
 
 

 

Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ – Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ – Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ – Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ – Παλεπηζηήκην Πεηξαηά 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ 

 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε» 

 

«Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη κεηαξξχζκηζε ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε: ε πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθνχ 

εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο» 

 

Καραληδή Κσρηαθή (Α.Μ 3033201605107) 

 

 

Δπηβιέπσλ: Παληειήο θιηάο 

 

 

 

Κφξηλζνο, επηέκβξηνο 2017 

  



 
 

 

Department of Political Studies and International Relations - University of Peloponnese 

Department of Economics - Democritus University of Thrace 

Department of Economics - Aristotle University of Thessaloniki 

Department of Business Administration - University of Piraeus 

Interuniversity Interdepartmental 

 

Master Program in 

“Local and Regional Government and Development” 

 

“Social policy and reform in local government: 

The case of the social solidarity income” 

 

 

KARANTZI KYRIAKI (Α.Μ 3033201605107) 

 

 

 

 

Corinth, Greece, September 2017 

 

  



 
 

 ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  

 

 Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο θαηαζέησ 

απνηειεί πξντφλ δηθήο κνπ πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, δελ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα 

ηξίησλ κεξψλ θαη αθνινπζεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα επηζηεκνληθήο 

ζπγγξαθήο, ηεξψληαο πηζηά ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  

 Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ/εο ζπγγξαθέα/σο 

θαη ν/ε επηβιέπσλ/νπζα, νη εμεηαζηέο, ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ δελ 

πηνζεηνχλ θαη’ αλάγθε ηηο εθθξαδφκελεο απφςεηο νχηε θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα 

ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

       

                                                                      

                                                                                       Καραντηι Κυριακι   



 
 

 

«Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ Άλζξσπνο.» 

                                             Πξσηαγφξαο 

Δπραξηζηίεο  

Θέισ λα εθθξάζσ ηηο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο κνπ ζην Πξφεδξν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαζεγεηή θν Παληειή Σθιηά γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο επίβιεςεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπραξηζηίεο νθείισ ζηνλ θν Σήθε Πιπκάθε γηα ηηο 

νδεγίεο θαη ηελ ελζάξξπλζε, πνπ κνπ πξφζθεξε ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο κνπ γηα 

ηελ απνηχπσζε ζην ραξηί αλεζπρηψλ, πνπ κεηέθεξα απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο κνπ. Τνλ 

επραξηζηψ γηαηί κνπ έδεημε φηη ε παξαηήξεζε, ε κειέηε ησλ πεγψλ, ε θαηαγξαθή ηεο γλψκεο 

ησλ άιισλ θαη ε αλάιπζή ηνπο κπνξεί κε ηε ζσζηή επίβιεςε θαη ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα λα 

απνηειέζεη γλψζε. Ννηψζσ επίζεο ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή ηνπο παξνπζία, ηηο γλψζεηο, 

πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα, πνπ καο κεηέδσζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο.  

Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ έλα κεγάιν επραξηζηψ γηα ηε ζεκαληηθή βνήζεηα ζ’ 

φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην ρψξν εξγαζίαο κνπ ζην Γήκν 

Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο θαη ηδηαίηεξα ην Μηράιε, ηε Φαξά θαη ηελ Αλλίηα γηα ηελ 

πνιχηηκε ππνζηήξημε ηνπο. 

 

 

 

 

 



 
 

Πεξίιεςε 

Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε είζνδνο ηεο ρψξαο καο ζε νηθνλνκηθή 

επηηήξεζε κε ζθνπφ ηε δεκνζηνλνκηθή αλάθακςε έρεη θαηαιπηηθέο επηπηψζεηο ζην 

θνηλσληθφ θξάηνο ηφζν σο πξνο ην κέγεζνο φζν θαη πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ παξνρψλ ηνπ. 

Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή θαιείηαη λα θαιχςεη φια ηα θελά πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο, νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο. Ζ παξέκβαζε ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ θαζίζηαηαη 

επηβεβιεκέλε. Ζ ιήςε κέηξσλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα 

θαηλφκελα ηεο αλεξγίαο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ θξίλεηαη αλαγθαία.  

Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε εληφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπο εηζνδήκαηνο επέξρεηαη κε ηε 

ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4093/2012. Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο απνηειεί ην έζραην 

κέηξν πξνζηαζίαο γηα φζνπο βηψλνπλ ηελ αθξαία θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Απνζθνπεί λα εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηηθέο παξνρέο, πξνψζεζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ελεξγνπνίεζεο.  

Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α’ βαζκνχ ζηεξηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαιείηαη λα πινπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο. Ζ ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο απνθέληξσζεο ζηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαη ε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ ΟΣΑ, επηβεβαηψλεηαη κε ηελ 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηεο λέαο θνηλσληθήο παξνρήο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 

  

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: Γηνηθεηηθή απνθέληξσζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θνηλσληθή πνιηηηθή, 

ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, αθξαία θηψρεηα, θνηλσληθή 

επαλέληαμε, θνηλσληθφ εηζφδεκα αιιειεγγχεο.  



 
 

Abstract 

The prolonged economic recession and our country’s entry into financial surveillance 

with the aim of a fiscal recovery, had a negative impact on the welfare state both in terms 

of the quantity and the quality of the benefits provided. Social policy required to fill all the 

gaps created in the interaction of the relationship between society, economy and politics. 

State intervention for the protection at least of the vulnerable social groups, becomes 

imperative. The implementation of measures and policies for active social protection, 

which aim at preventing and addressing the consequences created by unemployment, 

poverty and social exclusion, are considered necessary. 

The minimum guaranteed income has been issued with the enactment and activation of 

the law 4093/2012. The Social Solidarity Income (SSI) is the ultimate protection for all 

those experiencing extreme poverty and social exclusion. It aims to ensure access to cash 

benefits, promotion in the labor market, as well as social care and activation services for the 

beneficiaries. 

 The first level of local government, based on the principles of proximity and 

subsidiarity, is call upon to effectively implement the Social Solidarity Income. The 

importance of promoting decentralization in social policy and exploring the social role of 

municipalities, is confirmed by the administrative management of the new social provision 

and the simultaneous support of the individualized approach of the beneficiaries. 

 

KEY WORDS: administrative decentralization, local government, social policy, guaranteed 

minimum income, social exclusion, extreme poverty, social reintegration, Social Solidarity 

Income. 
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Δηζαγσγή 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζε κηα νιηζηηθή αλάιπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ Δηζνδήκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Δμεηάδνληαη νη ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο αξκνδηφηεηαο, ηεο απνθέληξσζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεηαθεξφκελεο 

αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Α’ βαζκνχ. Πξαθηηθή ε νπνία θαζηεξψλεηαη κεηά ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Νφκνπ 

Καιιηθξάηε (Ν. 3852/2010). 

Με ηε βνήζεηα βηβιηνγξαθίαο, λνκνζεζίαο θαη ειεθηξνληθψλ πεγψλ αλαιχεηαη ε έλλνηα 

ηεο κεηαθνξάο αξκνδηφηεηαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Πεξηγξάθεηαη ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ & θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν επηηάζζεη ηε 

ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο άκεζα γηα ηελ αλαθνχθηζε επάισησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Δζληθφ ηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε. Δπηιέγεηαη ην 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο σο αληηθείκελν κειέηεο θαηά πεξίπησζε. 

Παξνπζηάδεηαη ν νδεγφο εθαξκνγήο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινχκελσλ έηζη φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηεο 

ππ αξηζκ. Γ.Γ5νηθ. 2961 -10/24-01-2017 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα επηβάιιεη ηελ ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο παλειιαδηθά. Αλαδεηνχληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ θαζηέξσζε ελφο 

ειάρηζηα εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ ζπγθξηηηθή κέζνδν πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ζηηο 

ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ.  Σν θνηλσληθφ εηζφδεκα αιιειεγγχεο εθαξκφδεηαη 

θαζνιηθά θαη νξηδφληηα απφ ηνλ Ηαλνπάξηνπ ηνπ 2017. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α’ βαζκνχ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεζνιαβήζνπλ γηα ηελ 

ππαγσγή ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4093/2012 
1
, φισλ φζσλ δηαβηνχλ ζηα φξηα 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο αθξαίαο θηψρεηαο. 

Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κ.Δ.Α ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ 

                                                           
1
 ΦΔΚ 222/Α/12-11-2012 Έγθξηζε κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016- Παξάγξαθνο ΗΑ 

ππνπαξάγξαθνο ΗΑ.3 «πηινηηθφ πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο».  
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Γξαπεηζψλαο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, πνπ επηδηψθεηαη λα απαληεζνχλ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο απφ ηνπο Γήκνπο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο. Αλαδεηνχληαη απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ην πσο επεξεάδεηαη ν θνηλσληθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ζρεδηάδνληαη 

θεληξηθά θαη πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο ην πξφγξακκα Κ.Δ.Α. 

Λεπηνκέξεηεο, φπσο ε πνηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ νκάδα 

ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε επθνιία ή δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

ππνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα, ν ρξφλνο νινθιήξσζεο είλαη δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Ο βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

παξαιακβάλνπλ ηελ αίηεζε θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε 

δηαζχλδεζε ηνπ σθεινχκελνπ κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη ν βαζκφο 

επίηεπμεο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ππιψλα ηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

ζπληζηνχλ δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ. 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηε ιήςε επηιεθηηθά ζπλεληεχμεσλ απφ 

ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ Γήκνπ ζπλάγνληαη παξαηεξήζεηο, πνπ αθνξνχλ ζπλαθφινπζεο ηεο 

εθαξκνγήο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-

Γξαπεηζψλαο. Θίγνληαη δεηήκαηα, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο ΟΣΑ. 

Δπηβεβαηψλεηαη ε αλάγθε ζπληνληζκνχ θαη ζσζηήο πιεξνθφξεζεο γηα ηε ηαρχηεξε, 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ. Δληζρχεηαη ε 

θξαηνχζα αληίιεςε φηη, ν δηνηθεηηθφο κεραληζκφο δηαρείξηζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ δηθαηνχρσλ παξά ηηο φπνηεο νξγαλσηηθέο 

αδπλακίεο. Δπαιεζεχεηαη, δπζηπρψο, ε θξαηνχζα πξαθηηθή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηεο κε 

κεηαθνξάο πφξσλ θαηά ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε παξά ηε 

κείσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ εζφδσλ ηεο θαη ηε δπζκελή πεξηξξένπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε.  

  



3 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

1.1. Κξάηνο θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Σν θξάηνο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν γεληθήο δηνίθεζεο. Θεζπίδεη ηνπο λφκνπο 

εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, απνλέκεη δηθαηνζχλε. Πξνζηαηεχεη θαη εγγπάηαη ηηο 

ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. Έρεη ξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα 

ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πνπ αζθεί θαη έρεη κεγάιν εχξνο αξκνδηνηήησλ, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα (Γαγηφγινπ , 1991).  Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο θαη νη αλεμάξηεηεο αξρέο, Ννκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπληζηνχλ ην δεκφζην ηνκέα. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα γεληθήο δηνίθεζεο  θαη είλαη 

νξγαληζκνί παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αθνξνχλ κία 

ζπγθεθξηκέλε εδαθηθά πεξηνρή θαη κηα πιεζπζκηαθή βάζε πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνπηθά 

θξηηήξηα.  

 ην άξζξν 102 παξ. 1-3 ηνπο πληάγκαηνο αλαθέξεηαη: 

1. «Η διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων ανικει ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

πρϊτου και δεφτερου βακμοφ. Υπζρ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςυντρζχει τεκμιριο 

αρμοδιότθτασ για τθ διοίκθςθ των τοπικϊν υποκζςεων. Νόμοσ κακορίηει το εφροσ και τισ 

κατθγορίεσ των τοπικϊν υποκζςεων, κακϊσ και τθν κατανομι τουσ ςτουσ επί μζρουσ βακμοφσ. 

Με νόμο μπορεί να ανατίκεται ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ θ άςκθςθ 

αρμοδιοτιτων που ςυνιςτοφν αποςτολι του Κράτουσ. 

2. Οι Οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ζχουν διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια. Οι αρχζσ 

τουσ εκλζγονται με κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία, όπωσ νόμοσ ορίηει. Με νόμο μπορεί να 

προβλζπονται για τθν εκτζλεςθ ζργων ι τθν παροχι υπθρεςιϊν ι τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων των 

οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αναγκαςτικοί ι εκοφςιοι ςφνδεςμοι οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ που διοικοφνται από αιρετά όργανα. 

3. Το Κράτοσ αςκεί ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ εποπτεία που ςυνίςταται 

αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ και δεν επιτρζπεται να εμποδίηει τθν πρωτοβουλία και τθν 

ελεφκερθ δράςθ του. O ζλεγχοσ νομιμότθτασ αςκείται, όπωσ νόμοσ ορίηει». Με τθν παρ.5 του 

άρκρου 102 προβλζπεται ότι : «Το κράτοσ λαμβάνει τα νομοκετικά, κανονιςτικά και 

δθμοςιονομικά μζτρα, που απαιτοφνται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ των 
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πόρων που είναι αναγκαίοι για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με ταυτόχρονθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ κατά τθ 

διαχείριςθ των πόρων αυτϊν. Νόμοσ ορίηει τα ςχετικά με τον κακοριςμό και τθν είςπραξθ 

τοπικϊν εςόδων απευκείασ από τουσ οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξψλνληαη ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Πηθξακέλνο, 2012). 

 ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο απηνηέιεηα,  

 ε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο απφ ην ηνπηθφ εθινγηθφ ζψκα,  

  ε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε 

φρη κφλν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, αιιά θαη γεληθψλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ επηιέγεη ν 

λνκνζέηεο λα κεηαθέξεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Ζ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνδπλακία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαζηεξψλεηαη 

επίζεο κε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Απηνλνκίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ο Υάξηεο ζεσξεί, φηη νη δεκφζηεο 

ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη θαηά πξνηίκεζε απφ αξρέο πνπ είλαη εγγχηεξα πξνο 

ηνπο πνιίηεο. Έλα πςειφηεξν επίπεδν δηνίθεζεο ζεσξείηαη θαηάιιειν κφλν φηαλ ν 

ζπληνληζκφο ή ε παξαρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη αδχλαηε ή ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή ζην ακέζσο θαηψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν. 

Ο Υάξηεο ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ πξνζηαζία ησλ νξίσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, 

  ηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη πφξσλ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπο,  

 ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο νη αξκνδηφηεηεο απηέο ζα αζθνχληαη,  

 ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηελ λνκηθή πξνζηαζία ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

  ηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ εθηείλνληαη κέρξη ηνλ 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηνπο. 

 Ζ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ππφζηαζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε 

ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο.(Κνληηάδεο, 2006).  
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Υαξαθηεξηζηηθά ζην άξζξν 3 αλαθέξεηαη
2
: «Με ηνλ φξν «απηνλνκία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο λνείηαη ην δηθαίσκα θαη ε πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Ο.Τ.Α) λα ξπζκίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ, ππ’ 

επζχλε ηνπο θαη πξνο φθεινο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ 

ππνζέζεσλ.» 

Οη ηνπηθέο αξρέο, ελεξγψληαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λφκνπ, ξπζκίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ κε δηθή ηνπο απνθιεηζηηθή επζχλε θαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε ζπλνρή 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνσζεηηθήο ζρέζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κε ηνπο κεραληζκνχο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

Ζ δηάζπαζε ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ζ’ έλα ζχζηεκα δηαθνξνπνηεκέλσλ 

απνθεληξσκέλσλ ή απηνδηνηθνχκελσλ κνλάδσλ δελ αλαηξεί ηελ ελφηεηα ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο.  Δπηπξφζζεηα ηθαλνπνηεί ηηο αξρέο ηεο εγγχηεηαο σο πξνο ηηο εθαξκνδφκελεο 

δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
3
  Ζ ελφηεηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

κεηαθέξεη αλαπφθεπθηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε.  

Οη απαξραησκέλεο δνκέο, γξαθεηνθξαηία, ζπαηάιε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, δηνγθσκέλν θξάηνο, ζπγθερπκέλεο αξκνδηφηεηεο, αλεπάξθεηα 

ζπληνληζκνχ, δηαθζνξά, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, αδηαθάλεηα ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θεληξηθφ  

δηνηθεηηθφ κεραληζκφ. Αληίζηνηρεο παζνγέλεηεο εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ. 

Γίλνληαη πξνζπάζεηεο επίιπζεο ησλ παξαπάλσ αδπλακηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα επέιηθην δεκφζην, ιηγφηεξν δαπαλεξφ, ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ, 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νηθνλνκηθή 

                                                           
2  Δπξσπατθφο ράξηεο Απηνλνκίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .Κνγθξέζν ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο .ηξαζβνχξγν,15Υ,1985 θαη Οπηξέρηε 16ΥΗ,2009. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
https://rm.coe.int/1680719a3b 
3 Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο .θνπφο 

ηεο αξρήο απηήο είλαη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ πνιίηε  

Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html  
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αλάθακςε κέζσ ηεο αλάπηπμεο.(Απγελάθεο, 2012). ηφρν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 

απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Παππάο , 2014). Πνιιά πξνγξάκκαηα 

εμαγγειζέλησλ κεηαξξπζκίζεσλ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παζνγελεηψλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη (New Public Management)
4
. 

1.2. Ζ Έλλνηα ηεο Γηνηθεηηθήο Απνθέληξσζεο 

Ο ξφινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζίζηαηαη ζεκαληηθφηεξνο θαη ζπλάκα 

θξηζηκφηεξνο κε δεδνκέλε ηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ. Ζ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζρεδηάδνληαη 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη πινπνηνχληαη κέζα απφ ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο απνθέληξσζεο.  

Ζ απνθέληξσζε ζπληζηά ηελ κεηαβίβαζε κε λφκν ζηηο κνλάδεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ.  Απνδεδεηγκέλα ε απνθεληξσκέλε παξνρή 

αγαζψλ είλαη ιηγφηεξν θνζηνβφξα θαη πην απνηειεζκαηηθή απφ κηα αληίζηνηρε παξνρή ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο.  Ζ απνθέληξσζε απνηειεί έλλνηα πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε, 

γηαηί ε ζεκαζία ηεο δελ αθνξά κφλν ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, αιιά 

έρεη θαη έλλνηα πνιηηηθή. Ζ ζρέζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο γηα λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ελψ παξάιιεια γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε απνηειεζκαηηθά ζαλ νπζηαζηηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

πξέπεη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε λα είλαη ζαθήο θαη αληηιεπηή 

(Οξθαλνχ,2010).  Ζ Σνπηθή απηνδηνίθεζε, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο ζ’ φινπο ηνπ άμνλεο
5
, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο, φηη ην απνηέιεζκα ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ 

ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο.(Αγαπεηνχ , 2016).  

Σν ζχγρξνλν παξεκβαηηθφ θξάηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αλαδηαλνκήο 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ κέζσλ παξαγσγήο (Γθέθαο, 2016). Ζ ηζρπξή 

                                                           
4 Ζ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεκφζηνπ 

Οξγαληζκνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηνπ ηθαλφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  
5 Οη βαζηθνί άμνλεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη: Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο β) θνηλσληθή πνιηηηθή, Τγεία, 

Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο, γ) Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε ,δ) βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ.  
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ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κε ηνλ απηαξρηθφ 

έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ησλ ΟΣΑ κεηαβάιιεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο δίλεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  Ζ αλαζεψξεζε ζηηο ζρέζεηο 

ηνπηθνχ- θεληξηθνχ θξάηνπο εληζρχεη ηηο δνκέο ηνπ ηνπηθνχ κε δηεχξπλζε αξκνδηνηήησλ 

θπξίσο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
6
. 

 

1.3. Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θαη ε Μεηαθνξά Αξκνδηνηήησλ 

Ζ αλαβάζκηζε, πνπ επήιζε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο (Νφκνο 3852/2010) ζην 

ξφιν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αθνξά θπξίσο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθή εμέιημε ζηα απηνδηνηθεηηθά δξψκελα, ε 

νπνία  αλαδηαηάζζεη ηνπο φξνπο ιήςεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο, ( 

Ησαλλίδεο ,παλνχ, 2017). Αθνξά ηε κεηάβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.).  

Ζ ζεζκνζέηεζε ησλ δεθαηξηψλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, σο Ο.Σ.Α. Β  βαζκνχ, θαη ησλ 

325 Γήκσλ σο ΟΣΑ Α βαζκνχ, δεκηνπξγεί λέν πιαίζην γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, φρη 

κφλν ιφγσ ηεο αλαδηάηαμεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε πνιηηηθέο απφ ηα θάησ πξνο 

ηα πάλσ (bottom-up), αιιά κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ελδνπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

δπν βαζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ησαλλίδεο, 2014).  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη πξηλ 

απφ ηελ ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ζην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο (ρέδην 

Καπνδίζηξηαο Νφκνο 2539/1997), ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ησλ Ο.Σ.Α., 

αληηκεηψπηδε ζεκαληηθά γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ελψ φηαλ εθαξκνδφηαλ, απηφ γηλφηαλ ζε 

πεξηνξηζκέλν επίπεδν (Κνληηάδεο, et al 2006).  

 Οη αξκνδηφηεηεο ζην Σνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ΟΣΑ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ Ν 3463/2006
7
 θαη  θπξίσο κε ηα άξζξα 94 & 95 

ηνπ  Ν.3852/2010, ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ. 

                                                           
6 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο: Πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο- Αζήλα, 

Ηνχιηνο 2015. πεγή: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Αξηζκ. Απφθαζεο 227/2015 ΑΓΑ 7ΜΒ17Λ7 -9ΔΜ .  
7  ηελ παξάγξαθν ΗΗ ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,(Ν.3463/2006) πξνβιέπεηαη φηη νη Γήκνη 

αζθνχλ, ζε ηνπηθφ επίπεδν, θξαηηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ηνπο αλαηέζεθαλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
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Δηδηθφηεξα, κε ην Ν.3463/2006 ζεζπίδνληαη αξκνδηφηεηεο φπσο:  

 ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, 

  ε δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ, έλεθα απνξίαο ή γηα άιινπο 

ζνβαξνχο ιφγνπο, 

  ε ρνξήγεζε θάξηαο αλαπεξίαο, 

  ε επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο επηδνκάησλ ζε φζνπο έρνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πγείαο (ηπθινί, θσθάιαινη, αλαζθάιηζηνη παξαπιεγηθνί θ.α.)  

 ε αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

Με ην άξζξν 94 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’ /2010) «Πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο 

Γήκσλ», ζην άξζξν 75 παξ. Η ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ππφ ηνλ ηνκέα ε’ 

(«Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο») ζηηο αξκνδηφηεηεο άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Ν.3463/2006 πξνζηίζεληαη νη παξαθάησ: 

 H εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ θαη ε δηελέξγεηα ηνπο. 

 Ζ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ.  

 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε 

ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία, πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο 

ζθνπνχο. 

 Ζ άζθεζε ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ε επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ εμνρψλ.  

 Ζ επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ε 

έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ, πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε 

θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

  Ζ πινπνίεζε: α) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία, ην 

θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

Τπνπξγείνπ, β) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη 

κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε, γ) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . 

 Ζ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 
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 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ ,εξάλσλ θαη 

θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ.  

 Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ θαη 

θηιαλζξσπηθψλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

 Ζ έθδνζε ηνπηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο. 

 Ζ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηα πγείαο.  

 Ζ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ 

ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

 Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα ρσξίο άδεηα, θαζψο 

θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή πψιεζε δεηγκάησλ 

θαξκάθσλ. 

 Ζ νξγάλσζε απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο 

Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 3172/2003 (ΦΔΚ 197 Α΄). 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ 

λνζεκάησλ δψσλ. 

 Ζ επηβνιή ή άξζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα 

ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 

 Ο νξηζκφο ειεγθηή γηαηξνχ Ο.Γ.Α. γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ λνκνχ. 

 Ο νξηζκφο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ Πξφλνηαο θαη 

Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, απφ ην δήκν φπνπ εδξεχνπλ ηα ηακεία. 

 Ζ εθαξκνγή, νξγάλσζε θαη επνπηεία ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο θαη ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

 Ζ παξνρή γλσκάηεπζεο απφ ηνλ αξκφδην θηελίαηξν γηα πγεηνλνκηθή 

θαηαιιειφιεηα ησλ δψσλ φηαλ πξφθεηηαη γηα πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3852/2010 ζηνρεχνπλ λα εμαζθαιίζνπλ γηα ηε ζχγρξνλε 

απηνδηνίθεζε βαζηθέο αξρέο ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (new public management)  

φπσο: 

 ηεο εγγχηεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

 ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, 



10 
 

 ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ, 

 ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, 

 ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, 

 ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη  

 ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ απνθέληξσζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάγεη πιενλεθηήκαηα φπσο : 

 απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο 

  κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά  

 απνηειεζκαηηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ, 

 έθθξαζε κεηνλνηήησλ,  

 δηάρπζε θαηλνηνκηψλ θαη πνιηηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Πξνζθέξεη ιχζεηο θαη θίλεηξα γηα απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο. 

Έλα άιιν επίζεο πνιχ ηζρπξφ επηρείξεκα ππέξ ηεο απνθέληξσζεο είλαη φηη απηή 

βνεζά ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έθθξαζε ησλ κεηνλνηήησλ.  Ζ απνθέληξσζε παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζε ηνπηθά εθθξαζκέλεο κεηνλφηεηεο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία πνιππνιηηηζκηθή πηα νθείιεη λα ζπκβάιιεη ζηελ έθθξαζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ φισλ ησλ θαηνίθσλ θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ππεξεηψληαο ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο. (Γθέθαο, Μήηζνπ, 

2009).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

2.1. Κνηλσληθή Πξνζηαζία ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία νξίδεηαη ζαλ «κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξσηφηεηαο ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

πξνζθέξνληαο πξνζηαζία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δπζηπρίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο, κέζσ ηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο.  Πξνζθέξνληαο πιεξσκέο θαη παξνρέο ζε είδνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ απφξσλ.  Πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο έληαμεο 

πνπ βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη βνήζεηα.»8  

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα «δίρηπ αζθαιείαο» πνπ κπνξεί 

λα πξνζηαηεχζεη απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζνβαξψλ θξίζεσλ. Απνηειεί κέξνο κηαο 

πεξηεθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ απφζπαζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα, επηηξέπνληάο 

ηνπο φρη κφλν λα επλνεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε, αιιά θαη λα ζπκκεηάζρνπλ παξαγσγηθά ζε 

απηήλ. Παξακνλέο ηεο θξίζεο ην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

αληαπνθξίλνληαλ απφιπηα ζην λνηηνεπξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν9 (Καξβνχλεο, 2004) φρη 

επεηδή ήηαλ θησρφ αιιά επεηδή ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθφ.  Ζ θξίζε δελ πξνθάιεζε θελά 

πξνζηαζίαο απιά αλέδεημε ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο.( Μαηζαγγάλεο , 2014). 

Ζ θνηλσληθή πξνζηαζία γηα φινπο, είλαη ππνρξέσζε θάζε επλνκνχκελεο πνιηηείαο. ην άξζξν 

25 ηνπ ζπληάγκαηνο παξ. 1 αλαθέξεηαη. «Τα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο 

κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ 

εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Όια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεκπφδηζηε 

θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Τα δηθαηψκαηα απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ 

ζηηο νπνίεο πξνζηδηάδνπλ. Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην Σχληαγκα λα 

επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην Σχληαγκα είηε 

απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο».  

Ζ θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα έθεξε ζηελ επηθάλεηα έλα ειιεηκκαηηθφ θξάηνο πξφλνηαο, κε 

θελά πξνζηαζίαο αθφκε θαη γηα επάισηεο νκάδεο πνπ δηαβηνχλ ζε ππνηππψδεηο ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο αζθάιεηαο.  Μεηαλάζηεο, λένη, θνηλσληθέο θαη άιιεο κεηνλφηεηεο θηλνχληαη θαη δνπλ 

                                                           
8  

Δπξσπατθή Έθζεζε γηα ηελ Αλάπηπμε (2010). Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://erd.eui.eu/media/2010/OVERVIEW_ERD_Report_EL.pdf    ( 8/7/2017). 
9  Σχπνη θνηλσληθνχ θξάηνπο : 1 θεληξνεπξσπατθφ 2.θξαηηθφ θνξπνξαηηζηηθφ 3. θαλδηλαβηθφ 4. Ννηηνεπξσπατθφ. 
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ζην πεξηζψξην. Γελ έρνπλ ζηέγε θαη ζηαζεξή απαζρφιεζε θαη γεληθφηεξα ε δηαβίσζε ηνπο δελ 

ζηεξίδεηαη ζην θαζεζηψο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ζηα απνδεθηά απφ ηελ θνηλσλία κέζα θαη 

επίπεδα. Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζηελφηεηα πφξσλ πνπ ηελ αθνινπζεί, 

κεηαβάιινπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Πξνηάζζεηαη ε αληηκεηψπηζε 

θαηλνκέλσλ αθξαίαο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έλαληη ηεο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. ην πιαίζην απηφ επηρεηξείηαη ε δηαζχλδεζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηελ 

επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο (θακλάθεο, Υάξδαο, 2017). 

ην πεδίν ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο νη λένη κεραληζκνί ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

επηθεληξψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ: 

  ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

  ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

  ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, 

  ζηελ θαηάξηηζε θαη εηδίθεπζε, 

  ζηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

  ζηε δεκηνπξγία θηιηθψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα ρψξσλ εξγαζίαο, 

  ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ παξνρή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 

  ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ 

  ζηελ νξγαλσηηθή επειημία ηεο εξγαζίαο κε γλψκνλα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο λέεο 

παξαγσγηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Οη ελ ιφγσ πνιηηηθέο απαζρφιεζεο επηρεηξνχλ λα απνηξέςνπλ, ζε έλα ξαγδαία κεηαβαιιφκελν 

εξγαζηαθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηελ απνθνπή απφ ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ καθξνρξφληαο αλεξγίαο, πνπ νδεγνχλ αλαπφδξαζηα ζε θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ (Εαραξφπνπινο, et al 2017). 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επαθφινπζεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαζνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο άζθεζεο ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ηφζν ζε επίπεδν 

θπβέξλεζεο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. ήκεξα ε θχξηα πξφθιεζε ηεο 

Διιεληθήο πνιηηείαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εληνπίδεηαη ζηελ αδπλακία λα 

εθπιεξσζεί ν εζληθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ 

θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζην πιαίζην ηνπ Βαζηθνχ ηφρνπ 5 ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ 

2020 γηα κία «Έμππλε, Βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε», ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν.  
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Με ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 
10

 ηίζεηαη σο ζηφρνο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαηά 450.000 κέρξη ην 

2020, σζηφζν  παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζρεηηθήο θαηεγνξίαο αηφκσλ ηελ πεξίνδν 

2011-2013. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο  θαηά 100.000  γηα παηδηά ειηθίαο 0 -17 

εηψλ. Δπίζεο ρσξίο λα πνζνηηθνπνηείηαη  ε δφκεζε ελφο δηθηχνπ αζθαιείαο θαηά ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηειεί ηνλ ηξίην ζηφρν ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

Μεηαξξχζκηζεο 2016.   

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο, φπσο: 

 ε ξαγδαία αχμεζε ησλ αλέξγσλ, 

  ε αχμεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο,  

 ε αχμεζε ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ, 

  ε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κηζζψλ, 

  ε κείσζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, φπσο νη θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο 

θαη ην ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο, 

θαζηζηνχλ αθφκε πην δχζθνιν ην έξγν ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο έρεη ρξεσζεί κε 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνληζκνχ θαηά ηελ πινπνίεζε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ(Κνληηάδεο, 

,2006). 

Ο ζηφρνο ζην ζρεδηαζκφ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ηξείο θαηεπζχλζεηο, ( Πάζρνο et al, 2016): 

  Σελ εγγχεζε ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ελφο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο δηαβίσζεο.  

  Σελ αληηκεηψπηζε απξφνπησλ θαη δχζθνισλ γεγνλφησλ (αζζέλεηα, γήξαο, αλεξγία). 

  Σελ εμαζθάιηζε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο κνξθσηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

ήκεξα νθηψ νιφθιεξα ρξφληα χθεζεο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνδφκεζεο 

πηνζεηείηαη ην αμίσκα ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ 

θηψρεηαο θαη απνθιεηζκνχ κε ηελ θνηλή απνδνρή φηη πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο θαη φρη πξνζσπηθήο θχζεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο ζπληζηά ζπιινγηθή επζχλε 

                                                           
10 Αξρηθά ην πξφγξακκα θαηαηέζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζηελ Δπξσπατθή επηηξνπή απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

θαη παξαθνινπζείηαη ζε εηήζηα βάζε. Σν Δζληθφ πξφγξακκα Μεηαξξχζκηζεο 2016 είλαη δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester-national-plan_greece_2016_el.pdf 
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φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ, θεληξηθήο εμνπζίαο, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ αγνξάο θαη φισλ φζσλ εκπιέθνληαη κε άκεζν ή έκκεζν 

ηξφπν. Οη πνιηηηθέο, νη νπνίεο  πηνζεηνχληαη, αθνξνχλ νξηδφληηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αθξαίαο θηψρεηαο. ηηο πνιηηηθέο απηέο εληάζζεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο
11

. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελφο 

νξηδφληηνπ κέηξνπ κε παλειιαδηθή εθαξκνγή ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε, πνπ επέβαιε ηελ εθαξκνγή ηνπ.  

 

2.2. Υαξηνγξάθεζε ηεο Καηάζηαζεο ζηνλ Καηξφ ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο  

Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν  πιεζπζκφο ηεο 

ρψξαο ην 2015 δίλεηαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
12

.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη:  

 Ο πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αλέξρεηαη 

ζην 35,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο, παξνπζηάδνληαο κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

 

  Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ελψ δε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, δηαβηεί ζε 

λνηθνθπξηά µε πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 8,4%.  

                                                           
11 Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ) είλαη έλα λέν πξνλνηαθφ πξφγξακκα, πνπ απεπζχλεηαη ζε λνηθνθπξηά, 

πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 
12 Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή :Γειηίν Σχπνπ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ 2015,( 

πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2014) .Πεηξαηάο  ( 23/6/2017) . 
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 Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ δε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο, θαη δηαβηεί ζε 

λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε αιιά µε ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 4,8%.  

 Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο αιιά δηαβηεί ζε 

λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 

7,0%. 

 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 0 ─ 17 εηψλ (παηδηθή θηψρεηα) αλέξρεηαη ζε 

26,6% ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 1,1 πνζνζηηαία κνλάδα ζε ζρέζε µε ην 2014, ελψ 

είλαη πςειφηεξνο θαηά 5,2 πνζνζηηαίεο µνλάδεο απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

 Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ αλέξρεηαη ζε 13,7% 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2014.  

 Ο πιεζπζκφο, πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά φπνπ δελ εξγάδεηαη θαλέλα κέινο ή 

εξγάδεηαη ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο, ζπλνιηθά ην έηνο, αλέξρεηαη ζε 1.111.300 άηνκα ή ζε 

18,7% ειηθίαο 18-59 εηψλ ,ελψ ην πξνεγνχκελν έηνο (2014) αλέξρνληαλ ζε 1.165.800. 

 Σν θαηψθιη ηεο θηψρεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.512 € εηεζίσο αλά άηνκν θαη ζε 

9.475€, γηα λνηθνθπξηά µε δχν ελήιηθεο θαη δχν εμαξηψκελα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 

14 εηψλ.  Σν έηνο 2015, ην 21,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο ήηαλ ζε 

θίλδπλν θηψρεηαο.  Σα λνηθνθπξηά, πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο εθηηκψληαη ζε 

860.117 ζε ζχλνιν 4.195.840 λνηθνθπξηψλ, θαη ηα µέιε ηνπο ζε 2.293.172 ζην ζχλνιν 

ησλ 10.723.089 αηφκσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο.  Ο πιεζπζκφο ζε θίλδπλν 

θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζµoχ αλέξρεηαη ζε 3.828.500 άηνκα ή ζε 35,7% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν δείθηεο εμάξηεζεο (ε ζρέζε ηνπ κε παξαγσγηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 0 -14 εηψλ θαη 65 +κε ην ηκήκα πνπ παξάγεη δειαδή 

ηηο ειηθίεο 15-64 εηψλ) ζηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη λα απμεζεί απφ ην 28,41 % ην 2010 

ζην 32,57% ην 2020, ζην 37,74 ην 2030 θαη λα θηάζεη ζην 56,65% ην 2060.  Ζ εμέιημε 
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απηή απνηειεί ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα ηελ νηθνλνκία ηελ θνηλσλία θαη ηε βησζηκφηεηα 

ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
13

.  

Ζ ρψξα καο φκσο δαπαλά θάζε ρξφλν ζρεδφλ 2 δηζ. ζε ζπληάμεηο πνιηηψλ ειηθίαο θάησ 

ησλ 55. Σν ζχλνιν ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ γηα ην 2015 έθηαζε ηα 700 εθ. επξψ, κε ηα 

220 εθ. λα πεγαίλνπλ ζε δηθαηνχρνπο πνπ έπαηξλαλ ηαπηφρξνλα θαη ζχληαμε. Ο εμ 

νξζνινγηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ είλαη δεηνχκελν ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Οη αδχλακνη, νη άλεξγνη, νη θησρνί δελ είλαη αδχλακνη κφλν νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά -είλαη αδχλακνη θαη πνιηηηθά. Σα θφκκαηα ζπλήζσο είλαη πην πξφζπκα λα 

ζηεξίμνπλ νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ κεγάιε πνιηηηθή δχλακε (εξγαδφκελνη 

δεκφζηνπ ηνκέα, αγξφηεο, ζπληαμηνχρνη) παξά ηνπο αφξαηνπο, πνιηηηθά αλελεξγνχο 

θησρνχο. (Γεσξγαθφπνπινο, 2016). 

