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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την έννοια του κοινωνικού 

αποκλεισμού στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πώς εξελίχθηκε η έννοια από 

τη δεκαετία του 1990 όσον αφορά το νόημα, τους ορισμούς και τις στενά 

συνδεδεμένες έννοιες, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης. 

Χρησιμοποιώντας μια ποιοτική μεθοδολογία, η παρούσα εργασία εστιάζει σε 

έγγραφα πολιτικής που αποτελούν το νομικό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μελετάται η κοινωνική και η οικονομική διάσταση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των ασκούμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή συνίσταται 

στην παρουσίαση των δράσεων, των εργαλείων και των αποτελεσμάτων των 

ακολουθούμενων πολιτικών.   
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to analyze the concept of social exclusion in European 

Union policies: how the concept has evolved since the 1990s in terms of meaning, 

definitions and closely related concepts, what are the implications of this 

development. Using a qualitative methodology, this paper focuses on policy 

documents that constitute the legal and political reference framework of the 

European Union. The social and economic dimension of social exclusion and the 

policies pursued to address the phenomenon in the European Union and in Greece 

are studied. This study consists of presenting the actions, tools and results of the 

policies pursued. 
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Εισαγωγή 

 

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται σε κείμενα μελέτης στη Γαλλία 

κατά τη δεκαετία του 1960, ενώ «εξαπλώθηκε» σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά 

την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1980 (Silver, 1994). Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ) διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην εισαγωγή της έννοιας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, ενσωματώνοντάς την στον πολιτικό λόγο της και στην ερευνητική της 

πολιτική, δημιουργώντας έναν χώρο όπου θα μπορούσε να συζητηθεί η έννοια 

(Saraceno, 2002). Ενώ αρκετές πολιτικές στα τέλη της δεκαετίας του '80 και σε όλη 

τη δεκαετία του '90 αντιμετώπιζαν τον κοινωνικό αποκλεισμό, ήταν απλώς μια 

μικρή έννοια και ανησυχία στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της μέχρι τη στρατηγική 

της Λισαβόνας (Daly, 2006). Το 2000, η στρατηγική της Λισαβόνας μετέτρεψε τον 

κοινωνικό αποκλεισμό σε αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ 

(Levitas et al., 2007; Marlier, Atkinson, Cantillon, & Nolan, 2007) και έδωσε στον 

όρο μια πλουσιότερη ταυτότητα. 

 

Ως εκ τούτου, διακρίνονται δύο περίοδοι ενασχόλησης της ΕΕ με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό: η περίοδος 1989–1994 και η περίοδος που αρχίζει με τη στρατηγική 

της Λισαβόνας. Κατά την πρώτη περίοδο, η δέσμευση της ΕΕ περιορίστηκε σε 

επίπεδο λόγου και ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρθηκε σε ψηφίσματα, 

συστάσεις και ανακοινώσεις που δεν ήταν δεσμευτικές, πράγμα που σήμαινε ότι 

ενώ ο κοινωνικός αποκλεισμός προσδιοριζόταν ως κάτι ανεπιθύμητο που έχρηζε 

μεταρρύθμισης, υπήρχε έλλειψη προγραμματισμού των απαραίτητων 

δραστηριοτήτων και πολύ μικρή δράση σε επίπεδο κρατών μελών (Daly, 2006).  

 

Η δεύτερη περίοδος περιλάμβανε ένα συντονισμένο πρόγραμμα για τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, το οποίο ξεκίνησε από τις Βρυξέλλες και υποχρέωνε τα κράτη μέλη 

να εστιάσουν στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής τους 

στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

δεύτερης περιόδου, η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού για την κοινωνική προστασία 

και την κοινωνική ένταξη (Social OMC) δημιουργήθηκε ως κύριο πλαίσιο 

πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής προστασίας της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2016β), ενώ το έτος 2010 ορίστηκε ως «Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης του 
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αποκλεισμού και της φτώχειας» (Racism in Europe, European Network Against 

Racism, 2008). Τέλος, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού έγινε ένας από τους πέντε κύριους στόχους της «Ευρώπης 2020» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010a) και ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Ως έννοια, ο κοινωνικός αποκλεισμός διερευνάται στις κοινωνικές πολιτικές της 

Ε.Ε. (Atkinson & Davoudi, 2000.  Daly, 2006. Silver, 2007). Ο στόχος αυτής της 

εργασίας είναι να αναλύσει την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού στις πολιτικές 

της ΕΕ: πώς έχει εξελιχθεί η έννοια από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα όσον 

αφορά το νόημα, τους ορισμούς και τις στενά συνδεδεμένες έννοιες, ποιες είναι οι 

επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης και εάν υπάρχει συνοχή μεταξύ της εννοιολογικής 

εξέλιξης και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται στενά 

ως προς τις συγκεκριμένες ομάδες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν κοινωνικά ως 

προς την απασχολησιμότητα, εξατομικεύοντας έτσι το πρόβλημα του αποκλεισμού 

και αποσπώντας την προσοχή από δομικούς παράγοντες που προκαλούν την 

εμφάνισή του. 
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Κεφάλαιο 1.  Κοινωνικός Αποκλεισμός 
 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια αμφισβητούμενη έννοια που έχει 

διαφορετικές ερμηνείες. Οι ορισμοί του κοινωνικού αποκλεισμού ποικίλλουν πολύ 

και συχνά επικεντρώνονται στις ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, στο 

από τι αποκλείονται οι άνθρωποι, στα προβλήματα που σχετίζονται με τον 

αποκλεισμό, στις διαδικασίες που εμπλέκονται και τα επίπεδα στα οποία 

λειτουργούν ή τους παράγοντες που εμπλέκονται (Mathieson et al., 2008). Οι 

ομάδες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν θα μπορούσαν να υποδηλώνουν 

διαφορετικές ομάδες όπως: μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, εξαρτημένοι. Το 

από τι αποκλείονται οι άνθρωποι μπορεί να αφορά στον βιοπορισμό, στην ασφαλή 

απασχόληση, στην περιουσία, στη γη, στη στέγαση, στην εκπαίδευση, στις 

δεξιότητες, στις παροχές πρόνοιας, έως την ιδιότητα του πολίτη, την ανθρώπινη 

μεταχείριση ή την προσωπική ολοκλήρωση. Τα προβλήματα που σχετίζονται με 

τον κοινωνικό αποκλεισμό θα μπορούσαν να αναφέρονται σε: ανεργία, φτωχές 

δεξιότητες, χαμηλό εισόδημα, κακή στέγαση, εγκληματικότητα, κακή υγεία ή 

οικογενειακή κατάρρευση, ενώ οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και φορείς μπορεί να 

κυμαίνονται από την παγκοσμιοποίηση, τους διεθνείς οργανισμούς, τα εθνικά 

κράτη, μέχρι και τα αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες (Mathieson et al., 2008). 

 

Ωστόσο, ο κοινός τόπος των διαφόρων ορισμών είναι πως όλοι δέχονται το 

φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ως δυναμικό,  πολυδιάστατο και σχεσιακό 

(Mathieson et al., 2008). Σύμφωνα με τον Mathieson, ο κοινωνικός αποκλεισμός, 

ως δυναμική έννοια έχει χαρακτήρα μεταβαλλόμενο και διαδραστικό, ενώ ως 

έννοια πολυδιάστατη περιλαμβάνει κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, 

πολιτιστικές και συνιστώσες, λειτουργώντας σε διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα. 

Τέλος όντας σχεσιακός εστιάζει στις κοινωνικές σχέσεις (Mathieson et. al., 2008).  

 

Σύμφωνα με τη Silver, ο κοινωνικός αποκλεισμός εξαρτάται επίσης από το πλαίσιο 

και διαφέρει μεταξύ των χωρών, καθώς η απομόνωση και το ανήκειν έχουν 

διαφορετική σημασία για διαφορετικές ομάδες και πολιτισμούς. Για παράδειγμα, 

μια κοινωνία που εκτιμά την αλληλεγγύη, θα θεωρούσε τη μοναχική ζωή ως 

μειονέκτημα, ενώ μια κοινωνία που εκτιμά τον ατομικισμό θα μπορούσε να την δει 

ως σημάδι ανεξαρτησίας, αυτάρκειας και προνομίου (Silver, 2007). Έτσι, η έννοια 
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έχει αρκετά διαφορετική χρήση σε χώρες του ΟΟΣΑ και εκτός ΟΟΣΑ (Παγκόσμια 

Τράπεζα, 2013). Στην Ευρώπη, ο κοινωνικός αποκλεισμός ορίζεται ιστορικά με 

όρους αστέγων, ανεργίας και φτώχειας, στη Νότια Ασία έχει οριστεί ως προς την 

κάστα, την εθνικότητα και το φύλο και στην Αφρική με όρους φτώχειας και φωνής 

(Παγκόσμια Τράπεζα, 2013). Υπάρχουν, επίσης, διαφορές εντός της ΕΕ. Κάθε 

χώρα μέλος έχει ορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό με βάση το δικό της 

συγκεκριμένο πλαίσιο (McDevitt, 2003).  

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλαισιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό με όρους 

στέρησης, όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων και δεξιοτήτων, ενώ η Γαλλία έχει 

υιοθετήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση όλων των 

πτυχών του αποκλεισμού (McDevitt, 2003). Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να βρεθεί 

ένας γενικά αποδεκτός ορισμός στην ΕΕ, ειδικά μετά τη διαδικασία διεύρυνσης και 

την ένταξη των προηγουμένως κομμουνιστικών χωρών (Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά 

του Ρατσισμού, 2008).  

 

Ένας από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

υιοθετήθηκε ως μέρος του κειμένου της Λισαβόνας, μπορεί να βρεθεί στην Κοινή 

Έκθεση του 2004 για την Κοινωνική Ένταξη (Παγκόσμια Τράπεζα, 2007). Η 

έκθεση ορίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως εξής: 

 

«μια διαδικασία κατά την οποία ορισμένα άτομα ωθούνται στην άκρη της κοινωνίας 

και εμποδίζονται να συμμετάσχουν πλήρως λόγω της φτώχειας τους ή της έλλειψης 

βασικών ικανοτήτων και ευκαιριών δια βίου μάθησης ή ως αποτέλεσμα των 

διακρίσεων. Αυτό τους απομακρύνει από την εργασία, το εισόδημα και τις ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και από τα κοινωνικά και κοινοτικά δίκτυα και 

δραστηριότητες. Έχουν ελάχιστη πρόσβαση στην εξουσία και τα όργανα λήψης 

αποφάσεων και έτσι νιώθουν ανίσχυροι και ανίκανοι να αναλάβουν τον έλεγχο των 

αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή (Council of the European 

Union [CEU], 2004, p. 8)» 

 

Ενώ ο προαναφερόμενος ορισμός δείχνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του 

κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ, ο Bernhard υποστήριξε ότι το ευρωπαϊκό 

παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού επικεντρώνεται στην ιδέα της 
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απασχόλησης, της εκπαίδευσης και του εισοδήματος, θεωρώντας τες ως τις πιο 

σημαντικές διαστάσεις του και ότι η απασχόληση είναι ο μηχανισμός που μπορεί 

να εξασφαλίσει την ένταξη. Επιπλέον, αν και το ευρωπαϊκό παράδειγμα 

αποτελείται από τρεις διαστάσεις, η απασχόληση φαίνεται να είναι η πιο σημαντική 

καθώς οι άλλες διαστάσεις αντιμετωπίζονται με τρόπο που συμπληρώνει την 

απασχόληση (Bernhard, 2006).  

 

Από τον πρώτο ορισμό της ΕΕ για τον κοινωνικό αποκλεισμό, η απασχόληση ήταν 

στο επίκεντρο, καθώς το ψήφισμα για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού σημείωσε ότι «οι λόγοι αυτής της διαδικασίας βρίσκονται στις 

διαρθρωτικές αλλαγές στις κοινωνίες μας και ότι, από αυτές, η δυσκολία 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας είναι ένας ιδιαίτερα αποφασιστικός παράγοντας» 

(Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [CEC], 1989, σ. 1). 
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Κεφάλαιο 2.  Ερευνητική Προσέγγιση 
 

2.1 Μεθοδολογία 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια μελέτη που έγινε ως μια ποιοτική ερευνητική 

προσέγγιση. Η έρευνα αφορούσε ανάλυση περιεχομένου εγγράφων πολιτικής και 

αποτελεσμάτων έρευνας από επίσημους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, κα), καθώς και από αντίστοιχους φορείς του 

ελληνικού κράτους (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΛΣΤΑΤ, 

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα). Οι προκαταρκτικοί κώδικες 

αναπτύχθηκαν a priori βασιζόμενοι στην υπάρχουσα θεωρητική εργασία από τους 

Mathieson et al. (2008). Ωστόσο, «ακόμη και οι καλύτεροι κώδικες που 

δημιουργούνται επαγωγικά συχνά αποδεικνύονται περιορισμένοι στην εφαρμογή 

του πραγματικού κόσμου», επομένως υπάρχει συχνά ανάγκη να εντοπιστούν 

επαγωγικοί νέοι κώδικες μέσω μιας εις βάθους ανάλυσης του συνόλου των 

δεδομένων (Drisko & Maschi, 2016, σελ. 43). Έτσι, η μελέτη έχει στοιχεία τόσο 

επαγωγικής όσο και απαγωγικής προσέγγισης καθώς ορισμένοι από τους κώδικες 

ήταν προκαθορισμένοι, ενώ άλλοι προέκυψαν από τα δεδομένα στην πορεία της 

ανάλυσης. Οι κατηγορίες που αναλύθηκαν περιλάμβαναν: κοινωνικό αποκλεισμό, 

σχετικές έννοιες, διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, παράγοντες κοινωνικού 

αποκλεισμού και ευάλωτες ομάδες. 

 

Εξετάστηκαν μόνο οι πολιτικές που εκδόθηκαν μετά το 1992, αφού το 1992 ήταν 

το έτος έκδοσης της Συνθήκης του Μάαστριχτ και η εκπαίδευση συμπεριλήφθηκε 

επίσημα ως τομέας συνεργασία στην ΕΕ και δημιουργήθηκε μια νομική βάση που 

επιτρέπει στην Επιτροπή να προωθεί κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές και 

πρωτοβουλίες με σκοπό την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Τα έγγραφα που αναλύθηκαν στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τρεις περιόδους. Η 

πρώτη περίοδος είναι η περίοδος πριν από τη στρατηγική της Λισαβόνας (μεταξύ 

1992 και 2000), η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος της στρατηγικής της 

Λισαβόνας (2000 έως 2010) και η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος «Ευρώπη 2020». 

Ενώ μόνο λίγα έγγραφα αφορούν στην πρώτη περίοδο, η πλειοψηφία προέρχεται 

από τη δεύτερη και την τρίτη περίοδο. 
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2.2  Κοινωνική και οικονομική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού 

 

2.2.1 Επικράτηση και ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού στις πολιτικές της 

ΕΕ  

 

Η ανάλυση αποκαλύπτει ότι η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού είναι κυρίαρχη 

στις πολιτικές της ΕΕ για την κοινωνική συνοχή. Η έννοια μπορεί να βρεθεί και 

στις τρεις περιόδους. Είναι ιδιαίτερα κυρίαρχο κατά την πρώτη περίοδο πριν από 

τη στρατηγική της Λισαβόνας. Από τη Λευκή Βίβλο του 1993 για την Ανάπτυξη, 

την Ανταγωνιστικότητα, την Απασχόληση: Οι προκλήσεις και οι τρόποι προς τα 

εμπρός στον 21ο αιώνα, η οποία αναφέρεται στην «τραγωδία του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης» (CEC, 1993, σ. 117), η έννοια 

χρησιμοποιείται συχνά στην πολιτικές για τη διά βίου μάθηση. Η ΕΕ ασχολείται με 

αυτήν την ιδέα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτό αντικατοπτρίζεται στις 

πολιτικές για τη διά βίου μάθηση. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και των διακρίσεων έχει οριστεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (TEU, 

1992), καθώς και στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TEFU, 

2010), και μπορεί επίσης να βρεθεί στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), στη 

Συνθήκη της Νίκαιας (2001) και στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007). Αυτό 

εξασφάλισε ότι η έννοια θα βρει τη θέση της και στον τομέα της δια βίου μάθησης. 

