεθεί και στο 

παρελθόν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά δεν προχώρησε, λόγω της 
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δυσκολίας ορισμού των δικαιούχων, ενώ αναφέρθηκε ότι αποτελεί αίτημα της ΚΕΔΕ 

(Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, πρώην ΚΕΔΚΕ) στα τέσσερα τελευταία συνέδριά της.  

Προτάθηκε από συμμετέχοντα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να ονομάζεται 

ελάχιστο εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα γιατί δεν πρόκειται για θέμα που αφορά 

απλώς και μόνο τα άτομα, αλλά κοινωνικές κατηγορίες και ομάδες, την κοινωνία 

συνολικά.  

Εκτιμήθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων ότι το θέμα του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος είναι ουσιαστικό, αλλά θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το σύνολο της 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής γιατί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε περαιτέρω απορρύθμιση των πολιτικών και των θεσμών. 

Ενδεικτικά αναφέρθηκε η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παροχή του ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος δεν θα οδηγήσει σε μείωση των εισοδημάτων που λαμβάνουν ήδη 

πληττόμενες κατηγορίες του πληθυσμού, ενώ ακόμη εκφράστηκε από συμμετέχοντα η 

ανησυχία μήπως η εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

συντελέσει έμμεσα σε περαιτέρω μείωση των κατώτατων μισθών.  

Ανταλλάχθηκαν γνώμες σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων των δικαιούχων του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εκφράστηκε η άποψη ότι το πλέον καθοριστικό 

στοιχείο είναι να τεθούν νομικά κριτήρια για τον ορισμό τους, υπάρχουν σχετικές 

διεθνείς και ευρωπαϊκές εμπειρίες, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα 

ιδεολογικοποίησης της λογικής του μέτρου. Σε αυτή την άποψη αντιτάχθηκε από 

άλλους συνομιλητές το επιχείρημα ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν είναι 

πολιτικά και ιδεολογικά ουδέτερο, δεν συνιστά δηλαδή τεχνικό, αλλά πολιτικό ζήτημα 

και ζήτημα ουσίας, πολύ περισσότερο που έχουν αναθεωρηθεί προς το αυστηρότερο 

όλα τα θεσμικά πλαίσια κοινωνικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γενικά, η 

συζήτηση στη θεματική αυτή επικεντρώθηκε περισσότερο στα ζητήματα καθορισμού 

του πλαισίου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και στη συμπληρωματικότητά 

του σε σχέση με το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, των επιδομάτων, των κριτηρίων 

για να είναι κάποιος δικαιούχος.  

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το αν θα πρέπει το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα να καθοριστεί με βάση το διαχωρισμό μεταξύ Πρόνοιας και Ασφάλισης ή όχι, 

στο βαθμό που υπάρχει διαφορά στις πολιτικές μεταξύ προνοιακού και ασφαλιστικού 
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προσανατολισμού, λόγω και της υπαρκτής διαφοροποίησης των κοινωνικών ομάδων 

στις οποίες θα απευθυνθεί, οπότε οι διαφοροποιημένες ομάδες στόχου προϋποθέτουν 

και διαφορετικές συμπληρωματικές προσεγγίσεις. Αναδείχθηκε, δηλαδή, ότι θα πρέπει 

να εξεταστούν περαιτέρω όλες οι προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική ώστε να 

βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που από 

τη μια να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και από την άλλη, να πληροί τις 

ανάγκες διαφάνειας και επάρκειας που απαιτούνται, σε όλα τα επίπεδα. 

Στη συζήτηση ιδιαίτερο βάρος δόθηκε από όλους και όλες στην ανάγκη της σαφούς και 

ακριβούς οριοθέτησης και προσδιορισμού του προτεινόμενου μέτρου μέσα στο σύνολο 

της εν γένει κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής. Η πολιτική ασφάλισης και πρόνοι-

ας βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ πριν την κρίση, ευρι-

σκόμενη σε μια «μόνιμη, αρκετά ομιχλώδη, μεταβατική κατάσταση». Γι’ αυτό και όλοι οι 

συμμετέχοντες μιλούσαν συνεχώς για συμπληρωματικότητα του μέτρου σε σχέση με 

άλλα, για σύγχυση της ασφάλισης με την πρόνοια, για κίνδυνο ακόμη κι αυτό το ελάχι-

στο μέτρο να λειτουργήσει σε βάρος της υφιστάμενης κοινωνικής πολιτικής. Αναδεί-

χθηκε δηλαδή ως πρωτεύον το ζήτημα του ορισμού του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-

ματος και της κατάδειξης της συγκεκριμένης σκοπιμότητας και χρησιμότητάς του 

(πρακτικής-κοινωνικής κατά πρώτο λόγο, αλλά και πολιτικής και ιδεολογικής) μέσα 

στη σημερινή συγκυρία. Κυριαρχούσε στη συζήτηση ο φόβος (ή, ίσως και η προσδοκία) 

της ισοπέδωσης των πάντων, κάτι που είναι υπαρκτό αφού η πολιτική του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος συνδέεται με χώρες που είχαν άλλο «μείγμα» κοινωνικής πο-

λιτικής, αντίστοιχο με τις ιδιαιτερότητες ιστορικής ανάπτυξης των εν λόγω κοινωνιών 

(δηλαδή και των ιδιαίτερων κοινωνικών συσχετισμών σε αυτές). Αναδείχθηκε δηλαδή 

ότι αν πρόκειται να θεσμοθετηθεί ένα «ελληνικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» θα 

πρέπει να οριστεί σαφώς πώς εντάσσεται στο ελληνικό πλαίσιο, τι προσθέτει και τι α-

φαιρεί από τα υπάρχοντα στοιχεία κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής, ποιες είναι οι 

συνέπειες που θα έχει, στο σύνολό του. 

Β. Στόχευση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες ανάγκες 

επιμέρους ομάδων-στόχου) 
Στη συζήτηση επισημάνθηκε και πάλι η δυσκολία που προκύπτει στον καθορισμό των 

ομάδων στόχου για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος διότι, όπως 
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αναφέρθηκε, είναι σημαντική στην κοινωνική πολιτική η διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής 

και προνοιακής πολιτικής.  

Τέθηκε κατ’ αρχήν ο διαχωρισμός μεταξύ ενεργού και μη ενεργού οικονομικά 

πληθυσμού, που ο μεν πρώτος καλύπτεται από τον ασφαλιστικό τομέα, ενώ ο δεύτερος 

από το σύστημα πρόνοιας. Πάνω σε αυτό εκφράστηκε η γνώμη ότι το ελάχιστο εγγυη-

μένο εισόδημα ως «ελάχιστο» αφορά αποκλειστικά την πρόνοια, δηλαδή τα άτομα που 

βρίσκονται εκτός ασφάλισης, ενώ μόνο κατ’ εξαίρεσιν μπορεί να υπάρχει και πολιτική 

ενθάρρυνσης των ατόμων προς την εργασία. Από άλλους ομιλητές επισημάνθηκε, 

ωστόσο, ότι η μείωση των μισθών και άλλων εισοδημάτων από εργασία κτλ. φέρνει 

περαιτέρω δυσκολίες στον καθορισμό των δικαιούχων. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη 

ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις κοινωνικές δαπάνες.  

Δεν αναφέρθηκαν πολλά πράγματα στη συζήτηση για τους δημοσιονομικούς περιορι-

σμούς ως προς την εφαρμογή των όποιων προγραμμάτων. Από τη μία πλευρά, είναι πο-

λύ λογικό, στο βαθμό που κανένας δεν ήταν εκεί αρμόδιος γι’ αυτό. Από την άλλη, ενδε-

χομένως δεν τέθηκε το θέμα γιατί θεωρούνταν ήδη «τελειωμένο» από τους συμμετέχο-

ντες, τουλάχιστον όσον αφορά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Βέβαια, αιωρείτο σε 

όλη τη διάρκεια της συζήτησης ο «φόβος» να μην μετατραπεί μια πολιτική «ανακούφι-

σης» σε μία πολιτική πίεσης για την αναπροσαρμογή προς τα κάτω κοινωνικών πολιτι-

κών και παροχών. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναφέρθηκαν παρά ελάχιστα θέματα 

σχετικά με τις «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» κτλ για τις οποίες τόσος πολύς λόγος γι-

νόταν στο παρελθόν.  

Ακόμη υποστηρίχθηκε από συμμετέχοντα ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα πρέπει 

να αφορά τους πάντες, οριζόντια, δυνητικά το σύνολο του πληθυσμού. Στο πλαίσιο 

αυτό, αναδείχθηκε και πάλι το θέμα του θεσμικού πλαισίου κοινωνικής πολιτικής και 

επιδομάτων στη χώρα και η ανάγκη να ειδωθούν αναγκαστικά όλα από την αρχή. 

Αναδείχθηκε ακόμη το θέμα του αντικειμενικού ορισμού του ύψους του ελάχιστου εγ-

γυημένου εισοδήματος, καθώς και το ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα στον ορισμό 

εννοιών όπως φτώχεια, σχετική, απόλυτη, ακραία φτώχεια κτλ. Ως εκ τούτου, τίθεται 

θέμα αντικειμενικών κριτηρίων για τον δικαιούχο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-

τος, καθώς και τις κοινωνικές ομάδες που θα το δικαιούνται. Υπήρξε ακόμη η εκτίμηση 

από συμμετέχουσα στη συζήτηση ότι από τις κοινωνικές ομάδες και κατηγορίες που 

έχουν ανάγκη πρόνοιας είναι αυτή τη στιγμή «απέξω» το 80%. Τέλος, αναφέρθηκε και 
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πάλι ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αντικειμενικά συσχετίζεται με τον κατώτατο 

μισθό, λ.χ. σε ό,τι αφορά τους μίσθούς των νέων. 

Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: δημοσιονομικοί, διοικητικοί-

οργανωτικοί, κοινωνικοί 
Δεν έγινε εκτεταμένη αναφορά στους δημοσιονομικούς παράγοντες, παρότι ανα-

φέρθηκε το πρόβλημα των έντονων περιορισμών που υπάρχουν στην παρούσα 

συγκυρία. Επίσης τονίσθηκε ότι αυτό καθαυτό το κόστος του ελάχιστου εγγυημένου ει-

σοδήματος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, - και με βάση την εισήγηση του Μ. Ματσαγγάνη-, 

ωστόσο το δημοσιονομικό κόστος «ανεβαίνει» από το κόστος εφαρμογής (π.χ. 

διοικητικές υπηρεσίες) και τις απαραίτητες «συμπληρωματικές συνοδευτικές 

υπηρεσίες» υποστήριξης, παρακολούθησης, ένταξης. Περισσότερη συζήτηση έγινε γύρω 

από τις διοικητικές και οργανωτικές προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου, με την 

επισήμανση πολλών συνομιλητών ότι τα προβλήματα αυτά είναι πολλά και σύνθετα 

ώστε να εξαντληθούν σ’ ένα Τραπέζι Εργασίας.  

Με βάση τα λεγόμενα των συνομιλητών, εντοπίζεται ανεπάρκεια των διοικητικών και 

οργανωτικών μέσων για να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου ει-

σοδήματος. Ιδιαίτερα μεγάλα είναι τα προβλήματα στα περιφερειακά όργανα και 

κυρίως στους Δήμους (Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων), οι οποίοι θεωρήθηκαν από 

όλους και όλες ως οι πλέον αρμόδιοι να αναλάβουν την εφαρμογή του μέτρου. Ωστόσο 

από τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ) εκτιμήθηκε ως πιο ρεαλιστικός 

τρόπος να γίνεται κεντρικά η διοίκηση/διαχείριση του μέτρου του ελάχιστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος και περιφερειακά η εφαρμογή. Επισημάνθηκε ότι στους Δήμους 

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, ποσοτικής και ποιοτικής, καθώς και πολύ 

σοβαρό πρόβλημα πόρων.  

Εκφράστηκε η ιδέα ότι αναδιανομή του εισοδήματος, συμπληρωματική ως προς την 

εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μπορεί να υπάρξει και μέσα από τη 

φορολογική πολιτική, ενώ οι δυο εκπρόσωποι των μεσαίων και μικρών εμπόρων και 

επαγγελματοβιοτεχνών (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕΒΕ) ζήτησαν να καταγραφεί ως κοινή τους θέση 

το αίτημά τους για πρόβλεψη μη κατάσχεσης του επιδόματος (και του ελάχιστου εγγυ-

ημένου εισοδήματος) λόγω υπερχρέωσης (ζήτησαν «ακατάσχετο των επιδομάτων»). 
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Όσον αφορά τους «κοινωνικούς παράγοντες», επισημάνθηκε η ανάγκη να ληφθεί 

υπόψει ως πραγματικό ζήτημα ο «στιγματισμός των καινούργιων φτωχών». 

Εκτιμήθηκε ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του 

δικαιούχου επιδοτούμενου με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθώς και διαρκής 

συμβουλευτική και υποστήριξη. Στην κατεύθυνση αυτή οι ΜΚΟ μπορούν να παίξουν ένα 

σημαντικό ρόλο αν και τονίσθηκε ότι θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς τα όρια των 

αρμοδιοτήτων τους σε συνδυασμό με την ύπαρξη ισχυρών δημόσιων κοινωνικών 

διοικητικών δομών.  

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να καθοριστεί το ποιοι 

μπορούν να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Προτάθηκε αυτό να καθορίζεται με βάση τις 

διεθνείς συμβάσεις και τη νομιμότητα.  

Αναδείχθηκε, επίσης, η ιδέα «Υπηρεσίες μιας στάσης», ενώ προτάθηκε να 

χρησιμοποιηθεί και η ΔΟΥ ως διοικητικό μέσο-μηχανισμός για να δίνονται τα 

επιδόματα.  