Μπξνζηά ζε απηά ηα δεδνκέλα θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε επεμεξγαζία λέσλ κνξθψλ 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  Δπηβάιιεηαη ε 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο λέεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο θαη θηλδχλνπο.  Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ε ελεξγνπνίεζε 

λέσλ κνξθψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζεκαηνδνηνχλ λέν ξφιν γηα ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε ζηα δξψκελα ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  Ζ δηθηχσζε ησλ δνκψλ 

θαη ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ 

άζθεζε απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

παξνπζηάδεη ζπρλά αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ ελεξγεί.  Ζ απνδνηηθή θαη πνηνηηθή θνηλσληθή 

παξνρή είλαη ζπλάξηεζε κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηε 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθάζηνηε Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

φζν θαη απφ πξνβιήκαηα ζρεηηθά  κε ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  εκαληηθφο 

παξάγνληαο θαζνξηζηηθφο ζηελ επίηεπμε ησλ επί κέξνπο ζηφρσλ θαη ζθνπψλ είλαη θαη ην 

θνηλσληθφ πνιηηηζηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη Ο.Σ.Α. 

                                                           
13Τπνπξγείν Δξγαζίαο ,Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  θαη Πξφλνηαο (2014).  Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή 

έληαμε, Αζήλα . 
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2.3. Πξνβιήκαηα ζηελ Άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε 

2.3.1. Πνιηηηθέο - Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο πλζήθεο 

Ζ πξνζήισζή ζηελ απζηεξή δεκνζηνλνκηθή θαη εηζνδεκαηηθή πεηζαξρεία ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηελ απνθαζήισζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, αλέδεημε κε ηνλ πην 

εχιεπην ηξφπν, φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ πξνηχπνπ ηεο 

άληζεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο νηθνλνκίαο (εξγαζίαο θαη 

θεθαιαίνπ) ζε δηεζλέο επίπεδν.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ κείγκαηνο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο νη θνηλσληθέο 

δαπάλεο, ζεσξνχληαη σο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο θαη σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη 

καθξννηθνλνκηθά ε κείσζε ηνπο ζε φθεινο ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ. ην πιαίζην 

απηνχ ηνπ κείγκαηνο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο 

θπξηαξρίαο ησλ αγνξψλ, ην θνηλσληθφ θξάηνο ζεσξείηαη σο παξαγσγφο δαπαλψλ, πνπ 

επηβάιιεηαη λα ειεγρζεί θαη λα κεησζεί ε εμέιημε ηνπο. (Ρνκπφιεο, 2013). 

Σν δεκνγξαθηθφ δήηεκα ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ
14

, ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

δσήο, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θξάηνο.  Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο επεξεάδνπλ λνκνζεηηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά ηελ άζθεζε ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζηελ πεξηθέξεηα κεηψλεηαη ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο θέξνπλ ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο ελψ ν θξαηηθφο ππξήλαο δελ 

έρεη ζεζκηθή ππνρξέσζε λα ελεξγεί. (Rodrick 2007, Eichengreen θαη Temin 2010, Bordo 

θαη James, 2013).  Οη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο δελ είλαη ή δελ κπνξνχλ λα είλαη 

γελλαηφδσξεο κε ηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο.  Ζ παξαγσγή θνηλσληθνχ έξγνπ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ 

επίπεδν, είλαη  θαη ζπλάξηεζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε 

                                                           
14 Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε γεξάζθνληα πιεζπζκφ, κε 

πνζνζηφ αχμεζεο 21,4%, έλαληη 17,2% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Σα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζηε ρψξα καο 

αλαινγνχλ ζήκεξα ζην 14% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ην 2020 ζα είλαη άλσ ηνπ 20%, ελψ ην 2030 

ζην 30%. 
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Γήκνπ.  Δμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη απφ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Άιιεο είλαη νη αλάγθεο ελφο κεγάινπ αζηηθνχ Γήκνπ θαη άιιεο ελφο κηθξνχ νξεηλνχ ή 

λεζησηηθνχ. Αιιηψο ιεηηνπξγεί ε θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε ζηηο κηθξέο 

πιεζπζκηαθά ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη αιιηψο ζηηο πνιππιεζείο θαη απξφζσπεο αζηηθέο 

θνηλσλίεο.( Γθέθαο, 2016). 

 

2.3.2. Ηδηαίηεξα Πξνβιήκαηα Δθαξκνγήο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζηνπο ΟΣΑ: 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

Όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζε πξφζθαηεο κειέηεο, ν ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηε Υψξα καο, παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο θαη ζηξεβιψζεηο, νη νπνίεο θαηά θχξην 

ιφγν εληείλνληαη, ζπλέπεηα ελφο ειιεηκκαηηθνχ δεκφζηνπ κνληέινπ παξέκβαζεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.( Κνληηάδεο, Απίζηνπιαο, 2006).  

Πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

απνδίδνληαη:
15 

 ηελ έιιεηςε ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ ζε θαηάζηαζε 

αλάγθεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 ηελ απνπζία νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηηθψλ δξάζεσλ εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο 

έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 ηελ απνπζία ηεο Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ 

πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηα νπνία ζρεδηάδνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν 

(up to bottom) θαη πινπνηνχληαη απφ ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηνρεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ . 

 ηελ απνπζία θνηλσληθψλ εξεπλψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο άζθεζεο ηνπηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο . 

 ηα νξγαλσηηθά, δηνηθεηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πξνβιήκαηα, 

                                                           
15

 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e.../koinoniki_ypiresia.doc  (8/7/2017). 
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πνπ  δηαθνξνπνηνχληαη ζπλέπεηα ηνπ κεγέζνπο, ηεο έθηαζεο ηεο, αιιά θαη ηνπ 

ραξαθηήξα, αζηηθνχ ή αγξνηηθνχ θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή αλεπάξθεηα θάπνησλ Γήκσλ. 

 ηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο πηνζέηεζεο επέιηθησλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο (πρ 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ζπκπξάμεηο κε Μ.Κ.Ο ή ΚΟΗΝ..ΔΠ, ζηελ ειιηπή 

θνπιηνχξα αλάπηπμεο δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θ.ιπ.). 

 ηελ απνπζία δηνηθεηηθψλ ηερληθψλ, πνπ βειηηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, 

εθαξκνγήο απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη 

παξεκβάζεσλ. 

 ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηα θελά ζηελ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ηεο δήηεζεο γηα 

πνηνηηθέο, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

 ηελ κεξηθή ελεξγνπνίεζε ηεο πνιηηείαο ησλ πνιηηψλ, νκάδσλ εζεινληηζκνχ θαη 

ηεο δηθηχσζεο κε ηηο επηηειηθέο αξρέο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο ζ’ εζληθφ 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 ε βαζηθέο παζνγέλεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ δελ έρνπλ εμαιεηθζεί θαη 

πνπ αλάγνληαη ζηηο παζνγέλεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  Ζ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, 

ην αλαρξνληζηηθφ ειεγθηηθφ πιαίζην, ε γξαθεηνθξαηία πνπ νπζηαζηηθά αλαηξεί ηελ 

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ, ε πνιπλνκία θαη ε θαηαθεξκαηηζκέλε 

λνκνζέηεζε, πνπ εκπιέθεη θαη θαζηζηά ζπλαξκφδηνπο πνιινχο θνξείο 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο απνηεινχλ βαζηθέο παζνγέλεηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. 

 Βαζηθέο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο θαη 

ζηξεβιψζεηο ζε επίπεδν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε ρψξα καο.  Οη έλλνηεο απηέο δελ 

είλαη άιιεο απφ ηνλ Κνηλσληθφ ρεδηαζκφ θαη Πξνγξακκαηηζκφ, ηελ Τινπνίεζε θαη 

ηνλ πληνληζκφ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ παξέκβαζεο νη νπνίεο νθείινληαη ζην 

ειιεηκκαηηθφ δεκφζην κνληέιν. 

Οη ζνβαξέο απηέο αδπλακίεο δελ βνεζνχλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε νπνία κπνξεί θαη 

πξέπεη λα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ απηνλνκία ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ηζφηεηά ηνπο.  Ζ 

ηζφηεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη απιά θαη κφλν έλα δηθαίσκα, αιιά απνηειεί 

έλλνηα ιεηηνπξγηθή θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο.  εκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ 

άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
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είλαη ε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο επηηειηθήο θαη ζηξαηεγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο δηνίθεζεο 

θαη νξγάλσζεο
16

. 

Ζ ζχζηαζε λέσλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο αλ θαη πξνβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία 

Γ/λζεσλ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ρεδηαζκνχ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο δελ κπνξνχλ λα 

ζπζηαζνχλ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί ππνιεηηνπξγνχλ ζπλέπεηα 

ηεο απνπζίαο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ έιιεηςε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ γεληθά ζπληζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα 

απνηπρίαο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 πρλά δελ είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

 Δίλαη δχζθνιε σο αδχλαηε ε θαηάξηηζε δηαππεξεζηαθψλ ζρεδίσλ δξάζεο  

     (νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο ηνπηθήο αλάπηπμεο ). 

 Δίλαη αδχλαηνο ν ζρεδηαζκφο δξάζεσλ δηαδεκνηηθήο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο.  

 Δίλαη πεληρξή σο αδχλακε ε πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπηθήο 

πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο κε ίδηα κέζα θαη ρσξίο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο.  

Μφιηο 72 απφ ηνπο 325 Γήκνπο ηεο Υψξαο έρνπλ ζπληάμεη ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ 

ηνπο πξφγξακκα.  Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηαξγεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο νξγαλσζηαθήο ζεσξίαο: πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηεχζπλζε, έιεγρν θαη 

ζπληνληζκφ. (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Γελ πξέπεη επίζεο λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ νξγαλψζεηο, ζηεξίδνληαη ζε έλα ζπγθξνηεκέλν ζχλνιν 

αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ, πνπ  επηδηψθνπλ ζπλεηδεηά ηελ παξαγσγή 

ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο.  Σν απνηέιεζκα απηφ νθείιεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο 

ζθνπνχο ίδξπζεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο.  Ζ θαζεκεξηλή ξνπηίλα ππνλνκεχεη ηνλ 

ζηξαηεγηθφ πξνγξαµκαηηζµφ θαη ηελ επηηειηθή δξάζε ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  Ζ ξνπηίλα απνηειεί παλίζρπξε δχλακε αδξάλεηαο θαη έιθεη φιν 

                                                           
16 Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε 

θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ην άξζξν 266 Ν. 3852/2010 

(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) επηβεβαηψλεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. α 

βαζκνχ. 
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ην ζχζηεκα ηεο νξγάλσζεο πξνο ηε ζηαηηθφηεηα θαη ηε ζηαζηκφηεηα. ( Μαθξπδεκήηξεο 

,1996). 

 Έρνπλ δηαπηζησζεί δηνηθεηηθά, ρξεκαηνδνηηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη θελά ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο.  Τπάξρνπλ αδπλακίεο θαη έιιεηςε ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία, αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε αλάγθεο θαη 

απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ.  Γελ έρεη ραξηνγξαθεζεί ν πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζ’ 

αλάγθε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ έρνπλ θαηαγξαθεί νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν.  Αθφκε θαη ε παξαθνινχζεζε φζσλ έρνπλ απεπζπλζεί σο σθεινχκελνη ή 

ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη νπζηαζηηθά αλ δελ ππάξρεη 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο.  

 Ζ δηθηχσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ κε άιιεο παξεκθεξείο 

ή παξάιιειεο δνκέο, δελ έρεη πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ε αδπλακία δηαζχλδεζεο πρ ησλ γξαθείσλ επξέζεσο εξγαζίαο ηνπ ΟΑΔΓ ή ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο κε ηηο θαηά ηφπνπο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ λα έρνπλ ειάρηζηεο πξννπηηθέο αλεμαξηεηνπνίεζεο απφ 

ηε δεκφζηα θξνληίδα θαη ηε δεκφζηα ζπλδξνκή θαη αθφκε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο.  Ζ δπζθνιία απηή επηβεβαηψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ 

θαη ηξίηνπ ππιψλα ηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο, πνπ ππφζρεηαη ην 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα.   
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2.4. Σα Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Τθηζηάκελσλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ζε 

Απηνδηνηθεηηθφ Δπίπεδν. 

Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ησλ Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ ζε επίπεδν απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ Βαζκνχ ( Κνληηάδεο et al, 2006).  

 Αλνκνηνγέλεηα ζηελ άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ζ νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

θάζε Οξγαληζκνχ, ην κέγεζνο θαη ηελ ζχζηαζε ηνπ.  

 Απνζπαζκαηηθφηεηα θαη αλνκνηνγέλεηα ζηηο απνθεληξσκέλεο δξάζεηο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, πνπ πινπνηνχλ νη Ο.Σ.Α α βαζκνχ. 

  Δπηθαιχςεηο θαη θελά παξέκβαζεο ζε ηνκείο θνηλσληθψλ δξάζεσλ, ηφζν κεηαμχ Α’ 

Βάζκησλ ΟΣΑ, φζν θαη ζε ζρέζε κε άιινπο θνξείο.(Μ.Κ.Ο, εθθιεζία, εζεινληηθέο  

νξγαλψζεηο). 

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ, θαηεχζπλζεο θαη δηθηχσζεο νδεγεί αλαπφδξαζηα ζε 

παλζπεξκία επηθαιππηφκελσλ δξάζεσλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ θνξέσλ.  

 Έιιεηςε ελφο κεηξψνπ θνξέσλ άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο εκπνδίδεη ην 

ζπληνληζκφ θαη ηε δηθηχσζε. 

 Έιιεηςε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (πνηθηιία δνκψλ θαη θνξέσλ, κεγάινο αξηζκφο 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, έιιεηςε ηερλνγλσζίαο) θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, κε απνηέιεζκα: α) Οη ηδέεο γηα ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ε επηηπρήο πινπνίεζή ηνπο λα κέλνπλ θελφ γξάκκα. 

β) Ζ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο. 

 Ο ραξαθηήξαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζε θεληξηθφ επίπεδν, είλαη θιαζηθφο «top down», 

ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ  (ΜΚΟ/ Φνξέσλ ηνπ ηνκέα, 

Α’ Βαζκίσλ ΟΣΑ) θαη ρσξίο ηελ πξφβιεςε κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ νξηδφληησλ 

πνιηηηθψλ. Σν πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ αμηνπνίεζε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνγξακκάησλ. 
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 Ζ αλεπάξθεηα θαη ε έιιεηςε ζπλέρεηαο ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ έιιεηςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε απηνδηνηθεηηθφ επίπεδν, δπζθνιεχεη ηελ 

δηαζθάιηζε ηαθηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ γηα αξθεηά θνηλσληθά πξνγξάκκαηα. 

 Οξγαλσηηθά – ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ζηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

(δπζιεηηνπξγηθέο θαη πεπαιαησκέλεο εζσηεξηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, έιιεηςε 

δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνπζία ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη 

δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο). 

 Έιιεηςε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θαη θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο, ελψ απνπζηάδνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ.  

 Απνπζία ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

 Έιιεηςε δηθηχσζεο ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 Έιιεηςε επαξθνχο δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη πξνγξακκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη δελ 

ζα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ επηδνκαηηθή ζηήξημε ησλ νκάδσλ πίεζεο. 

 Έιιεηςε θνπιηνχξαο πξφζβαζεο ηεο δηνίθεζεο ζε πνξίζκαηα εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο. 

 Πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζηε θνηλσληθή δηνίθεζε. 

 Πεξηνξηζκέλεο ζπλεξγαζίεο θαη έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ Γήκσλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ δπλεηηθά σθεινχκελσλ. 

 Μεησκέλν ελδηαθέξνλ αλαδήηεζεο θαη πηνζέηεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα απνδεηθλχεη φηη, νη ΟΣΑ Α’ βαζκνχ έρνπλ ζεθψζεη δπζαλάινγα 

κεγάιν βάξνο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.  χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Πεξηθέξεηαο 
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Αηηηθήο νη πεξηζζφηεξεο παξεκβάζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

παξνρή ηξνθίκσλ (θνηλσληθά παληνπσιεία), θαξκάθσλ (θνηλσληθά θαξκαθεία) θαη 

βηβιηαξίνπ απνξίαο
17

. 

ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ηφζν ζην 

εχξνο ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ.  Απηέο νη δηαθνξέο ζπλαξηψληαη θπξίσο απφ ηξείο (3) βαζηθνχο παξάγνληεο: α) απφ 

ηελ έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αλά δήκν, β) απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δήκσλ κε ηνπηθνχο θνξείο, δίθηπν εζεινληψλ, ηνπηθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, θαη γ) απφ ην εχξνο ησλ ειιείςεσλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

Όινη νη ΟΣΑ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαη εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο φπσο 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ςπρνιφγνη. Δπίζεο, κέξνο ησλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ αλαγθψλ πξνέξρνληαη απφ ζπλεξγαζίεο 

κε ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη επξσπατθά ηακεία.  

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα είλαη ε δπζθνιία 

ηαπηνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ απφ θάζε Γήκν.  Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ε 

αδπλακία ζπληνληζκνχ αλαθέξεηε επίζεο σο θνηλφ πξφβιεκα.  

Δίλαη θνηλά παξαδεθηφ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλαλ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα έρεη σο γλψκνλα:  

 ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ζε απηνδηνηθεηηθφ 

επίπεδν, 

  ηελ δηθηχσζε ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε εκπιεθφκελεο 

άιιεο ππεξεζίεο,  

 ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν,  

 ηελ ελεκέξσζε θαη νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα, φπσο ε θνηλσληθή 

έληαμε, ε απαζρφιεζε, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη ν ζπληνληζκφο, ε 

                                                           
17

 Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο  (Ηνχιηνο 2015)  Αξηζκ. 

Απφθαζεο 227/2015 – ΑΓΑ 7ΜΒ17Λ7-9ΔΜ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο .Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.patt.gov.gr. 

(20/7/2017). 
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παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  

 

2.5. Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

επεξεάδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή.  Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο 

Έληαμεο 
18

 αθνξά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. Τηνζεηεί έλα κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ Κνηλσληθνχ 

Κξάηνπο
19

, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ηφζν ζηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαη ζηε ζχλδεζε ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ κε 

ηηο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο.  Πξφθεηηαη 

γηα αλαπηπμηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε κεηαξξχζκηζε, πνπ εηζάγεη έλα λέν ππφδεηγκα 

πνιηηηθψλ δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο ππέξ ησλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.  Σν 

φξακα πεξηιακβάλεη άκβιπλζε ησλ αληζνηήησλ, εθζπρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

έληαμεο, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο θξάηνπο, θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη 

αγνξάο. Πξφθεηηαη γηα ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νη νπνίεο  

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηα θαηλφκελα ηεο αλεξγίαο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε (Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο θαη Πξφλνηαο, Γεθέκβξηνο 2014). 

Δηδηθφηεξα  Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο: 

 Θεζπίδεη έλα θνηλφ πιαίζην αξρψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηφρσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

                                                           
18.Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο  (Ηνχιηνο 2015)  Αξηζκ. 

Απφθαζεο 227/2015 – ΑΓΑ 7ΜΒ17Λ7-9ΔΜ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο .Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.patt.gov.gr. 

(20/7/2017). 

19.Σν Δλεξγεηηθφ Κνηλσληθφ Κξάηνο επηβάιιεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, λνκηκνπνηψληαο 

-  κε ηελ επίθιεζε ππέξηεξσλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο - ηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ ζηφρεπζεο ησλ παξνρψλ κέζσ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεησλ πξνλνκίσλ θαη θεθηεκέλσλ ππέξ νκάδσλ πίεζεο, 

θαηαρξήζεσλ ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ απφ κε δηθαηνχρνπο θαη κε βηψζηκσλ νξηδφληησλ παξνρψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε γεληθή θνξνινγία Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.e-

forosimv.gr/docs/2014_12_15_ypakp_diavouleysi.pdf.  (20/7/2017). 
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 Ηεξαξρεί κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020 γηα κία «Έμππλε, Βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε». 

 Καηνρπξψλεη ηα πεδία ζπλεξγαζίαο θαη δηθηχσζεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 Σππνπνηεί ηηο βαζηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο ηελ πεξίνδν 2015-2020. 

 Οξηνζεηεί ηα πεδία αμηνπνίεζεο ηνπ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο (.Δ. λέν ΔΠΑ) 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζηνλ ηνκέα πξναγσγήο ηεο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηψρεηαο. 

Ζ θνηλσληθή ηξαηεγηθή νθείιεη λα  απνζθνπεί: 

 ηελ θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο πρ ηδησηηθφ 

ηνκέα, εθθιεζία, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, ζην πιαίζην ηνπ 

αμηψκαηνο ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο, γηα ηελ παξαγσγή θνηλσληθνχ έξγνπ.  

 ην ζπληνληζκφ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

 ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο
20

. 

 ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο θαιήο 

λνκνζεζίαο (social impact assessment models ),
21

 πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηερληθέο 

ζεζκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ. 

 ηε δηαθάλεηα θαη ζπλέπεηα σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ζηηο 

πνιηηηθέο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.  

                                                           
20 Κνηλσληθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηεο επξεκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ νη ηδησηηθέο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, νη ελψζεηο θαη νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο γηα λα βξίζθνπλ λένπο ηξφπνπο θάιπςεο εθείλσλ 

ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ αγνξά ή ηνλ  δεκφζην ηνκέα :Πεγή Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020-έλσζε θαηλνηνκίαο SEC(2010) 1161,  ζει 25-26. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://goo.gl/ujwTJ4  (20/7/2017) 

21
 Χο θαιή λνκνζέηεζε ελλνείηαη ε λνκνζεηηθή πνιηηηθή πνπ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απινχζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε ηήξεζε λνκνηερληθψλ θαλφλσλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Πεγή: Ννκνζεηηθή πνιηηηθή θαη αμηνιφγεζε πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ: Γξαθείν Πξσζππνπξγνχ,  Αξ .Πξση Τ190 /Αζήλα 18-07-2006. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/Egkiklios_kanonistikis_metarruthmisi.pdf (18/7/2017) 
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  ηε δηαθάλεηα σο πξνο ηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ 

ηαπηφρξνλε θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ απάηεο θαη θαθνδηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ.  

 ηελ πηνζέηεζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ 

δεηθηψλ αμηνιφγεζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εθ ησλ 

πζηέξσλ απνηίκεζε θφζηνπο θαη σθέιεηαο.  

 ηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ, ψζηε λα κελ αθπξψλεηαη ε 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

δσή θαη ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο.  

 ηελ επρεξή πξφζβαζε ζ’ νξζνινγηθή θαη πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο 

δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο θαη γεληθά ζηελ εμσζηξεθή ελεκεξσηηθή δξάζε ησλ 

ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ επάισησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ παξαηηεζεί θαη ζηε 

θηλεηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε δηεμφδσλ. 

 ηε ζπκκεηνρή αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηηο 

δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζσπηθήο θξνληίδαο κε 

ππεξεζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ή θαη εξγαζηαθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

Απφ ζεζκηθή άπνςε ν ππξήλαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο έληαμεο αληηζηνηρεί ζε ηξείο 

βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε εζληθφ πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν : 

 ηελ αξρή ηεο αλαδηαλεκεηηθήο ηζφηεηαο,  

 ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, 

 ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

Απφ θνηλσληθν πνιηηηθή άπνςε πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο νη αξρέο: 

 ηεο επηθνπξηθφηεηαο,  

 ηεο εμαηνκίθεπζεο, 

 ηεο ελεξγνπνίεζεο απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ. 

Σέινο απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε ηεξνχληαη : 

 ε αξρή ηεο  θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, 
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 ε αξρή ηεο δηθηχσζεο, πνπ θαζνξίδεη ηε δηακφξθσζε κφληκσλ δηθηχσλ νξηδφληηαο 

θαη θάζεηεο ζπλεξγαζίαο κε εηαίξνπο (stakeholders), πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο έληαμεο, 

 ε αξρή ηεο πνιπδηάζηαηεο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο.  

ην πιαίζην ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο» ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020 έρεη εθπνλεζεί ε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε. Οη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ απνηεινχλ πξσηαξρηθνχο 

ζηφρνπο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. 

Ζ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή ζηελ Αηηηθή, επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηηο νκάδεο 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα: 

 ζηνλ κε νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ 

απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο, 

 ζηνπο ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 εηψλ, πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο, κε αηνκηθφ ή 

νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο, 

 ζηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ 

απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο, 

 ζηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο ή επάισηεο νκάδεο,  

 ζηνπο Έιιελεο Ρνκά θαη  ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα είλαη βηψζηκε θαη πινπνηήζηκε νθείιεη λα 

αθνινπζεί ηνπο άμνλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέηξα ηεο Δζληθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

ηξαηεγηθήο  θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 
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2.6. Πνηνηηθέο Παξνρέο ζηελ Άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
22

 

Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φζσλ απαξηίδνπλ ηηο δπλεηηθά σθεινχκελεο νκάδεο 

νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο.H 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ε  Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζπλεπψο θαη ε θνηλσληθή δηνίθεζε, νθείιεη λα 

αλαπηχμεη λέεο ηθαλφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο, (Νηνχλεο Α, 2011),   νη νπνίεο ζα  

ζπλεπάγνληαη, 

 ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηελ 

αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε.  

 Σελ πηνζέηεζε εξγαιείσλ πνηφηεηαο θαηά ηελ άζθεζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ ζε 

εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Σε κέηξεζε ηεο αλάγθεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, 

κέζσ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Νέεο πξνθιήζεηο ζην Δπξσπατθφ γίγλεζζαη ππνλννχλ φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη 

λα ραξάμνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ πνηφηεηα,( 

Pollitt/Bouckaert/Loeffler, QUALITY SUSTAINABLE: CO-DESIGN, CO-DECIDE, CO-PRODUCE, CO-

EVALUATE). 

  Οη πξνθιήζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αλαδεηνχλ έλα λέν πιαίζην ζηελ άζθεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ζην δεκφζην ηνκέα, πξνθιήζεηο φπσο: 

  Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο πνιηηηθνχο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα, 

πνπ είλαη εκθαλήο ακθηζβεηεί ηε λνκηκφηεηα ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 

  Ζ απμαλφκελε ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ θαη άιιεο επηζηεκνληθέο πξνφδνπο. 

 Οη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, εηδηθά κε ηε κνξθή ηεο «θνηλσλίαο πνπ γεξλάεη», πνπ 

ππνλννχλ φηη ε δεμακελή ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ ζηεξεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ελψ, ηελ ίδηα ζηηγκή, ην βάξνο ησλ πιεξσκψλ γηα ζπληάμεηο, πγεία θαη θνηλσληθή 

πξφλνηα γίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξν. 

 Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πνπ απαζρνιεί ζνβαξά ηνπο ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο θαη ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ζε φιε ηελ Δπξψπε, καδί κε ηα 

                                                           
22 Κνηλσληθή πνιηηηθή είλαη φ φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε δξάζεηο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή 

ηεο επεκεξίαο θαζψο θαη γηα λα ππνδειψζεη ηελ αθαδεκατθή κειέηε ηέηνησλ πξάμεσλ. Αληηδηαζηέιιεηαη  κε ηελ έλλνηα 

ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ε νπνία αθνξά ηε κειέηε πξνβιεκάησλ, θνηλσληθψλ αλαγθψλ, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δεφλησλ γελέζζαη. 
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ζπλδεφκελα πξνβιήκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ησλ λαξθσηηθψλ, ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιάδνπλ ην ζρεδηαζκφ 

πνιηηηθψλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξάζεσλ. 

  Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, πνπ πξνζδίδεη πνιπεζληθφ θαη πνιχ-πνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα ζηηο θνηλσλίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, δεκηνπξγεί 

θνηλσλίεο κε λέεο απμεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ.  

 Ζ αλάγθε ζσζηήο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο πξνο φινπο θαζίζηαηαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο θαη ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ο ραξαθηήξαο ησλ θνηλσληψλ αιιάδεη, αιιάδνπλ νη αλάγθεο θαη νη  πξνηεξαηφηεηεο.  Οη 

θνξείο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ψζηε λα 

θαηνξζψζνπλ κηα ηζρπξή αλάκεημε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο 

αλάπηπμεο, ζρεδηαζκνχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, παξνρήο θαη αμηνιφγεζεο. Ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ 

νκάδεο δχζθνια πξνζβάζηκεο, φπσο πεξηζσξηνπνηεκέλεο εζληθέο νκάδεο, άλζξσπνη κε 

ςπρηθά πξνβιήκαηα θαη άιιεο κε πξνλνκηνχρεο νκάδεο. 

 Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλνηηθή δξάζε θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηνπο ππεχζπλνπο πνιίηεο γηα ζπκκεηνρή.  ε φξνπο ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, 

ππάξρεη ηψξα κηα κεγαιχηεξε αλεζπρία γηα ηελ αλάγθε ελζσκάησζεο δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηθψλ.   

Ζ δηαρείξηζε πνηθηινκνξθίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί σο κηα λέα πξσηνβνπιία γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα.  ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο ηζφηεηαο, 

πνιιέο δεκφζηεο ππεξεζίεο φρη κφλν πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη θέξνληαη κε δίθαην 

ηξφπν ζηηο κεηνλφηεηεο φηαλ θάλνπλ αίηεζε γηα δνπιεηά ή πξναγσγή, αιιά επίζεο δεηνχλ 

δξαζηηθά λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην εξγαζηαθφ ηνπο πξνθίι αληαλαθιά θαηαιιήισο ηελ 

θνηλσλία ηελ νπνία ε ππεξεζία εμππεξεηεί. 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ICT).  Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί 
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εξγνδφηεο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
23

 Γεδνκέλνπ φηη νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηνπο κηζζνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα 

δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη νθείινπλ λα επαλαηνπνζεηήζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο.  Να 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ σο ηψξα επηθξαηνχζα θνπιηνχξα.  Να δεκηνπξγνχλ λα ζπκβνπιεχνπλ 

θαη λα δίλνπλ δπλαηφηεηα ζηνπο άιινπο. 

Οη δηθαηνχρνη θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο κεηνλεθηηθέο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο, πνπ 

δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ζπρλά δελ εκπηζηεχνληαη ηηο δηνηθήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ 

πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο, θαζηζηνχλ αθφκε πην επηηαθηηθή ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ γηα πνηνηηθέο παξνρέο. 

ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηελ εθαξκνγή φισλ ησλ πνιηηηθψλ, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα πξφηππα πνηφηεηαο ζπαλίσο παξακέλνπλ ίδηα.  Οη πξνζδνθίεο 

ησλ πνιηηψλ δελ έρνπλ ηέινο: ηνπο δίλεηο θηιηθφηεξεο ππεξεζίεο, ζέινπλ γξεγνξφηεξεο 

ππεξεζίεο, ηνπο δίλεηο γξεγνξφηεξεο ππεξεζίεο, ζέινπλ ππεξεζίεο εηθνζηηεηξαψξνπ 

βάζεσο, ηνπο δίλεηο ππεξεζίεο εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο, ζέινπλ ελζσκάησζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζνπ κε δχν ή ηξεηο άιιεο ζε «έλα παξάζπξν». Δεν πξέπεη επίζεο λα 

παξαγλσξίδεηαη φηη ε πνηφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ ιακβάλεη ρψξα μερσξηζηά απφ ηα 

ππφινηπα δεηήκαηα δηαρείξηζεο.  Πξέπεη λα αθνξά φιεο ηηο κεηαξξπζκίζεηο, αθφκα θαη 

εθείλεο πνπ θαίλεηαη λα είλαη αζχλδεηεο, φπσο νη ινγηζηηθέο κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο 

ζηειέρσζεο ή εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. (Καξππίδνπ, 

2011). 

 

  

                                                           
23 ΤΠΔΓΑ  ΚΟΗΝΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (2007)Αζήλα, Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:https://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Greek_2006.pdf  (21/9/2017). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Παξνπζίαζε ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο 

Αιιειεγγχεο (Κ.Δ.Α) 

3.1 Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο – Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε 

Σν αίηεκα φισλ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία νξγαλψλεηαη είλαη δηαρξνληθφ. ην ζχγρξνλν 

κεηαβηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ απηφ ην αίηεκα επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζηε ρνξήγεζε ελφο 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ρσξίο φξνπο, γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο (Van Parijs, 1992). 

ηε ζπλέρεηα αθνξά ηε ρνξήγεζε ελφο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ππφ φξνπο γηα φζνπο 

βξίζθνληαη ζε ζέζε δπζκελέζηεξε αλαθνξηθά κε ηα απνδεθηά επίπεδα δηαβίσζεο ηεο 

θνηλσλίαο.(Γεκνπιάο, 2017).  Ζ πνιηηηθή ελφο βαζηθνχ εηζνδήκαηνο ρσξίο φξνπο 

αληηπξνζσπεχεη ην κεηαπνιεκηθφ θξάηνο επεκεξίαο θαη εθθξάδεηαη κε θαζνιηθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο, ηελ εζληθή ζχληαμε  θαη ην ζεζκνζεηεκέλνπ 

θαηψηαην κηζζφ.  Ζ άπνςε φηη «έλα ζπγθεθξηκέλν εηζφδεκα επαξθέο γηα ηα απαξαίηεηα 

ηεο δσήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζε φινπο αλεμάξηεηα αλ εξγάδνληαη ή φρη» αλήθεη 

ζηνλ Bernard Russel (1918) θαη απαζρφιεζε κέρξη πξφζθαηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ γηα ην βαζηθφ εηζφδεκα (BIEN- Basic Income Earth Network). 

Ζ έκπξαθηε εθαξκνγή ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ρσξίο φξνπο δελ εθαξκφζηεθε παξά 

κφλν απνζπαζκαηηθά κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ην πξφγξακκα bolsa familia πνπ 

λνκνζεηήζεθε απφ ηνλ Lula da Silva ην 2005 ζηε Βξαδηιία.  Ζ εθαξκνγή ελφο ειάρηζηνπ 

ρξεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ππφ φξνπο εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο παξαιιαγέο σο πξνυπφζεζε 

γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ζε πεξηπηψζεηο αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ή αδπλακία 

απφθηεζεο εηζνδήκαηνο ηθαλνχ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. (Ζayek,1944). ηελ 

βηβιηνγξαθία (Αtkinson,1993, 1996, 2015) αλαθέξεηαη θαη κία ελδηάκεζε θαηάζηαζε ην 

εηζφδεκα ζπκκεηνρήο, γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ νπνίνπ ν απνδέθηεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 

ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ή εζεινληηθήο εξγαζίαο (Γεκνπιάο, 2017). 

 ηνπο γεληθνχο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ρνξήγεζεο ελφο ειάρηζηνπ βαζηθνχ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο  αλαθέξνληαη: 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο επάισησλ νκάδσλ.(Ηζπαλία, Γαιιία.) 

 Ζ δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο κε ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ φπνπ 

εθιακβάλεηαη σο θνηλσληθφ βνήζεκα, επίδνκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα 
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λα δηαβηνχλ αμηνπξεπψο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ εμάληιεζε άιισλ επηδνκάησλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε εηζθνξέο (Γεξκαλία, Γαλία, θαλδηλαβηθέο ρψξεο ). 

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (Διιάδα, 

Πνξηνγαιία), φπνπ ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα δελ μεπεξλά ην θαηψθιη ηεο 

αθξαίαο θηψρεηαο θαη πνηέ δελ θηάλεη ζην επίπεδν ηεο ζρεηηθήο. 

Γεληθά ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο κέζσ ρξεκαηηθψλ παξνρψλ.( 

Παπαζενδψξνπ,.2014).  Οη παξνρέο ρνξεγνχληαη κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο 

ειέγρνπλ ηνπο πφξνπο δηαβίσζεο  ησλ δηθαηνχρσλ.  πρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδπλάκσζε 

άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ζπλήζσο εκπιέθεηαη κε πςειή γξαθεηνθξαηία (πςειφ 

θφζηνο δηαρείξηζεο), αιιά θαη ζηηγκαηηζκφ ησλ απνδεθηψλ. Σν ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζφδεκα έρεη ζπλήζσο ρξεκαηηθή κνξθή ή ηελ κνξθή θνππνληνχ, ή εθιακβάλεη ηελ 

κνξθή ηνπ Αξλεηηθνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο (M. Friedman).  Γελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 

ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, αιιά είλαη νκνηφκνξθν θαη θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

ζηαηηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο ζηελ εθάζηνηε ρψξα.(Kπξηαδή, 

2009). 

Δλίνηε ζπλδέεηαη κε ηελ θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία  θπξίσο κε ηελ 

πξνζθνξά ακεηβφκελεο ή εζεινληηθήο εξγαζίαο.  ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

εθιακβάλεηαη σο δηθαίσκα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ βαζηθνχ 

εηζνδήκαηνο άλεπ φξσλ. 

Σν χςνο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο θαζνξίδεηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα 

απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ.  Χο ζπλέπεηα απηνχ ηνπ θαζνξηζκνχ νιηζζαίλεη ε αμία ηεο 

ακεηβφκελεο εξγαζίαο αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ θαη ππνβαζκίδνληαη νη φξνη δηαβίσζεο. 

Σν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα (minimum income guarantee) γεληθά εθαξκφδεηαη σο 

δίρηπ αζθαιείαο ελάληηα ζηε θηψρεηα θαη ηνλ απνθιεηζκφ θαη σο κέζν γηα  παξνρή 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  Πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηε  Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο 

ην 2001 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ Παγθνζκηνπνίεζε .  Σν 

Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα είλαη θνηλσληθή παξέκβαζε ελάληηα ζηε θηψρεηα, ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ην θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηνρεχεη ζην λα κπνξνχλ φζνη 

δηακέλνπλ κφληκα & λφκηκα ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα δηαβηνχλ κε αμηνπξέπεηα 

θαη ζπλαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηχπν ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο 

ηνπ. 
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3.2. Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα & ε Πξαθηηθή ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ 

Απφ ηε ζέζπηζε ηνπ income support ζηε Βξεηαλία ην 1948 σο ηελ απφθαζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ην 2012, ην ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα απνηέιεζε κέηξν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά 

θξάηε.  

Δθαξκφζηεθε απφ θηιειεπζέξνπο, ζνζηαιδεκνθξάηεο ρξηζηηαλνδεκνθξάηεο, 

ζνζηαιηζηέο θαη λενθηιειεχζεξνπο.  Γηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο νη 

ζηνρεχζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ απφ ρψξα ζε ρψξα.  Αιινχ πξννξίδνληαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο έληαμεο ή 

επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ζηε Γαιιία ή 

Ηζπαλία θαη αιινχ σο κέζν δηαζθάιηζεο αζθαινχο δηαβίσζεο δηακέζνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ φπσο πρ ζηε θαλδηλαβία. 

