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Πεπίλητη 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζε 

δηάθνξεο κνξθέο) έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ελψ ζηελ Διιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο αδπλακίεο θαη ηα θελά ηνπ ειιεληθνχ 

θαηεγνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν Διάρηζην Δγγπεκέλν 

Δηζφδεκα, σο ην «έζραην δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο», εμαζθαιίδεη έλα ειάρηζην 

εηζφδεκα γηα ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ επαξθήο πφξνπο. Έηζη βνεζά ζηε ζπγθξφηεζε 

κηαο ζχγρξνλεο θαη αιιειέγγπαο θνηλσλίαο, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, φπνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζν 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο δελ πέθηεη θάησ απφ κηα ζηνηρεηψδε εηζνδεκαηηθή 

βάζε, αληίζηνηρε ελφο επηπέδνπ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

  



 

vi 

 

Guaranteed Minimum Income, European Experience, European 

Union Policies 

& its Implementation in Greece 

 

 

Key-words: Minimum Guaranteed Income, Poverty, Extreme Poverty, Social Exclusion, 

Integration in employment, Access to social services, Guaranteed social income. 

 

 

Abstract 

The application of the Guaranteed Minimum Income in the EU has been introduced several 

year ago, while in Greece it was institutionalized in order to overcome the weaknesses and 

shortfalls of the Greek categorical system of social protection. The guaranteed minimum 

income, as the “utmost net of social protection”, ensures a minimum income for all 

individuals who do not have sufficient financial resources. This helps to build a modern 

and solidarity-based society to combat poverty and social exclusion, where the public 

social protection system does not allow any of its members to fall below a settled basic 

income which guarantees a decent standard of living. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

1.1. Διζαγυγή 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία 

ελφο νινθιεξσκέλνπ δηρηπνχ αζθάιεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο πην επάισηεο θαηεγνξίεο 

ηνπ πιεζπζκνχ φπσο νη θησρνί, νη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνη θ.ιπ.. Όληαο θνληά ζην 

«λνηηνεπξσπατθφ κνληέιν θνηλσληθνχ θξάηνπο», φπσο απηφ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ 

Ferrera (1996), ην ειιεληθφ θνηλσληθφ θξάηνο δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηηο 

αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη πνιχ κηθξφηεξε ζεκαζία ζηηο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο. Ωο 

ζπλέπεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηνλ αζθαιηζηηθφ δεζκφ βξίζθνληαη ζπλερψο ζε επηζθάιεηα (Ferrera, 1996). 

Σν γεγνλφο φηη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο αδπλαηνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην πξνζηαζίαο, ζπληζηά απνηπρία ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο κε 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζπλεθηηθνχ θνηλσληθνχ δηρηχνπ 

αζθαιείαο. ε απηφ ζπκβάιινπλ επίζεο παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (πνπ έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ζην πεδίν 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ), ε επηθέληξσζε ησλ  

παξεκβάζεσλ ζε θιαζζηθέο κνξθέο επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηέινο ε πεξηνξηζκέλε ζηφρεπζε ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη άληζε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηφρνπ θαζψο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ.  Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ε εμάιεηςε ηεο απφιπηεο 

εμαζιίσζεο, κε άιια ιφγηα ε παξνρή ελφο «θνηλσληθνχ δηρηχνπ αζθαιείαο» απνηειεί 

έλα απφ ηνπο ζεκειηψδεηο  ζθνπνχο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (ΔΔΔ) κπνξεί λα απνηειέζεη εθείλν ην εξγαιείν 

πνπ ζα αλαδηακνξθψζεη ην θνηλσληθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα, κε γλψκνλα ηε 

δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ επηδνκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ηε δηακφξθσζε ελφο δηρηχνπ αζθαιείαο γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο 
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1.2. Γομή ηηρ επγαζίαρ 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα γίλεη πξσηίζησο θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ΔΔΔ ζηα πξνλνηαθά ζπζηήκαηα ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ. Έπεηηα ζα δηεξεπλεζεί ν 

επηζηεκνληθφο θαη ν πνιηηηθφο δηάινγνο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ζην ειιεληθφ 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηηο λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί επί ηνπ ζέκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα 

δηεξεπλεζεί ην κνληέιν εθαξκνγήο πνπ εθαξκφδεη ε ρψξα καο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζην πξνλνηαθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ζα γίλεη κηα 

ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηφζν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο φζν θαη άιισλ νξγαληζκψλ. θνπφο ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο είλαη λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε, νη δπλαηφηεηεο αιιά θαη νη ελδερφκελεο αδπλακίεο ηεο εηζαγσγήο ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ ΔΔΔ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ κηα ζεηξά 

απφ πξνηάζεηο γηα ηελ πην εχξπζκε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ζην ειιεληθφ πξνλνηαθφ 

ζχζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

ΦΣΩΥΔΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ, ΒΑΙΚΟ 

ΔΓΓΤΗΜΔΝΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΚΑΙ ΔΛΑΥΙΣΟ 

ΔΓΓΤΗΜΔΝΟ ΔΙΟΓΗΜΑ: ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ 

ΑΠΟΑΦΗΝΙΔΙ 

 

2.1.   Διζαγυγή 

Ζ φμπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε  απνηπρία 

ησλ δηρηπψλ αζθαιείαο λα εθκεδελίζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, ε πνξεία 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ πνιηηψλ, θέξλεη ην ζέκα ηνπ Βαζηθνχ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (ΒΔΔ) 

ζην πξνζθήλην ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο (Γεψξκαο, 2006). 

 

2.2. Η θευπηηική ιδέα ηος Βαζικού Δγγςημένος Διζοδήμαηορ και η 

πολιηική καηεύθςνζη ηος Δλάσιζηος Δγγςημένος Διζοδήμαηορ 

ζηην Δςπυπαφκή Ένυζη. 

Ωο Βαζηθφ Δγγπεκέλν Δηζφδεκα (Basic Income Guarantee - BIG) ελλνείηαη ε θξαηηθή 

εγγχεζε, φηη φινη νη πνιίηεο  ελφο θξάηνπο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ έλα επαξθέο εηζφδεκα, 

ρσξίο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ  ηδέα 

ηνπ ΒΔΔ παξνπζηάδεη έλα ηζηνξηθφ βάζνο, κε ππνζηεξηθηέο απφ φιεο ηηο πνιηηηθέο 

θαηεπζχλζεηο.  

Απφ ην 1796 ν Thomas Paine γξάθεη ζην “Agrarian Justice”, ηελ πξφηαζε ηνπ γηα κηα 

εθαξκνγή ηνπ ΒΔΔ, φπσο θαη εθαξκφζζεθε ζηελ Αγγιία. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 

1930 ην ΒΔΔ, πξνηάζεθε θαη πάιη απφ ην Social Credit Movement, φπσο επίζεο 

αξγφηεξα θαη απφ ηνπο γεξνπζηαζηέο ησλ ΖΠΑ (Γθφξδ, 1986. Murray, 1997). Ο Milton 

Friedman (1962), παξνπζηάδεη κηα λενθηιειεχζεξε εθδνρή κε ηνλ αξλεηηθφ θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη ηελ εμαζθάιηζε κέζσ απηνχ ελφο ΔΔΔ θαη ην νπνίν ζα αληηθαζηζηνχζε 
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φιεο ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο παξνρέο. ’ φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαζψο θαη ζηηο 

αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν δηάινγνο γχξσ απφ ην Βαζηθφ Δηζφδεκα (ΒΔ) ππήξμε 

έληνλνο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεσξνχλ φηη ην ΒΔΔ εθθξάδεη ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ ζε κηα θνηλσλία, απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε κε ηε θξάζε «δηθαίσκα ζην ειάρηζην» (Μαξαγθφο & 

Αζηξνπιάθεο, 2010).  

Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο, γηα ηνπο νπαδνχο ηνπ ΒΔ είλαη φηη ζπληζηά (Fitzpatrick, 

1999,3): 

Tν εηζφδεκα πνπ παξέρεηαη άλεπ νξψλ ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε ζε θάζε άλδξα, 

γπλαίθα θαη παηδί σο έλα αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ζπλεπψο ρσξίο 

αλαθνξά ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εξγαζηαθή ζηαδηνδξνκία, ηελ πξφζεζε πξνο αλαδήηεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ή ην εάλ είλαη θάπνηνο έγγακνο ή φρη.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαιιηεξγείηαη ηδηαίηεξα ε ηδέα ηεο πξνψζεζήο ηνπ. Σν 1986 

ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Γίθηπν ησλ Τπνζηεξηθηψλ ηνπ Βαζηθνχ Δηζνδήκαηνο (Basic 

Income Earth Network – BIEN) θαη κεηεμειίρζεθε ζε Παγθφζκην Γίθηπν Βαζηθνχ 

Δηζνδήκαηνο (Basic Income Earth Network) ην 2004 (Caputo,2012) . Απφ ην 2004 ην 

Γίθηπν επεθηάζεθε ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Σν θπξίαξρν ζέκα ζπδήηεζεο αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ελφο εηζνδήκαηνο πνπ ζα 

ρνξεγείηαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο ζε φινπο, ζε αηνκηθή βάζε, ρσξίο ηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ 

ησλ δηθαηνχρσλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην  εάλ εξγάδνληαη. ην ΒΗΔΝ ζπκκεηέρνπλ 

αθαδεκατθνί, ζπνπδαζηέο θαη πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ θνηλσληθή πνιηηηθή 

θαζψο θαη άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο (Μαξαγθφο & Αζηξνπιάθεο, 2010). 

Ζ ζπδήηεζε γηα ην ΒΔ γίλεηαη πην έληνλε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη 

εληεχζελ. ηε Γαιιία εθείλε ηελ πεξίνδν, ζεζκνζεηείηαη ην Διάρηζην Δηζφδεκα 

πκπεξίιεςεο (ΔΔ) (Rosanvallon, 2003) ελψ ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ έληνλνο ν 

δηάινγνο γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ 35ψξνπ (Eydoux, 2015) .  

Σν έηνο 2017 απνηέιεζε έηνο αηρκήο γηα ην ΒΔ, θαζψο πνιιέο θπβεξλήζεηο θαη ηδησηηθέο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο αλέπηπμαλ θαη μεθίλεζαλ αλεμάξηεηα πεηξακαηηθέο δνθηκέο ζηελά 

ζπλδεδεκέλσλ πνιηηηθψλ (BIEN Α). Σέζεθε ζηνλ πξνεθινγηθφ δηάινγν ησλ ηειεπηαίσλ 

εθινγψλ ζηε Γαιιία (Chollet Mona, 2016), απνξξίθζεθε κε δεκνςήθηζκα ζηελ 
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Οιιαλδία ελψ ζηε Φηιαλδία εθαξκφδεηαη πηινηηθφ πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ 

αθφκε επίζεκα απνηειέζκαηα (BIEN α, β).   

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) δελ ππάξρνπλ αθφκε ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο ΒΔΔ. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε Φηιαλδία ην έρεη εηζάγεη πηινηηθά, ζε κηα πεξηθέξεηα, ελψ 

επίζεο ζε πηινηηθφ επίπεδν ζπδεηείηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηε Γαλία. Ωζηφζν, ε ζπδήηεζε 

πεξί απηνχ έρεη νδεγήζεη ζηελ εθαξκνγή ιηγφηεξν θηιφδνμσλ πνιηηηθψλ φπσο απηψλ ηνπ 

Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (ΔΔΔ) (Minimum Income Guarantee), πνπ είλαη ε 

δηαζθάιηζε ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ππφ φξνπο. Ο γεληθφο ζηφρνο βέβαηα, ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΔΔ, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσληθή 

παξέκβαζε ελάληηα ζηε θηψρεηα, ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Σν ΔΔΔ είλαη έλα εηζφδεκα πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζηα άηνκα ή ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηε λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα, ζχκθσλα 

πάληα κε θάπνηα θνηλσληθά πξφηππα. 

Ζ πνιηηηθή ηνπ ΔΔΔ έρεη θαηεγνξηαθφ ραξαθηήξα θαη δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ απηψλ πνπ 

είλαη ελήιηθεο θαη αλίθαλνη πξνο εξγαζία (βαζηθή ζχληαμε ειηθησκέλσλ θαη αλαπήξσλ) 

απηψλ πνπ έρνπλ ρακειφ κηζζφ (π.ρ. αξλεηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο) ή είλαη άλεξγνη 

(επίδνκα αλεξγίαο, θνηλσληθφ βνήζεκα αλέξγσλ ) θαη ηα παηδηά (νηθνγελεηαθά 

επηδφκαηα). Ζ πνιηηηθή ηνπ ΔΔΔ εκθαλίζηεθε, επίζεο, ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη είλαη 

πάληνηε επηιεθηηθή. ην κεηαπνιεκηθφ θαπηηαιηζκφ ην αίηεκα γηα ζηνηρεηψδε θαη φρη 

βαζηθή θνηλσληθή πξνζηαζία ζε φζνπο είλαη αλίθαλνη πξνο εξγαζία δηαηππψζεθε ην 1944 

απφ ηνλ Friedrich Hayek (Hayek, 1944), σο ειάρηζηε αζθάιεηα απηψλ πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγνξά θαη ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ζηελ πξφηαζε ηνπ αξλεηηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο απφ ηνλ Milton Friedman ην 1962 (Friedman, 1962). 

Δπίζεο νη πνιηηηθέο γηα ην ΔΔΔ δηαθνξνπνηνχληαη θαη πνηθίιινπλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ηνπο απφ ην θάζε θξάηνο κέινο. Ζ θάζε ρψξα έρεη ηε δηθή ηεο θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ 

έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηεο ζπλζήθεο. 

Άιισζηε ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην ηη είλαη θηψρεηα θαη πψο πξέπεη 

λα ππνινγηζζεί. Απηφ θπξίσο βαζίδεηαη ζηηο εζληθέο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζέζε θαη ην ξφιν ησλ απνδεθηψλ θαηψηαησλ θνηλσληθψλ επηπέδσλ, θπξίσο ζην ζέκα ηνπ 

εηζνδήκαηνο. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ζεζκνζεηήζεη θνηλσληθά επηδφκαηα (αλεξγίαο, 

παηδηνχ, θαηνηθίαο θ.ά.), καδί κε ηα πξνγξάκκαηα απνηξνπήο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο 
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(ηχπνπ ΔΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα εγγπεζνχλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο ηθαλνπνηεηηθνχο πφξνπο 

ψζηε λα «δνπλ κε αμηνπξέπεηα» ή λα ηθαλνπνηνχλ ηηο «πξψηεο αλάγθεο» ηνπο 

(Μαηζαγγάλεο, 2013). 

2.3. Οι οπιζμοί ηηρ θηώσειαρ και ηος κοινυνικού αποκλειζμού  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζηελ ΔΔ έγηλε κηα ζηξνθή απφ ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ θηψρεηαο ζηε κειέηε ησλ 

πξνβιεκάησλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οη έλλνηεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ είλαη ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο, αιιά δελ είλαη ηαπηφζεκεο. χκθσλα κε 

παιαηφηεξεο ζεσξήζεηο, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο δηαθέξνπλ σο πξνο δχν 

δηαζηάζεηο (Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο ζηελ Διιάδα, ΗΝΔ ΓΔ 9/2013):  

α)  Ζ θηψρεηα είλαη έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζε έλαλ κφλν παξάγνληα, εθφζνλ 

αλαθέξεηαη κφλν ζε έιιεηςε πφξσλ (θπξίσο εηζνδήκαηνο), ελψ ν θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο είλαη έλλνηα πνιπδηάζηαηε. 

β)  Ζ θηψρεηα είλαη έλλνηα ζηαηηθή, ελψ ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο έρεη δπλακηθή 

ππφζηαζε.  

Καη νη δχν απηέο ζέζεηο είλαη ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελεο. Αλ θαη πνιιέο κειέηεο ηεο 

θηψρεηαο πεξηνξίδνληαη ζηε δηάζηαζε ηνπ εηζνδήκαηνο, πνιινί θνηλσληθνί επηζηήκνλεο 

δέρνληαη φηη ε θηψρεηα είλαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θαη επηρεηξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο Πνιπδηάζηαηεο Απνζηέξεζεο (multiple deprivation) ζηηο αλαιχζεηο ηνπο 

(Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο ζηελ Διιάδα, ΗΝΔ ΓΔ 9/2013). 