Επισημάνθηκε η δυσκολία του «γεωγραφικού αποκλεισμού» (λ.χ. ορεινός, νησιωτικός 

αποκλεισμός) που θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του ελάχιστου εγ-

γυημένου εισοδήματος. Τέλος, αναφέρθηκε και η δυνατότητα χρήσης των κοινοτικών 

κονδυλίων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ 

κατατέθηκαν ιδέες για την επιλογή των δύο περιοχών στις οποίες θα λειτουργήσει 

πιλοτικά το μέτρο. Ενδεικτικά προτάθηκε να είναι μια περιοχή αστική και μια περιοχή 

ορεινή-αγροτική, ώστε η διαφοροποίηση να δώσει τα αναγκαία διδάγματα-οδηγούς 

εφαρμογής. Αναφέρθηκε μάλιστα και συγκεκριμένη περιοχή, η περιφέρεια της Ηπείρου, 

που θα μπορούσε να δώσει ίσως τη μια περιοχή πιλοτικής εφαρμογής λόγω της 

συγκριτικά πιο εκτεταμένης διάδοσης της φτώχειας. 

Ένα επιπλέον θέμα που απασχόλησε πολύ τη συζήτηση ήταν επί της ουσίας το διοικη-

τικό-οργανωτικό μέρος και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω μέτρου. Ποιος θα 

εφαρμόσει το όποιο μέτρο και τι ακριβώς θα εφαρμόσει; Και αυτό αφορά φυσικά τόσο 

την κοινωνική πολιτική, όσο και την οργάνωση του κράτους συνολικά. Εντοπίστηκε 

από πολλούς η έλλειψη έμψυχου δυναμικού και πόρων τόσο της κεντρικής, όσο και της 

περιφερειακής διοίκησης της χώρας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της περιφερειακής και δη-

μοτικής «αποκέντρωσης» είναι εύλογο ότι τέθηκε θέμα τόσο διαφάνειας, όσο και απλής 
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επάρκειας σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής (από την καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος, μέχρι τον έλεγχο, την παρακολούθηση, αλλά και την ίδια την κατανόηση 

της ουσίας του μέτρου). Αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την κρίση (που είναι 

το πραγματικό, καταλυτικό στοιχείο του σήμερα), επιχειρείται μια «διοικητική μεταρ-

ρύθμιση» και «αποκέντρωση» η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα και ισορροπίες. Το θέ-

μα των οργανωτικών μέσων εφαρμογής του μέτρου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και γι’ αυτό 

δίκαια απασχόλησε τη συζήτηση τόσο πολύ. Εδώ μπαίνει και το θέμα-ερώτημα «ΜΚΟ-

ιδιωτικοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών». 

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής) 
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι η εφαρμογή του μέτρου του ελάχι-

στου εγγυημένου εισοδήματος ενέχει τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους. Τοποθέτησαν 

κάποιες, κατά τη γνώμη τους, δικλείδες ασφαλείας, ώστε να λειτουργήσει σωστά το 

μέτρο. Θεωρούν ότι μπορεί να παίξει θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, στην κατά το δυνατό διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, 

εφόσον:  

α) δεν οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση τις ήδη μειωμένες παροχές, επιδόματα και 

ενισχύσεις,  

β) εφαρμοστεί ορθολογικά, έχει καθολικότητα εφαρμογής, διέπεται από 

συμπληρωματικότητα με άλλες υπηρεσίες, διενεργείται υπό έλεγχο,  

γ) συνδέεται με παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιδότηση ενοικίου,  

δ)  παρακολουθείται από κατάλληλους μηχανισμούς που δεν θα ελέγχουν απλώς, αλλά 

θα προωθούν και εναλλακτικούς τρόπους παρέμβασης με βάση τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που προκύπτουν στους δικαιούχους (π.χ. επανένταξη στην αγορά 

εργασίας, εκπαίδευση).  

Οι εκπρόσωποι των φορέων εμπόρων και επαγγελματοβιοτεχνών (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΕΒΕ) 

από κοινού έθεσαν και ένα επιπλέον προαπαιτούμενο: ότι η ομάδα στόχου εφαρμογής 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και 

ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα χωρίς το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να 

αντισταθμίζεται-περιορίζεται με βάση φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές. 

Ως πιθανοί κίνδυνοι της εφαρμογής του μέτρου αναφέρθηκαν από συμμετέχοντες:  
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α) η δυνατότητα να λειτουργήσει ως αντικίνητρο εισόδου στην αγορά εργασίας,  

β) η δυνατότητα να πιέσει ακόμα παρακάτω την αμοιβή εργασίας,  

γ) ο κίνδυνος να ενθαρρυνθεί η μαύρη εργασία.  

Πάνω σε αυτά πρότειναν τη συμπληρωματικότητα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-

ματος με άλλες αποδοχές, μισθό ή επιδόματα, δίχως να καταλήξουν σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ύψος του συνολικού εξατομικευμένου «πακέτου». 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι συμμετέχοντες, σχεδόν στο σύνολό τους, εξέφρασαν 

το ερώτημα: «Ακόμη κι αν λειτουργήσει το καλύτερο σενάριο εφαρμογής του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, είναι δυνατό να εξαλειφθεί στη χώρα η ακραία φτώχεια;». 

 

 

  

Σελίδα 104 από 144 

 



ΕΙΕΑΔ, Νοέμβριος 2013  Ελάχιστο Εγγυημένος Εισόδημα 

6. Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα 
σχετικά με την εφαρμογή του Ελάχιστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος 
  

Αμέσως μετά το πέρας του workshop εστάλησαν εκ νέου τα ερωτήματα, στη βάσει των 

οποίων διεξήχθη η συζήτηση στις ομάδες στους συμμετέχοντες, με την παράκληση να 

δώσουν γραπτά τις απόψεις τους ώστε να συμπεριληφθούν στην παρούσα έκδοση. Ζη-

τήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν συνοπτικά σε κάθε ερώτημα, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η απάντηση όλων των ερωτημάτων. Ακολουθούν οι απαντήσεις που 

εστάλησαν. Κάποιες απαντήσεις που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα ερωτήματα αλ-

λά αποτελούν γενικότερες τοποθετήσεις, αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

6.1 Χαρακτηριστικά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Στην παρούσα περίοδο το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της φτώχειας αποτελεί η α-

νεργία λαμβάνοντας υπόψη το νοικοκυριό ως μονάδα και όχι το μέλος. Υπάρχουν άνερ-

γοι που προστατεύονται από το οικογενειακό μαξιλάρι ασφαλείας λόγω της απασχόλη-

σης των υπολοίπων μελών του νοικοκυριού και άνεργοι μέσα σε νοικοκυριά όπου όλα 

τα ενεργά μέλη είναι άνεργα. Πρώτη προτεραιότητα είναι τα νοικοκυριά με όλα τα μέλη 

άνεργα κα τα οποία είτε συντηρούν παιδιά (0-14) είτε συντηρούν άτομα που δεν μπο-

ρούν να εργαστούν.  

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
Ο κίνδυνος της φτώχειας στο σύνολο του πληθυσμού αυξήθηκε από 20,2% το 2010 σε 

21,4% το 2011, και σε 23,6% για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, μια αύξηση της 

τάξης του 2,3% σε σύγκριση με το 2010. Ωστόσο, το ποσοστό ανεβαίνει στο 27,5% για 

τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2012). Οι νεότεροι συνταξιούχοι έχουν όλα 

αυτά τα χρόνια αποκτήσει υψηλότερες συντάξεις από αυτές των παλαιότερων ομάδων. 

(Τσάφος 2012 blog, ΕΛ.ΣΤΑΤ 2012). Οι ηλικιωμένες γυναίκες βρίσκονται σε αυξημένο 

κίνδυνο της φτώχειας με την αύξηση της ηλικίας. Έτσι το 29,7% των γυναικών ηλικίας 
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75 ετών και άνω είναι σε κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 24% των γυναικών και 

21,5% των ανδρών ηλικίας 60 ετών και άνω). Για άτομα άνω των 65 ετών, ο δείκτης 

φτώχειας είναι πολύ υψηλότερος (26,7%), σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη με μέσο όρο 

19,8% (EUROSTAT, Φεβρουάριος 2012). Ο ρυθμός αυξάνει μετά τη διακοπή του ΕΚΑΣ, 

τα ποσοστά αυξάνουν για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας, καθώς και για τις γυναίκες 

και τα άτομα με χαμηλή εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε ένα 

χρόνο, από το 2010 έως το 2011, το ποσοστό του πληθυσμού που υφίσταται υλική 

στέρηση (έλλειψη τουλάχιστον σε τρία από τα εννέα είδη στέρησης) αυξήθηκε κατά 

4,3%. Ένα επιπλέον 2,2% των ηλικιωμένων άνω των 60 ετών έπεσε κάτω από το όριο 

του κινδύνου της φτώχειας και το συνολικό ποσοστό των ατόμων με εισόδημα κάτω 

από το όριο του κινδύνου της φτώχειας έφθασε στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας 

δεκαετίας, ΔΟΕ (2013). 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη μας, οι κοινωνικές κατηγορίες που φαίνεται να 

πλήττονται από την ακραία φτώχεια είναι οι άνεργοι (19%) και τα παιδιά (14%). Το ό-

ριο ακραίας φτώχειας εκτιμήθηκε ως το ελάχιστο κόστος αγοράς ενός βασικού καλα-

θιού αγαθών που κρίνεται ως απαραίτητο για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου 

αξιοπρεπούς διαβίωσης (€224 το μήνα για άτομο που ζει μόνο και σε €686 το μήνα για 

ζευγάρι με δύο παιδιά – προκειμένου για νοικοκυριά που διαμένουν στην Αθήνα και δεν 

βαρύνονται με έξοδα ενοικίου ή στεγαστικού δανείου – το 2012). Μια επισκόπηση των 

παραπάνω ζητημάτων παρουσιάζεται στο: Ματσαγγάνης Μ., Λεβέντη Χ. & Καναβιτσά Ε. 

(2012) «Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης». Ενημερωτικό Δελτίο 

1/2012 της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής (ΟΑΔΠ): 

http://paru.gr/index.php?page=newsletters/2012_1  

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Πέρα από τα γνωστά διαρθρωτικά στοιχεία της φτώχειας υπάρχει και η κατηγορία 

‘πληγέντων από την ύφεση’ ή ‘νεόπτωχων’ – δηλαδή ατόμων που θεωρούσαν ότι δεν 

ενέπιπταν στις κατηγορίες κοινωνικού αποκλεισμού αλλά βλέπουν τις δυνατότητες να 

συρρικνώνονται δραματικά από την κρίση. Αν θεωρούμε ότι οι ‘συνήθεις κατηγορίες’ 

διαρθρωτικής φτώχειας οφείλονται σε προβλήματα ‘βιωσιμότητας’, η κατηγορία 

πληγέντων αντιμετωπίζουν προβλήματα ‘ρευστότητας’. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: 
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(α) ότι η παρέμβαση είναι ευκολότερη και έχει έκτακτο και παροδικό χαρακτήρα και (β) 

ότι αν αργήσει η αντίδραση, το πρόβλημα κινδυνεύει να μεταλλαχτεί σε μονιμότερο και 

να γίνουν μόνιμα φτωχοί. Η κατηγορία ατόμων αυτή αποτελεί και την μεγαλύτερη 

πρόκληση για την κοινωνική πολιτική. 

 

6.2 Στόχευση πολιτικών 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η στόχευση της πολιτικής θα πρέπει να είναι η μείωση της ακραίας φτώχειας στην πα-

ρούσα περίοδο. Με τους λιγοστούς πόρους η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα επι-

τευχτεί με τον περιορισμό της ακραίας, της απόλυτης φτώχειας. Με την καλυτέρευση 

των δημοσίων οικονομικών μπορούμε να δούμε και στόχευση άλλων πολιτικών.  

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
Η δραστική μείωση του κινδύνου της φτώχειας αποτελεί σημαντικό στόχο της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020. Προς την κατεύθυνση αυτή η μείωση της φτώχειας, 

ειδικότερα δε η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου 

κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, η κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των οποίων επιδεινώθηκε με την κρίση που βιώνει η χώρα μας, πρέπει να 

αποτελέσει βασικό στόχο στον σχεδιασμό και την καθιέρωση ενός εθνικού Ελαχίστου 

Εγγυημένου Εισοδήματος – με ειδικότερες ρυθμίσεις για τις ευπαθείς αυτές 

πληθυσμιακές ομάδες.  

Η διεύρυνση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων οδήγησαν ένα μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού στη φτώχεια, περιλαμβάνοντας σε αυτό ένα μεγάλο ποσοστό 

συνταξιούχων, ιδίως μεγαλυτέρων ηλικιών. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες όπως 

συνταξιούχοι με μικρή σύνταξη, μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλόμισθοι ηλικίας άνω των 

πενήντα, άτομα προχωρημένης ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας καθώς και οι 

οικογένειές τους, υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες της κρίσης και των μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής. Ως εκ τούτου, χρειάζεται στοχευμένη αντιμετώπιση στο 

πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Πολύ 

συχνά εκείνοι με τις λιγότερες ευκαιρίες στη ζωή ή την πρόσβαση σε επαρκή 

εκπαίδευση ή κατάρτιση και κατάλληλες και σταθερές θέσεις εργασίας, εξακολουθούν 
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να βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό σε όλη τους τη ζωή μέχρι το τέλος. Η άμεση 

σχέση μεταξύ φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σημαίνει ότι τα μέτρα για την 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μειώνουν 

τις αρνητικές συνέπειες της φτώχειας και τις ηλικιακές διακρίσεις και ως εκ τούτου 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις μέρες μας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Επομένως θεωρούμε αναγκαία την διαμόρφωση ενός συνεκτικού ολοκληρωμένου 

σχεδίου δράσης για Ενεργό και Υγιή Γήρανση, που θα δημιουργεί το πλαίσιο για την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτής της πολύτιμης ηλικιακής κατηγορίας του 

πληθυσμού της χώρας μας, που παραμένει παραγωγικός και με σημαντική προσφορά 

στην κοινωνία, μέσα στο πλαίσιο της διαγενεακής αλληλεγγύης. 

