ΓΝΩΜΗ
ΣΗ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ
«ΕΓΓΤΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΟΔΗΜΑ – ΕΝΙΧΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΑΞΗ»

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
τισ 2 Μαρτίου 2016 εςτάλθ ςτθν Ο.Κ.Ε. προσ γνωμοδότθςθ Πρόταςθ Νόμου
από τον Γραμματζα τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ Δθμοκρατικι υμπαράταξθ
ΠΑΟΚ-ΔΗΜΑΡ, με κζμα: «Εγγυθμζνο Κοινωνικό Ειςόδθμα – Ενίςχυςθ Κοινωνικισ
Προςταςίασ και Ζνταξθσ».

Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε. αποφάςιςε να γνωμοδοτιςει επί τθσ
Πρόταςθσ Νόμου και ςυνζςτθςε Επιτροπι Εργαςίασ αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ.
Γεϊργιο Καρανίκα, Ιωάννθ Παπαγεωργόπουλο και κα Ζφθ Μπζκου.

Ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Γ. Καρανίκασ,
Αντιπρόεδροσ τθσ Ο.Κ.Ε. τισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ μετείχαν ωσ
εμπειρογνϊμονεσ οι κ.κ. Διονφςθσ Μπαλοφρδοσ, Διευκυντισ Ερευνϊν ΕΚΚΕ, και
Γαβριιλ Αμίτςθσ, Αναπλ. Κακθγθτισ Δικαίου Κοινωνικισ Αςφάλειασ - ΣΕΙ Ακινασ.
Από πλευράσ Ο.Κ.Ε. ςυμμετείχε και είχε τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό θ κα Μαρία
Ιωαννίδου, επιςτθμονικι ςυνεργάτισ τθσ Ο.Κ.Ε.

Η Επιτροπι Εργαςίασ ολοκλιρωςε τθσ εργαςίεσ τθσ ςε δφο (2) ςυνεδριάςεισ,
ενϊ θ Εκτελεςτικι Επιτροπι διαμόρφωςε τθν ειςιγθςι τθσ προσ τθν Ολομζλεια ςτθ
ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 13 Απριλίου 2016.
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Α.

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ

Η υπό αξιολόγθςθ πρόταςθ νόμου περιλαμβάνει 7 Άρκρα.
Σο Άρκρο 1 προβλζπει ότι το πιλοτικό Πρόγραμμα «Εγγυθμζνο Κοινωνικό
Ειςόδθμα» επεκτείνεται από 1θ Απριλίου 2016 ςε όλουσ τουσ διμουσ τθσ χϊρασ και
βαςίηεται ςε τρείσ πυλϊνεσ: α) τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ των δικαιοφχων, β)τθν
προϊκθςθ και διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και αγακά και
γ) τθν υποςτιριξθ των δικαιοφχων για τθν ζνταξθ ι επανζνταξθ τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ.
το Άρκρο 2 ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των κακυςτεριςεων υλοποίθςθσ
του Προγράμματοσ «Επιςιτιςτικι και Βαςικι Τλικι υνδρομι» του Σαμείου
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ).
Σο Άρκρο 3 προβλζπει ότι εξακολουκοφν να υφίςτανται οι ευνοϊκζσ διατάξεισ του
ν.3869/2010 για τθ ρφκμιςθ χρεϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων για τον
οφειλζτθ που είναι ενταγμζνοσ ςε αυτόν και ςε περιπτϊςεισ μεταβολισ του
προςϊπου του δανειςτι ι του φορζα απαιτιςεων.
Σο Άρκρο 4 αφορά ςτθν επαναφορά ςτα 1500 ευρϊ του ακατάςχετου
λογαριαςμοφ και τθν προςταςία προνοιακϊν, αναπθρικϊν βοθκθμάτων και κάκε
μορφισ βοθκθμάτων ι οικονομικϊν ενιςχφςεων που χορθγοφνται ςε ευπακείσ
ομάδεσ ι πολίτεσ που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ.
Σο Άρκρο 5 ορίηει ότι τα ΚΕΠ υποςτθρίηουν τθν εφαρμογι των πολιτικϊν
κοινωνικισ προςταςίασ και αποτελοφν τοπικό ςθμείο αναφοράσ για τθν υποδοχι,
εξυπθρζτθςθ και διαςφνδεςθ των πολιτϊν με τα Κοινωνικά Προγράμματα και τισ
Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
Σο Άρκρο 6 προβλζπει τθν ανάκτθςθ αυτοτζλειασ των Κζντρων Εκπαίδευςθσ
Κοινωνικισ Τποςτιριξθσ και Κατάρτιςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ (Κ.Ε.Κ.Τ.Κ.ΑμεΑ) και
τθν ζνταξθ τουσ ςτα Κζντρα Κοινωνικισ Πρόνοιασ.
Σζλοσ το Άρκρο 7 ορίηει τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.
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Β.

ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι δθμόςιεσ πολιτικζσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ1 και του κοινωνικοφ
2

αποκλειςμοφ
κεντρικισ

ςτθν Ελλάδα ςχεδιάηονται και προωκοφνται από φορείσ τθσ

διοίκθςθσ,

τθσ

περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ

και

τθσ

τοπικισ

αυτοδιοίκθςθσ. Μζχρι ςιμερα ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν ανάπτυξθ κατθγοριακϊν
προγραμμάτων επιδοματικισ ενίςχυςθσ για επιλεγμζνεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ,
ενϊ δεν ζχει ακόμα κατοχυρωκεί θ λειτουργία ενόσ Γενικοφ υςτιματοσ Ελάχιςτου
Ειςοδιματοσ.
Σα υφιςτάμενα προγράμματα επιδοματικισ ενίςχυςθσ ςχεδιάηονται από τισ
υπθρεςίεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και υλοποιοφνται μζςω των Διευκφνςεων
Κοινωνικισ Πολιτικισ των ΟΣΑ, των τοπικϊν υπθρεςιϊν του ΟΑΕΔ ι ειδικϊν
λογαριαςμϊν που λειτουργοφν ςτο πλαίςιο άλλων φορζων κοινωνικισ προςταςίασ
(π.χ. Λογαριαςμόσ Αναςφαλίςτων Ηλικιωμζνων του ΟΓΑ). Πρόκειται για
προγράμματα που απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ςτόχου (άτομα με
αναπθρία,

απροςτάτευτα

παιδιά,

αναςφάλιςτεσ

μθτζρεσ,

αναςφάλιςτοι

θλικιωμζνοι, παλιννοςτοφντεσ ομογενείσ, άτομα ςε κρίςθ, άνεργοι), κακϊσ το
Ελλθνικό φςτθμα Κοινωνικισ Πρόνοιασ δεν εξαςφαλίηει επαρκείσ πόρουσ
ςυντιρθςθσ για κάκε άτομο που βρίςκεται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ.
Σα κατθγοριακά προγράμματα διαφοροποιοφνται (τόςο ωσ προσ τθν ζνταςθ
όςο και τθν ζκταςθ τθσ προςταςίασ) ανάλογα με τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ
απευκφνονται. Εφαρμόηονται ζτςι προγράμματα για:
α. τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ των απροςτάτευτων παιδιϊν
β. τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ των γυναικϊν (ςε περίπτωςθ μθτρότθτασ) που
δεν καλφπτονται από φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και δεν διακζτουν
επαρκι μζςα ςυντιρθςθσ