 

Η ανάλυση δείχνει ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός στις πολιτικές της ΕΕ 

προσδιορίζεται μέσω των ομάδων που κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην ανεργία και 

να αποκλειστούν κοινωνικά. Σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο» του 1995, η οποία 

αφορά στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, «αρκετές κατηγορίες πληθυσμού 

μένουν στο περιθώριο – όπως νέοι χωρίς προσόντα, μεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόμενοι, μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες που επανέρχονται στην αγορά 

εργασίας- και οι οποίοι είναι «ακόμη πιο ευάλωτοι στην εργασιακή πρόσβαση. Η 

γνώση είναι ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και την εύρεση 

εργασίας» (CEC, 1995, σ.42). Έθεσε επίσης ως μία από τις κύριες μελλοντικές 

κατευθύνσεις του ως στόχο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες.  
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Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας (CEU, 2000), ζητείται από τα κράτη να 

δώσουν προτεραιότητα σε δράσεις σχεδιασμένες για διαφορετικές ομάδες, όπως 

μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι και παιδιά, ενώ σύμφωνα με την 

Ευρώπη 2020 καθορίζεται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της 

Φτώχειας, η οποία ζήτησε από τα κράτη μέλη τον καθορισμό και την εφαρμογή 

μέτρων για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών των ομάδων που 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένοι, 

άτομα με αναπηρία, μειονότητες, Ρομά και άστεγοι (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010a, 

σ. 18). Το 2011 το Συμβούλιο της Ε.Ε. ψήφισε θετικά προς την ανανέωση της 

ευρωπαϊκής ατζέντας σχετικά με την εκπαίδευση των ενηλίκων (CEU, 2011), 

δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα άτομα εκείνα που στερούνται ειδίκευσης και 

γενικότερα στα άτομα που δεν εφοδιάζονται με επαρκή εργασιακά προσόντα. 

Τέλος, το 2015 η «ευρωπαϊκή συνεργασία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση» 

έθεσε ως νέες προτεραιότητές της τους μετανάστες – και ιδιαιτέρως στους άρτι 

αφιχθέντες-, καθώς και τους Ρομά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Συμβούλιο της 

Ε.Ε. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 

 

Ωστόσο, πολλοί από τους μελετητές υπήρξαν επικριτικοί σε αυτήν την τάση να 

ορίσουν την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού με όρους συγκεκριμένων 

κοινωνικών ομάδων. Η Silver (1994) υποστηρίζει ότι «ο λόγος για τον αποκλεισμό 

μπορεί επίσης να «γκετοποιήσει» τις κατηγορίες κινδύνου κάτω από μια νέα 

ετικέτα και να δημοσιοποιήσει τις πιο θεαματικές μορφές σωρευτικών 

μειονεκτημάτων, αποσπώντας την προσοχή από τη γενική αύξηση της ανισότητας, 

της ανεργίας και της διάλυσης της οικογένειας που επηρεάζει όλους». 

 

 Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Levitas (1998), η οποία ισχυρίζεται ότι οι 

λόγοι του αποκλεισμού τοποθετούνται έξω από το κοινωνικό σύνολο, εάν ορίσουμε 

τον κοινωνικό αποκλεισμό μόνο ως προς αυτά τα οποία περιλαμβάνει 

αποκλείοντας τα άτομα ή τις μειονεκτούσες ομάδες από το κοινωνικό σύνολο. 

Παρόλα αυτά, οι Gough, Eisenschitz και McCulloch (2006) υποστηρίζουν ότι το 

φαινόμενο αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δημιουργούμενο 

από τις ενυπάρχουσες δομικές της ανισότητες. Συνεπώς, εφόσον ο κοινωνικός 

αποκλεισμός δημιουργείται από την κοινωνία στο σύνολό της, δεν επηρεάζει μόνο 

ορισμένους πληθυσμούς, αλλά επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία. Συνεπώς,  



 

9 

 

«μέτρα για την ανακούφιση της φτώχειας που επικεντρώνονται αποκλειστικά στους 

φτωχούς δεν μπορούν να επιτύχουν: η αποτελεσματική πολιτική και οι διαδικασίες 

πρέπει να απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία» ((Gough et al., 2006). 

 

Ωστόσο, διαχρονικά οι πολιτικές της ΕΕ δεν καταπιάνονται με την αποκατάσταση 

των αιτιών που έχουν προκαλέσει το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Έτσι, επικεντρώνονται στο πώς διαφορετικές μειονεκτούσες ομάδες θα 

καταφέρουν να βγουν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, αντί να 

επικεντρώνονται στον δομικό μετασχηματισμό του κοινωνικού ιστού και στην 

απαλοιφή των ανισοτήτων που προκαλούν το κοινωνικό αυτό φαινόμενο. Επίσης, 

όσον αφορά τις ακολουθούμενες πολιτικές για τη δια βίου μάθηση, οι παράγοντες 

αποκλεισμού σπανίως ερευνώνται, ενώ όταν αυτό συμβαίνει, οι πιο συχνά 

αναφερόμενες «αιτίες» του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η πρόωρη εγκατάλειψη 

του σχολείου και οι χαμηλές δεξιότητες. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο του 1993 

για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, «το πρόβλημα 

της αποτυχίας της εκπαίδευσης είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός και ολοένα και πιο 

διαδεδομένος παράγοντας περιθωριοποίησης και οικονομικού και κοινωνικού 

αποκλεισμού» (CEC, 1993, σ. 118). Αυτό επαναλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο του 

1995 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (CEC, 1995), όπου η σχολική 

αποτυχία τονίζεται ως παράγοντας κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ αυτά τα έγγραφα 

αφορούν τη σχολική αποτυχία, άλλες πολιτικές μιλούν συγκεκριμένα για την 

εγκατάλειψη του σχολείου και/ή τις χαμηλές δεξιότητες. Έτσι, το Παρατηρητήριο 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2012 προτείνει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου «τροφοδοτεί τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό» και τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2015 για την ελάττωση του ποσοστού 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της επιτυχίας στο σχολείο 

(CEU, 2015, σελ. C 417/37) καταλήγουν στο ότι: 

 

«δεδομένου ότι όσοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, οι επενδύσεις για τη στήριξη των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των 

νέων μπορούν να βοηθήσουν να σπάσει ο κύκλος της στέρησης και της μετάδοσης 

της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ των γενεών» 
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Κοινός τόπος για τους παράγοντες αυτούς είναι ότι αφήνουν χωρίς να τις 

αντιμετωπίζουν τις όποιες δομικές αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε αυτό που ο Veit-Wilson (1998, σ. 45) αποκαλεί 

«αδύναμο λόγο κοινωνικού αποκλεισμού», όπου στις όποιες πολιτικές βλέπουμε 

να μη δίνεται έμφαση στις δυνάμεις εξουσίας που δημιουργούν τον αποκλεισμό, 

ενώ ταυτόχρονα δεν παρέχονται λύσεις που θα στοχεύουν στην αποδυνάμωση των 

εξουσιών αυτών και των αποτελεσμάτων τους. Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, «οι 

λύσεις βρίσκονται στην αλλαγή των χαρακτηριστικών αναπηρίας αυτών των 

αποκλεισμένων ανθρώπων και στην ενίσχυση της ένταξής τους στην κυρίαρχη 

κοινωνία». Επιπλέον, η αναζήτηση των λόγων του κοινωνικού αποκλεισμού και 

του μειονεκτήματος στα άτομα κινδυνεύει να κατασκευάσει αυτές τις ομάδες ως 

παθητικά θύματα και να δημιουργήσει μια κουλτούρα εξάρτησης από τις 

κυβερνήσεις και τα εκπαιδευτικά συστήματα. 

 

Ενώ οι πολιτικές επικεντρώνονται σε ευάλωτες ομάδες, βλέπουμε ότι η εξουσία να 

ορίζουν ποιες είναι αυτές οι ομάδες και ποιες είναι οι ανάγκες τους εξακολουθεί να 

παραμένει εκτός των χεριών αυτών των ομάδων. Όταν οι ισχυροί λαμβάνουν 

αποφάσεις για τους ανίσχυρους, αυτές οι αποφάσεις είναι πιο πιθανό να είναι πιο 

επιβλαβείς από ό,τι όταν λαμβάνονται αποφάσεις σε καταστάσεις όπου η εξουσία 

μοιράζεται εξίσου. Η έλλειψη ισχύος σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες είναι λιγότερο 

πιθανό να λάβουν προνόμια και κρατική βοήθεια, ενώ θα βρίσκονται μεταξύ των 

πρώτων που αντιμετωπίζουν περικοπές χρηματοδότησης σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης (Schneider, Ingram, & Deleon, 2014). 

  

Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευάλωτες ομάδες και από ποιον, οι πολιτικές 

δείχνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αυτά που αποφασίζουν ποιες ομάδες θα 

έχουν προτεραιότητα. Η ιδιαίτερη κατάσταση, το πλαίσιο και οι ανάγκες μιας 

χώρας είναι καθοριστικής σημασίας για τον καθορισμό του ποιες ευάλωτες ομάδες 

θα αποτελέσουν το επίκεντρο των πολιτικών. 

 

Ωστόσο, τα διεθνή και παγκόσμια γεγονότα έχουν επίσης επιρροή. Η οικονομική 

κρίση του 2007–2008 αναδείχθηκε ως σημαντικός παράγοντας στη δεύτερη 

περίοδο μετά τη στρατηγική της Λισαβόνας. Όσον αφορά την τρίτη περίοδο μετά 

την Ευρώπη 2020, η προσφυγική κρίση και οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορες 
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ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θεωρήθηκαν ως σημαντικές επιρροές στις πολιτικές, 

ιδίως όσον αφορά την εστίαση στους μετανάστες. 

 

Αυτά τα γεγονότα συνδέονται στενά με την εμφάνιση ενός οράματος ασφάλειας 

στην ΕΕ. Η ασφάλεια προέκυψε ως νέος στόχος πολιτικής τα τελευταία χρόνια και 

έπαιξε επίσης ρόλο στον διαχωρισμό διαφορετικών ευάλωτων ομάδων. Άλλα 

σημαντικά γεγονότα της τρίτης περιόδου περιλαμβάνουν την άνοδο του 

συντηρητισμού, την ανάπτυξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και γεγονότα που σχετίζονται πιο στενά με την 

εκπαίδευση, όπως η εισαγωγή του Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των 

Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC).  

 

Αναλαμβάνοντας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νέος πρόεδρος, Jean-

Claude Juncker, εισήγαγε αρκετές αλλαγές στη δομή των τμημάτων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, οι μονάδες που ασχολούνται με τις 

πολιτικές Δεξιοτήτων και Προσόντων, Επαγγελματικής Κατάρτισης και 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (τμήματα της Ενότητας EAC A3 (Στρατηγικές Δεξιοτήτων 

και Προσόντων, Πολιτική Πολυγλωσσίας) και τμήματα της Μονάδας EAC B2 

(Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Erasmus +) μεταφέρθηκε 

από τη ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC) στη ΓΔ Απασχόλησης (EMPL), 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014).  

 

2.2.2  Η οικονομική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Ενώ ο αποκλεισμός είναι πολυδιάστατος, ορισμένες διαστάσεις του μπορεί να είναι 

πιο σχετικές από άλλες, ανάλογα με το πλαίσιο (Silver, 2007). Η ανάλυση έδειξε 

ότι η οικονομική διάσταση είναι κεντρική στην εννοιολογική προσέγγιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ. Οι πολιτικές της ΕΕ δεν αναφέρονται απλά, 

αλλά υπογραμμίζουν την οικονομική διάσταση με πολύ στενό τρόπο, 

αναφερόμενες συγκεκριμένα στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Ωστόσο, 

η οικονομική διάσταση δεν αναφέρεται μόνο στην απασχόληση, αλλά μπορεί 

επίσης να αναφέρεται στη «νομισματική φτώχεια ή στο ανεπαρκές εισόδημα», 
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καθώς και στον «αποκλεισμό από τη γη, τις πιστώσεις και άλλα περιουσιακά 

στοιχεία, τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά αγαθά» (Silver, 2007, σελ.2).  

 

Παρά ταύτα, η απασχόληση είναι κεντρική στις πολιτικές της ΕΕ για τη διά βίου 

μάθηση. Η Λευκή Βίβλος του 1995 για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (CEC, 

1995) και το Συμπέρασμα του Συμβουλίου του 1996 για μια Στρατηγική για τη Δια 

Βίου Μάθηση (CEU, 1997) συνδέουν την ανεργία με τον κοινωνικό αποκλεισμό 

και τους τονίζουν ως μείζονες παράγοντες ανησυχίας στην κοινωνία, ενώ η 

στρατηγική της Λισαβόνας του 2000 υποστηρίζει ότι «η καλύτερη διασφάλιση 

έναντι του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η εργασία» (CEU, 2000, σ. 9). 

 

Η αξιοπρεπής δουλειά εξακολουθεί να είναι μια σημαντική στρατηγική για την 

κοινωνική ένταξη. Η έμφαση στην οικονομική διάσταση συνεχίστηκε καθ' όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας και οι «Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρώπη 

2020» προτείνουν την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού «μέσω της άρσης των εμποδίων στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, 

ιδίως για τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, τους νέους, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες και τους νόμιμους μετανάστες». Επιπλέον, το ψήφισμα του 2016 

για την προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης 

στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε παρόμοιο σημείο: 

 

«Η παροχή στους ανθρώπους με σχετικές δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις οδηγεί 

στην καινοτομία και την ανάπτυξη και προάγει την προσωπική ολοκλήρωση και 

ευημερία. Είναι το καλύτερο μέσο για την πρόληψη της ανεργίας των ατόμων, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (CEU, 

2016, σελ. C 105/1)» 

 

Φαίνεται ότι μια ιδιαίτερα δημοφιλής άποψη για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην 

ΕΕ είναι αυτή που εστιάζει στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας ως τον τρόπο 

ένταξης στην κοινωνία (Jenson, 2000· Levitas et al., 2007). Οι ρίζες της ΕΕ είναι 

βαθιά καπιταλιστικές καθώς ο ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά αποτελούν 

μέρος των ιδρυτικών της συνθηκών και αυτό έχει διαμορφώσει την εκπαιδευτική 

πολιτική της ΕΕ από τη δεκαετία του 1950 (Holford & Špolar, 2012). 
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Ωστόσο, ο λόγος για τον κοινωνικό αποκλεισμό στον οποίο η απασχόληση 

βρίσκεται στο κέντρο, ο λεγόμενος λόγος κοινωνικής ολοκλήρωσης, όχι μόνο 

περιορίζει τον ορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού στην απλή συμμετοχή στην 

αμειβόμενη εργασία, αλλά κρύβει τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των 

αμειβόμενων εργαζομένων, ιδίως το φύλο και τις ταξικές ανισότητες (Levitas, 

2005). Το να έχεις δουλειά δεν διασφαλίζει την ισότητα και δεν απολαμβάνουν 

όλοι όσοι εργάζονται δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η εργασία γίνεται όλο και πιο 

εργαλειακή, ανασφαλής και οπορτουνιστική, με την έννοια ότι πρέπει να 

αποδεχτείς όποια δουλειά σου προσφέρουν (Standing, 2011) και αυτές οι 

ανασφαλείς, χαμηλά αμειβόμενες μορφές εργασίας είναι πραγματικότητα για 

πολλούς. Στην έρευνά τους σχετικά με τις μεταβάσεις των μειονεκτούντων νέων 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Shildrick και MacDonald (2007) διαπίστωσαν ότι αυτοί 

οι νέοι έχουν πρόσβαση μόνο σε ανασφαλείς μορφές απασχόλησης. Το να 

υπόκεινται σε άδικες συνθήκες εργασίας μπορεί μόνο να διαιωνίσει περισσότερη 

ανισότητα. Δεν είναι πλέον μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι που αποκλείονται, αλλά 

βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι τα νοικοκυριά, στα οποία η χαμηλή αμειβόμενη 

εργασία είναι συνηθισμένη, να αντιπροσωπεύουν «το πιο συνηθισμένο είδος 

αποκλεισμένης ζωής στην κοινωνία μας» (Byrne 2005). 