Ζ ΔΔ πξνζέγγηζε ην θαηλφκελν ηεο θηψρεηαο, σο πξνζβνιή ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε δηηηή δηάζηαζε ηεο αλεπάξθεηαο πφξσλ θα ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ νπνηαδήπνηε απφιαπζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ο νξηζκφο ηεο 

θηψρεηαο πνπ δφζεθε απφ ηελ ΔΔ, είλαη ν εμήο: 

“Οη άλζξσπνη ζεσξείηαη φηη δηαβηνχλ ζηε θηψρεηα φηαλ ην εηζφδεκα θαη νη πφξνη ηνπο 

είλαη ηφζν αλεπαξθείο ψζηε λα ηνπο απνθιείνπλ απφ ην λα έρνπλ έλα επίπεδν δηαβίσζεο 

πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ ζηελ θνηλσλία φπνπ αλήθνπλ. Λφγσ ηεο θηψρεηαο ηνπο κπνξεί 

λα αληηκεησπίζνπλ πνιιαπιέο κεηνλεμίεο κέζσ ηεο αλεξγίαο, ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, 

ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηεο ζηέγαζεο, ηεο αλεπαξθνχο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο θαη εκπφδηα 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε δηαζθέδαζε. πρλά 
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απνθιείνληαη θαη πεξηζσξηνπνηνχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

(νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο) πνπ απνηεινχλ ηνλ θαλφλα γηα άιινπο 

αλζξψπνπο θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζε ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πεξηνξίδεηαη» (European 

Commission, Joint Report on Social Inclusion, 2004)”. 

Ο φξνο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (social exclusion) ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ζηε 

Γαιιία ην 1974 απφ ηνλ René Lenoir, Γεληθφ Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο ηξάθ, γηα λα πεξηγξάςεη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην έλα δέθαην ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Γαιιίαο δελ είρε πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαλ 

απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο πνιίηεο (Lenoir, 1974).  

Ζ αδπλακία ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε βαζηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ή γηα λα ην πνχκε δηαθνξεηηθά, ε απνζηέξεζε ηνπ αηφκνπ απφ 

ζεκειηψδε πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηεο 

έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Byrne, 1999· de Haan, 1998· Silver, 1994· Walker 

& Walker, 1997). Με άιια ιφγηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία 

πξφζβαζεο ζε βαζηθνχο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, φπσο είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, ην ζχζηεκα 

πγείαο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην θξάηνο, ε θνηλφηεηα. Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη έλα 

άηνκν ζεσξείηαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλν φηαλ αδπλαηεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλα ζχλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ (γηα παξάδεηγκα, θαηαλάισζε, παξαγσγή, πνιηηηθέο θαη άιιεο 

θνηλσληθέο δξάζεηο) ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη θαη ζηηο νπνίεο ζα επηζπκνχζε λα 

ζπκκεηάζρεη (Burchardt et al., 1999, 2002). 

Όπσο ν Γεψξκαο (2006) παξαηεξεί, «…ελ θαηαθιείδη, ινηπφλ, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία λα εμαζθήζεη θάπνηνο –ή κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ– ηα 

πνιηηηθά, ηα νηθνλνκηθά θαη ηα θνηλσληθά ηνπ δηθαηψκαηα».  

 

2.4. Βαζικοί ζηόσοι και σαπακηηπιζηικά ηυν ππογπαμμάηυν ηος ΔΔΔ  

Σν ΔΔΔ αλήθεη ζηα εξγαιεία εηζνδεκαηηθψλ παξνρψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο θαη απνηειεί ην χζηαην δίρηπ αζθαιείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηα ειάρηζηα φξηα ζπληήξεζεο θαη αμηνπξέπεηαο. ηφρνο ηνπ είλαη ε εμάιεηςε ησλ 

θαηλνκέλσλ αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δγγπάηαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν χςνο εηζνδήκαηνο θαη θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ ηνπ χςνπο θαη 
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ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ ηα άηνκα ή νη νηθνγέλεηεο. Σν ΔΔΔ είλαη κηα ζηνρεπφκελε 

θνηλσληθή πνιηηηθή πνπ ρνξεγείηαη κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

δειαδή έρεη θαζνιηθή εθαξκνγή σο πξνο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ. Γελ είλαη 

αληαπνδνηηθή παξνρή θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ είηε ζε 

θεληξηθφ επίπεδν είηε ζε επίπεδν απηνδηνίθεζεο. Σα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο επαλέληαμεο θαη επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

(Μαηζαγγάλεο, 2004).  

Οπζηαζηηθά ην ΔΔΔ απεπζχλεηαη ζηα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ην 

θαηλφκελν ηεο αθξαίαο θηψρεηαο. ηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα δήζεη θαη ζπλδπάδεηαη κε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ππνβνήζεζεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο ή θνηλσληθήο εξγαζίαο γηα φζνπο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ θαη πξφζβαζεο ζε πξνλνηαθέο ππεξεζίεο. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Αλ θαη εμαζθαιίδεη έλα 

ειάρηζην εηζφδεκα ζηνπο δηθαηνχρνπο δελ επηδηψθεη ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ 

εηζνδήκαηνο. Αληηζέησο, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε φισλ εθείλσλ ησλ αλαγθαίσλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ψζηε ηα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο αθξαίαο θηψρεηαο λα θαηαθέξνπλ λα νξζνπνδήζνπλ ζε ζεκείν 

πνπ λα κε ρξεηάδνληαη πιένλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ΔΔΔ (Μαηζαγγάλεο, 2013). 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο γηα ην ειάρηζην ή βαζηθφ εγγπεκέλν εηζφδεκα 

ζήκεξα, πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θνηλσληθήο έληαμεο επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο είλαη νη λένη, νη 

άλεξγνη θαη νη κεηαλάζηεο (π.ρ. Γαιιία, Ηζπαλία). 

  Ζ δηαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο δηακέζνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ φισλ ησλ πνιηηψλ ή θαη ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ κίαο θνηλσλίαο (π.ρ. 

Γαλία, Βξεηαλία, Γεξκαλία θαη άιιεο θαλδηλαβηθέο ρψξεο) φπνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν έρεη ην ραξαθηήξα επηδφκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ (θνηλσληθφ βνήζεκα) ψζηε λα δηαβηνχλ 

αμηνπξεπψο θαη ζπλήζσο δίλεηαη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ άιισλ επηδνκάησλ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηηο εηζθνξέο. 

  Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (Διιάδα, 

Πνξηνγαιία) φπνπ ην Διάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα είλαη εθείλνπ ην χςνπο πνπ 
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δελ μεπεξλά ην θαηψθιη ηεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη πνηέ δελ θηάλεη ζηα επίπεδα 

ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο (Γεκνπιάο, 2015) 

 

2.5. ημανηικοί άξονερ και διεςκπινίζειρ για ηο ΔΔΔ  

Οη ζεκαληηθνί άμνλεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ΔΔΔ αλαθέξνληαη ζηελ επάξθεηα, ηελ 

θάιπςε, ηελ αλάιεςε θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο.  

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ επάξθεηα ελλννχκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή ε εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην ΔΔΔ πξνζθέξεη θαη εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε 

(European Social Policy Network, 2016a).  

Ο άμνλαο ηεο θάιπςεο πξνζδηνξίδεη ηνλ βαζκφ πνπ ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΔΔ 

θαιχπηνπλ φινπο φζνπο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. Σα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο 

αθνξνχλ ζηελ ειηθία, ηελ ηζαγέλεηα, ηνλ ηφπν κφληκεο θαη λφκηκεο θαηνηθίαο, ην 

εηζφδεκα θαη ηελ πεξηνπζία (ν.π).  

ηελ αλαθνξά ηεο αλάιεςεο γίλεηαη ιφγνο γηα ην πνζνζηφ απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ζε ζρέζε κε φζνπο είλαη επηιέμηκνη γηα ην ΔΔΔ (ν.π.). 

Βαζηθφ ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ είλαη λα 

απνθεπρζεί ην ελδερφκελν ηεο παγίδεπζεο ησλ σθεινχκελσλ, πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο 

θηψρεηαο, απφ ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηελ παξνρή πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη 

πξνλνηαθήο βνήζεηαο θαη δελ επηζπκεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπο γηαηί έηζη ζα 

απμήζεη ην εηζφδεκα ηνπο απνθιείνληαο ηνπο απφ ηεο εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ηνπ ΔΔΔ ή 

επεηδή ην εηζφδεκα πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο δελ ζα έρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ απηφ πνπ ιακβάλνπλ σο εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε (Μπαινχξδνο, 

2012). 

Άξα ην χςνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ ΔΔΔ, ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα κελ 

απνηειεί αληηθίλεηξν γηα εξγαζία θαη παξάιιεια λα ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

άλεξγνπ δηθαηνχρνπ λα είλαη δηαζέζηκνο γηα εξγαζία (Μπαινχξδνο, 2012).   

Σα πξνγξάκκαηα ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο, ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ εμαζθαιίδνπλ έλα «ηειηθφ 

δίρηπ αζθάιεηαο» (final safety net) γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο ησλ 

δηθαηνχρσλ, ρσξίο λα πξνυπνζέηνπλ - φπσο ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο - 
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θαηαβνιή πξνγελέζηεξσλ εηζθνξψλ, θαηνρπξψλνληαο, ζην πιαίζην ελφο ζθαηξηθνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ κεραληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, «ην 

ζεκειηψδεο αηνκηθφ δηθαίσκα επαξθψλ πφξσλ θαη παξνρψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ αμηνπξεπή 

αλζξψπηλε δηαβίσζε» ζχκθσλα κε ηε χζηαζε 92/441/ΔΟΚ/24.06.1992 ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, Δπίζεκε Δθεκεξίδα L245/26.08.1992 (πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 1992). Δπνκέλσο, ακβιχλνπλ ηνλ παζεηηθφ ραξαθηήξα ησλ επηδνκαηηθψλ 

πνιηηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, επηδηψθνληαο ηελ θάιπςε ησλ θελψλ ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δεδνκέλνπ φηη ζπλδπάδνπλ ηελ 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή κε ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα θνηλσληθήο έληαμεο, ιεηηνπξγψληαο σο 

«εηζνδεκαηηθή εγγχεζε, πνπ εμαζθαιίδεη έλα δίρηπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα άηνκα 

πνπ θηλδπλεχνπλ λα πεξηέιζνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο» (European Anti Poverty 

Network, 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ ΔΔ & Η 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

3.1. Η  ππώηη Δςπυπαφκή ύζηαζη   

Αξρηθά ην δήηεκα ηνπ ΔΔΔ, φπσο βέβαηα θη έλα ζχλνιν απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ζε επξσπατθφ επίπεδν αλαδείρζεθε απφ ην Νηειφξ. Δπεξεαζκέλνο 

απφ ην πλεχκα πνπ επηθξαηνχζε ζηε Γαιιία εθείλε ηελ πεξίνδν, πξνψζεζε ην ζρεδηαζκφ 

κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο. Ζ αξρηθή πξφζεζή ηνπ ήηαλ ε ςήθηζε νδεγίαο, αιιά 

νη αληηδξάζεηο θάπνησλ θξαηψλ-κειψλ πξνθάιεζαλ ηειηθά ηελ πηνζέηεζε ζπζηάζεσλ 

(Γεψξκαο, 2006). 

Αθεηεξία ηεο ελαζρφιεζεο ηεο ΔΔ κε ην δήηεκα ηνπ ΔΔΔ είλαη ε χζηαζε 92/441/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ, ηεο 24εο Ηνπλίνπ 1992 (πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 1992). Σν αληηθείκελν ηεο χζηαζεο ήηαλ ηα «θνηλά θξηηήξηα αλαθνξηθά κε 

ηνπο επαξθείο πφξνπο θαη ηελ επαξθή θνηλσληθή πξφλνηα ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο». Ζ Δπηηξνπή αλαγλψξηδε ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη απφ κφλε ηεο έλαλ παξάγνληα, ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη έηζη λα κελ ππάξρεη ε αλάγθε ηδηαίηεξσλ παξεκβάζεσλ θαη 

πνιηηηθψλ. Τπήξμε αθξηβήο πεξηγξαθή γηα ηελ αλάγθε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ βαζηθνχ 

δηθαηψκαηνο ζε επαξθείο πφξνπο, νη νπνίνη λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ κε 

έλαλ ηξφπν «ζπκβαηφ κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα». Ζ χζηαζε 92/441/EEC  έθεξε 

γηα πξψηε θνξά ην δήηεκα ηνπ ΔΔΔ ή άιισλ ηζνδχλακσλ παξνρψλ (πκβνχιην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 1992). 

Δπηπξφζζεηα, ζεκειίσλε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γηλφηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ ζηφρνπ ησλ 

“ειάρηζησλ επαξθψλ πφξσλ” (Ακίηζεο, 2013). Αξρηθή πξνυπφζεζε ήηαλ ε θαηαβνιή ηνπ 

ειάρηζηνπ πνζνχ,  γηα λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο πνπ ζα ήηαλ αλάινγεο κε ην 

επίπεδν δηαβίσζεο ηεο θάζε ρψξαο θαζψο ζα  ππήξρε θαη ε ηαθηηθή αλαζεψξεζή ηνπ. 

Βαζηθφ ζεκείν σζηφζν, ήηαλ ε επηζήκαλζε φηη ε δξάζε δε ζα ιεηηνπξγνχζε σο 

αληηθίλεηξν πξνο ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Σν κέηξν ζπλνδεπφηαλ κε ηελ παξνρή 
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ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη θαζφηη ε ζχζηαζε ήηαλ επεξεαζκέλε απφ ηελ γαιιηθή 

πξαθηηθή, δήισλε φηη ε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζα ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε δξάζεηο θαηάξηηζεο 

(αθειιαξφπνπινο, 2001, ζει.213-220. πκβνχιην, 1992). 

Έμη ρξφληα κεηά, ζηε ζρεηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο χζηαζεο 

441/92/ΔΟΚ απφ ηελ Δπηηξνπή, ε κφλε αλαθνξά ζηελ Διιάδα γίλεηαη γηα λα επηζεκαλζεί 

ε πιήξεο απνπζία ελφο ζπζηήκαηνο ΔΔΔ (Μαηζαγγάλεο, 2004).  

 

3.2. Η ύζηαζη 5735 ηηρ 3/10/2008 και οι ηπειρ πςλώνερ ενεπγούρ 

ένηαξηρ 

Ζ χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 5735 ηεο 3/10/2008 αλαθέξεηαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ιακβάλεη ππφςε ηεο ζην πξννίκην ηεο ηελ 

πξψηε  χζηαζε 92/441/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ε θχξηα πξνηξνπή πνπ απεπζχλεη ζηα 

θξάηε κέιε είλαη: «λα ραξάμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελεξγεηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, ζηξαηεγηθή πνπ λα ζπλδπάδεη επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε, αγνξέο 

εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο» (Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008).  

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, ε Δπηηξνπή θάλεη ζαθείο αλαθνξέο: α) 

ζηα κέζα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ 

ελεξγεηηθήο έληαμεο φπσο π.ρ. ν ζπληνληζκφο ηεο θεληξηθήο, ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, β) ηνπο ζθνπνχο πνπ νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ 

φπσο π.ρ. ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ε ζπλεθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, γ) ηηο θνηλέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο θάζε ζθέινπο. Εεηά απφ ηα θξάηε κέιε: α) λα 

εγγπεζνχλ ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη ηηο ζρεηηθέο παξνρέο, β) λα βειηηψζνπλ ηνπο 

δείθηεο θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο, νχησο ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ε ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο επίθαηξσλ θαη ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαη γ) λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο κέζσ ηεο αλνηθηήο 

κεζφδνπ ζπληνληζκνχ (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2008). 
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Οη θνηλέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ απεπζχλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κε ηε 

χζηαζε 5735 ηεο 3/10/2008, ζηα θξάηε-κέιε γηα ηα ζθέιε ηεο ζηξαηεγηθήο ελεξγνχο 

έληαμεο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, εληάζζνληαη ζε 

ηξείο ππιψλεο θαη είλαη νη εμήο: 

Ο πξψηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ επαξθή εηζνδεκαηηθή ζηήξημε  

Ο πξψηνο ππιψλαο αλαθέξεηαη ζηελ «αλαγλψξηζε ηνπ βαζηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ 

γηα επαξθείο πφξνπο θαη ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή αξσγή, ψζηε λα κπνξεί λα δεη κε 

αμηνπξέπεηα, ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο θαη ζπλεπνχο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» (χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 5735/3.10.2008). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ είλαη ηθαλά λα εξγαζηνχλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα 

εξγαζία ή γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ εχξεζε εξγαζίαο ελψ 

γηα ηα άηνκα πνπ δελ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ λα ιακβάλνληαη κέηξα θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο έληαμεο. Ζ πινπνίεζε νξίδεηαη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο 

πξαθηηθέο θαηεπζχλζεηο : 

1. Να ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ν ηχπνο θάζε 

λνηθνθπξηνχ. 