1 Η «θηψρεηα» πξνζεγγίδεηαη σο κία θαηάζηαζε απνζηέξεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη
πξνζδηνξίδεηαη είηε σο απφιπηε θηψρεηα (αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο δηαηξνθή,
ζηέγαζε, ξνπρηζκφο, ζπλζήθεο πγηεηλήο), είηε σο ζρεηηθή θηψρεηα (εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα).
2 Ο «θνηλσληθφο» απνθιεηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο ζψξεπζε πνηθίισλ κνξθψλ ζηέξεζεο, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ηηο άζρεκεο ζπλζήθεο πγείαο, ηελ έιιεηςε ζηέγεο, ηελ
απνπζία νηθνγελεηαθήο ζηήξημεο, ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηζηφ θαη
ηελ έιιεηςε απαζρφιεζεο.
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γ. τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ των ατόμων με αναπθρία (προβλζπονται οκτϊ
κατθγορίεσ επιδότθςθσ ανάλογα με το είδοσ τθσ αναπθρίασ)
δ. τθ ςυνταξιοδότθςθ των αναςφάλιςτων υπερθλίκων χωρίσ πόρουσ
βιοποριςμοφ (μζςω τθσ υπαγωγισ τουσ ςτο πεδίο Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του
ΟΓΑ που χορθγεί μθνιαία επιδόματα ςε φψοσ ίςο με τισ κφριεσ ςυντάξεισ του
ΟΓΑ)
ε. τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν παλιννοςτοφντων ομογενϊν
ςτ. τθν ειςοδθματικι ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν ανζργων που δεν
δικαιοφνται ι εξαντλοφν το δικαίωμα τακτικισ επιδότθςθσ (ειδικό βοικθμα
μετά από τρίμθνθ παραμονι ςτα μθτρϊα ανζργων, ειδικό βοικθμα
αποφυλακιςμζνων, επίδομα νεοειςερχομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ,
επίδομα μακροχρονίωσ ανζργων, ειδικό βοικθμα μετά τθ λιξθ τθσ τακτικισ
επιδότθςθσ ανεργίασ, ειδικό βοικθμα λόγω διακοπισ λειτουργίασ τθσ
εργοδότριασ επιχείρθςθσ).
Σο κυριότερο «εςωτερικό μειονζκτθμα» τθσ επιλογισ των κατθγοριακϊν
προγραμμάτων εντοπίηεται ςτθ διαιϊνιςθ των ανιςοτιτων μεταξφ των ομάδων
ςτόχου, αφοφ κάκε πρόγραμμα προβλζπει διαφορετικζσ προχποκζςεισ για τθ
κεμελίωςθ δικαιϊματοσ ςε παροχζσ, διαφορετικζσ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ
των παροχϊν, διαφορετικζσ τεχνικζσ υπολογιςμοφ του φψουσ των παροχϊν και
διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ αναπροςαρμογισ του φψουσ των παροχϊν.
Η Ο.Κ.Ε. ζχει επανειλθμμζνα τονίςει οι ομάδεσ του πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο
φτϊχειασ δεν καλφπτονται επαρκϊσ από τισ πρωτοβουλίεσ τθσ κεντρικισ
διοίκθςθσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι τα προνοιακά προγράμματα για ςυγκεκριμζνεσ
ομάδεσ του πλθκυςμοφ δεν αντανακλοφν τισ βαςικζσ διαςτάςεισ ενόσ μοντζλου
ςτοχευμζνθσ επιλεκτικισ κάλυψθσ, κακϊσ δεν υιοκετοφν ενιαία τισ αρχζσ τθσ
επικουρικότθτασ και τθσ εξατομίκευςθσ, που κα εξαςφάλιηαν τθν επικζντρωςθ των
πόρων ςε φτωχά άτομα και νοικοκυριά. ε αρκετζσ περιπτϊςεισ, μάλιςτα,
επεκτείνουν τθ χοριγθςθ παροχϊν ςε άτομα ανεξάρτθτα από τθν ζκταςθ τθσ
οικονομικισ τουσ ανάγκθσ και τθν ενδεχόμενθ ζλλειψθ μζςων βιοποριςμοφ.
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Πριν από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, παραδοςιακζσ ομάδεσ υψθλοφ
κινδφνου φτϊχειασ ιταν τα αγροτικά νοικοκυριά, οι θλικιωμζνοι, τα άτομα με
χαμθλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα μζλθ νοικοκυριϊν με άνεργο υπεφκυνο και – ςε
μικρότερο βακμό – τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα νοικοκυριά με πολλά παιδιά.
Σθν τρζχουςα περίοδο τθσ οικονομικισ φφεςθσ, φαίνεται, ωςτόςο, να υπάρχουν
μεταβολζσ, οι οποίεσ είναι χαρακτθριςτικζσ και οριςμζνεσ από αυτζσ απρόςμενεσ3.
Είναι προφανζσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ οι ανάγκεσ για επαρκι
κοινωνικι προςταςία ζχουν αυξθκεί, επιβάλλοντασ άμεςα τθν αναμόρφωςθ ιδίωσ
του υφιςτάμενου υπολειμματικοφ μοντζλου κοινωνικισ πρόνοιασ για τθν
αντιμετϊπιςθ τριϊν βαςικϊν προκλιςεων: α) τθν άμεςθ ςτόχευςθ των
(περιοριςμζνων πλζον) δθμόςιων πόρων ςε ομάδεσ του πλθκυςμοφ με
αντικειμενικά προβλιματα ςυμμετοχισ ςτον οικονομικό ιςτό, β) τθν ςταδιακι
εξαςφάλιςθ αξιοπρεπϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτα φτωχά άτομα και νοικοκυριά και
γ) τθν προϊκθςθ των ικανϊν και διακζςιμων προσ εργαςία ςε κζςεισ ποιοτικισ
απαςχόλθςθσ.

1. Σα Προγράμματα Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ
Η Ο.Κ.Ε. ζχει επανειλθμμζνα τονίςει ότι ο κεςμόσ του Ελάχιςτου
Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ ςτο πλαίςιο μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ κοινωνικισ προςταςίασ,
που κα ςτοχεφει ςτθν οικονομικι και κοινωνικι επανζνταξθ των ευπακϊν ομάδων
του πλθκυςμοφ.
Σα περιςςότερα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν κεςμοκετιςει
Γενικά υςτιματα Ελαχίςτου Ειςοδιματοσ για κάκε αναςφάλιςτο άτομο ςε
κατάςταςθ ανάγκθσ4, ενϊ ζχουν υιοκετθκεί και κατθγοριακά προγράμματα που
προςανατολίηονται ςτθ κάλυψθ ςυγκεκριμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ, με
ζμφαςθ ςτουσ αναςφάλιςτουσ θλικιωμζνουσ και τα άτομα με αναπθρίεσ. Από τα
3 Βι. ζρεηηθά ην Παξάξηεκα 1.
4 Σα πξνγξάκκαηα ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο (minimum income schemes) εληάζζνληαη δνγκαηηθά ζην
πεδίν ησλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ (social assistance / welfare policies) θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε
ηνλ θαηώηαην κηζζό - minimum wage (πεδίν ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ – industrial relations), ηα
ηαθηηθά επηδόκαηα αλεξγίαο - ordinary unemployment benefits θαη ηελ θαηώηαηε ζύληαμε – minimum
pension (πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο – social insurance).
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τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 προωκοφνται, μάλιςτα, διαδικαςίεσ μεταρρφκμιςθσ
των εκνικϊν ςυςτθμάτων, που ςυνδζονται με τθν αλλαγι του προφίλ των
δικαιοφχων (το υψθλότερο ποςοςτό των λθπτϊν ελαχίςτου ειςοδιματοσ
ςυγκροτείται πλζον από μοναχικά άπορα άτομα, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ και
νζουσ ανζργουσ) και τθν εμφάνιςθ των νζων διαςτάςεων του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, οι οποίεσ δεν μποροφν να αντιμετωπιςκοφν αποτελεςματικά από τθν
αγορά εργαςίασ, τα άτυπα οικογενειακά δίκτυα και τθν οργανωμζνθ φιλανκρωπία.
Οι ςτρατθγικζσ μεταρρφκμιςθσ επικεντρϊνονται ιδίωσ ςτθν βελτίωςθ των παροχϊν
για τθν κατοχφρωςθ αξιοπρεπϊν όρων διαβίωςθσ και ςτθν προϊκθςθ των λθπτϊν
ςτθν αγορά εργαςίασ, ϊςτε να αμβλυνκεί ςταδιακά θ εξάρτθςθ τουσ από τθ
δθμόςια ςυνδρομι 5 . Παράλλθλα, επιδιϊκονται θ διεφρυνςθ του προςωπικοφ
πεδίου εφαρμογισ των προγραμμάτων ςε όλουσ τουσ νόμιμα διαμζνοντεσ ςτθν
επικράτεια κάκε Κράτουσ και θ ενίςχυςθ / βελτίωςθ των δυνατοτιτων πρόςβαςθσ
ςτισ ειςοδθματικζσ παροχζσ (ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν πλθροφόρθςθσ των
δυνθτικϊν λθπτϊν για τα δικαιϊματα τουσ μζςω τθσ δθμιουργίασ ειδικϊν δομϊν ςε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).
Σα προγράμματα Ελαχίςτου Ειςοδιματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Περιφζρεια
εξαςφαλίηουν ζνα «τελικό δίχτυ αςφάλειασ» (final safety net) για τθν κάλυψθ
βαςικϊν αναγκϊν διαβίωςθσ των δικαιοφχων, χωρίσ να προχποκζτουν - όπωσ τα
ςυςτιματα

κοινωνικισ

αςφάλιςθσ

-

καταβολι

προγενζςτερων

ειςφορϊν,

κατοχυρϊνοντασ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςφαιρικοφ και ολοκλθρωμζνου μθχανιςμοφ
καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, «το κεμελιώδεσ ατομικό δικαίωμα
επαρκών πόρων και παροχών που εξαςφαλίηουν αξιοπρεπι ανκρώπινθ διαβίωςθ».
Επομζνωσ, αμβλφνουν τον πακθτικό χαρακτιρα των επιδοματικϊν πολιτικϊν του
Κοινωνικοφ Κράτουσ, επιδιϊκοντασ τθν κάλυψθ των κενϊν του παραδοςιακοφ
ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ, δεδομζνου ότι ςυνδυάηουν τθν επιδοματικι
πολιτικι με ςυμπλθρωματικά μζτρα κοινωνικισ ζνταξθσ, λειτουργϊντασ ωσ
«ειςοδθματικι εγγφθςθ, που εξαςφαλίηει ζνα δίχτυ κοινωνικισ προςταςίασ για
άτομα που κινδυνεφουν να περιζλκουν ςε ςυνκικεσ φτώχειασ».
5 Σα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά ζεζκηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ είλαη ε
ελίζρπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ παξνρψλ γηα λα θαιχςνπλ ην απμεκέλν θφζηνο δηαβίσζεο, ε
πξνζηαζία ησλ παξνρψλ έλαληη θαηάζρεζεο, ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο αλάγθεο ησλ ιεπηψλ
θαη ε παξαπνκπή ησλ ιεπηψλ ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο.
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Η Ελλάδα και θ Ιταλία είναι τα μοναδικά Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ που δεν ζχουν
κατοχυρϊςει κεςμικά τθ λειτουργία ενόσ Γενικοφ Προγράμματοσ Ελάχιςτου
Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ για κάκε αναςφάλιςτο άτομο ςε κατάςταςθ ανάγκθσ.
Τπό το πρίςμα αυτό, τα άτομα που αντιμετωπίηουν αυξθμζνουσ κινδφνουσ φτϊχειασ
και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ είτε παραπζμπονται ςε κατθγοριακά (περίπτωςθ τθσ
Ελλάδασ) και τοπικά προγράμματα (περίπτωςθ τθσ Ιταλίασ), είτε αποκλείονται από
τον ιςτό προςταςίασ του Κοινωνικοφ Κράτουσ
Η ομάδα του πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηει το κυριότερο «κεςμικό
πρόβλθμα» κάλυψθσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ αντιςτοιχεί ςε φτωχά άτομα
ικανά και διακζςιμα προσ εργαςία, τα οποία είτε δεν ζχουν ενταχκεί ποτζ ςτθν
αγορά εργαςίασ ι ζχουν εξαντλιςει τα δικαιϊματα τουσ για λιψθ τακτικϊν ι
ζκτακτων παροχϊν ανεργίασ από τον Ο.Α.Ε.Δ. Σα άτομα αυτά δεν ζχουν δυνατότθτα
πρόςβαςθσ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ, γιατί δεν προβλζπεται ζνα
γενικό πρόγραμμα για κάκε άτομο ςε κατάςταςθ οικονομικισ αδυναμίασ αλλά οφτε
και κάποιο ειδικό πρόγραμμα για τουσ αναςφάλιςτουσ ανζργουσ. Η προςταςία τουσ
περιορίηεται ςτθ λιψθ παροχϊν νοςοκομειακισ και ιατροφαρμακευτικισ
περίκαλψθσ, χωρίσ να εξαςφαλίηεται ζνα πλζγμα παροχϊν και υπθρεςιϊν
ελαχίςτων ορίων διαβίωςθσ.