Ειδικές έρευνες δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ κράτους και οικογένειας, στη 

φροντίδα ηλικιωμένων μπορεί να μειώσει αυτές τις αρνητικές συνέπειες της φροντίδας 

και να αυξήσει, τόσο την ποιότητα της φροντίδας όσο και τη ποιότητα της ζωής των 

ηλικιωμένων και των συγγενών τους. (EUROFAMCARE 2003-2006). 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλης πρόσφατης μελέτης μας, η γενικευμένη εφαρμογή 

ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κοντά στο επίπεδο γενναιοδωρίας του αντί-

στοιχου κυπριακού προγράμματος θα εξάλειφε σχεδόν ολοκληρωτικά την ακραία φτώ-

χεια, έναντι όμως αξιόλογου καθαρού κόστους (πάνω από 1% του ΑΕΠ). Σε μια πιο οι-

κονομική εκδοχή (κοντά στο επίπεδο γενναιοδωρίας του πορτογαλικού προγράμμα-

τος), το πρόγραμμα θα κόστιζε 0,35% του ΑΕΠ (κάτω από 2% της συνολικής κοινωνι-

κής δαπάνης), αλλά θα είχε ασθενέστερη επίδραση στους δείκτες φτώχειας. Το καθαρό 

κόστος του προγράμματος (το οποίο προκύπτει αφού αφαιρεθεί το ποσό που καλύπτε-

ται από άλλα κοινωνικά επιδόματα τα οποία προβλέπεται να θεσμοθετηθούν ή έχουν 

ήδη θεσμοθετηθεί) θα είναι χαμηλότερο. Οι μεταβολές στη σχετική και ακραία φτώχεια, 

καθώς και στο χάσμα φτώχειας από την εφαρμογή δύο σεναρίων ελαχίστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος παρουσιάζονται στο: Ματσαγγάνης Μ. & Λεβέντη Χ. (2012) «Το ελάχι-

στο εγγυημένο εισόδημα: δημοσιονομικές και διανεμητικές επιδράσεις». Ενημερωτικό 

Δελτίο 3/2012 της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής (ΟΑΔΠ): 

http://paru.gr/index.php?page=newsletters/2012_3 
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Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Ο βασικός ρόλος που πρέπει να παίξει μια πολιτική που υλοποιείται τώρα είναι ένα 

είδος ‘κοινωνικό τραμπολίνο’ – (social springboard) και όχι κοινωνικός ιστός ασφάλειας 

– (social safety net). Τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν νέες κατηγορίες 

μόνιμων πελατών του δημοσίου. Απαιτούνται δράσεις ταχείες και περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας ώστε να ενεργοποιηθούν οι πολίτες. Όσο και αν οι λοιποί στόχοι 

είναι επιθυμητοί, αν δεν λύθηκαν την εποχή των παχέων αγελάδων, δεν θα λυθούν ούτε 

τώρα με τις σημερινές δυνατότητες. Εξ άλλου, οι κατηγορίες μόνιμου κοινωνικού 

αποκλεισμού έχουν διαμορφωμένες αμυντικές στρατηγικές, τις οποίες συνεχίζουν και 

τώρα. (Παρά ταύτα, θα μπορούσαν να εξεταστούν προγράμματα που θα τους 

επιτρέψουν να γυρίσουν στην ‘επίσημη οικονομία’ παρά να κινούνται στις παρυφές της 

παρανομίας και της φοροδιαφυγής).  

Εύη Χατζηβαρνάβα, MKO Homestart 
Κάτω από τις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες, ο βασι-

κός στόχος των πολιτικών πρέπει να είναι η μείωση της ακραίας φτώχειας. 

 

6.3 Προσεγγίσεις και πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η προσέγγιση θα πρέπει να αφορά τόσο ενεργητικές όσο και παθητικές μορφές αντιμε-

τώπισης της φτώχειας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ενεργά μέλη αυτών των νοικο-

κυριών είναι νέοι άνθρωποι σε ηλικία και επομένως θα πρέπει να δίδονται άμεσα κίνη-

τρα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είτε με την μορφή της κοινωνικής απα-

σχόλησης, είτε με την μορφή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιδοτούμενης πρα-

κτικής άσκησης. Οι παθητικές μορφές περισσότερο έχουν να κάνουν με τα μέλη των 

νοικοκυριών που δεν μπορούν να εργαστούν (παιδιά, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, 

κ.λπ.).  

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ:  

• Η φτώχεια δεν συνδέεται μόνο με το χαμηλό εισόδημα, αλλά και την περιορισμένη 
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πρόσβαση σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Αν και το τελευταίο δεν είναι η μόνη 

αιτία κοινωνικού αποκλεισμού, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, 

στην υγεία και στις υπηρεσίες πρόληψης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 

που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την πολιτεία για την αξιολόγηση και άρση των 

ανισοτήτων που προκύπτουν από τη φτώχεια. 

• Η ενθάρρυνση για αύξηση της απασχολησιμότητας και μεγαλύτερης παραμονής 

των εργαζομένων στην αγορά εργασίας είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώ-

πιση της φτώχειας καθώς και την βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων και 

του κρατικού προϋπολογισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλ-

λουν: α) η ενίσχυση της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και την επαγ-

γελματική εξέλιξη, με θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τα άτομα ηλι-

κίας 45 και άνω, β) η παροχή οικονομικών και μη κινήτρων για παράταση του ερ-

γασιακού βίου, γ) η διαμόρφωση εργασιακών σχέσεων που αποτρέπουν τον κίνδυ-

νο δημιουργίας του φαινομένου εργαζομένων φτωχών. 

• Οι ανισότητες στις χορηγούμενες συντάξεις παραμένουν ένα σημαντικό ζήτημα που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη 

και η αξιοπρεπής διαβίωση για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. 

• Αναγνωρίζοντας τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα των βασικών δημόσιων συνταξιο-

δοτικών συστημάτων (πρώτος πυλώνας), η φιλοσοφία και η βασική δομή του πρώ-

του και του δεύτερου πυλώνα, καθώς και το κόστος και η χρηματοδότηση των συ-

νταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να καταστούν σαφή σε κάθε νοικοκυριό 

στην χώρα μας. Ειδικότερα, το υψηλό κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης τόσο 

για τα συνταξιοδοτικά ταμεία όσο και για την κοινωνία και τις νεότερες γενιές πρέ-

πει να υπογραμμιστεί τόσο για το δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. 

• Σε μια περίοδο σημαντικής συρρίκνωσης μισθών και ημερομισθίων είναι απαραίτη-

το οι συντάξεις να υπολογίζονται όχι μόνο στη βάση του μέσου εισοδήματος, αλλά 

να λαμβάνεται υπόψη και το εκάστοτε βασικό επίπεδο διαβίωσης. 

• Το ΕΚΑΣ παραμένει ένα εργαλείο πολιτικής αποφασιστικής σημασίας για την επι-

βίωση των ηλικιωμένων συνταξιούχων που στηρίζονται στις βασικές συντάξεις. 

• Ο δικαιούχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται πρέπει να είναι διαθέσιμος για 

εργασία όποτε του ζητηθεί από τον αρμόδιο φορέα (π.χ. ΟΑΕΔ), αρκεί η προτεινό-

μενη εργασία να είναι κατάλληλη ως προς τον τόπο κατοικίας και τις δεξιότητές 

του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό είτε να απορροφηθεί σε κάποια 
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θέση εργασίας είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης, να εντάσσεται σε προ-

γράμματα κοινωνικής εργασίας σε φορείς όπως οι δήμοι, οι μονάδες φροντίδας ηλι-

κιωμένων, τα KAΠΗ, οι φορείς υγειονομικής φροντίδας, τα δημόσια νοσοκομεία 

κ.λπ. 

Η πρότασή μας συνοψίζεται στο ότι το μείγμα πολιτικής για την διασφάλιση ενός 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος - ως πραγματικό εισοδηματικό δίχτυ ασφαλείας - 

θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με ένα κοινωνικό σύστημα δημόσιων 

παροχών και υποδομών. Οι επιμέρους ρυθμίσεις του θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες για αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως 

εξάλλου έχει αποδείξει και η μακρόχρονη εμπειρία άλλων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να εξεταστεί η σύσταση ενιαίου 

μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής του μείγματος των 

μέτρων για το σύνολο των δικαιούχων κοινωνικών αμάδων.  

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι χωρίς σύνδεση επιδοματικής στήριξης και «ενεργοποίη-

σης» των δικαιούχων, οι πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού 

είναι λιγότερο αποτελεσματικές. 

Για να έχει διάρκεια η θετική επίδραση της ενίσχυσης του ελάχιστου εγγυημένου εισο-

δήματος είναι ανάγκη να συνοδεύεται από μια μονιμότερη βελτίωση της «απασχολησι-

μότητας» των δικαιούχων. Μια άλλη διάσταση της ενεργοποίησης είναι η εξασφάλιση 

ότι οι δικαιούχοι που δεν είναι ικανοί προς εργασία λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή οικογε-

νειακών ευθυνών, έχουν πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες που χρειάζονται.  

Ακόμα, η σύνδεση επιδοματικής στήριξης και συμμετοχής των δικαιούχων σε δράσεις 

επανένταξης έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι κάνει ασύμφορη τη διεκδίκηση του επι-

δόματος από άτομα που δεν το δικαιούνται. Συνεπώς, μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να 

περιορίσει τη σχετική σπατάλη. 

 

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Απαιτείται συνδυασμός παθητικών πρακτικών (για να υπάρχει κίνητρο καταγραφής) 
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και ενεργητικών δράσεων ενεργοποίησης. Σημαντικό σημείο αποτελεί η αυτό-διαλογή 

(self-selection) ώστε να παρακαμφθεί ο κίνδυνος σημαντικών διαρροών που θα 

δυσφημίσουν το πρόγραμμα (ακόμη και αν δεν είναι ποσοτικά σημαντικές). Η 

συμμετοχή πρέπει να έχει σαφή χρονικό ορίζοντα και να μην διαρκεί επ’ άπειρον. Για 

τον λόγο αυτό, η νέα παρέμβαση πρέπει να διακριθεί από προγράμματα για άτομα που 

χρειάζονται μόνιμη βοήθεια (ΑμεΑ, νοητική καθυστέρηση, ηλικιωμένοι). 

Εύη Χατζηβαρνάβα, MKO Homestart 
Δεν γνωρίζω επαρκώς τις διαφορετικές προσεγγίσεις, θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρ-

χει μια ευέλικτη προσέγγιση που να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται στα δεδομένα 

της κάθε περίπτωσης. Εάν, για παράδειγμα, ο βασικός σκοπός είναι η αντιμετώπιση της 

ακραίας φτώχειας, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που ενδεχομένως μπορούν 

να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, άτομα που προσωρινά δυσκολεύονται να εντα-

χθούν (π.χ. μόνη μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά) ή άτομα που δύσκολα μπορούν να ε-

νταχθούν (π.χ. μεγάλα σε ηλικία άτομα με προβλήματα υγείας). Για κάθε περίπτωση, θα 

μπορούσε, μέσω της συνεργασίας μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας με τον ενδιαφερόμενο, να 

επιλεγεί η προσέγγιση που του ταιριάζει, με σεβασμό πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

δυνατότητες του κάθε ενδιαφερόμενου, στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας που θέλει το άτο-

μο ενεργό και κοινωνικά ενταγμένο. 

 

6.4 Εμπειρίες από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισο-

δήματος σε άλλες χώρες 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η χώρα μας ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις ακραίας φτώχειας και οι εμπειρίες εφαρμο-

γής άλλων χωρών δεν μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο δικό μας πρόβλημα. Πά-

ντως, καλές πρακτικές υπάρχουν και μπορούν εν μέρει να υιοθετηθούν. 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται σε 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

εθνικό επίπεδο, ενώ σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στις υπόλοιπες τρεις (Ιταλία, 

Ισπανία, Ουγγαρία). Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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όπου το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν ισχύει ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ακόμη και χώρες με παρόμοια κοινωνική και οικονομική δομή όπως η Ελ-

λάδα υλοποιούν επιτυχημένα προγράμματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (π.χ. η 

Πορτογαλία και η Κύπρος). Για μία ενδιαφέρουσα μελέτη βλ.: EAPN (2010) Adequacy of 

minimum income in the EU. Available at: 

http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-

reports/adequacyexplainer-2010-en-web.pdf  

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Αξίζει να αναφερθούν οι περιπτώσεις της Πορτογαλίας και της Κύπρου (δημόσιο 

βοήθημα για μόνιμη αναπηρία). Τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν διοικητικές 

ικανότητες που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Η ογκώδης μελέτη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας έχει πολλά παραδείγματα από αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες που 

μπορούν να προσαρμοστούν στην Ελλάδα: Grosh, M., Del Ninno, C., Tesliuc E. and 

Ouerghii, A. (2008) For Protection and Promotion: The Design and Implementation of 

Effective Safety Nets. Washington DC: The World Bank. Σε κάθε περίπτωση, για να 

επιτύχει κάτι στην Ελλάδα πρέπει να πρωτοτυπήσει για να παρακάμψει τα προβλήματα 

και να αξιοποιήσει τις επιπλέον δυνατότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτούσια 

μεταφορά μοντέλων είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. 