Γεληθά θαηαδεηθλχεηαη φηη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ είλαη ζπλάξηεζε  

κηα ζεηξάο παξακέηξσλ, φπσο ν ζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο θαη γεληθά ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θάζε ρψξαο.  Οπζηαζηηθήο ζεκαζίαο δηαζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ είλαη ην θξηηήξην ηεο επηιεμηκφηεηαο, πνηα δειαδή θξηηήξηα ιακβάλνληαη σο βάζε γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ. Σν θξηηήξην ηεο αηξεζηκφηεηαο, ην γεγνλφο φηη νη σθεινχκελνη πξέπεη 

λα απνδεηθλχνπλ φηη ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο θαη ε πεξηνδηθφηεηα ειέγρνπ ηεο επηιεμηκφηεηαο.  Ζ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο παξνρέο, ε ζρέζε θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  Δπίζεο ζηνηρείν ζπγθξηηηθφ είλαη θαη ην ζηάδην ρξνληθήο εκθάληζεο θαη ν 

βαζκφο αλάπηπμεο ηνπ κέηξνπ.  Μηα ζεηξά απφ κεηαβιεηέο φπσο νη νηθνγελεηαθέο δνκέο, ε 

δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο, ε έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο, ε πίεζε πνπ αζθείηαη απφ 

ηηο θνηλσληθφ νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα δεκφζην δηάινγν γηα θξίζηκα θνηλσληθά δεηήκαηα 

επεξεάδεη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ κέηξνπ σο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο παξνρήο. (Αδάκ,  Παπαζενδψξνπ,2010). 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο σο έζραηνπ κέξνπο 

πξνζηαζίαο εθεί φπνπ ε ρξήζε άιισλ κέηξσλ δελ επαξθεί γηα ηε δηαζθάιηζε ελφο 

θνηλσληθά απνδεθηνχ ειάρηζηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έκθαζε 

πνπ δφζεθε απφ ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην.  Δίθνζη ηέζζεξα ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ 

ηελ έθδνζε ηεο θνηλνηηθήο ζχζηαζεο ηνπ 1992, (recommendation 92/441/EEC,1992 ), 

φπνπ ζεζπίζηεθαλ θνηλά θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ θαη παξνρψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ 
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εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηε 

ζέζε θαη ηηο επθαηξίεο, πνπ έρνπλ ηα άηνκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Παξά ηηο πνιιέο ηνπο νκνηφηεηεο ε Πνξηνγαιία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα 

αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο ζηελ ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.  Πξνγξάκκαηα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 

εθαξκνζηήθαλ κε θαζπζηέξεζε ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο.  Ζ Πνξηνγαιία ππήξμε ε 

πξψηε ρψξα ηεο λφηηαο Δπξψπεο πνπ πηνζέηεζε ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα 

εηζάγνληαο ην σο πηινηηθφ πξφγξακκα ην 1996, ην νπνίν θαη θαηέζηεζε κφληκν ην 1997. 

ηελ Ηηαιία ε θπβέξλεζε Prodi εηζήγαγε ζε εζληθφ επίπεδν ην 1997 έλα πξφγξακκα 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ην νπνίν θαη λαπάγεζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, 

αθήλνληαο ζε ηζρχ θάπνηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα.  ηελ Ηζπαλία ε εθαξκνγή αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ πινπνηείηαη απφ ηηο 17 απηφλνκεο θνηλφηεηεο (comunidades Autonomas). 

 

3.2.1. Πνξηνγαιία θαη Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα (Rendimento Minimo Garantido, 

RMG) 

Ζ δηαπίζησζε φηη ην πνξηνγαιηθφ θξάηνο πξφλνηαο δελ είρε πνιηηηθέο, πνπ λα 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε θησρά άηνκα λεαξήο ειηθίαο ρσξίο δεζκνχο κε ηελ 

επίζεκε αγνξά εξγαζίαο απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε πνιηηηθήο ζπδήηεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.  Απφ ην 1993 σο ην 

1995 νη ζνζηαιηζηέο θαη νη θνπκνπληζηέο δηαδξακάηηζαλ θεληξηθφ ξφιν ζηε ζπδήηεζε γηα 

ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα.  Ζ πξνψζεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 

εμππεξεηνχζε ηελ ζηξαηεγηθή θαη ησλ δχν θνκκάησλ.  Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηάζεσλ 

ηνπο θαη ηα δχν θφκκαηα ζηεξίρζεθαλ ζε εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο.  Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο λφκσλ απνξξίθζεθαλ απφ ην 

θνηλνβνχιην, ν θνηλνβνπιεπηηθφο δηάινγνο είρε ήδε αξρίζεη θαη ην ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζφδεκα είρε κπεη ζηε πνιηηηθή αηδέληα.  Οη ζνζηαιηζηέο θέξδηζαλ ηηο εθινγέο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1995 θαη ηήξεζαλ ηελ ππφζρεζε ηνπο γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ζε εζληθφ 

επίπεδν ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.  Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζηεξίρζεθαλ ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  Εεηήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ην 1996. 

(Λαιηψηε,  2017). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο έκνηαδαλ κε εθείλα ηνπ ζεζκνζεηήζεθαλ ζηε 

Γαιιία ην 1988 θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζα ήηαλ αξρηθά πηινηηθή.  Σν πεξηερφκελν αθνξνχζε 
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επηδνκαηηθή ελίζρπζε ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη 

δηαζθάιηδε έλα ειάρηζην επίπεδν δηαβίσζεο ζ’ φινπο ηνπο λφκηκνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο 

ειηθίαο 18 θαη άλσ. (Λαιηψηε, 2017). 

Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, πνπ πινπνηεζήθαλ θαηά ηελ εηήζηα πηινηηθή εθαξκνγή, 

αθνξνχζαλ ην βνξξά θαη ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αθνινπζψληαο ηελ γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηεο θηψρεηαο.  Ζ πηινηηθή εθαξκνγή έδηλε ηνλ αλαγθαίν ρξφλν ζηε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο.  Ζ θπβέξλεζε αλέιαβε πξσηνβνπιία γηα ηελ επέθηαζε ησλ ζπκκαρηψλ 

γχξσ απφ ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα κε ηελ θαζηέξσζε επίζεκσλ θξαηηθψλ δνκψλ.  

Γεκηνχξγεζε κία εζληθή επηηξνπή θαη ηνπηθέο επηηξνπέο γηα ηελ επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο 

εηδηθά ζην θνκκάηη πνπ αθνξνχζε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε.  Σν πξφγξακκα έραηξε 

κεγάιεο ιατθήο ππνζηήξημεο.  Γεκνζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νκάδα πνπ 

είρε αλαιάβεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο έδεημε φηη ην 92,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξνχζε φηη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ήηαλ έλα κέηξν αλαγθαίν γηα 

ηελ Πνξηνγαιηθή θνηλσλία.  

Σν 2000 άλνημε ε ζπδήηεζε γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο, ζπλέπεηα ηεο έθζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Διεγθηψλ ε νπνία δηαβεβαίσλε 

ηελ χπαξμε παξαηππηψλ θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ  αδπλακία 

ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο.  Σν 2003 ν θεληξνδεμηφο θπβεξλεηηθφο 

ζπλαζπηζκφο ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θαη ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θέληξνπ – 

Κφκκαηνο ηνπ ιανχ, πέξαζε ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ ελδπλάκσλε ηηο δξάζεηο 

θνηλσληθήο ελζσκάησζεο.  Δηζήγαγε απζηεξφηεξα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, θαλφλεο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο απάηεο θαη κηα ρακειφηεξε νξνθή γηα ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο.  Με ην 

ίδην λνκνζρέδην κεηνλνκάζζεθε ζε Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Δλζσκάησζεο (Rendimento 

Social de Insercao,RSI). 

Μέρξη ζήκεξα ην επίδνκα είλαη πξνζβάζηκν απφ ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε κείσζε ηεο έληαζεο 

ηεο θηψρεηαο, φπσο θαη γηα βειηηψζεηο ζηε ζηέγαζε, ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία ησλ σθεινχκελσλ.  

3.2.2. Ηηαιία θαη Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα 

Ζ πξφηαζε γηα ηελ ζέζπηζε ελφο εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο (Reddito Minimo di Inserimento, RMI) έγηλε απφ ηελ θεληξναξηζηεξή 
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θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ Romano Prodi ηo 1997.  Έλα κηθξφ εζληθφ πξφγξακκα, θπξίσο 

γηα λα επηδείμεη ε θπβέξλεζε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο, ρσξίο λα 

πξνβαίλεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  Ξεθίλεζε σο δηεηέο 

πεηξακαηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα δνθηκάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα.  ηελ 

Ηηαιία ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ήηαλ επηθπιαθηηθά έσο ερζξηθά, θεκνινγνχληαλ φηη ην λέν 

επίδνκα ζα αληηθαζηζηνχζε ην Σακείν Πιενλάδνληνο Πξνζσπηθνχ (Partito Rifondazione 

Comunista, PRC) θαη ζα έκελαλ αλππεξάζπηζηνη νη εξγαδφκελνη ζε πεξίπησζε απνιχζεσλ. 

Αληίζεηα ήηαλ θαη φια ηα θφκκαηα ηεο αξηζηεξάο.  Αλ θαη νη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο 

έβιεπαλ ην πξφγξακκα σο ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, δελ 

εθθξάδνληαλ δεκφζηα γηαηί ε εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία δηαηεξνχζε νπδέηεξε ζηάζε 

(Λαιηψηε, 2017) . 

Σν πξφγξακκα ζπλδένληαλ ζηελά κε ηελ ηδέα ηεο θαζηέξσζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

ηππνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηε κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ηνπ εηζνδήκαηνο εθείλσλ πνπ 

αηηνχληαλ γηα πξνλνηαθέο παξνρέο.  ηφρεπε ζηελ ελζσκάησζε φζσλ βξίζθνληαλ ζηα φξηα 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο.  πλδχαδε ηελ παιηά 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή ελίζρπζε κε πξνγξάκκαηα έληαμεο ή επαλέληαμεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο.  Σα πξνγξάκκαηα απηά ζα ζρεδηάδνληαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο δήκνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. (Λαιηψηε, 2017). 

Οξίδνληαλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δήκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Λακβάλνληαλ επίζεο ππφςε ε ρσξηθή δηαζπνξά ηεο 

θηψρεηαο, ε νπνία αθνξνχζε θπξίσο ηελ Νφηηα Ηηαιία.  Σν 93% ησλ Γήκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πείξακα αλήθαλ ζηνλ Ηηαιηθφ Νφην.  Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην θαζηζηνχζε αθφκε πην επάισην ζηελ θξηηηθή πνπ αθνινχζεζε ηελ 

πεηξακαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη ζπλεηέιεζε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ.  Σν πνζφ πνπ δαπάλεζε 

ην  ηηαιηθφ θξάηνο γηα ην δηεηέο πείξακα ήηαλ ιηγφηεξν απφ ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  Σν πνζνζηφ εθείλσλ πνπ σθειήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα 

αλέξρνληαλ κφιηο ζην 3,1% ησλ νηθνγελεηψλ ζηνπο δήκνπο φπνπ ζπκκεηείραλ.  

Σν 2000 ην πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε πεηξακαηηθή κνξθή.  Απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ 

δήκσλ πνπ ζπκκεηείραλ απφ 39 ζε 306, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο αλήθαλ πάιη 

ζηνλ Ηηαιηθφ Νφην.  Ζ θεληξναξηζηεξά ήδε πξφηεηλε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο ηελ 

αχμεζε ησλ θαηψηαησλ ζπληάμεσλ.  Tα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ήηαλ αξλεηηθά ζην λα 

απνδερηνχλ αιιαγέο, πνπ άκβιπλαλ ηνλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.  

Σα κέζα καδηθήο εζηίαδαλ ζηελ αληθαλφηεηα, πνπ ππήξρε σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ δήκσλ βφξεηαο θαη Νφηηαο Ηηαιίαο.  Με ηελ ζπληαγκαηηθή 
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αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ε θπβέξλεζε απψιεζε ην δηθαίσκα λα ζρεδηάδεη ζε εζληθφ επίπεδν 

δξάζεηο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εθρψξεζε πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηεο ζε 

ηνπηθνχο θνξείο.  Απηή ε λνκνζέηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ 

θεληξνδεμηνχ ζπλαζπηζκνχ Οίθνο Διεπζεξίαο (La casa delle Liberta, CdL) ζηάζεθε ε αξρή 

νπζηαζηηθψλ επαλαδηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζθνπηκφηεηα ρνξήγεζεο θαη ην ηξφπν 

εθαξκνγήο ηνπ.  Σν γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ σθεινχκελσλ έκελε ζην Νφην 

έδσζε ην δηθαίσκα ζηα κέιε  ηεο Λέγθα ηνπ Βνξξά λα θαηεγνξήζνπλ ηε Νφηηα Ηηαιία γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο θνπιηνχξαο εμάξηεζεο απφ ην θξάηνο πξφλνηαο, κε απνηέιεζκα ην 

ράζκα αλάκεζα ζε Βνξξά θαη Νφην λα κεγαιψλεη. (Λαιηψηε, 2017). 

Σν 2001 ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Δλζσκάησζε, ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε επίζεκα απφ ηελ θεληξνδεμηά θπβέξλεζε ηεο ρψξαο, αλέθεξε ην πείξακα 

εθαξκνγήο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζαλ κηα απφ ηηο θαιχηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο.  Χζηφζν έλα 

ρξφλν αξγφηεξα ζην θείκελν ηνπ πκθψλνπ γηα ηελ Ηηαιία (Patto per l’Italia), πνπ 

ππεγξάθε απφ ηελ θπβέξλεζε θαη κφιηο δχν απφ ηηο θχξηεο ζπλνκνζπνλδίεο εξγαδφκελσλ, 

αλαθεξφηαλ κεηαμχ άιισλ ζηελ απνηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κε έλα λέν εξγαιείν κε ηελ νλνκαζία εηζφδεκα ηειεπηαία επθαηξίαο (Reddito di Ultima 

Istanza, RUI).  Σν λέν απηφ πξφγξακκα ζεζπίδνληαλ ζε εζεινληηθή βάζε απφ ηνπο δήκνπο, 

αθήλνληαο νπζηαζηηθά κφλν ζηνπο πην ηζρπξνχο νηθνλνκηθά Γήκνπο, δειαδή ζηνπο 

Γήκνπο ηνπ Βνξξά ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα.  Σν 2002 

κπήθε ηέξκα ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα.  Χο επίζεκνη ιφγνη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ αλαθέξνληαλ ην πςειφ θφζηνο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ήηαλ πνιηηηθή επηινγή ηεο Λέγθα ηνπ Βνξξά.  Ζ παληειήο απνπζία 

δηακαξηπξηψλ, ζπλέπεηα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ, απνδεηθλχεη ηελ αδχλακε ππνζηεξηθηηθή ηνπ 

βάζε.  Σν ζρεηηθά αζαθέο πιαίζην γηα ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζε ηνπηθνχο θνξείο 

ιεηηνχξγεζε πεξηνξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε αλάινγσλ πξνγξακκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ είλαη λα απνηειεί αληηθείκελν ξεηνξηθήο 

πξνζέγγηζεο ε ζπδήηεζε γηα ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα ζηελ Ηηαιία, απφ ην 2002 σο 

ζήκεξα. 

3.2.3. Ηζπαλία θαη Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα 

Σν Ηζπαληθφ ζχληαγκα ηνπ 1978 ( άξζξν 149.3) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 17 απηφλνκεο 

θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο λα αλαπηχμνπλ κεγάιν αξηζκφ πξνλνηαθψλ παξνρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.  Ζ θχξηα αληίιεςε, φηη 
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ε εθρψξεζε εμνπζηψλ ζε ηνπηθνχο θνξείο κεηψλεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε εζληθφ επίπεδν θαη βνεζά 

ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δηεπθφιπλε ηηο 17 απηφλνκεο θνηλφηεηεο λα ζεσξνχλ 

ηελ ζέζπηζε ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο σο δηθή ηνπο ππφζεζε.  

Ζ ρψξα ησλ Βάζθσλ ήηαλ ε πξψηε απηφλνκε θνηλφηεηα πνπ εηζήγαγε απηφ ην 

πξφγξακκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  Ζ θαηαζηξνθή ηεο βηνκεραληθήο βάζεο ηεο 

Απηφλνκεο θνηλφηεηαο ησλ Βάζθσλ, ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, ε κείσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο πνπ αθνινχζεζαλ, αιιά θπξίσο ε ζχγθξηζε θαη ε δηαπίζησζε, 

φηη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα βξίζθνληαλ πνιχ θάησ απφ ηνλ Ηζπαληθφ κέζν φξν 

δεκηνχξγεζε πηέζεηο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.(Λαιηψηε,  

2017). 

Ζ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ, πνπ ζρεκαηίζηεθε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1986, απφ ην 

εζληθηζηηθφ Βαζθηθφ Κφκκα θαη ην νζηαιηζηηθφ θφκκα ηεο Υψξαο ησλ Βάζθσλ αλέζεζαλ 

ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο ηεο Απηφλνκεο Κνηλφηεηαο ηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θηψρεηαο ζηελ θνηλφηεηα.  Ζ κειέηε επηβεβαίσζε ηε δεκηνπξγία κηαο ηάμεο 

λεφπησρσλ.  Ζ δεκνζηφηεηα, πνπ δφζεθε απφ ηνλ Ηζπαληθφ ηχπν, θηλεηνπνίεζε φια ηα 

βαζθηθά πνιηηηθά θφκκαηα λα επηδείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο.  ’ 

απηφ ην θιίκα ηεο γεληθεπκέλεο ζπλαίλεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα ηελ 

αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο ε θπβέξλεζε ηεο Υψξαο ησλ Βάζθσλ ζεζκνζέηεζε 

ην Διάρηζην Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα ( Ingreso Minimo Familiar ). 

θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο 

αηφκσλ πνπ ζηεξνχληαλ πξφζβαζεο ζε παξνρέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο  θαη 

πνπ δελ δηέζεηαλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο.  Σελ πεξίνδν πνπ 

ζεζπίζηεθε ην πξφγξακκα 30.000 άηνκα βξίζθνληαλ ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε.  

Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ήηαλ νη δηθαηνχρνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο.  Σν πξφγξακκα είρε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπηθψλ ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη εξγαηηθψλ ζπλνκνζπνλδηψλ θαζψο 

θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ θνκκάησλ, πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηνλ θπβεξλεηηθφ 

ζπλαζπηζκφ. 

Σν ππνπξγείν θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ ηεο ηζπαληθήο θπβέξλεζεο δελ είδε ζεηηθά ηε 

ζέζπηζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζηε Υψξα ησλ Βάζθσλ. Τπνζηήξημε 
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κάιηζηα φηη ε πξσηνβνπιία απνηεινχζε ζπληαγκαηηθή παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ.  Δίλαη ζπληαγκαηηθά ξεηή ε αλαθνξά φηη ην θξάηνο έρεη 

ηελ επζχλε εγγχεζεο ησλ αξρψλ ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο ηζφηεηαο, ψζηε φινη νη πνιίηεο 

λα απνιακβάλνπλ, φπνπ θαη αλ δνπλ, ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο. Σν ππνπξγείν πίζηεπε φηη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα απνηεινχζε 

αληηθίλεηξν γηα εξγαζία, αχμαλε ηελ εμάξηεζε απφ ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ην θπξηφηεξν 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο λα ζεζπίζνπλ δηθέο ηνπο πνιηηηθέο θαη λα 

έξζνπλ ζε ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα.  Δθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο 

πίεδαλ γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο θαζνιηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, πνπ ζα 

εζηηάδεη θπξίσο ζηηο αηηίεο ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη φρη κφλν ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Ζ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε Υψξα ησλ Βάζθσλ έθαλε επθνιφηεξε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ επηρεηξεκάησλ θαηά ηεο ζέζπηζεο ηνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  Υάξηλ 

ζηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, πνπ απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 11% ησλ δηθαηνχρσλ είραλ θαηαθέξεη λα βξνπλ εξγαζία 10 

κφιηο κήλεο απφ ηελ έληαμε ηνπο ζην πξφγξακκα.  Σε βαζθηθή εκπεηξία κηκήζεθαλ θαη νη 

ππφινηπεο απηφλνκεο θνηλφηεηεο αθφκε θαη αλ δελ δηέζεηαλ επαξθείο πφξνπο.  Σν ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα επέηξεπε ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο λα απμήζνπλ ηε ιανθηιία ηνπο θαη 

λα πξνσζήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο έλαληη ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.  Ζ αλεξγία ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 πξνζέγγηδε ην 24 %  ζε εζληθφ επίπεδν.  Σα εξγαηηθά 

ζπλδηθάηα άξρηζαλ λα πηέδνπλ γηα ηε ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ζε 

εζληθή βάζε.  Αληί απηνχ ε θπβέξλεζε πξνηίκεζε λα ζεζκνζεηήζεη ηελ κε αληαπνδνηηθή 

ζχληαμε, θάλνληαο ηα ζπλδηθάηα λα ζηξαθνχλ μαλά πξνο ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο. 

(Λαιηψηε, 2017). 

Σν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα έδηλε ηελ επθαηξία ζηα ζπλδηθάηα λα αγθαιηάζνπλ κία 

λέα πειαηεία, ηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ αλαδεηνχζαλ εξγαζία.  Ζ ζέζπηζε 

ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ήηαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

επηδνκάησλ αλεξγίαο.  Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σο θαη ηηο αξρέο ηνπ 1990 ν 

ξφινο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθφο κε ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ γηα ηε θηψρεηα, ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπκπνζίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο σο κέζνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο. 
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Ζ απνπζία εζληθνχ πιαηζίνπ θαη ε ζπκβνιή πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο νδήγεζαλ 

ζηε κεγάιε πνηθηινκνξθία ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. Δλδεηθηηθή ηεο 

πνηθηινκνξθίαο είλαη ε απφθιηζε ζην χςνο ηεο επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο απφ ηελ κηα 

Απηφλνκε θνηλφηεηα ζε θάπνηα άιιε.  Σν 2007 ην χςνο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο ζηε ρψξα ησλ Βάζθσλ έθηαλε ηα 586,00€ ελψ ζηε Μνχξζηα ηα 300,00€. Σν 

2008 ζηελ ρψξα ησλ Βάζθσλ ην επίδνκα αλέξρνληαλ ζηα 641,00€ κεληαία ελψ ζηελ 

Θενχηα ζηα 270,00. Σελ ίδηα ρξνληά ν κέζνο φξνο φισλ ησλ Απηφλνκσλ θνηλνηήησλ ήηαλ 

404,00 €. 

Χο αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεθαλ: 

 νη αλεπαξθείο ππνδνκέο, 

 ε πιεκκειή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ απηφλνκσλ θνηλνηήησλ,  

 νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο, 

 νη δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο απνρξψζεηο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδνληαλ. 

 ε αδπλακία ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οη αδπλακίεο απηέο απνηέιεζαλ ηελ αξρή ελφο δηαιφγνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπληνληζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ.  Παξά ην γεγνλφο φηη ε πνηθηινκνξθία ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο απφ θνηλφηεηα ζε θνηλφηεηα είλαη κεγάιε, δελ 

κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί ην γεγνλφο φηη ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα απνηειεί ην 

χζηαην θαηαθχγην ησλ άπνξσλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Ηζπαλία.  Σν 2008 έλαο ζηνπο ηξείο 

ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο δνχζε ζηελ ρψξα ησλ 

Βάζθσλ. Σν 2010, ην 43,9 % ησλ λνηθνθπξηψλ ρσξίο εηζφδεκα ζηελ Ηζπαλία, θαιχπηνληαλ 

απφ ην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα.  

3.3. Πξνζπάζεηεο ηεο Πνιηηηθήο Δθαξκνγήο  ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα 

Σν 1998, γηα πξψηε θνξά, θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή πξφηαζε λφκνπ «πεξί θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθά αδπλάησλ», φπνπ πξνηείλεηαη ε θαηαβνιή νηθνλνκηθνχ 

βνεζήκαηνο ζε Έιιελεο πνιίηεο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ Διιάδα θαη δελ ηνπο έρεη 

αθαηξεζεί ε Διιεληθή ηζαγέλεηα.  Πξνυπφζεζε, ε παληειήο έιιεηςε  νηθνλνκηθψλ πφξσλ ή  

ε αλεπάξθεηα απηψλ πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  Γηα λα 
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ππαρζνχλ θαη λα επηιεγνχλ σο δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη έθζεζε 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά.  Ζ πξψηε απηή πξνζπάζεηα ήηαλ 

αλεπηηπρήο κε αηηηνινγηθφ φηη: α) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ επηδφκαηνο ήηαλ 

αφξηζηνο, β) ε απφθαζε ρνξήγεζεο ή κε ήηαλ αξκνδηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, 

γ) ηα θξηηήξηα γηα ηελ επάξθεηα ή κε ησλ πφξσλ δηαβίσζεο δελ νξίδνληαλ επαθξηβψο, 

δ)αθνξνχζε απνθιεηζηηθά Έιιελεο πνιίηεο, ε) θαη θπξίσο δελ είρε ζρεδηαζηεί θαη 

πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη πφξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

(Γεκνπιάο, 2017). 

Σν 2000, γίλεηαη δεχηεξε πξνζπάζεηα, ε ζρεηηθή εηζήγεζε πξνβιέπεη ηε κεληαία 

ρνξήγεζε ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ζε ρξεκαηηθή κνξθή κε δηάξθεηα κέρξη δχν έηε.  Αθνξά 

φζνπο είλαη 22 εηψλ θαη πάλσ ή κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη εθφζνλ έρνπλ ηελ επζχλε 

εμαξηψκελσλ απ’ απηνχο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  Πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο νξίδεηαη θαη 

πάιη ε Διιεληθή ππεθνφηεηα.  Γηθαηνχρνη επίζεο δχλαληαη λα είλαη πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βαζηθφ φξν ηελ αλεπάξθεηα ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο.  Σίζεληαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ φπσο: ε ζπλαίλεζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπο ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ επηδφκαηνο 

πξνηείλεηαη λα είλαη ίζνο κε ηελ θαηψηαηε πξνλνηαθή ζχληαμε.  Γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήλνληαη Σνπηθέο Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο, ηελ 

επνπηεία ησλ νπνίσλ έρνπλ Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο.  Αξρηθά πξνηείλεηαη 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

Σν 2004 γίλεηαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά θαη επίζεο απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα.
24

  Βαζηθφο 

ζηφρνο νξίδεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη παξάιιεια ε δεκηνπξγία ελφο 

κεραληζκνχ εχξεζεο εξγαζίαο γηα φζνπο απφ ηνπο σθεινχκελνπο ήηαλ πξνο ηνχην ηθαλνί.  

Οη ηθαλνί πξνο εξγαζία ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγψλ, 

εμαηξνχληαη φζνη αληηθεηκεληθά δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ.  Γηα ηελ έληαμε ζε πξφγξακκα 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ηνπ σθεινχκελνπ θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαηάξηηζεο, 

εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ή εζεινληηθφ ηνκέα θαζψο θαη δξάζεηο 

δηεπθφιπλζεο θνηλσληθήο έληαμεο (πρ πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο γηα ρξήζηεο νπζηψλ).  

Σν επίδνκα πξνβιέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη δελ νδεγεί ζε 

                                                           
24

 Πξαθηηθά ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή 1/12/2005.Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://goo.gl/YWE15e (21/9/2017). 



43 
 

απνθιεηζκφ απφ άιια θνηλσληθά επηδφκαηα πρ ζηέγεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο.  Αξκφδηα γηα 

ηελ ρνξήγεζε ηνπ νξίδεηαη Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνβιέπεηαη εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ίζε κε ην 0,25 ηνπ Α.Δ.Π. 

Με ην Ν.4086/2012 (ΦΔΚ28/Α/14-2/2012- 2
ν
 κλεκφλην) ε εθαξκνγή ελφο ειάρηζηνπ 

εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο έξρεηαη αλαγθαζηηθά ζηα πιαίζηα ηεο ζχζηαζεο 92/441 ηνπ 

Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη  αξρηθά εθαξκφδεηαη κε ηε κνξθή πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σν χςνο ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ  εηζνδήκαηνο  ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε ηεο 

βαζηθήο ζχληαμεο πνπ αλέξρεηαη ζηα 360,00€ /κήλα ( άξζξν 2 ηνπ Ν 3863/2010).  Ζ 

πηινηηθή  εθαξκνγή ηνπ μεθίλεζε  κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζκ 39892 Τ.Α (ΦΔΚ  

3018/Β/7-11-2014) θαη αθνξνχζε 13 δήκνπο ηεο ρψξαο
25

 έλαο γηα θάζε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα.  Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αλέξρνληαλ ζηα 20 

εθαηνκκχξηα €, εθ ησλ νπνίσλ ην 10 % ( 2εθ.) πξννξίδνληαλ σο ακνηβή ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζπζηάζεθε Γηαξθήο 

Δπηηξνπή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Αιιειεγγχεο θαζψο θαη Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ, 

πνπ ππάγνληαλ απεπζείαο ζηνλ ππνπξγφ Δξγαζίαο.  Σν κέηξν εθαξκφζηεθε γηα 6 κήλεο 

κφλν.(Γεκνπιάο, 2017). 

Με ηελ  ππ’ αξηζκ Γ 23/νηθ.30299 2377 (ΦΔΚ  Β 2089) 7-7-2016 ππνπξγηθή απφθαζε 

απνθαζίδεηαη ε κεηνλνκαζία ηνπ Κνηλσληθνχ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (Κ.Δ.Δ) ζε 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο  (Κ.Δ.Α ) θαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ, πηινηηθά ζε 

30 Γήκνπο.  Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Γήκσλ έγηλε ζχκθσλα κε θνηλσληθνχο δείθηεο, 

φπσο ην πνζνζηφ ησλ εγγεγξακκέλσλ αλέξγσλ, ην πνζνζηφ έληαμεο ζην πξφγξακκα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο Σ.Δ.Β.Α(Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο 

ηνπο απφξνπο).  ην ζηάδην ηεο κεξηθήο εθαξκνγήο  ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε 

67.000 σθεινχκελσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 57 εθαηνκκχξηα Δπξψ.  

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα απνθαίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή θαζνιηθή εθαξκνγή 

ηνπ Κ.Δ.Α θαη πξνηείλεη πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο εμνηθνλφκεζε  πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη γηα πξνλνηαθέο, αζθαιηζηηθέο παξνρέο, αιιά θαη 

θνξναπαιιαγέο. 

                                                           
25 Πξφθεηηαη γηα ηνπο Γήκνπο: Γξάκαο, Έδεζζαο, Γξεβελψλ, Ησαλλίλσλ, Καξδίηζαο, Λεπθάδαο, Υαιθίδαο ,Μεζνινγγίνπ, 

Καιιηζέαο, Σξίπνιεο – άκνπ – χξνπ θαη Μαιεβηδίνπ. 
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Σν βαζηθφ ζελάξην πνπ πξνηείλεη είλαη ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζηα 5.000 επξψ 

(έλαληη ησλ 8.636 επξψ έσο 9.545 πνπ ήηαλ σο ηφηε, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ παηδηψλ). 

Με ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηαμχ 5.000 επξψ–8.636 επξψ, πνπ κέρξη ηφηε 

εμαηξνχληαλ, ζα κπνξνχζαλ (θαηά ηε ινγηθή ηεο ζχζηαζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο) λα 

απμεζνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη έηζη λα πξνζεγγηζηεί ν ζηφρνο ζπγθέληξσζεο ησλ 

απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Κνηλσληθνχ 

Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο (800-850 εθαη. επξψ)/εηεζίσο (Capital.gr, 2016). Δπίζεο ην 

Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Α εμεηάδεη ηε κεηαθνξά θαη επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ θνλδπιίσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο.
26

  

Απφ 1/1/2017, ε θαηαβνιή ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο ηίζεηαη ζε 

θαζνιηθή εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο.  Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θαζίζηαηαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Οη Γήκνη θαινχληαη κέζσ ησλ 

Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηνπο λα κεζνιαβήζνπλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δπλεηηθά σθεινχκελσλ.  Μηα λέα θνηλσληθή παξνρή 

πξνζηίζεηαη, δεκηνπξγνχληαη γθηζέ εμππεξέηεζεο ( frond desk offices) ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, κεγάινο αξηζκφο δηθαηνχρσλ θαη κε, πξνζέξρεηαη αλαδεηψληαο ελεκέξσζε θαη 

δηθαίσκα ζηελ παξνρή.  Κχξηα αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ νξίδεηαη ε παξαιαβή αηηήζεσλ έληαμεο ζην πξφγξακκα.  Γεκηνπξγείηαη 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ελεκέξσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δπλαηφηεηα 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο.  Ζ πιαηθφξκα είλαη πξνζηηή απ’ επζείαο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, ζε ηδηψηεο ινγηζηέο, ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε 

θσδηθφ ρξήζηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηα ΚΔΠ.  

ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, πνπ ην ππνπξγείν δηαλέκεη ζηνπο Γήκνπο, ην Κ.Δ.Α 

(Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο) πξνζδηνξίδεηαη «σο νινθιεξσκέλν πξνλνηαθφ 

πξφγξακκα γηα λνηθνθπξηά, πνπ δνπλ  ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο». 

                                                           
26    ΦΔΚ29/Α/19-03-2015,  Νφκνο 4320/2015 ξπζκίζεηο γηα ηε ιήςε  άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ,ηελ νξγάλσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ. 
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Εικόνα 1 Φυλλάδιο ενθμζρωςθσ για τθν εφαρμογι του Κ.Ε.Α 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πξαγκαηηθφηεηα «.Τν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη 

παλειιαδηθά απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 θαη νη αηηήζεηο γηα απηφ ππνβάιινληαη 

νπνηεδήπνηε έλα λνηθνθπξηφ ζεσξεί φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα έληαμεο
27

.» 

  

                                                           
27

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο – ελεκεξσηηθφ έληππν Κ.Δ.Α   ζει. 2 . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Οδεγφο Δθαξκνγήο ηνπ ΚΔΑ 

ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2017 εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ( Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο ) ν νδεγφο 

εθαξκνγήο ηεο ππ’ αξηζκ . Γ.Γ 5 νηθ 2961-10/24-01-2017 ) «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο».  ηνλ νδεγφ πεξηιακβάλνληαη: 

 πεξηγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, 

 ν ζηφρνο, 

 νη ππιψλεο ηνπ Κ.Δ.Α,  

 θαζψο θαη νη σθεινχκελεο κνλάδεο, 

 γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα θξηηήξηα έληαμεο ζην Κ.Δ.Α, 

  θαζψο θαη ζην θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ νδεγνχ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο, ηνλ έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ.  Οη Γήκνη 

αλαιακβάλνπλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο.  Σν θξάηνο εθδίδεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηελ νξζή ηέιεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηαο.  Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο απηνλνκίαο ηεο 

Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηνξίδεηαη.  Σαπηφρξνλα παξαβηάδεηαη ην άξζξν 102 ηνπ 

πληάγκαηνο, αθνχ ε λέα αξκνδηφηεηα δελ αθνινπζείηαη απφ κεηαθνξά πφξσλ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε πξνο ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε. (Γθέθαο, Μήηζνπ, 2009). 

Γελ πξνβιέπεηαη ε θνζηνιφγεζε ηεο παξνρήο, δελ απνηηκάηαη ε δηνηθεηηθή 

εμππεξέηεζε, πνπ παξέρνπλ νη Γήκνη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  Γελ ζεζπίδεηαη θαλέλα 

φθεινο γηα ηνπο Ο.Σ.Α.  Σν φθεινο αθνξά ηνπο θαηνίθνπο ηεο θάζε πφιεο, πνπ 

πξνζδνθνχλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά λα γίλνπλ θνηλσλνί ηεο εηζνδεκαηηθήο παξνρήο. 

 Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηνπ νδεγνχ σο πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Α ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο. Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπγθξίλνπκε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κε ηα γεγνλφηα, πνπ έιαβαλ 

ρψξα θαη εμειίζζνληαη θαζεκεξηλά ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο ησλ Γήκσλ.  Οη δεκνηηθέο 
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θνηλσληθέο ππεξεζίεο πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζνπλ ηε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη πνιίηε πξνηεηλφκελε θνηλσληθή ζχκβαζε
28

. 

 

4.1. Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο  

Σν πξφγξακκα Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο αλαθέξεηαη σο πξνλνηαθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ.  Απεπζχλεηαη ζε 

λνηθνθπξηά πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο.  Σν πξφγξακκα βαζίδεηαη ζε 

ηξείο ππιψλεο παξνρήο: 

1) ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, 

2) ηελ πξφζβαζε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη αγαζά,  

3) ηελ δηαζχλδεζε κε ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή 

επαλέληαμε ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία. 

Σελ ρξεκαηηθή παξνρή ζπκπιεξψλνπλ θαη παξνρέο ζε είδνο θαη ππεξεζίεο φπσο:   

 Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

 Παξαπνκπή θαη έληαμε ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

ππνζηήξημεο . 

 Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο 

βνήζεηαο πξνο Απφξνπο. 

 Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξφρσλ χδξεπζεο. 

 Κνηλσληθφ ηηκνιφγην Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο (ΣΔΒΑ).  

 πκκεηνρή ζε πνιηηηζηηθά αζιεηηθά θ.ιπ. πξνγξάκκαηα αλαςπρήο ηνπηθήο 

πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο. 

Γηα φζνπο έρνπλ δπλαηφηεηα εξγαζίαο, ζηηο παξνρέο πξνζηίζεηαη ε θξνληίδα πνπ 

παξέρεηαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ 

                                                           
28

 Yπνπξγείν Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο   Οδεγφο Δθαξκνγήο ηεο ππ αξηζκ Γ.Γ.5νηθ 2961-

10/24-01-2017 Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο: θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο πξψηεο 

θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο.  
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επαλέληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κέζσ 

ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ σθεινχκελνπ ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

εξγαζίαο, ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.  ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπζηήλεηαη ε έληαμε ή επηζηξνθή ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο. 