2. Η πιλοτικι εφαρμογι ενόσ Προγράμματοσ Ελάχιςτου Εγγυθμζνου
Ειςοδιματοσ
Η

πιλοτικι

εφαρμογι

ενόσ

Προγράμματοσ

Ελάχιςτου

Εγγυθμζνου

Ειςοδιματοσ6 προβλζφκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα μόλισ το 2012 με βάςθ
τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου ΙΑ.3. του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/2012
6 Η επηινγή ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ελφο Πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο
πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μλεκνλίνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Υξεκαηνπηζησηηθψλ Πνιηηηθψλ
(Γεθέκβξηνο 2012) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Β’ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, πνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά (ζ. 52) ηελ ππνρξέσζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα
«Υηνζέηεζε λνκνζεζίαο πνπ εηζάγεη λέα θνηλωληθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβάλνληαο:
 Δπηδόκαηα ίζα κε 200 € ην κήλα, πνπ ζα δίλνληαη κέρξη θαη 12 κήλεο ζε καθξνρξόληα αλέξγνπο
πνπ εμαληινύλ ηελ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο (12 κήλεο), κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα άιια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ νηθνγελεηαθό
θνξνινγήζηκν εηζόδεκα κέρξη 10.000 €, κε όξην δαπάλεο ηα 35 εθαηνκκύξηα €
 Έλα πξόγξακκα εμαζθάιηζεο ελόο ειάρηζηνπ επηπέδνπ εηζνδήκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη πηινηηθά
ζε δύν πεξηνρέο ηηο ρώξεο κε δηαθνξεηηθέο θνηλωληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κε έλα όξην
δαπάλεο ηα 20 εθαηνκκύξηα €, κε ρξόλν έλαξμεο ην 2014».
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«Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013 2016

-

Επείγοντα

Μζτρα

Εφαρμογισ

του

ν.

4046/2012

και

του

Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013 -2016» 7 . Η
Ο.Κ.Ε., αναγνωρίηοντασ ότι θ Ελλάδα ζχει υςτεριςει ςθμαντικά ςτθν εφαρμογι ενόσ
προγράμματοσ Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ, ζχει επανειλθμμζνα τονίςει
τθν ανάγκθ άμεςθσ εφαρμογισ του ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα8.
Σο Πρόγραμμα ξεκίνθςε ςε 13 επιλεγμζνουσ Διμουσ ςτισ 15 Νοεμβρίου
20149 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 15 Απριλίου 2015, καλφπτοντασ περίπου 20.000
άτομα. Απευκφνκθκε ςε άτομα και οικογζνειεσ που διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ακραίασ
φτϊχειασ10 και βαςίςκθκε ςε τρεισ Πυλϊνεσ:
 ειςοδθματικι ςτιριξθ των δικαιοφχων (μζςω μθνιαίασ κλιμακοφμενθσ 11
επιδοματικισ παροχισ)
 εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ των δικαιοφχων ςε κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και αγακά
 υποςτιριξθ των δικαιοφχων που μποροφν να απαςχολθκοφν για τθν ζνταξθ
ι επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Εάν και το Πρόγραμμα ςχεδιάςκθκε με ςχετικά ορκολογικό τρόπο,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ εκπλιρωςθσ των τριϊν εκνικϊν ςτόχων τθσ
Ελλθνικισ

Πολιτείασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ (National Poverty

Targets), όπωσ ζχουν οριοκετθκεί και αποτυπϊνονται ςτο Εκνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυκμίςεων

12

,

δεν

υλοποιικθκε

ολοκλθρωμζνα,

κακϊσ

δεν

7 Η ξήηξα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο δπζρεξαίλεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο σο
λνκνζεηηθνχ κεραληζκνχ θαηνρχξσζεο ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.
8 Βι. Γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. λν 304 επί ηνπ ζρ/λ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Λήςε Ακεζσλ Μέηξσλ γηα ηελ
Αληηκεηψπηζε ηεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο, ηελ Οξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ
Οξγάλσλ θαη Λνηπέο Γηαηάμεηο» (Μάτνο 2015)
9 Οη δηθαηνχρνη ππέβαιαλ ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα www.energo-eke.gr γηα λα
εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα.
10 Η ζηαηηζηηθή νξηνζέηεζε ησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο εμαξηάηαη
απφ ηελ επηινγή δεηθηψλ αθξαίαο θηψρεηαο, πνπ κπνξεί λα θαζνξηζζνχλ απφ ην θφζηνο ελφο βαζηθνχ
θαιαζηνχ αγαζψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ επηπέδνπ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο.
11 Σν χςνο ηεο παξνρήο πξνζαξκφδεηαη ζην εηζνδεκαηηθφ πξνθίι ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ, θαζψο
θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ «εηζνδεκαηηθνχ
θαησθιίνπ».
12 Βι. Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεωλ 2011 –
2014 – Διιάδα, Απξίιηνο 2011. Δπηζεκαίλεηαη φηη:
(α) Ο πξψηνο ζηφρνο κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ φζσλ απεηινχληαη απφ θηψρεηα ή/θαη
απνθιεηζκφ απφ ην 28% ην 2008 ζε 24% ην 2020. ην πιαίζην ηνπ Δ.Π.Μ., ν πιεζπζκφο πνπ
απεηιείηαη απφ θηψρεηα ή/θαη απνθιεηζκφ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμήο δείθηεο: πνζνζηφ αηφκσλ
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ενεργοποιικθκαν όλοι οι Πυλϊνεσ παρά μόνο ο Πυλϊνασ τθσ ειςοδθματικισ
ςτιριξθσ – και ςε ζνα δεφτερο επίπεδο ο Πυλϊνασ τθσ πρόςβαςθσ ςε κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ και αγακά.
Δυςτυχϊσ μζχρι ςιμερα το αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πιλοτικισ
εφαρμογισ του Προγράμματοσ Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ Τπουργείο
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν ζχει δϊςει ςτθ
δθμοςιότθτα τα αποτελζςματα τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τθσ πιλοτικισ
εφαρμογισ του, που είχε ανατεκεί ςτθν Παγκόςμια Σράπεηα (για πζντε Διμουσ) και
ςτο Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» (ΕΙΕΑΔ) 13 . Ωσ
ςυνζπεια, δεν μποροφν να προκφψουν ςυμπεράςματα για τα πλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςε κεςμικό, επιχειρθςιακό, οργανωτικό και
χρθματοδοτικό επίπεδο, ενϊ δυςχεραίνεται οποιαδιποτε διαδικαςία τεκμθρίωςθσ
νζων πρωτοβουλιϊν τεχνικϊν καταπολζμθςθσ τθσ ακραίασ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα,
όπωσ ενδεικτικά: θ άμβλυνςθ του ςτίγματοσ και των προκαταλιψεων κατά των
λθπτϊν προνοιακϊν παροχϊν, θ ενεργοποίθςθ των λθπτϊν, ϊςτε να αμβλυνκεί
ςταδιακά θ εξάρτθςθ τουσ από τθ δθμόςια ςυνδρομι, θ ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν
πλθροφόρθςθσ των δυνθτικϊν λθπτϊν.

πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα, πνζνζηφ αηφκσλ κε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε θαη αηφκσλ πνπ δνπλ ζε
λνηθνθπξηά ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο δείθηεο, νη νξηζκνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ ζηφρνπ ηεο θηψρεηαο / θνηλσληθήο έληαμεο ζηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020».
(β) Ο δεχηεξνο ζηφρνο αθνξά άηνκα ειηθίαο 0 – 17 εηψλ (βξέθε, λήπηα, παηδηά, εθήβνπο) θαη
κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα απφ ην 23% ην 2008
ζε 18% ην 2020.
(γ) Ο ηξίηνο ζηφρνο δελ είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνο αιιά αληαλαθιά ηελ βνχιεζε ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο γηα ιήςε κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε βαζηθέο
ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ελεξγεηηθήο έληαμεο (Πξόζβαζε ζε Πνηνηηθέο Υπεξεζίεο).
Βι. ζρεηηθά Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Greek National Reforms Programme
2014, Απξίιηνο 2014, ζ. 46.
13 Βι. ζρεηηθά ην άξζξν 7 ηεο ππ. αξ. 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, πνπ ξεηψο πξνβιέπεη φηη:
«Θ. Τν ΔΙΔΑΓ ππνζηεξίδεη επηζηεκνληθά ηε Μνλάδα Πξνγξάκκαηνο «Δγγπεκέλν Κνηλωληθό Δηζόδεκα»
γηα ηελ αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ, ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο
βάζεη ζπζηήκαηνο δεηθηώλ θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε θαη ην ζπληνληζκό πξνγξακκάηωλ ζπκβνπιεπηηθήο,
θαηάξηηζεο θαη πξνώζεζεο ζηελ εξγαζία πξνζαξκνζκέλωλ ζηηο αλάγθεο ηωλ εληαγκέλωλ ζην
πξόγξακκα, νη νπνίνη δύλαληαη λα εξγαζηνύλ».
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3. Η

κοινωνικοπολιτικι

κατοχφρωςθ

ενόσ

Προγράμματοσ

Ελάχιςτου

Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ
Η κεςμοκζτθςθ ενόσ Προγράμματοσ Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ
ςυηθτικθκε για πρϊτθ φορά ςτο επίπεδο τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ το 2008 14 και
«επικυρϊκθκε» το 2013 ωσ βαςικι ειςιγθςθ τθσ «Πράςινθσ Βίβλου για τθν Εκνικι
τρατθγικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ», που οριοκζτθςε το πλζγμα των επιλογϊν για τθν
ανάπτυξθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ του
εργαςιακοφ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ που
διαβιοφν ςτθν Ελλάδα 15 . Η κοινωνικοπολιτικι κατοχφρωςθ του Προγράμματοσ
εξαςφαλίςκθκε πλιρωσ το 2014 με το Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο για τθν
Κοινωνικι Ζνταξθ που εκπονικθκε τον Δεκζμβριο του 2014 από τθν Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ Προςταςίασ και Κοινωνικισ υνοχισ του Τπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ με τθ ςυνδρομι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν
Εκνικι τρατθγικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ και ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων. To
Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ τεκμθριϊνει τουσ βαςικοφσ
άξονεσ μίασ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ, που απομακρφνεται από
παραδοςιακά μοντζλα κακολικισ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ (ανεξάρτθτα από τθν
κζςθ του ατόμου ςτθν αγορά εργαςίασ, τθν κοινωνικοαςφαλιςτικι του προςταςία
και τθν ειςοδθματικι / περιουςιακι του κατάςταςθ) μζςω δθμόςιων μθ
ανταποδοτικϊν μεταβιβάςεων και υπθρεςιϊν. Τπό το πρίςμα αυτό, θ τρατθγικι
επιδιϊκει να διοχετεφςει πόρουσ και να δθμιουργιςει ευκαιρίεσ ςε άτομα και

14 Βι. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Οη ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο
θηώρεηαο ζην Διιεληθό Σύζηεκα Κνηλωληθήο Πξόλνηαο – Πξνο έλα λέν κνληέιν θνηλωληθήο δηθαηνζύλεο,
2008.
15 Βι. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Η Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δζληθή
Σηξαηεγηθή Κνηλωληθήο Έληαμεο, Αζήλα, Ινχιηνο 2013. Η Μειέηε ζρεδηάζζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2013 κε πξσηνβνπιία ηνπ Τθππνπξγνχ Πξφλνηαο, νινθιεξψζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013 θαη ηα
πνξίζκαηα ηεο ζηεξίρζεθαλ ζηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ
έληαμεο, ζε θαιέο πξαθηηθέο άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθέξεηαο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο
αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 γηα κία
«Έμππλε, Βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε», θαη ησλ ζρεηηθψλ Δκβιεκαηηθψλ
Πξσηνβνπιηψλ ηεο. Βι. ηδίσο ηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο «Δπξωπαϊθή Πιαηθόξκα γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλωληθνύ απνθιεηζκνύ - Έλα Δπξωπαϊθό Πιαίζην γηα θνηλωληθή
θαη εδαθηθή ζπλνρή», COM(2010) 758/16.12.2010 θαη «Σηνρεύνληαο ζηηο θνηλωληθέο επελδύζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Τακείνπ
(2014-2020)», COM(2013) 83/20.2.2013.

10

οικογζνειεσ που αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ κινδφνου16 εξαιτίασ τθσ αντικειμενικισ
αδυναμίασ τουσ να εξαςφαλίςουν αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ:
 είτε από ίδιουσ πόρουσ (π.χ. κινθτι και ακίνθτθ περιουςία)
 είτε από τθν αγορά εργαςίασ
 είτε από το δθμόςιο ςφςτθμα τθσ υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
 είτε από το δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ.

Η κεςμοκζτθςθ ενόσ Γενικοφ υςτιματοσ Ελάχιςτου

Εγγυθμζνου

Ειςοδιματοσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ
Ζνταξθσ, κακϊσ το Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ προβλζπει
ρθτϊσ

17

ότι «το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

αξιοποιώντασ α) τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του
Προγράμματοσ «Εγγυθμζνο Κοινωνικό Ειςόδθμα» και β) τα πορίςματα τθσ μελζτθσ
αναμόρφωςθσ

των

προγραμμάτων

ειςοδθματικισ

ςτιριξθσ

ςυγκεκριμζνων

ευπακών ομάδων του πλθκυςμοφ, θα προχωρήςει εντόσ του 2015 ςτη
θεςμοθζτηςη του Γενικοφ Συςτήματοσ Ελάχιςτου Εγγυημζνου Ειςοδήματοσ ωσ το
βαςικό εργαλείο των δημόςιων πολιτικϊν για την προϊθηςη του μοντζλου
ςτοχευμζνησ κάλυψησ των ευπαθϊν ομάδων του πληθυςμοφ».
Δυςτυχϊσ ζωσ ςιμερα, το αρμόδιο Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ δεν ζχει εντάξει τθ κεςμοκζτθςθ ενόσ
Γενικοφ υςτιματοσ Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ ςτισ προτεραιότθτεσ
επιχειρθςιακισ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ, κακϊσ
αφενόσ δεν ζχει εκπονιςει κάποιο Θεματικό χζδιο Δράςθσ, αφετζρου δεν ζχει
κατακζςει ςχζδιο ςχετικισ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ. Οφτωσ ι άλλωσ, όπωσ ζχει
ιδθ επιςθμάνει θ ΟΚΕ ςτθν υπ. αρ. 308 Γνϊμθ Πρωτοβουλίασ «Η Εκνικι Στρατθγικι
για τθν Κοινωνικι Ένταξθ: Προτεραιότθτεσ και προκλιςεισ αποτελεςματικισ
εφαρμογισ», εντοπίηεται μία ςθμαντικι κακυςτζρθςθ τθσ διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με
16 Οη επσθεινχκελνη ηεο ηνρεπκέλεο ηξαηεγηθήο αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ
απεηινχληαη ή έρνπλ εγθισβηζζεί ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, κε βάζε ηελ αθφινπζε ηππνινγία:
 πξφζσπα ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο
 παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ
 πξφζσπα κε απμεκέλνπο θηλδχλνπο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
17 Βι. ζρεηηθά Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην
γηα ηελ Κνηλωληθή Έληαμε, Γεθέκβξηνο 2014, ζει. 57-58.
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τθν δθμοςιοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ

τθσ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ

Ζνταξθσ18, που πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ςυνταχκεί με όρουσ διαφάνειασ και
δθμοκρατικισ

διαβοφλευςθσ

19

.

18 Βι. ζρεηηθά Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην
γηα ηελ Κνηλωληθή Έληαμε, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 6, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Τν Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλωληθήο Έληαμεο ζα εθπνλεζεί από
ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Κνηλωληθήο Σπλνρήο εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ
ηνπ 2015».
19 Βι. ΟΚΔ, Γλψκε Πξσηνβνπιίαο 308 «Η Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλωληθή Έληαμε:
Πξνηεξαηόηεηεο θαη πξνθιήζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο», 2015, πνπ επηζεκαίλεη φηη:
«Η ΟΚΔ ζεσξεί σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα επισειπηζιακήρ ενδςνάμωζηρ ηων πολιηικών κοινωνικήρ
ένηαξηρ ηην εκπόνηζη και δημόζια διαβούλεςζη ηος Σσεδίος Δπάζηρ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
Κνηλσληθήο Έληαμεο, πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη εςπεία ζςναίνεζη γηα ηελ πξνψζεζε
νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ ζε πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Σσέδιο Δπάζηρ θα
αποηελέζει ηον Οδικό Χάπηη ανάπηςξηρ ηηρ Σηπαηηγικήρ, οπιοθεηώνηαρ ιδίωρ ηιρ απαπαίηηηερ
ενέπγειερ άμεζηρ ή μεζοππόθεζμηρ εθαπμογήρ ηων πποηεινόμενων Μέηπων».
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Γ.

ΘΕΕΙ ΣΗ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΝΟΜΟΤ
Βάςει των ανωτζρω και ςε ςυνζχεια των διαχρονικϊν τθσ κζςεων για τθν

αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, όπωσ ζχουν
εκφραςκεί ςε ςειρά Γνωμϊν20, θ Ο.Κ.Ε. προβαίνει ςτισ εξισ παρατθριςεισ επί τθσ
πρόταςθσ νόμου:
1.