 

6.5 Αποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Θα πρέπει για λίγο καιρό να αποσυνδέσουμε τα μεγέθη της σχετικής φτώχειας ως 

μονάδα μέτρησης αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής. Τώρα θα πρέπει να 

επιλύσουμε καταστάσεις ακραίας φτώχειας και επομένως να ασχοληθούμε με δείκτες 

που περισσότερο εστιάζονται σε αυτήν. Μην εκπλαγείτε αν τα στατιστικά στοιχεία που 

αναφέρονται στα μεγέθη της σχετικής φτώχειας (με τον ορισμό ότι φτωχά είναι τα 

νοικοκυριά που το εισόδημά τους, είναι μικρότερο από το 60% του διάμεσου 

ισοδύναμου εισοδήματος ή ισοδύναμης δαπάνης) δεν θα αποτυπώνουν σημαντική 

χειροτέρευση. 
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Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Γενικά, τα προγράμματα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος εξασφαλίζουν τη δραστι-

κή μείωση της ακραίας φτώχειας, και τη μείωση του χάσματος σχετικής φτώχειας. Η 

επίδοση των πολιτικών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως προς την κάλυψη και 

την επάρκεια σε 14 χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζεται στο: Figari F., Matsaganis M. & Suther-

land H. (2013) Are European social safety nets tight enough? Coverage and adequacy of 

minimum income schemes in 14 EU countries, International Journal of Social Welfare, 22 

3-14.  

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Απαιτείται κάτι που να δώσει απάντηση στα προβλήματα της κρίσης. Για την μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας απαιτούνται μετρήσεις με νέου τύπου στοιχεία τύπου πάνελ 

που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πόσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ή πόσο 

κοστίζει δεν σημαίνουν τίποτε. 

 

6.6 Αποτελεσματικότητα των πολιτικών κοινωνικής 

ενσωμάτωσης 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η αποτελεσματικότητα θα κριθεί από την ετοιμότητα κυρίως του Υπουργείου Εργασίας 

με τις δομές του (ΟΑΕΔ, ΚΠΑ) να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα 

προέρχεται αυτή τη στιγμή από την απώλεια χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Όλες οι 

πολιτικές (κατάρτιση, επιχειρηματικότητα κ.λπ.) θα πρέπει πρωτίστως να λαμβάνουν 

υπόψη τους τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία πλήττονται περισσότερο. 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Παρατηρείται έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολό-

γησης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών κοι-

νωνικής ενσωμάτωσης. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι δράσεις “follow up” προβλέ-

πονται στον αρχικό σχεδιασμό ενός προγράμματος, όπως σε ορισμένα συγχρηματοδο-
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τούμενα προγράμματα, συνήθως δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Πάντως, 

πολλά προγράμματα (με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) που θα μπορούσαν να συν-

δυαστούν με ένα πρόγραμμα ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος υφίστανται ήδη. Συ-

χνά, αρκεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ του φορέα υλοποίησης του ελαχίστου εισο-

δήματος και των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και η κατά προτεραιότητα ένταξη των 

δικαιούχων ελαχίστου εισοδήματος στα προγράμματα επανένταξης. Βέβαια, ο σχεδια-

σμός και η υλοποίηση δράσεων επανένταξης με ουσιαστικό αντίκρισμα δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Ούτε είναι ασήμαντο το δημοσιονομικό και διοικητικό κόστος τέτοιων δρά-

σεων. Όμως, εάν ο στόχος είναι να δοθεί μια ευκαιρία στους δικαιούχους να ξεφύγουν 

από την ακραία φτώχεια και όχι απλώς να τους χορηγηθεί ένα μικρό βοήθημα, τότε δεν 

υπάρχει άλλη επιλογή. 

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Ο σχεδιασμός κάθε προγράμματος πρέπει να περιέχει και μεθόδους αξιολόγησης. Τα 

πιλοτικά προγράμματα πρέπει να σχεδιαστούν σαν επιστημονικά προγράμματα – 

δηλαδή να υπάρχει οπωσδήποτε επιπρόσθετα του treatment group και control group, 

το οποίο παρακολουθείται εξίσου προσεκτικά αλλά χωρίς παρέμβαση. (Εκτός των 

άλλων, ελλοχεύει και ο κίνδυνος placebo effect). Αντίστοιχα προγράμματα 

εφαρμόζονται στον χώρο της παιδείας και της υγείας διεθνώς εφαρμόζοντας τα 

οικονομικά της συμπεριφοράς. (βλ. Banerjee, A.V. and Duflo E. (2011) Poor economics: a 

radical rethinking of the way to fight global poverty. New York: Public Affairs). 
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6.7 Παροχή πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικός 

στιγματισμός 

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
Σύμφωνα με την άποψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO, 2013 ) η διαδεδομένη 

αίσθηση της κοινωνικής αδικίας στην επιβολή των μέτρων λιτότητας, απαιτεί από την 

κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την αύξηση των εισφορών για τις προσπάθειες της 

χώρας από τους πιο τυχερούς συμμετέχοντες - ιδιώτες, τράπεζες, εταιρείες, βιομη-

χανίες, αστικές και θρησκευτικές οργανώσεις, καθώς και άλλους φορείς που μπορούν 

να συμβάλλουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας μέσω των φόρων και εισφορών που 

οφείλονται. 

Η μη-βιωσιμότητα και οι ανισότητες των συνταξιοδοτικών συστημάτων και κοινω-

νικών ταμείων και η ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών προκλήσεων 

και της φτώχειας αποτελούν πολύ σημαντικά ζητήματα για την τρέχουσα πολιτική και 

τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. 

Κύρια ευρήματα από αυτές τις ελληνικές έρευνες (σχετ. βιβλιογραφία αναφέρεται 

παρακάτω) δείχνουν ότι :  

• Οι υπηρεσίες υγείας και τα προγράμματα για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμέ-

νων (υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, π.χ. ΠΦΥ, ΜΦΗ, «Βοήθεια στο 

Σπίτι» και άλλα) είναι υπερφορτωμένα, διάσπαρτα, δίχως να συμπεριλαμβάνονται 

σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων (IN-

TERLINKS 2009-2011).  

• Παρ’ όλο που η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ έπρεπε να μειώνει σημαντικά τις ανισότητες 

στην υγεία, ουσιαστικό «αποκλεισμό» από τις υπηρεσίες ΠΦΥ και τη φαρμακευτική 

θεραπεία αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι, λόγω προβλημάτων με την λειτουρ-

γία του ΕΟΠΥΥ και την συνεργασία του με το προσωπικό υγείας και τα φαρμακεία.  

• Τα μέλη της οικογένειας που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών 

τους («οικογενειακοί φροντιστές» είναι κατά 80,9% γυναίκες) και χαρακτηρίζονται 

από τα εξής:  
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- Είναι φτωχότερα λόγω της παροχής φροντίδας (χαμηλότερο εισόδημα, επιπλέον 

κόστος για τη φροντίδα, πληρωμές για φροντίδα υγείας και για οικιακή 

φροντίδα). 

- Είναι περισσότερο αποκλεισμένα από το γενικό σύνολο της κοινωνίας. 

- Έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας, ειδικά κατάθλιψη και άγχος.  

- Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για φτώχεια στο μέλλον, λόγω του αποκλεισμού 

τους από την αγορά εργασίας.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ:  
EΛ.ΣΤΑΤ (Nov. 2012) Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 

2011)www.statistics.gr/portal/page/.../LivingConditionsInGreece_1112.pdf 

I.L.O. (2013) Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013) 

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Greece (Ratification: 

1955) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO::P13100_COMMENT_I

D:3088061 

Tsafos N. (2013) Greek Default Watch Blog. (25 Nov. 2012) 

 http://www.greekdefaultwatch.com/search/label/Budget 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Λόγω της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, θεωρούμε ότι οι πιθανό-

τητες κοινωνικού στιγματισμού των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-

ματος θα είναι περιορισμένες.  

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Εξαρτάται από το είδος του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να 

υπάρχουν διακριτά προγράμματα για τους άτυχους της ύφεσης τα οποία να μην 

κατακλύζονται από άτομα των ‘μόνιμων κατηγοριών αποκλεισμού’ – πρβλ εμπειρία 

πυροπαθών Ηλείας. (Αναγνώριση δυστυχώς των προκαταλήψεων της κοινωνίας και 

παράκαμψή τους – δεν λύνονται όλα τα προβλήματα ταυτόχρονα…). 
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Εύη Χατζηβαρνάβα, MKO Homestart 
Είναι προφανές ότι οι παροχές πρόνοιας και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρέπει 

να διέπονται από μια ενιαία φιλοσοφία και να αποτελούν μέρη ενός ενιαίου και με εσω-

τερική συνοχή συστήματος. Όσον αφορά τις οικονομικές παροχές (π.χ. επιδόματα) θα 

πρέπει σταδιακά να κτιστεί ένα σύστημα με κοινούς παρονομαστές ως προς: 

̶ το ύψος της παροχής και το συντελεστή αναφοράς του (π.χ. κατώτατο ημερομίσθι-

ο, γραμμή φτώχειας), 

̶ το ύψος του οικογενειακού/ατομικού εισοδήματος που καθορίζει δικαίωμα λήψης 

της παροχής και ο συντελεστής αναφοράς του (π.χ. κατώτατο ημερομίσθιο, γραμμή 

φτώχειας), 

̶ οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη (π.χ. αριθμός παιδιών, κλίμακα ισοδυναμί-

ας, ισοδύναμο εισόδημα κ.λπ.), 

̶ ο τρόπος ελέγχου του εισοδήματος, 

̶ ο φορέας παροχής,  

̶ η σύνδεση της λήψης της εισοδηματικής παροχής με ενεργητικές πολιτικές ένταξης 

(απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης). 

Είναι γεγονός ότι μια πρώτη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι η καθιέρωση 

του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που πρόσφατα καθιερώθηκε, χρειάζεται όμως 

πολλή δουλειά ακόμα για ολοκληρωθεί η προσπάθεια. 

Σε αυτή τη φάση και με τα σημερινά δεδομένα, η εισαγωγή ενός εγγυημένου 

εισοδήματος θα πρέπει να αντιμετωπίσει: 

̶  Ένα σύστημα προνοιακών παροχών και παροχών ανεργίας που οι προϋποθέσεις, 

φορέας και τρόπος χορήγησης τους είναι διαφορετικά. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια 

ως προς το τι αθροίζεται και πώς.  

̶ Ένα σύστημα Κοινωνικών Υπηρεσιών υποστελεχωμένο και διεκπεραιωτικό, ανή-

μπορο να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους απευθυνόμενους σε αυτό, πόσο μάλλον 

να αναπτύξει συστηματικές δράσεις εργασιακής και κοινωνικής ένταξης. 

̶ Ένα επίσης μη επαρκές σύστημα κοινωνικής φροντίδας (π.χ. φροντίδα παιδιών, η-

λικιωμένων) που δεν διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

Είναι προφανές ότι κάποιος κοινωνικός στιγματισμός είναι συνδεδεμένος με κάθε 

παροχή που βασίζεται σε εισοδηματικά κριτήρια. Όμως λόγω της οξύτητας της κρίσης, 
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η αίσθηση του πολίτη είναι ότι δεν ευθύνεται αυτός για την κατάσταση στην οποία 

περιήλθε και ότι πάρα πολλοί συμπολίτες του βρίσκονται στην ίδια θέση, άρα και η 

λήψη οικονομικών βοηθημάτων δεν έχει τον ίδια αρνητική χροιά συγκριτικά με άλλες 

εποχές. Όμως σε κάθε περίπτωση, τόσο η «επικοινωνιακή» πολιτική όσον αφορά τις 

προνοιακές οικονομικές παροχές όσο και οι διαδικασίες λήψης τους πρέπει να 

διασφαλίσουν το σεβασμό στην προσωπικότητα του λήπτη και να μην τον υποβάλλουν 

σε πολλαπλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

6.8 Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης – κόστος πολιτικών 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος του νοι-

κοκυριού. Θα πρέπει να προσδιοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι αποτρεπτικό 

για εύρεση απασχόλησης.  

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
Πρόταση:  

Η βασική σύνταξη του ΟΓΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με κατάλληλη κλιμάκωση ανάλογα με την 

οικογενειακή κατάσταση του νοικοκυριού / της οικογένειας.  

Η εισοδηματική ενίσχυση κάθε δικαιούχου αποτελεί ουσιαστικά μια διαφοροποιημένη 

παροχή που πρέπει να συμπληρώνει το εισόδημά του, συμπεριλαμβανομένων άλλων 

τυχόν κοινωνικών επιδομάτων, μέχρι να φτάσει στο εγγυημένο εισοδηματικό επίπεδο. 

Η διαφοροποιημένη αυτή εισοδηματική παροχή θα πρέπει να ενισχύεται με δράσεις 

κοινωνικής επανένταξης. 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Σε πρόσφατη μελέτη μας αναλύσαμε δύο υποθετικά σενάρια εφαρμογής του ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος, τα οποία συνδέουν το εγγυημένο όριο διαβίωσης με το ύψος 

άλλων κοινωνικών παροχών: π.χ. είτε με το ύψος του τακτικού επιδόματος ανεργίας και 

της σύνταξης ανασφαλίστων ηλικιωμένων (€360 το μήνα σήμερα), είτε με το ύψος του 
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επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας (€200 το μήνα σήμερα). Το πρώτο σενάριο θα αντι-

στοιχούσε στο επίπεδο γενναιοδωρίας του αντίστοιχου κυπριακού προγράμματος, ενώ 

το δεύτερο σε εκείνο του πορτογαλικού. Βλ. Ματσαγγάνης Μ. & Λεβέντη Χ. (2012) «Το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: δημοσιονομικές και διανεμητικές επιδράσεις». Ενημερω-

τικό Δελτίο 3/2012 της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής (ΟΑΔΠ): 

http://paru.gr/index.php?page=newsletters/2012_3 

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Η εισοδηματική ενίσχυση είναι συμβολική. Τα ενεργητικά μέτρα θα είναι το ‘ζουμί’.  