2. Σα πνζά ησλ παξνρψλ λα είλαη επαξθή γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

3. Ο θαζνξηζκφο ησλ πνζψλ λα γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο π.ρ. ην χςνο 

ηνπ ειάρηζηνπ κηζζνχ. 

4. Να γίλεηαη πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ησλ πνζψλ κε βάζε απηνχο ηνπο δείθηεο. 

5. Να κελ θαηαξγείηαη ην θίλεηξν αλαδήηεζεο απαζρφιεζεο. 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο 

Ο ππιψλαο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηε «ιήςε κέηξσλ γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εξγαζηνχλ, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηνπο παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή βνήζεηα γηα 

λα βξνπλ, λα επηζηξέςνπλ ή λα παξακείλνπλ ζε ζέζε εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

εξγαζηαθέο ηθαλφηεηέο ηνπο» (ν.π). ηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηηθήο έληαμεο, νη 

δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ππιψλα εκθνξνχληαη απφ κηα ζεηξά θνηλψλ 

αξρψλ φπσο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ ρσξίο εξγαζία., ε ηζφηεηα ζηηο 

επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ε πξνψζεζε ησλ πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάηκεζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην κέζσ ηεο θαηάξηηζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ 
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ηθαλνηήησλ. Δπηπιένλ, έκθαζε δίδεηαη ζηελ εμαηνκίθεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο, θαζνδήγεζεο θαη θαηάξηηζεο αιιά θαη ζηε δηαξθή επαλεμέηαζε 

ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ αληηθηλήηξσλ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξνρψλ. 

Ο ηξίηνο ππιψλαο ηεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο 

Ο ππιψλαο απηφο αλαθέξεηαη ζηε «ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη […] λα ιακβάλνπλ θαηάιιειε θνηλσληθή ζηήξημε κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζε 

[…] παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αξσγήο, απαζρφιεζεο θαη εθπαίδεπζεο, ζηεγαζηηθήο 

βνήζεηαο θαη εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ, παηδηθήο κέξηκλαο, καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο θαη 

πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο […] θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ, ησλ εθαξκνζηέσλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ ζηα θξάηε κέιε» (ν.π.). Βαζηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε χπαξμε ρσξηθήο δηαζεζηκφηεηαο, ε 

θπζηθή πξνζπειαζηκφηεηα θαη ην πξνζηηφ θφζηνο. Δδψ έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπλεθηίκεζε 

ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ρξεζηψλ, ησλ πνιιαπιψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ζηε ζπκβνιή ησλ 

ηδίσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε κηα νιηζηηθή θηινζνθία. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε αλάγθε επαξθνχο θαη 

θαηαξηηζκέλνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ε άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ 

ππεξεζηψλ. Σέινο, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε απαηηνχκελε αμηνιφγεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηέινο αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

 

3.3.  ηπαηηγική Δςπώπηρ 2020 για ηην κοινυνική πολιηική 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο «Δπξψπε 2020», ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, εθαξκφζζεθε γηα 

πξψηε θνξά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010. Ζ έγθξηζε ηεο έγηλε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη 

πξνηάζζεη ηξεηο αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο, ηελ έμππλε αλάπηπμε, ηε 

δηαηεξήζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ 

έρνπλ ηεζεί πέληε θνηλνηηθνί ζηφρνη (αθειιαξφπνπινο, 2011): 

1. Απαζρφιεζε. Να απαζρνιείηαη ην 75% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 20–64 εηψλ. 

2. Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Να επελδχεηαη ην 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ αλάπηπμε. 
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3. Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ελέξγεηα. Να κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Σν 20% ηεο ελέξγεηαο 

λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη λα απμεζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά 

20%. 

4. Δθπαίδεπζε. Να κεησζεί θάησ απφ 10% ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη ηνπιάρηζηνλ ην 40% ησλ αηφκσλ ειηθίαο 

30-34 εηψλ λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

5. Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο. Να κεησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 

εθαηνκκχξηα ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ λα βξεζνχλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

Ζ αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο είλαη κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο. ην 

πεδίν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  ε ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020» έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα βγνπλ απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2010). 

πγθεθξηκέλα, εμεηδηθεχνληαο απηφ ην ζηφρν, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, κε ηηο 

αλαζεσξεκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο (γξακκή Νν8 ηεο 1848/2015 απφθαζήο ηνπ
1
), θάλεη ιφγν γηα «ελζάξξπλζε 

ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη πξνψζεζε ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ». Οη εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο «Πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» θαη «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο» ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ θαη εληάζζνληαη ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο απηήο ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2015) 

 

                                                 

1
 Καηεπζπληήξηα γξακκή 8: Δλζάξξπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη 

πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2015. Απφθαζε (EE) 2015/1848 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2015 (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2015) 
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3.4.  Η «Πλαηθόπμα» για ηην καηαπολέμηζη ηηρ θηώσειαρ και ηος 

κοινυνικού αποκλειζμού 

Ζ πξσηνβνπιία «Πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ» είλαη κηα απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Έλσζεο  πνπ έρεη 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηελ επίηεπμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ ηεο εμφδνπ 

20 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ζ 

πιαηθφξκα βαζίδεηαη ζε πέληε ηνκείο δξάζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε αλάιεςε δξάζεσλ ζε 

φιν ην θάζκα ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο, φπσο ζηνλ ηνκέα ηεο ειάρηζηεο ζηήξημεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Ο ζηφρνο γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρεη θαζνξηζηεί 

κε βάζε ηξεηο δείθηεο: ην πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, 

ηνλ δείθηε πιηθήο ζηέξεζεο θαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε πνιχ 

ρακειή έληαζε εξγαζίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). Ζ ηειεπηαία έθζεζε γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε επαλαιακβάλεη ηελ πξνζήισζε ηεο ΔΔ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη αλαγλσξίδεη ηελ πζηέξεζε ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ ΔΔ πνπ απεηιείηαη απφ ηε θηψρεηα επέζηξεςε ζηα κεγέζε ηνπ 2008. Ζ Διιάδα κε 

πνζνζηφ 35.7% ηνπ πιεζπζκνχ λα απεηιείηαη απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά (European 

Commission, 2016a). 

ηελ έθζεζε απηή, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξνηεηλφκελα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα 

θξάηε-κέιε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. Σν πξψην κέηξν 

πνπ πξνηείλεηαη, αθνξά ηελ εμαζθάιηζε κηαο επαξθνχο εηζνδεκαηηθήο ζηήξημεο, δειαδή 

ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ΔΔΔ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ππφινηπα πξνηεηλφκελα 

κέηξα, ζπλδένληαη κε ηα κέηξα ΔΔΔ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ. Απηά αθνξνχλ ζε κέηξα δηα 

βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο, κεηαξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ψζηε λα κπνξνχλ 

φινη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή θαη παξνρήο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

θαη ππεξεζίεο πγείαο (European Commission, 2016a). 

 



 

17 

 

3.5. Η εμπειπία εθαπμογήρ ηυν ππογπαμμάηυν ΔΔΔ ζηην Δςπώπη: 

Πποβλήμαηα και Πποηάζειρ      

3.5.1 Η Δςπυπαφκή εμπειπία- Σο παπάδειγμα ηηρ Γαλλίαρ         

Σα πζηήκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο - ΚΠ (social assistance / welfare) πξνσζνχλ ηηο 

πνιηηηθέο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ θησρψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο πεξηθέξεηαο κέζσ ησλ δεκφζησλ πξνγξακκάησλ ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο, πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο αηφκσλ ρσξίο επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο (Hanesch & Baltzer, 

2001). Ζ αλάπηπμή ηνπο ζπλδέεηαη βέβαηα, θαη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ 

εθαξκνγήο ηνπο. 

Σα  πξνγξάκκαηα ΔΔΔ, ηα νπνία ζεζκνζεηήζεθαλ ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, παξφιν πνπ παξνπζηάδνπλ πνιιέο παξαιιαγέο, απφ ηελ άιιε έρνπλ πνιιά 

θνηλά ζεκεία. Οη ζηξαηεγηθέο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, επηθεληξψλνληαη ηδίσο ζηελ 

βειηίσζε ησλ παξνρψλ γηα ηελ θαηνρχξσζε αμηνπξεπψλ φξσλ δηαβίσζεο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ιεπηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα ακβιπλζεί ζηαδηαθά ε εμάξηεζή 

ηνπο απφ ηε δεκφζηα ζπλδξνκή (Ακίηζεο 2013, ζ.66). 

Απηά ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο: 

πξψηα ζηε Γαιιία (απφ ην 1988), ακέζσο κεηά ζε κεξηθέο Ηζπαληθέο πεξηθέξεηεο, χζηεξα 

ζηελ Πνξηνγαιία (απφ ην 1996), θαη ζε πηινηηθή βάζε ζηελ Ηηαιία (ηελ πεξίνδν 1998-

2002). Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζχλδεζε (α) ηεο ρακειήο ελίζρπζεο, θαη β) ηεο έληαμεο 

ησλ δηθαηνχρσλ ζε εμαηνκηθεπκέλεο δξάζεηο θνηλσληθήο επαλέληαμεο (ΔΗΔΑΓ, 2013). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε Γαιιία ε ζέζπηζε ηνπ Διάρηζηνπ Δηζνδήκαηνο Έληαμεο, έγηλε ην 

1988, ελψ ην 2008 ζεζκνζεηήζεθε ην Δηζφδεκα Δλεξγνχο Αιιειεγγχεο (ΔΔΑ). Σν 

Διάρηζην Δηζφδεκα Έληαμεο ζεζκνζεηήζεθε  δηφηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη «γιηζηξνχζαλ» 

απφ ην δίρηπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ήηαλ έλα κέηξν έζραηεο αλάγθεο αιιά 

πξαθηηθά ήηαλ έλα αθφκε επίδνκα, πνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ θαηψηαην κηζζφ πνπ απφ ηε 

κηα δηαζθάιηδε έλα ειάρηζην εηζφδεκα ελψ απφ ηελ άιιε ζπλνδεπφηαλ απφ επηβνεζεηηθά 

κέηξα γηα ηελ θνηλσληθή ή ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε. Γηλφηαλ αλαθνξά πιένλ φρη κφλν 

ζηηο πιηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο 

πγεία, ζηέγαζε, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, εθπαίδεπζε παηδηψλ, ςπρηθή ηζνξξνπία.  Σν 
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επίδνκα ηνπ Διάρηζηνπ Δηζνδήκαηνο Έληαμεο, ήηαλ κέξνο ελφο θαζνιηθνχ δηθαηψκαηνο 

ησλ πνιηηψλ, δηθαίσκα ζηελ έληαμε πνπ ήηαλ απφξξνηα ππνρξέσζεο ηεο εζληθήο 

θνηλφηεηαο. Ωο πνζφ ήηαλ ρακειφηεξν απφ ηελ θαηψηαηε ζχληαμε φπσο επίζεο 

ρακειφηεξν θαη απφ ηα επηδφκαηα αλαπεξίαο. Απφ ηε γαιιηθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία, ηα 

ζρήκαηα ΔΔΔ, αληηκεησπίδνληαη σο ζπζηήκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ δηαζθάιηζε ελφο 

ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηα άηνκα εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζε επηζθαιή θαηάζηαζε. 

Δίλαη κε αληαπνδνηηθέο πιεξσκέο θνηλσληθήο πξφλνηαο (Γεψξκαο 2006). 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ΔΔΔ ηελ Δπξσπατθή εκπεηξία είλαη απηφ 

ηεο Γαιιίαο φπνπ φινη νη άλεξγνη /άπνξνη άλσ ησλ 25 εηψλ δηθαηνχληαλ ην Διάρηζην 

Δηζφδεκα Κνηλσληθήο Έληαμεο (Revenu Minimum d’ Insertion - RMI), χςνπο 500 €. 

Όκσο, δεδνκέλνπ φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαηέδεημε φηη νδεγνχζε πνιιέο θνέο ζε 

δεκηνχξγεζε «παγίδα αεξγίαο», θαζψο δελ ζπλέθεξε έλαλ δηθαηνχρν ηνπ λα εξγαζηεί 

ιίγεο ψξεο εβδνκαδηαίσο δηφηη ζα έπαπε ε ρνξήγεζή ηνπ, αληηθαηαζηάζεθε ην 2008 απφ 

ην  ΔΔΑ (Revenu de Solidarité Active - RSA),ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην δηαθπγφλ 

εηζφδεκα ελφο αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη κε κεησκέλν σξάξην ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

παξνρψλ πνπ ζα απνιάκβαλε σο άλεξγνο ή άπνξνο (Chollet, 2016).  

Οη ζηφρνη κε ην RSA δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: ζπλεηζθνξά ζε βηψζηκε δηαβίσζε θαη 

θαηαπνιέκεζε θηψρεηαο, ππνζηήξημε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο ελίζρπζε 

θνηλσληθήο έληαμεο. Δπηπιένλ ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ: 

 Σν εηζφδεκα απφ εξγαζία ζα είλαη ε βάζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, πνπ είλαη ε 

θαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηε θηψρεηα. 

 ε θάζε σθεινχκελν ζα ππάξρεη πξνζσπνπνηεκέλε ζπκβνπιεπηηθή, θαζνδήγεζε 

θαη εξγαζηαθή ζηήξημε. 

 Σν  RSA, ζα δηαζπλδέεηαη κε άιιεο παξνρέο. ηφρνο θπζηθά είλαη, ε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ παξνρψλ.  

Σν πνζφ ηνπ RSA κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην πνζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ εξγαζία. Σν 

χςνο ηνπ RSA είλαη 524,68€ γηα έλα άηνκν πνπ δεη κφλν ηνπ θαη 787,02€ γηα έλα δεπγάξη 

αληίζηνηρα. Έηζη πνιιά δεπγάξηα πνπ ζπγθαηνηθνχλ απνθεχγνπλ λα ην δειψζνπλ θαη 

παξνπζηάδνληαη σο εξγέλεδεο, κε ηνλ έλαλ απφ απηνχο λα ηζρπξίδεηαη φηη θηινμελείηαη 

απφ θάπνηνλ ζπγγελή ή θηιηθφ πξφζσπν, έηζη ψζηε λα ιακβάλνπλ 1.049 αληί 787€ 

(Chollet, 2016). 
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Πίνακαρ 0: 

Σο Δλάσιζηο Δγγςημένο Διζόδημα, ζηην Δςπώπη 

 ΟΝΟΜΑΙΑ 
ΔΣΟ 

ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ 

Βξεηαλία Income Support 1948 

Γαλία Social Bistand 1961 

Γεξκαλία Sozialhilfe 1962 

Οιιαλδία Algemene Bijstand 1963 

Βέιγην Minimex 1974 

Ηξιαλδία Supplementary Welfare Allowance 1977 

νπεδία Sozialbidrag 1980 

Φηλιαλδία Toimeentnlotuki 1984 

Λνπμεκβνχξγν Revenu Minimum Garanti 1986 

Γαιιία Revenu Minimo d’ Insercion 1988 

Ηζπαλία Renta Minimo Garantido 1989 

Πνξηνγαιία Rendimento Minimo Garantido 1999 

Ηηαιία Reddito Minimo di’ Inserimentro 1998

 

Απζηξία Sozialhilfe 2010


 

Πεγή: Μαηζαγγάλεο, 2013 

  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη ρσξίο ζχλδεζε επηδνκαηηθήο ζηήξημεο θαη 

«ελεξγνπνίεζεο» ησλ δηθαηνχρσλ, νη πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

απνθιεηζκνχ είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο. Γηα λα έρεη δηάξθεηα ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ελίζρπζεο είλαη αλάγθε λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα κνληκφηεξε βειηίσζε ηεο 

«απαζρνιεζηκφηεηαο», δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ λα ηα βγάδνπλ πέξα 

κφλνη ηνπο (ΔΗΔΑΓ, 2013, ζ.21).     

 

                                                 


 Πηινηηθή εθαξκνγή πνπ δηαθφπεθε ην 2002 θαη έθηνηε εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο. 