 

Σύμφωνα με τον Sen, η εκμεταλλευτική εργασία, οι άνισοι όροι κοινωνικής 

συμμετοχής και άλλοι τύποι δυσμενούς ένταξης μπορούν να οδηγήσουν σε 

κοινωνικό αποκλεισμό, φτώχεια και στέρηση. Επιπλέον, αυτού του είδους οι 

συνθήκες εκμετάλλευσης και ανεξέλεγκτης αγοράς εργασίας επηρεάζουν επίσης 

την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς τα οφέλη που συνδέονται με την εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι πιο πιθανό να πάνε στους εργοδότες και όχι στους εργαζόμενους 

στα χαμηλότερα κλιμάκια (Sen, 2000). 

 

Ένας από τους ερωτηθέντες έριξε λίγο φως στο γεγονός ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί 

που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων βρίσκονται και οι ίδιοι σε ευάλωτη 

κατάσταση και υπόκεινται σε ανασφαλείς συνθήκες εργασίας, με χαμηλές αμοιβές 

και χωρίς σταθερές συμβάσεις. Αυτοί οι ευάλωτοι δάσκαλοι που στέλνονται σε 

ομάδες ευάλωτων μαθητών φοβούνται να μιλήσουν για τη βελτίωση των 

μαθημάτων και να είναι επικριτικοί για την εκπαίδευση ενηλίκων: 
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Πώς μπορούμε να εργαστούμε για την ποιότητα όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν καν 

να ζήσουν με αυτά που αμείβονται; Και όταν βρίσκονται σε μια εύθραυστη 

εργασιακή κατάσταση με περιορισμένες συμβάσεις, οι οποίες μπορούν να τους 

στέλνουν σπίτι κάθε μέρα, πληρώνοντάς τους ανά ώρα. Έτσι σιωπούν.  

 

Η φίμωση των εκπαιδευτικών και η στέρησή τους από φωνή και πολιτική εξουσία 

μπορεί να μειώσει την ποιότητα της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε μια τέτοια 

κατάσταση, οι μειονεκτούντες μαθητές υποβάλλονται σε μαθήματα χαμηλής 

ποιότητας που απλώς διαιωνίζουν περισσότερο τον αποκλεισμό. Σε μια εποχή όπου 

βλέπουμε την άνοδο της οικονομίας των συναυλιών και τις επισφαλείς, ανασφαλείς 

μορφές εργασίας να γίνονται ο κανόνας, αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ότι δεν 

αρκεί να εστιάσουμε στην απασχόληση, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και το 

ζήτημα της ποιότητας της απασχόλησης. 

 

2.3  Μετάβαση από τον κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνική ένταξη 

 

Αν και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια διαδεδομένη έννοια, μπορεί να 

παρατηρηθεί μια σαφής στροφή κατά τη διάρκεια των ετών προς πιο θετικές και 

καταφατικές έννοιες, όπως η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ένταξη. Ενώ ο 

κοινωνικός αποκλεισμός είναι παρών κατά τη διάρκεια των δυόμισι δεκαετιών, στη 

δεύτερη περίοδο, μετά τη στρατηγική της Λισαβόνας, φαίνεται να δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή και στην τρίτη περίοδο η εστίαση 

μετατοπίζεται στην κοινωνική ένταξη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, ένας 

λόγος για την ειρηνική ενότητα, πρώτα για την εξωτερική και αργότερα για την 

εσωτερική ενότητα, κυριαρχούσε στην πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης της 

ΕΕ, αποκαλύπτοντας τους φόβους της Επιτροπής για κοινωνική σύγκρουση και 

αταξία. Η επικράτηση της κοινωνικής συνοχής στη δεύτερη περίοδο καταδεικνύει 

ότι η ΕΕ συνέχισε να ασχολείται με αυτό το θέμα. Οι δύο διευρύνσεις τη δεκαετία 

του 2000 είχαν ως αποτέλεσμα 12 νέες χώρες με πολύ διαφορετικά οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια να προσχωρήσουν στην Ένωση, αμφισβητώντας 

έτσι την κοινωνική συνοχή. Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε σε 

πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, αποτελώντας περαιτέρω απειλή για τη σταθερότητα 

και την ενότητα. Σε αυτό το είδος κατάστασης, οι ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα 
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με χαμηλή ειδίκευση, θεωρήθηκαν τόσο ως σε κίνδυνο όσο και ως δυνητικός 

κίνδυνος για την οικονομία της γνώσης που έπρεπε να διορθωθεί μέσω της δια βίου 

μάθησης (Brine, 2006). 

 

Από την άλλη πλευρά, η στροφή προς την κοινωνική ένταξη την τρίτη περίοδο μετά 

το 2010, καταδεικνύει μια πιο θετική προσέγγιση. Πρώτον, φαίνεται να υπάρχει 

μια γενική τάση να απαλλαγούμε από την επιβλαβή «γλώσσα» και να την 

αντικαταστήσουμε με μια πιο θετική, που όλοι εκτιμώνται. Αντί να δίνεται έμφαση 

στην ευάλωτη θέση διαφορετικών ομάδων, η εστίαση τώρα είναι να τονιστούν τα 

δυνατά σημεία, τα ταλέντα και οι ικανότητές τους, καθώς και οι δυνατότητές τους 

να συνεισφέρουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Η μη ενίσχυση αυτού που τους 

λείπει και των ελλειμμάτων τους είναι μια πιο εποικοδομητική και ενδυναμωτική 

προσέγγιση και διασφαλίζει ότι δεν οδηγεί σε στιγματισμό. Δεύτερον, η μετάβαση 

από τον κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνική ένταξη σημαίνει να γίνουν ορατές 

αυτές οι ομάδες, διασφαλίζοντας ότι συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η ένταξη 

είναι κάτι περισσότερο από την αποφυγή του αποκλεισμού ή την άρση των 

φραγμών. Η στροφή προς την κοινωνική ένταξη συνεπάγεται εστίαση σε δράσεις 

και μέτρα που αντιμετωπίζουν δομικά προβλήματα επιτρέποντας έτσι σε αυτές τις 

ομάδες να συμμετέχουν ως ουσιαστικό μέρος της κοινωνίας. 

 

Ωστόσο, η ανάλυση αποκάλυψε έλλειψη συνοχής στις πολιτικές. Ενώ η ιδέα έχει 

εξελιχθεί, δεν έχουν αλλάξει πολλά άλλα. Ακριβώς όπως και με τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, υπάρχει ακόμη εστίαση στις ευάλωτες ομάδες, καθώς και έλλειψη 

εστίασης στα δομικά αίτια. Επιπλέον, η κοινωνική ένταξη συνδέεται στενά με την 

απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το Παρατηρητήριο 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2015 αποκαλεί την κοινωνική ένταξη και την 

ανάπτυξη «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015, σ. 3).  

 

Η μετάβαση από μια μετατόπιση λόγου σε μια αλλαγή παραδείγματος είναι πάντα 

πιο αργή και απαιτεί χρόνο. Η αλλαγή ή η εξέλιξη στον τρόπο κατανόησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού/ένταξης θα πρέπει να συμβαδίζει με πολιτικές δράσης 

που αντιμετωπίζουν δομικά προβλήματα, καθώς και οι δύο έννοιες αποκαλύπτουν, 

πρώτον τους παράγοντες ή τις μεταβλητές που παρεμβαίνουν στο πρόβλημα ή το 

φαινόμενο (αποκλεισμός) και κατά δεύτερον, καθιστούν σαφές το σενάριο που 
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πρόκειται να προσεγγιστεί (συμπερίληψη). Η εφαρμογή αποτελεσματικών 

πολιτικών για τη διά βίου μάθηση και η παροχή ευκαιριών μάθησης μπορεί να 

προσφέρει στις ευάλωτες ομάδες την ευκαιρία να βελτιώσουν την κατάστασή τους. 

Ωστόσο, οι πολιτικές δια βίου μάθησης δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Στη μελέτη τους για τις δυνατότητες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη των συμμετεχόντων, στην οποία 

συμμετείχαν 32 ευάλωτοι ενήλικες στην Ολλανδία, οι De Greef et al. (2012) 

υποστήριξαν ότι: «Η δια βίου μάθηση θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας 

μοχλός για την επίτευξη καλύτερης θέσης στη σημερινή κοινωνία», αλλά σημείωσε 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στο ατομικό παρά στο συλλογικό επίπεδο κοινωνικής 

ένταξης. Η επιδίωξη να ενσωματωθούν ξανά αυτές οι ομάδες στην κοινωνία χωρίς 

να αντιμετωπιστούν οι δομικές αιτίες της ανισότητας και του αποκλεισμού θα 

αποτύχει τελικά. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, αυτό που χρειάζεται 

είναι μια συντονισμένη προσπάθεια να τεθούν σε εφαρμογή όχι μόνο καλά 

σχεδιασμένες πολιτικές για τη διά βίου μάθηση, αλλά και άλλες δημόσιες πολιτικές 

όπως η υγεία, καθώς και κοινωνικές πολιτικές (αγορά εργασίας, στέγαση, γη, 

κοινωνική πρόνοια) και μακροοικονομικές πολιτικές (δημοσιονομική, 

νομισματική, εμπορικές πολιτικές). Επιπλέον, αυτές οι πολιτικές πρέπει να 

σχεδιαστούν έχοντας κατά νου την πολιτική δύναμη των ευάλωτων ομάδων. 

Παρέχοντας τα χρηματοδοτικά μέσα, τις διαδικασίες και τις πλατφόρμες, μπορούμε 

να βεβαιωθούμε ότι εκπροσωπούνται στη χάραξη πολιτικής και έχουν λόγο στον 

καθορισμό των αναγκών τους. 
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Κεφάλαιο 3.  Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ευρώπη 
 

3.1  Το φαινόμενο και οι πολιτικές καταπολέμησής του 

 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αναφέρεται για πρώτη φορά επισήμως από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1989, όταν το Συμβούλιο των Υπουργών Κοινωνικών 

Υποθέσεων των κρατών-μελών της (τότε) Ε.Ο.Κ. έλαβε την απόφαση κατασκευής 

ενός «καταστατικού χάρτη» καταπολέμησης του φαινομένου. Από αυτό το χρονικό 

σημείο ξεκινά η χρήση του ως όρου σε επίσημα κείμενα της Ε.Ε., ενώ υπήρξε το 

έναυσμα έναρξης μιας σειράς δράσεων για την καταπολέμησή του. Η Γαλλία, που 

όπως προαναφέρθηκε ήταν πρωτοπόρα στην ανάδειξη του φαινομένου αυτού, αλλά 

και στην δημιουργία επιστημονικής και ακαδημαϊκής γνώσης, απετέλεσε πόλο 

άσκησης επιρροής στην Γενική Γραμματεία της Ε.Ε. – η οποία είχε επιφορτιστεί 

με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής – και την καθιέρωσε ως συστατικό όρο στους 

κόλπους της Ένωσης. Έτσι, παρότι στην αρχή ο όρος αναπτύχθηκε μέσω της 

ακαδημαϊκής έρευνας, από το σημείο εκείνο έως και σήμερα η Ε.Ε. αποτελεί τον 

χώρο όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός λαμβάνεται υπόψιν σε επίπεδο άσκησης 

πολιτικής και θεσμοθέτησης για την καταπολέμησή του. 

 

Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 

Εργαζομένων, που εκδόθηκε το 1989 από την τότε Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (την μετέπειτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή), αποτέλεσε ένα από τα πρώτα 

πολιτικά έγγραφα της Ε.Ε. που αφορούσαν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον 

ενέτασσαν εντός των βασικών προβλημάτων της. Το κείμενο αυτό απετέλεσε την 

πρώτη επίσημη, αλλά και ουσιαστική ενέργεια θεσμοθέτησης και καταπολέμησης, 

από πλευράς Ευρώπης, του κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτό το Ψήφισμα της 

Ε.Ο.Κ. γινόταν συσχέτιση με την αγορά εργασίας και την φτώχεια, υπήρχαν 

αναφορές στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενεργειών για την καταπολέμησή του, και 

κατέληγε πως είναι αδήριτη ανάγκη να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια 

αναπτυξιακή πολιτική στα κράτη – μέλη που θα βοηθήσει στην πλήρη άρση του. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1989) 

 

Το επόμενο σημαντικό βήμα της Ε.Ο.Κ. ήταν η σύσταση του Συμβουλίου της 24ης 

Ιουνίου 1992 που αφορούσε στην επάρκεια σε παροχές και πόρους των 
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συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Το κείμενο της σύστασης αυτής ήταν 

αναντίρρητα περισσότερο επικεντρωμένο στη φτώχεια από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και ενέκρινε το ψήφισμα του 1989 αναφερόμενο στην ανάγκη του να 

συνοδεύεται το δικαίωμα στο επαρκές εισόδημα από πολιτικές οικονομικής και 

κοινωνικής ένταξης των αποκλεισμένων. 

 

Οι εμπειρογνώμονες του Παρατηρητηρίου που αφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό, 

στην αρχική τους έκθεση, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της επιτροπής της 

Ε.Ο.Κ. και δημοσιεύτηκε το 1991, αναφέρουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός 

αποτελεί ένα μείζον φαινόμενο, το οποίο απασχολεί πολιτικώς την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και είναι άμεσα συνυφασμένο με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών 

της Ευρώπης. Αυτά τα δικαιώματα είναι η απασχόληση, η στέγαση και η 

υγειονομική περίθαλψη. 

 

Στα τέλη του 1992, η Επιτροπή εξέδωσε ένα κείμενο με τίτλο «Προς μια Ευρώπη 

της Αλληλεγγύης - Εντατικοποίηση της καταπολέμησης του κοινωνικού 

αποκλεισμού, ενθάρρυνση της ολοκλήρωσης». Σκοπός ήταν, αφενός, να συμβάλει 

στη συζήτηση σχετικά με τη φύση και τον σημαντικό χαρακτήρα του κοινωνικού 

αποκλεισμού στην Ευρώπη και, αφετέρου, να υπογραμμίσει την συνεχώς 

εντεινόμενη αύξηση του φαινομένου. Η ανακοίνωση ήταν η αιχμή του δόρατος από 

την Ε.Ο.Κ. σε επίπεδο ιεραρχικής ταξινόμησης των προβλημάτων της εποχής, 

αποτελώντας έως σήμερα την πιο εκτενή αναφορά του κοινωνικού αποκλεισμού σε 

έγγραφο της Ε.Ε. 

 

Από το έτος 1993, ο Πρόεδρος της τότε Ε.Ο.Κ., Jacques Delors, απηύθυνε έκκληση 

στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη να συμμετέχουν ενεργώς 

στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σε διασυλλογικό και 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άμεση συνέπεια ήταν η ανάπτυξη και υλοποίηση των 

ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων. Συνεπεία αυτού, τον Μάρτιο του 2000, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απηύθυνε μήνυμα στοχεύοντας στο κοινωνικό αίσθημα των 

επιχειρήσεων και την κοινωνική τους ευθύνη, με σκοπό την εφαρμογή βέλτιστων 

πρακτικών σε τομείς, όπως οι ισότιμες ευκαιρίες, η δια βίου εκπαίδευση, η 

οργάνωση της εργασίας, η εργασιακή και κοινωνική ένταξη, καθώς και η βιώσιμη 

ανάπτυξη. 



 

19 

 

 

Η Λευκή Βίβλος για την κοινωνική πολιτική που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 

1994, απετέλεσε το επόμενο ορόσημο στην πολιτική που ασκούσε η Ε.Ο.Κ. 

εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο έγγραφο αυτό, αναπτύσσονταν τα 

μέτρα που έπρεπε να ληφθούν ούτως ώστε μέσω της αγοράς εργασίας να 

αναπτυχθεί μια πολιτική καταπολέμησης, ενώ γινόταν εκτενής αναφορά και στην 

ευρύτερη κοινωνική πολιτική της Ε.Ο.Κ. και την κοινωνική προστασία των 

Ευρωπαίων πολιτών εν συνόλω. 

 

Μετά το 1994 και τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού 

και η δημιουργία θέσεων εργασίας κυριάρχησαν στην κοινωνική ατζέντα της 

Ε.Ο.Κ.. Κυρίως μονοπώλησε την Κοινότητα η ανάγκη της αλληλέγγυας 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Εντούτοις, το βασικό πρόβλημα της 

Ευρώπης της περιόδου αυτής ήταν ο ιδιαίτερος συσχετισμός φτώχειας, 

οικονομικής ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των πολιτών. Παρατηρείται, 

λοιπόν, πως η Ε.Ο.Κ. αποδίδει στον κοινωνικό αποκλεισμό δύο διαφορετικές 

όψεις, τόσο της οικονομικής ανέχειας, όσο και της στέρησης βασικών 

δικαιωμάτων, άποψη που πλέον θεωρείται κρατούσα στην σχετική βιβλιογραφία. 

  

Το 1997 εισάγεται στη Συνθήκη που αφορά στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Σ.Ε.Κ.) το άρθρο 13 (πλέον άρθρο 19, «Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, 

(Σ.Λ.Ε.Ε.)) — δίνοντας τη δυνατότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες καταπολέμησης των διακρίσεων όπως οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, η καταγωγή, το φύλο και άλλα. Καινούρια τροποποίηση του άρθρου 

έγινε το 2003, κατά τη Συνθήκη της Νίκαιας, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερες 

δυνατότητες δράσης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Μετά το πέρας του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1990, όταν έλαβε χώρα η 

ουσιαστική ενεργοποίηση της Ε.Ο.Κ., ο κοινωνικός αποκλεισμός βγήκε ξανά στο 

προσκήνιο το 2000, έτος κατά το οποίο συστάθηκε από την Ε.Ε. ο «Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», που αποτελούσε μια σύνοψη των δικαιωμάτων των 

Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτόν, μεταξύ των βασικών πανανθρώπινων δικαιωμάτων 

(αξιοπρέπεια, ισότητα, ελευθερία, αλληλεγγύη, ιθαγένεια και δικαιοσύνη) 
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αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, και τα δικαιώματα της κοινωνικής αρωγής και 

στεγαστικής βοήθειας, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Ε.Ε. καθιστά την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού βασικό στόχο, με σκοπό την καλυτέρευση της ζωής των 

πολιτών της. Σε συνέχεια της σύνταξης του Χάρτη, ακολούθησε η Συνθήκη της 

Λισαβόνας το 2000, στην οποία και αναφέρεται ρητώς, πως η Ε.Ε. έχει ως βασικό 

στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, ενώ 

παραλλήλως προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα γυναικών και ανδρών 

και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 

  

Από τη σκοπιά της κοινωνικής πολιτικής, η Λισαβόνα έφερε δύο σημαντικές 

εξελίξεις. Αφενός την ύπαρξη θεσμοθέτησης που θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να 

αναπτύξουν μια συντονισμένη πολιτική για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, 

αφετέρου την εφαρμογή της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού (Α.Μ.Σ.), η οποία 

αποτελεί περισσότερο ένα σύνολο κοινών κατευθυντήριων γραμμών, 

εφαρμοζόμενων από όλα τα κράτη μέλη. 

 

Εγκρίθηκαν στη συνέχεια η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (2000/43/Ε.Κ.), η 

οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (2000/78/Ε.Κ.) και η οδηγία για την ίση 

μεταχείριση γυναικών και ανδρών (2006/54/Ε.Κ.), με την οποία συγχωνεύθηκαν 

προγενέστερες οδηγίες που αφορούσαν σε ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες. 

Ακολούθησαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν στην 

εφαρμογή της «αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων εκτός του πεδίου της 

απασχόλησης» και στην βελτίωση της «ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα 

διοικητικά συμβούλια των εταιρειών» που είχαν ως σκοπό την ενσωμάτωση 

συγκεκριμένων αποκλεισμένων ομάδων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

 

Εκτός από τις παραπάνω οδηγίες, η Ε.Ε. προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων προς την ενθάρρυνση των κρατών – μελών της, τα οποία αφορούν στην 

στοχευμένη καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2002 έλαβε την απόφαση υλοποίησης 

ενός κοινοτικού προγράμματος που θα καταπολεμούσε τον κοινωνικό αποκλεισμό 

στους κόλπους της Ε.Ε. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε ως περίοδο δράσης την 
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περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου του έτους 2006. 

Μέσω της Α.Μ.Σ. μεταξύ των κρατών – μελών, θα επιτυγχανόταν μια καλύτερη 

κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θα αναπτύσσονταν δράσεις 

καταπολέμησής του. Επίσης, θα γινόταν ανταλλαγή πληροφοριών και καλών 

πρακτικών μεταξύ των κρατών – μελών και θα συντάσσονταν μελέτες με 

στατιστικά στοιχεία και ποσοτικούς δείκτες, με σκοπό την πληρέστερη 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 

Άξιος αναφοράς είναι ο «Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων», ο 

οποίος διακηρύχθηκε το 2017 στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. του Γκέτεμποργκ και 

αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει περισσότερα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα 

για τους πολίτες της Ε.Ε.. Μέσω τριών Πυλώνων επιχειρείται η ισότιμη συμμετοχή 

των πολιτών στην αγορά εργασίας και η κοινωνική επανένταξη των κοινωνικά 

αποκλεισμένων. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αναφοράς του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά στη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα των 

κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελούμενο από 20 Αρχές και Δικαιώματα. Βασίζεται 

στο ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., με δείκτες αξιολόγησης προόδου για 

την απασχόληση και την κοινωνική προστασία, αλλά και με διακριτές 

πρωτοβουλίες. Οι τρείς Πυλώνες του εν λόγω πλαισίου αφορούν: 

 Στις ισότητα ως προς τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

 Στην κατοχύρωση δίκαιων όρων εργασίας 

 Στην βιώσιμη και επαρκή κοινωνική προστασία. 

 

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στον 

τρίτο Πυλώνα, αποτελείται από τις ακόλουθες Αρχές, οι οποίες καθορίζουν το 

βασικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και ένταξης: 

 
i. Φροντίδα και στήριξη των παιδιών 

Αποτελεί δικαίωμα των παιδιών η οικονομικά προσιτή και ποιοτική προσχολική 

εκπαίδευση, καθώς και η προστασία τους από τη φτώχεια. Όσα παιδιά μεγαλώνουν 

σε μειονεκτικό περιβάλλον δικαιούνται να επωφεληθούν από ειδικά μέτρα που θα 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών. 

 

ii. Κοινωνική προστασία 
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Τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι, έχουν δικαίωμα επαρκούς 

κοινωνικής προστασίας, ανεξαρτήτως του χρόνου και του είδους της παρεχόμενης 

εργασίας. 

  

iii. Παροχές ανεργίας 

Η στήριξη από τις Υπηρεσίες με σκοπό την (επαν)ένταξη των ανέργων στην αγορά 

εργασίας, καθώς και σε επαρκή επιδόματα ανεργίας, εύλογης διάρκειας, σύμφωνα 

με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας είναι δικαίωμα 

κάθε ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας ή μη εύρεσης εργασίας.  

 

iv. Ελάχιστο εισόδημα 

Η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης καθ’ όλα τα στάδια της ζωής ενός 

ατόμου και ικανοποιητική πρόσβαση στα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες είναι 

πρωταρχικής σημασίας. Συνεπώς, αποτελεί δικαίωμα κάθε ανθρώπου η πρόσβαση 

σε παροχές ενός ελάχιστα εγγυημένου εισοδήματος, ενώ για αυτούς που είναι σε 

θέση να εργαστούν, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα 

(επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

  

v. Εισόδημα ηλικιωμένων και συντάξεις 

Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί έχουν 

δικαίωμα Κάθε εργαζόμενος και αυτοαπασχολούμενος έχει δικαίωμα σε σύνταξη 

ανάλογη προς τις εισφορές του, τέτοια που θα τους διασφαλίζει ένα επαρκές 

εισόδημα διαβίωσης. Τόσο οι γυναίκες, όσο και οι άνδρες έχουν ίσες ευκαιρίες για 

τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

 

vi. Υγειονομική περίθαλψη 

Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου η έγκαιρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση τόσο σε 

οικονομικά προσιτή και ποιοτική προληπτική ιατρική φροντίδα, όσο και σε 

θεραπευτική περίθαλψη. 

 

vii. Ένταξη ατόμων με αναπηρία 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα σε εισοδηματική στήριξη, μέσα σε 

εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ώστε να εξασφαλίσουν 
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την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, καθώς και σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να 

συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στα κοινά. 

 

viii. Μακροχρόνια φροντίδα 

Κάθε πολίτης δικαιούται έγκαιρη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές 

μακροχρόνιες υπηρεσίες φροντίδας και κυρίως σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας 

και περίθαλψης. 

 

ix. Στέγαση και βοήθεια για τους αστέγους 

Τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες ή σε στεγαστική βοήθεια. Επιπλέον, τα πιο ευάλωτα 

άτομα έχουν δικαίωμα σε κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της 

αναγκαστικής έξωσης. Στους άστεγους παρέχονται κατάλληλα καταλύματα και 

υπηρεσίες, ώστε να προωθηθεί η ένταξή τους στην κοινωνία. 

 

x. Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

Η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν στοιχειωδώς την ποιότητα 

ζωής,  όπως  μεταξύ άλλων η ενέργεια, η ύδρευση, η αποχέτευση, οι ψηφιακές 

επικοινωνίες, οι μεταφορές, αλλά και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 

δικαίωμα κάθε ατόμου. Επιπλέον, σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη παρέχεται 

στήριξη για την πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. 

 

Από  το  2010  και  εντεύθεν,  με  την  κύρωση  του  ψηφίσματος  2010/2039(INI) 

«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Μια ανανεωμένη δέσμευση 

για μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς», η Ε.Ε. έθεσε τις βάσεις για τις δράσεις που 

αφορούν στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην πρόληψη της φτώχειας. Με το εν 

λόγω ψήφισμα προωθήθηκε η θέσπιση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (60% τουλάχιστον του διάμεσου εισοδήματος του οικείου 

κράτους), όπως επίσης και η θεσμοθέτηση του ορίου του κατώτατου μισθού, με 

σκοπό την στήριξη των ατόμων που διαθέτουν ανεπαρκές εισόδημα. 

 

Επιπλέον, ως συνέχεια της κήρυξης του έτους 2003 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ατόμων 

με Αναπηρία, θεσπίστηκε ένα Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο 

αποτέλεσε το λειτουργικό πλαίσιο για την ανάπτυξη δράσεων σε  επίπεδο  
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Κοινότητας/ΕΕ κατά την περίοδο 2004-2010. Το Νοέμβριο του 2010, 

δημοσιεύθηκε η απόφαση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 

αναπηρία 2010-2020 (COM(2010)0636))). 

 

Η ΕΕ έχει επίσης αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια για την 

προώθηση της συζήτησης σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

της δημογραφικής αλλαγής καθώς και τις επιπτώσεις της στην απασχόληση, όπως 

επίσης πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, 

προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι για τη διασφάλιση συνθηκών ευημερίας του 

γηράσκοντα πληθυσμού τους. 

 

Απόρροια των προηγουμένων αποτέλεσε η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία 

αποτελεί την ουσιαστική εφαρμογή όσων αποφάσεων ελήφθησαν στη Λισαβόνα. 

Στόχος της Στρατηγικής είναι, μεταξύ άλλων, η μετατροπή της Ε.Ε. σε έναν χώρο 

βιώσιμο για τους πολίτες της και χωρίς αποκλεισμούς. Σημαντικό είναι επίσης και 

το γεγονός πως για πρώτη φορά σε στοχευμένη πολιτική της Ε.Ε. θεσπίζονται 

ποσοτικά μέτρα και ποσοτικοί στόχοι προς την κατεύθυνση καταπολέμησης του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται 

οι στόχοι του «Ευρώπη 2020» που αφορούν στην καταπολέμηση της ανεργίας, της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και οι στόχοι της Ελλάδας στα 

αντίστοιχα πεδία. 

 

Πίνακας 1. Στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Ελλάδας για το 2020 

 
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας από τους σημαντικότερους στόχους τη 

αναπτυξιακής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση των ατόμων που 

βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας κατά 20 
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εκατομμύρια έως το 2020, με την Ελλάδα να θέτει στον αντίστοιχο στόχο τη 

μείωση κατά 450.000 άτομα. 

 

3.2  Τα χρηματοδοτικά εργαλεία 

 

 Το πρόγραμμα Progress 

Από το έτος 2007 ξεκινά μια νέα περίοδος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς 

όλες οι εν εξελίξει κοινοτικές δράσεις της περιόδου εκείνης ενσωματώθηκαν και 

εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Progress. Το εν λόγω Πρόγραμμα είχε ως στόχευση 

την «εξομάλυνση των δαπανών, την ανάπτυξη και διάδοση υψηλής ποιότητας 

συγκριτικών αναλυτικών γνώσεων και την διευκόλυνση της αποτελεσματικής και 

χωρίς αποκλεισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, της αμοιβαίας μάθησης και του 

διαλόγου». Οι δράσεις του εν λόγω προγράμματος αφορούσαν στη λήψη  μέτρων 

βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, αλλά και της προώθησης μιας ποιοτικής και 

ταυτόχρονα βιώσιμης απασχόλησης, καθώς και της διασφάλισης  μιας επαρκώς 

αξιοπρεπούς κοινωνικής προστασίας, με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας. 

 

 Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

Απόρροια του προγράμματος αυτού αποτέλεσε το πρόγραμμα για την Απασχόληση 

και την Κοινωνική Καινοτομία (E.a.S.I.), το οποίο είχε διάρκεια επτά έτη (2014–

2020) και άντλησε ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €920 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα 

αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση και επέκταση του προαναφερθέντος Progress, 

αλλά και άλλων δύο Κοινοτικών Προγραμμάτων:  

 των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης και κινητικότητας των 

εργαζομένων – EUR.E.S. και  

 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων και Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας,  

τα οποία αποτέλεσαν με το πρόγραμμα Progress τους τρείς άξονες του E.a.S.I..  

 

Ο άξονας Progress απορρόφησε το 55% επί του προϋπολογισμού του 

Προγράμματος EaSI (περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ). Στόχος του άξονα Progress 

αποτελεί η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ στους εξής τομείς: 
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a. στην απασχόληση και συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση της ανεργίας στους 

νέους. Για το σκοπό αυτόν, ο συγκεκριμένος τομέας απορρόφησε το 20% 

των πόρων του άξονα Progress, 

b. στη μείωση και καταπολέμηση του ποσοστού φτώχειας, καθώς και στην 

εφαρμογή μέτρων κοινωνικής προστασίας και (επαν)ένταξης και 

c. στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

 

Στόχος του άξονα EU.R.E.S. αποτελεί η εξασφάλιση διαδικασιών διαφάνειας 

σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης 

τόσο προς την κατεύθυνση των υποψήφιων προς εργασία, όσο και προς την 

κατεύθυνση των εργοδοτών. Στον εν λόγω άξονα διατέθηκε το 18% των κεφαλαίων 

του προγράμματος. 

 

Τέλος, ο άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, έχει 

ως στόχο τη πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ευάλωτων ομάδων και των πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά 

εργαλεία όσων επιχειρηματιών που, λόγω των κινδύνων που διατρέχουν, θα ήταν 

αδύνατο να υλοποιήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. 