Η Ο.Κ.Ε. διαπιςτϊνει ότι οι διαχρονικζσ κζςεισ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
μίασ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ αντανακλϊνται ςτθν υπό
ςυηιτθςθ πρόταςθ νόμου. Η Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι οι βαςικοί άξονεσ τθσ
πρόταςθσ νόμου εξυπθρετοφν ςε ςθμαντικι ζκταςθ τθν προϊκθςθ του
υποδείγματοσ τθσ Ενεργθτικισ Ζνταξθσ των ευπακϊν ομάδων του
πλθκυςμοφ21, που ςυνδυάηει τθν επαρκι ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ, τθν
προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ χωρίσ αποκλειςμοφσ και τθν πρόςβαςθ ςε
ποιοτικζσ υπθρεςίεσ φροντίδασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τον αντίκτυπο
των μζτρων ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ενςωμάτωςθ των ευάλωτων
ατόμων, όςο και τισ πικανζσ μεταξφ τουσ ςυνζργειεσ.

2.

Η Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι θ προςζγγιςθ τθσ πρόταςθσ νόμου καλφπτει τισ
προχποκζςεισ

ανάπτυξθσ

του

Γενικοφ

υςτιματοσ

Ελάχιςτου

Ειςοδιματοσ, που είχαν αναλυτικά περιγραφεί ςτθν υπ. αρ. 301 Γνϊμθ
Πρωτοβουλίασ22 και εξυπθρετεί τισ ςχετικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ
τρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ23.
3.

Η Ο.Κ.Ε. επαναλαμβάνει τθ κζςθ τθσ ότι θ ολοκλθρωμζνθ κατοχφρωςθ
δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίηουν αυξθμζνουσ κινδφνουσ

20 Βι. ελδεηθηηθά ηηο Γλψκεο ππ’ αξ. 301 (Μάξηηνο 2014), ππ’ αξ. 304 (Μάτνο 2015) θαη ππ’ αξ. 308
(Ινχληνο 2015).
21 Η ζπδήηεζε πεξί ελεξγεηηθήο έληαμεο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ εγθαηληάζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 2000 κε ηελ έθδνζε ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο «Να νηθνδνκήζνπκε κηα Δπξώπε ρωξίο
απνθιεηζκνύο», COM (2000) 79/1.3.2000 θαη ζρεκαηνπνηήζεθε ην 2008 κε ηελ έθδνζε ηεο χζηαζεο
ηεο Δπηηξνπήο «Δλεξγεηηθή έληαμε ηωλ αηόκωλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα από ηελ αγνξά εξγαζίαο»,
COM(2008) 369/3.10.2008.
22 Γηα ηελ θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ην πεξηερφκελν ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο,
φπσο έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηελ Ο.Κ.Δ. ζηελ ππ. αξ. 301 (Μάξηηνο 2014) Γλψκε βι. ην Παξάξηεκα 2.
23 Βι. ηε Γλψκε ππ’ αξ. 308 «Η Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε: Πξνηεξαηφηεηεο θαη
πξνθιήζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο» (Ινχληνο 2015).
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φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ επιβάλλει - ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ
ριτρεσ του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ - τθν
άμεςθ επεξεργαςία και

υιοκζτθςθ από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ενόσ

Νόμου – Πλαιςίου που κα κεςπίςει το Εκνικό φςτθμα Κοινωνικισ Ζνταξθσ
(ΕΚΕ), ρυκμίηοντασ ενιαία, ομοιόμορφα και οριηόντια τα ακόλουκα πεδία:


οριοκζτθςθ του προςωπικοφ και υλικοφ πεδίου εφαρμογισ των
παρεμβάςεων του υςτιματοσ



κατοχφρωςθ των βαςικϊν δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των
ωφελοφμενων



τυποποίθςθ του περιεχομζνου των παρεμβάςεων του υςτιματοσ



κατοχφρωςθ των βαςικϊν αρχϊν και διαδικαςιϊν που κα διζπουν τον
ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό των
παρεμβάςεων του δθμόςιου τομζα



κατοχφρωςθ των βαςικϊν αρχϊν και διαδικαςιϊν που κα διζπουν τθν
ςυνεργαςία και τθν δικτφωςθ μεταξφ φορζων του δθμόςιου και του
ιδιωτικοφ (κερδοςκοπικοφ και μθ) τομζα.

4. Η Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι θ προτεινόμενθ αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ειςοδθματικισ
ενίςχυςθσ του Πυλϊνα Α’ του Προγράμματοσ «Εγγυθμζνο Κοινωνικό
Ειςόδθμα» μπορεί να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα των
αναδιανεμθτικϊν παρεμβάςεων τθσ Πολιτείασ ςε ςχζςθ με τθν
καταπολζμθςθ τθσ ακραίασ φτϊχειασ.
5. Η Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι θ προτεινόμενθ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του
Προγράμματοσ «Εγγυθμζνο Κοινωνικό Ειςόδθμα» ςτο ςφνολο των
Διμων τθσ χϊρασ αποτελεί μία ριηικι τομι προσ τθν κατεφκυνςθ
αποκεντρωμζνων κοινωνικϊν πολιτικϊν. Λόγω ακριβϊσ τθσ ςθμαςίασ
τθσ, πρζπει να ςτθριχκεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο χζδιο Δράςθσ των
ςυναρμόδιων Τπουργείων (Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ),

που

κα

κατοχυρϊςει

τισ

προχποκζςεισ

αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων και ςυντονιςμοφ των
14

φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςε
περιόδουσ δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν.
6. Σζλοσ όςον αφορά ςτισ λοιπζσ προβλζψεισ τθσ Πρόταςθσ Νόμου (Άρκρα 26), θ Ο.Κ.Ε. κεωρεί ότι ςτο ςφνολο τουσ μποροφν να εξυπθρετιςουν τθν
προϊκθςθ των ςτόχων τθσ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ Ζνταξθσ ςε
ςχζςθ ιδίωσ με τον Άξονα 1 (καταπολζμθςθ τθσ ακραίασ φτϊχειασ )24 και
τον Άξονα 3 (προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ των ευπακϊν ομάδων του
πλθκυςμοφ,)25.

Μζτρο ΕΚΕ
1.1.1. Πρόςβαςθ ςε βαςικά είδθ διαβίωςθσ
1.1.4. Πρόςβαςθ ςε κατάλλθλθ ςτζγθ
1.1.6. Πρόςβαςθ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα

Πρόταςθ Νόμου
Άρκρο 2
Άρκρο 3
Άρκρο 4
Άρκρο 5

3.3.1. Πρόςβαςθ ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ ανοικτισ
Άρκρο 6
φροντίδασ
3.3.4. Προϊκθςθ τθσ αποϊδρυματοποίθςθσ,
αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ

24 Ο Άμνλαο 1 ηεο ηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ζςνθήκερ ακπαίαρ
θηώσειαρ, θαη είηε βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θξίζεο (π.ρ. άζηεγνη) είηε αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο
βαζηθέο αλάγθεο δηαβίσζήο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί ομάδα σψηλής
δημόζιας προηεραιόηηηας, θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ κεγαιχηεξε
αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο ζε πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο χθεζεο.
25 Ο Άμνλαο 3 ηεο ηξαηεγηθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο
απνθιεηζκνχο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Τπνθείκελα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Άμνλα
είλαη άηνκα θαη νηθνγέλεηεο ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, πνπ είηε έρνπλ ήδε εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα
θάιπςεο ηνπ Άμνλα 1 (π.ρ. ιήπηεο παξνρψλ ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο), είηε εληάζζνληαη γηα πξψηε
θνξά ζε πξνγξάκκαηα θάιπςεο ηνπ Άμνλα 3, θαζψο δελ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο αθξαίαο
θηψρεηαο.
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Δ.

ΚΤΡΙΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΧΕΙΑ ΣΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Η Ο.Κ.Ε., με τθν ευκαιρία τθσ παροφςασ Γνϊμθσ επί τθσ πρόταςθσ νόμου

επικυμεί να αναδείξει για άλλθ μία φορά τισ πλζον κρίςιμεσ κεςμικζσ και
επιχειρθςιακζσ

προκλιςεισ,

οι

οποίεσ

πρζπει

να

αποτελζςουν

άμεςεσ

προτεραιότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ, με ςτόχο τθν προςταςία και τθν ζνταξθ
των πλζον ευάλωτων ομάδων:
1. Άμεςθ κεςμοκζτθςθ και εφαρμογι ενόσ γενικοφ υςτιματοσ Ελαχίςτου
Ειςοδιματοσ για κάκε άτομο που δεν εργάηεται και αδυνατεί να
εξαςφαλίςει αντικειμενικά με τισ δικζσ του δυνάμεισ ζνα αξιοπρεπζσ
επίπεδο

διαβίωςθσ,

ανεξάρτθτα

από

τισ

ςχετικζσ

ριτρεσ

περί

δθμοςιονομικισ ουδετερότθτασ που προβλζπονται ςτο κείμενο τθσ
Συμφωνίασ δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων του
Αυγοφςτου 2015
2. Άμεςθ κεςμοκζτθςθ και εφαρμογι μίασ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του κινδφνου ζλλειψθσ ςτζγθσ26, που κα
κατοχυρϊςει εκτόσ των άλλων τθν απαγόρευςθ των πλειςτθριαςμϊν πρϊτθσ
κατοικίασ από ιδιϊτεσ και το δθμόςιο για δανειολιπτεσ που πλθροφν
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ ετιςιου οικογενειακοφ επιδόματοσ, κινθτισ
και ακίνθτθσ περιουςίασ και αδυνατοφν αντικειμενικά να εκπλθρϊςουν τισ
υποχρεϊςεισ τουσ, καλφπτοντασ τισ αδυναμίεσ εφαρμογισ του Εκνικοφ
χεδίου Δράςθσ για τθν Αντιμετϊπιςθ του Προβλιματοσ τθσ Ζλλειψθσ
τζγθσ 27 και αξιοποιϊντασ τισ κετικζσ εμπειρίεσ του Προγράμματοσ
«Στζγαςη και Επανζνταξη»28