 Θεζκνζεηήζεθε ζε νκνζπνλδηαθή βάζε, θαζφηη έσο ηφηε εθαξκνδφηαλ ζε ηνπηθή βάζε. 
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3.5.2. Η έκθεζη «Minimum Income Schemes in Europe. A study of 

national policies 2015» 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ηελ ελ ιφγσ έθζεζε γηα ηα 

ζπζηήκαηα ΔΔΔ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ΔΔ. ηελ έθζεζε γίλεηαη αλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο 

χζηαζεο 92/441/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο χζηαζεο Δ(2008) 5737 ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ 2008. Γηα ην έξγν απηφ αλαηέζεθε ζε νκάδεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο
2
  λα εηνηκάζνπλ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο αλά ρψξα. Οη άμνλεο ηεο αλαθνξάο 

ήηαλ: 

 Ζ θαηαιιειφιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ΔΔΔ ζε φξνπο επάξθεηαο, θάιπςεο, 

αλάιεςεο θαη πνηεο βειηηζηνπνηήζεηο κπνξνχλ γίλνπλ ζε απηά
3
. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ΔΔΔ ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνηξνπή 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 Ο βαζκφο απνηειεζκαηηθήο ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΔΔΔ κε άιιεο παξνρέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηεο έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη νη απαηηνχκελεο αιιαγέο γηα ηε βειηίσζε απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. 

                                                 

2
 Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο απηνπξνζδηνξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ έθζεζε σο: “The 

European Social Policy Network (ESPN) was established in July 2014 on the initiative of the European 

Commission to provide high-quality and timely independent information, advice, analysis and expertise on 

social policy issues in the European Union and neighboring countries”. 

3
 Οη νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθζεζε είλαη νη εμήο: “Adequacy refers to the extent to which 

the level of benefit provides people with sufficient resources to ensure “a standard of living adequate for 

the(ir) health and well-being” (βιέπε Article 25, 1948 UN Universal Declaration on Human Rights) and 

“lead a life that is compatible with human dignity” (see Commission Recommendation of 3 October 2008 

on the active inclusion of people excluded from the labor market and Council Recommendation of 24 June 

1992 on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems). 

“Coverage refers to the extent to which all those in need of support are covered by the eligibility conditions 

pertaining to a minimum income scheme. “Take-up refers to the extent to which those who are eligible to 

receive a minimum income benefit actually do receive it”. 
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ηελ έθζεζε, νη 35 ρψξεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ΔΔΔ. 

1. Απιά θαη πεξηεθηηθήο ζπγθξφηεζεο ζπζηήκαηα αλνηρηά ζε φινπο φζνπο δελ έρνπλ 

επαξθή κέζα γηα ηε δηαβίσζή ηνπο
4
 

2. Απιά, κε θαηεγνξηαθά ζπζηήκαηα κε απζηεξά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο θαη 

θάιπςεο. 

3. πζηήκαηα γεληθήο θάιπςεο σο χζηαην δίρηπ αζθαιείαο κε πξφζζεηα 

θαηεγνξηαθά σθειήκαηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. 

4. Πεξίπινθα ζπζηήκαηα  πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαηεγνξηαθά 

θαη αιιειεπηθαιππηφκελα.  

5. Τπεξβνιηθά πεξηνξηζκέλα, απνζπαζκαηηθά ζπζηήκαηα ζηελήο θαηεγνξηνπνίεζεο 

πνπ απνηπγράλνπλ λα θαιχςνπλ ηνπο έρνληεο αλάγθε. 

Ζ Διιάδα εληάζζεηαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΔΔΔ πνπ 

εθαξκφζηεθε πηινηηθά σο Δγγπεκέλν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα - ΔΚΔ θαηά ην 2015. Ζ 

αλαθνξά ζηελ Διιάδα αλαιχεηαη ζε επφκελν θεθάιαην.  

Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία εκθαλίδνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηελ θάιπςε, ηελ αλάιεςε ηνπ ΔΔΔ, ηε ζχλδεζή ηνπ κε παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη σθειεκάησλ θαη είλαη νη κφλεο ησλ νπνίσλ ηα ΔΔΔ αμηνινγνχληαη σο 

επαξθή. Αθνινπζνχλ νη ρψξεο ηεο ηέηαξηεο θαηεγνξίαο. Ωζηφζν, φια ηα ζπζηήκαηα 

ΔΔΔ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο, έρνπλ κηθξή ζπλδεζηκφηεηα κε κέηξα πνιηηηθήο 

ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε. ηελ έθζεζε επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε 

κεγαιχηεξεο έκθαζεο ζηελ πνιηηηθή ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε θαη 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηηο κηζέο ρψξεο ππάξρεη απηή ε ηάζε. Γπν ηξφπνη γηα ηελ ελίζρπζε 

απηήο ηεο ηάζεο είλαη ε εληνλφηεξε ζχλδεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ ΔΔΔ κε 

ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο  ησλ δηθαηνχρσλ ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο έληαμεο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ε ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο εχξεζεο 

εξγαζίαο/απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο 

έληαμεο ζηελ απαζρφιεζε αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο 

                                                 

4
 Ωο απιά θαη πεξηεθηηθά ζπζηήκαηα πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε απηά ζπζηήκαηα ηα νπνία θαιχπηνπλ 

νπνηνλδήπνηε βξίζθεηαη ζε αλάγθε θαη δελ πεξηνξίδνπλ ηε ζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ζε μερσξηζηέο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ. 
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εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ δηθαηνχρσλ. Μεγάια εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη ε δηνηθεηηθή αλεπάξθεηα ησλ ρσξψλ αιιά θαη ε 

έιιεηςε ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ. 

Τζηέξεζε ππάξρεη θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

πξνλνηαθψλ σθειεκάησλ. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ψζηε 

λα απμεζεί ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, πξνηείλεηαη ε 

εθαξκνγή ελφο κεραληζκνχ αλαπξνζαξκνγήο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ησλ ΔΔΔ, ζε 

εηήζηα βάζε, ιφγσ πιεζσξηζκνχ (European Social Policy Network, 2016a). 

 

3.5.3 Η έκθεζη «Employment and Social Developments in Europe 

2016, Annual Review» 

Ζ εηήζηα έθζεζε “Employment and Social Developments in Europe. Annual Review 

2016” (2016), εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζην ζέκα ηεο εηζνδεκαηηθήο επάξθεηαο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ. Παξαηεξείηαη φηη θαηά ηελ δεθαεηία 2005-2015 ε πξαγκαηηθή 

αμία ηνπ θαζαξνχ ΔΔΔ
5
  έρεη κεησζεί ζε θάπνηα θξάηε κέιε, έρεη απμεζεί ειάρηζηα ζηα 

πεξηζζφηεξα θαη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε ιίγα. Δάλ φκσο ε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

αμίαο ηνπ θαζαξνχ ΔΔΔ γίλεη ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ απνδνρψλ ελφο ρακειφκηζζνπ
6
, 

δηαπηζηψλεηαη ε απνδπλάκσζε ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ΔΔΔ κε ιίγεο κφλν 

εμαηξέζεηο. Ωο αηηία γηα ηελ απνδπλάκσζε ηεο επάξθεηαο αλαθέξεηαη ε κεγάιε δηάξθεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ ησλ θξαηψλ κειψλ δελ είλαη 

ζρεδηαζκέλα, θαηά ηελ έθζεζε, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πξνηείλεηαη ε κεηαξξχζκηζή ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, κειινληηθά, λα 

πξνζθέξνπλ επαξθή εηζνδεκαηηθή ππνζηήξημε ζε λνηθνθπξηά πνπ ζε πεξηφδνπο θξίζεο 

ηα κέιε ηνπο αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ ιηγφηεξν. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη επελδχζεηο 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κε κέηξα φπσο ην ΔΔΔ εμαζθαιίδνπλ ηε πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ. Ζ έθζεζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

                                                 

5
 Όπσο νξίδεηαη ζην θείκελν ηεο έθζεζεο “Net incomes refer to gross earnings (i.e. gross wages) plus gross 

cash benefits minus income taxes and individual social security contributions, with variation of income 

sources subject to work specific situations”. 

6
 Απνδνρέο ρακειφκηζζνπ ζηελ έθζεζε είλαη απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 40% ηνπ κέζνπ κηζζνχ. 
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εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ θαη κηα αμηφινγε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα ΔΔΔ, κπνξνχλ απμήζνπλ ηφζν ηελ επάξθεηα φζν θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (European Commission, 2016). Με απηή ηελ πξνηξνπή, γηα 

ελδπλάκσζε ηεο επάξθεηαο, ε έθζεζε επζπγξακκίδεηαη κε παιαηφηεξε αλαθνξά ηεο 

Δπηηξνπήο ζηα ΔΔΔ φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε επάξθεηά ηνπο κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα 

πξνζθέξνπλ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε αξθεηά πςειή ψζηε λα εγγπεζνχλ κηα αμηνπξεπή 

δσή θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ γηα λα εξγαζηεί
7
  (European Commission, 2013). 

3.5.4. Η έκθεζη «Minimum Income Policies in EU Member States 2017» 

Ζ παξνχζα έθζεζε, απνηειεί ηελ πιένλ πξφζθαηε ζρεηηθά κε ην ΔΔΔ θαη ιακβάλεη 

ππφςε ηα επξήκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθζέζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ 35 

επξσπατθψλ ρσξψλ εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ επάξθεηα, ηελ θάιπςε θαη ηα θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηάο ηνπο, ην βαζκφ αλάιεςεο, ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ελεξγνπνίεζεο. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο έσο ηψξα 

εθαξκνγήο ηνπ ΔΔΔ ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ή φρη ηνπ ζηφρνπ ηνπ: ηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

ην ζέκα ηεο επάξθεηαο, ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ θξίλνληαη γεληθά αλεπαξθή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρακειήο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ παξέρνπλ 

θαη ιφγσ απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ επηιεμηκφηεηαο. Αλ θαη ηα θξάηε ζπκθσλνχλ φηη ην 

χςνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αμηνπξεπή δηαβίσζε θαη παξάιιεια λα θηλεηνπνηεί ηα άηνκα λα εξγαζηνχλ, δελ έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζε έλα θνηλφ επίπεδν ηεο θηψρεηαο ην νπνίν ζα ζηνρεχνπλ λα εμαιείςνπλ ηα 

ΔΔΔ. Απηφ ην θνηλφ επίπεδν θηψρεηαο πξνηείλεηαη λα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ σο έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη θηψρεηαο (ζην 40% ή 60% ηνπ δηάκεζνπ 

ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο) θαη ηα θξάηε-κέιε λα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηελ 

απφζηαζε απφ απηφ. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη φηη ε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ επάξθεηα ησλ ΔΔΔ αλά ρψξα, θαζψο 

επεξεάδεη ην χςνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ απηφ ιακβάλεη. 

                                                 

7
 “The adequacy of these schemes can, however, often be improved. The level should be high enough for a 

decent life and at the same time help people to be motivated and activated to work” (European Commission, 

2013). 
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Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε ή κε ηνπ ΔΔΔ, ε έθζεζε δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία 

ζχγθξηζεο θαη εμαγσγήο αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ 

νξηζκνχ ηεο έλλνηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο ζρεδφλ κεδεληθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ απφ ηα θξάηε. Ωζηφζν, απφ ηα 

πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο 

αλάιεςεο είλαη ρακειφο. Ωο αίηηα γηα απηφ αλαθέξνληαη ε έιιεηςε ζηέγεο (άζηεγνη), ν 

θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο, ε δπζθνιία πξφζβαζεο  ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πην 

πεξίπινθεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ απνλνκή ησλ παξνρψλ θαη ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο. πγθεθξηκέλεο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ φπσο νη γπλαίθεο, ηα άηνκα κε 

πνιχ ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη νη κεηαλάζηεο παξνπζηάδνπλ ρακειφ βαζκφ 

αλάιεςεο. Δδψ, σζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη ππννκάδεο είλαη πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θηψρεηαο.  

Ωο πξνο ηελ θάιπςε θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ θαη απηή ε έθζεζε 

πξνρσξά ζε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξψλ: 22 ρψξεο έρνπλ θαζνιηθά ζπζηήκαηα, 6 

θαηεγνξηαθά, 14 δηαζέηνπλ έλα δίθηπν δηαθνξεηηθψλ σθειεκάησλ, 10 έρνπλ έλα απιφ 

θαη πεξηεθηηθφ ζχζηεκα ελψ γηα ηηο ππφινηπεο δελ ππάξρεη θάπνηα ζαθήο θαηεγνξία.  

Δπαξθείο σο πξνο ηελ θάιπςε θξίλνληαη κφλν 3 ρψξεο, ε Γαιιία, ε Ηξιαλδία θαη ε 

Μάιηα. ρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ππννκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνλίδεηαη φηη ππάξρεη κηα 

ηάζε ζε κεξηθέο ρψξεο γηα εζηίαζε ζηελ θάιπςε νηθνγελεηψλ κε παηδηά, γεγνλφο ην νπνίν 

εξκελεχεηαη σο κηα πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο. Ωζηφζν ζεκεηψλεηαη 

φηη γηα ηε βειηίσζε ηεο θάιπςεο, φπσο θαη ηνπ βαζκνχ αλάιεςεο, πξέπεη λα απμεζεί ε 

πξνζβαζηκφηεηα ζην ΔΔΔ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνηνηηθφηεξεο δηνίθεζεο κε 

κέηξα φπσο ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ή ε εηζαγσγή ζεκείσλ εμππεξέηεζεο κίαο 

ζηάζεο. 

ρεηηθά κε ηνπο ππιψλεο ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ελεξγνπνίεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηα θξάηε 

κέιε. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θάζε ρψξα αλ θαη ζε φια 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε γηα παξνρή ππεξεζηψλ ελεξγνπνίεζεο 

θαη φιεο έρνπλ θάπνηαο κνξθήο θχξσζε γηα φζνπο δελ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ν ζσζηφο 

ζπληνληζκφο ηνπο θαη ε δηαξθήο αμηνιφγεζή ηνπο κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο.  
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Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππιψλσλ ζπζηήλεηαη ε 

ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ επξσπατθψλ ηακείσλ 

ηελ έθζεζε γίλεηαη κηα γεληθή απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ ΔΔΔ ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ δηαπίζησζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη είλαη φηη 

ηα ΔΔΔ δελ επηηπγράλνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο γηα ηξείο θπξίσο ιφγνπο: α) ην ρακειφ χςνο 

ησλ εηζνδεκαηηθψλ εληζρχζεσλ, β) ηα πξνγξάκκαηα ΔΔΔ δελ θαιχπηνπλ ηα άηνκα ζε 

αλάγθε θαη γ) ε αδπλακία ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ λα θηάζνπλ ζηελ νκάδα ζηφρν ηνπο. 

Ωο ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΔΔ 

ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, ππνδεηθλχνληαη ε επάξθεηα, ε θάιπςε θαη ν βαζκφο 

αλάιεςεο ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξφηαζε ζηελ νπνία θαηαιήγεη ε 

έθζεζε είλαη ε επηθέληξσζε ησλ θξαηψλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

απηέο ηηο ηξεηο παξακέηξνπο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ (European Parliament, 2017). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ & ΓΡΑΔΙ ΣΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΔΙΑ 

4.1. Η ποπεία ηυν νομοθεηικών πποηάζευν για ηο ΔΔΔ ζηην Δλλάδα 

Ζ πξψηε θνξά πνπ ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ αζρνιήζεθε κε ην ΔΔΔ ήηαλ ην 1998, φηαλ ν 

βνπιεπηήο ηνπ θφκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Γεψξγηνο νχξιαο θαηέζεζε, ρσξίο 

επηηπρία, πξφηαζε λφκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ΔΔΔ
8
. Ζ πξφηαζε λφκνπ 

πεξηειάβαλε κφλν ηνλ πξψην ππιψλα ηνπ ΔΔΔ, ηελ εηζνδεκαηηθή ζηήξημε, θαη 

πξννξηδφηαλ κφλν γηα Έιιελεο πνιίηεο πξνο θαζεζπραζκφ φζσλ αληέηεηλαλ ηελ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ σο 

σθεινχκελσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  (Μαηζαγγάλεο, 2004). Ζ ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε 

ηεο ςεθνθνξίαο πεξηνξίζηεθε ζε ζαζξά επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή κε 

ελφο ζπζηήκαηνο ΔΔΔ θαη δελ πξνρψξεζε ζηελ νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

ηνπ ΔΔΔ ή ηεο κνξθήο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη γηα ηελ Διιάδα (Λαιηψηε, 2014).     

