Workshop

Workshop
Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Πρόνοιασ

Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα

«Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα:
προσεγγίσεις και προτάσεις
ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου»

τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr

Πρόγραμμα
Παρασκευή,
19 Απριλίου 2013
Από 9.00 έως 15.00

Ξενοδοχείο Σιτάνια
Πανεπιστημίου 52
10678 Αθήνα
Tηλ: (+30) 210-3326221
www.titania.gr

Aθήνα, 19 Απριλίου 2013

8.45 - 9.00: Προσέλευση συμμετεχόντων
9.00 - 9.30: Χαιρετισμός
κ.
Κωνσταντίνος
Διευθυντής, ΕΙΕΑΔ

Αναγνωστόπουλος,

Πρόεδρος-Γενικός

ΜΕΡΟ 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
Ματσαγγάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
10.00 - 10.30: «Οικονομική στήριξη των ασθενέστερων και
Καταπολέμηση της φτώχειας : Διδάγματα από την Ιστορία. Η
περίπτωση των ΗΠΑ και της Ευρώπης», Μιχάλης Χλέτσος,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
10.30 - 11.00: «ενάρια θεσμικής κατοχύρωσης ενός γενικού
συστήματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα», Δρ Γαβριήλ
Αμίτσης, Επίκουρος Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας,
Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΑΤΕΙ Αθήνας
11.00 - 11.30: Διάλειμμα-καφές
ΜΕΡΟ IΙ: 11.30 - 13.00: υζήτηση σε ομάδες
υντονιστές ομάδων: Γαβρόγλου, Καμινιώτη, Μητράκος, Παϊδούση
13.00 - 13.20: Διάλειμμα-καφές
ΜΕΡΟ ΙII: 13.20 – 14.20: Παρουσίαση των πορισμάτων των ομάδων στην
ολομέλεια – υζήτηση
14.20 – 15.00: Ελαφρύ γεύμα

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 περίοδο (φύλο, ηλικία, μορφή νοικοκυριού, εκπαίδευση, ένταση
εργασίας, εθνικότητα, κλπ)
3. Στόχευση πολιτικών: μείωση της φτώχειας, μείωση της ακραίας φτώχειας, μείωση
της εμμονής 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 ενίσχυσης, 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
εγγυημένου εισοδήματος, κόστος συνοδευτικών πολιτικών, επίπτωση σε άλλες
επιδοματικές πολιτικές)
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.