Όζνη δελ εξγάδνληαη, δηαθξίλνληαη ζ’ απηνχο πνπ α) έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε ππεξεζίεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ  θαη νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη 

θαη ζπλεξγάδνληαη κε Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο πνπ εμππεξεηνχλ ην Γήκν 

δηακνλήο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε Δξγαζηαθνχο πκβνχινπο γηα ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Όζνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ, 

εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ζε εζεινληηθέο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ. Σα κέιε απηά ππνρξεσηηθά εγγξάθνληαη σο άλεξγνη θαη 

δελ επηηξέπεηαη λα αξλεζνχλ ζέζε εξγαζίαο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη θαη β) ζ’ απηνχο πνπ 

αδπλαηνχλ λα εξγαζηνχλ, ζπλέπεηα απνθιεηζκψλ, φπσο εμαξηεκέλνη, άζηεγνη, θπιεηηθέο 

κεηνλφηεηεο θνθ.  

Χο αλαγθαία πξνβιέπεηαη θαη ε παξέκβαζε θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ γηα λα θαηαγξαθνχλ 

νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε.  Γηα λα εληζρπζνχλ νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο 

θξνληίδαο γηα θάζε δηθαηνχρν πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θέληξσλ θνηλφηεηαο ζε θάζε 

Γήκν
29

. Σα θέληξα θνηλφηεηαο νη δηθαηνχρνη ΚΔΑ, ζα ηα επηζθέπηνληαη κία θνξά ην κήλα, 

ζε πξνθαζνξηζκέλα ξαληεβνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επνπηεία θαη ε ζπλέρεηα ηεο 

παξνρήο κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ νθέινπο.  

Σν πξφγξακκα ζπλερίδεη λα δηεπξχλεηαη θαη κεηά ηελ ίδξπζε ησλ θέληξσλ θνηλφηεηαο. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ Γ23/νηθ.17108/875 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΦΔΚ 1474/Β/28-04-2017) θαζνξίδνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο έληαμεο σθεινχκελσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δπηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο βνήζεηαο πξνο 

ηνπο απφξνπο (Σ.Δ.Β.Α/FEAD).  Πξνβιέπεηαη απφ 1/6/2017 φηη δηθαηνχρνη ηνπ 

                                                           
29 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Γ23/ΟΗΚ. 14435-1135/2016, ΦΔΚ 854/Β/30-3-2016 Καζνξηζκφο ειάρηζησλ 

πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο. 
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Σ.Δ.Β.Α/FEAD
30

 απηνδίθαηα είλαη νη εθάζηνηε δηθαηνχρνη ηνπ Κ.Δ.Α.  Σν δηθαίσκα ζηηο 

παξνρέο ηνπ Σ.Δ.Β.Α/FEAD ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα, απφ 

απηφλ θαηά ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ε αίηεζε ηνπ ΚΔΑ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηθαηνχρνη 

άπνξνη δηθαηνχληαη ηηο παξνρέο ζε είδνο ηνπ Σ.Δ.Β.Α/FEAD αθφκε θαη αλ δηαθνπεί ε 

θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο. 

 

4.2 Υαξαθηεξηζηηθά Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Χθεινχκελσλ 

Χθεινχκελεο κνλάδεο είλαη ηα λνηθνθπξηά πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο 

θηψρεηαο
31

, θαη δηαθξίλνληαη ζε κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά θαη πνιππξφζσπα θαζψο θαη νη 

άζηεγνη. 

Σα κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά απνηεινχληαη απφ ελήιηθν άηνκν, πνπ δηακέλεη κφλν ηνπ 

ζε θαηνηθία θαη δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ελειίθσλ πνπ θνηηνχλ ζε δηάθνξεο ζρνιέο.  

Σα πνιππξφζσπα λνηθνθπξηά είλαη εθείλα πνπ δηακέλνπλ απφ θνηλνχ θάησ απφ ηελ ίδηα 

ζηέγε.  ηα πνιππξφζσπα λνηθνθπξηά εληάζζνληαη θαη ηα ελήιηθα ηέθλα σο 25 εηψλ, πνπ 

κπνξεί λα θαηνηθνχλ ιφγσ ζπνπδψλ κφλα ηνπο ζ’ άιιε πφιε.  Δπίζεο ε θηινμελία πνπ έρεη 

δεισζεί ζηελ ηειεπηαία θνξνινγηθή δήισζε, ηνπνζεηεί ηνπο θηινμελνχκελνπο σο κέιε 

ελφο πνιππξφζσπνπ λνηθνθπξηνχ.  

Άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζην δξφκν ή ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζην πξφγξακκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί σο άζηεγνη  απφ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηθηψλ Κέληξσλ Ζκέξαο 

Αζηέγσλ ή /θαη Τπλσηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν ή ζε άιινπο φκνξνπο δήκνπο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε έιιεηςε ζηέγεο δελ βεβαηψλεηαη κε κφλν δηθαηνινγεηηθφ ηελ 

θνξνινγηθή δήισζε.  Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ 

νδεγνχ ηνλίδεηαη γηα κία αθφκε θνξά.  Χζηφζν αλ θαη ν λνκνζέηεο θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλεηαη φηη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ απνςηισζεί απφ κφληκν 

πξνζσπηθφ θαη θπξίσο απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

                                                           
30 ΦΔΚ 1474/Α/28-4-2017 «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ έληαμεο σθεινχκελσλ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο 

(TEBA/FEAD).  
31 φξην αθξαίαο θηψρεηαο , νξίδεηαη ην θφζηνο ελφο “θαιαζηνχ” πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα κπνξεί λα 

αγνξάδεη έλα λνηθνθπξηφ θάζε κήλα ψζηε  λα επηβηψλεη αμηνπξεπψο. Ζ αμία ηνπ θαιαζηνχ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζή ηνπ, θαζψο θαη αλάινγα κε ην αλ ην λνηθνθπξηφ δηακέλεη ζε 

ηδηφθηεηε θαηνηθία ή αλ πιεξψλεη ελνίθην ή δφζεηο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.dianeosis.org/2016/06/poverty_in_greece/ (21/92017). 
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ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγψληαο κε ην ζθιεξφ πξφζσπν ηνπ λφκνπ, ηνλίδεη φηη αλ δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ αζηέγσλ απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, δελ είλαη δπλαηή ε 

ππαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα.  

Ζ επηζπκία δηαζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε άιια πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο εθθξάδεηαη επίζεο ξεηά.  Ρεηή είλαη ε ππνρξέσζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα 

φισλ φζσλ επσθεινχληαη απφ ην πξφγξακκα ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε
32

 εθφζνλ δελ έρνπλ 

εληαρζεί ζην ππιψλα ηεο εξγαζηαθήο επαλέληαμεο.  Μφλν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο είλαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

ην πξφγξακκα δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ: 

 Άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ή πεξηζάιπνληαη ζε μελψλεο κεηαβαηηθήο Φηινμελίαο 

Αζηέγσλ, ζε κνλάδεο θιεηζηήο θξνληίδαο, ζε ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο . 

 Άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε κνλάδεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο 

(νηθνηξνθεία, μελψλεο θ.ιπ.) ή είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Πξνζηαηεπκέλσλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.2716/99. 

 Όζνη εθηίνπλ πνηλή ζε ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. 

Με ηελ ππαγσγή ησλ δηθαηνχρσλ Σ.Δ.Β.Α/FEAD
33

 ζην πξφγξακκα Κ.Δ.Α γίλεηαη πιένλ 

ζαθέο φηη νη πξνζπάζεηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  αθνξνχλ ην βαζηθφ 

επίπεδν θάιπςεο αλαγθψλ.  Οη δηθαηνχρνη ραξαθηεξίδνληαη άπνξνη θαη έρνπλ δηθαίσκα 

επηζηηηζκνχ απφ ην πξφγξακκα αθφκε θαη αλ πάςνπλ λα ιακβάλνπλ ηελ εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε. 

4.3. Πξνυπνζέζεηο Έληαμεο ζην Κνηλσληθφ .Δηζφδεκα .Αιιειεγγχεο  

4.3.1. Κξηηήξηα Τπαγσγήο  Ννηθνθπξηψλ –Μνλαρηθψλ Αηφκσλ θαη Αζηέγσλ 

Γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά θξηηήξηα εηζνδεκαηηθά, 

πεξηνπζηαθά θαη δηακνλήο, φπσο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ: 

                                                           
32

 Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ζηέγαζεο, ζίηηζεο θαη 

θνηλσληθήο θξνληίδαο αζηέγσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν 4052/2012, πξνέβε ζηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη 

Δπαλέληαμε». Σν πξφγξακκα ζηέγαζε θαη επαλέληαμε: παξαηάζεθε σο ην ηέινο ηνπ 2017 (ΦΔΚ1602/β /10-05-2017) . 
33 Σν Σακείν Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο (ΣΔΒΑ) ππνζηεξίδεη ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ θαη βαζηθψλ πιηθψλ 

αγαζψλ, ζπλδπάδεηαη κε ζπλνδεπηηθά κέηξα ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινχκελσλ θαη 

πινπνηείηαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΣΔΒΑ εμεηδηθεχεηαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο (ΔΠ I). Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο νινθιεξψλεηαη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2020.Σν Πξφγξακκα πινπνηείηαη κέζσ Κνηλσληθψλ πκπξάμεσλ θαη νη σθεινχκελνη επηιέγνληαη 

ζχκθσλα κε εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://teba.eiead.gr/  

http://teba.eiead.gr/
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1. Κξηηήξηα εηζνδεκαηηθά. Σν εηζφδεκα
34

 ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

(6) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εμαπιάζην ηνπ 

εγγπεκέλνπ
35

 πνζνχ γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ. 

Σν εγγπεκέλν πνζφ αλά κήλα νξίδεηαη σο εμήο: 

 Μνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ 200 € /κήλα, 

 γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο ,πξνζηίζεληαη 100 € /κήλα, 

 γηα θάζε αλήιηθν κέινο, πξνζηίζεληαη 50 € /κήλα. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ αλψηαην εμακεληαίν εηζφδεκα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 5.400 €, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ 

γηα λα πιεξνχληαη ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα. 

2. Κξηηήξηα πεξηνπζηαθά: αθίλεηε πεξηνπζία. Ζ ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 90.000,00€ 

γηα έλα δηθαηνχρν, πξνζαπμαλφκελε γηα θάζε πξφζζεην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαηά 

15.000,00€ κε ζπλνιηθφ αλψηαην φξην ηα 150.000,00€.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ησλ αηηνχλησλ αληινχληαη απφ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γ.Γ.Π. (Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ) 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηελ πιαηθφξκα ηεο αίηεζεο γηα ην 

Κ.Δ.Α.  Κακία ηξνπνπνίεζε δελ είλαη δπλαηή ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν.  Αιιαγέο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη αθνξνχλ κεηαβνιή εηζνδήκαηνο πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη κε ηελ επφκελε 

δήισζε Δ1, δηαθνξεηηθά ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα δηαθφπηεηαη θαη αλαδεηνχληαη 

λνκίκσο ηα αρξεσζηήησο θαηαβαιιφκελα πνζά.  Παξ φια απηά νη εθπίπηνληεο απφ ην 

πξφγξακκα εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ κεληαία ηξφθηκα πνπ 

παξέρεη ην πξφγξακκα Σ.Δ.Β.Α/FEAD.  

Κξηηήξηα πεξηνπζηαθά: θηλεηή πεξηνπζία.  Ζ αμία ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο, επηβαηηθά 

απηνθίλεηα ή θαη δίθπθια ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζην 

                                                           
34

 Γίλεηαη αλαθνξά ζην δεινχκελν εηζφδεκα, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ 

θάζε πεγή πξνέιεπζεο ,πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, θαηά ηνπο 6 κήλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα έληαμε ζην ΚΔΑ. Δμαηξνχληαη απφ ην δεισκέλν εηζφδεκα α) ην επίδνκα αλαδνρήο, 

θαζψο θαη ηα κε αληαπνδνηηθά επηδφκαηα αλαπεξίαο. Δπίζεο ην 20 % ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο, απφ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ ή εξγφζεκν, θαζψο θαη ην 20 % ηνπ πνζνχ απφ 

πεγέο θαηάξηηζεο, απφ πξφγξακκα θνηλσθεινχο εξγαζίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα εξγαζίαο. Γηαζέζηκν ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν: https://keaprogram.gr/govnr/images/Docs/20170124_ImplementationGuide.pdf 

 
35 Δγγπεκέλν εηζφδεκα: ην πνζφ πνπ εγγπάηαη ην πξφγξακκα φηη ζα αλέξρεηαη ην εηζφδεκα θάζε λνηθνθπξηνχ, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ΚΔΑ. Γηαζέζηκν ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν: https://keaprogram.gr/govnr/images/Docs/20170124_ImplementationGuide.pdf 
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ζχλνιν ηεο ην πνζφ ησλ 6.000,00 €.  Σν αλψηαην φξην θαηαζέζεσλ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

14.400,00€ αλεμαξηήησο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 

Δηθφλα 2: πεγή νδεγφο εθαξκνγήο  ΚΔΑ 

Ζ αμία επίζεο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, 

αζξνηζηηθά ζ’ φιεο ηηο ηξάπεδεο, ε ηξέρνπζα αμία κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.ιπ. δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ. 

Οη πιεξνθνξίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληηθεηκεληθή αμία ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο 

αληινχληαη απηφκαηα απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  Γηα θάζε κεηαβνιή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ  

απφ ην δηθαηνχρν.  ε θακία πεξίπησζε δελ κεηαβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  Ο έιεγρνο θαηαζέζεσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ 

θαηαζέζεσλ, πνπ είρε ην λνηθνθπξηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε θνξνινγηθή δήισζε. 

Σν αλψηαην φξην ησλ ηφθσλ απφ θαηαζέζεηο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 160€, αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ.  Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηεθκεξίσζε κεηαβνιψλ ζηνπο ηφθνπο θαηαζέζεσλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. Έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ εθθαζαξηζκέλε δήισζε ηνπ αηηνχληα θαη φρη ζχκθσλα 

κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε.  Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

δηακφξθσζε ηνπ επηηνθίνπ θαηάζεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 
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Δηθφλα 3: πεγή νδεγφο  εθαξκνγήο -θνηλσληθφ εηζφδεκα αιιειεγγχεο. 

 

Κξηηήξηα πεξηνπζηαθά: απνθιεηζκνχ. Ννηθνθπξηά, κέιε ησλ νπνίσλ  θαηά ηελ 

ηειεπηαία θνξνινγηθή ηνπο δήισζε (Δ1) εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θφξνπ 

πνιπηειείαο
36

 δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην ΚΔΑ.  

3. Κξηηήξηα δηακνλήο: Όια ηα κέιε ηεο κνλάδαο πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε πξέπεη λα 

δηακέλνπλ κφληκα  ζηελ Διιάδα. ρεηηθά κε αιινδαπνχο ζα πξέπεη λα δηακέλνπλ λφκηκα 

θαη κφληκα, γηα ην ιφγν απηφ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ 

Γήκσλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε δηακνλή, κε άδεηα 

δηακνλήο ζε ηζρχ, ή κε ηε θαηάζεζε βεβαίσζεο αηηήκαηνο γηα αλαλέσζε ηεο . 

Αλάινγα κε ηε πεξίπησζε δηακνλήο ππνβάιινληαη θαη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά 

γηα ην ιφγν απηφ ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ κεηαβνιή ζηνηρείσλ θαηνηθίαο, 

θηινμελίαο, δσξεάλ παξαρψξεζε ζηέγεο, αζηέγνπο θ.ιπ. ππνβάιινληαη κφλν ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ.  Σα θπζηθά ζρεηηθά αξρεία κε ηα ππνβαιιφκελα 

δηθαηνινγεηηθά κεηαβνιψλ ή ηεθκεξίσζεο ηεο δεινπκέλεο θαηάζηαζεο δηαηεξνχληαη ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ. 

                                                           
36 Χο θξηηήξηα πνιπηειείαο λννχληαη : δαπάλεο γηα ακνηβή πιεξσκάησλ ζθαθψλ αλαςπρήο, δαπάλεο γηα δίδαθηξα ζε 

ηδησηηθά ζρνιεία, δαπάλεο γηα νηθηαθνχο βνεζνχο, νδεγνχο απηνθηλήησλ, δαζθάινπο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο ε 

θαηνρή ηδησηηθψλ ζθαθψλ αλαςπρήο ,κήθνπο άλσ ησλ 5 κέηξσλ, θαη κε θηλεηήξα ηζρχνο άλσ ησλ 50 θπβηθψλ 

εθαηνζηψλ, αεξνζθαθψλ, ειηθνπηέξσλ, αλεκφπηεξσλ, δεμακελψλ θνιχκβεζεο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

https://keaprogram.gr/govnr/images/Docs/20170124_ImplementationGuide.pdf 
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4. Κξηηήξην αζηεγίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ αζηέγσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε 

βεβαίσζεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ Αλνηθηφ Κέληξν Ζκέξαο Αζηέγσλ ή /θαη 

Τπλσηήξην ή βεβαίσζε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

 

4.3.2. Καζνξηζκφο ηνπ Πνζνχ ηεο Δηζνδεκαηηθήο Δλίζρπζεο 

Σν πνζφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο είλαη ην πνζφ πνπ ππνινγίδεηαη, φηη ζα ιάβεη έλα 

λνηθνθπξηφ, κφιηο θξηζεί φηη είλαη επηιέμηκν γηα έληαμε ζην πξφγξακκα ηνπ Κ.Δ.Α.  Σν 

πνζφ απηφ είλαη εγγπεκέλν & δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ σο εμήο:  

 Αλψηαην πνζφ ελίζρπζεο αλά άηνκν, ππεχζπλν λνηθνθπξηνχ 200 €/κήλα. 

 Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο (ζχδπγν ), ε ελήιηθν κέινο πνπ ζπκβηεί θάησ απφ 

ηελ ίδηα ζηέγε επηπιένλ 100 €/ κήλα. 

 Γηα θάζε αλήιηθν κέινο πξνζηίζεληαη 50,00€/ κήλα (ζηελ πεξίπησζε 

απξνζηάηεπηνπ ηέθλνπ, ην πνζφ αλέξρεηαη ζηα 100 €/ κήλα). 

 Χο αλψηαην φξην ηνπ πνζνχ πνπ ιακβάλεη έλα λνηθνθπξηφ αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 900 € /κήλα. 

Ηδηαίηεξε κέξηκλα επηδεηθλχεηαη ζηελ πεξίπησζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαη εθφζνλ 

αζθείηαη πξαγκαηηθά θαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε βάζεη 

δηθαζηηθήο αλάζεζεο ε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ. 

Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ θαλέλαο γνλέαο δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηελ γνληθή κέξηκλα 

θάζε απξνζηάηεπην ηέθλν ινγίδεηαη σο ελήιηθαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εγγπεκέλνπ 

πνζνχ. 

Ζ βάζε ππνινγηζκνχ γηα ην εγγπεκέλν εηζφδεκα είλαη ην δεινχκελν εηζφδεκα, ην 

εηζφδεκα δειαδή πνπ απνθηήζεθε απφ θάζε κέινο ηεο σθεινχκελεο κνλάδαο θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο έμη κήλεο πξηλ απφ ην κήλα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

Σν εηζφδεκα απηφ εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλν ζηελ αίηεζε θαη αλαθέξεηαη ζην έηνο 

πνπ αθνξά ε ηειεπηαία εθθαζαξηζκέλε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, ν αηηψλ πξνζθνκίδεη δηθαηνινγεηηθά πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη δελ εηζέπξαμε ην αλάινγν πνζφ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν πξηλ ηελ 
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ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πεδίνπ, ρσξίο ηελ 

πξνζθφκηζε αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  ε πεξίπησζε πνπ ην πεδίν δελ είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλν, ή ε κεηαβνιή, πνπ δειψλεη ν πνιίηεο, αθνξά πνζφ κεγαιχηεξν απηνχ 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο δελ απαηηνχληαη πξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο, αξθεί ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ σθεινχκελνπ. 

Κάζε αιιαγή ζην εηζφδεκα πξέπεη λα δειψλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο 

είζπξαμεο ηνπ, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δήισζεο ζην ΚΔΑ ζε 

κεληαία βάζε.  Σν πξφγξακκα ζην ζχλνιν ηνπ πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαδήηεζε 

θαη εχξεζε εξγαζίαο.  Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο θαηά ηνλ νπνίν ζε πεξίπησζε πνπ έλα απφ 

ηα σθεινχκελα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ βξεη εξγαζία κεηά ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα, αθνχ 

ην δειψζεη, δελ ιακβάλνληαη ππφςε εηζνδήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξψην κήλα εξγαζίαο 

ζην ζχλνιν ηνπο (100%).  Γελ ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε θαηά ηνπο δχν επφκελνπο κήλεο 

απφ ηελ αξρηθή πξφζιεςε ην 40% ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ (αθαηξνπκέλσλ ησλ 

εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε).  Ζ ζπγθεθξηκέλε εμαίξεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

κφλν γηα ηελ πξψηε θνξά πνπ θάπνηνο βξίζθεη εξγαζία & κφλν κία θνξά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ έηνπο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κε αληαπνδνηηθά επηδφκαηα 

αλαπεξίαο, απφ αλαδνρή, θαζψο ην 20% ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο 

εξγαζίεο ή απφ εξγαζίεο πνπ παξέρνληαη κε δειηίν παξνρήο ή εξγφζεκν δελ ινγίδνληαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ γηα ηε βάζεη ππνινγηζκνχ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο. 

 

4.3.3. Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο ησλ Τπνβαιιφκελσλ Αηηήζεσλ 

Όιεο νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΚΔΑ (www. keaprogram.gr.). Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ 

ίδην ην δηθαηνχρν ζην ζπίηη ηνπ, ζην ινγηζηή ηνπ, ζηα Κ.Δ.Π ή ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ησλ Γήκσλ.  Αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ε πιεξσκή ηνπ δηθαηνχρνπ ζπλαξηάηαη ρξνληθά απφ ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο.  Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε αίηεζε εγθξίλεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ε πιεξσκή γίλεηαη ηνλ επφκελν κήλα. Γπλαηφηεηα ππνβνιήο ζηα 

πνιππξφζσπα λνηθνθπξηά έρεη κφλν έλα ελήιηθν άηνκν, ζηελ αίηεζε ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πιεξνθνξίεο φισλ φζσλ θαηνηθνχλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, 
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αθφκε θαη ησλ θηινμελνχκελσλ.  ηηο πεξηπηψζεηο θηινμελίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, φπσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο 

δηαζηαπξψζεσλ. 

 Όζα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα απφ ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη 

πξνζπκπιεξσκέλα, ν αηηψλ ζπκπιεξψλεη φζα ιείπνπλ.  Αθφκε θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

πιαηθφξκαο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηπρφλ αβιεςίεο, ιάζε ή κεηαβνιέο (πρ ζσζηφ ΑΦΜ, 

ζσζηφ ΑΜΚΑ, δ/λζε θαηνηθίαο θνθ).  ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ιάζε ή 

αλαληηζηνηρίεο γίλεηαη ε νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  Αλ ππάξρνπλ αλαληηζηνηρίεο ή 

ιάζε ε αίηεζε παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ν αηηψλ νθείιεη λα αλαηξέμεη ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαγξάθνληαη 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο.  Σνλίδεηαη φηη ε αίηεζε παξακέλεη 

απνζεθεπκέλε ζε πξφρεηξε κνξθή ζην ζχζηεκα.  Δίλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε κε θιεηδί ην 

ΑΦΜ, ην ΑΜΚΑ, απφ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θαη ε επαλππνβνιή ηεο κε 

ηελ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ. 

Ο ίδηνο ν σθεινχκελνο έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.  

Έιεγρνο ηεο αίηεζεο γίλεηαη αξρηθά κε ηελ αληηζηνίρηζε θαη επαιήζεπζε ησλ  

πξνζπκπιεξσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη.  Ζ 

αίηεζε ππνρξεσηηθά εθηππψλεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ σθεινχκελν πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο.  Σν ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε απνδνρή ή 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο απφ ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηθπξψλεηαη κε ηελ εθ 

λένπ εθηχπσζε ηεο αίηεζεο ζε δχν αληίγξαθα.  Έλα εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ν δηθαηνχρνο 

θαη έλα παξακέλεη ζην θπζηθφ θάθειν πνπ δηαηεξεί ε ππεξεζία.  Ζ αίηεζε κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ζε πξφρεηξε κνξθή ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο.  Οη 

εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ 

αηηνχληα.  ηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ ίδην ηνλ αηηνχληα ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνζθνκίδνληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο αιιαγέο ησλ 

ζηνηρείσλ. 
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4.3.4. Τπνρξεψζεηο Χθεινχκελσλ ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο 

Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε κηαο ζεηξάο απφ ππνρξεψζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επσθεινχληαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο. 

 Οθείινπλ λα ππνβάιινπλ δήισζε θάζε έηνο, δελ ππάξρεη εμαίξεζε νχηε γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο αηηνχλησλ πνπ δελ είλαη ππφρξενη ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο.  

 Τπνρξενχληαη λα ζπλαηλνχλ ζηε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΖΓΗΚΑ Α.Δ. πλαηλνχλ θαη ζηελ δηεμαγσγή 

θνηλσληθήο έξεπλαο κε θαη’ νίθν επηζθέςεηο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ζχλζεζεο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. 

 Δληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο 

ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθή αίηεζε κε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία. 

 Δπηζθέπηνληαη κηα θνξά ην κήλα ηα θέληξα θνηλφηεηαο
37

, πνπ εμππεξεηνχλ ην ηφπν 

δηακνλήο ηνπο ζε πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία. 

 Τπνρξενχληαη λα αλαλεψλνπλ ηε θάξηα αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ.  Να ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο.  Να 

απνδέρνληαη θάζε πξνηεηλφκελε θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο, φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ΟΑΔΓ . 

 Αλ θαη εθφζνλ εξγάδνληαη δελ επηηξέπεηαη λα παξαηηνχληαη εθνχζηα απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο. 

 Οη θεδεκφλεο αλήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

θνίηεζε απηψλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

 Δλήιηθεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη δελ έρνπλ 

ππεξβεί ην 45
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιεία 

δεχηεξεο επθαηξίαο.  

                                                           
37

 Σα θέληξα θνηλφηεηαο είλαη κηα δνκή πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην Νφκν 4368 ΦΔΚ 21/Α/21.02.2016 θαη ηελ θνηλή 

Τπνπξγηθή απφθαζε κε Α.Π Γ23/νηθ14435/1135/29.03.2016,πνπ νξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

(ΦΔΚ 854/B/ 30-3-2016). Σα θέληξα θνηλφηεηαο απνηεινχλ ην βαζηθφ ππξήλα δηεπξπκέλσλ ππεξεζηψλ ηχπνπ «νne stop 

shop» κε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε. Με ηε ιεηηνπξγία ηνπο επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο 

γηα ηελ ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε φια ηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα πνπ πθίζηαληαη ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Αιιειεγγχεο., Μάτνο 2016, Αζήλα. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://www.mou.gr/elibrary/Guide_KentraKoinothtas2016.pdf   (20/7/2017). 
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 Ζ κε θνίηεζε ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ή νη ζρνιηθέο 

δηαξξνέο ζπληζηνχλ ιφγν αλάθιεζεο ηεο παξνρήο.  Όκνηα ζε ελήιηθεο σο 45 εηψλ, 

πνπ δελ εγγξάθνληαη ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ 

ΚΔΑ θαη επαλαθαηαβάιιεηαη ζηνλ επφκελν κήλα κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο. 

 Ζ δπλαηφηεηα αλάθιεζεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

δηθαηνχρν ή απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνβιήζεθε ε 

αίηεζε γηα ιφγνπο ππνθεηκεληθνχο. 

 Δπίζεο είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε εγθεθξηκέλεο αίηεζεο απηφκαηα ζε πεξίπησζε εθ 

παξαδξνκήο έγθξηζεο ή ηερληθήο ακέιεηαο.  

 Απηφκαηε αλάθιεζε γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ 

κελψλ δελ είλαη δπλαηή ε πίζησζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

4.3.5. Γηαδηθαζίεο Γηαθνπήο Καηαβνιήο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο 

Αλάθιεζε Αίηεζεο Δπηζηξνθή Αρξεσζηήησο Καηαβιεζέλησλ 

Γηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, φπνπ δελ ηεξνχληαη 

νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.  Σν λνηθνθπξηφ κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε κεηά ηελ 

πάξνδν ελφο έηνπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη επηζηξέςεη ηα αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέληα
38

. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο δηαθφπηεηαη (παξ.1 θαη 2 

άξζξνπ 9 ηνπ ΦΔΚ 128/Β/2017) θάζε θνξά πνπ πεξηέξρνληαη έγγξαθα ζηελ γλψζε ησλ 

αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο θαη θαθψο ρνξεγήζεθε ην επίδνκα. 

 ε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ Γήκσλ νθείινπλ λα δηεξεπλνχλ ηελ 

ππφζεζε.  Να επηθνηλσλνχλ κε αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη λα θαινχλ ηνπο αηηνχληεο γηα ηελ 

θαηάζεζε έγγξαθσλ ή πξνθνξηθψλ εμεγήζεσλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ.  Οθείινπλ επίζεο 

λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηε Γ/λζε Καηαπνιέκεζεο Φηψρεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, απνζηέιινληαο ειεθηξνληθά φια ηα έγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ, φηη 

θαηαβιήζεθε ην επίδνκα, ελψ δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

                                                           
38

Τπνπξγείν Δξγαζίαο Kνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο –Γεληθή Γ/λζε Πξφλνηαο Γ/λζε 

Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο . Αξηζκ. Πξση. Γ26/νηθ24152/57 Γηαδηθαζίεο δηαθνπήο θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο ΑΓΑ:7Μ9Γ465Θ1Χ -83Φ. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν 

https://et.diavgeia.gov.gr  (21/9/2017). 
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Σν επίδνκα δελ θαηαβάιιεηαη φηαλ ππάξρνπλ αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ ζηελ αίηεζε ηνπ Κ.Δ.Α θαη ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Αλαληηζηνηρίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεληαίεο δηαζηαπξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

Κέληξα Κνηλφηεηαο ή κέζσ ηεο δηεμαγσγήο θνηλσληθήο έξεπλαο ή κέζσ ηεο επφκελεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1).  ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο θνηλσληθήο 

έξεπλαο δηαβηβάδεηαη ζηελ Γηεχζπλζε θαηαπνιέκεζεο θηψρεηαο εθηφο ησλ ινηπψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ /ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ φηη 

δηεμήρζε θνηλσληθή έξεπλα θαη φηη ηα ζπλεθηηκψκελα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηνπο ιφγνπο 

δηαθνπήο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο. 

Όηαλ δηαπηζηψλνληαη αλαληηζηνηρίεο θαηφπηλ δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ 

ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ηίζεηαη πξνζσξηλά ζε αλαζηνιή.  Ζ ΖΓΗΚΑ
39

 απνζηέιιεη 

ζρεηηθφ κήλπκα ζηνλ αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ πνιίηε θαη ελεκεξψλεη θαη ηνλ 

αξκφδην Γήκν.  Ο Γήκνο θαιεί ηνλ πνιίηε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ φζα έρνπλ δεισζεί ζηελ αίηεζε.  Ο εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ ζε πεξίπησζε φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο κε έγγξαθα ή κε 

θνηλσληθή έθζεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε επαλεξγνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαρσξίδνληαο ην 

ιφγν.  ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε θαηαβάιιεηαη αλαδξνκηθά.  

ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο κελφο, ε αίηεζε 

αλαθαιείηαη νξηζηηθά.  

Αλαδξνκηθή θαηαβνιή πξνβιέπεηαη επίζεο ζηελ πεξίπησζε ακέιεηαο ησλ ππαιιήισλ 

ησλ Γήκσλ ή ησλ ΚΔΠ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε δηφξζσζεο ηνπ αξηζκνχ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 5 κε επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 4 

παξ.2 πεξ. ε. 

                                                           

39 Ζ Αλψλπκε εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( Ζ.Γ.Η.Κ.Α 

Α.Δ) ηδξχζεθε κε ην Ν.3607/2007 (ΦΔΚ 245/Α/2007). Λεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3607/2007 

θαη ησλ θαηά εμνπζηνδφηεζε απηνχ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/2011 άξζξν 2 

παξ.12 (ΦΔΚ Α226) θαη ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314/Α’) «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)» εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14. Γηα ηα ξπζκηδφκελα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη 

ηνπ Ν.3429/2005, νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/2005, νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο «Πεξί 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απφ ην ΗΚΑ ΔΣΑΜ. 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.idika.gr/etaireia/profil  
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πληζηά ιφγν αλάθιεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο ε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ δηθαηνχρνπ σο πξνο ηελ κεληαία επίζθεςε ζηα θέληξα θνηλφηεηαο, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλαίηηαο παξαίηεζεο απφ ηελ εξγαζία 

ηνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνπή θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο.  

ε θάζε πεξίπησζε κε λφκηκεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο ε αλαδήηεζε ησλ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ.  

Απνζηέιιεη ζηνλ πνιίηε εγγξάθσο θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν έγγξαθν κε ππνγξαθή 

ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο κε ην νπνίν αλαθαιείηαη ε 

πξάμε έγθξηζεο θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο.  Σν έγγξαθν πεξηιακβάλεη ην ιφγν αλάθιεζεο 

θαη ηελ εκεξνκελία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ 

θαη ηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο.  

Ζ πξάμε αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο θαηαβνιήο θνηλνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν ζηελ ΖΓΗΚΑ, θαη ζηνλ αξκφδην Γήκν ν νπνίνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα 

ηειεθσληθά ην δηθαηνχρν.  

ε πεξίπησζε ζπκκφξθσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ κε 

θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο πνπ ππνδεηθλχεη ην ππνπξγείν ζπλνδεχεη θαη ην 

απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε. 

 ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ σθεινχκελνπ κε ηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε 

επηζηξνθήο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ) απφθαζε θαηαινγηζκνχ ησλ αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζε βάξνο φζσλ έιαβαλ ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ ΚΔΑ ρσξίο 

λα ηελ δηθαηνχληαη.  Ζ είζπξαμε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
40

. 

Γηαθνπή ηεο θαηαβνιήο γίλεηαη θαη ζπλέπεηα ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο 

εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο αίηεζεο ζηελ 

ζπλέπεηα δήισζεο ζαλάηνπ δηθαηνχρνπ.  ε πεξίπησζε φπνπ άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

δχλαηαη λα θαηαζηεί δηθαηνχρνο ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή αίηεζε θαη φρη αίηεζε 

αλάθιεζεο.  

                                                           
40

 ΦΔΚ 90/Α/1974 Κψδηθαο είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ ( ηέζεθε ζε ηζρχ 1/7/1974). 
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Γηαθνπή θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο κπνξεί λα γίλεη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

σθεινχκελνπ είηε γηαηί έπαςε λα πιεξνί ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα είηε γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο.  ’ απηήλ ηε πεξίπησζε δειψλεη ηε βνχιεζε ηνπ είηε απεπζείαο 

κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

αλάθιεζεο είηε αηηείηαη ηελ αλάθιεζε ζην Γήκν δηακνλήο ηνπ.  Ο εμνπζηνδνηεκέλνο 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο ηελ εθηππψλεη 

απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνχληα.  Δπίζεο ε 

κεηαθφκηζε ζην εμσηεξηθφ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

λνζειείαο ζε ζεξαπεπηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπληζηά ιφγν δηαθνπήο ηνπ επηδφκαηνο. 

 

4.4. Τπεξήιηθεο θαη Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο41  

Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν 4387/2016 θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΓΑ επίδνκα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο 360,00€ κεληαία ζε αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο πνπ δελ πιεξνχλ 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο.  Ζ εμππεξέηεζε ησλ ππεξειίθσλ γίλεηαη απφ ηνπο 

αληαπνθξηηέο ηνπ ΟΓΑ ησλ Γήκσλ.  Γπλεηηθά δηθαηνχρνη είλαη φζνη πιεξνχλ ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο. 

 Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

 Γελ ιακβάλνπλ ή δελ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ζχληαμε απφ ην εμσηεξηθφ ή 

νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή ή πξνλνηαθή παξνρή απφ ηελ Διιάδα, κεγαιχηεξε απφ 

ην πιήξεο πνζφ ηνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο αλαζθάιηζησλ 

ππεξειίθσλ.  Πιήξε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο έρνπλ φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ 35 έηε δηακνλήο ζηε ρψξα.  Μεηψλεηαη θαηά 1/35 γηα θάζε έλα έηνο, 

πνπ ππνιείπεηαη ησλ 35 εηψλ δηακνλήο ζηε ρψξα.  Αλ ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη σο 

δηαθνξά κεηαμχ εηζνδεκάησλ θαη Κ.Δ.Α  είλαη κηθξφηεξν απφ 20 επξψ, ην ΚΔΑ δελ 

θαηαβάιιεηαη.  Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα δειψλνπλ εληφο κελφο ηελ νπνηαδήπνηε 

εηζνδεκαηηθή κεηαβνιή. 

  Γηακέλνπλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα: α) 15 ζπλερφκελα έηε, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ επηδφκαηνο ή β) 15 έηε κεηαμχ ηνπ 17νπ θαη 

                                                           

41  Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ θιάδνο ζπληάμεσλ Δγθχθιηνο αξηζκ 8/2016 γηα ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ηελ 

δηαδηθαζία. Αζήλα.  
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ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 ζπλερφκελα, πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη κεηά ηε 

ιήςε ηεο παξνρήο. 

 Σν ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπο, θαζψο θαη ην 

απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκά ηνπο δελ ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ 4.320 επξψ.  ηελ πεξίπησζε εγγάκσλ ην πνζφ νξίδεηαη φηη δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 8.640 επξψ. 

 Δμαηξνχληαη ηεο παξνρήο νη κνλαρνί/έο, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε Ηεξέο Μνλέο θαη 

ζπληεξνχληαη απφ απηέο.  Δμαηξνχληαη επίζεο φζνη εθηίνπλ πνηλή ζηεξεηηθήο ηεο 

ειεπζεξίαο. 