26 Σν ρέδην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο εθπνλήζεθε ην 2015 απφ ην ΣΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ζρεηηθήο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε.
Παξάιιεια, ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ εθπφλεζε κία εμεηδηθεπκέλε ηξαηεγηθή γηα ηελ
αλάπηπμε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα.
27 Σν ρέδην εθπνλήζεθε ην 2013 απφ ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο κε βάζε ηηο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4052/2012.
28 Σν Πξφγξακκα «ηέγαζε - Δπαλέληαμε» πηνζεηήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014, απνηειψληαο ηελ
πξψηε νξγαλσκέλε νξηδφληηα παξέκβαζε ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ
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3. Ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ και
ανάπτυξθ ενόσ Εκνικοφ Πλαιςίου Ποιότθτασ Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν
(«Χάρτθσ Ποιότθτασ των Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν»)
4. Ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων και πόρων των ΟΣΑ (Περιφζρειεσ και Διμοι)
για τθν άςκθςθ αποκεντρωμζνων πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ.
5. Ενεργοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα και των οργανϊςεων τθσ κοινωνίασ
των πολιτϊν για τθν καταπολζμθςθ των φαινομζνων τθσ φτϊχειασ και του
αποκλειςμοφ μζςω καινοτομικϊν πρωτοβουλιϊν που κα ενιςχφουν με
ςυντονιςμζνο τρόπο τισ αντίςτοιχεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ.
6. Ευαιςκθτοποίθςθ των κοινωνικϊν εταίρων και εμπλοκι τουσ ςτθν
προϊκθςθ κεματικϊν πρωτοβουλιϊν καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ, όπωσ θ
προςταςία των εργαηομζνων φτωχϊν29, θ ενεργοποίθςθ των ανζργων και θ
καταπολζμθςθ των διακρίςεων ςε βάροσ των θλικιωμζνων εργαηομζνων.
7. Αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πθγϊν
χρθματοδότθςθσ, όπωσ ζχουν παρουςιαςκεί αναλυτικά ςτθ Γνϊμθ υπ’ αρ.
308 «Η Εκνικι τρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ: Προτεραιότθτεσ και
προκλιςεισ αποτελεςματικισ εφαρμογισ» (Ιοφνιοσ 2015).
Ειδικότερα, θ

ΟΚΕ κεωρεί ωσ υψθλι προτεραιότθτα χρθματοδοτικισ

ενδυνάμωςθσ των πολιτικϊν καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ τθν αξιοποίθςθ
του ςυνόλου των πθγϊν του ΕΠΑ 2014-2020, με ζμφαςθ ςτουσ πόρουσ του
Θεματικοφ τόχου 9 «Προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθσ»30 που κα υλοποιθκεί ςτο
πλαίςιο των 13 Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του Ε
αζηέγσλ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ ζε είδνο. Πξννξηδφηαλ λα θαιχςεη 1.200 άηνκα
γηα δηάζηεκα δψδεθα κελψλ κε πξνυπνινγηζκφ 10.000.000 επξψ απφ εζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε
ζηηο αθφινπζεο εηδηθέο θαηεγνξίεο:
 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θηινμελνχληαη ζε Κνηλσληθνχο Ξελψλεο Βξαρπρξφληαο Φηινμελίαο
ή Ξελψλεο Ύπλνπ
 νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Αλνηρηψλ Κέληξσλ Ηκέξαο
Αζηέγσλ
 άηνκα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ ή ηα Κέληξα
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο σο άζηεγνη θαη κπνξνχλ άκεζα λα επαλεληαρζνχλ.
29 Βι. ζρεηηθά ην Παξάξηεκα 1.
30 Σν ζχλνιν ηεο Δλσζηαθήο ελίζρπζεο πξνο ηελ Διιάδα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ
9 «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο»
αλέξρεηαη ζε 1.303.336.729,60 επξψ (6,5% ηεο ζπλνιηθήο Δλσζηαθήο πλδξνκήο).
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2014-2020. Επιςθμαίνει τθν ανάγκθ ςυντονιςμοφ των Περιφερειακϊν
τρατθγικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ από όλεσ τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ μζςω
διαδικαςιϊν δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, ενϊ υπογραμμίηει τθν ςκοπιμότθτα
εκπόνθςθσ και Σοπικϊν τρατθγικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ από Διμουσ με
ενδιαφζρον για τθν ενδυνάμωςθ του κοινωνικοφ τουσ ρόλου.
Παράλλθλα, θ ΟΚΕ επιςθμαίνει για μία ακόμα φορά τθν ανάγκθ
αξιοποίθςθσ και των πόρων από τα Σομεακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα
του Εκνικοφ κζλουσ του ΕΠΑ 2014-2020, που μποροφν να ενιςχφςουν τθ
βιωςιμότθτα ειδικϊν δράςεων τθσ Εκνικισ τρατθγικισ Κοινωνικισ
Ζνταξθσ31.

31 Βι. ζρεηηθά Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην
γηα ηελ Κνηλωληθή Έληαμε, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 102, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Η αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηωλ ζρεηηθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ επθαηξηώλ ζα απνηειέζεη
αληηθείκελν θνηλήο πξωηνβνπιίαο ηωλ Υπνπξγείωλ Αλάπηπμεο & Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Δξγαζίαο,
Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο & Πξόλνηαο ζην πξώην εμάκελν ηνπ 2015».
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
Ο κίνδυνοσ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα: τάςθ, ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ και
ομάδεσ που πλιττονται
1. φγκριςθ με τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και διαχρονικι τάςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν
Ελλάδα
Λόγω τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ φφεςθσ, θ μελζτθ των προβλθμάτων
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ

αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφζρον.

Τπάρχουν ομάδεσ πλθκυςμοφ που είναι ιδιαίτερα ευάλωτεσ και υπάρχει ζνασ
ιδιαίτερα αυξθμζνοσ κίνδυνοσ ανάπτυξθσ μιασ προςωπικισ διαδρομισ ςτθ φτϊχεια.
Μεςοπρόκεςμα, τα νοικοκυριά τα οποία διακζτουν λιγότερα περιουςιακά ςτοιχεία,
περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ αντίδραςθσ, και λιγότερθ πρόςβαςθ ςε τραπεηικζσ
υπθρεςίεσ και προϊόντα ενδεχομζνωσ να βιϊςουν βακφτερθ, πιο ακραία ίςωσ και
απόλυτθ φτϊχεια ι κοινωνικό αποκλειςμό. Βραχυχρόνια ωςτόςο πλιττονται όςοι
βρίςκονται «κοντά ςτθ φτϊχεια», ενϊ επθρεάηονται και νζεσ ομάδεσ που
διαφορετικά δεν κα είχαν επθρεαςτεί. Ο απροςδόκθτοσ αποκλειςμόσ τουσ από τθν
προςταςία του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, θ αναπάντεχθ μετάβαςι τουσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και ιδιαίτερα τθσ αναδιάρκρωςθσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ- μεταξφ των φτωχϊν και θ αντιμετϊπιςθ άλλων πικανϊν προβλθμάτων
(π.χ. κρίςθ τθσ οικογζνειασ, υπερχρζωςθ και αδυναμία χριςθσ υπθρεςιϊν που
παραδοςιακά απευκφνονται οι φτωχοί), ενδεχομζνωσ να τουσ παγιδεφςει ςτθ
φτϊχεια.
Εξετάηοντασ τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Ειςοδιματοσ και υνκθκϊν Διαβίωςθσ
των Νοικοκυριϊν (EU-SILC) διαπιςτϊνεται, καταρχιν (χιμα 1) ότι ο κίνδυνοσ
φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα (22,1% το 2014) απζχει ςθμαντικά από τον μζςο όρο τθσ Ε.Ε.28 (17,2% το 2014). Μεταξφ των 28 χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρατθροφνται
ζντονεσ διαφοροποιιςεισ. Σο 2014, τα υψθλότερα ποςοςτά παρατθροφνται ςτθ
Ρουμανία, ςτθν Ιςπανία (25,4% και 22,2% αντίςτοιχα), ςτθν Ελλάδα (22,1%), ςτθν
Βουλγαρία και ςτθν Εςκονία (21,8%), ενϊ τα χαμθλότερα ςτθ Φιλανδία (12,8%), ςτθ
λοβακία (12,6%), ςτθ Δανία (11,9%), ςτθν Ολλανδία (11,6%) και ςτθ Σςεχικι
Δθμοκρατία (9,7%) (χιμα 1).
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Αναφορικά με τθ διαχρονικι τάςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα, παρατθρείται
ςθμαντικι άνοδοσ μεταξφ 2010 και 2013 (από 20,1% ςε 23,1%) και μία ςυγκράτθςθ
για το 2014 (22,1%).
Εκρθκτικι είναι και θ αφξθςθ του κινδφνου ‘ακραίασ φτϊχειασ’:32 από 8,2%
το 2011 ανζρχεται ςε 11,1% το 2013 και μειϊνεται ςε 10,4% το 2014. Αντίςτοιχα
ςυμπεράςματα προκφπτουν με βάςθ το χάςμα τθσ φτϊχειασ:33 από 24,9% το 2008,
ανζρχεται ςε 29,9% το 2012 και υπολογίηεται ςε 31,3% το 2014, φανερϊνοντασ τθν
επιμικυνςθ τθσ απόςταςθσ του ειςοδιματοσ των φτωχϊν από το όριο τθσ φτϊχειασ
(χιμα 2).
Όμωσ, εξαιρετικά δραματικι κα λζγαμε ότι είναι θ επιδείνωςθ των δεικτϊν
φτϊχειασ ςτθν περίοδο τθσ τρζχουςασ κρίςθσ, ςε απόλυτουσ όρουσ, δθλαδι, όταν
το κατϊφλι τθσ φτϊχειασ παραμζνει διαχρονικά ςτακερό ςε όρουσ πραγματικισ
αγοραςτικισ δφναμθσ. Όντωσ, θ τιμι του δείκτθ κινδφνου φτϊχειασ για το ζτοσ 2011
υπολογιηόμενο με το κατϊφλι φτϊχειασ του ζτουσ 2008 (60% του διάμεςου
ειςοδιματοσ του 2008, εκφραςμζνου ςε τιμζσ του 2011 με βάςθ τον εναρμονιςμζνο
δείκτθ τιμϊν καταναλωτι) ιταν 24,9% ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2012
ζφταςε ςτο 35,8%, ςτο 44,3% το 2013 και εκτοξεφτθκε ςτο 47% το 2014. Με άλλα
λόγια, ςτθν περίοδο τθσ τρζχουςασ κρίςθσ (2008-2014), είχαμε αφξθςθ τθσ
φτϊχειασ ςε απόλυτουσ όρουσ κατά 24,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ι κατά 139% (χιμα
2).
Επιςθμαίνεται ότι θ μείωςθ του ορίου φτϊχειασ34 ςθματοδοτεί γενικότερθ
μείωςθ του επιπζδου ευθμερίασ του πλθκυςμοφ παρότι θ αφξθςθ τθσ αναλογίασ
φτωχϊν περιορίηεται. Αυτό ςε γενικζσ γραμμζσ αποτυπϊνεται και ςτθν εξζλιξθ του
μζςου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ των νοικοκυριοφ. Από 9.591€ το 2008 μειϊνεται ςε
5.571€ το 2014 που αντιπροςωπευτεί μείωςθ πάνω από 40%.