 

Αντίστοιχες δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού χρηματοδότησε και 

υλοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) σε όλη την ευρωπαϊκή 

ήπειρο. Σκοποί των δράσεων αυτών ήταν η καταπολέμηση των διακρίσεων, η 

ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, εν κατακλείδι, η καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

 

Σημαντική είναι η δράση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, 

Τ.Ε.Β.Α (F.E.A.D.). Με την θέσπιση του κανονισμού 223/11-3-2014 του 

ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, δημιουργήθηκε το Τ.Ε.Β.Α., το οποίο 

στόχευε στην ενδυνάμωση των άπορων πολιτών, μέσω παροχής επισιτιστικής και 

υλικής συνδρομής και εν κατακλείδι στην κοινωνική τους ενσωμάτωση. Στόχος 
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του Ταμείου είναι η ανακούφιση από τις χειρότερες μορφές φτώχειας, όπως η 

παιδική φτώχεια, η έλλειψη τροφής και στέγης. Μέσω του προγράμματος 

παρέχεται βοήθεια στα άτομα εκείνα που επιχειρούν να ενταχθούν στην κοινωνία, 

καλύπτοντας τις πλέον βασικές τους ανάγκες. Η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών 

διαβίωσης, αποτελεί προαπαιτούμενο εξόδου από τη φτώχεια, την εύρεση εργασίας 

και παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης. Οι δαπάνες που διατέθηκαν 

μέσω του προγράμματος κατά την επταετία 2014 - 2020 ανήλθαν σε 3,34 δισ ευρώ, 

με συγχρηματοδότηση ύψους 15% από τα κράτη – μέλη που το υλοποιούν. Με 

σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των συνεργειών 

μεταξύ των Ταμείων, για την Προγραμματική περίοδο 2021 -2027 το Ταμείο 

ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (Ε.Κ.Τ. +). 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για 

το έτος 2019 περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα έλαβαν επισιτιστική 

συνδρομή, ενώ περισσότερα από 800.000 άτομα έλαβαν υλική συνδρομή, ενώ 

περίπου 30.000 άτομα έτυχαν στήριξης κοινωνικής ενσωμάτωσης (COM(2021) 

494 final). 

 

Γράφημα 1. Αριθμός ατόμων (εκατομμύρια) που λαμβάνουν επισιτιστική συνδρομή και/ή 

βασική υλική συνδρομή (πηγή: SFC 2014) 
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Γράφημα 2. Αριθμός ατόμων (χιλιάδες) που λαμβάνουν συνδρομή κοινωνικής ενσωμάτωσης 

(πηγή: SFC 2014) 

 
 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους 

απολυμένους εργαζόμενους (Ε.Τ.Π.) 

 

Το ΕΤΠ παρέχει υπηρεσίες στήριξης σε εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους 

που απολύθηκαν εξαιτίας αναδιαρθρώσεων στην εργασία τους, βοηθώντας τους 

στην εύρεση νέας εργασίας ή σύστασης επιχείρησης. Επίσης, συνδράμει στην 

αναζήτηση καλύτερης εργασίας των ανειδίκευτων και των μειονεκτούντων 

ατόμων, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

κατάρτισης και επανακατάρτισης. Ταυτόχρονα, παρέχει κίνητρα στους εργοδότες 

για προσλήψεις. Η διαφορά του συγκεκριμένου Ταμείου από τα λοιπά Ταμεία της 

Ε.Ε. είναι ότι παρέχει εφάπαξ στήριξη σε άνεργους πολίτες και δε σχετίζεται με 

οποιουδήποτε είδους κοινωνικά επιδόματα. Το Ταμείο για την προγραμματική 

περίοδο 2020-2027 θα διαθέσει ετησίως κεφάλαια ύψους 210 εκ. ευρώ. Για την 

επόμενη περίοδο (2021 – 2027) το Ε.Τ.Π. θα ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο + (Ε.Κ.Τ. +). 

 

 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Π.Α.Ν.) 

 

Αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο υλοποίησης προγραμμάτων 

εγγυήσεων για τη νεολαία, το οποίο είχε έτος αφετηρία το 2013, αποσκοπώντας 

στη στήριξη των νέων σε περιοχές όπου η ανεργία ξεπερνά το 25%. Η φιλοσοφία 

του προγράμματος αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων αποκλειστικά για νέους 



 

29 

 

που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης, καθώς και όσων 

ανήκουν στους μακροχρόνια ανέργους ή δεν είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες 

εργασία. Οι δράσεις που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα αφορούν στη μαθητεία, στην 

πρακτική άσκηση, στην εύρεση εργασίας και στη συνέχιση της εκπαίδευσης των 

νέων προς την απόκτηση τίτλων. Για την περίοδο 2014 – 2020, οι χρηματοδοτήσεις 

από το Π.Α.Ν. ανήλθαν σε 8,9 δισ. ευρώ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού 6,4 δισ. 

ευρώ).  

 

3.3   Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

 

Από το έτος 2008, έτος έναρξης της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η σημασία του εισοδήματος και των 

συνθηκών διαβίωσης στις στατιστικές έχουν αυξηθεί ραγδαία. Πράγματι, ένας από 

τους πέντε πρωταρχικούς στόχους της Ευρώπης 2020 σχετίζεται με κοινωνική 

ένταξη και συνίσταται στη μείωση κατά τουλάχιστον είκοσι (20) εκατομμυρίων 

του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού έως το 2020. 

 

Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω μελέτη των δεδομένων, 

κρίνεται απαραίτητο να παραθέσουμε τους ορισμούς των απαραίτητων για την 

κατανόησή τους εννοιών και όρων, οι οποίοι αντλήθηκαν από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βάση την κλίμακα υπολογισμού του ΟΟΣΑ. 

 

 Μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα  

Το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα προκύπτει ως ο μέσος όρος των 

ισοδύναμων διαθέσιμων εισοδημάτων όλων των μελών των νοικοκυριών μιας 

χώρας. Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα ενός νοικοκυριού υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των εισοδημάτων των μελών των νοικοκυριών (εισόδημα από μισθωτές 

υπηρεσίες ή από αυτοαπασχόληση, εισόδημα από συντάξεις, εισόδημα από 

ακίνητη περιουσία, οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, κα), δηλαδή του 

συνόλου των καθαρών αποδοχών από όλες τις πηγές εισοδήματος μετά την 

αφαίρεση των τυχόν παροχών προς άλλα νοικοκυριά. Στο ποσό αυτό πρέπει να 

προστεθεί και ο φόρος που, ενδεχομένως, επιστράφηκε και αφορούσε στην 

εκκαθάριση των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. 
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 Κατώφλι (ή γραμμή) φτώχειας 

Αποτελεί έννοια σχετική (φτωχός σε σχέση με τους άλλους) και ορίζεται στο 60% 

του διάμεσου ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, 

βάσει της κλίμακας ισοδυναμίας του ΟΟΣΑ. 

 

 Κίνδυνος φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

Ως κίνδυνος φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (δεν περιλαμβάνονται τα 

κοινωνικά επιδόματα ενώ περιλαμβάνονται οι συντάξεις στο διαθέσιμο εισόδημα) 

ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν σε νοικοκυριά των οποίων το 

συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο του 60% του εθνικού 

διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (κατώφλι φτώχειας). 

 

 Πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

Ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, ο οποίος μπορεί να συντομευτεί ως "AROPE", αντιστοιχεί στο 

άθροισμα των ατόμων που:  

(i) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (όπως υποδεικνύεται από το διαθέσιμο 

εισόδημά τους) και/ή  

(ii) αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (όπως μετράται 

από την ικανότητά τους να αντέξουν οικονομικά ένα σύνολο 

προκαθορισμένων υλικών στοιχείων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων) 

και/ή  

(iii) ζουν σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. 

 

Οι κοινωνικές συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης επέφεραν 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα δεδομένα για το εισόδημα και τις συνθήκες 

διαβίωσης.  

 

Η παρατεταμένη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση οδήγησε σε άνοδο του 

αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

κατά 6,4 εκατομμύρια έως το 2012 (συμπεριλαμβανομένου του ΗΒ), έτος στο 

οποίο η ανοδική τάση αντιστράφηκε. Σε αυτό συνετέλεσαν το θετικό οικονομικό 

περιβάλλον και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της 
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φτώχειας, μέσω των κοινωνικών πολιτικών δράσης και των συστημάτων παροχών 

από τα κράτη - μέλη. Έτσι, μέχρι το 2019, ο κοινωνικός αποκλεισμός στην ΕΕ των 

27 κρατών – μελών είχε μειωθεί κατά 17,3 εκατομμύρια άτομα, σε σύγκριση με 

την κορύφωση του 2012, και κατά 12,0 εκατ. άτομα σε σύγκριση με το 2008, ενώ 

αναμενόταν να υπάρξει  περαιτέρω πρόοδος  το 2020.  

 

Η μείωση που παρατηρήθηκε στην περίοδο 2012 - 2019 έφερε το ποσοστό των 

ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στο 

20,9% του πληθυσμού της Ε.Ε.. Αυτή η πτώση κατά 4%, σε σύγκριση με την 

ανώτατη τιμή του 2012 (24,9%), υποστηρίχθηκε από τις αυξήσεις των 

εισοδημάτων που προέρχονται από την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας και τις βελτιώσεις στην αγορά εργασίας. Αυτές οι βελτιώσεις 

περιλάμβαναν τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και του αποκλεισμού των 

νέων, καθώς και την αυξημένη συμμετοχή εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και 

γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, σχεδόν 91,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, 

συμπεριλαμβανομένων 69,4 εκατομμυρίων στη ζώνη του ευρώ, εξακολουθούσαν 

να βρίσκονται υπό τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2019. 

 

Η σοβαρή υλική στέρηση μειώνεται συνεχώς από το 2012 έως το 2019, 

υποδεικνύοντας βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο. Το 2019, 2,8 εκ. λιγότεροι 

άνθρωποι βρίσκονταν σε σοβαρή υλική στέρηση (SMD) σε σχέση με 2018. Η 

σωρευτική μείωση από το 2012 έως το 2019 ήταν 20,8 εκ. άτομα. Αυτή η συνεχής 

και σημαντική πτώση στην Ε.Ε. προήλθε κυρίως από σημαντικές μειώσεις που 

επιτεύχθηκαν σε ορισμένα κράτη – μέλη (κυρίως από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, 

την Πολωνία και τη Λετονία). Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα ακόλουθα 

γραφήματα της Eurostat.  
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Γράφημα 3.  Ποσοστό % του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας ή/και  υλικής στέρησης 

για την περίοδο 2010-2019 (πηγή: Eurostat, EU-SILC) 

 

 

 

Γράφημα 4. Συγκριτικά ποσοστά (%) του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας ή/και 

υλικής στέρησης για τα έτη 2010 και 2020 ανά κράτος - μέλος (πηγή: Eurostat) 
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Πίνακας 2. Ποσοστό (%) του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υλικής 

στέρησης για τα έτη 2010 και 2020 ανά κράτος - μέλος (πηγή: Eurostat, 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_10/default/bar?lang=en, ιδία 

επεξεργασία) 

Country 
Presentage  of  population (%) 

2010 2020 

European Union - 27 23,9 22,0 

Belgium 20,8 18,9 

Bulgaria 49,2 32,1 

Czechia 14,4 11,9 

Denmark 18,3 15,9 

Germany 19,7 24,0 

Estonia 21,7 23,3 

Ireland 27,3 20,9 

Greece 27,7 28,9 

Spain 26,1 26,4 

France 19,2 18,2 

Croatia 31,1 23,2 

Italy 25,0 : 

Cyprus 24,6 21,3 

Latvia 38,2 26,0 

Lithuania 34,0 24,8 

Luxembourg 17,1 20,9 

Hungary 29,9 17,8 

Malta 21,2 19,0 

Netherlands 15,1 16,1 

Austria 18,9 17,5 

Poland 27,8 17,3 

Portugal 25,3 19,8 

Romania 41,5 30,4 

Slovenia 18,3 15,0 

Slovakia 20,6 14,8 

Finland 16,9 16,0 

Sweden 17,7 17,9 

Iceland 13,7 : 

Norway 14,9 15,9 

Switzerland 17,2 18,1 

United Kingdom 23,2 : 

Montenegro : 30,9 

North Macedonia 47,2 : 

Albania : : 

Serbia : 29,8 

Turkey 65,7 41,5 

 

Όπως είναι εμφανές από το τελευταίο γράφημα (Γράφημα 4) και τον πίνακα 2 που 

τον ακολουθεί, αξιοσημείωτη είναι η μείωση που σημείωσε στο ποσοστό επί του 

πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και/ή υλικής στέρησης η 

Βουλγαρία, κατά 17,1% (από 49,2% στο 32,1%) και η Ρουμανία κατά 11,1% (από 

41,5% σε 30,4%). Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές χώρες παρουσιάζουν για το έτος 

2020 τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, ακολουθούμενες κατά πόδας από την 
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Ελλάδα με 28,2% ποσοστό κινδύνου του πληθυσμού της στη φτώχεια και την υλική 

στέρηση. 

 

Η έναρξη της πανδημίας Covid-19 στις αρχές του 2020, αποτελεί μια ακόμη βαθιά 

κρίση, που παρουσίασε μια περαιτέρω πρόκληση - μετά την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 - για την επίτευξη του στόχου της «Ευρώπης 

2020» για μείωση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στο σημείο 

αυτό να αναφέρουμε ότι παρόλο που η κρίση της πανδημίας έπληξε συμμετρικά τα 

κράτη της Ε.Ε., οι αντιδράσεις ήταν αρχικά σπασμωδικές και χωρίς συνοχή, λόγω 

κυρίως των διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτων κάθε χώρας. Όμως, στο 

σύνολό τους τα κράτη υπέστησαν σημαντική μείωση στους ρυθμούς ανάπτυξής 

τους, ενώ η ανάγκη για άμεσα μέτρα καταπολέμησης της πανδημικής κρίσης και 

τη διασφάλιση της πολιτικής συνοχής στους κόλπους της Ε.Ε. οδήγησε στη 

θέσπιση και λειτουργία το καλοκαίρι του 2020 του Ταμείου Ανάκαμψης με την 

επωνυμία Next Generation EU, προικοδοτώντας το με το ποσό των 750 δις ευρώ. 

Με τον τρόπο αυτό η Ε.Ε. (όντας πλέον σοφότερη μετά τη διαχείριση και της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008) κατάφερε σε σημαντικό βαθμό να κρατήσει 

σε χαμηλό ποσοστό (μόλις στο 1%) την αναπόφευκτη αύξηση του κινδύνου 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού για τους ευρωπαίους πολίτες.  

 

Το 2020, σύμφωνα με την Eurostat, εκτιμάται ότι υπήρχαν 96,5 εκατομμύρια 

άνθρωποι στην ΕΕ που κινδύνευαν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, που 

ισοδυναμούσε με το 21,9 % του συνολικού πληθυσμού της, σημειώνοντας αύξηση 

κατά 1% σε σχέση με το 2019, η οποία οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας 

στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των λαών της Ευρώπης.  Από το γράφημα 

που ακολουθεί, το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο εμφανίζει  η 

Ρουμανία (35,8%), ακολουθεί η Βουλγαρία (33,6%) , ενώ στην τρίτη χειρότερη 

θέση βρίσκεται η Ελλάδα (Πίνακας 3). 
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Γράφημα 5. Ποσοστό του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού για το έτος 2020 (πηγή: Eurostat) 

 

 

 

Πίνακας 3. Ποσοστό % του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού για το έτος 2020 ανά κράτος - μέλος (πηγή: Eurostat, online data code: 

ilc_peps01n) 

Population (%) at Risk of Poverty or 
Social Exclusion (EU) 

EU (27) 21,9 

 

Romania 35,8 

Bulgaria 33,6 

Greece 27,5 

Spain 27,0 

Lithuania 24,5 

Estonia 22,8 

Germany  22,5 

Croatia 20,5 

Belgium 20,4 

Portugal 20,0 

Malta 19,9 

Luxembourg 19,9 

Hungary 19,4 

France 18,9 

Sweden 17,7 

Cyprus 17,6 

Poland 17,0 

Denmark 16,8 

Austria 16,7 

Finland 15,9 

Netherlands  15,8 

Slovenia 14,3 

Slovakia 13,8 

Czechia 11,5 
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 Το προφίλ των ατόμων στην ΕΕ που κινδυνεύουν από φτώχεια ή 

κοινωνικό αποκλεισμό 

 

Οι γυναίκες, οι νέοι, τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι άνεργοι είχαν, 

κατά μέσο όρο, περισσότερες πιθανότητες να κινδυνεύσουν από φτώχεια ή 

κοινωνικό αποκλεισμό σε σχέση με άλλες ομάδες του πληθυσμού της ΕΕ 

(Γράφημα 6). 