Ζ επφκελε, αλεπηηπρήο θαη απηή, πξσηνβνπιία γηα ηελ ζεζκνζέηεζε ΔΔΔ πάξζεθε ην 

2000 απφ ηνλ βνπιεπηή Θεφδσξν Σζνπθάην ηνπ θπβεξλψληνο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν, 

Παλειιελίνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
9
. Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απηήο ηεο πξφηαζεο, 

πνπ βαζηδφηαλ ζηνλ αληίζηνηρν πνξηνγαιηθφ λφκν, είλαη ε ρξήζε ηεο βαζηθήο ζχληαμεο 

ηνπ ΟΓΑ σο ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

ελίζρπζεο αιιά θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ άιισλ δπν ππιψλσλ ηνπ ΔΔΔ κε πξφβιεςε γηα 

θαηάξηηζε ζρεδίσλ έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ κε επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απηνδηνίθεζεο 

Ά βαζκνχ (Μαηζαγγάλεο, 2011). Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001, ν Κψζηαο Καξακαλιήο, σο 

                                                 

8
 Καζψο ε πξφηαζε λφκνπ έγηλε απφ βνπιεπηή θφκκαηνο ην νπνίν άλεθε εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ 

αληηπνιίηεπζε θαη εθφζνλ δελ έηπρε ηεο καδηθήο ππνζηήξημεο νχηε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο,  

θαηαςεθίζηεθε. 

9
 Ζ πξφηαζε λφκνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ αιιά δελ έθηαζε πνηέ 

ζην ζηάδην ηεο επίζεκεο ππνβνιήο ηεο θαζψο πξνσζήζεθε ελ αγλνία ηνπ ηφηε πξσζππνπξγνχ θαη 

πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΟΚ Κψζηα εκίηε κε απνηέιεζκα ηελ απφζπξζή ηεο. 
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αξρεγφο ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο αλαθνηλψλεη φηη ε Νέα Γεκνθξαηία ζα 

θαηαζέζεη δηθφ ηεο ζρέδην Νφκνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ΔΔΔ. 

ε ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο «Ζ Απγή» κε ηίηιν «Δγγπεκέλν εηζφδεκα – ην 

δεηνχκελν» (26 Οθη. 2003), ε Α. Γηακαληνπνχινπ (ηφηε Δπίηξνπνο Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ), εθθξάζηεθε ζεηηθά γηα ην ΔΔΔ, θαζψο επίζεο ε Μ. 

Γηαλλάθνπ (ηνκεάξρεο Απαζρφιεζεο  θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο ΝΓ) θαη ν Γ. 

Παπαδεκνχιεο (ππεχζπλνο θνηλσληθψλ ζεκάησλ εθ κέξνπο ηνπ πλαζπηζκνχ). Απφ ηελ 

άιιε, επηθπιαθηηθή ήηαλ ε ζηάζε ησλ Α. Καιχβε θαη Γ. Ρσκαληά (αληηπξνέδξνπ θαη 

επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΓΔ αληηζηνίρσο), ελψ απξνθάιππηα ερζξηθή ήηαλ ε 

ζέζε ηνπ Γ.Ρέππα (Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) αιιά θαη ηνπ Υ. 

Πνιπδσγφπνπινπ (ηφηε πξνέδξνπ ηεο ΓΔΔ). 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2004 θαηαηίζεηαη πξφηαζε λφκνπ απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2005 ζπδεηείηαη απφ ηε Βνπιή ε πξφηαζε ηνπ ΤΡΗΕΑ, κε εηζεγεηή ηνλ Γ.Γξαγαζάθε 

θαη απνξξίπηεηαη. Σν δεχηεξν ζρέδην λφκνπ, ην κφλν πνπ ζπδεηήζεθε ζηε Βνπιή, 

πεξηείρε σο θξηηήξην θαζνξηζκνχ ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο 

ηνλ ζηαηηζηηθφ νξηζκφ ηνπ δηάκεζνπ εηζνδήκαηνο, κέηξα ελεξγήο πνιηηηθήο έληαμεο γηα 

ηνπο δπλάκελνπο λα εξγαζηνχλ θαη ηε ζχζηαζε ππεχζπλεο αξρήο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ΔΔΔ (Γεκνπιάο, 2017). 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2012 πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Βνπιή, κε πξσηνβνπιία νκάδαο βνπιεπηψλ, 

εηδηθή ζπλεδξία γηα ην ΔΔΔ. ηε ζπλεδξία, γίλεηαη ηνπνζέηεζε ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη πιήζνπο θνξέσλ γηα ην ζέκα. Ζ 

ζπδήηεζε γηα ην ΔΔΔ πεξηειάβαλε αλαθνξέο ζηε θχζε ηνπ ΔΔΔ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα ιεπηνκεξεηαθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη φηαλ 

εθαξκνζηεί ζηελ Διιάδα θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη. Πιελ ιίγσλ 

πεξηπηψζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ηνπνζεηνχληαη κε επνηθνδνκεηηθή δηάζεζε θαη νη 

επηζεκάλζεηο ηνπο δείρλνπλ φηη θαηαλννχλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ 

ΔΔΔ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2012). 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2012, ζηα κέζα ηεο θξίζεο, ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ππεξςήθηζε ην 

λ.4093/2012 γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΔΔ. Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ 

πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΔΔ ην 2012 σο ΔΚΔ, ην νπνίν σο πξνλνηαθή παξνρή 

ζπλεπάγεηαη δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην θξάηνο, σο κέξνο ελφο πνιπλνκνζρεδίνπ 
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δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο, θαίλεηαη θαηά αξράο αληηθαηηθή. Ζ εμήγεζε γηα απηή ηελ 

εμέιημε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ επηβνιή ησλ απφςεσλ ηνπ ΓΝΣ ην νπνίν εθηηκά φηη ε 

θαηάξγεζε νξηζκέλσλ παξνρψλ κε ηελ παξάιιειε έληαμή ηνπο ζην ΔΔΔ ζα έρεη 

νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηε ρψξα (Μαηζαγγάλεο, 2013). 

Σν 2016, θαηαηέζεθε πξφηαζε λφκνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ΔΚΔ απφ ην ΠΑΟΚ-

ΓΖΜΑΡ σο ππνρξέσζε πνπ είρε αλαιάβεη ε Διιάδα βάζεη ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Κνηλσληθήο Έληαμεο. Ζ πξφηαζε θαηαηέζεθε κε αθνξκή ηελ έγθιεζε ηεο Διιάδαο απφ 

ηελ Δπηηξνπή γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σειηθά, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, ν λ.4389/2016, πνπ 

θαζηεξψλεη ην ΔΔΔ σο ΚΔΑ ζηελ Διιάδα, θαηαηίζεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ζηε Βνπιή 

θαη ππεξςεθίδεηαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε θαη ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε (Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ, 2016b) 

 

4.2. Οι πποηάζειρ ηυν Γιεθνών Οπγανιζμών για ηο ΔΔΔ 

Ζ ξηδηθή αλακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

(εμνηθνλφκεζε «ηνπιάρηζηνλ 1% ηνπ ΑΔΠ») απνηέιεζε θνηλφ ηφπν ηνπ Μλεκνλίνπ ΗΗ, 

ηεο πξφηαζεο ηνπ ΓΝΣ (IMF, 2012), θαζψο θαη ησλ ζπζηάζεσλ κειέηεο ηνπ ΟΟΑ 

(OECD, 2012). 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο κειέηεο ηνπ ΟΟΑ είλαη ε θαηάξγεζε πνιιψλ επηδνκάησλ, φπσο 

απηά ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ άιια, ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη 

κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ν ΟΟΑ πξφηεηλε ηα εμήο: Όζνλ αθνξά ζηα 

επηδφκαηα αλεξγίαο, επηκήθπλζε ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο ηνπ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο 

αλεξγίαο ζε 24 κήλεο θαη επίδνκα καθξνρξφληα αλεξγίαο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ζηνπο 

καθξνρξφληα αλέξγνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ζε επηδφκαηα παηδηνχ, ζηαδηαθφ εμνξζνινγηζκφ ησλ εληειψο 

άληζσλ θαη πνιπάξηζκσλ νηθνγελεηαθψλ θαη πνιπηεθληθψλ επηδνκάησλ απφ έλα εληαίν 

επίδνκα παηδηνχ, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα απφ ην πξψην 

παηδί. Όζνλ αθνξά ηα επηδφκαηα αλαπεξίαο, ελνπνίεζε ησλ επηδνκάησλ ΑκεΑ ζε έλα 

εληαίν επίδνκα αλαπεξίαο, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη φκσο κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. 
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Γηα ηα επηδφκαηα θαηνηθίαο, αλαζρεδηαζκφ ηνπ επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε κε αληαπνδνηηθή 

βάζε (αλεμαξηήησο ελζήκσλ) (OECD, 2012, ζει.20). 

ρεηηθά κε ηελ ηδέα ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, ν ΟΟΑ ηελ απέξξηςε κε 

ηα εμήο επηρεηξήκαηα: α) φηη ε κεηάβαζε ζην λέν ζχζηεκα ζα πάξεη ρξφλν θαη  

βξαρπρξφληα ζα έρεη θφζηνο, β) φηη ηέηνηα ζπζηήκαηα πξνθαινχλ δηαξζξσηηθή αλεξγία, 

θαη γ) φηη κε ηελ αδήισηε εξγαζία ζην 25% (θαη, ζα πξφζζεηε θαλείο, κε εθηεηακέλε 

θνξνδηαθπγή) ε εθαξκνγή εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ζα ήηαλ δπζρεξήο (OECD, 2012, 

p.48-49). Αο ζεκεησζεί φηη ηα ηξία απηά επηρεηξήκαηα, ζην βαζκφ πνπ ηζρχνπλ, 

απνδπλακψλνπλ εμίζνπ ηε ζχζηαζε ηνπ ΟΟΑ γηα ζηξνθή ζηα επηδφκαηα κε 

εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (ΔΗΔΑΓ, 2013, ζ.13). 

ε αληίζεζε κε ηνλ ΟΟΑ, ην ΓΝΣ είλαη ζεηηθφ πξνο ην ΔΔΔ, θαζψο ζεσξεί ηελ 

εθαξκνγή ηνπ έλα κέζν γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ψζηε λα θαηαζηεί πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ. Πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΔΔ 

σο βηψζηκνπ δηρηπνχ αζθαιείαο πνπ ζα επζχλεηαη ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ρακειφηεξνπ 20% 

ηεο θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ αλαθαηαλνκή 

κέξνπο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα ζπληάμεηο πξνο ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα. Σν δεκνζηνλνκηθφ φθεινο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ΔΔΔ, ζα πξνέιζεη θαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε κεγάινπ αξηζκνχ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ  

(IMF, 2012). Σν ΓΝΣ, έλαο απφ ηνπο ηξεηο δαλεηζηέο ηεο ρψξαο, είρε θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ επηβνιή ηνπ ΔΔΔ σο πξνλνηαθνχ κέηξνπ ζηελ Διιάδα κέζσ ησλ 

κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη  ην ειιεληθφ θξάηνο (Ακίηζεο, 2016). 

Δπίζεο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα κε κία κειέηε ηεο απφ ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2014, πξνηείλεη 

ηελ αλαζεψξεζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Γηα ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ν ζηφρνο 

ζπλερίδεη λα είλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ 

γηα θνηλσληθή πξφλνηα θαη ε βειηίσζε  ηνπ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ. Γηα πξψηε θνξά 

γίλεηαη δεηνχκελν ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ, απνηειεζκαηηθνχ θαη ζχγρξνλνπ 

ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα.  Καηαηίζεηαη ε πξφηαζε γηα κηα επείγνπζα 

πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηθέξεη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ζα ππνζηεξίμεη 

ηηο επάισηεο νκάδεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη λα έηζη λα 

απνθεπρζεί ε εμάξηεζε απφ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. Ζ αλαδηνξγάλσζε απηή  ζα 

αληηκεησπηζζεί ζε δχν θάζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε εμέηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ παξνρψλ ψζηε λα παξνπζηαζηεί έλαο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δαπάλεο ηεο 



 

30 

 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. Σν  δεχηεξν ζηάδην αθνξά έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα ηελ 

εμπγίαλζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο κε ηε κεηάβαζε ζε έλα 

πξφγξακκα ΔΔΔ, κε βειηησκέλνπο ζηφρνπο ψζηε λα θαιχςεη ηηο πεξηζζφηεξεο αλάγθεο, 

παξακέλνληαο θπζηθά εληφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ (Social Welfare Review, draft 

v2: 27 February 2014). 

Σν ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ 

ησλ παξνρψλ κε πεξηνξηζκέλε ζηνρνζέηεζε θαη γεληθά έλα ειάρηζην εηζνδεκαηηθφ 

κεραληζκφ ζηήξημεο. Ζ θάιπςε ησλ παξνρψλ πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα άηνκα 

πνπ ήδε θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπνκέλσο, ππάξρεη 

απνθιεηζκφο νξηζκέλσλ νκάδσλ πνπ είλαη θαη νη πην επάισηεο, φπσο νη λένη, νη 

καθξνρξφληα άλεξγνη, θαζψο θαη ηα λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Απηφ ην 

πεξηνξηζκέλν πεδίν ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ζηελ Διιάδα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

άιια ζπζηήκαηα ηεο επξσδψλεο θαη είλαη σο έλα κεγάιν βαζκφ ππεχζπλν γηα ηελ 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο (ν.π). 

’ απηήλ ηε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζπληζηάηαη λα δνζνχλ ηα δεκνζηνλνκηθά 

πεξηζψξηα γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξφλνηαο, πνπ ν 

θεληξηθφο άμνλαο ηνπ ζα απνηειέζεη ην πξφγξακκα ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Σν πξφγξακκα απηφ ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο παξνρέο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε. Δλψ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πξνζηαηεχνπλ ηα λνηθνθπξηά θαηά ηελ πξνζσξηλή απψιεηα εζφδσλ, ην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο εκπνδίδεη ηα λνηθνθπξηά απφ ην λα ππάγνληαη ζηηο επίκνλεο θαη 

επαλεηιεκκέλεο ζπλζήθεο θηψρεηαο. Ζ θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε εμαζθαιίδεη φηη ηα 

λνηθνθπξηά έρνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

εληζρχζνπλ ηηο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπο. 

 Σν ΔΔΔ σο πξνλνηαθφ ζχζηεκα εληζρχεη ην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο θαη 

δηαηεξεί ην θίλεηξν γηα εξγαζία, κέζσ ηεο παξνρήο ελφο βαζηθνχ επηπέδνπ παξνρψλ. 

Έρνληαο σο βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα εθφζνλ ζα ιεηηνπξγήζεη θαζνιηθά θαη απζηεξά ζα βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο βνεζψληαο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο.     
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 Ζ πξψηε έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (The World Bank) πνπ ζπληάρζεθε 

κε ζθνπφ ηελ απνγξαθή ησλ παξνρψλ θαη ηελ επηζθφπεζε ησλ δαπαλψλ ζηα πιαίζηα ηνπ  

ειιεληθήο αλαζθφπεζεο γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα (Greece, Social Welfare Review, 

Output A1: Benefits Inventory and Expenditure Overview), κε αξρηθή  εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, επαλεθδίδεηαη αλαζεσξεκέλε κε πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη ρξνληθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην - Μάξηην 2014. ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε 

παξέρεηαη κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαζψο 

επίζεο παξέρεηαη αμηνιφγεζε ησλ δαπαλψλ γηα θνηλσληθή πξνζηαζία ζηελ Διιάδα ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ Διιάδα δαπάλεζε πνζφ ησλ 35,6 δηζεθαηνκκπξίσλ 

κέζσ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ην 2014, αληηπξνζσπεχνληαο ην 

19,9% ηνπ ΑΔΠ. Απηέο νη ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην κέζν φξν πνπ δαπαλψληαη γηα 

ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία απφ ηελ ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ ην 16,5 ηνπ 

ΑΔΠ αληίζηνηρα. Ζ κεγαιχηεξε δαπάλε θαηεπζχλεηαη ζην ζχζηεκα  θνηλσληθψλ 

αζθαιίζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε Διιάδα παίξλεη ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζέζε ζηελ Δ.Δ. 

σο ρψξα πνπ δαπαλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (μνδεχεη 17,5% ηνπ ΑΔΠ, γηα ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε ζε ζχγθξηζε κε 12,9%  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επξσδψλε). Γηα ηελ 

θνηλσληθή βνήζεηα μνδεχεη ιηγφηεξν απφ ην κέζν φξν (2,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 4% ηεο 

επξσδψλεο). Ωζηφζν έρνληαο σο δεδνκέλν ηηο πςειέο δαπάλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην απνηέιεζκα είλαη φηη ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 8ε 

πςειφηεξε ζέζε ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Οη δαπάλεο ησλ  

ζπληάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2014 έθηαζαλ 17,0% ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν αλήιζε 

ζην 85,3% φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αθήλνληαο ειάρηζηα 

πεξηζψξηα γηα άιιεο δαπάλεο, θπξίσο γηα εθείλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην θησρφηεξν 

πιεζπζκφ. Έηζη νη δαπάλεο γηα παξνρέο αλεξγίαο θαη γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία είλαη 

ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια θξάηε κέιε (SWR, 2015). 