 

6.9 Διοικητικές δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης αυτών 

ενόψει της εφαρμογής του μέτρου του ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η δομή θα πρέπει να στηρίζεται στον ΟΑΕΔ και στο Υπουργείο Οικονομικών με τις Τρά-

πεζες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει στην επιλογή των δικαιούχων 

με προκαθορισμένα κριτήρια και απαιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να 

διαχειρίζεται τα οικονομικά. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αναγκαίο να πιστοποιεί 

την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και ο ΟΑΕΔ την κατάσταση απασχόλησης 

των μελών του νοικοκυριού.  

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της χώ-

ρας είναι μια ευκαιρία για την προσεκτική παρακολούθηση των διοικητικών και λοιπών 

προβλημάτων που ανακύπτουν, καθώς και των πιθανών τρόπων αντιμετώπισής τους. 

Για να είναι επιτυχής, η πιλοτική εφαρμογή θα πρέπει να κινητοποιήσει όλους τους υλι-

κούς και έμψυχους πόρους σε τοπικό επίπεδο: το πολιτικό προσωπικό (βουλευτές, πε-

ριφερειάρχες, δημάρχους), τους διοικητικούς υπαλλήλους των δήμων και των περιφε-

ρειών, τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε διάφορους φορείς της περιο-

χής και μη κυβερνητικές οργανώσεις συναφούς αντικειμένου.  
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Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Σημαντικό σημείο αποτελεί η αυτοδέσμευση των υποψηφίων και η εξουσιοδότηση για 

αξιοποίηση τραπεζικών και λοιπών στοιχείων. Ακόμη και να μην μπορεί να ελεγχθεί, 

είναι σημαντικό να είναι καταγραμμένο και σαφές ότι αυτοί εξαπάτησαν το σύστημα. 

Καταγραφή συνολικών παροχών από όλες τις πηγές ανά νοικοκυριό ή οικογένεια για 

την αποφυγή παγίδων φτώχειας ή ανεργίας. 

Εύη Χατζηβαρνάβα, MKO Homestart 
Όντως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή του μέτρου. Σχετικά με τον 

προσδιορισμό των δικαιούχων απαιτείται πολύ σαφής διατύπωση σχετικά με το ποιοι 

είναι και με ποια κριτήρια προσδιορίζονται. Καλό θα ήταν να υπάρχουν συγκεκριμένοι 

μετρήσιμοι δείκτες αποτύπωσης των κριτηρίων για να μην αφήνονται περιθώρια για 

ερμηνείες και προσωπικές εκτιμήσεις (και προσωπικές εξυπηρετήσεις). Καλό θα ήταν 

να υπάρχει μια σαφής εκ των προτέρων ενημέρωση του πολίτη για τις πιθανές κυρώ-

σεις που μια ψευδής δήλωση στοιχείων θα είχε. Πιστεύω ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να 

είναι σοβαρές για να αποτρέπεται όσο είναι δυνατόν η ψευδής δήλωση στοιχείων. 

Βέβαια ένα μηχανογραφημένο σύστημα παροχών με αναφορά τον πολίτη και όχι την 

παροχή ή το φορέα παροχής θα διευκόλυνε στον προσδιορισμό των εισοδημάτων από 

παροχές του κράτους που λαμβάνει ο πολίτης αλλά αυτό δεν είναι για την ώρα τουλάχι-

στον εφικτό. Όμως εφόσον υποθέτω ότι όλοι οι φορείς παροχής επιδομάτων έχουν ο 

καθένας τη δική του βάση ληπτών, μια συμφωνία ως προς την πρόσβαση στη βάση αυ-

τή από τις υπηρεσίες προσδιορισμού και ελέγχου των ληπτών θα διευκόλυνε, όπως επί-

σης και πρόσβασης ή αναζήτησης στοιχείων από άλλες βάσεις δεδομένων προσδιορι-

σμού εισοδημάτων. 

Συμπληρωματικά προς την όποια υπηρεσία ελέγχου των εισοδημάτων ή άλλων περιου-

σιακών στοιχείων, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και έκθεση Κοινωνικής Υπηρεσίας 

για να συμπληρώνεται η εικόνα του υποψήφιου λήπτη με κοινωνικά δεδομένα, να κα-

ταγράφονται οι ενδεχόμενες συνοδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις που προτείνο-

νται για το συγκεκριμένο υποψήφιο και να παρακολουθείται η πορεία του. 

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβλεφθούν πόροι για την ανάπτυξη ενός μηχανο-

γραφικού συστήματος καταγραφής των ληπτών στην πιλοτική φάση, το οποίο θα μπο-
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ρέσει παράλληλα να λειτουργήσει ως ένας πιλοτικός μηχανισμός ενός γενικότερου συ-

στήματος που θα ακολουθήσει. 

Σχετικά με τις οργανωτικές και διοικητικές αρμοδιότητες/ συνέργεια φορέων, θα ήταν 

ενδεχομένως σκόπιμο το πιλοτικό πρόγραμμα να λειτουργήσει σε επίπεδο δήμου για να 

περιοριστεί το εύρος των συνεργασιών που θα απαιτείτο σε μια μεγαλύτερης έκτασης 

διοικητική μονάδα. Οπωσδήποτε θα απαιτηθεί συνεργασία των ακολούθων τουλάχι-

στον υπηρεσιών: 

̶ Αρμόδια για παροχή επιδομάτων υπηρεσίας του Δήμου 

̶ Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 

̶ Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ 

̶ ΟΓΑ (παρέχει προνοιακά επιδόματα παιδιών) 

̶ ΔΟΥ 

̶ Άλλες οργανώσεις (κυβερνητικές και μη κυβερνητικές), οργανώσεις εργοδοτών και 

εργαζομένων, τοπικές επιχειρήσεις κ.λπ. που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των ληπτών. 

Ανάλογα με το οργανωτικό σχήμα που θα επιλεγεί, θα διευκρινιστούν ο ρόλος του κάθε 

εταίρου και ο τρόπος συνεργασίας τους. Οπωσδήποτε πρέπει να επιλεγεί ένας συντονι-

στής φορέας. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει ένας κοινός φορέας και για τις δύο 

περιοχές που θα επιλεγούν που θα αναλάβει να συντονίσει τους εταίρους (με σύμφωνα 

συνεργασίας όπου κρίνεται αναγκαίο) και να υποστηρίξει τεχνικά το πρόγραμμα; 

Σχετικά με τη συνέργεια με άλλες πολιτικές, το ζήτημα δεν είναι μόνο η επιβίωση σε 

συνθήκες ακραίας φτώχειας αλλά η αξιοποίηση όλων των εργαλείων που θα επέτρεπαν 

την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών και την ενίσχυση του ατόμου και 

της οικογένειας έτσι ώστε οι δυνατότητες κοινωνικής ένταξης να είναι μεγαλύτερες και 

τα αποτελέσματα θετικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται όχι μόνον οι πολιτικές για 

την απασχόληση και την κοινωνική υποστήριξη, αλλά και οι πολιτικές για τη δία βίου 

μάθηση και κατάρτιση, οι πολιτικές για την κατοικία και άλλες. Η αξιοποίηση των εργα-

λείων για κάθε λήπτη θα είναι διαφορετική εφόσον οι ανάγκες είναι διαφορετικές, θα 

πρέπει δε να έχουν ένα ενεργητικό χαρακτήρα ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και αυ-

τενέργειά του και επισημαίνοντας πιθανές επιλογές για αξιοποίηση και δράση. 
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Σχετικά με τους πόρους, επειδή το πρόγραμμα έχει πιλοτικό χαρακτήρα είναι απαραί-

τητο, για να μπορέσει να αξιολογηθεί και να προσφέρει εποικοδομητικά συμπεράσματα, 

να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Γι’ αυτό θα πρέπει, πέραν από τους πόρους που θα δια-

τεθούν για τους λήπτες, να διατεθούν πόροι: 

̶ για τους μηχανισμούς εφαρμογής (π.χ. επαρκές προσωπικό υλοποίησης, εκπαίδευ-

ση προσωπικού), 

̶ για τους μηχανισμούς τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης της υλοποίησης 

(συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη του μηχανογραφικού συστήματος), 

̶ για αξιολόγηση. 

 

6.10 Επιλογή περιοχών πιλοτικής εφαρμογής 

Μαίρη Καραμπέτσου, ΜΚΟ 50και Ελλάς 
Δεν προτείνουμε γεωγραφική περιοχή αλλά πληθυσμιακή περιοχή με κριτήρια όπως 

δυσμενέστεροι δείκτες φτώχειας, ευπαθείς ηλικιακές ομάδες και φυσικά διασφάλιση 

απαιτούμενων πόρων. Θεωρούμε ότι η επιλογή γεωγραφικής περιοχής είναι κοινωνικά 

άδικη δεδομένου ότι το υποκείμενο της φτώχειας είναι πρωταρχικά το άτομο και όχι η 

περιφέρεια / περιοχή διαμονής. Η πρότασή μας λοιπόν για πιλοτική εφαρμογή επικε-

ντρώνεται στις πλέον κοινωνικά ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες βρίσκο-

νται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, όπως παιδιά σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και ά-

τομα μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς ή με πολύ χαμηλή σύνταξη ή είναι μακροχρόνια άνερ-

γοι, άστεγοι χωρίς άλλη πηγή εισοδήματος. 

Χρύσα Λεβέντη, Μάνος Ματσαγγάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Οι περιοχές που θα εφαρμοστεί πιλοτικά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει να 

επιλεχθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του γε-

ωγραφικού, οικονομικού, κοινωνικού και δημογραφικού ιστού της χώρας στο σύνολό 

της. Επιπλέον, το ειλικρινές -και απαλλαγμένο από μικροκομματικές σκοπιμότητες- εν-

διαφέρον του πολιτικού προσωπικού μίας περιοχής για το ρόλο του ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος στην ενδυνάμωση του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας αποτελεί μία 
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σημαντική παράμετρο για την επιλογή του τόπου εφαρμογής της πιλοτικής φάσης της 

δράσης.  

Πλάτων Τήνιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
Αρχικά επιλέγονται δύο περιοχές της χώρας (νομοί;). Από την κάθε περιοχή επιλέγονται 

τρεις μικρότερες περιοχές: μια με καλή υποδομή, μια με κακή υποδομή και μια άλλη 

περιοχή ως control group.  

Συμπληρωματικά αναφέρονται σχόλια σχετικά με τη διάρκεια εφαρμογής, το χρονοδιά-

γραμμα αξιολόγησης και υλοποίησης. Απαιτείται η εμπλοκή φορέα με δημοσιονομική 

ευαισθησία. Άλλως θα σχεδιαστεί κάτι για επίδειξη κονωνικού προσώπου με πλήρη 

γνώση ότι θα μπλοκαριστεί πιο κάτω από τους ‘κακούς’. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι 

κοινωνικά μέτρα επιτυγχάνουν μόνο αν εξαρχής στο σχεδιασμό βρίσκεται το Υπουργειο 

Οικονομικών (πρβλ ΕΚΑΣ).  

Τα ανωτέρω δεν μπορούν να επιτευχθούν με €20 εκ. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να 

αναζητηθούν χορηγίες/ δωρεές από κοινωφελή ιδρύματα και ιδιώτες ώστε να φτάσει ο 

προϋπολογισμός τουλάχιστον στα €100 εκ. Ιδρύματα ξοδεύουν πολλαπλάσια χρήματα 

αυτά σε ανούσιες εκδηλώσεις και κτίρια-ζιγκουράτ. Για ποιον λόγο να χρηματοδοτεί το 

Ιδρυμα Bill and Melinda Gates έρευνα για μικρο-ασφάλιση ή το Ίδρυμα Sorros κοινωνικές 

παρεμβάσεις και οι δικοί μας να φτιάχνουν ανδριάντες;  

Εύη Χατζηβαρνάβα, MKO Homestart 
Θα ήταν σκόπιμο ως περιοχές εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος να επιλεγούν 

δύο δήμοι, ένας αστικός δήμος και ένας δήμος που να περιλαμβάνει αστικούς, ημιαστι-

κούς και αγροτικούς οικισμούς. Κριτήρια επιλογής των ανωτέρω δήμων θα μπορούσαν 

να είναι: 

• To χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. 

• Ο βαθμός οργάνωσης και λειτουργίας του δήμου (π.χ. επαρκές μηχανογραφικό σύ-

στημα για προνοιακά επιδόματα, επαρκής στελέχωση και λειτουργία Κοινωνικής 

Υπηρεσίας κ.λπ.). 

• Ύπαρξη και σχετικά επαρκής λειτουργία άλλων δημόσιων υπηρεσιών. 

• Ύπαρξη άλλων μη κυβερνητικών φορέων. 

• Το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Σελίδα 124 από 144 

 



ΕΙΕΑΔ, Νοέμβριος 2013  Ελάχιστο Εγγυημένος Εισόδημα 

Θα μπορούσε ενδεχομένως το Υπουργείο Εργασίας να επιλέξει με βάση το κατά 

κεφαλήν εισόδημα κάποιες περιοχές και στη συνέχεια να ζητήσει από τους 

συγκεκριμένους δήμους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις. 

 

6.11 Γενικότερες τοποθετήσεις συμμετεχόντων 

Στο τμήμα αυτό εντάσσουμε κάποιες γενικότερες τοποθετήσεις που εστάλησαν στο ΕΙ-

ΕΑΔ από συμμετέχοντες του workshop64. 

Ζητήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα  

Μαρία Ιωαννίδου, Ο.Κ.Ε. 
Στην Ελλάδα, με την κρίση, η φτώχεια έχει καταστεί ένα μείζον και επείγον πρόβλημα. 