 

Γράφημα 6. Ποσοστό του πληθυσμού της Ε.Ε. σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού συναρτήσει κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών, για το έτος 2020 (πηγή 

Eurostat) 

 

 

Από το παραπάνω γράφημα διαφαίνεται ότι για το 2020 ο κίνδυνος φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες από ό,τι ήταν για τους 

άνδρες (22,9 % έναντι 20,9 %).  

 

Επιπλέον, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές κατά την ανάλυση του κινδύνου 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανά ηλικία. Τον υψηλότερο κίνδυνο για το 

2020 παρουσίασαν οι νεαροί ενήλικες, ηλικίας 18-24 ετών (27,8 %), ενώ ο 

χαμηλότερος κίνδυνος καταγράφηκε για άτομα ηλικίας 25-49 ετών (20,0%). 

Μεταξύ αυτών των δύο ηλικιακών ομάδων, ο κίνδυνος ήταν 20,4 % για άτομα 

ηλικίας 65 ετών και άνω και 22,2 % στον πληθυσμό ηλικίας 50-64 ετών. Επίσης, 
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σχετικά υψηλό κίνδυνο (24,2 %) διέτρεχε η μικρότερη ηλικιακή ομάδα, με άτομα 

ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

 

Εκτός από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο είχε, επίσης, σημαντικό αντίκτυπο 

στον κίνδυνο της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2020, 

περισσότερο από το ένα τρίτο (34,7 %) όλων των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, 

με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στην ΕΕ, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 10,5% των ατόμων στην ίδια ηλικιακή ομάδα με 

τριτοβάθμιο (υψηλό) μορφωτικό επίπεδο. Το αντίστοιχο ποσοστό για άτομα με 

μεσαίο μορφωτικό επίπεδο ήταν επίσης υψηλό (19,9 %). 

 

Τέλος, οι άνεργοι αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, πάνω από τα δύο τρίτα (66,2 %) των ανέργων ηλικίας 

18 ετών και άνω διέτρεχαν κίνδυνο, όπως και τα ανενεργά άτομα (εκτός από αυτά 

που βρίσκονται στη συνταξιοδότηση) αντιμετώπιζαν τον δεύτερο υψηλότερο 

κίνδυνο με βάση ανάλυση ανά κατάσταση δραστηριότητας, με ποσοστό 42,9%. Για 

σύγκριση, το μερίδιο των συνταξιούχων που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικού αποκλεισμού ήταν 19,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

απασχολουμένων ήταν 11,8 %. 

 

 Η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα μέτρα κοινωνικής προστασίας αποτελούν σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκρίνοντας τα ποσοστά πριν και 

μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις είναι δυνατόν να γίνει μια αξιολόγηση του 

επιπέδου αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόνοιας.  

 

Το 2020, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις μείωσαν το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για 

τον πληθυσμό της ΕΕ από το 25,4% (μετά τις συντάξεις αλλά πριν από άλλες 

κοινωνικές μεταβιβάσεις) στο 17,1%, μειώνοντας το ποσοστό κινδύνου κατά 8,3 

ποσοστιαίες μονάδες. Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις είχαν ιδιαίτερα σημαντικό 

αντίκτυπο στη μείωση του κινδύνου φτώχειας το 2020 στη Φινλανδία (μείωση 
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12,9%), στη Δανία (μείωση κατά 13,3%) και στην Ιρλανδία (μείωση κατά 17,9%, 

στοιχεία 2019).  

 

Από την άλλη, η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων υπήρξε πολύ λιγότερο 

σημαντική στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Κροατία, στην Ιταλία (στοιχεία 

2019), στη Μάλτα και στη Ρουμανία, καθώς τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας 

μειώθηκαν κατά λιγότερο από 6,0% στις προαναφερθείσες χώρες.  

 

Γράφημα 7. Πληθυσμός (%) της ΕΕ που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (πηγή: Eurostat) 
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Κεφάλαιο 4.  Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα 
 

4.1  Η ελληνική πολιτική καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Η ελληνική κοινωνική πολιτική μπορεί να χωριστεί σε δύο (2) περιόδους. Η πρώτη 

είναι η προ της εισόδου της χώρας στην Ο.Ν.Ε. (Οικονομική Νομισματική Ένωση) 

και η δεύτερη μετά από αυτήν. Παραλλήλως, μείζον σημείο τομής αποτελεί η 

διεθνής οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, καθώς το ελληνικό κράτος 

κλήθηκε να κάνει μεγάλες αλλαγές στη δημοσιονομική του πολιτική, γεγονός που 

επηρέασε και τον τομέα της κοινωνικής προστασίας. 

 

Στην προ – Ο.Ν.Ε. περίοδο, η κοινωνική πολιτική που εφαρμόστηκε από το 

ελληνικό κράτος ήταν απόρροια εθνικών σχεδιασμών και προτεραιοτήτων, καθώς 

η Ευρώπη δεν είχε ενεργή ανάμειξη στην χάραξη και άσκηση πολιτικής στην 

Ελλάδα. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η κοινωνική πολιτική της χώρας ήταν 

περιθωριοποιημένη, δίχως να υφίσταται κεντρικός προγραμματισμός και εθνική 

χάραξη, εν αντιθέσει με τα προηγμένα κράτη της Δυτικής, κυρίως, Ευρώπης που 

είχαν συγκροτημένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας. 

 

Σημείο τομής απετέλεσε η δεκαετία του 1980, καθώς έγιναν σημαντικές 

παρεμβάσεις που αποσκοπούσαν στον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών θεσμών της 

χώρας. Δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), δημιουργήθηκαν τα 

Κέντρα Υγείας στην ελληνική ύπαιθρο, επεκτάθηκε το συνταξιοδοτικό σύστημα 

για τον ιδιωτικό τομέα και σημειώθηκε σημαντική αύξηση σε μισθούς και 

συντάξεις. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι κρατικές δαπάνες που αφορούσαν στην 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσα σε μια πενταετία (1980 – 1985) αυξήθηκαν στο 

22,6% από 15,6% του προϋπολογισμού. Και πάλι, όμως, τα ποσοστά αυτά 

κάλυπταν μόνο τους προαναφερθέντες τομείς, δίχως να υποδηλώνουν ένα 

ευρύτερο ή στοχευμένο μεταρρυθμιστικό πλάνο. 

 

Εισερχόμενη στη δεκαετία του 1990, η χώρα υπολείπεται σαφώς σε επίπεδο 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, έναντι των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών κρατών. Οι τομές που έχουν πραγματοποιηθεί είναι αρκετές, ωστόσο 

δε συμβάδιζαν σε εύρος με τις αντίστοιχες των ευρωπαϊκών κρατών αλλά αντίθετα, 
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επιβλήθηκαν λόγω εθνικών αναγκών. Τη δεκαετία αυτήν, όπως και του 2000, 

έλαβαν χώρα τρείς μεγάλες μεταρρυθμίσεις (μεταρρύθμιση στην υγεία, στο 

ασφαλιστικό σύστημα και στο σύστημα εργασιακών σχέσεων), οι οποίες 

αποσκοπούσαν στην εξομάλυνση του τομέα της κοινωνικής προστασίας, ούτως 

ώστε να εναρμονιστεί με τους αντίστοιχους των ευρωπαϊκών κρατών. 

 

Ως απόρροια των ενεργειών της Ε.Ε. και των ψηφισμάτων στα οποία προέβη, η 

Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ε.Ε. καλείται να εφαρμόσει τις κοινοτικές οδηγίες και 

να υλοποιήσει πολιτικές εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Με την θέσπιση των Πράσινων Βίβλων, κυρίως μέσω του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η Ελλάδα κλήθηκε να εφαρμόσει Προγράμματα 

και πολιτικές με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και τη δημιουργία 

κατάλληλων συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων 

ατόμων και οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν αρκετές Δράσεις και 

Προγράμματα στην ελληνική επικράτεια (κυρίως μέσω οικονομικών πόρων που 

εισέρρεαν από την Ε.Ε.), τα οποία απετέλεσαν ένα από τα βασικότερα εργαλεία 

άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. 

 

Όμως, οι χωρίς στόχευση και προγραμματισμό μεταρρυθμίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες πριν ξεσπάσει η κρίση, απεδείχθησαν 

αποσπασματικές και σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές, αφήνοντας τα 

οικογενειακά δίκτυα και την φιλανθρωπική δράση να καλύπτουν τα κενά του 

επίσημου κράτους. Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν καθόλα αναγκαίες για 

το ελληνικό κράτος, ούτως ώστε να μπορέσει να εισαχθεί στους κόλπους της 

Ο.Ν.Ε. και να εναρμονιστεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, με τα υπόλοιπα 

ευρωπαϊκά κράτη. Συμπερασματικά, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα 

πριν από την κρίση ήταν κατακερματισμένες, άδικες, πολιτικά και κοινωνικά 

προκατειλημμένες και αναποτελεσματικές με την οικογένεια να διαδραματίζει 

βασικό ρόλο στην κάλυψη των κενών του επίσημου τομέα κρατικών κοινωνικών 

παροχών. 

 

Στις αρχές του 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση επιδείνωσε σε εξαιρετικά 

επικίνδυνο ποσοστό την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση τα νοικοκυριά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό φτώχειας στην Ελλάδα έφτασε από το 18% 
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που ήταν το 2008, στο 48% το 2013. Σύμφωνα με τον Παπαθεοδώρου, αντίστοιχα 

ευρήματα προκύπτουν και από τους δείκτες υλικής και ακραίας αποστέρησης, όπου 

για τον μεν πρώτο έφτασε σε ποσοστό 40,7% του πληθυσμού για το έτος 2015, ενώ 

ο δεύτερος στο 22,2% (Παπαθεοδώρου κ.α., 2021) Τα παραπάνω στοιχεία 

συνομολογούν την ραγδαία και τραγική επιδείνωση ενός μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού, και ιδιαίτερα όσους βρίσκονταν σε αδύναμη κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση.  

 

Συνοψίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, θα καταλήγαμε 

στα παρακάτω: 

o Η φτώχεια, με όρους πραγματικής μείωσης των εισοδημάτων των πολιτών, 

αυξήθηκε δραματικά και έγινε βαθύτερη. 

o Η φτώχεια πλήττει δυσανάλογα τα παιδιά. 

o Η ανεργία και ιδιαίτερα η μακροχρόνια ανεργία έφτασε σε ιστορικά υψηλά 

επίπεδα. 

o Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν 

εργαζόμενο και εισοδηματική στήριξη, αποτελεί πράγματι ένα νέο 

«κοινωνικό ζήτημα». 

o Η ακραία υλική στέρηση απειλεί την αξιοπρεπή διαβίωση ενός ολοένα και 

μεγαλύτερου αριθμού συμπολιτών μας. 

o Η πρόσβαση πολλών κοινωνικών ομάδων (και ιδιαίτερα των πιο φτωχών) 

στην υγεία και στη στέγαση και γενικότερα σε όλο το φάσμα των 

κοινωνικών υπηρεσιών, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη, λόγω 

κόστους, έλλειψης προσωπικού και ανεπάρκειας δομών. 

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ετέθησαν δυο εθνικές 

προτεραιότητες και αντίστοιχοι στόχοι. Ο πρώτος σχετιζόταν με τη φτώχεια και 

αποσκοπούσε στην μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο 

φτώχειας και διαβιούσαν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη κατά 450.000 έως 

το 2020 (στόχος για μείωση του συνολικού ποσοστού από 28% το 2008 σε 24% το 

2020). Ο δεύτερος επικεντρωνόταν στη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής 

ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα διασφαλίζει την 

πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και 

εκπαίδευση. Άμεση συνέπεια ήταν η δημιουργία των Κέντρων Κοινότητας και των  
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Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης του φαινομένου της Φτώχειας σε 

πανελλαδικό επίπεδο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. 

 

4.2  Το οργανωτικό πλαίσιο του εθνικού συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

Το ελληνικό κράτος, το 2016 προέβη στη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου και 

διαφανούς Συστήματος Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο αποτελείται από τους εξής 

πυλώνες: τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

 

I. Ο Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Πολιτικών Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4445/2016 (φεκ α' 236/19.12.2016), συστάθηκε ο Εθνικός 

Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (εφεξής θα αναφέρεται ως Εθνικός 

Μηχανισμός), με αρμοδιότητες: 

 Την παρακολούθηση των  αναγκών της κοινωνίας 

 Το συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής 

 Την ενίσχυση της διαφάνειας, της πληροφόρησης και της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας 

 Την εξειδίκευση των πολιτικών και των δράσεων προς τα άτομα και τις 

ομάδες ατόμων που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού 

 Το σχεδιασμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

 

Η αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:  

i. στο Κεντρικό, δηλαδή σε επίπεδο κεντρικού κράτους και υπουργείων, το 

οποίο αποτελείται από τη Διεύθυνση Πρόνοιας, τη Διεύθυνση Καταπολέμησης 

της Φτώχειας και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής.  

ii. στο Αυτοδιοικητικό, το οποίο περιλαμβάνει: 
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a. την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία διαρθρώνεται από τη 

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας και από δεκατρία 

Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης με σκοπό το 

συντονισμό και την χάραξη κοινωνικής στρατηγικής σε Περιφερειακό 

επίπεδο και 

b. την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας του Δήμου, πληροφορεί, συντονίζει και ελέγχει τα 

προγράμματα και τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο, ενώ συνεργάζεται άμεσα 

με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτόν, συστάθηκαν τα 

Κέντρα Κοινότητας, που όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτελούν το πρώτο 

σημείο πρόσβασης των πολιτών με τις κοινωνικές Υπηρεσίες. 

 

II. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ) 

 

Ο ΟΠΕΚΑ αποτελεί μετεξέλιξη του τέως Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΟΓΑ) και ιδρύθηκε με το Νόμο 4520 του 2018 (Φεκ β 4520/16.10.18) και συνιστά 

ενιαίο φορέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Είναι επιφορτισμένος με την υλοποίηση των πολιτικών Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

 

Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται: 

 Η χορήγηση βάσει του Κρατικού Προϋπολογισμού των Προνοιακών 

επιδομάτων (όπως επίδομα παιδιού, επιδόματα αναπηρίας, ανασφάλιστων 

υπερηλίκων, στέγασης, κ.α.) και των πάσης φύσεων τακτικών και έκτακτων 

οικονομικών ενισχύσεων για τη στήριξη και επανένταξη ευάλωτων και 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

 Η διαχείριση και εκτέλεση Προγραμμάτων που αφορούν εθνικές 

Προνοιακές πολιτικές 

 Η χορήγηση υπηρεσιών κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.   

 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBsfsJwD344iVcdNJmQzr83r5l8JAQ%3A1645610052438&lei=RAQWYsyaGpqCxc8PwpadqA4&q=%CE%A6%CE%B5%CE%BA%20%CE%B2%204520%2016.10%202018&ved=2ahUKEwjMzPSUx5X2AhUaQfEDHUJLB-UQsKwBKAB6BAg0EAE
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Παρακάτω αναφέρονται τα βασικότερα επιδόματα που παρέχει ο Οργανισμός, ως 

το στοιχειώδες «δίχτυ» προστασίας των ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών ομάδων 

(τα στοιχεία του πίνακα 4 παρουσιάζονται μετά από ιδία επεξεργασία και 

αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα). 