 Δμαηξνχληαη, νη αλαζθάιηζηνη ππεξήιηθεο θαη απηνί πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, εθφζνλ ν/ε ζχδπγνο ιακβάλεη ζχληαμε απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή κεγαιχηεξε απφ ηελ παξνρή. 

Πξνβιέπνληαη επίζεο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα φπσο: 

Σν εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα δελ ζα  πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 4.320,00 € ή ηα 8.640,00 € 

νηθνγελεηαθφ.  ην εηζφδεκα δελ ππνινγίδνληαη: 

 Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, πνπ ρνξεγνχληαη ζε άηνκα κε αλαπεξίεο.  

 Σν δηαηξνθηθφ επίδνκα, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο πάζρνληεο απφ ρξφληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη ζηνπο κεηακνζρεπκέλνπο. 

 Σν επίδνκα αλεξγίαο ηέθλνπ, πνπ κπνξεί λα ζπκβηψλεη κε ηνλ ππεξήιηθα. 

 Ζ δηαηξνθή, πνπ θαηαβάιιεηαη ζε αλήιηθν ηέθλν κε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν. 

Απφ ην εηήζην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ αθαηξνχληαη πξνλνηαθά 

επηδφκαηα, φπσο ην ζηεγαζηηθφ επίδνκα, ην επίδνκα νκνγελψλ, ην επίδνκα νξεηλψλ θαη 

κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, θιπ.  ην ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ζα 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ζχληαμε ή ζπληάμεηο απφ ην εμσηεξηθφ, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ 

δεισζεί ζηε θνξνινγηθή δήισζε, πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Διιάδα, αθνχ πξψηα ην πνζφ 

κεηαηξαπεί ζε επξψ.  Δπίζεο νξίδνληαη θαη θξηηήξηα πεξηνπζηαθά φπσο: 
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1. Αθίλεηε πεξηνπζία: Ζ ζπλνιηθή θνξνινγεηέα αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

αηηνχληνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζην ζχλνιφ ηεο ην πνζφ ησλ 90.000 επξψ. 

2. Κηλεηή πεξηνπζία: Σν ηεθκήξην αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ 

αηηνχληνο (επηβαηηθά ΗΥ, ΜΥ απηνθίλεηα ή θαη δίθπθια) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ζην ζχλνιφ ηεο ην πνζφ ησλ 6.000 επξψ. 

Ο ρξφλνο έλαξμεο θαηαβνιήο ηεο παξνρήο ζα είλαη ε 1ε ηνπ επφκελνπ ηεο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο κελφο.  Οξίδεηαη φηη νη εθθξεκείο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε ζχληαμεο 

αλαζθάιηζηνπ ππεξήιηθα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή 

κέρξη θαη ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ ελζηάζεσλ ηνπ ΟΓΑ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λένπ 

αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (Ν. 4387/2016)β ζηηο 12.05.2016, εμεηάδνληαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ.  εκεηψλεηαη, φηη ην επίδνκα δελ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε γηα ηνλ θιάδν 

Τγείαο.  Όζνη ιάβνπλ ην επίδνκα θαη δελ θαιχπηνληαη γηα παξνρέο πγείαο απφ ηπρφλ 

άιιε παξνρή πνπ ιακβάλνπλ, κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο Γεκφζηεο Γνκέο Τγείαο 

(ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή θάιπςε) κε ηε ρξήζε ηνπ Α.Μ.Κ.Α.
42

 

 

4.5. Απνηίκεζε ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΚΔΑ σο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο  

“Έλαο Οξγαληζκφο είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφο φζν θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ.”(Hammer). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζήκεξα 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Οξγαληζκψλ. Βειηηψλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο επηδφζεηο ελφο 

νξγαληζκνχ (Γειεγηψξγεο et al, 2015).  Ζ δηαδηθαζία ζπλδέεη ην παξειζφλ κε ην κέιινλ 

θαη καο επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ηηο κειινληηθέο ελέξγεηεο.  ηελ πξάμε, ε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ απνηειεί βαζηθή ζηξαηεγηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

ζρεδηάζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο.  Τινπνηείηαη παλειιαδηθά θαη απνηειεί νξηδφληην κέηξν ζηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  Όπσο ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο νη βαζηθνί πξνκεζεπηέο 

                                                           
42 Ο ΑΜΚΑ (Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο) είλαη νπζηαζηηθά ε ηαπηφηεηα εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο θάζε 

εξγαδφκελνπ, ζπληαμηνχρνπ θαη πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο .Δίλαη ππνρξεσηηθή απφ ην Νφκν γηα 

φινπο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://www.amka.gr (21/7/2017) 
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θαη πειάηεο είλαη νη πνιίηεο θαη νη Οξγαληζκνί.  Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη ηεο δηαδηθαζίαο 

θαζνξίδνληαη απφ ην ππάξρνπλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε λνκνζεζία, φπσο θαίλεηαη ζην 

θαησηέξσ γεληθφ ζρεδηάγξακκα. 

 

Εικόνα 4 πηγή Εθνική ςχολή Δημόςιασ  Διοίκηςησ "βελτιςτοποίηςη διαδικαςιών δημόςιων Υπηρεςιών». 

Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηνλ πνιίηε ν νπνίνο πξνζέξρεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο 

αηηήκαηνο ηνπ, ή ηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο ηνπ θαη ηειεηψλεη κε ηνλ πνιίηε ιήπηε ηεο 

παξνρήο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πφξνη αλζξψπηλνη θαη 

θεθαιαηαθνί. Γηα λα παξαρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη κηα ζεηξά απφ βήκαηα πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο εηζφδνπο
43

 ζε απνηειέζκαηα, 

εμφδνπο. 

Οη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξίδνληαη: α) απφ ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία, β) ην ρξφλν πνπ 

απαηηεί ε νινθιήξσζή ηνπο θαη γ) ην θφζηνο ηνπο.  Σα δνκηθά ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη 

ζε φιεο ηηο κεζνδνινγίεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη: νη άλζξσπνη, ηα βήκαηα  θαη ε 

ηερλνινγία. ηε ζπλερή βειηίσζε νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη 

ζην πσο απηνί δηεθπεξαηψλνπλ ην έξγν ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην δεηνχκελν είλαη : 

Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

                                                           
43

 Δηζφδνπο ζπληζηνχλ ηα πιηθά, νη πιεξνθνξίεο ή ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο εμφδνπ. Έμνδνη: Πξντφληα, πιεξνθνξίεο ή ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εηζφδνπο θαη ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

Μείσζε δαπαλψλ. 

Υξεζηκνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο.  

Μείσζε παλνκνηφηππσλ εξγαζηψλ θαη απνκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο νη είζνδνη θαη έμνδνη ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξάθνληαη σο εμήο.  

Ζ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο κπνξεί λα γίλεη: 

1. απφ ηνλ ίδην ηνλ σθεινχκελν 

2. απφ ηδηψηε ινγηζηή  

3. απφ ηα θέληξα Δμππεξέηεζεο πνιηηψλ κε ηε έγγξαθε ζπλαίλεζε φισλ ησλ 

ελήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, 

4. απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ή ηα θέληξα θνηλφηεηαο κε έγγξαθε ζπλαίλεζε, 

5. απφ αληαπνθξηηή ηνπ ΟΓΑ γηα ελδεείο ππεξήιηθεο  

Χο είζνδνη νξίδνληαη: 

α) ε ειεθηξνληθή ππνβνιή έληππεο αίηεζεο-θφξκαο γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα.  

Ζ νπνία ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηνινγεηηθά φπσο: 

 Έληππν ζπλαίλεζεο ( θφξκα).
44

 

 Γήισζε δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 Αξηζκφο θηλεηνχ ή ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ. 

 Λνγαξηαζκφο ΓΔΖ ,ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ζηέγε ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Σαπηφηεηεο ή δηαβαηήξηα φισλ ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Απνδεηθηηθά λφκηκεο δηαλνκήο αιινδαπψλ. 

 Φνξνινγηθή δήισζε (Δ1) φισλ ησλ ελήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Κάξηεο αλεξγίαο φισλ ησλ ελήιηθσλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. (εθφζνλ δειψλνπλ 

άλεξγνη). 

                                                           
44

 Φφξκεο αίηεζεο αλάθιεζεο δηαθνπήο ηνπ επηδφκαηνο θαζψο θαη ην έληππν ζπλαίλεζεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα 

πνπ αθνινπζεί . 
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 Φσηνηππία ηεο 1
ε
ο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο (ππνρξεσηηθά) 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηειεπηαίνπ 6κελνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

 Μηα ζεηξά απφ απνδεηθηηθά ηεο δεινχκελεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαηάζηαζεο 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πρ βεβαηψζεηο γηα ηνπο αζηέγνπο, επηκέιεηα παηδηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο δηαδπγίσλ θνθ. 

β) ε ειεθηξνληθή ππνβνιή έληππεο αίηεζεο αλάθιεζεο ηνπ επηδφκαηνο -.γ) ε 

ειεθηξνληθή ππνβνιή έληππεο αίηεζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο αίηεζεο. δ)ε αίηεζε 

δηαζχλδεζεο κε πξφζζεηεο παξνρέο, φπσο ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο 

βνήζεηαο (Σ.Δ.Β.Α/FEAD). 

Πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο Β ,Γ,Γ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
45

 

 Θάλαηνο: ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ.  

 Γέλλεζε: ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο.  

 ηξάηεπζε: ραξηί ζηξαηνινγίαο. 

 Απνζηξάηεπζε: ραξηί ζηξαηνινγίαο. 

 Απφιπζε: βεβαίσζε απνδεκίσζεο εξγνδφηε, απφιπζε, εγγξαθή ζηα κεηξψα ηνπ 

Ο.Α.Δ.Γ. 

 Πξφζιεςε: πξφζιεςε θαη κε θάζε πιεξσκή απφδεημε πιεξσκήο (θάζε κήλα 

ηξνπνπνίεζε). 

 Αιιαγή δηεχζπλζεο: κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ή Δ2 ή παξαρσξεηήξην, ή ζπκβφιαην 

αγνξάο, ή αιιαγή δηεχζπλζεο κε απνδεηθηηθφ εθνξίαο.  

  Καηαβνιή επηδφκαηνο αλεξγίαο: βεβαίσζε ΟΑΔΓ αλαιπηηθήο θαηαβνιήο 

επηδφκαηνο αλά κήλα,( ηξνπνπνίεζε θάζε κήλα). 

 Καηάζεζε λέσλ θνξνινγηψλ δειψζεσλ: είλαη ππνρξεσηηθή ε ηξνπνπνίεζε κε ηελ 

πξνζθφκηζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ζπλαηλνχλ ζηα λέα δεδνκέλα εληφο 

(δεθαπέληε) 15 εκεξψλ. 

 Έληαμε θηινμελνχκελνπ: απφδεημε ε λέα θνξνινγηθή δήισζε. 

 Αθαίξεζε θηινμελνχκελνπ: λέν κηζζσηήξην, λέα θνξνινγηθή, νπνηνδήπνηε δεκφζην 

έγγξαθν ζπλαηλεί ζηελ αιιαγή. 

                                                           
45

 Σν γεγνλφο φηη δελ πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο κε ηελ εγθχθιην εθαξκνγήο ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ν πνιίηεο νθείιεη 

λα πξνζθνκίδεη ζε θάζε πεξίπησζε θαζηζηά ηε δηαδηθαζία πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή. 
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 Γηφξζσζε(αθαίξεζε) εηζνδήκαηνο πνπ πξνζεκεηψλεηαη ζηελ πιαηθφξκα: θάξηα 

αλεξγίαο θαη βεβαίσζε ελζήκσλ, βεβαίσζε εξγνδφηε, βεβαίσζε γηα κε 

θαηαβαιιφκελν πνζφ απφ πξαθηηθή άζθεζε ( αλάινγα ηελ πεξίπησζε). 

 Αιινδαπνί θαη ιήμε δηακνλήο: ραξηί θαηάζεζεο λέαο άδεηαο ή λέα άδεηα (πξνζνρή 

πξηλ ηε ιήμε ηεο παιηάο εηδάιισο ε αίηεζε κπαίλεη ζε αλαζηνιή). 

 Δηζνδήκαηα Ο.Γ.Α δηφξζσζε –αθαίξεζε: κφλν κε βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΓΑ. 

 Δηζφδεκα απφ ελνίθην: πξνζθφκηζε Δ2. 

 Άζηεγνο: ππνρξεσηηθά βεβαίσζε αζηεγίαο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή μελψλα 

αζηέγσλ. 

 ΑΜΔΑ: απφθαζε αλαπεξίαο απφ ΚΔΠΑ 

 Δπηδφκαηα απφ ηακεία: βεβαίσζε απφ ηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο: επηκέιεηα ηέθλσλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηάζηαζε ή 

δηαδχγην. 

Ζ έμνδνο  πεξηιακβάλεη: 

1. εγθεθξηκέλε αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ή 

2. κε εγθεθξηκέλε αίηεζε ππαγσγήο  ζην πξφγξακκα. 

3. βεβαίσζε αλάθιεζεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο.  

4. πίζησζε ινγαξηαζκνχ δηθαηνχρνπ ζην πξφγξακκα. 

5.  Γηθαίσκα έθδνζεο prepaid ηξαπεδηθήο θάξηαο.  

6. δεκηνπξγία θαθέινπ παξαθνινχζεζεο ηνπ σθεινχκελνπ κε πξφζζεηα 

δηθαηψκαηα ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ. 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινχκελσλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα 

αλαθέξζεθαλ δηεμνδηθά αλσηέξσ.  Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θάζε σθεινχκελνο επεξεάδεη 

ηηο επηδφζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο δηαδηθαζίαο αλάινγα κε ηα επί κέξνπο θξηηήξηα, πνπ ηνλ 

αθνξνχλ.  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΔΑ.  
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Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο: ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο. 

Υξφλνο νινθιήξσζεο δηαδηθαζίαο: ΑΜΔΑ ή εμαξηάηαη απφ ηελ πιεξφηεηα θαη πηζηφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζε πεξηπηψζεηο κε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο 
αίηεζεο κπνξεί λα κείλεη ζε εθθξεκφηεηα σο 2 κήλεο). 

Υξφλνο νινθιήξσζεο ηεο εθάζηνηε  θαηαβνιήο : ΣΟΝ ΔΠΟΜΔΝΟ ΜΖΝΑ 

Βήκα –ζηάδην παξνρήο Δλέξγεηεο δξάζεηο Αξκνδηφηεηα 
Υξεζηκνπνηνχκελα 

έληππα 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο 

δηεθπεξαίσζεο 

Αμηνιφγεζε 

ζηαδίνπ 

βήκαηνο 

Βήκα 1ν 

ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα 

ηελ νξζή πξνζθφκηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Δλεκέξσζε  

Αξκφδηνο 

ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ. 

Καηάζηαζε 

δηθαηνινγεηηθψλ 

Απφ 5 ιεπηά σο είθνζη 

αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε 

Βαζηθφ γηα ηελ 

ζσζηή 

ελεκέξσζε θαη 

ηνλ φζν ην 

δπλαηφλ 

ιηγφηεξε 

ηαιαηπσξία ηνπ 

πνιίηε 

Βήκα 2ν 

ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ 

ζπλαίλεζεο θαη ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ. 

Παξαιαβή θαη έιεγρνο  

 Αξκφδηνο 

ππάιιεινο 

ρξήζηεο ή 

επφπηεο  

 Πξντζηάκελνο κε 

εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο  

Έληππν ζπλαίλεζεο 

(θφξκα) 

Απφ 5 ιεπηά σο θαη 15 

ιεπηά αλάινγα κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ 

Πξν-

απαηηνχκελν 

ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην 

εθαξκνγήο  

Βήκα 3ν 

πξνζθφκηζε έιεγρνο 

ζπλφινπ δηθαηνινγεηηθψλ  

Έιεγρνο πιεξφηεηαο 
Αξκφδηνο 

ππάιιεινο  

χλνιν 

δηθαηνινγεηηθψλ 

αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε  

5 σο 10 ιεπηά 

Οπζηαζηηθφο γηα 

ηελ ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

Βήκα 4ν  

ππνβνιή ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο  

Δηζαγσγή ζην πξφγξακκα 

ειεθηξνληθή δηαρείξηζεο kea 

program..gr 

Υξήζηεο κε θσδηθφ 

ρξήζεο 
Ζιεθηξνληθή αίηεζε  5-10 ιεπηά Κχξηα εξγαζία  

Βήκα 5ν 

Έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο  ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πιαηθφξκαο 

κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

ηνπ αηηνχληνο θαη ησλ κειψλ 

ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Δθηχπσζε ηεο αίηεζεο φπσο 

δηακνξθψλεηαη απφ ηα 

πξνζπκπιεξσκέλα-κέλα 

πεδία ηεο πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο. 

Ο ίδηνο ν αηηψλ 

Αληίγξαθν 

ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο 

ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκείν κπνξεί ε 

δηαδηθαζία λα είλαη 

απξφζθνπηε αλ ηα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδεη 

ε πιαηθφξκα βξίζθνπλ 

ζχκθσλν ηνλ αηηνχληα . 

Δίλαη δπλαηφλ λα 

ππάξμεη εκπινθή λα 

ρξεηαζηεί κεηάβαζε ζηα 

ΚΔΠ γηα δηφξζσζε 

ΑΜΚΑ  ή ΑΦΜ ε 

αθφκε θαη ζηελ εθνξία 

αλ δελ ππάξρεη 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αηηνχληα γηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

Καζνξηζηηθφ 

βήκα γηα ηελ 

ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο.  
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πξνεγνχκελνπ 

εμακήλνπ 

 ’απηήλ ηελ πεξίπησζε 

ε αίηεζε κέλεη ζε 

εθθξεκφηεηα. 

Βήκα 6ν 

νξηζηηθνπνίεζε αίηεζεο  

Σειηθή εθηχπσζε ηεο αίηεζεο 

ζε πεξίπησζε είηε απνδνρήο 

είηε απφξξηςεο απφ ηνλ 

ππάιιειν. 

 

 

Τπάιιεινο 

παξάδνζε αίηεζεο  

Αηηψλ: ππνγξαθή 

(απνδνρή) θαη 

παξαιαβή 

νξηζηηθνχ 

αληηγξάθνπ 

Αληίγξαθν 

νξηζηηθνπνηεκέλεο 

αίηεζεο 

εγθεθξηκέλεο ή κε. 

Υξφλνο εθηχπσζεο 

αλάινγα κε ηα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ . 

Σέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο 

(εθξνή – 

απνηέιεζκα) 

 

 

Βήκα 7ν  

Έγθξηζε αίηεζεο  

Δθηχπσζε απφθαζεο 

έγθξηζεο  

Δμνπζηνδνηεκέλνο 

ρξήζηεο  
Απφθαζε έγθξηζεο  

Λίγα ιεπηά ( ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηχπσζε 

Έλαξμε 

δηθαησκάησλ 

ηνπ πνιίηε 

Βήκα 8ν 

ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζπλέπεηα 

ηεο ππαγσγήο ηνπ ζην 

πξφγξακκα. 

Γηα ην πνζφ ηεο έγθξηζεο. 

Γηα ηηο πξφζζεηεο παξνρέο. 

Γηα ηελ θάξηα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα. 

Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο  

Γηνηθεηηθφο 

ππάιιεινο  

Δλεκεξσηηθά έληππα 

ηεο ππεξεζίαο γηα 

πξφζζεηεο παξνρέο . 

Αξρεηνζέηεζε 

αίηεζεο θαη 

δεκηνπξγία θαθέινπ 

παξαθνινχζεζεο 

ησλ σθεινχκελσλ. 

Αξθεηή ψξα αλάινγα 

κε ηε δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο θαη 

δηαιφγνπ. 

Οπζηαζηηθφ 

βήκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ 

δεχηεξνπ θαη 

ηξίηνπ ππιψλα 

εθαξκνγήο. 
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Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Να ππάξμεη ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

Να ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ σθεινχκελσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.( ζα 

κπνξνχζε λα γίλεηαη απηφκαηα κέζσ  taxis). 

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ είλαη δίθαηνο γηα φινπο.  Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

αιινδαπψλ ν έιεγρνο ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δειψζεηο ηνπο. 

ε πεξηπηψζεηο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ απαηηνχληαη πξάμεηο δηθαζηηθήο επηκέιεηαο θνθ, ηηο νπνίεο νη  νηθνλνκηθά επάισηεο θαηεγνξίεο 

δελ κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ επηδφκαηνο ελέρεη επίζεο ζηνηρεία δηάθξηζεο ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ πρ ε αλαπεξηθή ζχληαμε, ε νπνία  θαηαβάιιεηαη απφ 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ινγίδεηαη σο εηζφδεκα θαη εμαηξεί ηνλ πνιίηε απφ ην ΚΔΑ.  Σα πξνλνηαθά επηδφκαηα θαηαβνιήο αλαπεξίαο δελ 

ινγίδνληαη σο εηζφδεκα θαη ην ΚΔΑ θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΟΑΔΓ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ΣΑΥΗS κε άκεζε 

αληαπφθξηζε.  Έρεη δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ δίκελεο ηνπιάρηζηνλ θαζπζηεξήζεηο έηζη δελ είλαη επαθξηβψο δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

εηζνδεκάησλ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ.   

Να κε ινγίδεηαη σο εηζφδεκα ην επίδνκα ηέθλσλ.  ε πεξίπησζε θαηαβνιήο επηδφκαηνο ή επηζηξνθήο αρξεσζηήησο κεηά απφ δηαζηαπξψζεηο 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ε δηαδηθαζία λα γίλεηαη απ’ επζείαο ζην ΑΦΜ ηνπ δηθαηνχρνπ. κε πίζησζε ή ρξέσζε ζηελ αξκφδηα εθνξία.  

Γηνξζψζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία λα κελ  επεξεάδνπλ ηελ ππφινηπε αίηεζε.  Αηηήζεηο πνπ κέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα  γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κε γίλνληαη απνδεθηέο απφ ην ζχζηεκα. 

Να αληηθαηαζηαζεί ε εθηχπσζε ηεο εγθεθξηκέλεο ή απνξξηπηέαο αίηεζεο κε κηα θάξηα εμάκελεο δηάξθεηαο κε θιεηδί ην ΑΜΚΑ γηα φζνπο 

εγθξίλνληαη θαη γηα θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ζαλ απνδεηθηηθφ πξφζβαζεο θαη ζηηο  ππφινηπεο παξνρέο. 

Να κελ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ σθεινχκελνπ θάζε κήλα ζηα θέληξα θνηλφηεηαο, αιιά λα είλαη δπλαηή  ε επηθνηλσλία κε ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθά ( email) πξνθεηκέλνπ λα δειψλνληαη  νη ηπρφλ κεηαβνιέο ηεο αηνκηθήο θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο 

(πρ αιιαγή δηεχζπλζεο.  Γέλλεζε λένπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, ζάλαηνο, αλαγγειία πξφζιεςεο θνθ).   

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζηειερσζνχλ ηα αληίζηνηρα γξαθεία εμππεξέηεζεο κε ηθαλφ αξηζκφ ππαιιήισλ. Θα βνεζνχζε αλ ε εγθχθιηνο 

εθαξκνγήο φξηδε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηνηηθήο παξνρήο, πρ αλαινγία ππαιιήισλ πξνο αξηζκφ εμππεξεηνχκελσλ.  

Δπίζεο ε δηαζθάιηζε ησλ ηερληθψλ κέζσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πρ ππνινγηζηέο εθηππσηέο ζθάλεξ θνθ απφ ην ππνπξγείν ζα 

θαζφξηδε ηα ζηάληαξη ηερληθήο απφδνζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη δελ ζα επαθίνληαλ ζηελ δηάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θάζε Γήκνπ.   

Ζ πεξηνδηθή εθπαίδεπζε ππαιιήισλ ππνρξεσηηθά ζα βνεζνχζε επίζεο ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα δείμεη 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ σθεινχκελν, λα κεηψζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαζηζηψληαο ηε 

δηαδηθαζία ιηγφηεξν πνιχπινθε θαη γξαθεηνθξαηηθή.  Γηα ηελ νξζή δηθηχσζε ησλ σθεινχκελσλ θαη ηε  δηαζχλδεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Κνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο κε ζπκπιεξσκαηηθά θνηλσληθά πξνγξάκκαηα είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ρξνληθφο ζπληνληζκφο. Γελ 

είλαη δπλαηφλ ην πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο λα κελ εθαξκφδεηαη κεηά ηε πάξνδν δπν θαη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ 

σθεινχκελνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κ.Δ.Α..  

Ίζσο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο αίηεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο σθεινχκελνπο θαη απφ ηδηψηεο ινγηζηέο θπξίσο κε 

δεδνκέλν φηη ζε θάζε πεξίπησζε πξφζζεηεο πξάμεηο πρ δηθηχσζεο γίλνληαη κφλν απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ.  Με ην ηξφπν 

απηφ εληζρχεηαη ε αληίιεςε φηη ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο δελ απνηειεί απιά θαη κφλν ρξεκαηηθφ βνήζεκα, αιιά ζπληζηά 

θπξίσο έλα κέζν  πξφζβαζεο ζε ζπκπιεξσκαηηθέο παξνρέο  πνπ ζηνρεχνπλ ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ σθεινχκελσλ.  

Να ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ην Τπνπξγείν πξνο ην θάζε Γήκν ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο ηνπηθά αλά εμάκελν. 

Γηεπθνιχλεηαη ν θνηλσληθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ζηφρεπζε κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  Απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο θαη 

ζπαηάιε πφξσλ . 
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Όινη νη εκπιεθφκελνη έρνπλ ζεζκνζεηεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηδφζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Σαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θαηεγνξίεο: νη πάξνρνη πφξσλ, 

πξνκεζεπηέο, ε αλψηαηε αξρή, θαη νη πειάηεο 46 . Ο επηηειηθφο «ππεχζπλνο» γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο, δειαδή, εθείλνο πνπ ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

φια ηα ζηάδηα θαη έρεη ηελ εμνπζία λα ηε δηνηθεί, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη 

ηεο, είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο «ηδηνθηήηεο» είλαη ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

 Γηα λα κεηξήζνπκε ηηο επηδφζεηο κηαο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχκε ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο κεηξηθψλ: α) πκκφξθσζε κε ηα πξφηππα. β) Πξνζαξκνγή ζην ζθνπφ γ) 

Υξφλνπο δηαδηθαζίαο δ) Κφζηνο δηαδηθαζίαο.  Σα πξφηππα θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο.  Απνδεηθλχεηαη φηη ε πνιππινθφηεηα 

ησλ επί κέξνπο πεξηπηψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ επεξεάδεη ην πξφηππν ηεο αίηεζεο 

θαζηζηψληαο πνιχπινθε ηφζν ηελ ζπκπιήξσζε ηεο φζν θαη ηνλ έιεγρν απηήο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζεκαληηθνί  δείθηεο είλαη ν ρξφλνο θαη 

ην θφζηνο
47

. Κάζε δηαδηθαζία θαηαλαιψλεη πφξνπο γηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ είζνδν 

(πξψηε χιε) ζε έμνδν (ηειηθφ πξντφλ).  ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ν θχξηνο παξάγνληαο 

θφζηνπο είλαη ε αλζξψπηλε εξγαζία.  Άιινη παξάγνληεο είλαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο 

κεραλψλ, νη επηθνηλσλίεο θιπ.  ήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο. (Υξνλάθεο, 2014). Μηα απφ απηέο είλαη ε 

«θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γλσζηήο σο ABC (Activity Base Costing)
48

. 

                                                           
46  Πειάηεο: Δθείλνη πνπ παξαιακβάλνπλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ε δηαδηθαζία. 

Πξνκεζεπηέο: Δθείλνη πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ είζνδν ζηε δηαδηθαζία .Αλψηαηε Αξρή: Πξφζσπα ή ζεζκηθά φξγαλα ηα 

νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο. Πάξνρνη πφξσλ: Δθείλνη πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο  κε κέζα, εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ. 
47 Οη πην ζεκαληηθνί ρξφλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: Υξφλνο Γηεθπεξαίσζεο ή αληαπφθξηζεο: Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ζηηγκή θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Υξφλνο θχθινπ (πεξίνδνο): Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Υξφλνη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (ιεηηνπξγηθνί ρξφλνη): Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία πξνζηίζεηαη αμία ζηηο εηζφδνπο γηα λα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ ζην ηειηθφ πξντφλ. Υξφλνη αλακνλήο: Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία έλα ελδηάκεζν πξντφλ 

πεξηκέλεη ζηελ «νπξά» κέρξη λα αξρίζεη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ απφ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. Υξφλνη 

δηφξζσζεο πνηφηεηαο: Οη ρξφλνη πνπ δαπαλψληαη γηα ηε δηφξζσζε ιαζψλ ή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. 

Υξφλνη επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ: Οη ρξφλνη πνπ δαπαλψληαη γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα πξντφληα θαη ε δηαδηθαζία 

ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα θαη ηε λνκνζεζία. Οη ρξφλνη αλακνλήο, δηφξζσζεο πνηφηεηαο θαη επηζεσξήζεσλ δελ 

πξνζζέηνπλ αμία ζηηο εμφδνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 
48 Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο αλά δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζε κηα «ζεσξία ξνήο» ηεο παξαγσγήο, ζε απηφ ην ζεκείν ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο πηνζεηεί δχν ζηάδηα θνζηνιφγεζεο, νη πφξνη πνπ θαηαινγίδνληαη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηα αληηθείκελα θφζηνπο. 
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Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζπκκεηέρεη 

ζην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, πινπνηψληαο ην φξακα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ 

ζεζκνζέηεζε κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζηφρεπζε ηελ κείσζε ηεο αθξαίαο 

θηψρεηαο. Σν θχξηνο θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηε δαπάλε θαηαβνιήο ηνπ 

επηδφκαηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ απ’ επζείαο πίζησζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ είηε γηα ηε πξνπιεξσκέλε θάξηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο δαπάλεο 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο απφ ηελ παλειιαδηθή εθαξκνγή ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2017 σο ζήκεξα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Μινασ /2017 Δαπάνθ49 Ωφελοφμενα νοικοκυριά  

Φεβρουάριοσ    

Μάρτιοσ   31.014.459,76 328.220 άτομα 

Απρίλιοσ  40.945.782,86 432.402 άτομα  

Μάιοσ  43.989.884,06 195.584 νοικοκυριά 

Ιοφνιοσ  49.786.353,81 220.940   νοικοκυριά 

Ιοφλιοσ 55.661.196,69 246.529   νοικοκυριά  

Αφγουςτοσ  61.738.385,51 266.407   νοικοκυριά. 

Αντωνόπουλοσ Γεϊργιοσ κοινωνικό ειςόδθμα αλλθλεγγφθσ  Διακζςιμο ςτο διαδικτυακό τόπο : http://www.dikaiologitika.gr  

 

Ζ δαπάλε εκθαλίδεη απμεηηθέο ηάζεηο απφ κήλα ζε κήλα. ηηο πξναλαθεξφκελεο 

δαπάλεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλαδξνκηθή θαηαβνιή πρ. ζε δηθαηνχρνπο ηνπ 

επηδφκαηνο.  Σν κήλα Απξίιην πηζηψζεθαλ ζην ινγαξηαζκφ 2.313 δηθαηνχρσλ 553.614,80€ 

                                                           
49 Ζ δαπάλε αθνξά ηνλ επφκελν κήλα, απφ ην κήλα ρνξήγεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο αίηεζεο . 
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πνπ αθνξνχζαλ αλαδξνκηθή θαηαβνιή απφ ηελ πεξίνδν ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ ηνπ ππνπξγείνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο  

keaprogram.gr, ηνπ help desk εμππεξέηεζεο θαη ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο 15105 κέζσ ηεο 

νπνίαο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 8.00-16.00 θαζεκεξηλά ζηνπο σθεινχκελνπο. 

Σν θφζηνο ηεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο, φπσο πινπνηείηαη ζήκεξα, βαξαίλεη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο.  Χο πξνο ηνλ πξψην ππιψλα ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην 

πξφγξακκα ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνπο Ο.Σ.Α αθνξά:  

 Σελ ακνηβή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ δηεθπεξαηψλεη 

ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ, θέξεη επίζεο ηελ επζχλε ηεο νξζήο 

ελεκέξσζεο ησλ σθεινχκελσλ.  Σελ ηήξεζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ θπζηθνχ αξρείνπ.  

Σνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο.  Σελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ σθεινχκελσλ θαη ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο κε ζεηξά παξεκβάζεσλ φπσο πρ αηηήζεηο ηξνπνπνίεζεο, αλάθιεζεο, 

δηαθνπήο ηνπ επηδφκαηνο.  Οθείιεη λα εμαηνκηθεχεη ην θάζε σθεινχκελν λνηθνθπξηφ 

κε ηελ ηήξεζε  μερσξηζηνχ θαθέινπ.  Ο θάθεινο  πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θπζηθά θαη 

ειεθηξνληθά ζε θάζε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο, νηθνλνκηθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

 Σν θφζηνο ησλ βαζηθψλ ππνδνκψλ ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  Οη 

Γήκνη παξέρνπλ ηηο βαζηθέο ππνδνκέο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κεραλέο γξαθείνπ 

θαμ, θσηνηππηθά . 

 Σν θφζηνο γηα ηα αλαγθαία αλαιψζηκα γηα ηελ δηαδηθαζία, ραξηί θσηνηππηθφ, κειάληα, 

γξαθηθή χιε.  

 Σν θφζηνο ζηέγαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο θηινμελίαο ησλ 

σθεινχκελσλ. Οη Γήκνη δηαζέηνπλ ην ρψξν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ 

εμππεξέηεζε, αλακνλή ησλ σθεινχκελσλ θαη ρψξν θχιαμεο ηνπ  θπζηθνχ αξρείνπ.  

Φξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  Σελ αμηνπξεπή αλακνλή ησλ σθεινχκελσλ, ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζ’ φινπο.  Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο πνιηηψλ πρ θηινμελνχκελνη, 

άζηεγνη, αιινδαπνί, κνλνγνλετθέο, έρνληεο άζπιν, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηεζνχλ παξά κφλν απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ.  
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 δ)ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ ππιψλα εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ 

σθεινχκελσλ βαξαίλεη επίζεο ηνπο Γήκνπο.  Σν θφζηνο παξνρήο πνιιαπιαζηάδεηαη 

εθφζνλ θάζε κέινο απφ ηα σθεινχκελα λνηθνθπξηά πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

εμαηνκηθεπκέλα.  Να θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο ηνπ θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμεηαζζνχλ νη δπλαηφηεηεο ζηήξημεο ζε φια ηα 

αλαγθαία πεδία.  Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή είλαη ε χπαξμε 

δνκεκέλεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζηειερσκέλεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, εξγαζηαθνχο ζπκβνχινπο.  

 Σν θφζηνο δηεξγαζηψλ δηθηχσζεο γηα θάζε σθεινχκελν μερσξηζηά.  Ζ χπαξμε 

κεηξψνπ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή θαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ γηα ηα σθεινχκελα κέιε δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηθηχσζε.  Πξφθεηηαη γηα κηα λέα δηαδηθαζία, πνπ πξνυπνζέηεη 

θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο, πνπ επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην θάζε Γήκν. 

Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ είραλ ιφγν ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη σο ηψξα δελ δεηείηαη επηζήκσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο 

αλαζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππαγσγήο επάισησλ νκάδσλ ζην επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα ΣΔΒΑ/FEAD, κε ηελ έληαμε 

ηνπο ζην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο.  

Σν ππνπξγείν δελ έιαβε ππφςε ην κέγεζνο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε νξηδφληηα βάζε.  

Ζ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Οξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

παξαβηάζζεθε ζην βαζκφ, πνπ ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ ρνξήγεζε ηα απαηηνχκελα κέζα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηαδίνπ εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ ζπληάγκαηνο.  

Σν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην πξφγξακκα είλαη- εμ’ νξηζκνχ- άηνκα νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά επάισηα.  Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε 

κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζε πξνζβάζηκεο παλειιαδηθά θαη ζε ζπλερή βάζε.  

 Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θέξνπλ ηελ επζχλε ηεο θαζνιηθήο 

πξνζβαζηκφηεηαο (accessibility) ζε φιεο ηηο νκάδεο πνιηηψλ κε εηδηθά πξνβιήκαηα.  

Οθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ, φπσο είλαη νη 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο νδεγίεο εμαζθάιηζεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ηζηνζειίδσλ «web 
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content Accessibility guidelines. Πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ ην βαζκφ πξφζβαζεο θαη 

εμνηθείσζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο κε ηελ Σερλνινγία, Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλίεο 

(Σ.Π.Δ) γηα λα κπνξνχλ λα παξέκβνπλ εμαζθαιίδνληαο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.(Απνζηνιάθεο, Λνπθήο, Υάιαξεο, 

2008). 

Έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ θαη νκάδσλ αθφκε θαη ζήκεξα δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ή ηε γλψζε γηα πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη 

ζηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  Δπζχλε ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη λα κεηψζνπλ ηέηνηνπ είδνπο αληζφηεηεο θαη 

δηαηξέζεηο πηνζεηψληαο πξνγξάκκαηα απνθπγήο ηεο ςεθηαθήο Γηαίξεζεο
50

(Digital Divide) 

ηεο θνηλσλίαο.  Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ νθείινπλ ζηα πιαίζηα άζθεζεο 

απνηειεζκαηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ησλ επάισησλ 

νκάδσλ πιεζπζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα νθέιε ηεο. 

Τπέξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο γηα ηελ 

δηνίθεζε  φισλ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ.  Ζ θαιχηεξε γλψζε ησλ αλαγθψλ κηαο πεξηνρήο, 

βνεζά ψζηε νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη λα αληηκεησπίδνληαη 

µε κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη γλψζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ.  Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ε ππαγσγή θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο Ο.Σ.Α. έρεη βξεη κεγάιε 

απήρεζε ζηνπο πνιίηεο, πνπ αλαγλσξίδνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ηνπο 

ηπραίλνπλ κηαο πην πξνζεθηηθήο κειέηεο απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο.  Οη 

ππεξεζίεο, πνπ ιακβάλνπλ ζην ηφπν θαηνηθίαο ηνπο είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο.  Ζ 

εμππεξέηεζε είλαη άκεζε θαη εμαηνκηθεπκέλε.  Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ αλζξψπνπο, 

πνπ έρνπλ άκεζε γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ, πνπ είλαη  πην πξνζηηνί απφ 

νπνηνδήπνηε φξγαλν ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Σν ζχγρξνλν θνηλσληθφ θξάηνο, επηιέγεη νη θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα αζθνχλ 

θχξηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη νη Ο.Σ.Α λα επηθνξηίδνληαη ηελ πινπνίεζε ηνπο.  Σν ζχγρξνλν θξάηνο 

                                                           
50  Με ηνλ φξν ςεθηαθφ ράζκα ελλνείηαη ην ράζκα, ην θελφ πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη νκάδεο πνπ 

σθεινχληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε εθείλα πνπ δελ σθεινχληαη εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ. Σν ςεθηαθφ ράζκα σο φξνο πεξηγξάθεη ελ κέξεη αληζφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο. Θεσξείηαη δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο εμαηηίαο ηεο ζνβαξήο επίπησζήο ηνπ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα απνθηά γλψζε. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://sites.google.com/site/psephiakochasmaicsd/home/ ( 4/8/2017).  
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νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ κε ηελ κεηαθνξά ησλ αλαγθαίσλ 

πφξσλ πξνο ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

 Ζ κεηαβίβαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ απνηειεί θξίζηκε αιιαγή ζηελ 

νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο.  Ζ ζηφρεπζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο επηινγήο αθνξά ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαη κάιηζηα ζε επαίζζεηα ζέκαηα, φπσο είλαη απηά ηεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο.  Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θνηλσληθψλ 

δξάζεσλ επηβάιιεηαη θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηνηηθή παξνρή, αθνχ νη ΟΣΑ 

απνηεινχλ ην θνξέα  πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη κέηξσλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

Οη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ΟΣΑ θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο επηβαξχλνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ηεο εθ ησλ άλσζελ επηβαιιφκελεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  

ε κία πεξίνδν φπνπ ηα έζνδα ησλ ΟΣΑ ζπξξηθλψλνληαη ε θεληξηθή δηνίθεζε νθείιεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο ηαθηηθέο 

επηρνξεγήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  Ζ δηεμαγσγή θνηλσληθψλ 

κειεηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αλαγθψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

πφξσλ, πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα ηελ παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο επάισησλ θνηλσληθά 

νκάδσλ. 

 Ζ έιιεηςε εληαίνπ κνληέινπ νξγάλσζεο θαη νη απνζπαζκαηηθέο θάζε θνξά 

πξνζπάζεηεο γηα αιιαγέο, νη νπνίεο έπνληαη ησλ αλαγθψλ, δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπληεινχλ ζηελ αδπλακία παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ.  Ζ 

ζηελφηεηα φισλ ησλ  πφξσλ επηβάιιεη ην ζρεδηαζκφ ησλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ ζηε ινγηθή 

ηεο πην απνδνηηθήο  πξαθηηθήο εθαξκνγήο.  Ο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο ζηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε θαη ηελ ηαρχηεξε αμηνπνίεζε 

επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε πξέπεη λα δηέπεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη νθείιεη λα δηαθπιάζζεη 

ην θαζεζηψο επεκεξίαο ησλ επάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ φρη κφλν κέζα απφ ηελ 

επηδνκαηηθή ρξεκαηηθή παξνρή.  Πξφζζεηεο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζπλέπεηα 

αμηνιφγεζεο βαζηθψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ινγηθή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζέγγηζεο ζεξαπείαο εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ Γ/λζεσλ 



77 
 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηνπο ΟΣΑ.  Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε, ε επηδίσμε ζπλεξγαζηψλ ζ’ φια 

ηα επίπεδα δίλεη ιχζεηο ζηελ ζηελφηεηα ησλ πφξσλ θαη θαζηζηά απνδνηηθφηεξε ηελ 

θνηλσληθή παξνρή ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Ζ πξφζθαηε λνκνζεζία πεξηέρεη άξζξα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάιπςε θελψλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ µε ηελ ζπκβνιή εζεινληψλ, επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

θεξδνζθνπηθνχ ή µε ραξαθηήξα, νκάδσλ θηιαλζξσπηθψλ ελψζεσλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

δνκψλ θαη απφ Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.).  Ζ αλάγθε απηή γηα ζπλεξγαζία 

έρεη γίλεη πην επηηαθηηθή, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επέθηαζε 

ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.  Ζ ζηφρεπζε ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο νθείιεη λα είλαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα φινπο, ρσξίο 

απνθιεηζκνχο, ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα απφ ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

5.1. Ζ Άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο 

Ο φξνο πνιηηηθή ππνλνεί θαηά βάζε ηηο αξρέο, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο επηινγέο ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο δειαδή ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θνηλσληθή αλαθέξεηαη ζηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ξφιν  θαη ηελ επεκεξία πνπ 

νθείινπλ λα απνζθνπνχλ νη πνιηηηθέο επηινγέο θαη δξάζεηο. Αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο αληηκεηψπηζήο ηεο, ε θνηλσληθή πνιηηηθή ζπλαξηάηαη κε δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, 

κεζφδνπο αληαπφθξηζεο ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ απφ 

απηή.   

    Ζ πνιηηηθή είλαη θνηλσληθή φηαλ δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα φισλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

κε γλψκνλα ίζνπο φξνπο ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ. Ζ Κνηλσληθή πνιηηηθή  σο 

κέζν επίηεπμεο ηεο επεκεξίαο, σο εξγαιείν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, σο κεραληζκφο 

θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, σο ηερληθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ, σο κέζνδνο επηηάρπλζεο ησλ 

θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο απνηειεί «έλα πνιπεπηζηεκνληθφ εθαξκνζκέλν αληηθείκελν πνπ δηεξεπλά ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ θνηλσληψλ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο» (Βεληέξεο, 2015). 

Κχξηνο ζηφρνο ζηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη ε ζπλνρή 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Ζ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν Γήκσλ απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ  Γηεπζχλζεσλ. Με ηνλ νδεγφ ησλ πξνηχπσλ ζρεδίσλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ λέσλ Γήκσλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 
51

θαζνξίδνληαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γ/λζεσλ 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο σο εμήο: 

Α. ρεδηαζκνχ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, αθνχ πξνεγεζνχλ θαηαγξαθέο 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη δηεμαρζνχλ έξεπλεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα επνπηείαο θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ δνκψλ παξνρήο πνηθίισλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Β. Γηθηχσζεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θαη 

ζπκκεηνρή ζε δίθηπα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. 

                                                           
51 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ  Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο – Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Απηνδηνίθεζεο ,(12/2010),  Οδεγφο πξνζαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ ζρεδίσλ ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ 

λέσλ Γήκσλ. Αζήλα. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:https://www.eetaa.gr/kallikratis/oey/odhgos_prosarmoghs_oey.pdf 
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Γ. Αμηνιφγεζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη επαλαζρεδηαζκνχ ησλ παξαπάλσ. 

Γ. Αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο αλάινγεο δξάζεηο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη απφ εζληθά πξνγξάκκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

ην  Γήκν Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο, ε  λέα Γ/λζε απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα (4) 

ηκήκαηα &  είλαη αξκφδηα «γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο πξνζηαζίαο 

Ζιηθησκέλσλ θαη ελ γέλεη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ.  Δίλαη αξκφδηα γηα ηηο 

πνιηηηθέο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  Παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, πξνλνηαθήο 

πνιηηηθήο θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ κε ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  Μεξηκλά γηα φια ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ δεκνηψλ αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο, ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο δεκφζηαο πγείαο, πξφλνηαο, θαη 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, κέζα ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  Ζ ηεξαξρία, νη 

γξακκέο  επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε κεηαβίβαζε εμνπζηνδφηεζεο εκθαλίδνληαη ζην 

παξαθάησ νξγαλφγξακκα. 
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Δηθφλα 5 Οξγαλφγξακκα Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο. 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο Γ/λζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ 17493/6635 απφθαζε πεξί 

«κεξηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ 

– Γξαπεηζψλαο» θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1038/Β/13 -4-2016. Ζ Γ/λζε απαξηίδεηαη 

απφ ηα θάησζη ηέζζεξα ηκήκαηα: 

α) ην ηκήκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξναγσγήο δεκφζηαο πγείαο β) ην ηκήκα 

παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πθηζηάκελν. γ) ην ηκήκα παξνρήο πξνλνηαθψλ 

επηδνκάησλ θαη δ ην ηκήκα πξνζηαζίαο ηξίηεο ειηθίαο . 

  

Δ/νςθ κοινωνικισ προςταςίασ και 
αλλθλεγγφθσ 

τμιμα χοριγθςθσ προνοιακϊν 
επιδομάτων  

5 εργαηομενοι Δ.Ε διοικθτικοφ  

τμιμα λειτουργίασ βρεφικϊν και 
παιδικϊν ςτακμϊν   

2 εργαηόμενοι Δ.Ε διοικθτικοφ  

12 παιδικοί - βρεφικοί ςτακμοί ( 120 
εργαηόμενοι ςυναφοϊν ειδοκοτιτων )  

τμιμα κοινωνικισ πολιτικισ και 
προαγωγισ δθμόςιασ υγείασ ( .2 

ψυχολόγοι  2 κοινωνικοι λειτουργοί 1 
λογοκεραπευτισ)   

 

κζντρο προςταςίασ  ρομά  ( 7 
εργαηόμενοι  εκ των οποίων 2 ρομά.) 

κζντρο ςυμβουλευτικισ γυναικϊν 
κυμάτων βίασ 

3 εργαηόμενοι Π.Ε /Τ.Ε ςυναφϊν 
ειδικοτιτων   

δομζσ φτϊχειασ α) κοινωνικό 
παντοπωλείο β) κοινωνικό φαρμακείο γ) 

κοινωνικό ςυςςίτιο  1 εργαηόμενοσ ΠΕ 
διοικθτικοφ  

δ ) κοινωνικό ιχκυοπωλείο. 

εκελοντικι λειτουργία 

κζντρα κοινότθτασ ( αναμζνεται να 
λειτουργιςουν 3 εργαηόμενοι) 

τμιμα προςταςίασ τρίτθσ θλικίασ ( 
προιςτάμενοσ Π.Ε ψυχολόγοσ.) 

9 κζντρα προςταςίασ θλικιωμζνων ( ... 

γραμματεία  - τθλεφωνικο κζντρο 
και πρωτόκολλο 

( ζνασ εργαηομενοσ Δ.Ε 
διοικθτικοφ). 
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Οη αξκνδηφηεηεο θάζε ηκήκαηνο  

Α) Τκήκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Υγείαο  

ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ ησλ νκνγελψλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ παηδηνχ, 

ησλ εθήβσλ ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ.  ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ.  

Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη  αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ.  πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ 

δηθηχσζε θνξέσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο.  

Λεηηνπξγεί ην θνηλσληθφ παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ. Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, 

ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ.  Τινπνηεί πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο κέζσ Γηθηχσλ, θαθνπνίεζεο –παξακέιεζεο παηδηψλ.  

Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο 

ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα  απνξίαο ή γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο.  Πξνβαίλεη ζηελ 

αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο.  Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ 

παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

Αζθεί επνπηεία επί θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ δίλνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο.  Δπνπηεχεη θαη ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ 

παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ.  

Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ ηακείσλ Πξφλνηαο θαη 

Πξνζηαζίαο πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην Γήκν. 
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ρεδηάδεη πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο.  Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ θιπ.)  

Οξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο θαη ιεηηνπξγεί ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ 

Γήκνπ. Οξγαλψλεη απηνηειψο ή κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεκφζηαο Τγείαο.  Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία.  Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ νξγαλψλνληαη 

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ή απφ άιια Τπνπξγεία.  Δθδίδεη 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο. 

Σέινο ζρεδηάδεη εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζ’ φινπο ηνπο ηνκείο.  ην πιαίζην απηφ 

κεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ.  Δπηκειείηαη ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ κε  βάζε ην θχιν, ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ, ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε.  

 Δθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο  αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ην ηκήκα πινπνηεί κηα ζεηξά απφ δξάζεηο φπσο: 

 Ζ εζεινληηθή ιεηηνπξγία θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ θαη ηρζπνπσιείνπ (280 

δηθαηνχρνη). 

 Ζ ρνξήγεζε δσξνεπηηαγψλ Πάζρα & Υξηζηνχγελλα ζε άπνξεο νηθνγέλεηεο.(1000 

επηηαγέο ζπλνιηθά). 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Βαζηθήο πιηθήο πλδξνκήο Σ.Δ.Β.Α (1.400 

αηηνχληεο) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 Πξφγξακκα ζίηηζεο θαη’ νίθνλ κε ίδηνπο πφξνπο ( 130 σθεινχκελνη). 

 πκβνπιεπηηθή ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιέο γνλέσλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο. 

 Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ινγνζεξαπείαο γηα νηθνλνκηθά επάισηνπο δεκφηεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κε δξάζεηο ζηα λεπηαγσγεία ηεο 

πφιεο. 
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 Βησκαηηθφ εξγαζηήξη κε ζέκα «θαηαπνιεκψληαο ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο» ζε ζπλεξγαζία κε δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πφιεο. 

 Υξηζηνπγελληάηηθεο εθδειψζεηο, παξαζηάζεηο θ.ιπ. γηα ηα παηδηά επάισησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

 Eπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε κε ηνλ ενξηαζκφ ζεκαηηθά εκεξψλ, φπσο εκέξα 

θαηά ησλ λαξθσηηθψλ, θαηά ηνπ Aids, θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ παγθφζκηα 

εκέξα Ρνκά θ.ιπ. 

 Λεηηνπξγία παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ γηα παηδηά επάισησλ νηθνγελεηψλ (400 

ζέζεηο /έηνο). 

 Λεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηξάπεδαο αίκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Αηηηθφ 

Ννζνθνκείν. 

 πλεξγαζία κε ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Γξνκνθαΐηεηνπ (παξάξηεκα 

Κεξαηζηλίνπ)  

 πλεξγαζία κε ην Π.Δ.Γ.Τ
52

 Γξαπεηζψλαο γηα ζέκαηα πγείαο εππαζψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. 

Β) Τκήκα παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

Οη Παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί είλαη θπξίαξρα, ρψξνο αγσγήο θαη αζθαινχο 

δηακνλήο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη βξεθψλ.  θνπφ έρνπλ λα παξέρνπλ εληαία 

πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Να βνεζνχλ 

ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. 

Να παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ, ηεξψληαο 

ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  Να βνεζνχλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ 

νκαιή κεηάβαζε ηνπο απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Να εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ ζε ζέκαηα 

ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο.  Να εμαιείθνπλ θαηά ην δπλαηφλ δηαθνξέο πνπ 

ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ. 

Σν ηκήκα δέρεηαη ηηο αηηήζεηο γνλέσλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ ζηνπο Παηδηθνχο 

θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο.  

                                                           
52Νφκνο 4238 /2014, ΦΔΚ 38/Α/17-02-2014.  Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Υγείαο(Π.Δ.Γ.Υ ) αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
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Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ εηδψλ θαη κέζσλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ 

ζηαζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.  

Φξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ςπρνζσκαηηθή πγεία θαη ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ κε 

ηαηξηθέο παξαθνινπζήζεηο θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ ζχκθσλα κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηελ 

ειηθία ηνπο.  Δπζχλεηαη φρη κφλν γηα ηελ παηδαγσγηθή αλάπηπμε ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ 

αιιά θαη γηα ηελ θχιαμε θαη  πξνζηαζία ηνπο. 

Σν ηκήκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

(πρ ΔΠΑ ) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο θαη ίδξπζεο ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θαη αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα 

ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

ην ηκήκα ππάγνληαη φινη νη  Παηδηθνί θαη βξεθηθνί δεκνηηθνί ζηαζκνί πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα. 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ – ΒΡΔΦΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ –ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ. 

Γεκνηηθνί Παηδηθνί – 

Βξεθηθνί ηαζκνί 

Γπλακηθφηεηα πκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα ΔΠΑ 

2016-2017 επί 

ηεο δπλακηθφηεηαο 

Δξγαδφκελνη/ 

ζηαζκφ 

1) Α’ παηδηθφο ζηαζκφο 

 Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Κεξαηζηλίνπ. 

41 0 2 ΠΔ λεπ/γσλ 

2 ΓΔ βξεθ/κσλ. 

1 κάγεηξαο  

2 Τ.Δ θαζ/ηαο 

3) Γ’ βξεθνλεπηαθφο  

παηδηθφο ζηαζκφο 

Παηδηθφ 63 20 3 Π.Δ λεπ/γσλ 
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Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Κεξαηζηλίνπ. 

Βξεθηθφ 33 5 5 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

5 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξαο 

1 ηξαπ/θφκνο 

3 Τ.Δ θαζ/ηαο  

4) Γ’ παηδηθφο ζηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Κεξαηζηλίνπ 

61 0 3 Π.Δ λεπ/γψλ 

4 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξαο 

1 ηξαπεδνθφκνο 

1 θαζ/ηεηα 

5) Δ’ παηδηθφο ζηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Κεξαηζηλίνπ 

46 0 2 Π.Δ λεπηαγ. 

2 Σ.Δ Βξεθ. 

1 Γ.Δ βξεθ. 

1 κάγεηξαο 

1 θαζ/ηεηα 

6) η’ βξεθνλεπηαθφο 

ζηαζκφο Γεκνηηθήο 

ελφηεηαο Κεξαηζηλίνπ 

Παηδηθφ 26 

Βξεθηθφ 16 

0 1Π.Δ λεπ/γσλ 

2 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξαο 

2 θαζαξηφηεηα 
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7) Βξεθηθφο ηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο  

Κεξαηζηλίνπ. 

55 20 1 Π.Δ λεπ/γψλ 

6 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

4 Γ.Δ Βξεθ/κσλ 

2 κάγεηξεο 

2 θαζαξηφηεηα 

 

8) Βξεθηθφο ηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Γξαπεηζψλαο. 

26 5 5 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξα 

1 θαζαξηφηεηα 

9) Α’ Παηδηθφο ζηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Γξαπεηζψλαο. 

56 15 2 Π.Δ λεπ/γψλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξα 

1 θαζαξηφηεηα 

 

10) Β’ Παηδηθφο ζηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Γξαπεηζψλαο. 

43 20 2  Σ.Δ βξεθ/κσλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ] 

1 κάγεηξαο 

1 θαζαξηφηεηα 

11) Γ’ Παηδηθφο ηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

51 0 1 Π.Δ λεπ/γσλ  
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Γξαπεηζψλαο 1 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξαο 

1 θαζαξηφηεηα 

12) Γ’ Παηδηθφο ηαζκφο 

Γεκνηηθήο ελφηεηαο 

Γξαπεηζψλαο. 

42 0 1 Π.Δ λεπ/γσλ 

5 Σ.Δ βξεθ/κσλ 

2 Γ.Δ βξεθ/κσλ 

1 κάγεηξα 

1 θαζαξηφηεηα 

ε θάζε έλαλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηαζκνχο ηνπνζεηείηαη πξντζηάκελνο 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 1653/β/06.08.2015. «Μεξηθή Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο».  

Σν ηκήκα ησλ παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ζηαζκψλ έρεη ζηελ επηκέιεηα ηνπ ηε Γνκή 

Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, γηα 100 ρξεκαηνδνηνχκελεο ζέζεηο . 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ιεηηνπξγεί 

παηδηθφο ζηαζκφο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ησλ ιηκεληθψλ, πνπ εξγάδνληαη ζην ππνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ην νπνίν θηινμελείηαη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πιεζίνλ ηεο 

Γξαπεηζψλαο.   

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 

104 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 45 δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σε ρξνληά 2016 -

2017 ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ζηαζκψλ ηεο πφιεο 

πξνζηέζεθαλ 59  εξγαδφκελνη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε δηάθνξεο ζπκβάζεηο (πκβάζεηο 

Οξηζκέλνπ ρξφλνπ 8κελεο δηάξθεηαο θαη ζπκβάζεηο κε θνηλσθειή εξγαζία κέζσ ΟΑΔΓ), 
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ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξφηππν 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο
53

.  

 

Καηαλνκή εξγαδνκέλσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο έηνπο 2016-2017 αλά ζρέζε 

εξγαζίαο. 

ρέζε εξγαζίαο Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ 

Καηαλνκή αλά 

εηδηθφηεηα 

Γεκνζίνπ δηθαίνπ 45 13Π.Δ λεπηαγσγνί 

12Σ.Δ βξεθνθφκσλ 

6 Γ.Δ βξεθνθφκσλ 

6 Μάγεηξαο 

8 θαζαξηφηεηα 

πκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 13 3 Π.Δ λεπηαγσγψλ 

4 Σ.Δ βξεθνθφκσλ 

5 Γ.Δ βξεθνθφκσλ 

1 Τ.Δ θαζαξηφηεηα 

 

Δξγαδφκελνη ζην πξφγξακκα ελαξκφληζε 

νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

22 6 Σ.Δ βξεθνθφκσλ 

                                                           
53

 Πξφηππνο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Παηδηθψλ θαη 

Βξεθηθψλ ηαζκψλ. ΦΔΚ 497/Β/22-4-2002. 
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(ΔΠΑ) 6 Γ.Δ βξεθνθφκσλ 

6 κάγεηξεο 

4 θαζαξηφηεηα 

Κνηλσθειή εξγαζία κέζσ πξνγξακκάησλ 

ΟΑΔΓ 

24 2 Π.Δ λεπηαγσγψλ 

2 Σ.Δ βξεθνθφκσλ 

14Γ.Δ βξεθνθφκσλ 

1 κάγεηξαο 

3 θαζαξηφηεηα 

2 ηξαπεδνθφκνη. 

 

Γ) Τκήκα πξνζηαζίαο ηξίηεο ειηθίαο 

ηφρνο ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ) είλαη λα απνηεινχλ 

ρψξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Να ζηεξίδνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα πνπ θξνληίδεη ειηθησκέλα ή αλάπεξα κέιε.  Να κπήζνπλ ηα κέιε ζηα κπζηηθά 

ηεο ελεξγνχο γήξαλζεο
54

.  ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζηήξημε ησλ 

ειηθησκέλσλ ζπκπνιηηψλ καο κέζα απφ ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ςπρνζσκαηηθήο ηνπο πγείαο. 

Σν ηκήκα κεξηκλά γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα ηξίηεο ειηθίαο. 

Τπνδέρεηαη, ελεκεξψλεη, ζπκβνπιεχεη θαη παξέρεη θνηλσληθή ππνζηήξημε ζηα κέιε ηνπ 

ΚΑΠΖ θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  Δλεκεξψλεη θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα θαη 

αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη δηεμάγεη 

έξεπλεο γηα ζέκαηα ειηθησκέλσλ.  Τινπνηεί εθπαηδεπηηθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. 

                                                           
54 χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ) Δλεξγφο Γήξαλζε είλαη «ε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ επθαηξηψλ γηα πγεία, γηα ζπκκεηνρή θαη γηα αζθάιεηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δσήο θαζψο νη 

άλζξσπνη γεξλνχλ.» Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ιέγακε φηη ε ελεξγφο γήξαλζε επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζε, λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δνπλ κε επεκεξία θαη λα είλαη ελεξγνί ζηελ 

θνηλσλία, κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:https://goo.gl/HCuAo6 
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Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζε ηνκείο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα ηα κέιε θαη ηνπο σθεινχκελνπο ησλ ΚΑΠΖ.  Οη 

σθεινχκελνη ζηα ελλέα ΚΑΠΖ ηεο πφιεο θηάλνπλ ηα 2.550 κέιε. 

Έρεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ζπίηη».  Σν πξφγξακκα 

"Βνήζεηα ζην πίηη" απεπζχλεηαη ζε άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη 

πιήξσο θαη ζε άηνκα κε θηλεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη εηδηθά πξνβιήκαηα, κε 

πξνηεξαηφηεηα απηνχο πνπ δνπλ κφλνη ηνπο ή δελ έρνπλ ηελ πιήξε θξνληίδα ηεο 

νηθνγέλεηαο ή πνπ ην εηζφδεκά ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

ππεξεζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαζψο θαη αηφκσλ κε 

θηλεηηθά ή άιια εηδηθά πξνβιήκαηα (ΑκεΑ), ε ππνβνήζεζε ηεο απηφλνκεο θαη 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

επσθεινχκελσλ θαη ε πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ηθαλνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ. Σν πξφγξακκα  βνήζεηα ζην ζπίηη εμππεξεηεί 360 άηνκα /εηεζίσο. 

ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο ζηεγάδνληαη ελλέα (9) θέληξα αλνηθηήο 

πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ θαη ζπκκεηέρνπλ 2.500 κέιε ειηθίαο 60 εηψλ θαη άλσ. ηα 

πιαίζηα ησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ ιεηηνπξγεί θαη ην πξφγξακκα 

«βνήζεηα ζην ζπίηη».  Το πρόγραμμα ξεκίνθςε το 1998 ωσ χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα 

και ζκτοτε απευκφνεται ςε άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ, που δεν αυτοεξυπθρετοφνται 

πλιρωσ. Σε  μοναχικά άτομα με κινθτικζσ δυςλειτουργίεσ και ειδικά προβλιματα, που  

δεν ζχουν  πλιρθ φροντίδα τθσ οικογζνειασ ι που το ειςόδθμά τουσ δεν τουσ επιτρζπει 

να εξαςφαλίςουν τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ατόμων τθσ τρίτθσ 

θλικίασ κακϊσ και ατόμων με κινθτικά ι άλλα ειδικά προβλιματα (ΑμεΑ), θ υποβοικθςθ 

τθσ αυτόνομθσ και αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ τουσ κακϊσ και  θ υποςτιριξθ του 

οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ τουσ.  Το πρόγραμμα παρζχει ςυμβουλευτικι και 

ψυχολογικι υποςτιριξθ, νοςθλευτικι φροντίδα, οικογενειακι βοικεια και ςυντροφιά 

και απαρικμεί 360 ωφελοφμενουσ. 
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Γ) Τκήκα παξνρήο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ  

Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη εθδίδεη 

βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 

Μεξηκλά γηα ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αλαζθαιίζησλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
55

 

Μεξηκλά γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε – επίδνκα πξψησλ θνηλσληθψλ βνεζεηψλ 

/έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ιφγσ ζεηζκνχ, ππξθαγηάο, ζενκελίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο επαηηείαο θαη έλδεηαο. 

Δπηκειείηαη ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο ζε αλαζθάιηζηα θαη 

ειηθησκέλα κνλαρηθά άηνκα ή δεχγε. Σελ θαηαβνιή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο παηδηψλ 

κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. 

Φξνληίδεη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ  θάησζη επηδνκάησλ: 

Δπίδνκα νκνγελψλ. 

Δπίδνκα ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο.  

Δπίδνκα απξνζηάηεπησλ ηέθλσλ.  

Δπίδνκα θσθψλ /βαξήθνσλ.  

Δπίδνκα ηπθιφηεηαο.  

Δπίδνκα ηπθιφηεηαο παηδηψλ  

Δπίδνκα ηπθιφηεηαο αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ θαη επηζηεκφλσλ 

πνπ αζθνχλ ηελ επηζηήκε ηνπο  

                                                           
55

 ΦΔΚ 908/Β/4 -8-2016 Ρπζκίζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αλαζθαιίζησλ  ζην Γεκφζην 

χζηεκα Τγείαο. 
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Δπίδνκα ραλζεληθψλ. 

Αηκαηνινγηθφ επίδνκα – κεζνγεηαθή αλαηκία 

Αηκαηνινγηθφ επίδνκα-   αηκνξξνθηιία- HIV 

Δπίδνκα βαξηάο αλαπεξίαο. 

Δπίδνκα παξαπιεγίαο αλαζθαιίζησλ/αθξσηεξηαζκέλνη. 

Δπίδνκα παξαπιεγίαο δεκνζίνπ. 

Δπίδνκα εγθεθαιηθήο παξάιπζεο  

Δπίδνκα εγθεθαιηθήο παξάιπζεο παηδηψλ 0-18 εηψλ 

(ζπαζηηθψλ) 

Δπίδνκα θίλεζεο. 

Δπίδνκα βαξηάο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 σο 31/12/2016 ιεηηνχξγεζε 

πηινηηθά ην πξφγξακκα Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί  

απφ 1/1//2017 θαη σο ζήκεξα. Σν ηκήκα επίζεο έρεη επηθνξηηζζεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΦΔΚ 908/Β/4-4-2016 «ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε αλαζθαιίζησλ ζην Γεκφζην χζηεκα 

Τγείαο». 

Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο πιαηζηψλνπλ νη παξαθάησ ρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Α) Σσκβοσιεσηηθό θέληρο γσλαηθώλ ζσκάηωλ βίας.  
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Ιδηόθηεηο θηίρηο: Γ .Θενηνθφπνπινπ & 25
εο

 Μάξηε 22 

Προϋποιογηζκός: 1/12/2015-30/11/2015-  319.512,00€   

Χρεκαηοδόηεζε :Δ.Π Αηηηθή 2014-2020. 

Αλζρώπηλο δσλακηθό: 1θνηλσληθή ιεηηνπξγφο Τ.Δ, 1 θνηλσληνιφγνο Π.Δ,  

1 λνκηθφο Π.Δ, 1 ςπρνιφγνο Π.Δ 

Αποιογηζηηθά ζηοητεία 2016. 

Σχλνιν εμππεξεηνχκελσλ γπλαηθψλ 246 

Σχλνιν ζπλεδξηψλ 1.206 

Γηθηπψζεηο κε άιινπο θνξείο 117  

Σα πκβνπιεπηηθά θέληξα αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013 απφ ην 

Δ.Π Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 2009-2013. ηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

άκεζεο αξσγήο πξνο ηηο γπλαίθεο ζχκαηα έκθπιεο βίαο, ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξφιεςεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο έκθπιεο βίαο φισλ 

ησλ κνξθψλ.  

ηηο δξάζεηο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ςπρνθνηλσληθή θαη λνκηθή ππνζηήξημε, δξάζεηο 

πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε, δξάζεηο δηθηχσζεο, δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο . 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο 

Οξηδφληηεο παξεκβάζεηο Δζληθήο Δκβέιεηαο.  

 

Β Γηεπξπκέλν Κέληξν Κνηλφηεηαο( θεληξηθή δνκή) & παξάξηεκα ζηήξημεο Ρνκά  

ηέγαζε θέληξνπ θνηλφηεηαο: Ηδηφθηεην θηίξην Μ. Αζίαο 143. 
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ηέγαζε παξαξηήκαηνο: Ιδηφθηεην θηίξην νδφο Γ Αθάξα & Αλαιήςεσο. 

Πξνυπνινγηζκφο: 146.160,00€ απφ 1/2/2017 σο  31-10-2020. 

Δ.Π Αηηηθή 2014-2020 ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 09. 

ηφρνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ηνπηθνχ ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ α) 

ππνδνρή – ελεκέξσζε –θαη ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ φπσο ην 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (ΚΔΑ), β) ηε δηαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε ηα θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή καο θαη γ) ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ – βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Δπηπξφζζεηα, ην «Κέληξν Κνηλφηεηαο» ζα 

απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 

ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα. 

 Τπνδνρή ησλ σθεινχκελσλ θαη θαηαγξαθή ηνπ αηηήκαηνο, αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο Πιεξνθφξεζε ή/θαη παξαπνκπή ησλ πνιηηψλ ζηα πξνγξάκκαηα πξφλνηαο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν φπσο 

ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο 

Βνήζεηαο πξνο ηνπο απφξνπο, θνηλσληθέο δνκέο θαη ππεξεζίεο φπσο ην Βνήζεηα ζην 

ζπίηη, ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο- Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο  

 Τπνζηήξημε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηα πξναλαθεξφκελα πξνγξάκκαηα θαη 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο γηα ην πξφγξακκα Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο. Σα ζηειέρε ηνπ Κέληξνπ 

Κνηλφηεηαο θξνληίδνπλ ηφζν γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ φζν θαη γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 

 πλεξγαζία θαη παξαπνκπή αηηεκάησλ: α) ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο (π.ρ. ΌΑΔΓ) γηα 

ηελ έληαμε ησλ σθεινχκελσλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, δξάζεηο απαζρφιεζεο, 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαζψο θαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο β) ζε θνξείο αξκφδηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο 
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Γεληάο. 

 πλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ έληαμε ησλ αλέξγσλ. ηφρνο 

είλαη ε αλάπηπμε επαθψλ θαη ηαθηηθήο επηθνηλσλίαο κε θνξείο εθπξνζψπεζεο ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. Δπηκειεηήξηα, ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο 

εξγαδνκέλσλ, ζπιιφγνπο επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ, θ.ιπ.) γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ ζπλεξγεηψλ. 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: 1 θνηλσληνιφγνο, 3 θνηλσληθφο ιεηηνπξγνί, 1 ςπρνιφγνο, 1 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο, 1 επηζθέπηξηα πγείαο, 1 δηακεζνιαβεηήο Ρνκά, 1 θαζαξηζηήο, 1 

εξγαδφκελνο γεληθψλ θαζεθφλησλ. 

Απνινγηζηηθά ζηνηρεία  ηνπ παξαξηήκαηνο Ρνκά 2016: 

49 νηθνγέλεηεο σθεινχκελσλ. 

Γ) πξφγξακκα «ζηέγαζεο θαη επαλέληαμε» 

Ιδηφθηεην θηίξην Μ. Αζίαο 143  

θνπφο ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ζηέγεο. Σν πξφγξακκα απνζθνπεί 

ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

έιιεηςε ζηέγεο θαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη 

ζε 117.997,36 επξψ θαη αθνξά ζε 15 σθεινχκελεο κνλάδεο (κεκνλσκέλα άηνκα ή νηθνγέλεηεο 

ή ζπγθαηνηθνχληεο). 

Δηδηθφηεξα, έρεη ζηφρν λα εμαζθαιίζεη: 

Α) ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ, 

κέζα απφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο  

Β) ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπο κέζσ ηεο 

δηαζθάιηζεο ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ δηαβίσζεο. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ζηέγαζε θαη επαλέληαμε» έσο 31/12/2016. 
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Αλζξψπηλν δπλακηθφ: ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο . 

Πξνυπνινγηζκφο:117.997,36 γηα ηελ παξάηαζε απφ 1/4/2017- 31/12/2017 

Απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2016 επί  εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 129.300€. 

14 σθεινχκελεο κνλάδεο ζηεγάζζεθαλ κέζσ ηεο εθκίζζσζεο θαηνηθίαο. 

1 σθεινχκελνο δηακέλεη ζηελ θαηνηθίαο ηνπ  κεηά ηελ επηζθεπή κε δαπάλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ησλ σθεινχκελσλ κε δηαηαθηηθέο  

Δμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

5 σθεινχκελνη εξγάζζεθαλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

2 σθεινχκελνη αλίθαλνη πξνο εξγαζία παξαπέκθζεθαλ ζηηο ππεξεζίεο ΚΔΠΑ γηα ηελ 

θαηαβνιή επηδνκάησλ αλαπεξίαο 

1 σθεινχκελνο  πξνέβε ζηελ έλαξμε αηνκηθήο επηρείξεζεο. 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή -Υξεκαηνδφηεζε:  Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο & ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

 

 Γ.)Γομέρ Παποχήρ Βασικών Αγαθών: 

1.Κοινωνικό Παντοπωλείο, στον Άξονα Πποτεπαιότηταρ 09 

Ιδηφθηεην θηίξην: Μ. Αζίαο 45 θαη Μνπδαληψλ. 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο Π.Δ έλαο (1). 

Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ Γ.Δ  δχν (2) 

Πξνυπνινγηζκφο: Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνέξγνπ αλέξρεηαη ζε 117,287,66€ θαη 

ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ (ΔΚΣ). 
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Αθνξά ζηε δηαλνκή ζε ζηαζεξή θαη ηαθηηθή βάζε ηξνθίκσλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, εηδψλ 

αηνκηθήο πγηεηλήο, θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, βηβιίσλ, παηρληδηψλ, c.d, θ.ιπ., ζε σθεινχκελα 

άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. 

Ωθεινχκελνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε δνκή είλαη άηνκα/λνηθνθπξηά ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχληαη απφ θηψρεηα (π.ρ. καθξνρξφληα άλεξγνη,  

αλαζθάιηζηα άηνκα κε πνιχ ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

κνλνγνλετθέο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζε θαζεζηψο θηψρεηαο θαζψο θαη άηνκα πνπ 

δηέζεηαλ βηβιηάξην απνξίαο, θ.ιπ.). 

ηφρνη/ Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα:  

 Αληηκεηψπηζε επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Αληηκεηψπηζε έιιεηςεο βαζηθψλ πιηθψλ (είδε πγηεηλήο, έλδπζεο θ.α.)ησλ 

σθεινχκελσλ. 

 Δμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ  γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινχκελσλ.  

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο. 

 Πξφζβαζε ησλ Α.κ.Δ.Α ζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο.  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκνχ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

2.Κνηλσληθφ πζζίηην :Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 09 Δ.Π Αηηηθή 2014-2020. 

Μηζζσκέλν θηίξην: Μνλαζηεξίνπ & Δι. Βεληδέινπ 123. 

Πξνυπνινγηζκφο: 275.031,42€  

Αλζξψπηλν δπλακηθφ : Κνηλσληθή Λεηηνπξγφο Π.Δ, Γ.Δ Γηνηθεηηθφο  

Τ.Δ βνεζφο, Γ.Δ Μάγεηξαο, Τ.Δ βνεζφο κάγεηξα. 
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Αθνξά ζηελ παξνρή ζπζζηηίσλ ζε ζηαζεξή θαη ηαθηηθή βάζε ζε σθεινχκελα άηνκα θαη 

νηθνγέλεηεο πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. Ζ παξαζθεπή θαη παξνρή ζπζζηηίσλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

Ωθεινχκελνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε δνκή είλαη άηνκα/λνηθνθπξηά ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχληαη απφ θηψρεηα (π.ρ. καθξνρξφληα άλεξγνη, 

αλαζθάιηζηα άηνκα κε πνιχ ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

κνλνγνλετθέο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζε θαζεζηψο θηψρεηαο θαζψο θαη άηνκα πνπ 

δηέζεηαλ βηβιηάξην απνξίαο, θ.ιπ.). 