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού βιώνει τη διαρκή χειροτέρευση της αγοραστικής του 

δύναμης και του βιοτικού του επιπέδου, ενώ ο κίνδυνος της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού απειλεί πλέον το 31% του συνολικού πληθυσμού (Eurostat - 

2012), το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μετά από την Βουλγαρία (49%), τη Ρουμανία και τη Λεττονία (40%) και την Λιθουανία 

(33%). Επίσης, μείζον πρόβλημα είναι η παιδική φτώχεια (30,4% το 2011) και η 

φτώχεια εντός εργασίας (11,9% το 2011). 

Τα υπάρχοντα στοιχεία (EU-SILC 2011) αναδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των 

κοινωνικών μεταβιβάσεων στην Ελλάδα καθώς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίδρασή τους στη μείωση της φτώχειας είναι πάρα πολύ μικρή. 

64 Από τους εκπροσώπους του Ε.Κ.Κ.Ε. που συμμετείχαν στο workshop σημειώθηκε ότι με πρωτοβουλία 

του Ε.Κ.Κ.Ε., το 2006, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Ι. Σακέλλη, Δ. Ζιώμα, Η. 

Κικίλια, Θ. Μητράκο, Λ. Μίχο, Κ. Σπανού και Ν. Σπυροπούλου, προκειμένου να επεξεργαστεί μία πρόταση 

για την υιοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου ειοσήματος στην Ελλάδα. Η τελική πρόταση της ομάδας 

εργασίας δημοσιεύτηκε το 2007 ως άρθρο με τίτλο «Μία πρόταση για την υλοποίηση ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής υποστήριξης και ελάχιστου εγγυημένου ειοσήματος» στην 

έκδοση του Ε.Κ.Κ.Ε. «Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας, 2006». Η έκδοση βρίσκεται διαδικτυακά στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: http://www2.ekke.gr/images/PDF/koin_portraito_06.pdf. 
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Ειδικότερα, για το σύνολο του πληθυσμού, το 2011, η επίδραση των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων (πλην συντάξεων) στη μείωση της φτώχειας ήταν μόλις 13,7% έναντι 

35,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πολύ μικρότερη είναι η επίδραση των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων στη μείωση της παιδικής φτώχειας με ποσοστό μόλις 10,6% έναντι 

40,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Ως λόγοι της αναποτελεσματικότητας αυτής των κοινωνικών πολιτικών στη μείωση της 

φτώχειας επισημαίνονται οι εξής: η απουσία συνολικού σχεδιασμού για τα αίτια και 

τους κινδύνους της φτώχειας, η καθυστέρηση στην υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού 

συστήματος καταγραφής και μέτρησης της φτώχειας, η μη αξιολόγηση των πολιτικών 

για την καταπολέμηση της φτώχειας, η ανεπάρκεια χρηματοδότησης, ο ελλιπής 

συντονισμός των αρμοδίων φορέων, η πολυπλοκότητα της διοικητικής οργάνωσης που 

οδηγεί στην ελλιπή ενημέρωση των ενδιαφερομένων και οι υστερήσεις στην ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η δε έλλειψη έως σήμερα κάποιου συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στη 

χώρα, συμπληρώνει την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα. Είναι πλέον 

σαφές ότι η πολιτική του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (guaranteed minimum in-

come), πρέπει να αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συνολικής 

πολιτικής, που θα στοχεύει στην οικονομική και κοινωνική επανένταξη όσων 

λαμβάνουν αυτήν την παροχή και όχι ως εργαλείο απλής παροχής οικονομικής βοήθειας 

προς τους φτωχούς. 65 

Όσον αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Ειδικότερα, εάν η πιλοτική εφαρμογή δεν είναι 

επιτυχής, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εγκαταλειφθεί το σχέδιο εφαρμογής ενός 

γενικευμένου συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για το λόγο αυτό, κατά 

65 Η Ο.Κ.Ε. ήδη από την αρχή της λειτουργίας της έχει προτείνει την καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυημέ-

νου εισοδήματος, Γνώμη 16 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά-

ξεις», Απρίλιος 1998, Γνώμη 41 «Η Φτώχεια στην Ελλάδα», Ιούλιος 2000. Την άποψή της αυτή επαναδια-

τύπωσε με αφορμή το Σχ/Ν για τη σύσταση του ΕΤΑΚΣ, Γνώμη 189 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνι-

κής Συνοχής», Νοέμβριος 2007 καθώς και στη Γνώμη 210 «Φτώχεια», Ιανουάριος 2009. Επιπλέον, η Ο.Κ.Ε. 

έχει θεωρήσει ως σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της πρόνοιας το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού, 

Γνώμη 68, «Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL - Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης», Δεκέμβριος 2001. 
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την πιλοτική εφαρμογή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις προϋποθέσεις 

υπαγωγής στο πρόγραμμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποδέκτες θα είναι πραγματικά 

εκείνοι οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.  

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος δεν πρέπει να 

αποτελέσει δικαιολογία περαιτέρω συρρίκνωσης του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας. Αντίθετα, η επάρκεια του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας έχει ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς αποτελεί τη βάση λειτουργίας της συνολικής πολιτικής καταπολέμησης 

της φτώχειας και πρέπει να καλύπτει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις κύριες 

ελλείψεις των φτωχών πληθυσμιακών ομάδων, ώστε να τους δίνεται πραγματικά η 

δυνατότητα δραστηριοποίησης και συμμετοχής στους τομείς εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να διαφοροποιήσουν επί της ουσίας την θέση 

τους. 

Επομένως, η εφαρμογή του προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα 

πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου προγράμματος 

καταπολέμησης της φτώχειας το οποίο δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις 

πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας αλλά πρέπει να περιέχει σύνθετα μέτρα και να έχει 

πολύπλευρη στόχευση και συνέργεια με άλλες πολιτικές (αναπτυξιακή πολιτική, τις 

πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές 

υγείας, στέγασης και ενίσχυσης της παιδικής ηλικίας και της μητρότητας και τις 

περιφερειακές πολιτικές).  

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ακραία φτώχεια 

Θεόδωρος Μητράκος, Τράπεζα της Ελλάδος 
Τα πρόσφατα δεδομένα σε σχέση με τις εξελίξεις ως προς τις διαστάσεις και τα 

χαρακτηριστικά της ανεργίας και των άλλων κοινωνικών δεικτών στη διάρκεια της 

τρέχουσας κρίσης προκαλούν έντονη ανησυχία. Η ανεργία αυξάνεται δραματικά, τα 

ονομαστικά και κυρίως τα πραγματικά εισοδήματα συρρικνώνονται, το κοινωνικό 

κράτος πλήττεται εξαιτίας των δημοσιονομικών προσαρμογών, ενώ οι κοινωνικοί 

δείκτες της ανισότητας και της φτώχειας επιδεινώνονται. Ως μία πιθανή λύση στην 

άμβλυνση των προβλημάτων αυτών φαίνεται να αποτελεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο 

καθιέρωσης ενός προγράμματος ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους. Η 

επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος απαιτεί τη συνεργασία διαφορετικών 
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τμημάτων του κρατικού μηχανισμού αλλά και την εμπλοκή της αυτοδιοίκησης, της 

κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων. Οι μελέτες για την χώρας 

μας έχουν καταρρίψει τον μύθο του υψηλού κόστους. Βεβαίως, η εφαρμογή και η 

διαχείριση ενός ελάχιστου «εγγυημένου» εισοδήματος έχει να αντιμετωπίσει 

προβλήματα κυρίως στον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων. Η σταδιακή όμως, 

και αρχικά πιλοτική, εφαρμογή του θεωρείται πλέον επιβεβλημένη για την εξάλειψη της 

ακραίας ένδειας και φτώχειας. 

Το σημερινό σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα μας είναι αναποτελεσματικό, 

κοινωνικά άδικο και διάτρητο, δηλαδή με σημαντικές διαρροές. Παραδείγματος χάριν, 

το υπάρχον σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης δυστυχώς δεν προβλέπει τίποτε για τα 

νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μετά την παρέλευση του σχετικά μικρού 

χρονικού διαστήματος της επιδότησης της ανεργίας, όπως εξάλλου και για πολλές άλλες 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Όσο και αν βελτιωθεί η στόχευση του υπάρχοντος 

συστήματος, τα άτομα αυτά θα βρίσκονται πολύ κάτω από την γραμμή της φτώχειας. 

Μια λύση θα μπορούσε να είναι η θέσπιση ενός καθολικού και ταυτόχρονα επιλεκτικού 

ως προς το εισόδημα μέτρου που θα αποβλέπει στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας 

και θα διασφαλίζει για όλους ένα ελάχιστο εισόδημα και επίπεδο διαβίωσης χωρίς, κατ΄ 

ανάγκη, ανταποδοτική βάση.  

Εξάλλου, η καθιέρωση ανάλογου μέτρου για τον ευαίσθητο πληθυσμό των 

συνταξιούχων είχε εξαιρετικά αποτελέσματα στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι με την 

καθιέρωση της σύνταξης των ανασφαλίστων δεν υπάρχουν διαρροές στο δίκτυο 

κοινωνικής προστασίας των ηλικιωμένων, καθώς όλοι τους πλέον λαμβάνουν κάποιου 

είδους σύνταξη. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με τις αξιοσημείωτες αυξήσεις στις 

κατώτερες συντάξεις και το ΕΚΑΣ, έχει συμβάλει σημαντικά στην αξιόλογη μείωση του 

κινδύνου φτώχειας που καταγράφεται για την ομάδα των ηλικιωμένων στη χώρα μας 

τα τελευταία πριν την κρίση έτη. Η υλοποίηση ενός προγράμματος ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει βέβαια να εξαντλείται στην 

παροχή οικονομικής ενίσχυσης, αλλά να περιλαμβάνει και δράσεις κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και προώθησης ίσων ευκαιριών. Υπό αυτή την έννοια, το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητο μέτρο, αλλά αντιθέτως 

οφείλει να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό μέτρο στις υπάρχουσες πολιτικές 

κοινωνικής πρόνοιας. Γενικότερα, η εφαρμογή του προϋποθέτει την πλαισίωσή του από 
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ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών, η ύπαρξη των οποίων θα συντελέσει στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού μηχανισμού κοινωνικής 

υποστήριξης.  

Πιο συγκεκριμένα, ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για την χώρα 

μας εκτιμάται ότι θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Είναι καθολικό, απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά καθώς και σε όλα τα άτομα που 

ζουν μόνα τους (πλην φοιτητών, ηλικιωμένων καθώς όλοι λαμβάνουν τουλάχιστον 

την σύνταξη ανασφαλίστων). 

2. Προϋποθέτει έλεγχο των οικονομικών πόρων των νοικοκυριών για τη θεμελίωση 

του δικαιώματος ένταξης στο πρόγραμμα (εισόδημα, περιουσία κ.λπ.). 

3. Είναι μη ανταποδοτικό και χρηματοδοτείται κυρίως από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

4. Συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με ενεργητικές πολιτικές επανένταξης 

(ενεργητικό επίδομα στη βάση της οικογένειας). Ειδικότερα, αποτελείται από δύο 

κεντρικούς άξονες: (α) Άξονας κοινωνικής στήριξης και ενσωμάτωσης μέσω της 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και (β) Άξονας εισοδηματικής στήριξης – 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

5. Υποχρεώσεις αναζήτησης εργασίας και διάθεσης για αποδοχή “κατάλληλης” θέσης 

εργασίας με δέσμευση των δικαιούχων σε προσωπικά σχέδια επανένταξης. Παροχή 

κοινωνικής εργασίας. 

6. Σημαντική η συμβολή των ΟΤΑ στον εντοπισμό των δικαιούχων, όχι όμως στην 

οικονομική του διαχείριση (παραδείγματα κακοδιαχείρισης, πελατειακές σχέσεις 

κ.ά.) η όποια θα πρέπει να γίνεται από κεντρικό μηχανισμό (π.χ. ΥΠΟΙΟ). 

Η δυνατότητα των ωφελούμενων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος να έχουν 

πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και να απολαμβάνουν τα βασικά κοινωνικά 

δικαιώματα αποτελεί βασικό συστατικό για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού που, μεταξύ άλλων, βιώνουν οι ομάδες των ατόμων που βρίσκονται σε 

ακραία φτώχεια.  

Θέσεις ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Δημήτρης Μπίμπας, ΓΣΕΒΕΕ 
Παρακάτω παρατίθενται κάποια συνολικά σχόλια εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, για την 
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εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε σχέση με τα ερωτήματα που θέτει 

το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Θεωρούμε, ότι η συνολική 

οπτική μπορεί να αποτυπώσει πιο ολοκληρωμένα τον ορίζοντα των θέσεων ενός 

οργανισμού, από ό,τι η τεχνική αποσπασματική περιγραφή κάποιων κανόνων σε ένα 

προδιατυπωμένο και προκαθορισμένο πρότυπο πολιτικής. Μόνο έτσι μπορεί να 

αποφευχθεί η παρερμηνεία και η εσφαλμένη αναγωγή των θέσεων σε ένα κοινό 

πολιτικό πρόταγμα διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών για τη φτώχεια, το οποίο 

έχει βαθύτατη ανάγκη σήμερα η ελληνική κοινωνία και οικονομία. 