 

Πίνακας 4. Επιδόματα ΟΠΕΚΑ (πηγή ΟΠΕΚΑ, ιδία επεξεργασία) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ (€) 

Επίδομα ανεργίας 
407€ (προσαυξημένο κατά 10% για κάθε 

προστατευμένο μέλος του δικαιούχου) 

Ενιαίο επίδομα παιδιού 

Με εισοδηματικά κριτήρια (έως και 70€ ανά 

παιδί. Μετά το τρίτο παιδί το ποσό ανά επιπλέον 

παιδί διπλασιάζεται)  

Επίδομα γέννησης (από 1/1/2020) 2000€ ανά παιδί (εφάπαξ) 

Επίδομα στέγασης 
70€ ανά δικαιούχο και προσαύξηση 35€ ανά 

επιπλέον μέλος του νοικοκυριού 

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών 

Περιοχών (όσων κατοικούν μόνιμα σε 

ορεινές και/ή μειονεκτικές περιοχές) 

600€/έτος (οικογενειακό εισόδημα έως 3.000€) 

300€/έτος (οικογενειακό εισόδημα από 3.000€ 

έως 4.700€) 

Επίδομα κίνησης τετραπληγικών, 

παραπληγικών, ακρωτηριασμένων 
165€ 

Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών , 

μεταμοσχευμένων καρδιάς, ύπατος, 

κλπ 

365€ 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με 

βαριά αναπηρία 
313€ 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με 

βαριά νοητική υστέρηση 
527€ 

Οικονομική ενίσχυση τετραπληγικών, 

παραπληγικών, ακρωτηριασμένων 

ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του 

Δημοσίου 

771€ 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με 

αιματολογικά νοσήματα 
362€ ή 697€ 

Οικονομική ενίσχυση κωφών και 

βαρήκοων ατόμων 

362€ 
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Οικονομική βοήθεια ατόμων με 

αναπηρία όρασης 
362€ ή 697€ 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με 

εγκεφαλική παράλυση 
697€ 

Χανσενικοί 362€ ή 697€ 

   

Επιπλέον ο ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22), 

είναι ο υπεύθυνος φορέας για το συντονισμό και την εποπτεία του Προγράμματος 

«Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το έτος 2017. Για τη σχολική χρονιά 

2021-2022 το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.353 σχολικές μονάδες, στις οποίες 

φοιτούν 185.311 μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

 

Μια από τις πιο σημαντικές απόπειρες εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής από το 

ελληνικό κράτος αποτελεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (πλέον 

αναφέρεται ως Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 

4093/2012, που ανήκει στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(Μνημόνιο 2) και αποσκοπεί στην παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης σε άπορες 

οικογένειες, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Πρωταρχικός 

του στόχος είναι η εργασιακή επανένταξη, ενώ απώτερος η καταπολέμηση του 

φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και της φτώχειας.  

 

Οι δικαιούχοι του εισοδήματος αλληλεγγύης πρέπει να πληρούν αυστηρά 

περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το πρόγραμμα αποτελείται από 3 

βασικούς πυλώνες:  

 Πυλώνας 1: Αφορά στην εγγύηση ενός εισοδήματος ανά νοικοκυριό, 

ανάλογα με τον αριθμό των μελών του και την ηλικία τους, με αφετηρία τα 

200€ μηνιαίως και την αύξηση κατά 50€ για κάθε ανήλικο και κατά 100€ για 

κάθε ενήλικο μέλος. Αθροιστικά το εγγυημένο εισόδημα δεν μπορεί να 

ξεπερνά μηνιαίως τα 900€ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό. 

 Πυλώνας 2: Αφορά στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε αγαθά και κοινωνικές 

υπηρεσίες που περιλαμβάνει: 

https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2021/05/%CE%BD.-4455-2017_%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-22.pdf
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i. την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων 

ατόμων 

ii. την παραπομπή και την ένταξη σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, 

υποστήριξης 

iii. την ένταξη σε προγράμματα και δομές που αφορούν στην 

αντιμετώπιση της φτώχειας (επίδομα ενοικίου, κάρτα σίτισης, κ.α.) 

iv. την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 

v. την εξασφάλιση κοινωνικών τιμολογίων από τα δίκτυα κοινής 

ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, δημοτικών τελών) 

 Πυλώνας 3: Αφορά στις δράσεις για την ένταξη/επανένταξη στην αγορά 

εργασίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα (πχ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) και 

στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαιδευτικής κατάρτισης και εργασιακής 

εμπειρίας. 

  

Για το έτος 2017 ( συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/2/2017 έως 22/10/2017), 

σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το πλήθος των ωφελούμενων νοικοκυριών ανήλθε στις 

288.605 (Γράφημα 8), ενώ το πλήθος των ωφελούμενων πολιτών ανήλθε στις 

640.212 (Γράφημα 9).  

 

Γράφημα 8. Αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών από τα ΚΕΑ περιόδου 1/2/2017 - 

22/10/2017. (πηγή: https://kea-tech.blogspot.com/) 
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Γράφημα 9. Αριθμός ωφελούμενων ατόμων από τα ΚΕΑ περιόδου 1/2/2017 - 22/10/2017 

(πηγή: https://kea-tech.blogspot.com/) 

 

 

Αναμφισβήτητα, η παροχή ενός ελάχιστα εγγυημένου εισοδήματος αποτελεί 

σημαντικό δείκτη προστασίας των νοικοκυριών που βιώνουν συνθήκες ακραίας 

φτώχειας και ένδειας. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική συμβολή του ΚΕΑ στη 

μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι συνάρτηση τόσο των 

παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησής του, όσο και του γενικότερου πλαισίου 

και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής. 

 

 Το πρόγραμμα “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους” 

 

Πρόκειται για την εξέλιξη του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που 

υλοποιήθηκε κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 

2019 και αποτελεί ένα ακόμη πρόγραμμα που εκπονείται από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διάρκειας 12 μηνών. Έχει ως σκοπό να 

προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης του φαινομένου της 

φτώχειας και των άστεγων πολιτών σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 

κατοίκων. Άμεσος στόχος του είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για άτομα και οικογένειες που φιλοξενούνται σε ξενώνες να αποκτήσουν μια πιο 

μόνιμη και αυτόνομη στέγαση. Ως απώτερος στόχος του, ορίζεται η κοινωνική και 

εργασιακή επανένταξη των ωφελουμένων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται 
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το έτος 2015 και έως και την περίοδο συγγραφής της παρούσας διατριβής, είχαν 

εξυπηρετηθεί περισσότεροι από χίλιοι διακόσιοι ωφελούμενοι. 

 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καθορίζει ως ομάδες – στόχους του: 

 Τα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκουν φιλοξενία στους Κοινωνικούς 

Ξενώνες Αστέγων και στους Ξενώνες Ύπνου ή χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες των Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων 

 Τα καταγεγραμμένα από τις Υπηρεσίες των Δήμων ή από τα Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας  άτομα ή οικογένειες που είναι άστεγοι 

 Τις γυναίκες θύματα βίας που φιλοξενούνται σε ειδικούς Ξενώνες 

 Τα άτομα με συμπληρωμένο το 18ο χρόνο ηλικίας τους, τα οποία δε 

σπουδάζουν και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας.   

 

Το σχέδιο δράσης του Προγράμματος αποτελείται από δύο Πυλώνες, οι οποίοι 

είναι: 

Πυλώνας 1: Αφορά στη προώθηση των διαδικασιών μετάβασης των ατόμων από 

τις Δομές Φιλοξενίας σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης. Οι δαπάνες και τα επιλέξιμα 

όρια ανά ωφελούμενο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5). 
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Πίνακας 5. Επιλέξιμες δαπάνες και όρια ανά ωφελούμενο 

 

 

Πυλώνας 2: Αφορά στην (επαν)ένταξη των ατόμων στην κοινωνία, μέσω 

υπηρεσιών και δράσεων εργασιακής επανένταξης. Στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 6) παρουσιάζονται οι δαπάνες του Προγράμματος για την εργασιακή 

επανένταξη των ωφελουμένων. 

 

Πίνακας 6. Επιλέξιμες δαπάνες εργασιακής επανένταξης 
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Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η υλοποίηση της δράσης του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που 

διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχοντας 

επισιτιστική βοήθεια. Η χορήγηση της επισιτιστικής βοήθειας γίνεται μέσω ενός 

δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει Δήμους, Περιφέρειες και Μ.Κ.Ο.. Έως σήμερα 

λειτουργούν πενήντα επτά (57) Κοινωνικές Συμπράξεις σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια. 

 

 Το πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 

 

Με τον Ν. 4320/τ. Α’/19-3-2015, η ελληνική Πολιτεία ανέλαβε δράση για να 

ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το εν λόγω 

Πρόγραμμα δεν έχει ορισμένη διάρκεια και ανανεώνεται κάθε έτος ανάλογα με τις 

ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους. Το επονομαζόμενο, λοιπόν,  «Πρόγραμμα 

Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης» προέβλεπε τρείς (3) ενέργειες, οι 

οποίες ξεκίνησαν να υλοποιούνται με την ψήφιση του Νόμου:   

1. τη «δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε άτομα και 

οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας»,  

2. τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε έως τριάντα χιλιάδες (30.000) άτομα 

για την εξασφάλιση στέγης και  

3. την επιδότηση σίτισης σε αυτόνομα άτομα και οικογένειες. 

 

 Το Πρόγραμμα των Κέντρων Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών 

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

 

Τα «Κέντρα Κοινότητας» και οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της 

Φτώχειας» (Κ.Δ.Α.Α.Φ.) αποτελούν Δομές, οι οποίες σχεδιάστηκαν από το 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως 

απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που έπληττε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ιδιαιτέρως την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι η 

«αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από μια 
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οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης και 

ενδυνάμωσης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και ατόμων 

ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενων από φτώχεια». Η 

συγκεκριμένη Δράση εντασσόταν στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

που εκπόνησε η Ε.Ε. και που, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει μεταξύ άλλων 

ως σκοπό την μείωση, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) εκατομμύρια, του αριθμού 

των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. 

 

Ως ειδικότερες στοχεύσεις του Προγράμματος, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε 

την «ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, 

προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας, 

μέσω ενεργειών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα 

παρέχονταν από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους, καθώς και 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, όπως 

επίσης στην ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 

ιδιαίτερα των αστέγων και ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας. Τέλος, 

στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άνεργους νέους έως τριάντα (30) ετών, 

μέσω της πρόσληψης αυτών από το Δικαιούχο, για τη λειτουργία του Εθνικού 

Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης». 

 

Α. Τα Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.) 

 

Με το νόμο 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) θεσμοθετήθηκαν τα Κέντρα 

Κοινότητας. Τα Κ.Κ. ενσωματώνονται στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτούνται από 

τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Το πλήθος των Κ.Κ. 

που βρίσκονται σε λειτουργεί ανέρχεται στα διακόσια σαράντα ένα (241). 

 

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το σημείο πρώτης επαφής του πολίτη με τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω ενός 

πλέγματος διευρυμένων υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης (υποδοχής, 

ενημέρωσης και εξυπηρέτησης) τύπου One Stop Shop, όπου τα άτομα, οι 



 

52 

 

οικογένειες ή οι ομάδες ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούν να ενημερώνονται για τα υπό υλοποίηση 

προγράμματα και τις παροχές τους, αλλά και τους Φορείς που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή της διαμονής τους και στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν για 

την παροχή υποστήριξης. Η λειτουργία τους έρχεται να αμβλύνει την όποια 

έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, τη χωρική ανισότητα και την αποσπασματική 

εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε Κεντρικό όσο και σε 

Αυτοδιοικητικό επίπεδο.  

 

Στην εποπτεία και στην αρμοδιότητα συντονισμού των διευρυμένων Κέντρων 

Κοινότητας ανήκουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 

(ΚΔΑΑΦ) και τα Ειδικά Παραρτήματα που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες 

πληθυσμού, όπως τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και Αιτούντων Ασύλου και τα 

Κέντρα Ρομά. 

 

Από στοιχεία που αντλήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, για το πρώτο έτος 

λειτουργίας των Κοινωνικών Κοινοτήτων, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ωφελουμένων αιτήθηκε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ποσοστό 38,81%) 

και το αμέσως δεύτερο ποσοστό αφορούσε τα αιτήματα χρήσης του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ποσοστό 19,31%), τα οποία αθροιστικά 

έφτασαν στο 58,12% των συνολικών αιτημάτων προς τα Κ.Κ. (Γράφημα 10).   

 

Γράφημα 10. Κατηγορίες αιτημάτων ωφελουμένων πανελλαδικά (πηγή: Διεύθυνση 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Υπουργείο Εργασίας) 
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Στο γράφημα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ωφελουμένων 

από τις παροχές των Κ.Κ. ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία τους άτομα σε 

κατάσταση φτώχειας, αγγίζοντας το 64% επί του συνόλου των ωφελουμένων, με 

τους Ρομά και τους μετανάστες να ακολουθούν με ποσοστό  περίπου 18% και 7%, 

αντίστοιχα. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό (μόλις 1%) όσων προσέρχονται 

στα Κ.Κ. κατείχαν οι άστεγοι (Γράφημα 11). 

 

Γράφημα 11. Τύπος ωφελουμένων πανελλαδικά (πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής, Υπουργείο Εργασίας) 

 

 

Το ποσοστό των δύο φύλων που προσέρχονται στα Κ.Κ. σχεδόν ισομοιράζεται 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Γράφημα 

12). 

 

Γράφημα 12. Ποσοστά ωφελουμένων ανά φύλο πανελλαδικά (πηγή: Διεύθυνση Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, υπουργείο Εργασίας) 
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Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελουμένων αφορούσε στις ηλικίες 25-54 

ετών, με ποσοστό 60%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 55-64, με ποσοστό 

σχεδόν 23% (Γράφημα 13).  

 

Γράφημα 13. Ποσοστά ωφελουμένων ανά ηλικιακή ομάδα πανελλαδικά (πηγή: Διεύθυνση 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, υπουργείο Εργασίας) 

 

 

Β.  Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κ.Δ.Α.Α.Φ.) 

 

Στόχος των Δομών αποτελεί η στήριξη κατά κύριο λόγω των ατόμων που 

βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, η οποία συνίσταται στην παροχή 

γευμάτων, βασικών ειδών διαβίωσης, στην πρόσβαση σε φαρμακευτικά είδη και 

στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Δικαιούχοι της πράξης 

ορίζονταν Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως Εταιρείες Αστικού 

Δικαίου, Επαγγελματικές Ενώσεις, Σωματεία, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και 

Ιδρύματα.  

 

Ως ωφελούμενοι ορίζονται δύο κατηγορίες ατόμων: α) οι άμεσα και β) οι έμμεσα.  

α) Οι άμεσα ωφελούμενοι διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Άστεγοι και πολίτες 

που βιώνουν την κατάσταση της φτώχειας ή βρίσκονται υπό την απειλή της 

φτώχειας. Ως άστεγοι, σύμφωνα με την πρόταση, ορίζονταν «όλα τα άτομα που 

διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή 

πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που 

πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες 

ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονταν ιδίως αυτοί που 

διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνταν από ανάγκη προσωρινά 

σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 
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καταλύματα». Για τους αστέγους απαιτείται να επιδεικνύεται η κάρτα απόρου, ενώ 

μπορούν να εξυπηρετηθούν από όλες τις Κοινωνικές Δομές. 

 

Πίνακας 7. Κατηγορίες άμεσα ωφελούμενων των Κοινωνικών Δομών 

Κοινωνική Δομή Άμεσα Ωφελούμενοι 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Άποροι Άστεγοι - 

Κοινωνικό Φαρμακείο Ανασφάλιστοι 

άποροι 

Άστεγοι Ανασφάλιστοι 

άνεργοι 

Συσσίτια Άποροι Άστεγοι - 

Δημοτικός Λαχανόκηπος Άποροι Άστεγοι Άνεργοι 

Κέντρο ημερήσιας 

υποδοχής αστέγων 

- Άστεγοι - 

Γραφείο Διαμεσολάβησης Άποροι Άστεγοι Άνεργοι 

Τράπεζα Χρόνου Άποροι Άστεγοι Άνεργοι 

Πηγή: www.koinoniasos.gr  

 

β) Οι έμμεσα ωφελούμενοι ορίζονται ως άνεργοι νέοι έως τριάντα (30) ετών, οι 

οποίοι και θα προσλαμβάνονται από τον Δικαιούχο, για τη λειτουργία του Εθνικού 

Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

 

Στον προϋπολογισμό για κάθε Σχέδιο Δράσης των Κ.Δ.Α.Α.Φ. (Κοινωνικές Δομές 

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας), ορίζεται ως άνω όριο το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου, τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000€). Το ποσό αυτό 

περιλάμβανε τη χρηματοδότηση για δύο (2) έτη:  

α) Νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που 

προβλεπόταν για κάθε Κοινωνική Δομή και με ανώτατο ποσό τις δεκατρείς 

χιλιάδες, εξακόσια ευρώ (13.600€) ανά έτος, ενώ στο εν λόγω ποσό 

συνυπολογίζονται οι κρατήσεις, όπως οι ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κα.  