  χκθσλα κε ηε παξαπάλσ έθζεζε, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία ζηελ Διιάδα είλαη κεγάιεο αιιά δπζαλάινγεο, θπξίσο φζσλ αθνξά ηηο 

ζπληάμεηο. ηελ έθζεζε απηή, γίλεηαη γλσζηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο, ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (GMI), επίζεο γλσζηφ σο Κνηλσληθφ 

Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (SSI).   
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4.3. Σο Δλάσιζηο Δγγςημένο Διζόδημα ζηην Δλλάδα.  

4.3.1. Ο νόμορ 4093/2012 για ηο ΔΔΔ 

ηελ Διιάδα ην  Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα ζεζκνζεηήζεθε ζε πηινηηθή κνξθή κε 

ην Νφκν 4093/2012 θαη ζηνρεχε ζηε δηαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ αμηνπξεπνχο επηπέδνπ 

δηαβίσζεο. Ζ έλαξμε ηνπ πξνβιέθζεθε γηα ηηο 01.01.2014, κε ηελ Κ.Τ.Α. πνπ εθδφζεθε 

ην Ννέκβξην ηνπ 2014 (ΦΔΚ Β΄3018/7-11-2014).  Σν πξφγξακκα απεπζπλφηαλ ζε άηνκα 

θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, παξέρνληαο ελίζρπζε ηνπ  

εηζνδήκαηνο ηνπο ζε  ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο θνηλσληθήο επαλέληαμεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη ζπλδπάδεηαη κε ηηο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν μεθίλεκα ηνπ αξρηθά 

ήηαλ πηινηηθφ. 

 

4.3.2. Η αιηιολογική έκθεζη ηος ν.4093/2012 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, επηζεκαίλνληαη δχν ζεκεία ζρεηηθά κε ην  

πξφγξακκα. Σν πξψην αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Απηή πεξηγξάθεηαη απφ 

απνζπαζκαηηθφηεηα, ηελ εκπινθή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, ηελ έληνλε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην ππεξβνιηθά ρακειφ χςνο ησλ παξνρψλ. 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ, θαηαιήγεη ζηε ζθέςε ηνπ ν λνκνζέηεο, είλαη λα κε θηάλεη ε 

θξαηηθή βνήζεηα ζε φζνπο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Σν δεχηεξν ζεκείν αθνξά ηε 

ζηφρεπζε ηνπ ΔΔΔ. Σν ΔΔΔ πεξηγξάθεηαη σο έλα κέηξν πνιηηηθήο πνπ ζηνρεχεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο έλα χζηαην δίρηπ αζθαιείαο γηα φζνπο αληηκεησπίδνπλ ζπλζήθεο 

αθξαίαο θηψρεηαο επεηδή δελ είλαη δηθαηνχρνη θάπνηαο απφ ηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο 

παξνρέο. Σηο παξνρέο απηέο ην ΔΔΔ επηδηψθεη λα ηηο ζπκπιεξψζεη θαη ζα ζπλδπάδεη ηφζν 

ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε φζν θαη ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή επαλέληαμε.  

 

4.3.3. ΚΤΑ 39892/ΓΓ1.2 ηος ν.4093/2012 

ηηο 7/11/2014 εθδφζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΚΤΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΔΔ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ 
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φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διάρηζην Δγγπεκέλν 

Δηζφδεκα − Δγγπεκέλν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα». Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ 20 εθαηνκκχξηα επξψ. Αθνινπζψληαο ην λφκν, ε ΚΤΑ ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΚΔ ζε ηξείο ππιψλεο: 

1. Δηζνδεκαηηθή Δλίζρπζε. 

2. Παξνρή Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αγαζψλ. 

3. Δξγαζηαθή Έληαμε θαη Δπαλέληαμε.      

Πην αλαιπηηθά, ε Δηζνδεκαηηθή Δλίζρπζε αθνξά : 

 Γηα θάζε σθεινχκελε κνλάδα, 100€. 

 Αλαινγηθή Δηζνδεκαηηθή Δλίζρπζε, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο 

 Γηα θάζε ελήιηθα 100€ θαη γηα θάζε αλήιηθν 50€. ηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα ην 

πξψην εμαξηψκελν αλήιηθν κέινο, ινγίδεηαη σο ελήιηθαο. 

 Σελ πξνψζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

αγαζά. Γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΚΔ εθπνλείηαη ζρέδην έληαμεο απφ ηελ Κνηλσληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη πξνσζνχληαη, θαηά πεξίπησζε, γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα, 

δξάζεηο, παξνρέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα φπσο ε αηνκηθή 

ζπκβνπιεπηηθή, ε ρνξήγεζε βηβιηαξίνπ αλαζθαιίζηνπ, ε έληαμε ζηα πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΣΔΒΑ θ.η.ι. 

 Σελ ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηελ έληαμε ή ηελ επαλέληαμε ηνπο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Οη δηθαηνχρνη, εθφζνλ αλήθνπλ ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ θαη δχλαληαη 

λα εξγαζηνχλ, πξνσζνχληαη, ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή επαλέληαμή 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη δξάζεηο απηέο πινπνηνχληαη κέζσ πξνγξακκάησλ απφ 

ηνλ ΟΑΔΓ θαη άιινπο θνξείο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ απαζρφιεζε ζε πξνηεηλφκελε 

ζέζε εξγαζίαο, ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηελ 

έληαμε ή ηελ επαλέληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θ.η.ι. 

 Οη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ αθνξνχλ ζέκαηα φπσο: 

 Σνπο λνκηθνχο νξηζκνχο θάζε νξνινγίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ΚΤΑ φπσο π.ρ. 

ην θαηψθιη εηζνδήκαηνο σθεινχκελεο κνλάδαο ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ ηζνχηαη 
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κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα ειάκβαλε ην σθεινχκελν 

λνηθνθπξηφ, κε ηελ ίδηα ζχλζεζε κειψλ, εάλ είρε κεδεληθφ εηζφδεκα.  

 Σα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ δηθαηνχρσλ, έληαμεο θαη ην χςνο εηζνδεκαηηθήο ηνπο 

ελίζρπζεο (θξηηήξηα δηακνλήο, εηζνδεκαηηθά, πεξηνπζηαθά κε πεξίνδν αλαθνξάο ηνπο 

πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο θαη εηδηθά  θξηηήξηα).  

 Οη απαηηνχκελεο αηηήζεηο, δειψζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ε πεξίνδνο εθαξκνγήο 

θαη ππνβνιήο αηηήζεσλ. 

 Οη επηιερζέληεο Γήκνη πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΔ (13 Γήκνη
10

, έλαο απφ θάζε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο).  

 Ζ δηάξθεηα θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ΔΚΔ.  

 Σα αξκφδηα φξγαλα θαη ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ζην ΔΚΔ θαη νη εηδηθέο δηαδηθαζίεο ελζηάζεσλ, αλαζηνιήο 

θαηαβνιήο θαη δηαθνπήο θαηαβνιήο.  

Με ηελ ΚΤΑ, πξνβιέθζεθε θαη Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΟΓΔ) γηα ην ΔΚΔ, ππεχζπλε 

γηα ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε εθαξκνγήο 

ηνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ. 

Σν ειάρηζην εγγπεκέλν εηζφδεκα δελ απνηειεί αληηθαηάζηαζε άιισλ επηδνκάησλ. 

Λεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε η’ άιια επηδφκαηα πνπ εηζπξάηηεη κηα νηθνγέλεηα 

δηθαηνχρσλ – θαζψο θαη ζε φζα άιια εηζνδήκαηα δηαζέηεη – κέρξη ην εηζφδεκα ηεο λα 

θηάζεη ην φξην ηνπ εγγπεκέλνπ. Οη δηθαηνχρνη ζπλερίδνπλ λα κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ 

αηηήζεηο γηα φια ηα επηδφκαηα πνπ ίζσο δηθαηνχληαη. Έηζη ζηε ζπλέρεηα, ην πνζφ ηεο 

ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα, δηφηη ε ρξεκαηηθή ελίζρπζε (επίδνκα) ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά 

ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο απφ ην εγγπεκέλν φξην (δηάιεμε).   

 

                                                 

10
 Πξφθεηηαη γηα ηνπο δήκνπο Γξάκαο, Έδεζζαο, Γξεβελψλ, Ησαλλίλσλ, Καξδίηζαο, Λεπθάδαο, Υαιθηδαίσλ, 

Μεζνινγγίνπ, Καιιηζέαο, Σξίπνιεο, άκνπ, χξνπ θαη Μαιεβηδίνπ 
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4.4. Ο επιζηημονικόρ διάλογορ καηά ηην πποεηοιμαζία ηος ππογπάμμαηορ  

Σν ΔΗΔΑΓ, σο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ, 

δηνξγάλσζε κηα ζεηξά απφ ζπδεηήζεηο γηα ην ΔΔΔ θαη  θάιεζε κηα ζεηξά απφ εηδήκνλεο 

ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα λα θαηαζέζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο.  

ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν Μαηζαγγάλεο (2013), ππεξαζπηδφκελνο ην ΔΔΔ, θαζψο απνηειεί 

ην χζηαην δίρηπ αζθαιείαο γηα φζνπο δελ δηθαηνχληαη θάπνηαο απφ ηηο ππάξρνπζεο 

παξνρέο, πξφηεηλε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο κε αληηθεηκεληθφ θξηηήξην 

αλαθνξάο ην χςνο άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ χςνπο ηνπ επηδφκαηνο 

αλεξγίαο, ηεο ζχληαμεο ή ην επίδνκα καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Με ζεκείν αλαθνξάο ην 

χςνο απηψλ ησλ επηδνκάησλ δηαηχπσζε δπν βαζηθά ζελάξηα ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο θαη, ζπλεπψο, ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρνπλ ζηελ κεηαβνιή ησλ 

δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπο γηα ην θξάηνο
11

. Σν χςνο ηεο 

ελίζρπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ρακειφ, ιφγσ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, αιιά θαη γηα 

λα κελ επηηξέπεηαη ν εθεζπραζκφο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο 

πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ην ΔΔΔ. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ δεισκέλνπ εηζνδήκαηνο, γηα ην 

νπνίν εθθξάδεηαη εχινγνο θφβνο φηη δελ ζα είλαη ην πξαγκαηηθφ ιφγσ θνξνδηαθπγήο, 

πξφηεηλε ηε δηεχξπλζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ κέζσ Taxis (Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ) θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πνξηνγαιηθνχ κνληέινπ κε ρξήζε 

ηεθκαξηψλ εηζνδεκάησλ θαη ππνρξεσηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ησλ άλεξγσλ δηθαηνχρσλ γηα 

εξγαζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξεί ηελ 

                                                 

11
 Σν ζελάξην Α κε εγγπεκέλν πνζφ 360€ επξψ (=ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο) ζα είρε εηήζην θφζηνο πεξίπνπ 

2,2 δηο € (1,1% ηνπ ΑΔΠ) ζπλνιηθά, ελψ ζα ζπκκεηείραλ 1 εθαη. 616 ρηιηάδεο άηνκα (14,8% ηνπ 

πιεζπζκνχ). Ζ κείσζε ηεο θηψρεηαο ζα ήηαλ ε εμήο: αθξαία θηψρεηα κείσζε 88,4%, κέζν ράζκα ζρεηηθήο 

θηψρεηαο κείσζε θαηά 56,3%, πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο κείσζε θαηά 25,6%. 

Σν ζελάξην Β κε εγγπεκέλν πνζφ 200€ επξψ (=επίδνκα καθξνρξφληα αλέξγσλ) ζα θφζηηδε ζπλνιηθά 678 

εθαη. € (0,35% ηνπ ΑΔΠ), κε αξηζκφ δηθαηνχρσλ 620 ρηιηάδεο άηνκα (5,7% ηνπ πιεζπζκνχ). Αληίζηνηρα ε 

κεηαβνιή ηεο θηψρεηαο: ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο ζα παξέκελε ακεηάβιεην, πνζνζηφ αθξαίαο 

θηψρεηαο: κείσζε θαηά 10,2%, κέζν ράζκα ζρεηηθήο θηψρεηαο: κείσζε θαηά 23,7%. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

εθηίκεζε απηή δελ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ ζπλνδεπηηθψλ δξάζεσλ (Μαηζαγγάλεο & Λεβέληε, 

3/2012) 
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θαιή δηνηθεηηθή πξνεηνηκαζία ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (Μαηζαγγάλεο, 

2013). 

Ο Υιέηζνο (2013), ζηελ εηζήγεζή ηνπ, παξέζεζε κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ πθηζηάκελε 

θαη ηελ αλακελφκελε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο γηα λα απνδείμεη φηη 

νη δπζκελείο ζπλζήθεο ζα απμήζνπλ ηε δήηεζε γηα παξνρέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Μηα 

ηέηνηα δήηεζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί ηφζν απφ ην ππάξρνλ πιαίζην, ην νπνίν ρξήδεη 

αλαδηάξζξσζεο θαζψο θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθφ θαη πειαηεηαθφ, αιιά θαη απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ γεληθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνχ 

πνπ ρξεηάδεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία. Τπνζηήξημε φηη ε εηζαγσγή ηνπ ΔΔΔ ζηνλ 

πξνλνηαθφ ράξηε ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ηελ κεξηθή ηνπιάρηζηνλ 

θαηάξγεζε ησλ θαηεγνξηαθψλ επηδνκάησλ πειαηεηαθήο εκπλεχζεσο ψζηε λα παξέρεηαη 

θνηλσληθή πξνζηαζία ζε φζνπο πξαγκαηηθά ηελ έρνπλ αλάγθε θαη θπξίσο ζηνπο αλέξγνπο  

(Υιέηζνο, 2013). 

Ο Ακίηζεο (2013) εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο επηζεκαίλνληαο ηνλ θίλδπλν απνξξχζκηζήο ηνπ ιφγσ 

κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ. Ωζηφζν, δηαπηζηψλεη θαη απηφο ηελ έιιεηςε ελφο γεληθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ λα θαιχπηεη θάζε άηνκν ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ην 

νπνίν δελ δηθαηνχηαη θάπνην απφ ηα ππάξρνληα θαηεγνξηαθά επηδφκαηα. Ζ έιιεηςε απηή 

θαη ε αλάγθε ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθξαία θηψρεηα, ηεθκεξηψλνπλ 

ηελ αλάγθε ζέζπηζεο ελφο ζπζηήκαηνο ΔΔΔ. Σν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλα ιεπηνκεξεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ έρεη πξνηείλεη ε ΔΔ κέζσ ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έρεη απεπζχλεη ζηα 

θξάηε κέιε  (Ακίηζεο, 2013). 

Οη νκάδεο εξγαζίαο
12

, απνηεινχκελεο απφ εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, επηζήκαλαλ φηη ε νκάδα ζηφρνπ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΔΔΔ είλαη ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη απφ αθξαία θηψρεηα. Οη απεηινχκελνη απφ ηελ 

                                                 

12
 Οη νκάδεο εξγαζίαο ζπγθξνηήζεθαλ απφ ζηειέρε θαη εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ 

ΔΗΔΑΓ, ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ηεο ΗΝΔΜΤ-ΔΔΔ, ηνπ ΔΒ, ηνπ ΔΚΚΔ, ηνπ ΟΚΔ, ηνπ ΚΔΠΔ, ηνπ 

ΟΑΔΓ, ηεο ΗΜΔ-ΓΔΒΔΔ, ηεο ΚΔΓΔ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ηνπ Γηθηχνπ Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Φηψρεηαο, ησλ ΜΚΟ (PRAKSIS, 50θαη Διιάο, ΑΡΗ, Home-Start Διιάο) θαη απφ έλαλ βνπιεπηή 
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θηψρεηα ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ζε απηνχο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ είλαη 

εληάμηκνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε απηνχο πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ψζηε γηα 

απηνχο λα αλαπηπρζνχλ νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο. Τπνγξακκίζηεθε ε 

αλάγθε γηα θαζνιηθφηεηα θαη κνληκφηεηα ηνπ κέηξνπ ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο 

νινθιεξσκέλν δίρηπ αζθαιείαο. Γηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

πεξηνρψλ πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΔΔ κε έκθαζε ζηελ δηνηθεηηθή εηνηκφηεηα απηψλ 

γηα απνθπγή ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Πξνηάζεθε ε ρξήζε θάξηαο 

αγνξψλ γηα ηελ ρξήζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο. Κξίζεθε σο θαιχηεξε πξνζέγγηζε 

ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΔΔ λα γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαζψο ε 

θεληξηθή δηνίθεζε έρεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη πεξηθεξεηαθά ε εθαξκνγή θαζψο ε 

πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε είλαη απηή πνπ έρεη γλψζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ  ζε ηνπηθφ 

επίπεδν  (ΔΗΔΑΓ, 2013). 