Στην απλούστερη θεωρητική εκδοχή ο όρος «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» σχετίζεται 

με την εισοδηματική ενίσχυση (επιδότηση) ομάδων πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται 

στο όριο της φτώχειας, με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις 

στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας (αν πρόκειται 

περί άνεργου φτωχού). Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο από 

την οικονομική ύφεση και βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία. Το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα δεν είναι εφάπαξ ποσό, αλλά προσδιορίζει μια οριακή ενίσχυση με την οποία 

το εισόδημα ανέρχεται σε ένα επίπεδο οικονομικά παραδεκτό για την κάλυψη των 

αναγκών του. Η δομή μιας τέτοιας ενίσχυσης θα πρέπει (σύμφωνα με τους ομιλητές) να 

δημιουργεί κίνητρα για εξεύρεση εργασίας και όχι παραμονής στο κατώφλι φτώχειας, 

όπως επίσης να μην υπερβαίνει τη βασική σύνταξη ή το ύψος του επιδόματος ανεργίας 

(για λόγους ηθικού κινδύνου). Είναι προφανές ότι εκ πρώτης άποψης στην ημερίδα 

υπήρξε μια ομοφωνία που διαπερνά όλες τις πολιτικές τάσεις, θεωρητικές προσεγγίσεις 

αλλά και οικονομικές σχολές σκέψης σχετικά με την ανάγκη εισοδηματικής κάλυψης 

διαφόρων ομάδων του πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο φτώχειας (ΣΣ: 

το κατώφλι φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου εισοδήματος σύμφωνα με την 

Eurostat), ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 

εφαρμόζεται κάποια εκδοχή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

Από την άλλη, όμως, είναι η δεδομένη αμφισβήτηση και πορεία κατάρρευσης του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, η οποία έχει προκαλέσει την ανάγκη εξεύρεσης ενός 

υποτυπώδους μηχανισμού εξάλειψης φαινομένων ακραίας φτώχειας. Σε επίπεδο 

εθνικό, πολύ περισσότερο, είναι η αποτυχία του ελληνικού συστήματος κοινωνικής 

προστασίας να πλησιάσει στα πρότυπα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Το 

σφάλμα σύνθεσης που γίνεται είναι ότι αφού είναι αναποτελεσματικό το ελληνικό 
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σύστημα κοινωνικής προστασίας τόσο ως προς τους στόχους του όσο και ως προς την 

επίπτωση στη δημοσιονομική πολιτική, τότε πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 

σύστημα ελάχιστων παροχών. 

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι εκτός από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η 

βιβλιογραφία έχει αναδείξει και τη δυνατότητα θέσπισης του «βασικού εγγυημένου 

εισοδήματος», ή άλλως ενός εισοδήματος που επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση, και το 

οποίο ορίζεται όχι με σχετικό στατιστικό τρόπο (ως ποσοστό κάποιου μέσου 

εισοδήματος), αλλά με βάση τις ανάγκες «επιβίωσης και κοινωνικής συμμετοχής» και με 

βασικό εργαλείο αποτύπωσης τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, υπάρχουν 

ζητήματα που αφορούν στη δυνατότητα καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα 

κοινωνικά αγαθά υγείας και εκπαίδευσης, στην εύκολη πρόσβαση στις δημόσιες 

υπηρεσίες, στις ίσες ευκαιρίες για όλους.  

Μεθοδολογικά, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε κανείς να εκφράσει 

αντιρρήσεις ή να προτείνει διαφορετικές εκδοχές εφαρμογής. Μάλιστα, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 

χώρες της Ε.Ε., ούτε έχει παρόμοιους ποσοτικούς περιορισμούς. Παρακάτω 

απαριθμούμε τα βασικά μεθοδολογικά ζητήματα ορισμού και πεδίου εφαρμογής του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

̶ Ζήτημα της καθολικότητας ή μη στην εφαρμογή 

Στη συγκεκριμένη θεματική, υπάρχει η υποψία ότι η πολιτική ηγεσία θα επιλέξει 

ένα σχήμα για την κατώτατη κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με 

αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, αποκλείοντας ομάδες πληθυσμού. Η επιδοματική 

ενίσχυση για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ενδέχεται να 

είναι πολύ χαμηλή, να στηρίζεται κυρίως στο τεκμήριο της φορολογικής δήλωσης 

και της προσωπικής περιουσίας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος, ομάδες με κοινωνικά 

προβλήματα και ζητήματα υγείας (π.χ. εξαρτημένοι χρήστες, ανάπηροι, άγαμες 

μητέρες κ.ά.) να αποκλειστούν από την χρηματοδότηση, ή να βρεθούν σε χειρότερη 

θέση με τη κυοφορούμενη ρύθμιση αν εφαρμοστεί ενιαίο σύστημα παροχών, 

ιδιαίτερα αν έχουν κάποια ελάχιστη περιουσία (π.χ. σπίτι). Ο αυστηρός έλεγχος 

πόρων επίσης μπορεί να έχει γραφειοκρατικό και οικονομικό κόστος.  
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̶ Ζήτημα της ενσωμάτωσης άλλων επιδομάτων σε ένα ενιαίο ποσό ενίσχυσης υπό 

την ομπρέλα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

Ενώ οι κεντρικοί ομιλητές έθεσαν το ζήτημα του εξορθολογισμού των πλείστων 

μορφών επιδοματικής ενίσχυσης που υπάρχουν σήμερα, η πλειοψηφία των φορέων 

που παρέστησαν στην ημερίδα τόνισαν την αναγκαιότητα να μην υπάρξει διακοπή 

των άλλων ενισχύσεων, χωρίς να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων και αυστηρή 

καταγραφή των δικαιούχων και των όρων παροχής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 

να αποτραπεί η εφαρμογή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δια της 

συνολικής μείωσης επιδομάτων σε διάφορες κατηγορίες ευπαθών ομάδων με το 

πρόσχημα των εισοδηματικών κριτηρίων και με στόχο τον οικονομικό 

εξορθολογισμό. 

̶ Ζήτημα του στίγματος των αιτούμενων οικονομική ενίσχυση 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέθηκε το θέμα της ελαχιστοποίησης των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να μπορεί ο αιτούμενος να έχει 

πρόσβαση στο εισοδηματικό βοήθημα χωρίς να χάνει χρόνο από την αναζήτηση 

εργασίας, από χρόνο αποκατάστασης υγείας και να μη στιγματίζεται κοινωνικά από 

την ένταξή του σε κάποιο πρόγραμμα ενίσχυσης. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και απρόσωπης αξιολόγησης αιτήσεων.  

̶ Ζήτημα της κάλυψης της φτώχειας ή της ακραίας φτώχειας 

Η ακραία φτώχεια ορίστηκε από τους κεντρικούς ομιλητές στο 40% του διάμεσου 

εισοδήματος. Ο κ. Ματσαγγάνης έθεσε ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της 

ακραίας φτώχειας, και τόνισε την παράλληλη ανάγκη «κινητροδότησης» των 

επιδοτούμενων για ενεργή κοινωνική συμμετοχή και επανένταξη, ανάλογα με την 

ευπαθή κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα εξεύρεσης 

του κατάλληλου στατιστικού μέτρου, αλλά και νοηματοδότησης της διαφοράς 

μεταξύ ακραίας και σχετικής συμβατικής φτώχειας.  

̶ Ζήτημα της δίκαιης φορολόγησης  

Οποιαδήποτε εισοδηματική ενίσχυση θα αποβαίνει άκαρπη και αναποτελεσματική, 

αν παράλληλα δεν υπάρχει ένας συγκροτημένος φορολογικός μηχανισμός ελέγχου 
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και αναδιανομής των πόρων, χωρίς να χρειάζεται ο αιτούμενος να προσέρχεται 

άσκοπα στις υπηρεσίες. Θα πρέπει να εξευρεθεί μηχανισμός άμεσης απόδοσης. 

̶ Ζήτημα της πρόσβασης σε παροχές σε είδος 

Ανεξάρτητα από το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης, θα πρέπει να υπάρχει 

καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (υγεία, βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, εκπαίδευση), αφού πιθανές αστοχίες από τον έλεγχο πόρων προκαλούν 

μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος (ασθένειες, λειτουργικός 

αναλφαβητισμός).  

̶ Ζήτημα της πιλοτικότητας 

Ένα μέτρο εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας, δεν μπορεί να υπακούει 

σε πιλοτική αξιολόγηση, σε μια περίοδο γενικευμένης φτώχειας και ύφεσης της 

οικονομίας. Η πιλοτική εφαρμογή ούτε θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά ούτε θα 

δώσει έγκυρες αναφορές ως προς την αποτελεσματικότητα εφαρμογής.  

Εκτός από το οικονομικό σκέλος της ενίσχυσης, τέθηκε στη συζήτηση η νομική 

υποχρέωση της χώρας να υπογράψει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, να εναρμονίσει 

τις πολιτικές της με τη Στρατηγική Συνοχής 2014-2020 της Ε.Ε. («Ο νέος Κανονισμός 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου- Σχέδιο- προβλέπει ότι ένα ελάχιστο ποσοστό 

20% του Ε.Κ.Τ. θα είναι αφιερωμένο σε δράσεις κοινωνικής ένταξης»), ενώ και οι 

κοινωνικές ρήτρες των μνημονίων προβλέπουν «έκτακτα μέτρα για την προστασία των 

ασθενέστερων οικονομικών στρωμάτων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με 

στόχο την άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων κατά την περίοδο 

εφαρμογής του προγράμματος».  

Σε όλα τα παραπάνω, η ΓΣΕΒΕΕ εκθέτει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται ρητά στη 

ρύθμιση επαγγελματίες και επιχειρηματίες οι οποίοι λόγω της κρίσης και ύφεσης 

βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, να λαμβάνονται υπόψη οι φορολογικές και 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους στη μέτρηση αυτής και να διασφαλίζεται το 

«ακατάσχετο» των όποιων εισοδηματικών ενισχύσεων. Σήμερα, άλλωστε, το γεγονός 

ότι πολλά νοικοκυριά διαβιούν με ένα ελάχιστο ποσό και αδυνατούν να καλύψουν τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Γενικότερα, 

επισημαίνεται η ανάγκη καθολικής πρόσβασης στα βασικά κοινωνικά αγαθά και 

καλύτερης φορολογικής διαρρύθμισης, ώστε να υπάρχει διεύρυνση της φορολογικής 
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βάσης και να αποφεύγονται διαρροές, οι οποίες νοθεύουν το υποσύνολο των 

δικαιούχων.  
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7. Συμπεράσματα-προβληματισμοί 
Ολυμπία Καμινιώτη, ΕΙΕΑΔ 

Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει τις απόψεις των συμμετεχόντων στο workshop που 

διοργανώθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στις 19-

4-13 με θέμα: «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: προσεγγίσεις και προτάσεις ενόψει της 

πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου». Παρουσιάστηκαν τρία εισαγωγικά κείμενα σχετικά 

με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα πορίσματα των συζητήσεων στις ομάδες και οι 

επιμέρους απαντήσεις των συμμετεχόντων. Τέθηκαν πολλά θέματα που αφορούν την 

πιλοτική εφαρμογή αλλά και γενικότερα την υλοποίηση του προγράμματος του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Παρότι εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις σε 

κάποια θέματα, διαφάνηκε σχετική ομοφωνία ως προς ορισμένους άξονες.  

Το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καταρχάς, δεν εκφράζεται αντίρρηση στην 

αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών, αν και η αιτιολόγησή τους καθώς και οι πιθανές 

λύσεις εγείρουν αρκετές διαφωνίες. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η φτώχεια, 

δε σημαίνει απλά τη δυσκολία κάλυψης βασικών αναγκών. Υπονομεύει ένα ευρύ φάσμα 

αναγκών, ατομικών και οικογενειακών, παρουσών και μελλοντικών. Δυσκολεύει την 

κάλυψη όχι μόνο των αναγκών τροφής και στέγης αλλά και της υγείας, της 

εκπαίδευσης, της συμμετοχής στα κοινά, κ.λπ. Επιβαρύνει τον φτωχό αλλά και τα άτομα 

της οικογένειάς του. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων ή τμημάτων της κοινωνίας 

οδηγεί σε κοινωνικές ανισότητες, οι επιπτώσεις των οποίων αγγίζουν ολόκληρη την 

κοινωνία. 

Ένα ερώτημα που τίθεται αφορά το βάρος της ευθύνης για την ένταξη κάποιου ατόμου 

στην ομάδα των φτωχών, των ανέργων, των κοινωνικά αποκλεισμένων. Φταίει ο ίδιος 

που δεν διαχειρίστηκε σωστά τα οικονομικά του; Φταίει ο ίδιος που δεν βρίσκει δουλειά 

γιατί δεν είναι επαρκώς καταρτισμένος; Οι απαντήσεις σε ανάλογα ερωτήματα 

προτρέπουν τους εμπλεκόμενους σε θέματα κοινωνικής πολιτικής προς τη μία ή την 

άλλη κατεύθυνση «λύσεων». Ένα άλλο ερώτημα, σχετικό με το προηγούμενο, είναι 

ποιος θα φέρει το βάρος των όποιων λύσεων: το άτυπο κοινωνικό κράτος (π.χ. η 
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οικογένεια), το κράτος, οι ΜΚΟ; Και φυσικά πολλά είναι και τα ερωτήματα που 

αφορούν τα διαδικαστικά θέματα υλοποίησης του όποιου προγράμματος αποφασιστεί. 

Το πρώτο ερώτημα δεν είναι εύκολο να απαντηθεί καθώς δεν μπορεί να δοθεί μια 

μονοσήμαντη απάντηση. Η κατάσταση κάθε ατόμου αποτελεί το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης ατομικών και κοινωνικών (συστημικών) χαρακτηριστικών που λόγω 

και της ιστορικότητας αυτής της αλληλεπίδρασης, είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Και 

ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιον βαρύνει η ευθύνη της κατάστασης σε 

επίπεδο ατόμου αλλά ποιος έχει την ευθύνη σε κοινωνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 

του συνολικού φαινομένου.  

Στην πράξη το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος περιλαμβάνει 

εισοδηματική ενίσχυση και συνοδευτικές ενέργειες. Το ύψος της εισοδηματικής 

ενίσχυσης καθορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως ποσοστό του κατώτατου μισθού. 