32 Με εηζφδεκα θάησ απφ 40% ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ δηακέζνπ εηζνδήκαηνο.
33 Αλαθέξεηαη ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ θησρψλ θαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαησθιηνχ
ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο θαη ηνπ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θησρψλ. Δθθξάδεηαη σο
πνζνζηφ επί ηνπ θαησθιηνχ ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο.
34 Απφ 6.480€ ην 2008 κεηψλεηαη ζε 5.023€ ην 2013 θαη ζε 4.608€ θαηά άηνκν ην 2014.
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χιμα 1: Ποςοςτό πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο φτϊχειασ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ 28, 2008 και 2014

Πθγι: Eurostat.
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χιμα 2: Κίνδυνοσ φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα 2005-2014 (40% και 60% τθσ διαμζςου), χάςμα φτϊχεια και κίνδυνοσ φτϊχειασ με κατϊφλι του
ζτουσ 2008.

Πθγι: Eurostat.
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2. Ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου φτϊχειασ
Από τα δεδομζνα του χιματοσ 3 προκφπτει ότι ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου
ςυνιςτοφν οι μετανάςτεσ και οι άνεργοι με κίνδυνο φτϊχειασ 47,8% και 46,0%
αντίςτοιχα για το 2014. Για το ίδιο ζτοσ ιδιαίτερα υψθλόσ είναι ο κίνδυνοσ φτϊχειασ
των ατόμων με χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ (36,4%) και των νοικοκυριϊν με τρία
ι περιςςότερα παιδιά (32,4%). Επίςθσ φαίνεται ότι ο κίνδυνοσ φτϊχειασ
μετατοπίηεται από τθν ομάδα των θλικιωμζνων 65 ετϊν και άνω (14,9% το 2014)
προσ τθν ομάδα των παιδιϊν (25,5% το 2014).
Επίςθσ αναδεικνφονται ‘νζοι τφποι’ νοικοκυριϊν, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι ςτον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ. Μια τζτοια περίπτωςθ είναι τα μονοπρόςωπα
νοικοκυριά (ανδρϊν, γυναικϊν, θλικιωμζνων). Εάν και θ τάςθ του κινδφνου
φτϊχειασ για το 2009-2014 είναι πτωτικι, εντοφτοισ θ κατάςταςθ είναι ιδιαίτερα
ανθςυχθτικι, κακϊσ ο κίνδυνοσ φτϊχειασ το 2014 (22,6%) είναι υψθλότεροσ από ότι
για το ςφνολο τθσ χϊρασ, ενϊ πρόκειται για μία δθμογραφικι ομάδα θ οποία
αυξάνεται δυναμικά.
Ζνα από τα πλζον ορατά ςθμεία αλλαγϊν είναι θ εργαςιακι φτώχεια. Εάν
και από τα πρόςφατα ςτοιχεία, ο κίνδυνοσ φτϊχειασ για τουσ εργαηόμενουσ
μειϊκθκε ςε 13,2% το 2014 ζναντι 15,1% το 2012 και 13,7% το 2009 (χιμα 3 και
χιμα 4), εντοφτοισ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ απαςχολοφμενων θ κατάςταςθ είναι
δυςάρεςτθ. Η μείωςθ των αποδοχϊν, θ δραματικι αφξθςθ τθσ αδιλωτθσ και
αναςφάλιςτθσ εργαςίασ και θ ςυρρίκνωςθ των κοινωνικϊν παροχϊν φαίνεται να
πλιττει ιδιαίτερα τα άτομα με μερικι απαςχόλθςθ (κίνδυνοσ φτϊχειασ 27,9% το
2014 ζναντι 26,9% 2013), κακϊσ και άτομα με προςωρινι απαςχόλθςθ τα οποία
καταγράφουν κίνδυνο φτϊχειασ 14,8% το 2014 (χιμα 4).
Ζνα άλλο ηιτθμα είναι θ όξυνςθ του φαινομζνου τθσ αςτικισ φτϊχειασ θ
οποία διαφοροποιείται ςθμαντικά κατά τφπο πόλθσ/ αςτικοφ κζντρου. Περιφζρειεσ
με μθτροπολιτικά -αςτικά ςυγκροτιματα και περιςςότερουσ από 250.000 κατοίκουσ
– ςτθν ΕΕ δείχνουν καλφτερθ ανκεκτικότθτα ςτον κίνδυνο φτϊχειασ και γενικά
καλφτερεσ επιδόςεισ από ό, τι οι μθ-μθτροπολιτικζσ περιοχζσ και αυτό αποδίδεται
ςτο γεγονόσ ότι υπάρχουν καλφτερεσ επιδόςεισ και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ
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απαςχόλθςθσ. Ειδικά δε μθτροπολιτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται
και θ Πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, φάνθκε να αντεπεξζρχονται καλφτερα ςτθν κρίςθ
από ότι οι υπόλοιπεσ μικρότερεσ αςτικζσ περιοχζσ (EC 2013).35
Η παρατιρθςθ αυτι φαίνεται να επιβεβαιϊνεται ςε γενικζσ γραμμζσ για τθν
Ελλάδα, εξετάηοντασ τθν εξζλιξθ τθσ φτϊχειασ ανάλογα με το αν είναι αςτικζσ ι όχι.
Όπωσ πράγματι φαίνεται ςτα ςτοιχεία του χιματοσ 5, ςτισ αςτικζσ περιοχζσ
(περιοχζσ με ζνα αςτικό κζντρο άνω των 50.000 κατοίκων), ο κίνδυνοσ φτϊχειασ
από το 2012 και μετά καταγράφεται υψθλότεροσ από ότι ςτα μικρότερα αςτικά
κζντρα και ςτα προάςτια, ενϊ το 2014 περίπου ταυτίηονται (19%). Βζβαια, αξίηει να
επιςθμανκεί ότι ο κίνδυνοσ φτϊχειασ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ καταγράφεται
ςθμαντικά υψθλότεροσ (27,0% το 2014) ενϊ αφορά ζνα υψθλότερο μζγεκοσ
φτωχϊν ατόμων (χιμα 5).
υμπεραςματικά φαίνεται ότι ανεξάρτθτα με το ότι θ φτϊχεια ςτθ χϊρα μασ
μειϊκθκε, εν τοφτοισ δεν παφει να είναι ζνα δυναμικό γεγονόσ το οποίο πλιττει
μεταξφ άλλων, άτομα εργαηόμενα, τθσ μεςαίασ τάξθσ που μζνουν ςτα αςτικά
κζντρα. Όςο διαρκεί θ φφεςθ μαηί με τθν παραδοςιακι φτώχεια, κα ζχουμε τθν
εμφάνιςθ ενόσ νζου πλθκυςμοφ φτωχϊν, ο οποίοσ ςυνδζεται με τισ νζεσ αςτικζσ
μορφζσ φτώχειασ που κακορίηονται από μια αλλθλουχία αρνθτικϊν παραγόντων
(π.χ. απϊλεια εργαςίασ, ειςοδιματοσ ι κατοικίασ, υπερχρζωςθ, κρίςθ τθσ
οικογζνειασ, κ.λπ.), οι οποίοι αλλθλοεπθρεάηονται και αλλθλοενιςχφονται
δθμιουργϊντασ ζνα φαφλο κφκλο και μία παγίδα φτϊχειασ.