4.5.  Η αξιολόγηζη ηος ΔΚΔ 

Τπεχζπλνη γηα  ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΔΚΔ ήηαλ ε ΠΣ θαη ην ΔΗΔΑΓ. Καηά θχξην ιφγν ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνήιζαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΖΓΗΚΑ θαη απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ γηα απηφ ην ζθνπφ νη ζπκκεηέρνληεο Γήκνη. Απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςαλ πιήζνο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ε ΠΣ θαη ην ΔΗΔΑΓ, θαηέιεμαλ ζε νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηα ηξία ζθέιε ηνπ ΔΚΔ πινπνηήζεθε κφλν ην πξψην, ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο κε πνιχ ηζρλά απνηειέζκαηα γηα ηα άιια δπν (ζε πξνγξάκκαηα 

απαζρφιεζεο κέζσ θνηλσθεινχο εξγαζίαο εληάρζεθαλ ζπλνιηθά κφλν 30 άηνκα). Σα 

δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ πνιιαπιά. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, 

θαηά ηελ ΠΣ θαη ην ΔΗΔΑΓ,  απαηηείηαη θαη’ αξράο.  ν αλαζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κε 

ηνλ θαζνξηζκφ ελφο θνξέα πνπ ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ επνπηεία ηνπ έξγνπ. Γεχηεξνλ είλαη άκεζε ε αλάγθε ππνζηήξημεο θαη 

παξνρήο ζαθψλ νδεγηψλ πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε, έηζη ψζηε απηή λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θέξεη απνηειεζκαηηθά εηο πέξαο ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ ηεο αλαινγεί. 

Σξίηνλ, είλαη επίζεο αλαγθαίνο ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην έξγν έηζη  ψζηε απηά λα θαηαζηνχλ  πην ιεηηνπξγηθά, πην απιά ζηε 

ρξήζε θαη λα πξνζθέξνπλ ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ δηαζηαχξσζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ 

κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη ε 

αμηνιφγεζε ζπλερήο.  
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Έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε αθνξά ηελ νκάδα ζηφρν: ηα 

άηνκα πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ αθξαία θηψρεηα. Οη Γήκνη αλέθεξαλ φηη γηα πξψηε θνξά 

θαηάθεξαλ λα πιεζηάζνπλ άπνξα άηνκα πνπ σο ηφηε δελ ηνπο είρε δνζεί μαλά ε επθαηξία 

λα ιάβνπλ θάπνηα πξνλνηαθή βνήζεηα. πγθεθξηκέλα, κφλν ην 13% ησλ δηθαηνχρσλ 

ιάκβαλε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο θάπνην άιιν πξνλνηαθφ επίδνκα γεγνλφο ην 

νπνίν απνδεηθλχεη φηη κεγάιν πνζνζηφ δελ ιάκβαλε νχηε ην νηθνγελεηαθφ επίδνκα 

δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ δηθαηνχρσλ είρε έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν παηδί  

(Λαιηψηε, 2017). Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη, αθφκα θαη κεηά ηελ εηζνδεκαηηθή 

ελίζρπζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα, ην θαηψθιη εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ ζε πνζνζηφ 

70,9%, δελ μεπεξλά ηηο 3600 επξψ  θαη ζπλεπψο νχηε ην θαηψθιη ηεο θηψρεηαο (4.512 

επξψ γηα ην άηνκν ην 2015). Ωο πξνο ηηο ππννκάδεο πνπ σθειήζεθαλ απφ ην ΔΚΔ, νη 

πεξηζζφηεξνη δηθαηνχρνη ήηαλ κεζαίνπ ή ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, άγακνη θαη 

άλεξγνη, κε ειιεληθή ηζαγέλεηα ελψ ην πνζνζηφ ησλ δηθαηνχρσλ άλσ ησλ 65 εηψλ ήηαλ 

πνιχ κηθξφ. Σα δχν ηξίηα ησλ δηθαηνχρσλ δελ ήηαλ ηδηνθηήηεο ηεο νηθίαο ηνπο θαη άλσ 

ηνπ 50% είρε κεδεληθφ εηζφδεκα (Γεκνπιάο, 2017).   

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ΔΚΔ ήηαλ έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα 

ΔΔΔ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηελ έθζεζε “Minimum Income Schemes in Europe. A study of 

national policies 2015”
13

 απφ ην ESPN. Γηαπηζηψζεθε φηη ην ΔΚΔ βαζίδεηαη ζε απζηεξά 

θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ησλ 

αηηνχλησλ ζην πξφγξακκα, κε ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ 

ζχλδεζε κε ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ελεξγνπνίεζεο 

είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ησλ δηθαηνχρσλ ζε απηνχο 

ηνπο δπν ππιψλεο ηνπ ΔΚΔ. Καιχπηεη ηφζν ηνπο αλέξγνπο φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Με βάζε ην θξηηήξην ηεο επάξθεηαο θξίλεηαη αλεπαξθέο ην χςνο ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ 

θαζψο είλαη θάησ απφ ην 40% ηνπ δηάκεζνπ ηζνδχλακνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο
14

. Σν χςνο 

ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνην αληηθεηκεληθφ θξηηήξην π.ρ. ην 

χςνο ηνπ ειάρηζηνπ κηζζνχ αιιά θαζνξίδεηαη απζαίξεηα θαη ππνθεηκεληθά. Ζ 

                                                 

13
 Δπεηδή ε έθζεζε ζπληάρζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΚΔ νη αλαθνξέο 

ζε απηφ δελ είλαη πιήξεηο αθνχ ζε πνιιά ζηνηρεία δελ κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ. 

Σα θξηηήξηα ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο θαη ηεο αλάιεςεο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο ην ΔΚΔ ήηαλ 

πηινηηθφ πξφγξακκα. 

14
 Καηψθιη ηεο αθξαίαο θηψρεηαο 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΔΚΔ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε ιφγσ 

πνιχ ρακεινχ χςνπο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο. Ωο πξνο ηελ έληαμε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ην ΔΚΔ ήηαλ αξθεηά αλαπνηειεζκαηηθφ ιφγσ έιιεηςεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο, εθπαίδεπζεο θαη πφξσλ ηεο δηνίθεζεο, έιιεηςεο ζπληνληζκνχ ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο θαη ιφγσ ηεο κε εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο 

ησλ δηθαηνχρσλ. Ζ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο ιεηηνχξγεζε επίζεο 

αλαπνηειεζκαηηθά ιφγσ αδπλακίαο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη σθειεκάησλ. Σν ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηε θαηεγνξία ησλ ρσξψλ φπνπ εθαξκφδεηαη έλα απιφ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, ζηε δηνηθεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε, πξφγξακκα  ΔΔΔ  

(European Social Policy Network, 2016b). 

 

4.6.  Από ηο Δλάσιζηο Δγγςημένο Διζόδημα (EEE) ζηο Κοινυνικό 

Διζόδημα Αλληλεγγύηρ (ΚΔΑ) 

4.6.1. Ο Ν.4389/2016 για ηο ΚΔΑ 

Με ην λ.4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηεο 

27/05/2016, ζεζπίζηεθε εζληθφ επίπεδν εθαξκνγήο ην ΔΔΔ σο «Κνηλσληθφ Δηζφδεκα 

Αιιειεγγχεο». Σν πξφγξακκα νξίζηεθε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζε δπν θάζεηο κε ηελ 

πξψηε λα μεθηλά ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016
15

.  

Σν ΚΔΑ ραξαθηεξίζηεθε απφ ην λφκν σο ακηγψο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκπιεξσκαηηθφ ησλ ππφινηπσλ πνιηηηθψλ θαηά ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη επαλαιακβάλεη ηνπο 3 ππιψλεο ηεο ΚΤΑ ηνπ ΔΚΔ. ην λφκν 

πεξηιακβάλνληαη κεξηθνί βαζηθνί νξηζκνί φπσο ν νξηζκφο ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο 

σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ φπσο 

απηφ ππνινγίδεηαη γηα ην ΚΔΑ θαη  ην θαηψθιη εηζνδήκαηνο. Καηψθιη εηζνδήκαηνο είλαη 

ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην γηα έληαμε ζην ΚΔΑ θαη ηζνχηαη κε ην εγγπεκέλν πνζφ, 

δειαδή ην πνζφ πνπ εγγπάηαη ην ΚΔΑ, πξνζαξκνδφκελν αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ 

                                                 

15
 Με ηνλ Ν4445/2016 (άξζξν 22) έγηλαλ θάπνηεο επνπζηψδεηο αιιαγέο ζην ΚΔΑ κε ζηφρν θπξίσο απηφ λα 

κπνξεί κειινληηθά λα εθαξκνζηεί ζε παλειιαδηθφ επίπεδν 
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ειηθία ησλ κειψλ ηνπ σθεινχκελνπ λνηθνθπξηνχ. Ο νξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ 

πεξηιήθζεθε θαη απηφο ζην λφκν φπσο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ΚΔΑ. Σν ΚΔΑ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή ή πξνλνηαθή παξνρή. Οη ππφινηπεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνβιέθζεθε λα ξπζκηζηνχλ κε ΚΤΑ. Σφζν ν λφκνο γηα ην ΚΔΑ, φζν θαη 

νη ΚΤΑ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, έρνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηνλ λφκν θαη ηελ ΚΤΑ γηα 

ην ΔΚΔ ηα νπνία επαλαιακβάλνπλ ζρεδφλ απηνχζηα φπσο π.ρ. νη 3 ππιψλεο ζηνπο 

νπνίνπο βαζίδεηαη.  

 

4.6.2. Η αιηιολογική έκθεζη ηος ν.4389/2016 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ αλαγλσξίδεηαη ε επηδείλσζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Eurostat.. Ζ θαηάζηαζε ζην πεδίν ηνπ 

θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρεη επηδεηλσζεί δξακαηηθά κεηαμχ 

ησλ εηψλ 2008 θαη 2014. Σα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ ηνλ θίλδπλν απμήζεθαλ 

θαηά 840.000 θαη ε απφζηαζε απφ ηνλ εζληθφ ζηφρν γηα ην 2020 είλαη πιένλ 1.300.000 

άηνκα (Eurostat, 2016). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

πςειφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κε αλαθνξά ηνλ δείθηε θηλδχλνπ 

θηψρεηαο, παηδηθήο θηψρεηαο θαη κεηαμχ ησλ πξψησλ γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο.  

Σα επξήκαηα απηά επηθαιείηαη ν λνκνζέηεο γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΑ 

σο ελφο κέηξνπ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ επηδηψθεη ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

αθξαίαο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ζηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπ, ζπλδέεη ην ΚΔΑ κε ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαθέξεη φηη ν αλαζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο είλαη ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιάβεη ε Διιάδα πξνο 

ηελ ΔΔ. Σν ΚΔΑ έρεη ην θεληξηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη βαζκηαία ζα 

αληηθαηαζηήζεη άιιεο πξνλνηαθέο παξνρέο θαη θπξίσο ην ΔΚΑ. Δπηδίσμε ηνπ ΚΔΑ 

νξίζηεθε ε θάιπςε θάζε αηφκνπ ζε θαηάζηαζε αλάγθεο κε γεληθά, αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα ελψ δελ απνβιέπεη ζηε θπζηθή ζπληήξεζε ησλ δηθαηνχρσλ αιιά ζηελ 

αμηνπξεπή ηνπο δηαβίσζε. Σέινο, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) εθηίκεζε ηε 



 

41 

 

δαπάλε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο παξνρέο ηνπ ΚΔΑ ηεο πξψηεο θάζεο ζε 

67.2 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2016. 

 

4.6.3. ΚΤΑ Γ23/οικ.30299/2377 ηος ν.4389/2016 (Α΄ θάζη ΚΔΑ) 

Ζ ΚΤΑ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο πξψηεο 

θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο» εθδφζεθε ζηηο 7/07/2016. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 2016 αλήιζε ζηα 57 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Αθνινπζψληαο ηε δνκή ηεο ΚΤΑ γηα ην ΔΚΔ πεξηιακβάλεη ηα ίδηα βαζηθά ζηνηρεία αιιά 

κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Σν δεινχκελν εηζφδεκα ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε γηα ηελ έληαμή ηνπο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κεληαίαο εηζνδεκαηηθήο ηνπο 

ελίζρπζεο είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή, πξν θφξσλ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε 

ησλ εηζθνξψλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ εηζπξάρζεθε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή έληαμεο ζην ΚΔΑ. Ζ πξψηε πηινηηθή θάζε ηνπ ΚΔΑ απφ ηνλ Ηνχιην 

έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 εθαξκφζηεθε ζε 30 Γήκνπο απφ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο 

ηεο Διιάδαο. Σν χςνο ηνπ εμακεληαίνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ 

μεθηλά απφ ηα 1200 επξψ γηα θάζε κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ, ην λνηθνθπξηφ κηαο 

ππξεληθήο νηθνγέλεηαο κε 2 ελήιηθα θαη 2 αλήιηθα κέιε ζηα 2400 επξψ θ.ν.θ. Ζ 

εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε παξέρεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαηά ην ήκηζπ θαη 

κέζσ πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ην ππφινηπν. 

 

4.6.4. ΚΤΑ Γ.Γ.5οικ.2961-10 ηος ν.4389/2016 (Β΄ θάζη ΚΔΑ) 

Ζ ΚΤΑ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο», εθδφζεθε ζηηο 24/01/2017 θαη είρε 

πξνυπνινγηζκφ 702.600.000 επξψ. Απνηειεί ηελ ΚΤΑ κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη πιένλ 

ην ΔΔΔ σο ΚΔΑ ζηελ Διιάδα.  

Σ ν ΚΔΑ είλαη έλα πξνλνηαθφ επίδνκα πνπ ζπλδπάδεη ηξείο ππιψλεο: 

1. Δηζνδεκαηηθή ελίζρπζε. 
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2. πκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά
16

   

3. Τπεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο
17

.  

Ωο σθεινχκελεο κνλάδεο νξίδνληαη ηα απξνζηάηεπηα ηέθλα θαη φινη νη ελήιηθεο εθηφο 

ησλ ξεηψλ εμαηξέζεσλ.  

Δγγπεκέλν πνζφ είλαη ην πνζφ πνπ εγγπάηαη ην πξφγξακκα γηα θάζε λνηθνθπξηφ, αλάινγα 

κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ειηθία ησλ κειψλ ηνπ, κεηά θαη ηελ θαηαβνιή ηεο εηζνδεκαηηθήο 

ελίζρπζεο ηνπ Κ.Δ.Α. Σν εγγπεκέλν πνζφ νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

- Γηα ην κνλνπξφζσπν λνηθνθπξηφ: 200€ αλά κήλα. 

- Γηα θάζε επηπιένλ ελήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ: πξνζαχμεζε ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ 

θαηά 100€ αλά κήλα. 

- Γηα θάζε αλήιηθν κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ: πξνζαχμεζε ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ θαηά 50€ 

αλά κήλα. 

Πξφβιεςε ππάξρεη θαη γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αιιά θαη γηα ηα απξνζηάηεπηα 

παηδηά. ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θάζε ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία ηέθλν ινγίδεηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ σο ελήιηθαο. Σν αλψηαην κεληαίν φξην ηνπ 

εγγπεκέλνπ πνζνχ νξίζηεθαλ ηα  900€ αλεμαξηήησο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ. 

Γεινχκελν εηζφδεκα είλαη ην ζπλνιηθφ πξαγκαηηθφ εηζφδεκα απφ θάζε πεγή 

πξνέιεπζεο, πξν θφξσλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

εηζπξάρζεθε απφ φια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαηά ηνπο έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ην κήλα 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ην ζπλνιηθφ δεινχκελν εηζφδεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

ζχλνιν ησλ επηδνκάησλ θαη άιισλ εληζρχζεσλ. Γελ πεξηιακβάλεη ην επίδνκα αλαδνρήο, 

                                                 

16
 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά πεξηιακβάλνπλ: δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αλαζθαιίζησλ, παξαπνκπή θαη έληαμε ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο, έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη θνηλσληθέο δνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο, έληαμε ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΣΔΒΑ, θνηλσληθφ ηηκνιφγην παξνρψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, θνηλσληθφ ηηκνιφγην Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

17
 Οη ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο αθνξνχλ: ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ δχλαληαη λα εξγαζηνχλ, 

ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έληαμε ή επαλέληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο ε θάιπςε 

πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο εξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, ηελ έληαμε ή ηελ 

επηζηξνθή ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο. 
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ην επίδνκα απξνζηάηεπησλ ηέθλσλ θαζψο θαη ηα κε αληαπνδνηηθά επηδφκαηα αλαπεξίαο 

πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην θξάηνο.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα έληαμε ζην ΚΔΑ γίλεηαη σο εμήο: γηα ηελ έληαμε ζην 

πξφγξακκα θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, αθαηξείηαη απφ ην 

ζπλνιηθφ δεινχκελν εηζφδεκα 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, πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφγξακκα εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ βξεη εξγαζία, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ έληαμε ζην 

πξφγξακκα δελ ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηνλ πξψην κήλα ηεο εξγαζίαο ην 100% θαη θαηά 

ηνπο δχν επφκελνπο ην 40%, ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ αλσηέξσ 

εξγαζία. Δάλ ην κέινο ηνπ λνηθνθπξηνχ εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 

ηξηψλ κελψλ, ην δηθαίσκα ζηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε δηαθφπηεηαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ηέηαξηνπ κήλα εξγαζίαο, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. 