ηφρνη/ Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα:  

 Αληηκεηψπηζε επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ σθεινχκελσλ 

 Δμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινχκελσλ  

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο 

 Πξφζβαζε ησλ ΑκΔΑ ζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ 

 Αλάπηπμε κεραληζκνχ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

3. Κνηλσληθφ θαξκαθείν: Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 09 Δ.Π Αηηηθή 2014-2020. 

Μηζζσκέλν θηίξην : Μνλαζηεξίνπ & Δι. Βεληδέινπ 123. 

Πξνυπνινγηζκφο : 126.360,00€ απφ 1/1/2017 σο 31/12/2019. 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ: Π.Δ θνηλσληθφο/ή Λεηηνπξγφο  -  Π.Δ θαξκαθνπνηφο. 

Αθνξά ζηελ παξνρή ζε ζηαζεξή θαη ηαθηηθή βάζε δσξεάλ θαξκάθσλ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 

θαη παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζε σθεινχκελα άηνκα πνπ ηα έρνπλ αλάγθε. Σν ζρεηηθφ 

θαξκαθεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαζηψλ κε 

θαξκαθνβηνκεραλίεο θαη ηνπηθνχο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο, θαζψο θαη απφ ηε ζπκκεηνρή 

θαη θηλεηνπνίεζε ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ. 
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Ωθεινχκελνη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε δνκή είλαη άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, 

αλαζθάιηζηα, ΑΜΔΑ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχληαη απφ 

θηψρεηα (π.ρ. καθξνρξφληα άλεξγνη, αλαζθάιηζηα άηνκα κε πνιχ ρακειφ εηήζην εηζφδεκα, 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κνλνγνλετθέο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζε θαζεζηψο θηψρεηαο 

θαζψο θαη άηνκα πνπ δηέζεηαλ βηβιηάξην απνξίαο. 

ηφρνη/ Δπηδησθφκελα απνηειέζκαηα:  

 Αληηκεηψπηζε ηεο ειιηπνχο πξνκήζεηαο θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ ησλ σθεινχκελσλ. 

 Δμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινχκελσλ.  

 Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο, βηψζηκεο θαη πςειήο πνηφηεηαο 

Τπεξεζίεο. 

 Πξφζβαζε ησλ ΑκΔΑ ζε πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο.  

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκνχ πξνζηαζίαο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΟΜΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ     527.794,47 €. 

ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΔ ΓΟΜΔ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

Δζεινληηθέο δνκέο κε ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ. 

 Κνηλσληθφ παληνπσιείν  

  ηρζπνπσιείνπ (ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο ιεηηνπξγεί ε ηρζπφζθαια 

Κεξαηζηλίνπ ε νπνία θαη παξέρεη φιεο ηηο δσξεάλ πνζφηεηεο ηρζχσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ ηρζπνπσιείνπ) 

 Παηγληνζήθε γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ :ηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο 

απαζρνινχληαη :145 εξγαδφκελνη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ νη ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ 

σο εμήο: 89 ηαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ.  Καη 52 εξγαδφκελνη δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο καζεηείαο ζε θνηηεηέο Σ.Δ.Η θαη ΔΠΑΛ.  

πλνιηθά νη εξγαδφκελνη δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην Γήκν 
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Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο αλέξρνληαη ζε 552 εμ απηψλ 72 είλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη 

θαη 152 θαηέρνπλ άιιεο εηδηθφηεηεο. 
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5.2. Πξνυπνινγηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο ζε Δηήζηα Βάζε 

Κ.Α  15. Τπεξεζίεο πνιηηηζκνχ αζιεηηζκνχ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο 
56

 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα  πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ππέξ ΔΦΚΑ  

εηζθνξέο ππέξ δεκνζίνπ, ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, 

πξφζζεηεο παξνρέο ζε είδνο ( γάια ,κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο), έμνδα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο ( εκβφιηα ) 

ρξφλνπ, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ . 

4.967.419,97  

61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ, πεξηιακβάλνληαη ακνηβή 

ηνπ ηαηξνχ γηα ηα ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ παηδηάηξνπ γηα 

ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

Ακνηβέο απνιπκάλζεσλ θηηξίσλ – απνθξάμεηο δαπάλεο 

ζπληήξεζεο ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο θαη 

ςεθηνπνίεζεο αηνκηθψλ θαθέισλ   

30.500,00 

62 Δλνίθηα – κηζζψκαηα (πεξηιακβάλνληαη εηήζηεο δαπάλεο 

κηζζσκέλσλ θηηξίσλ γηα ηελ παξνρή θνηλσληθνχ έξγνπ 

ΚΑΠΖ, Παηδηθνί ηαζκνί Κηίξην ζηέγαζεο δνκψλ θηψρεηαο 

) θαζψο θαη δαπάλεο δηακφξθσζεο δνκψλ πρ θνηλσληθνχ 

καγεηξείνπ  

150.000 

64 Λνηπά γεληθά έμνδα ( έμνδα κεηαθνξψλ ,δεκνζηεχζεσλ, 

θαιιηηερληθψλ  θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, παηδηθψλ 

εμνρψλ, δαπάλεο ζίηηζεο απφξσλ δεκνηψλ, δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο παληνπσιείσλ, θνηλσληθνχ καγεηξείνπ, επηηαγέο 

1.000.000 

                                                           
56

 Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ Γήκσλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 7028/2004 (Β 

253) απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 64871/ 2007 (Β 2253),70560/2009,(Β 2394), 

50698/2011(Β2832),47490/2012( Β 3390),30842/2013 (Β 1896),29530/2014 (Β2059),26945/31-7-2015, 23976/2016 

(Β2311) φκνηεο. Οη Κσδηθνί Αξηζκνί δαπαλψλ θαη εζφδσλ πνπ ηζρχνπλ δελ πξέπεη λα απνθιίλνπλ  απφ ηνπο Κ.Α πνπ 

νξίδνληαη κε ηελ 7028/2004 απφθαζε φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξεηάδνληαη επαλεμέηαζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ΚΑ15  

πνπ αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο θνηλσληθέο φζν θαη ζηηο ππεξεζίεο πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ε θνζηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ αλά ππεξεζία, θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ 

δαπαλψλ. 
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απφξσλ, ζίηηζε βξεθψλ θαη παηδηψλ ζηνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ.) 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαιψζηκσλ (επνπηηθφ 

παηδαγσγηθφ ςπραγσγηθφ πιηθφ, βηβιίσλ, παηρληδηψλ 

.Κιηλνζθεπάζκαηα θ.ιπ. γηα ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ 

Γήκνπ, θαξκαθεπηηθά είδε, πιηθά θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ 

θηηξίσλ ηεο Γ/λζεο γξαθηθή χιεο, πιηθά ζπληήξεζεο 

κεραλψλ θαη επίπισλ θαζψο θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο ) 

350.000 

67 Πξνλνηαθά επηδφκαηα (πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο 

ρνξήγεζεο επηδνκάησλ αλαπεξίαο, ην επίδνκα ζηεγαζηηθήο 

ζπλδξνκήο, επίδνκα νκνγελψλ πξνζθχγσλ .) 

7.435.500 

7 Δπελδχζεηο –έξγα (ζπκπεξηιακβάλνληαη δαπάλεο 

δηακφξθσζεο ελφο παηδηθνχ ζηαζκνχ, βειηηψζεηο ζηα θηίξηα 

ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Γήκνπ, πξφβιεςε γηα ηελ αγνξά 

ελφο ςπγείνπ απηνθηλήηνπ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαζψο θαη 

αγνξά παγίσλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ). 

310.000
57

 

 χλνιν δαπαλψλ  14.243.419,97 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο γηα ην έηνο 2017 αλέξρεηαη 

ζε 117.852.771,97 € ( πιένλ ην απνζεκαηηθφ 48.037,99)
58

 κφιηο 14.243.419,97€ αθνξνχλ 

δαπάλεο γηα ηελ άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

5.3. Πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο  

1) Hιεθηξνληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο επηδνκάησλ αλαπεξίαο, ζε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, taxis, δηάθνξνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Έρεη 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο απνθάζεσλ αλαπεξίαο γηα έιεγρν γλεζηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα 

                                                           
57 Ζ απνηχπσζε ησλ δαπαλψλ αθνξά  ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο φπσο 

απνηππψλνληαη ηνλ κήλα Ηνχιην 2017. Έρεη γίλεη ππνινγηζκφο θαηά πξνζέγγηζε αθαηξψληαο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε δξάζεηο έξγα θαη πξνκήζεηεο ηεο Γ/λζεο αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. 
58 ηνηρεία Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ : Οηθ.  Πξνυπνινγηζκφο Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ έηνπο 2017. 
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πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ (ΟΠΝΑ- Οινθιεξσκέλα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ), φπνπ ζε δηαζχλδεζε κε ηε 

ΓΗΑ Α.Δ επηηπγράλεηαη θαη ε θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

δηθαηνχρσλ. 

2) Παλειιαδηθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο 

(keaprogram.gr). O δηθηπαθφο ηφπνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πιαηθφξκα ςεθηαθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πξφγξακκα 

βξίζθεηαη ζε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε Σaxis, Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Αιιειεγγχεο 

κε θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ.   

3) Πξφγξακκα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ «Ννηάδνκαη». Πξφθεηηαη γηα 

νινθιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, γηα 

ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο.  πγθεθξηκέλα αθνξά 

κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηηο ππεξεζίεο- παξνρέο ηεο Κνηλσληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνο ηνπο Γεκφηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Όια ηα αηηήκαηα ησλ 

πνιηηψλ δηεθπεξαηψλνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη παξάιιεια ηφζν ν Γήκνο 

φζν θαη ν ελδηαθεξφκελνο Γεκφηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ελεκέξσζε γηα ηα ελ εμειίμεη 

αηηήκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν πξφγξακκα έρεη εθαξκνγή ζηηο παξαθάησ δξάζεηο ηεο 

Γ/λζεο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο: Δηζαγγειηθέο εληνιέο, Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν- Βνήζεηα ζην ζπίηη – Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ- Παηδηθέο 

Καηαζθελψλεηο θ.α δξάζεηο ηεο ππεξεζίαο. 

4) Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Preschool είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ δεκνηψλ, παξαθνινχζεζεο ησλ ηξνθείσλ ησλ 

Γεκνηψλ, παξαθνινχζεζεο ησλ Παξνπζηψλ ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ θαζψο θαη 

ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο θαη ηέινο παξαθνινχζεζεο ηεο Απνζήθεο θαη ησλ Παγίσλ ησλ 

Βξεθηθψλ θαη Παηδηθψλ ζηαζκψλ ηεο πφιεο καο.   

5) Πιαηθφξκεο δηαρείξηζεο Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Μ.Ο.Γ.
59

 

                                                           
59 Ζ Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη αλψλπκε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Ηδξχζεθε ην 1996 κε θνηλή 

απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απνζηνιή ηεο ΜΟΓ είλαη ε ζηήξημε θαη ελίζρπζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαιχπηνληαο θπξίσο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 
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Yπνδνκέο: γηα ηελ ζηέγαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 25 

θηίξηα, θαηαλεκεκέλα ρσξνηαμηθά ζηηο δχν θνηλφηεηεο Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο. 

Μηζζσκέλα είλαη κφιηο 5 απφ ηα 25 αθίλεηα. Γψδεθα (12 ) θηίξηα ζηεγάδνπλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο παηδηθνχο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο ηεο πφιεο, ελλέα ( 9)  θηίξηα ηα 

αληίζηνηρα θέληξα αλνηθηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ θαη ηα ππφινηπα ηηο θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο. 

 

5.4. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 Ζ θχξηα εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη ε κειέηε εθαξκνγήο ηνπ θνηλσληθνχ πξνγξάκκαηνο 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηνπ 

Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επηδηψθεηαη λα 

απαληεζνχλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πσο επεξεάδεηαη ν θνηλσληθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζην Γήκν 

Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο. 

 Βνήζεζε ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ε εμάκελε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ πξηλ ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ;  

 Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ 

νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πξφλνηαο θαη 

θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ είλαη επαξθήο; 

 Ζ ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα είλαη εχθνιε δηαδηθαζία;  

 Πνηεο θαηεγνξίεο σθεινχκελσλ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο ζηελ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο; 

                                                                                                                                                                                 
δπλακηθφ, ζπζηήκαηα, εξγαιεία θαη δηαδηθαζίεο, κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Μία απφ ηηο θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΜΟΓ είλαη ε ζηειέρσζε ησλ Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ φισλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ). Ζ ΜΟΓ πξνζέιαβε εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη 

εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε & παξαθνινχζεζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ θαη ε 

δηαδηθαζία επηινγήο βαζίζηεθε ζην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.mou.gr/el/pages/whoiswho.aspx    (7/8/2017). 

 

http://www.espa.gr/
http://www.mou.gr/el/Pages/recruitings.aspx


105 
 

 Δίλαη εχθνιε ε δηαζχλδεζε ηεο αίηεζεο κε πξφζζεηεο παξνρέο φπσο θνηλσληθά 

ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο; 

 Πνηνο ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθείλσλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηελ αίηεζε θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ σθεινχκελνπ 

κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο;  

 

5.5. Δπηινγή Γείγκαηνο  

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε εκπιεθφκελνπο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο 

θνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ ηεζζάξσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο πνιηηψλ ηνπ 

Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζψλαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ζπλαθφινπζεο επηπηψζεηο  ηεο εθαξκνγήο ηνπ  

πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –Γξαπεηζψλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνηνηηθή έξεπλα. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

εθαξκνγή είηε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είηε ζηα ΚΔΠ.
60

 Ζ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ πξνήιζε απφ ηξηαληαπέληε (35) εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ή ζηάιζεθαλ 

κε email ζε φινπο φζνπο ελεπιάθεζαλ ή εκπιέθνληαη αθφκε κε ηελ εθαξκνγή.  Πέληε 

εξσηεκαηνιφγηα δελ επηζηξάθεθαλ. 

Ο αλαγλψζηεο αμίδεη λα γλσξίδεη φηη ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ -Γξαπεηζψλαο έιαβε κέξνο 

θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ην 

νπνίν μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ρσξίο επαξθή πξνεηνηκαζία ηεο ππεξεζίαο, κε πίεζε 

ρξφλνπ ζε πεξίνδν ιήςεο αδεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  Υσξίο πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ 

επάξθεηα ππνδνκψλ, ρσξίο επαξθή εθπαίδεπζε θάησ απφ ηελ πίεζε ελφο φρη ζσζηά 

ελεκεξσκέλνπ θνηλνχ.  Ζ παξνχζα έξεπλα δηελεξγείηαη εληφο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – 

Γξαπεηζψλαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ απαζρνιήζεθαλ άκεζα ζηελ εθαξκνγή είηε 

σο εξγαδφκελνη ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο είηε σο απαζρνινχκελνη ησλ Κ.Δ.Π θαηά ηελ 

                                                           
60  ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο ιεηηνπξγνχλ ρσξνηαμηθά θαηαλεκεκέλα ηέζζεξα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ. ΚΔΠ 848 Λ. αιακίλνο 97, ΚΔΠ 848 π Βχξσλνο 88, ΚΔΠ 311 Αξηάδλεο 2 θαη Πελεηνχ 4 θαη ΚΔΠ 586 

θνηλφηεηαο Γξαπεηζψλαο. 
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πεξίνδν ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, αιιά θαη ηεο θαζνιηθήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απφ 1/1/2017 σο ζήκεξα. Πξνζσπηθφ κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο νθηάκελεο 

απαζρφιεζεο ή απφ άιιεο κε ζπλαθείο εηδηθφηεηεο πρ λνζειεπηέο ή θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

θιήζεθαλ λα θαιχςνπλ ηελ απμεκέλε πξνζέιεπζε.  Να βνεζήζνπλ πεξηζηαζηαθά ηνπο 

δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο παξνρήο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, πνπ είραλ 

ην θχξην ξφιν εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

θαηαγξαθνχλ νη θχξηεο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη ε αίζζεζε 

πνπ απνθφκηζαλ νη απαζρνινχκελνη  ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ησλ σθεινχκελσλ 

απφ ην βαζκφ εμππεξέηεζεο.  Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηε ην γεγνλφο φηη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ σθεινχκελσλ απνηειεί ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο  ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηα γθηζέ εμππεξέηεζεο θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί δείθηε πνηνηηθήο ή κε 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ είθνζη κία (21) εξσηήζεηο, νη νπνίεο ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη πνιιαπιήο επηινγήο.  Δπηιεθηηθά δφζεθε ε δπλαηφηεηα ηεο 

αλνηρηήο απάληεζεο σο ζπλέρεηα εξψηεζεο πνιιαπιήο επηινγήο, γηα πεξαηηέξσ 

επεμεγήζεηο θαη ζρφιηα. 

 Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζέκαηα  άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε κε ζαθή αλαθνξά ζην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο.  Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα ραξαθηεξηζζεί ην ίδην ην πξφγξακκα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζ’ απηφ θαη λα 

δνζεί απάληεζε ζην αλ πξέπεη ή φρη λα εθαξκφδεηαη απφ ηνπο Γήκνπο.  Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ, πνπ επηβαξχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο ππεξεζίαο ή άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ.  Οη εξσηήζεηο εζηηάδνπλ ζην αλ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο θαη αλ λαη πνηα εληνπίδνληαη σο ηα πνην 

βαζηθά. 

Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο γηα ην ίδην ην πξφγξακκα 

θαη ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα απηφ.  Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κφιηο 

νθηψ (8) απφ ηνπο ηξηάληα (30) ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δειψλνπλ φηη εθπαηδεχηεθαλ 

γηα λα εξγαζηνχλ ζην πξφγξακκα. 

Ζ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο δπζιεηηνπξγηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

αηηίσλ πνπ ηηο πξνθαινχλ είλαη κία αθφκε θαηαγξαθή.  Δηδηθφηεξα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα  
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πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο νη παξάγνληεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα.  Οη δπζθνιίεο απηέο κπνξεί λα 

πεγάδνπλ απφ αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ή απφ ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  Ο ρξφλνο εμππεξέηεζεο θαη ν βαζκφο 

δπζθνιίαο ζηελ επηθνηλσλία είλαη δχν απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ εμεηάδνληαη. 

Γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο ή κε ησλ 

σθεινχκελσλ, σο εληχπσζε πνπ απνθνκίδνπλ νη εξγαδφκελνη.  εκαληηθφ είλαη φηη νη ίδηνη 

νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο παξνρήο.  Σέινο αλαδεηνχληαη πξνηάζεηο 

βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο, κε ζηφρν ηελ  

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξνρήο.  ηφρνο ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο είλαη θαη ε αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο δηεπζπληέο ηνπ Γήκνπ 

(Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ, Γηνίθεζεο, Πξνγξακκαηηζκνχ, ΚΔΠ θαη Κνηλσληθψλ 

Τπεξεζηψλ), απφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε θαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  Μνηξάζηεθαλ 

επίζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εθαξκνγή είηε απηνί εξγάζηεθαλ κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο είηε κέζα απφ ηηο δνκέο ησλ ΚΔΠ.  Δίλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ε 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηαηί ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζπλαξηψληαη κε 

ην βαζκφ εκπεηξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Ζ ελαζρφιεζε ζηηο θνηλσληθέο ή φρη ππεξεζίεο 

απνδεηθλχεη φηη πνζνηηθά ηνπιάρηζηνλ ν φγθνο ησλ αηηήζεσλ κνηξάζηεθε κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΔΠ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  Μηα αθφκε 

εξκελεία σο ζπλέπεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΔΠ είλαη θαη ε αδπλακία πινπνίεζεο ηνπ 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ππιψλα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Μεηά ην ζηάδην ηεο ζπκπιήξσζεο  θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ν 

ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απνηέιεζαλ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε, επεμεξγάζηεθε θαη απεηθνλίζηεθε 

δηαγξακκαηηθά ζην πξφγξακκα excel.  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη ζε 

γξαθήκαηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε ηελ ίδηα ζεηξά πνπ 

αθνινπζείηαη ζην πξσηφηππν. 
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Σα ζηνηρεία  πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε φζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  απνηππψλνληαη σο εμήο: 

 Πξνυπεξεζία ζην Γήκν Πξνυπεξεζία ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο 

Θέζε επζχλεο ή κε 

α/α 0-5 έηε 5-10 15 θαη άλσ 0-5 5-10 15 θαη άλσ Πξντζηάκελνο 

Γ/λζεο 

Πξντζηάκελνο 

ηκήκαηνο 

Τπάιιεινο 

δηνηθεηηθφο 

Άιιν 

1 
  

  
  

    
   

2   
  

    
  

 
  

3   
  

   
  

  
 

4   
  

   
  

   

5   
  

 
  

   
  

 

6   
  

  
  

 
  

  

7  
  

      
   

8  
  

  
  

    
  

9   
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10   
  

    
  

 
  

11   
  

   
  

  
  

12  
  

      
   

13   
  

  
  

   
  

14   
  

  
  

 
  

  

   
  

  
     

  

16  
  

 
  

    
  

 

17  
  

 
  

    
  

 

1   
  

  
     

  

19   
    

    
   

   
  

  
    

  
 

   
  

  
    

  
 

22   
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23   
  

   
  

  
  

24   
  

     
  

 

25  
  

       
  

26   
    

  
  

   

27 
  

        
  

28 
  

        
  

29   
   

 
  

   
  

30   
     

    
  

 

Αλαιχνληαο ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπηζηψλνπκε φηη ην 50 % εμ απηψλ εξγάδεηαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  Δλψ 

αξθεηνί απφ απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο έρνπλ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο εθηφο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.  Γίλεηαη άκεζα 

αληηιεπηφ φηη ε εκπινθή ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ ππήξμε ζεκαληηθή ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξαιαβήο αηηήζεσλ γηα ην πξφγξακκα Κνηλσληθφ  

Δηζφδεκα  Αιιειεγγχεο. 
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5.6. Γπζθνιίεο θαηά ηελ Άζθεζε ηεο Αξκνδηφηεηαο 

Ζ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ζπληζηά πξφβιεκα πνπ 

επηβαξχλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.  ηελ εξψηεζε αλ νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε ν Γήκνο επσκίζζεθε κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο δεκηνχξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ζεηηθή. 

 

Δηδηθά σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε επνρή, δελ ακθηζβεηείηαη ε κεηαθνξά κεγάινπ αξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ζηελ 

άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ρσξίο ηελ κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ.  Δπλφεην 

είλαη φηη έλαο ππξήλαο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ θάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε 

επίπεδν ηνπηθφ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα ππεξεηείηαη απφ κία νξγαλσκέλε 

Κνηλσληθή Τπεξεζία ζε θάζε Γήκν.  Απηνλφεην, φκσο, είλαη εμίζνπ φηη νη  θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ζα πξέπεη λα ζηειερσζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, λα 

ππνζηεξηρζνχλ κε ηε δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη λα νξγαλσζνχλ ζηε βάζε 

δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο κε ηε βέιηηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

ηελ εξψηεζε «πηζηεχεηε φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο ην 

Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή κε άιιν ηξφπν;»  Οη απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα, απνδεηθλχνληαο φηη παξά ηηο δπζθνιίεο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί 

φηη ε παξνρή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο είλαη ζέκα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

κακολου 
17% 

ναι 
83% 

Δθμιουργεί θ εφαρμογι του Καλλικράτθ 
προβλιματα ςτθν λειτουργία των ΟΤΑ; 
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Έρεη γίλεη βίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ππφζεζε 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  Χο επηρείξεκα  γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 

ηνπο Ο.Σ.Α αλαθέξεηαη ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ σθεινχκελσλ, ε θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε, ε εγγχηεηα ζην πξφβιεκα, θαη ε θαιχηεξε ζηφρεπζε. Δπαιεζεχεηαη ζην 

έπαθξν ε λνκηκνπνίεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ άζθεζε πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ.  Όζνη 

ππνζηήξημαλ ηελ εθαξκνγή απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, επηθαινχληαη ηελ παλειιαδηθή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Σν γεγνλφο φηη δελ έρνπλ φινη νη Γήκνη ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εμαζθαιίδεηαη ε δίθαηε θαη ηζφηηκε εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ.  Κάπνηνη πξνηείλνπλ κεηθηή εθαξκνγή κε ηελ επζχλε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

κφλν ζην δεχηεξν θαη ηξίην ππιψλα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. 

Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα «αλ ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ».  Απφ ηνπο ηξηάληα εξσηψκελνπο, λαη απάληεζαλ  

δεθαηέζζεξηο, ελψ δεθάμη απάληεζαλ φηη δελ πξνζζέηεη πξφβιεκα ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.  Οη θαηαθαηηθέο απαληήζεηο ζπζρεηίδνπλ ην πξφβιεκα κε  ηελ 

έιιεηςε ζσζηήο ππνδνκήο, ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ 

δηθαηνχρσλ.  αλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα αλαθέξεηαη ε δηαξθήο αλαδηάξζξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, κε ηελ πξνζζήθε πξφζζεησλ παξνρψλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδφκελσλ. Πξφβιεκα απνηειεί ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ 
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αθνξά ηε δηαδηθαζία.  Πξνζηίζεληαη έιεγρνη.  Μεηαβάιιεηαη ε αξκνδηφηεηα κε ηελ 

πξνζζήθε παξνρψλ.  Απμάλεη ν βαζκφο ινγνδνζίαο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηε 

δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ.  Γεκηνπξγείηαη πίεζε  ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο.  Ζ 

πίεζε εληείλεηαη απφ ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο θαη απφ ηε ξνή ζρεδφλ ζε 

κεληαία βάζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα θάζε δηθαηνχρν.  

ηελ φγδνε εξψηεζε, πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο γηα ην πξφγξακκα Κ.Δ.Α κε 

δπλαηφηεηα επηινγήο δφζεθαλ απαληήζεηο σο εμήο:  

Απφ ηνλ θφζκν πνπ άξρηζε λα ζπξξέεη ζην δεκαξρείν.3 

Απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο.6 

Δθπαηδεχηεθα γηα απηφ.8 

Απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Γήκνπ.13 

Απφ ηηο απαληήζεηο, είλαη πξνθαλέο φηη κηθξφο αξηζκφο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ 

παξνρή εθπαηδεχηεθε γη’ απηφ.  Δίλαη επίζεο εκθαλήο ε αδπλακία ζπληνληζκνχ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Ζ πιεξνθφξεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή έπεηαη ρξνληθά ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θνξέα γηα ηελ  έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο.  Ζ εληχπσζε απηή εληζρχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο, πνπ δφζεθαλ ζηελ 

επφκελε εξψηεζε «αλ ην πξφγξακκα Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο είλαη: πξνλνηαθφ 

επίδνκα, επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα, πξφγξακκα θνηλσληθήο επαλέληαμεο ή φια ηα 

παξαπάλσ.»  Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα σο εμήο.  
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Απνδεηθλχεηαη φηη νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ζαθείο νχηε γηα ηνπο άκεζα 

εκπιεθφκελνπο ζ’ απηφ.  Απφ ην βαζκφ επηθνηλσλίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη θαη ν βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ δχν εξσηψκελνπο γίλεηαη θξηηηθή γηα ηελ εθαξκνγή 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ιέγνληαο φηη ηέηνηα πξνγξάκκαηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ γηαηί 

θησρνπνηνχλ ηηο ήδε ππνβαζκηζκέλεο θνηλσλίεο.  Όηη ν Γήκνο νθείιεη λα παξεκβαίλεη 

εμαηνκηθεπκέλα κε δηαθξηηηθφηεηα θαη αμηνπξέπεηα ψζηε λα ιχλεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ησλ δεκνηψλ.  Μάιηζηα αθξαία ραξαθηεξίδεηαη σο εζληθή επαηηεία ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε νξηδφληηα βάζε, πνπ ην κφλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα βνεζά ηε καχξε 

εξγαζία θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή.  Πιήξε γλψζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ 

κφλν φζνη εθπαηδεχηεθαλ γη’ απηφ, δίλνληαο ηε ζσζηή απάληεζε, φηη πξφθεηηαη γηα 

πξφγξακκα πξνλνηαθφ, επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

επαλέληαμε.  

 Δθφζνλ δελ έρνπλ γίλνπλ θαηαλνεηνί νη επηκέξνπο ζθνπνί ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη επφκελν λα κελ επηηπγράλνληαη θαη νη ππιψλεο ηεο εξγαζηαθήο θαη 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ σθεινχκελσλ.  Ζ αληίιεςε απηή εληζρχεηαη εθφζνλ νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ δηαδηθαζία δελ γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηηο δξάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε. ε ζρεηηθή εξψηεζε 

«ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ έρεη θαη άιια 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα. (αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα)»  Ζ ζπλεζέζηεξε αλαθνξά γίλεηαη 

ζην θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη ζηα επηδφκαηα αλαπεξίαο.   
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5.7. Αμηνιφγεζε ηεο Δθαξκνγήο  

Με ηηο 11, 12, 13 θαη 14 εξσηήζεηο  γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

δπζιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο.  Πξνζπαζνχλ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο παξνρήο. Εεηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ππνδείμνπλ ηη ηνπο 

δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ.  Γίλεηαη επίζεο πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο ησλ αηηίσλ θαζπζηέξεζεο ζηελ εμππεξέηεζεο ηνπο.  Σειηθφ δεηνχκελν είλαη 

νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη λα βαζκνινγήζνπλ ηελ  παξνρή θαη λα πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ εξψηεζε «θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΔΑ εληνπίδεηε 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ νθείινληαη ζε:  

 Έιιεηςε ζπληνληζκνχ θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο.  

 Έιιεηςε εηνηκφηεηαο ησλ Γήκσλ.  

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ.  

 Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη εμνπιηζκνχ. 

 Έιιεηςε εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ. 

 Έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 Έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Άιιεο». 

Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα ππνδείμνπλ ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπο  

αθφκε θαη φινπο ηνπο παξάγνληεο θαη φρη κφλν έλα.  Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα. 
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Δίλαη ζαθέο φηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, κε ηελ 

έλλνηα ηνπ ηθαλνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε  ηνλ αξηζκφ ησλ σθεινχκελσλ.  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ, απνηειεί ηνλ παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ παξεκβάζεσλ.  Απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ εμαξηάηαη ε ηαρχηεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 

δξάζεο, ν έιεγρνο, ε αλάπηπμε δηθηχσλ, ε αλαγλψξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζην 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ελ γέλεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Ζ έιιεηςε ηθαλνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ, θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ε έιιεηςε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ,  νδεγεί ζε κείσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ.  Με ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη 

πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σν 

δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ  

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο  

 Ζ επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

 Ζ δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ κε πξφζζεηεο παξνρέο.» 

Οη απαληήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ απνηειεί ην κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ δηαρείξηζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηε ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ, ην νπνίν 

απεπζχλεηαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, είλαη επάισην νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά.  πρλά 

βηψλεη ην θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, πεξηπηψζεηο αζηέγσλ, καθξνρξφληα αλέξγσλ, 
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απνθπιαθηζκέλσλ, εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, αιινδαπψλ θαζηζηνχλ αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ 

εμππεξέηεζε.  Αλ ζ’ απηφ πξνζηεζεί θαη ην αίζζεκα ηνπ θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, πνπ 

ληψζεη κεγάιν κέξνο ησλ σθεινχκελσλ, ν εξγαδφκελνο ζηα γθηζέ ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ νθείιεη λα είλαη ηθαλφο, δηαθξηηηθφο, θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλνο θαη 

ερέκπζνο.  

ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ δπζθνιηψλ, πνπ 

αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ «ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ είλαη:  

 Ζ ειιηπήο  πιεξνθφξεζε. 

 Ο εθλεπξηζκφο θαη ε έληαζε.  

 Ζ αδπλακία ζπλελλφεζεο.  

 Ζ αζξφα πξνζέιεπζε.  

 Άιιν (αλαθέξεηαη πνην)». 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

Αλ θαη ν παξάγνληαο- άιιν- πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη, έρεη κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ απαληήζεσλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί.  Αθνξά ζηελ επηιήςηκε ζπκπεξηθνξά 

αξθεηψλ απφ ηνπο σθεινχκελνπο.  Δθείλνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθξχςνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη λα επσθειεζνχλ κε θάζε ηξφπν απφ ηελ 

παξνρή.  πλήζσο είλαη αξλεηηθνί ζηελ πξνζθφκηζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
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επηθπιαθηηθνί έσο ερζξηθνί απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο.  Γεκηνπξγνχλ εληάζεηο θαη 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα, πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Γελ είλαη ηπραίν φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ. 

Ζ έιιεηςε ηεο νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ σθεινχκελσλ δεκηνπξγεί ιάζνο εληππψζεηο 

θαη ζπληείλεη ζηε δεκηνπξγία εθλεπξηζκψλ θαη εληάζεσλ εθαηέξσζελ.  Ο εθλεπξηζκφο θαη 

νη εληάζεηο επηηείλνληαη φηαλ ε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκνπ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ δεκηνπξγεί 

νπξέο αλακνλήο γηα εμππεξέηεζε.   

Ζ  δέθαηε ηέηαξηε (14
ε
) εξψηεζε πξνζπαζεί επίζεο λα ζηαζκίζεη ηα πηζαλά αίηηα ζηελ 

θαζπζηέξεζε εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ, φπσο ηα αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη 

ζηελ παξνρή.  

« ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ πνπ νθείινληαη; 

 ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 ε πξνβιήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο  

 ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ  

 ε αδπλακία ζπλελλφεζεο  

 ηελ ππεξβνιηθή πξνζέιεπζε θφζκνπ.» 

Απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ σο εμήο. 
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Ζ δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πνιχπινθε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

σθεινχκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη κεγάιν αξηζκφ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φια 

ηα κέιε πνπ αθνξνχλ ην λνηθνθπξηφ θαη δηθαηνχληαη ην επίδνκα.  Δπίζεο θαζπζηέξεζε 

ζηελ έθβαζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ππνβνιή ηνπ εληχπνπ ζπλαίλεζεο ην νπνίν 

πξνζππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη επηθπξψλεηαη ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ πξντζηάκελν ή ην ΚΔΠ.  Χζηφζν ε πνιππινθφηεηα δελ πξνηάζζεηαη ζαλ 

πξφβιεκα πνπ ζπληειεί ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  Σν 

θχξην πξνβιήκαηα πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ν κηθξφο αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζξφα πξνζέιεπζε ησλ σθεινχκελσλ.  Ζ αδπλακία 

ζπλελλφεζεο ζπρλά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο σθεινχκελσλ αιινδαπήο 

πξνέιεπζεο δελ κηιά θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα.  Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ επηβαξχλεη ηελ 

ζπλελλφεζε είλαη ε παξαπιεξνθφξεζε ησλ σθεινχκελσλ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ππαγσγήο ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ε άξλεζε ηνπο λα απνδερηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ. 

Όηαλ δεηείηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα βαζκνινγήζνπλ ζε κία θιίκαθα θαιή, κέηξηα, 

θαθή ηελ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ νη απαληήζεηο δηακνξθψλνληαη σο 

εμήο. 

 

Παξά ηηο δπζθνιίεο, πνπ απνηππψλνληαη αλσηέξσ, ε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη σο 

θαιή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εκπιεθφκελσλ. 
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Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη πξνζπαζψληαο λα απνηππψζεη ηνλ θχξην ιφγν πηζαλήο 

δπζαξέζθεηαο ησλ σθεινχκελσλ. «Πνηφλ εληνπίδεηε σο ην θπξηφηεξν ιφγν δπζαξέζθεηαο 

ησλ σθεινχκελσλ: 

 Σελ κεγάιε αλακνλή 

 Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

 Διιηπή πιεξνθφξεζε  

 Καζπζηεξήζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο  

 Άιιν» 

 

 

Οη απαληήζεηο απνηππψλνληαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί. 

 

Αλ θαη ζε πξνεγνχκελε εξψηεζε ε δηαδηθαζία δελ ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα 

πεξίπινθε, ζην παξφλ γξάθεκα πξνζδηνξίδεηαη ε γξαθεηνθξαηία σο θχξηνο παξάγνληαο 

πηζαλήο δπζαξέζθεηαο ησλ σθεινχκελσλ.  Καζπζηεξήζεηο πνπ απνδίδνληαη ζηελ 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ ιάζνο αλαγξαθή νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ε δηφξζσζε είλαη πνιχπινθε θαη απαηηεί 

κεηάβαζε ηνπ σθεινχκελνπ ζηελ εθνξία θαη ηελ πξνζθφκηζε κηαο ζεηξάο 

δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία δελ πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ζηνλ νδεγφ δηαρείξηζεο
61

. Ο 

                                                           
61  Οδεγφο εθαξκνγήο: ηεο ππ αξηζκ Γ.Γ .5νηθ.2961-10/24-01-2017 «θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ 

εθαξκνγήο ηεο πξψηεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο.» Τπνπξγείν εξγαζίαο, θνηλσληθήο 
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βαζκφο εκπινθήο ησλ ππαιιήισλ είλαη κεγάινο, φπσο καθξχο είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο. 

ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο σο γξαθεηνθξαηηθήο ζπκβάιεη θαη ε απαίηεζε ησλ 

ππαιιήισλ γηα κεηαθξαζκέλα δηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ θαζψο θαη  γηα ηελ πξνζθφκηζε  

επηθαηξνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ.  Ζ ειιηπήο πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ πιεξφηεηα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ νη σθεινχκελνη, φζν θαη ζηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ππαγσγή ηνπο ζην πξφγξακκα. 

πλέπεηα ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηήζεσλ μαθληάδεη επράξηζηα  ε επηβεβαίσζε γηα ην 

αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη ζηελ παξνρή. « ζα ιέγαηε φηη ν θφζκνο απνρσξεί ηθαλνπνηεκέλνο.» (Πνιχ, 

ιίγν, θαζφινπ). 

 

Δηθφλα 6 γξαθηθή απεηθφληζε πνπ απνηππψλεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ θαηά ηελ θξίζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα γθηζέ εμππεξέηεζεο. 