Στον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση του 

νοικοκυριού. Η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή χρημάτων ή κουπονιών που 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών.  

Ο προσδιορισμός των δικαιούχων αποτελεί μία από τις δυσκολίες εφαρμογής του 

μέτρου. Στόχος αρχικά είναι η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, όμως ορισμένα από 

τα νοικοκυριά που πλήττονται από ακραία φτώχεια δεν εμφανίζονται στα φορολογικά 

ή άλλα μητρώα. Επιπροσθέτως, ο προσδιορισμός των δικαιούχων δεν μπορεί να 

βασιστεί σε μια φορολογική δήλωση αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η γενικότερη 

εισοδηματική/περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, συμπεριλαμβανομένων 

των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, ώστε να εντοπιστούν τα άτομα/νοικοκυριά που 

αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Θέματα στέγασης, αναπηρίας και άλλων 

δυσκολιών (π.χ. χρήση ουσιών) εμπλέκουν την κατάσταση περαιτέρω και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ειδικές-επιπρόσθετες ενέργειες. 

Το θέμα των υποστηρικτικών ενεργειών έχει εξαιρετική σημασία. Όσο επιτακτική και 

να είναι, η εισοδηματική ενίσχυση, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε βάθος χρόνου. Το ζητούμενο είναι η 

κοινωνική ένταξη και η αποδέσμευση από την όποια εισοδηματική ενίσχυση, αν αυτό 

είναι δυνατό. Συνεπώς, οι υποστηρικτικές ενέργειες είναι καίριας σημασίας και θα 

πρέπει να είναι εξατομικευμένες και ουσιαστικές. Για παράδειγμα, η γενικευμένη ένταξη 
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σε προγράμματα κατάρτισης χωρίς άλλο κριτήριο, δεν είναι απαραίτητα 

αποτελεσματική, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της φτώχειας, αλλά ούτε για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας. Ιδανικά, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ατομική 

αξιολόγηση του κάθε νοικοκυριού (και των μελών αυτού) από ειδικούς και η επιλογή 

των συμπληρωματικών ενεργειών από «καλάθι» επιλογών στο οποίο να 

συμπεριλαμβάνονται η συμβουλευτική, ενέργειες εκπαίδευσης/κατάρτισης, 

επιδοτούμενη απασχόληση, απασχόληση στην κοινωνική οικονομία, κ.λπ.  

Το ζήτημα του φορέα που θα αναλάβει την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος 

τίθεται επίσης σε συζήτηση. Σίγουρα απαιτείται συνεργασία φορέων για τον εντοπισμό 

των δικαιούχων, τη διαδικασία των αιτήσεων και την παροχή της εισοδηματικής 

ενίσχυσης και των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η ξεκάθαρη οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 

θεωρείται επιβεβλημένη. 

Στο θέμα της οργάνωσης του πιλοτικού προγράμματος, καίριας σημασίας είναι η 

αξιολόγηση του μέτρου. Η αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά 

μόνο αν συγκριθούν οι επιπτώσεις του μέτρου - συμπεριλαμβανομένων της επιλογής 

και αποτελεσματικότητας των συνοδευτικών ενεργειών - στην ομάδα που θα 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα και σε control group με αντίστοιχα χαρακτηριστικά που 

δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα.  

Το μέτρο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έτσι όπως έχει προς το παρόν 

προδιαγραφεί και με τον περιορισμένο προϋπολογισμό του, σε καμιά περίπτωση δεν 

αποτελεί πανάκεια, δεδομένης και της έντασης του φαινομένου της φτώχειας τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης κρίσης και των μέτρων 

για την αντιμετώπισή της. Ούτε μπορεί να επιλύσει εύκολα τα προβλήματα του 

ελληνικού προνοιακού συστήματος που χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό, αδικίες 

και αναποτελεσματικότητα. Μπορεί όμως να συντελέσει αφενός στην εξασφάλιση ενός 

ύστατου διχτυού ασφαλείας για εκείνους που πλήττονται βαρύτερα από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό και να αποτελέσει το έναυσμα μιας γενικότερης συζήτησης 

σχετικά με την κοινωνική πολιτική στη χώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ελπίζουμε ότι θα 

συμβάλει και η παρούσα έκδοση. 

  

Σελίδα 137 από 144 

 



ΕΙΕΑΔ, Νοέμβριος 2013  Ελάχιστο Εγγυημένος Εισόδημα 

Παραρτήματα 
 

1. Πρόγραμμα workshop 

2. Συμμετέχοντες  
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Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 

  Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα  

  τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr 

  

                   Workshop 

 

Workshop 
 

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:  

προσεγγίσεις και προτάσεις  

ό   ή  ή   έ  

                               

    

                                                     
Πρόγραμμα 
 

 

Παρασκευή,  

19 Απριλίου 2013 
 

Από 9.00 έως 15.00 

 

 

Ξενοδοχείο Τιτάνια 

Πανεπιστημίου 52 

10678 Αθήνα 

 

Tηλ: (+30) 210-3326221 

www.titania.gr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.45 - 9.00: Προσέλευση συμμετεχόντων 
 
9.00 - 9.30: Χαιρετισμός 

κ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος-Γενικός Διευθυ-
ντής, ΕΙΕΑΔ  

 
ΜΕΡΟΣ I: 9.30 - 11.00: Εισηγήσεις στην ολομέλεια 

   
9.30 - 10.00:  «Πώς πρέπει (και πώς δεν πρέπει) να γίνει η πιλοτική 
εφαρμογή του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος», Μάνος Ματσαγ-
γάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
10.00 - 10.30: «Οικονομική στήριξη των ασθενέστερων και Κατα-

πολέμηση της φτώχειας : Διδάγματα από την Ιστορία. Η περίπτω-

ση των ΗΠΑ και της Ευρώπης», Μιχάλης Χλέτσος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

10.30 - 11.00: «Σενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού 
συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα», Δρ Γαβριήλ Αμί-
τσης, Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Τμήμα Διοί-
κησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθήνας 
 

11.00 - 11.30: Διάλειμμα-καφές 
 

ΜΕΡΟΣ IΙ: 11.30  - 13.00: Συζήτηση σε ομάδες 
 
Συντονιστές ομάδων: Γαβρόγλου, Καμινιώτη, Μητράκος, Παϊδούση 
 
13.00 - 13.20: Διάλειμμα-καφές 
 
ΜΕΡΟΣ ΙII: 13.20 – 14.20: Παρουσίαση των πορισμάτων των ομάδων στην 
ολομέλεια – Συζήτηση 
 
14.20 – 15.00: Ελαφρύ γεύμα 
 

http://www.titania.gr/
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Workshop 
«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: προσεγγίσεις και προτάσεις  

ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου» 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 
Α. Στόχος, φιλοσοφία, σκοπιμότητα πολιτικών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

Β. Στοχοθέτηση πολιτικών (ομάδες στόχου, εξατομικευμένες ανάγκες επιμέρους ομάδων στόχου) 

Γ. Παράγοντες που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: 

δημοσιονομικοί, διοικητικοί-οργανωτικοί, κοινωνικοί 

Δ. Κίνδυνοι (π.χ. παγίδα φτώχειας) και ευκαιρίες (π.χ. αύξηση της κοινωνικής συνοχής) 

Ενδεικτική αναλυτικότερη λίστα θεμάτων συζήτησης: 

1. Μέτρηση της φτώχειας: εννοιολογικοί προσδιορισμοί, δείκτες, τρόποι μέτρησης 
2. Χαρακτηριστικά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα στην παρούσα περίο-

δο (φύλο, ηλικία, μορφή νοικοκυριού, εκπαίδευση, ένταση εργασίας, εθνικότητα, κλπ) 
3. Στόχευση πολιτικών: μείωση της φτώχειας, μείωση της ακραίας φτώχειας, μείωση της εμ-

μονής της φτώχειας, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ  
4. Προσεγγίσεις και πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας: ενεργητικές και παθητικές μορφές 

αντιμετώπισης της φτώχειας (τρόποι ενίσχυσης, φιλοσοφία διαφορετικών συστημάτων ε-
νίσχυσης, προϋποθέσεις συμμετοχής, λόγοι διακοπής των παροχών)  

5. Εμπειρίες από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε άλλες χώρες 
6. Αποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: 

πόσο μειώνεται η φτώχεια; (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα εναλλακτικών προσεγγίσεων) 
7. Αποτελεσματικότητα των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης (κατάρτιση, συμβουλευτική, 

κοινωνική επιχειρηματικότητα, κλπ) 
8. Παροχή πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικός στιγματισμός 
9. Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης – κόστος πολιτικών (κόστος επιδόματος ελάχιστου εγγυη-

μένου εισοδήματος, κόστος συνοδευτικών πολιτικών, επίπτωση σε άλλες επιδοματικές πο-
λιτικές) 

10. Διοικητικές δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης αυτών ενόψει της εφαρμογής του μέτρου 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (προσδιορισμός δικαιούχων, οργανωτικές-
διοικητικές αρμοδιότητες, πόροι,  συνέργεια με άλλες πολιτικές, συνέργεια εμπλεκομένων 
φορέων) 

11. Επιλογή περιοχών πιλοτικής εφαρμογής 
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WORKSHOP ΕΙΕΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 19/4/13 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

1. Αμίτσης Γαβριήλ, ΑΤΕΙ Αθήνας 

2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, ΕΙΕΑΔ 

3. Αντύπας Τζανέτος, ΜΚΟ PRAKSIS 

4. Αράχωβας Χαράλαμπος, INEMY-ΕΣΕΕ 

5. Γαβρόγλου Σταύρος, ΕΙΕΑΔ 

6. Γεωργοκώστας Νικόλαος, ΙΝΕΜΥ- ΕΣΕΕ 

7. Γκαζόν Ερίκ, Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

8. Δασκαλάκη Κατερίνα, ΣΕΒ 

9. Ζιώμας Δημήτρης, ΕΚΚΕ 

10. Ζωγραφάκης Σταύρος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

11. Ιωαννίδου Μαρία, ΟΚΕ 

12. Καμινιώτη Ολυμπία, ΕΙΕΑΔ 

13. Κανελλόπουλος Νικόλαος, ΚΕΠΕ 

14. Καραμπέτσου Μαρία, ΜΚΟ 50και Ελλάς 

15. Καραχάλιος Γεώργιος, ΟΑΕΔ 

16. Κομνηνού Μερώπη, Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

17. Κοντονάσιου Ελένη, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

18. Κοντός Ιωάννης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

19. Κουρουμπλής Παναγιώτης, Βουλευτής 

20. Λασκαρίδης Γιώργος, Υπουργείο Οικονομικών 

21. Λεβέντη Χρύσα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

22. Μαρίνη Φωτεινή, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

23. Ματσαγγάνης Μάνος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

24. Μητράκος Θεόδωρος, Τράπεζα της Ελλάδος 

25. Μπαρδάνη Ρένα, ΣΕΒ 

26. Μπασκόζου Κων/να, ΕΙΕΑΔ 

27. Μπέζου Ελένη-Σοφία, Υπουργείο Οικονομικών 

28. Μπίμπας Δημήτρης, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 

29. Μπίρμπας Δημήτρης, ΚΕΔΕ 

30. Νίκου Δήμητρα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

31. Παϊδούση Χρύσα,ΕΙΕΑΔ 

32. Πάλλα Ιωάννα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
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33. Παπαδοπούλου Ρένα, ΕΙΕΑΔ 

34. Παπαπέτρου Ευαγγελία, Τράπεζα της Ελλάδος 

35. Περτσινίδου Ιωάννα, ΜΚΟ PRAKSIS 

36. Πεχλιβανίδης Αναστάσιος,ΟΑΕΔ 

37. Πούτου Κατερίνα, Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας 

38. Σκαμνάκης Χριστόφορος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

39. Σουλελέ Δήμητρα, MKO ΑΡΣΙΣ 

40. Σπυροπούλου Ναταλία, ΕΚΚΕ 

41. Σύρου Πανδώρα, Υπουργείο Οικονομικών 

42. Τήνιος Πλάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά 

43. ΤριανταφύλλουΜατθούλα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

44. ΤσακατάρηΒάντα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

45. Τσιάμα Χριστίνα, ΕΙΕΑΔ 

46. Φερώνας Ανδρέας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

47. Φωτιάδου Νίκη, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 

48. Χαρίσης Αποστόλης, ΕΙΕΑΔ 

49. Χατζηβαρνάβα Εύη, MKOHome-Start Ελλάς 

50. Χλέτσος Μιχάλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

51. Χολέβα Πηνελόπη, Υπουργείο Οικονομικών 

52. Χολέζας Ιωάννης, ΚΕΠΕ 

53. Χρυσανθόπουλος Σπύρος, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 
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Συντακτική Επιτροπή 

 Καθηγητής Κ. Π. Αναγνωστόπουλος Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής 

 Σ. Π. Γαβρόγλου, PhD Διευθυντής 

 Ο. Καμινιώτη, PhD Διευθύντρια 

 Χ. Παϊδούση, PhD Διευθύντρια 

 

Άρθρα, μελέτες, σχόλια κ.λπ. εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη ή των 

συντακτών τους. Περιεχόμενα αυτής της έκδοσης μπορούν να αναπαραχθούν εν μέρει, 

εξαιρουμένων των εμπορικών σκοπών, εφόσον υπάρξει ρητή αναφορά στην πηγή. Για την 

αναπαραγωγή ολόκληρου του εγγράφου απαιτείται προηγούμενη άδεια από το ΕΙΕΑΔ. 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΩΣΤΉ ΠΑΛΑΜΆ 6-8 

111 41 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210-2120700 

ΦΑΞ: 210-2285122 

e-mail: info@eiead.gr 

www.eiead.gr 
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