Δάλ ηα θξηηήξηα εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη, ην λνηθνθπξηφ ιακβάλεη ην πνζφ ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ηνπ αλαινγεί. 

Μεληαίν πνζφ εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εμαπιάζηνπ 

χςνπο ηνπ εγγπεκέλνπ πνζνχ θαη ηνπ εμακεληαίνπ δεινχκελνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έληαμεο ζην πξφγξακκα, 

δηαηξνχκελε δηά έμη. 

Σα θξηηήξηα έληαμεο ζην ΚΔΑ είλαη εηζνδεκαηηθά, πεξηνπζηαθά (αθίλεηε θαη θηλεηή 

πεξηνπζία) θαη δηακνλήο. Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ζην ΚΔΑ πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο 

ππνβνιήο αίηεζεο έληαμεο, ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο, ηελ πιεξσκή, εθφζνλ ε αίηεζε 

γίλεη απνδεθηή, ηε δηαζχλδεζε κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη παξνρέο 

θαη ηηο ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε νπνία επέρεη θαη ζέζε 

ππεχζπλεο δήισζεο ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο δηθαηνχρνπο ειεθηξνληθά, είηε κέζσ ησλ Γήκσλ ή ησλ ΚΔΠ ησλ Γήκσλ 

δηακνλήο ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ θαη ε επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κε 

βάζε ηα δεισζέληα απφ ηνπο αηηνχληεο, ηα ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηνπλ θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο απηψλ.  
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Ζ δηαζχλδεζε κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά γίλεηαη 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είηε θαηά 

ηελ πξνβιεπφκελε κεληαία επίζθεςε ησλ δηθαηνχρσλ ζηα Κέληξα Κνηλφηεηαο ησλ 

Γήκσλ νπφηε θαη  ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ησλ Γήκσλ. Οη ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο παξέρνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ 

θαη ηα Κέληξα Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο ελψ γηα φζνπο επηζπκνχλ δίλεηαη ε επθαηξία 

εζεινληηθήο εξγαζίαο.  

Οη δηθαηνχρνη ηνπ ΚΔΑ αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν 

ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. Τπνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή 

θνξνινγηθήο δήισζεο θάζε έηνο, απνδέρνληαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Taxis θαη 

ησλ ινηπψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνπλ θαη 

ζπλαηλνχλ ζηε δηελέξγεηα θνηλσληθήο έξεπλαο ζηελ νηθία ηνπο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θνίηεζεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ αλήιηθσλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη φζνη ελήιηθεο έσο 45 εηψλ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο. 

Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα επηθαηξνπνηνχλ κε λέα δήισζε ηα ζηνηρεία ηνπο 

θάζε θνξά πνπ απηά κεηαβάιινληαη θαη νθείινπλ λα κελ παξαηηνχληαη άλεπ ιφγνπ θαη 

εθνπζίσο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Ζ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ΚΔΑ είλαη δπλαηή φηαλ νη δηθαηνχρνη παξαβαίλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ησλ ίδησλ ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ 

αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

Οη θαηαβνιέο ηνπ ΚΔΑ, φπσο θαη ζηελ πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή, γίλνληαη κέζσ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κέζσ πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. Σν ΚΔΑ δελ ζπκςεθίδεηαη 

κε νπνηαδήπνηε νθεηιή θαη δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηα εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ηελ 

δηεθδίθεζε νπνηαζδήπνηε θνηλσληθήο ή πξνλνηαθήο παξνρήο. 

Γηαθνπή θαηαβνιήο ηνπ ΚΔΑ γίλεηαη φηαλ κε νπνηαδήπνηε ηξφπν δηαπηζησζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ φηη δελ πιεξνχληαλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ. Γηαθνπή γίλεηαη θαη φηαλ ν δηθαηνχρνο παξαβεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ επαλέληαμε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ.  
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Γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΚΔΑ πξνβιέπεηαη ε 

ζπλεξγαζία κηαο πιεζψξαο θνξέσλ απφ φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα ηνπ θξάηνπο
18

. 

 

4.6.5. Η ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ 

 

ηε ζπδήηεζε γηα ην ΚΔΑ, πνπ πξνεγήζεθε ηεο ςεθνθνξίαο ζηηο αξκφδηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2016a) θαη ηελ Οινκέιεηα ηεο 

Βνπιήο  (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2016b), ε Κπβέξλεζε, κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπνπξγνχ 

Θεαλψο Φσηίνπ, ππνζηήξημε φηη ε εκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ΔΚΔ 

ιήθζεθε ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΚΔΑ. Ζ Τπνπξγφο δήισζε φηη ε επηινγή ησλ 

αξρηθψλ 30 Γήκσλ ηεο πξψηεο θάζεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βάζεη 3 

αληηθεηκεληθψλ θξηηήξησλ ζρεηηθψλ κε ηελ θηψρεηα
19

. Δπηπιένλ, ζηηο 30/03/2016 

εθδφζεθε ε ΚΤΑ
20

 γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Κνηλφηεηαο ηα νπνία 

αλέιαβαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΔΑ ζε επίπεδν ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

 

ηα κέζα Ηνπιίνπ ηνπ 2016 μεθίλεζε ε πξψηε θάζε ηνπ ΚΔΑ. πκκεηείραλ πεξίπνπ 

48.000 λνηθνθπξηά θαη νη δηθαηνχρνη ήηαλ πεξίπνπ 120.000 άηνκα. Ζ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο ήηαλ εθηθηή ηφζν κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζρεδίαζε ε ΖΓΗΚΑ 

                                                 

18
 Οη θνξείο απηνί είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο θαη ε Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Τπεξεζηψλ), ε Γηεχζπλζε Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ Βαζκνχ (Γήκνη), ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ θαη ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. 

19
  Σα θξηηήξηα απηά είλαη: ν δείθηεο πνζνζηνχ αλεξγίαο, ηα πνζνζηά ζην πξφγξακκα ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζην ΣΔΒΑ. 

20
 ΚΤΑ Γ23/νηθ.30299/2377 ΦΔΚ 854/Β/30-3-2016. 
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φζν θαη κέζσ ησλ Γήκσλ. Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ ΚΔΑ μεθίλεζε κε κηθξή θαζπζηέξεζε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 θαη σο νξηζηηθή, είλαη αθφκα ζε εμέιημε. Έσο θαη ηνλ Μάην 

ηνπ 2017 θαη είραλ δηαηεζεί πεξίπνπ 49 εθαηνκκχξηα €
21

 θαη ηα σθεινχκελα λνηθνθπξηά 

ήηαλ 222.515. Οη σθεινχκελνη ήηαλ 508.304 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 270.445 άλεξγνη, 

62.906 απαζρνινχκελνη θαη 141.112 αλήιηθνη.  

Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΚΔΑ νξίζηεθαλ θαηά ηελ πξψηε θάζε, ε 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ε 

ΟΓΔ, ππαγφκελεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. ηε 

δεχηεξε θάζε, ππεχζπλνο θνξέαο νξίζηεθε ε Γηεχζπλζε Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηψρεηαο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.  

ηε κέρξη ηψξα πινπνίεζε ηνπ ΚΔΑ, δελ αλέθπςαλ ζεκαληηθά δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΔΚΔ. Ζ αλάζεζε ζε κηα θεληξηθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε ιεηηνπξγία ησλ 

Κέληξσλ Κνηλφηεηαο θαη ε ιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ ΚΔΑ,  θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΗΔΑΓ θαη ηεο ΠΣ γηα 

ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ (Λαιηψηε, 2017). 

 

4.7.  ςμπεπάζμαηα  

Απφ ην 1992 ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ηνλίδεη εκθαηηθά ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ 

κειψλ γηα έλα ηζρπξφ θνηλσληθφ κνληέιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έιαβε πξσηνβνπιίεο έηζη 

ψζηε λα παξάζρεη ζηα θξάηε κέιε έλα πιαίζην ησλ θξηηήξησλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα 

πφξσλ θαη παξνρψλ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηα θάιεζε λα ην 

εθαξκφζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, κε ηε ζρεηηθή ηεο χζηαζε εμεηδίθεπζε ην 

πιαίζην απηφ ζε ηξείο ππιψλεο ελεξγνχο έληαμεο νη νπνίνη έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα 

ζπζηήκαηα ΔΔΔ. Ζ εθαξκνγή φκσο απηνχ ηνπ θνηλνχ πιαηζίνπ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζην πεδίν ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, 

ηφζν παιαηφηεξα (Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007) φζν θαη πξφζθαηα 

(European Commission, 2016b), θξίζεθε κε ηθαλνπνηεηηθή θαη ε Δπηηξνπή δήηεζε απφ 

                                                 

21
  ηνηρεία απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔΑ: https://keatech.blogspot.gr 
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ηα θξάηε κέιε λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα εθαξκνγή ηεο ελεξγεηηθήο έληαμεο, 

επηζεκαίλνληαο ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Οη πην πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΔΔ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, 

εληνπίδνπλ κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

εληνπίδνληαη θαη ζηα ηξία πεδία ησλ πξνγξακκάησλ (εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε, πξφζβαζε 

ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο). ρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε θαη ηελ αλάιεςε, 

παξάκεηξνη νη νπνίεο θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

είλαη ε αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο θαη ε εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ θαηά 

θχξην ιφγν ζηε δηνίθεζε πνπ πινπνηεί απηά ηα πξνγξάκκαηα ψζηε λα απμεζεί ν βαζκφο 

θάιπςεο θαη αλάιεςεο. Ζ αχμεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο αθνξά ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θξαηψλ θαη ε φπνηα αιιαγή ζα εμαξηεζεί, πξνθαλψο, 

απφ ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο φκσο πνπ 

απαηηνχληαη ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν δελ εμαξηάηαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο θαη ζην νπνίν ηα θξάηε κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ, αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζληθψλ 

ηνπο πξνγξακκάησλ ΔΔΔ. 

Ζ Διιάδα παξέκελε γηα πνιιά ρξφληα ρσξίο έλα πξφγξακκα ΔΔΔ, κε ην ζχζηεκα ηεο 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο λα ραξαθηεξίδεηαη σο ππνιεηκκαηηθφ, κε κηθξή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπγθξνηψληαο έλα δηάηξεην δίρηπ αζθαιείαο  (Μαηζαγγάλεο, 

2011). Ζ ρξφληα δηζηαθηηθφηεηα πξνο ην ΔΔΔ ηεξκαηίζηεθε ην 2012 κε ηε λνκνζέηεζε 

ηνπ ΔΚΔ θαη πιένλ ην ΚΔΑ εθαξκφδεηαη ζε παλειιήληα θιίκαθα. Σφζν ην πηινηηθφ ΔΚΔ 

φζν θαη ην ΚΔΑ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο, αθνινπζνχλ ηελ δνκή ησλ ηξηψλ ππιψλσλ θαηά ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΔ. 

Ζ εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΔΚΔ αλέδεημε ηξία ζεκαληηθά δεηήκαηα: α) ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, β) ηα δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα θαη ηδίσο ηε 

δπζθνιία παξνρήο ππεξεζηψλ ελεξγνπνίεζεο αιιά θαη γ) ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ΔΚΔ 

θαζψο απφ απηφ επσθειήζεθαλ θαη άηνκα ζε αλάγθε ηα νπνία δελ απνιάκβαλαλ ηεο 

παξνρήο θάπνηνπ κέηξνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ (Λαιηψηε, 

2017). 
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χκθσλα κε δειψζεηο ηεο αξκφδηαο αλαπιεξψηξηαο ππνπξγνχ, Θεαλψο Φσηίνπ, ηα 

δεηήκαηα απηά ζπλππνινγίζηεθαλ  θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ΚΔΑ (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 

2016b). Πξάγκαηη, ε απνπζία ζνβαξψλ δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ έσο ηψξα 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε έληαμε πξαθηηθψλ, φπσο ηα ζεκεία 

εμππεξέηεζεο κηαο ζηάζεο (θέληξα θνηλφηεηαο), πνπ πξνηείλνπλ ζηηο εθζέζεηο ηνπο νη 

επξσπατθνί νξγαληζκνί (European Social Policy Network, 2017) δείρλνπλ φηη ε εκπεηξία 

ηνπ ΔΚΔ αμηνπνηήζεθε ψζηε ην ΚΔΑ λα έρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζε επίπεδν 

δηνίθεζεο. Ωζηφζν ην ΚΔΑ θξίλεηαη αλεπαξθέο σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε πνπ 

παξέρεη θαη σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ (European Social Policy Network, 

2017). Γπν παξάγνληεο κπνξνχλ λα είλαη θξίζηκνη γηα απηά ηα δπν δεηήκαηα: ν ξφινο ηνπ 

ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο.  

Γεδνκέλεο ηεο εκπινθήο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηε δηαδηθαζία 

λνκνζέηεζεο αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ε εμέιημε ηνπ 

ΚΔΑ ζηε ρψξα καο, ζα επεξεαζηεί απφ ηηο απφςεηο απηψλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. ην 

επίθεληξν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην ΚΔΑ 

βξίζθεηαη ε δεκνζηνλνκηθή δηάζηαζή ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ σο εξγαιείνπ αλακφξθσζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο απνξξφθεζεο απφ απηφ 

ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.  πλεπψο, ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ην ΚΔΑ ζα εμαξηεζεί απφ ην βαζκφ πινπνίεζεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο.  

Ζ δηνίθεζε θαιείηαη λα πξνζθέξεη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ 

κε ζηφρν ηελ έληαμε (ή επαλέληαμε) ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα κέρξη ηψξα 

απνηειέζκαηα ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, 

είλαη αδχλακα. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επηηπρή 

πξνζθνξά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ηθαλνπνηεηηθέο ή κε, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή θαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα κέζα ζηελ 

νπνία αλαπηχζζνληαη νη δξάζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ην ΚΔΑ. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα 

πεξηγξάθεηαη απφ ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ 0.8%, πνζνζηφ αλεξγίαο ζην 21%  ) θαη 

κε ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα 

θαηαγξάθεηαη ζην 35.6% (ΔΛΣΑΣ,2016). Δπνκέλσο, παξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ελεξγνπνίεζεο, ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ππάξρεη θαη έλα πξφζζεην εκπφδην γηα ηελ 
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νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ ΚΔΑ ηεο Διιάδαο: ε απνπζία κηαο αγνξάο εξγαζίαο ηθαλήο 

λα πξνζθέξεη απαζρφιεζε ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ είλαη ηθαλνί πξνο εξγαζία. 

Μέρξη ηψξα, ε εθαξκνγή ηνπ ΚΔΑ ζηελ Διιάδα, πνπ είλαη παξάιιειε κε κηα ρξνληθή 

πεξίνδν κεγάιεο δνθηκαζίαο ηεο ρψξαο ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα αιιά θαηαγξάθεη θαη ηε ζεκαληηθή επηηπρία λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζε φζνπο 

κέρξη ηψξα ήηαλ ρσξίο θακία ζηήξημε απφ ην θξάηνο. Σν ζηνηρείν απηφ δηθαηνινγεί ηε 

ζηήξημή ηνπ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία ψζηε λα θαηαζηεί έλα πξφγξακκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο πνπ ζα νδεγεί ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ 

απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

Όκσο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΚΔΑ ζα θαζνξηζηεί απφ ηε ζπλνιηθφηεξε 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζέζπηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

ΚΔΑ δε ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο άιιν έλα απνκνλσκέλν κέηξν ηεο «νηθνλνκηθήο 

θξίζεο», δηφηη ππφ απηή ηελ εθδνρή ζα ζπλέβαιε πεξαηηέξσ ζηε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο. 
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