 

Οη εξγαδφκελνη θξίλνπλ φηη κε ην  πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη κεγάιν. Αθνξά θπξίσο ηνλ πξψην ππιψλα ηεο ππνβνιήο ηεο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο, ηελ έγθξηζε θαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο.  Ο 

σθεινχκελνο θεχγεη έρνληαο κηα βεβαίσζε πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη κία ρξεκαηηθή παξνρή 

θαη κία πξνπιεξσκέλε θάξηα ηξαπέδεο κε ηελ νπνία κπνξεί λα απνθηήζεη θαη άιια αγαζά 

πρ πεηξέιαην ζέξκαλζεο, είδε έλδπζεο, ππφδεζεο.  Ο βαζκφο ππαγσγήο ησλ σθεινχκελσλ 

ζε παξάιιειεο παξνρέο πρ ΣΔΒΑ, ή κεησκέλα ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ή 

                                                                                                                                                                                 
αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Γεληθή γξακκαηεία πξφλνηαο. Αζήλα, 24/01/2017. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:https://goo.gl/ghXs9S 
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δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ή  αθφκε επθαηξίεο απαζρφιεζεο ή εθπαίδεπζεο 

δελ εμεηάδεηαη ζαλ παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ.  Γελ εμεηάδεηαη θπξίσο 

γηαηί ε παξακνλή ζην γθηζέ εμππεξέηεζεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ην ρξεκαηηθφ 

βνήζεκα είλαη ν θχξηνο ιφγνο πξνζέιεπζεο.  Γηαηί, ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο αθνινπζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο, πρ ε πξνζέιεπζε ηνπ σθεινχκελνπ 

ζηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζεη ηα ζρεηηθά κε ηε ιήςε ηεο prepaid θάξηαο.  

Γηαηί, νη εξγαδφκελνη ζηα γθηζέ παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, πνπ 

δελ έρνπλ ηε γλψζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηθηχσζε ηνπ σθεινχκελνπ.  Γηαηί, ε δηθηχσζε δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηαρείξηζεο. Γελ ππάξρεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πρ ΟΑΔΓ, ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο ή 

αθφκε θαη κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαπνκπή ζε 

θνηλσληθή ή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ σθεινχκελσλ. 

Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη κε ηελ εξψηεζε πνπ αθνινπζεί « γλσξίδεηε αλ νη δηθαηνχρνη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δηθαηνχληαη θαη άιιεο παξνρέο (αλαθέξεηε κεξηθέο). 

Αλαθέξνληαη νη εμήο :  

Κνηλσληθφ παληνπσιείν 25 

ΣΔΒΑ 10 

Κνηλσληθά ηηκνιφγηα ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 27 

Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.15 

Δπηδφηεζε ελνηθίνπ 3 

Μνξηνδφηεζε γηα θνηλσθειή εξγαζία 2 

Καλείο δελ αλαθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηήξημεο ησλ σθεινχκελσλ απφ πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ πρ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

ππαγσγή ζε πξφγξακκα θηινμελίαο αζηέγσλ, ζπκβνπιεπηηθή απαζρφιεζεο, ή αθφκε θαη 

ηελ πξφηαζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα κεησκέλα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ. 

Ζ δηαδηθαζία θαη νη ζπλαθφινπζεο επηβαξχλζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ. 
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Σέινο πξνζπαζψληαο λα απνηηκήζνπκε ζπλνιηθά ηε δηαδηθαζία σο πξνο ηε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ηίζεληαη νη ηξείο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο. Με ηελ εξψηεζε «πηζηεχεηε 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ ΚΔΑ επηβαξχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ πξνζζέηνληαο πξνβιήκαηα:  

 ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο  

 ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  

 ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ».  

 ηνπο εξσηψκελνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αθφκε θαη φια ηα πεδία. Οη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ εληνπίδνπλ επηβάξπλζε  θπξίσο σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Δηδηθφηεξα, 

Δπηβαξχλζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο  13 

Δπηβαξχλζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 2 

Δπηβαξχλζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 18 

Δπηβαξχλζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 11 

Όηαλ δε γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ εξψηεζε « 

Αλαθέξεηε έλα πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ.»  Διάρηζηεο είλαη νη απαληήζεηο πνπ 

δίλνληαη θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ινηπψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο θνηλσληθήο δηεχζπλζεο απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

παξαιαβή αηηήζεσλ, ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θφζκνπ ζρεηηθά κε ην Κ.Δ.Α θαη ζηελ 

απαζρφιεζε αξθεηψλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ηήξεζε θαη θχιαμε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ.  

Αλαθνξά επίζεο γίλεηαη ζην εξγαζηαθφ ζηξεο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή 

πξνζέιεπζε θφζκνπ. Δπηζεκαίλεηαη  εηδηθά απφ εηδηθφηεηεο, πνπ κέρξη πξφηηλνο παξείραλ 

εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβνπιέο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο.  Ζ επηβάξπλζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ αθνξά ηελ εξγαζία πνπ πξνζηίζεηαη ζην ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ 

ησλ Γήκσλ ην νπνίν εδψ θαη αξθεηά ρξφληα δελ αλαλεψλεηαη. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη παξαηεξήζεηο ηεο Γ/ληξηαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζρεηηθά 

κε ην θαζεζηψο πξνζιήςεσλ πνπ επηθξαηεί ζηνπο Γήκνπο «νη πξνζιήςεηο είλαη ηδηαίηεξα 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε θαη ζηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ππάξρνπλ 
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θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε κία ηππνιαηξία, πνπ νδεγεί ζηελ κείσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Οη ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο επίζεο είλαη ζεκαληηθφ ζέκα.  

Πξφβιεκα απνηειεί ν ρξφλνο ιήμεο ησλ ζπκβάζεσλ, δελ ππάξρεη ζπλέρεηα ζε πνιιέο δξάζεηο 

θαη έξγα, ππάξρνπλ ρξνληθά θελά, θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη καηαηψζεηο. Πηζηεχσ φηη ην 

δεκφζην δελ πξέπεη λα επελδχεη ζε ηφζν ζχληνκεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηελ θάιπςε πάγησλ 

αλαγθψλ ηνπ. Η ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ δελ βνεζά ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηηο παξερφκελεο απφ ην δεκφζην ππεξεζίεο….» 

Ζ απάληεζε πνπ δφζεθε φηαλ δεηήζεθε λα κεηαθηλεζεί πξνζσπηθφ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ήηαλ ιαθσληθή θαη ζαθήο «….Γελ ππάξρεη θφζκνο γηα ηελ 

θαηλνχξγηα δξάζε  αο επηιεθζεί ε θνηλσληθή ππεξεζία λα βνιεπηεί εθ ησλ ελ ’φλησλ ……». 

Απνηέιεζκα, ζηα γθηζέ εμππεξέηεζεο, εηδηθά ζην εμάκελν ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, 

πέξαζε κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

λνζειεχηξηεο, θνηλσληνιφγνη θνθ.  ήκεξα ην πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζε δχν δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο Γ.Δ ηνπ ηκήκαηνο παξνρήο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, πνπ παξάιιεια κε άιια 

θαζήθνληα, παξαιακβάλνπλ θαη ηηο αηηήζεηο ηνπ Κ.Δ.Α.  Αλακέλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

θέληξσλ θνηλφηεηαο κε ηελ πξφζιεςε δχν θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ελφο δηνηθεηηθνχ 

ππαιιήινπ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κφληκε ιχζε ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζνχλ νη παξαηεξήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ Γ/ληξηα 

Γηνηθεηηθνχ ζην άθνπζκα ηεο αλάιεςεο ηεο λέαο αξκνδηφηεηαο. «…Η πηινηηθή εθαξκνγή 

ηνπ Κ.Δ.Α ήηαλ θεξαπλφο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Γήκνπ.  Σε κία βδνκάδα έπξεπε λα 

βξεζεί θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ εμππεξέηεζε πνηνο μέξεη πφζσλ σθεινχκελσλ.  Καλέλαο 

δελ είρε θαηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ ησλ απφξσλ ζηελ πφιε. Γελ ιέσ ην Κεξαηζίλη- Γξαπεηζψλα 

είλαη έλαο θησρφο Γήκνο ηεο Αηηηθήο, αιιά θαλείο κέρξη ηψξα δελ μέξεη πφζν, είκαζηε θαη 

κεγάινο δήκνο 91.000 θφζκνο.  Καη κέζα ζην θαινθαίξη, Ινχιην κήλα, λα κε ρνξεγήζεηο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηηο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη;  Καη θαιά γηα αξρή αο πάκε ζηελ αίζνπζα 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ  αλ ζπκθσλήζεη θαη ε δηνίθεζε.  Τνπιάρηζηνλ είλαη θαη θαιά 

θιηκαηηδφκελε γηα ην θαινθαίξη κεηά  βιέπνπκε.  Θα κπνξνχζακε λα είρακε ελεκεξσζεί λα 

ην πξνγξακκαηίζνπκε θαιχηεξα θαη γηα ην θφζκν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. ….» 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πξνζσξηλή ιχζε ζηέγαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπλερίδεηαη κέρξη ηψξα. 
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Εεηήκαηα ζπληνληζκνχ ζίγεη ζηελ ζπλέληεπμε ηνπ ν Γ/ληήο ησλ ΚΔΠ ηεο πφιεο. «…. 

Γελ ππήξμε ελεκέξσζε νχηε απφ ην Γήκν, νχηε απφ ην Υπνπξγείν. Ο Γήκνο έζηεηιε θφζκν λα 

εθπαηδεπηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ ρσξίο λα ελδηαθεξζεί γηα ηα ΚΔΠ. Τν ππνπξγείν δελ 

ελεκέξσζε επίζεκα ηα ΚΔΠ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, δελ ππήξμε θακία αλαθνξά γηα ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Άλνημε ειεθηξνληθά κηα αίηεζε φπσο ηφζεο εθαξκνγέο . 

Καη εκείο απιά ζπκπιεξψλακε.  ΤΑ ΚΔΠ δελ θξαηνχλ δηθαηνινγεηηθά  ζε θακία εθαξκνγή, 

κε εμαίξεζε ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ην ΚΔΑ. Ξαθληθά άξρηζε θφζκνο λα πεγαηλνέξρεηαη 

κεηαμχ Γήκνπ θαη ΚΔΠ γηαηί αηηήζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δελ κπνξνχζαλ λα 

ππνβιεζνχλ απφ καο. ‘Η εξρφηαλ θφζκνο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο γηα δηνξζψζεηο ζε 

ΑΦΜ θαη ΑΜΚΑ. Καλνληθφο αηθληδηαζκφο.  Μάζακε ηελ εθαξκνγή ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ 

απφ ηα πνιιά πήγαηλε θαη έια. Τνπιάρηζηνλ κεηά ηελ παλειιαδηθή εθαξκνγή είκαζηε 

ελήκεξνη γηα ην ηη καο αλαινγεί. Η θαηάζηαζε είλαη θαιχηεξε ηψξα, φρη φηη ην πξφγξακκα 

δελ έρεη θελά. Έλα πξνλνηαθφ πξφγξακκα πνπ δίλεη θάπνηα ρξήκαηα θαη απηφ είλαη φιν. Έρεη 

θελά πνπ δπζθνιεχνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δπίζεο ε εκπινθή ηφζσλ ππεξεζηψλ είλαη έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα…» 

Σελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζίγεη ν Γ/ληεο πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Σ.Π.Δ  ζηελ ζπλέληεπμε ηνπ  «……Δκείο εξγαδφκαζηε θαη νθείινπκε λα ελεκεξψλνπκε 

γηα ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο καο. Ο δεκφηεο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα φια φζα ηνλ 

αθνξνχλ. Αλ θαη ππάξρεη ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ κε θχξην πξννξηζκφ ηελ πξνβνιή ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ν δεκφηεο δελ ελεκεξψλεηαη ζσζηά θαη έγθαηξα. Όπνπ δελ ππάξρεη 

ελεκέξσζε δελ ππάξρεη θαη ζσζηφ απνηέιεζκα δνπιεηάο.  Η ζσζηή ελεκέξσζε είλαη 

πξνυπφζεζε ζηελ λέα δεκφζηα δηνίθεζε.  Καηαβάινπκε πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, δεο ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηψξα 

θάλνπκε θαη θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ θαη εηνηκάδνπκε ηνλ νδεγφ ηνπ δεκφηε…… Γηα λα 

έρνπλ απνηέιεζκα νη φπνηεο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα είλαη ζσζηά πξνγξακκαηηζκέλεο, λα 

έρνπλ ηε ζπλαίλεζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Γηα ην ΚΔΑ, ζπκάκαη πνπ 

ςάρλακε ππνινγηζηέο θαη ηειέθσλα πέξζη ην θαινθαίξη γηα λα ζηήζνπκε ην γξαθείν 

εμππεξέηεζεο ζηελ αίζνπζα δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  Δθεί είλαη αθφκε.  Θπκάκαη πνπ είπαλ 

φηη ην ππνπξγείν ζα ζηείιεη εθηππσηέο θαμ θαη αλαιψζηκα. Γελ ήξζε ηίπνηα, νχηε 

επηρνξήγεζε ήξζε…… Ο Καιιηθξάηεο έπξεπε λα γίλεη, ε πξαγκαηηθφηεηα δείρλεη φηη 

ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε θαη βειηηψζεηο. Οη Γήκνη έγηλαλ κεγαιχηεξνη ζε έθηαζε, αιιά δελ 

μέξσ αλ έγηλαλ πην ηζρπξνί νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά πην απνηειεζκαηηθνί…….. Ο ξφινο ησλ 

δηεπζπληψλ πξέπεη λα γίλεη πνην νπζηαζηηθφο λα κελ είλαη απιά έλαο ηίηινο. Οη δηεπζπληέο 
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πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 

ηεο Γ/λζεο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηε θάζε Γεκνηηθή αξρή………..». 

Ζ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ θαη εληππψζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή δπλεηηθά 

δηθαηνχρσλ ζην πξφγξακκα Κνηλσληθφ επίδνκα αιιειεγγχεο θιείλεη κε ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο.  Ζ ηειεπηαία εξψηεζε δεηά απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

λα πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο  «κπνξείηε λα πξνηείλεηε κέηξα 

βειηίσζεο ηεο παξνρήο;» 

Χο κέηξα βειηίσζεο ηεο παξνρήο αλαθέξνληαη: 

 Καηάιιεια δηακνξθσκέλνο ρψξνο, ιεηηνπξγηθφο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

σθεινχκελνπο . 

 Απαζρφιεζε κφληκνπ πξνζσπηθνχ εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ κε έκθαζε φρη ζηνλ 

πξψην ππιψλα ηεο παξαιαβήο ηεο αίηεζεο φζν ζην δεχηεξν θαη ηξίην ππιψλα   

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ σθεινχκελσλ, ηεο εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο. 

 Παξνρή ζηνπο Γήκνπο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ λέαο ηερλνινγίαο, ππνινγηζηέο, 

scanner, θσηνηππηθά γηα λα εμαζθαιίδεηαη ζε φινπο ε πνηνηηθή παξνρή θαη λα 

κελ εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ πνπ δηακεζνιαβεί. 

 Τπαγσγή ζην πξφγξακκα απεπζείαο κέζσ taxis, φπσο πρ ζπκβαίλεη κε ηα 

νηθνγελεηαθά επηδφκαηα.  

 Καηάξγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

σθεινχκελνπο ή ηδηψηεο ινγηζηέο.  Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο κφλν ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ & θαη ηα θέληξα θνηλφηεηαο. 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εθφζνλ ην 

πξφγξακκα είλαη αλνηθηφ, αλαδηαξζξψλεηαη θαη επαλαζρεδηάδεηαη κε βάζε λέα 

δεδνκέλα. 

 Να ππάξρεη κνληεινπνίεζε φρη κφλν ηεο αίηεζεο, αιιά θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα ή αλάθιεζεο. Να 

θαζνξίδνληαη νη θφξκεο θαη επαθξηβψο νη δηαδηθαζίεο. 
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 Να κελ δίλεηαη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ππάιιεινπ θάηη πνπ ζήκεξα επηδεηείηαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο ή 

δηαθνπήο.
62

 

 Πιεξνθφξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ φζσλ ππάγνληαη ζην 

πξφγξακκα ίζσο κε ηελ απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ  απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ζηα email ησλ σθεινχκελσλ.  

 Δπηθαηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο εηδηθά σο πξνο ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ σθεινχκελσλ. Γηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν εμάκελνο 

ζρεδηαζκφο ζαλ βάζε γηα ηε ρνξήγεζε  θαη λα δίλεηαη κε βάζε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ σθεινχκελσλ ε νπνία ζα δηαζπλδέεηαη 

ειεθηξνληθά κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο, αιιά θαη κε 

θνξείο φπσο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ΟΑΔΓ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

δηαζχλδεζε ηνπ σθεινχκελνπ κε άιιεο θνηλσληθέο παξνρέο. 

 Απζηεξφηεξνο έιεγρνο θαη ηηκσξία ζε πεξηπηψζεηο εμαπάηεζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ σθεινχκελσλ.  Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο κηθξνεπηρεηξεκαηηψλ κε κεδεληθά 

εηζνδήκαηα, ή αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε αδήισηεο κνξθέο εξγαζίαο.  Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη θξηηήξηα δηαβίσζεο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ΚΔΑ θαη φρη κφλν πεξηνπζίαο ή εηζνδήκαηνο.  

 

 

  

                                                           
62  Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (25/05/2017) «Γηαδηθαζίεο δηαθνπήο 

θαηαβνιήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ,επηζηξνθήο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζέλησλ πνζψλ, αλάθιεζεο αίηεζεο θαη αλαδξνκηθήο θαηαβνιήο .»  Αξ.Πξση. Γ26/νηθ24152/57, Αζήλα. 
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πκπεξάζκαηα 

Ζ εθαξκνγή ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο, φπσο θαη ηνπ λνκνζρεδίνπ 

παξνρήο δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αλαζθαιίζησλ θαη πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ πξφζθαηα λέεο αξκνδηφηεηεο, πνπ νη Γηεπζχλζεηο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ησλ 

Ο.Σ.Α αλέιαβαλ θαη’ επηηαγή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, πξφζζεηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

κεηαθέξζεθαλ κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, Καιιηθξάηεο.  Ζ αλάιεςε αληίζηνηρσλ 

ππνρξεψζεσλ ζπλήζσο δελ ζπλνδεχεηαη νχηε κε επηπιένλ πξνζσπηθφ, νχηε κε άιινπο 

πξφζζεηνπο πφξνπο. Οη Ο.Σ.Α αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο πινπνίεζεο ηεο λέαο παξνρήο.  

Αλαιακβάλνπλ επίζεο ην θφζηνο ηεο φπνηαο δπζιεηηνπξγίαο απφ ηελ εθαξκνγή γηαηί 

ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη αλάκεζα ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο σθεινχκελνπο 

πνιίηεο.  Γη’ απηφ θαη γίλνληαη νη απνθιεηζηηθνί απνδέθηεο παξαπφλσλ αλ θαη δελ έρνπλ 

ιφγν ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα επηβάιινπλ ηε ιήςε κέηξσλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαζνιηθά, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 κέρξη ζήκεξα κηα ζεηξά απφ εξγαζίεο 

ζρεδηάζηεθαλ θεληξηθά θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο
63

 ρσξίο λ’ αλαθέξνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο.  Σν θξάηνο ιεηηνπξγεί 

παξεκβαηηθά ζηελ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

παξάιιεια επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Οη Γήκνη θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ λέεο πνιηηηθέο.  Αλαιακβάλνπλ δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, πνπ δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πεληαεηή 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπο.  ηελ ζπλέρεηα θαινχληαη λα αμηνινγεζνχλ ζε κέηξα θαη 

δξάζεηο ηα νπνία δελ πξφιαβαλ λα αλαιχζνπλ λα πεξηγξάςνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ηελ αχμεζε 

ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ( good governance).  

Κάζε εμσγελήο παξέκβαζε πνπ αλαηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο Οξγαληζκνχ 

ζπληζηά απεηιή  γηα ηνλ Οξγαληζκφ. (Γεσξγαθέινο, Αγαπεηνχ, 2016). 

                                                           
63 Οη ΟΣΑ δελ έρνπλ θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα, κπνξνχλ φκσο λα είλαη απνδέθηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43§2 εδ.β' ηνπ πληάγκαηνο.  
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Ζ αλάιεςε ηεο λέαο αξκνδηφηεηαο επέθεξε αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 

Γήκσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ Γ/λζεσλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, αιιαγέο 

ζηελ: 

 δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε 

ηνπ, ηελ αλάιεςε λέσλ θαζεθφλησλ επζχλεο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζε έλα λέν 

αληηθείκελν . 

 ζηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Γήκνπ ηφζν φζνλ αθνξά ηνπο απνδέθηεο ηεο λέαο παξνρήο 

φζν θαη σο πξνο ηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

(Τπνπξγείν εζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Τγείαο θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ, ΟΑΔΓ, 

ΜΚΟ θαη άιιεο νξγαλψζεηο) γηα ηελ δηθηχσζε ησλ σθεινχκελσλ. 

 ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε  κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη πιεξσκψλ. 

 ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ην ηερληθφ εμνπιηζκφ κε ηε αλαδήηεζε θαηάιιεινπ 

ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο λέαο αξκνδηφηεηαο ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην θνηλφ θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφο. 

 ηε επηθνηλσλία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε εληφο θαη εθηφο 

ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο. 

 

Χο δπζιεηηνπξγία ζηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ε 

εκπινθή κεγάινπ αξηζκνχ παξφρσλ.  Ο σθεινχκελνο κπνξεί λα αηηεζεί κφλνο ηνπ κπνξεί 

λα αηηεζεί ζε ηδηψηε ινγηζηή, ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ζηα Κέληξα 

Κνηλφηεηαο ή ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ.  Ζ κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε 

ηφζν ζην θπζηθφ φζν θαη ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ηαρχηεξε, πην 

αμηφπηζηε κε ιηγφηεξα ιάζε θαη νκνηφκνξθα εθηειεζκέλε.  Χζηφζν ν ζθνπφο δελ 

επηηειείηαη ζην ζχλνιν ηνπ.  Δλψ ππάξρεη πιήξεο θάιπςε ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη 

δηαρείξηζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή ζην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ε νπνία 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο θαη ηελ ρξήζε 

ηξαπεδηθήο θάξηαο. Γελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηνπο ππιψλεο ηεο δηθηχσζεο, ηεο εξγαζηαθήο θαη 

θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ σθεινχκελσλ.  Γελ έρεη γίλεη αληίζηνηρε πξφβιεςε 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο κε ζηφρεπζε ηελ εμαηνκηθεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηθηχσζε 

ησλ σθεινχκελσλ ζε πξφζζεηεο θνηλσληθέο παξνρέο. 
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Ζ αίηεζε ησλ πνιηηψλ, αθνινπζεί ηε κνξθή πξφηππσλ εληχπσλ (standards) ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ ηνπο κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ηνπο σθεινχκελνπο.  Ζ αίηεζε 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά.  Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο δελ 

απνηειεί παξάγνληα δπζθνιίαο ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  ηελ αίηεζε 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα ηαπηνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ πνιίηε, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο θάζε 

ππφζεζεο, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ αλά σθεινχκελν ζηελ ίδηα ζηέγε θαη νη αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή.  Ζ εγθεθξηκέλε αίηεζε ζην Κ.Δ.Α 

ζπκπιεξψλεηαη κε αίηεζε ηνπ σθεινχκελνπ γηα πξφζζεηεο παξνρέο πρ ππαγσγή ζε 

πξφγξακκα επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο, ζε δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο 

κε επηρεηξήζεηο  θνηλήο σθειείαο π.ρ γηα θνηλσληθά ηηκνιφγηα λεξνχ, ειεθηξηθνχ θιπ.  Γελ 

ππάξρεη εληαία βάζε δεδνκέλσλ ησλ σθεινχκελσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηθηχσζε 

ηνπο θαη ε απνιαβή σθειεηψλ θαη απφ άιια θνηλσληθά πξνγξάκκαηα.  Γελ ηεξείηαη 

ειεθηξνληθφο θάθεινο γηα θάζε σθεινχκελν, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ 

θνηλσληθψλ παξνρψλ πνπ απνιακβάλεη.  Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη κε θιεηδί ην ΑΜΚΑ ή ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο θαη ε κφλε πιεξνθνξία πνπ θξαηάεη ην ζχζηεκα 

αλαθέξεηαη ζηα αλαγξαθφκελα ζηελ αίηεζε.  Γελ ππάξρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηεο 

πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ηνπ Κ.Δ.Α θαη ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο άιισλ 

πξνλνηαθψλ παξνρψλ . 

   Οη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλά πεξίπησζε πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ζην πξφγξακκα θαη 

ηδηαίηεξα ε επηζχλαςε δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο θαζηζηνχλ ηε 

δηαδηθαζία γξαθεηνθξαηηθή θαη δχζθνια ειέγμηκε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λέαο 

εθαξκνγήο γηα λα είλαη επηηπρήο νθείιεη λα  ππνζηεξίδεηαη απφ: άηνκα πνπ είλαη πξφζπκα 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα θνηλνχο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηε θνπιηνχξα ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν 

πξνζσπηθφ, πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη  ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, αλ δελ είλαη 

εθπαηδεπκέλν απνδεηθλχεηαη φηη δελ γλσξίδεη επαθξηβψο ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Σα άηνκα πνπ επηιέγνληαη γηα ηηο λέεο ζέζεηο πξέπεη  λα εξγάδνληαη κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα.( ORGANISATIONAL DESIGN Victorian sector 

commission – Victoria state Government ).  

Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο δηαδηθαζίαο  ε ζηειέρσζε, ν ζσζηφο ζπληνληζκφο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ λνκνζεηηθά θαζνξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο απνηειεί απνθιεηζηηθά 

αξκνδηφηεηα ηεο εγεζίαο ηνπ Γήκνπ, πνιηηηθήο θαη ππεξεζηαθήο.  Ζ λνκνζεζία πνπ 



131 
 

δηέπεη ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηαο
64

 θαζνξίδεη θαη ηελ δηαδηθαζία, 

ηηο εμνπζίεο θαη ηηο επζχλεο, φπσο επίζεο ην βαζκφ ινγνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ, αιιά θαη 

ηνπ ΟΣΑ απέλαληη ζην ππνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, πνπ είλαη ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο ηεο  θαηαβνιήο ηνπ επηδφκαηνο ζηνπο 

σθεινχκελνπο. 

Ζ ζέζπηζε ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  Σελ 

θαηαβνιή ελφο ρξεκαηηθνχ βνεζήκαηνο, ηελ δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ θαη κε άιιεο 

θνηλσληθέο παξνρέο, ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμε απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ 

θαη νκάδσλ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε παξνρή ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη φρη κφλν 

ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζπλδηθάηα θαη θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε 

Δθθιεζία. 

Ζ έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ πνιχπιεπξε ζηήξημε θάζε λνηθνθπξηνχ κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπ.  Να ππάξμεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο κε 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο πνπ αθνξά αλήιηθα  ηέθλα.  Να ππάξμεη εηδηθή 

κέξηκλα γηα ηνπο πξαγκαηηθά αλίθαλνπο πξνο εξγαζία ιφγσ ειηθίαο ή αλαπεξηψλ θαη 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηελ παξνρή ηνπ βνεζήκαηνο ζε ζρέζε κε άηνκα ηθαλά λα 

εθπαηδεπηνχλ θαη λα εξγαζηνχλ. 

Να γίλεη εμνξζνινγηζκφο ζηελ παξνρή ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη λα ππάξμεη εληαίν κεηξψν δηθαηνχρσλ, πνπ ζα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ, επαιεζεχζεηο θαη νπζηαζηηθφηεξν έιεγρν.  Οη 

πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα  πξέπεη λα γίλνπλ πην απζηεξέο, ψζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη ε πνιηηεία λα αλαθαιεί ή λα δηαθφπηεη ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο θαη λα 

αλαδεηά αρξεσζηήησο θαηαβαιιφκελα πνζά.  Ζ δηαδηθαζία πξέπεη λα απινπνηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ πξνζθφκηζε πξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                                           
64

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ Ν.4389/2016 «επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α ’94) ,φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 22 ηνπ Ν.4445/2016 (Α 236).Καη Οη δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ Γ.Γ.5νηθ 2961 -10/24-01-2017 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

απφθαζεο «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο» 

Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: https://goo.gl/P21N3b 
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Οη πνιηηηθέο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, φπσο ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, 

νθείινπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο κε ζηφρν ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ 

νκάδσλ θαη θπξίσο ηελ επαλέληαμε αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Σν χςνο επηδφηεζεο 

ησλ θαζνιηθψλ επηδνκάησλ είλαη ρακειφ.  Οη παξνρέο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάια θελά 

θαη πςειή πφισζε.  Ζ πςειή θνξνδηαθπγή εληείλεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξνρήο επηδνκάησλ, άηνκα πνπ θνξνδηαθεχγνπλ έρνπλ ζπρλά πιενλεθηηθφηεξε πξφζβαζε 

ζηα επηδφκαηα, ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ εηζνδεκάησλ πνπ δειψλνπλ.( Γαθέξκνο, 

Παπαζενδψξνπ, 2011). 

Ζ πινπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο ζρεδηάδεηαη 

ζε θεληξηθφ επίπεδν, αιιά πινπνηείηαη απφ ηελ πιεζηέζηεξε ζηνλ πνιίηε δηνηθεηηθή αξρή, 

ηνπο  ηξηαθφζηνπο είθνζη πέληε (325) Γήκνπο ηεο ρψξαο.  ε ηνπηθφ επίπεδν δελ ππάξρνπλ 

επαξθείο θαηαγξαθέο ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ.  Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή αζθείηαη νξηδφληηα 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ ή νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ πεξηνρψλ.  Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ ζπζηάζεθαλ ζε δνκεκέλεο ππεξεζίεο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε (Ν.3852/2010) θαη ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ρσξίο ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο.  ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νη θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ είλαη δηνηθεηηθά αλίζρπξεο θαη ειιηπψο ζηειερσκέλεο γηα λα 

παξέρνπλ πνηνηηθή εμππεξέηεζε.  Χζηφζν ην πξφγξακκα έδσζε ηελ επθαηξία ζε αξθεηνχο 

Γήκνπο, πνπ δελ δηέζεηαλ πξφζβαζε ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο λα ηηο πξνζεγγίζνπλ.  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα πεξηζψξηα ή θνληά ζηα πεξηζψξηα 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο βειηίσζαλ κεξηθψο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο.  Ο βαζκφο 

απνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζ’ απηφ, δηθαηνχρσλ θαη 

πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ, είλαη πςειφο.  

Ζ κηθξή δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο δελ 

επηηξέπεη ηελ ζε βάζνο αμηνιφγεζε ηνπ.  Πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία δελ εμαξηάηαη κφλν απφ κηα 

θαιά ζρεδηαζκέλε εθαξκνγή.  Δμαξηάηαη θαη απφ ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ππνζηήξημεο γηα 

ην πξφγξακκα απηφ θαζ’ απηφ ζην εζσηεξηθφ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θνξέσλ, φπσο ε Δθθιεζία, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ. Δμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θαη απφ ην κέγεζνο 

ηεο θξίζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Ηζηνξηθά, ε πιεζπζκηαθή εηεξνγέλεηα ιεηηνχξγεζε 
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πεξηνξηζηηθά ζηελ πξνζπκία ρξεκαηνδφηεζεο θνηλσληθψλ δαπαλψλ.  Πηζαλή φμπλζε ησλ 

μελνθνβηθψλ αληηδξάζεσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ εδξαίσζε ηνπ 

Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο. 

πλνςίδνληαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα  ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.  Ζ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ, κε 

ηελ αλαδήηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη 

πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο.  Σν ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα 

απνδεζκεπηεί απφ ηελ πνιχπιεπξε ελδνγελή θξίζε.  Οθείιεη λα ζπλδέζεη ηνλ βαζκφ ηεο 

αλάγθεο κε ηε δίθαηε θάιπςε ηεο.  Γελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί  κε απηνζρεδηαζκνχο θαη εθ 

ησλ πζηέξσλ.  Οθείιεη λα ζρεδηάδεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη.  Οη απνθάζεηο γηα κηα 

ζπγθξνηεκέλε κεηαξξχζκηζε, πνπ ζα αλαθαιχπηεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζα 

ζεκειηψλεη πξαγκαηηθή θνηλσληθή επεκεξία πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο.  Ζ ζηφρεπζε ζηελ 

πνηφηεηα δσήο γηα φινπο, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κε ηε ιήςε κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε & κε ηαπηφρξνλε αλάζεζε επζπλψλ θαη έιεγρν 

πξέπεη λα είλαη ν ράξηεο πιεχζεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. 
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Παξάξηεκα  

1. Φφξκα Αλάθιεζεο Αίηεζεο 

  



142 
 

2. Φφξκα Έληππν πλαίλεζεο
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3. Έληππν Δξσηεκαηνιφγην 

 

Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε» 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ηα  ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ 

Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο. Ζ έξεπλα απεπζχλεηαη ζηνπο άκεζα εξγαδφκελνπο ζην παξαπάλσ 

αληηθείκελν, αιιά θαη ζ’ φζνπο εκπιέθνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή (δηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ .)  

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 

ηίηιν: «Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη κεηαξξχζκηζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε: ε 

πεξίπησζε ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο» 

Όιεο νη απαληήζεηο είλαη ζσζηέο αλ ζπκθσλνχλ θαη εθθξάδνπλ απηφ πνπ πξάγκαηη 

πηζηεχεηε . 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

(Υξεζηκνπνηήζηε έληνλν ρξψκα (bold) γηα ηελ επηινγή ζαο ή ζπκπιεξψζηε ηελ απάληεζή 

ζα.)  

1 .Τπεξεηείηε ζην Γήκν  

0-5 έηε ….             5-10 έηε  ….          15 έηε θαη άλσ  

 

2. Δξγάδεζηε ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο  

0-5 έηε  ….        5-10 έηε……                 15 έηε θαη άλσ ……. 
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 Δξγάδνκαη ζ άιιν αληηθείκελν …… 

 

3. Ζ ζέζε πνπ θαηέρεηε ζην Γήκν   

  Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο …        Πξντζηάκελνο ηκήκαηνο…    Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο  

 

4. Ο Γήκνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ  Καιιηθξάηε επσκίζζεθε κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο πνιηηηθήο,   πηζηεχεηε φηη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ  απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΟΣΑ; 

Α) Καζφινπ                  Β) λαη δεκηνπξγεί        Γ)  είλαη αλαπνθεχθην            

 

5.. Πηζηεχεηε φηη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο ,  ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε;    

Α) απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε………….Β )απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Γ) κε άιιν 

ηξφπν.......... 

 

6. Αλαθέξεηε έλα επηρείξεκα ζρεηηθά…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο  απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζεσξείηε φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ  θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

δήκνπ; 

Α) λαη............     Β) φρη.......... 
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 Αλ λαη, πνην πηζηεχεηε φηη είλαη  ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ?  

  ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

 

8. Δλεκεξσζήθαηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΚΔΑ .  

 Απφ ην θφζκν πνπ άξρηζε λα ζπξξέεη ζην Γεκαξρείν 

 Απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο  

 Δθπαηδεχηεθα γηα απηφ  

 Απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Γήκνπ. 

 

9. Σν πξφγξακκα Κνηλσληθφ εηζφδεκα Αιιειεγγχεο είλαη : 

 πξνλνηαθφ πξφγξακκα  

 επηζηηηζηηθφ πξφγξακκα  

 πξφγξακκα θνηλσληθήο επαλέληαμεο 

 Όια ηα παξαπάλσ  

 

10. Ζ Γηεχζπλζε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ  έρεη θαη άιια 

θνηλσληθά πξνγξάκκαηα φπσο ( αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ έλα) . 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

11. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ΚΔΑ  εληνπίδεηε δπζιεηηνπξγίεο, πνπ 

νθείινληαη ζε  

 έιιεηςε ζπληνληζκνχ θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο, 

 έιιεηςε εηνηκφηεηαο ησλ δήκσλ,  
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 έιιεηςε πξνζσπηθνχ,  

 έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη εμνπιηζκνχ,  

 έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ,  

 έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ 

 έιιεηςε πξνγξακκαηηζκνχ   

 άιιεο 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

12.Σν δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη :  

 Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Τπνπξγείν θαη ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

 Ζ δηαζχλδεζε ησλ σθεινχκελσλ  κε πξφζζεηεο παξνρέο. 

 

13. Σν δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ είλαη : 

 Ζ ειιηπήο πιεξνθφξεζε  

 Ο εθλεπξηζκφο θαη ε έληαζε  

 Ζ αδπλακία ζπλελλφεζεο.  

 Ζ  αζξφα πξνζέιεπζε . 

 Άιιν (αλαθέξεηε πνην 

)……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

14.  Τπάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ πνπ νθείινληαη:  

 ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

 ε πξνβιήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

 ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ 



148 
 

 ε αδπλακία ζπλελλφεζεο. 

 ηελ  ππεξβνιηθή πξνζέιεπζε θφζκνπ. 

 

15. Θα ραξαθηεξίδαηε ηελ δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο ησλ σθεινχκελσλ σο  

      Καιή …….κέηξηα…………. θαθή….. 

 

16. Πνηνλ  εληνπίδεηε σο ην θπξηφηεξν ιφγν δπζαξέζθεηαο ησλ σθεινχκελσλ. 

 Σελ κεγάιε αλακνλή  

 Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο  

 Διιηπή πιεξνθφξεζε  

 Καζπζηεξήζεηο απφ ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

  Άιιν 

…………………………………………………………………………………… 

17. ζα ιέγαηε φηη ν θφζκνο απνρσξεί ηθαλνπνηεκέλνο  

  Πνιχ ………..ιίγν …………θαζφινπ………… 

 

18 .Γλσξίδεηε αλ νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηθαηνχληαη θαη άιιεο παξνρέο .   

Αλαθέξαηε κεξηθέο………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

19. Πηζηεχεηε φηη ε  εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο  επηβαξχλεη  ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  πξνζζέηνληαο πξνβιήκαηα : 

 ηελ ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο 

 ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  
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 ηελ θαζεκεξηλφηεηα  θαη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  

 

20.  Αλαθέξεηε έλα πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

 

21. Μπνξείηε λα πξνηείλεηε κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο  ΣΟΤ ΚΔΑ 

.……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

   