β) Επιπλέον δαπανών που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία των Κοινωνικών 

Δομών και σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού 

προϋπολογισμού. 
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Συνολικά, έως και την περίοδο συγγραφής της παρούσας διατριβής, λειτούργησαν 

“διακόσιες εξήντα επτά (267) Κοινωνικές Δομές σε σαράντα επτά (47) Εταιρικά 

Κοινωνικά Σχήματα. Σε αυτά, συμμετείχαν εξήντα έξι (66) Δήμοι, σαράντα οκτώ 

(48) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δέκα (10) νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α., δεκαέξι 

(16) φορείς του Δημοσίου Τομέα και είκοσι δύο (22) φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

 

Ο αριθμός των Κοινωνικών Δομών, είναι ο ακόλουθος: εκατόν είκοσι (120) 

Κοινωνικά Παντοπωλεία, εβδομήντα έξι (76) Κοινωνικά Φαρμακεία, είκοσι οκτώ 

(28) Δημοτικοί Λαχανόκηποι, πενήντα (50) Δομές Παροχής Συσσιτίων, τριάντα 

οκτώ (38) Τράπεζες Χρόνου, σαράντα τρία (43) Γραφεία Διαμεσολάβησης, 

δεκατέσσερα (14) Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων, σαράντα εννέα (49) 

Δομές Ρομά και έξι (6) Υπνωτήρια”.  

 

Το 55% εξ’ αυτών λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ οι υπόλοιπες Δομές 

διαμοιράστηκαν σχεδόν ισόποσα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός πως οι μισές και πλέον Κ.Δ.Α.Α.Φ. λειτούργησαν στην Περιφέρεια 

Αττικής, ενώ ο πληθυσμός της εν λόγω Περιφέρειας αποτελούσε το 35% περίπου 

το συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

 

Για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους (2012 και 2013) ο συνολικός 

προϋπολογισμός των Κ.Δ.Α.Α.Φ. ανήλθε σε 28.770.700€, ενώ ωφελήθηκαν, 

σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 63.000 περίπου άστεγοι και πολίτες σε κατάσταση 

φτώχειας ή υπό τον κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας 

 

Πίνακας 8. Πλήθος Εταιρικών Σχημάτων ανά Περιφέρεια (πηγή ΥΕΚΑ, ιδία επεξεργασία) 

Περιφέρεια Αριθμός Εταιρικών Σχημάτων 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2 

Αττικής 26 

Δυτικής Ελλάδας 1 

Ηπείρου 1 

Θεσσαλίας 2 

Ιονίων Νήσων 1 

Κεντρικής Μακεδονίας 5 

Κρήτης 3 

Νήσων Αιγαίου 1 

Πελοποννήσου 2 
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Στερεάς Ελλάδας 3 

Σύνολο 47 

 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται ότι οι άμεσα ωφελούμενοι ήταν 101.444 

άτομα, μοναδικοί χρήστες, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες των Κοινωνικών Δομών. Ωστόσο, από τις Κ.Δ.Α.Α.Φ. έχουν εμμέσως 

εξυπηρετηθεί πολλά περισσότερα άτομα, εάν υπολογιστούν τα προστατευόμενα 

μέλη ωφελουμένων και οι στενοί συγγενείς των χρηστών των Κ.Δ.Α.Α.Φ.. 

 

Οι μεγάλοι Δήμοι της Ελλάδος εξυπηρέτησαν τους περισσότερους ωφελούμενους, 

όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω του πληθυσμιακού τους μεγέθους. Σε επίπεδο 

περιφερειών, πρώτη αναδείχθηκε η Περιφέρεια Αττικής έχοντας εξυπηρετήσει το 

57,87% των άμεσα ωφελούμενων (ήτοι 58.702 άτομα). Ακολουθεί η περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας με 10,75% και έπεται αυτή της Κρήτης με 7,48%. Τα 

προηγούμενα στοιχεία παρατίθενται στο παρακάτω γράφημα. Παρατηρείται, 

λοιπόν, ότι στις Περιφέρειες που υφίσταται μεγάλη συσσώρευση Εταιρικών 

Σχημάτων, υπάρχει αντιστοίχως και μεγάλος αριθμός ωφελουμένων. 

 

Γράφημα 14. Ποσοστά ωφελούμενων ανά Περιφέρεια 

 

 

 Το  Πρόγραμμα  «Βοήθεια  στο  σπίτι» 

 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στις παροχές των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Φροντίδας και ανήκει στο πλαίσιο της Πράξης «Εναρμόνιση της 



 

58 

 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και υλοποιείται από τους Δήμους ή τα 

Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα αυτών, τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και τους λοιπούς 

Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χρηματοδοτείται από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το έτος 2021 το διατιθέμενο 

ποσό ανήλθε στα 60 εκ. ευρώ. 

 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

 η παροχή από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη (κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, οικογενειακοί βοηθοί και φροντιστές) 

αλλά και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, 

μιας οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε 

ηλικιωμένους, σε µη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες και σε άτομα µε 

αναπηρίες. Δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν µόνοι τους και το 

εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και 

µέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

αυτονομία, αξιοπρεπή διαβίωση και κοινωνική ευημερία, αποφεύγοντας τον 

κοινωνικό τους αποκλεισμό. 

 η ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής στην εργασία και της εργασιακής 

ενσωμάτωσης των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων, μέσω της παροχής 

φροντίδας στα ηλικιωμένα ή στα μη δυνάμεθα να αυτοεξυπηρετηθούν άτομα 

των οικογενειών τους. 

 

4.3  Αξιολόγηση της πολιτικής 

 

Σύμφωνα με την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών 

για το έτος 2020 (με περίοδο αναφοράς το έτος 2019), που διεξήχθη από την 

ΕΣΤΑΤ, το μέσο ατομικό διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε αύξηση κατά 7,0 % 

(κατά τέταρτο συνεχόμενο έτος από το 2017), σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

(2018). Στο γράφημα που ακολουθεί, είναι εμφανής η “κατακόρυφη” μείωση του 

μέσου διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης της 

χώρας (περίοδος 2011 – 2016), με αρνητικό ρεκόρ το έτος 2015, κατά το οποίο το 

μέσο διαθέσιμο εισόδημα υπέστη μεταβολή της τάξεως του -15,5%.  
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Γράφημα 15. Μεταβολή του μέσου ισοδύναμου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος, περίοδος 

2008 – 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

  

 

Όσον αφορά τον πληθυσμό που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού, αυτό ανήλθε για το 2020 στο 28,9%, μειωμένο κατά 7,1% σε σχέση 

με το 2014 (το 36% του πληθυσμού βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας ή/και 

κοινωνικού αποκλεισμού), φτάνοντας στα επίπεδα του 2018, δηλαδή σε αυτά που 

είχε η χώρα πριν την οικονομική κρίση (Γράφημα 16), παραμένοντας όμως το τρίτο 

υψηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(βλ. Γράφημα 4 της παρούσης εργασίας). 

 

Γράφημα 16. Ποσοστό (%) του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 

για τα έτη 2005 και 2008-2020 (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
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Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό αφορούσε την ηλικιακή ομάδα 18–64 ετών 

(31,9%), με εξίσου σημαντικό ποσοστό να αφορά τα παιδιά και τους νέους την 

ηλικιακής ομάδας 0-17 ετών. Επίσης, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες 

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού συγκριτικά με τους άντρες (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9.  Πληθυσμός (%) σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανά ηλικιακή 

ομάδα και φύλο, για το 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 
 

Από τον ενήλικο πληθυσμό που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, ποσοστό ίσο με 55,7% αποτελείται από αλλοδαπούς εκτός χωρών 

της Ε.Ε., το 52,5 από αλλοδαπούς και το 27% από Έλληνες (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10. Πληθυσμός (%) σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανά 

ηλικιακή ομάδα και υπηκοότητα, έτος 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Όπως και σε επίπεδο των κρατών της Ε.Ε., έτσι και στην Ελλάδα το επίπεδο 

μόρφωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, με τη διαφορά στον κίνδυνο μεταξύ όσων έχουν ολοκληρώσει 

σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όσων έχουν ολοκληρώσει έως το πρώτο 
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στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να βρίσκεται στις 17,3 ποσοστιαίες 

μονάδες (7,1% και 24,4%, αντίστοιχα). 

 

Γράφημα 17. Πληθυσμός (%) σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ηλικίας 

άνω των 16 ετών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

 Η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων στον κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα 

 

Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 

δηλαδή πριν συμπεριληφθούν τα κοινωνικά επιδόματα και οι συντάξεις στο 

διαθέσιμο εισόδημα, ανέρχεται στο 48,3% του συνολικού πληθυσμού. Το ποσοστό 

αυτό μειώνεται στο 23,5% του πληθυσμού όταν στο διαθέσιμο εισόδημα 

συμπεριληφθούν και οι συντάξεις, χωρίς όμως τα κοινωνικά επιδόματα. Η 

παρατηρούμενη μείωση στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

φτάνει τις 24,8 ποσοστιαίες μονάδες(!), ενώ τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν 

σε μια περαιτέρω μείωση κατά 5,8%. Συνεπώς, ο κίνδυνος μετά τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις μειώνεται κατά 30,6%. Επιχειρώντας ένα σχόλιο για το βαθμό που 

τα κοινωνικά επιδόματα συνδράμουν στην μείωση του κινδύνου του πληθυσμού να 

βρεθεί σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, θα λέγαμε ότι 

αναλογικά με τις συντάξεις η επίδρασή τους είναι τέσσερις φορές μικρότερη.  
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Πίνακας 11. Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν από όλες(1) τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, το 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Πίνακας 12. Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν από τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις (2) κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, το 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Πίνακας 13. Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μετά από τις κοινωνικές 

μεταβιβάσεις κατά ομάδες ηλικιών και φύλο, το 2020 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 
 

Τα στοιχεία από τους παραπάνω πίνακες συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα. 
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Γράφημα 18. Ποσοστό (%) κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν και μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα ποσοστά κινδύνου ανά φύλο και 

κατάσταση απασχόλησης, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.  

 

Πίνακας 14. Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ανά φύλο και κατάσταση 

απασχόλησης μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 
 

Παρατηρώντας τα δεδομένα του τελευταίου πίνακα, είναι εμφανής ο υψηλός 

κίνδυνος να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που 

διατρέχουν οι άνεργοι (45,3%) και οι μη οικονομικά ενεργοί πολίτες (25,1%), σε 

σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. 

 

Η παραπάνω διαπίστωση καταδεικνύει τη χαμηλή αποτελεσματικότητα των 

κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της κοινωνικής ανισότητας, η οποία είναι 

αρκετά αναιμική και εξαντλούμενη κυρίως στην επίδραση των συντάξεων, γεγονός 

που ευνοεί περισσότερο τα μεσαία εισοδήματα. Οι λοιπές κοινωνικές 

μεταβιβάσεις, δηλαδή όλες οι χρηματικές παροχές εκτός συντάξεων, έχουν μια 
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ιδιαίτερα περιορισμένη διανεμητική επίδραση στη μείωση της συνολικής 

ανισότητας. Οι μεταβιβάσεις αυτές αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη 

των διανεμητικών στόχων της κοινωνικής πολιτικής στις περισσότερες χώρες. Η 

αδυναμία των κοινωνικών αυτών επιδομάτων να έχουν ένα ουσιαστικό 

διανεμητικό αποτέλεσμα αποκαλύπτει τις ανεπάρκειες του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας στην Ελλάδα ως προς την επίτευξη του αναδιανεμητικού του ρόλου 

(Δαφέρμος & Παπαθεοδώρου, 2012).  

 

Αυτό που παρατηρείται, λοιπόν, είναι πως το ελληνικό καθεστώς κοινωνικής 

πολιτικής υπήρξε διαχρονικά ένα από τα λιγότερα αποτελεσματικά στην εξάλειψη 

του φαινομένου, ενώ η αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 δεν μείωσε τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, μια αύξηση η οποία οφειλόταν κατά κύριο λόγο στις συντάξεις. Στο 

ακόλουθο γράφημα της Eurostat για το έτος 2009 είναι εμφανής η πολύ μικρή 

επίδραση των κοινωνικών επιδομάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. 

των 28 κρατών - μελών. 

 

Γράφημα 19. Ποσοστό (%) κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού πριν και μετά 

τις κοινωνικές μεταβιβάσεις για το έτος 2009 (πηγή Eurostat) 
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Συμπεράσματα 
 

Η εξέλιξη του νοήματος, οι ορισμοί και οι στενά συνδεδεμένες έννοιες από τη 

δεκαετία του 1990 έως σήμερα, οι επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης και η συνοχή ή  

έλλειψή συνάφειας μεταξύ της εννοιολογικής εξέλιξης και της πολιτικής για την 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

έννοια έχει κυριαρχήσει στις πολιτικές της ΕΕ τις τελευταίες δυόμισι δεκαετίες.  

 

Αν και επικρατούσε σε όλες τις τρεις περιόδους: την περίοδο πριν από τη 

στρατηγική της Λισαβόνας, την περίοδο της στρατηγικής της Λισαβόνας και την 

περίοδο της Ευρώπης 2020, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έννοια ορίζεται στενά 

από την άποψη των συγκεκριμένων ομάδων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν 

κοινωνικά σε όρους απασχολησιμότητας, επιρρίπτοντας έτσι την ευθύνη στο άτομο 

και στρέφοντας την προσοχή από τα δομικά αίτια του κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Τονίζονται ατομικά χαρακτηριστικά όπως η σχολική αποτυχία και η έλλειψη 

δεξιοτήτων, τοποθετώντας τους λόγους φτώχειας και αποκλεισμού εκτός κοινωνίας 

και απομακρύνοντας την προσοχή από πιεστικά ζητήματα όπως η γενική αύξηση 

της ανισότητας, η φτώχεια, η ανεργία, η επισφαλής απασχόληση και οι φτωχοί 

εργαζόμενοι. Όσον αφορά τη δυνατότητα προσδιορισμού των ομάδων που 

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, παραμένει εκτός ελέγχου αυτών των 

ομάδων, καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα διεθνή και παγκόσμια γεγονότα 

διαμορφώνουν πολιτικές δια βίου μάθησης και επηρεάζουν τον τρόπο 

αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Ενώ έχει παρατηρηθεί μια αργή μετατόπιση του λόγου από τον κοινωνικό 

αποκλεισμό στην κοινωνική ένταξη, ξεκινώντας από το 2000 και τη Στρατηγική 

της Λισαβόνας, η οποία δείχνει, αφενός, μια τάση χρήσης θετικής γλώσσας που 

δίνει έμφαση στα δυνατά σημεία και τα ταλέντα διαφορετικών ομάδων αντί των 

ευάλωτων σημείων τους, και, από την άλλη πλευρά, πέρα από την απλή αποφυγή 

του αποκλεισμού και την εστίαση σε μέτρα που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά 

προβλήματα, η μετατροπή της αλλαγής από τον λόγο στην πράξη θα απαιτήσει 

συντονισμένη απάντηση σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, καθώς και την παροχή 

στους ευάλωτους την ευκαιρία να καθορίζουν τις ανάγκες τους. 
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