35 Βι. European Commission, The Urban and Regional Dimension of the Crisis, Eighth Progress
Report on Economic, Social and Territorial Cohesion, 2013.
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χιμα 3: Ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα 2009-2014

Πθγι: Eurostat
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χιμα 4: Κίνδυνοσ φτϊχειασ κατά επιλεγμζνουσ τφπουσ απαςχόλθςθσ
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Πθγι: Eurostat
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χιμα 5: Κίνδυνοσ φτϊχειασ κατά περιοχι, 2007-2014
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Προτάςεισ τθσ Ο.Κ.Ε. για τουσ Άξονεσ του Γενικοφ υςτιματοσ Ελάχιςτου
Ειςοδιματοσ (Γνϊμθ 301, Μάρτιοσ 2014)

Α.

Σο περιεχόμενο του ςυςτιματοσ
Σο περιεχόμενο του ςυςτιματοσ υιοκετεί τισ γενικζσ αρχζσ των

ενεργθτικϊν προνοιακϊν πολιτικϊν, εξαςφαλίηοντασ - παράλλθλα με τθν
ειςοδθματικι ςτιριξθ - τθν διαςφνδεςθ των δικαιοφχων και των μελϊν των
οικογενειϊν τουσ με τισ πολιτικζσ υγείασ, προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ,
εκπαίδευςθσ

και

επαγγελματικισ

κατάρτιςθσ,

αποςκοπϊντασ

ςτθν

ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
-

Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ μποροφν να ςυνοψιςκοφν ωσ

εξισ:
-

απευκφνεται ςε πρόςωπα θλικίασ από δεκαοκτϊ (18) ζωσ εξιντα πζντε (65)

ετϊν ι ςε ανιλικουσ με εξαρτϊμενα μζλθ που δεν ςυντθροφνται από τουσ
γονείσ τουσ
-

καλφπτει πρόςωπα ικανά και διακζςιμα προσ εργαςία ι πρόςωπα που δεν

μποροφν να απαςχολθκοφν εξαιτίασ αντικειμενικϊν λόγων (άτομα με
αναπθρίεσ, άτομα που πάςχουν από ςοβαρζσ αςκζνειεσ κ.λπ.)
-

θ υπαγωγι των ενδιαφερομζνων ςτο πεδίο εφαρμογισ του προχποκζτει τθν

πλιρωςθ ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων (ζλλειψθ απαςχόλθςθσ, ςυνκικεσ
διαβίωςθσ, περιουςιακά ςτοιχεία δικαιοφχου κ.λπ.)
-

οι χρθματικζσ παροχζσ του δεν είναι ανταποδοτικοφ χαρακτιρα και

καταβάλλονται ςε μθνιαία βάςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των τρεχουςϊν αναγκϊν
των δικαιοφχων
-

θ χοριγθςθ των παροχϊν δεν είναι απεριόριςτθ αλλά εξαρτάται από τθν

εκτίμθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ (ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ) και του
προφίλ των ενδιαφερομζνων (απαςχόλθςθ του δικαιοφχου, μεταβολι του
οικογενειακοφ ειςοδιματοσ του δικαιοφχου κ.λπ.)
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-

λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με πολιτικζσ φροντίδασ, ενεργοποίθςθσ,

κοινωνικισ και επαγγελματικισ (επαν)ζνταξθσ.

Β.

Οι επωφελοφμενοι του ςυςτιματοσ
Σο ςφςτθμα απευκφνεται ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων ι

νοικοκυριϊν, το ειςόδθμα των οποίων δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ βαςικϊν
αναγκϊν επιβίωςθσ και κυμαίνεται κάτω από το εγγυθμζνο όριο ςυντιρθςθσ.
Προςανατολίηεται, επομζνωσ, να καλφψει

επικουρικά

κατθγορίεσ του

πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηουν αυξθμζνουσ κινδφνουσ και ανάγκεσ.
Δικαιοφχοι να ενταχκοφν ςτο Πρόγραμμα είναι οι Ζλλθνεσ πολίτεσ,
πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πολίτεσ τρίτων χωρϊν που καλφπτονται από
διμερείσ ςυμβάςεισ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ χϊρασ προζλευςθσ (με βάςθ το
κακεςτϊσ τθσ αμοιβαιότθτασ) ι πολυμερείσ ςυμβάςεισ που ζχουν επικυρωκεί
από το Ελλθνικό Κοινοβοφλιο, υπικοοι τρίτων χωρϊν που εντάςςονται ςτο
πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2003/109/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ
Νοεμβρίου 2003 ςχετικά με το κακεςτϊσ υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι είναι
επί μακρόν διαμζνοντεσ (ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι ζννομθ τάξθ με το Π.Δ.
150/2006), κακϊσ και αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ που κατοικοφν μόνιμα και
νόμιμα ςτθν Ελλάδα, εφόςον πλθροφν τα ακόλουκα κριτιρια:
-

ο ενδιαφερόμενοσ είναι θλικίασ 18 ζωσ 65 ετϊν

-

το ετιςιο ειςόδθμα του κυμαίνεται κάτω από το ελάχιςτο όριο ςυντιρθςθσ

(το ποςό αυτό επαυξάνεται κατά 70% - 100% για κάκε ενιλικο και κατά 50% για
κάκε ανιλικο προςτατευόμενο μζλοσ)
-

δεν απαςχολείται με κακεςτϊσ υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (με τθν

εξαίρεςθ των εργαηομζνων ςε Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ
του Ν. 2716/1999 ι Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ και άλλουσ Φορείσ
Κοινωνικισ Οικονομίασ του Ν. 4019/2011)
-

δεν

λαμβάνει

επίδομα

τακτικισ

ανεργίασ

(ανταποδοτικι

κοινωνικοαςφαλιςτικι παροχι)
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-

δεν λαμβάνει κφρια ςφνταξθ από οργανιςμό κοινωνικισ αςφάλιςθσ

(ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία και το φψοσ τθσ ςφνταξθσ)
-

ςυμμετζχει ενεργθτικά ςε προγράμματα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ

και κατάρτιςθσ (εξαιροφνται πρόςωπα που δεν μποροφν να εργαςκοφν για
αντικειμενικοφσ λόγουσ), αποδεχόμενοσ τθν κάλυψθ οποιαςδιποτε κενισ κζςθσ
εργαςίασ που κα του υποδείξει ο ΟΑΕΔ
-

ζχει εξαντλιςει όλεσ τισ δυνατότθτεσ χοριγθςθσ άλλου ιςοδφναμου

επιδόματοσ από φορείσ κοινωνικισ προςταςίασ
-

παρζχει όλα τα αποδεικτικά που κρίνονται απαραίτθτα για τθν εκτίμθςθ τθσ

ατομικισ και οικογενειακισ του οικονομικισ κατάςταςθσ, ενϊ ενθμερϊνει τθν
αρμόδια υπθρεςία για μεταβολι του ατομικοφ ι οικογενειακοφ του
ειςοδιματοσ

Γ.

Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ
Σο ςφςτθμα προβλζπει τθν χοριγθςθ ειςοδθματικϊν παροχϊν και

υπθρεςιϊν

κοινωνικισ

φροντίδασ,

που

ςυνδυάηονται

με

υπθρεςίεσ

ενεργοποίθςθσ των δικαιοφχων, ϊςτε να εμπλακοφν με δικζσ τουσ
πρωτοβουλίεσ ςτισ διαδικαςίεσ απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ.

Γ1.

Οι ειςοδθματικζσ παροχζσ
Σο φψοσ τθσ παροχισ του ελάχιςτου ειςοδιματοσ ιςοφται με τθ διαφορά

μεταξφ του ποςοφ του εγγυθμζνου ορίου ςυντιρθςθσ και του ςυνόλου των
ειςοδθμάτων του δικαιοφχου και τθσ οικογζνειάσ του. υνεπϊσ το ποςό τθσ
παροχισ διαφοροποιείται ανάλογα με τθ διαφορά μεταξφ του εγγυθμζνου
ορίου για κάκε τφπο νοικοκυριοφ και του ειςοδιματοσ αναφοράσ του
νοικοκυριοφ. Ωσ ειςόδθμα αναφοράσ κεωρείται το «κακαρό» οικογενειακό
ειςόδθμα, το οποίο διαμορφϊνεται μετά τθν αφαίρεςθ των φόρων και των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ενϊ για τθν τεκμθρίωςθ του απαιτείται θ
υποβολι φορολογικισ διλωςθσ του προθγοφμενου ζτουσ.
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Η παροχι του ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ χορθγείται κάκε
μινα. Η καταβολι αρχίηει τθν πρϊτθ θμζρα του μινα μετά το μινα ζνταξθσ του
δικαιοφχου ςτο Πρόγραμμα και τερματίηεται τθν τελευταία θμζρα του μινα
εντόσ του οποίου ο δικαιοφχοσ απεντάςςεται από το Πρόγραμμα. Δεδομζνου ότι
οι δικαιοφχοι τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ οφείλουν να ςυμμετάςχουν ςε
ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων / ικανοτιτων τουσ για
τθν (επαν)ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, θ χοριγθςθ τθσ παροχισ
αναςτζλλεται για το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο δικαιοφχοσ
αδικαιολόγθτα δεν ςυμμετζχει ςτισ ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ των
ικανοτιτων του ι δεν δζχεται να απαςχολθκεί ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ
που κα του προτείνει ο ΟΑΕΔ.

Γ2.

Οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ
Προτεραιότθτα του ςυςτιματοσ δεν αποτελεί μόνο θ βραχυπρόκεςμθ

ειςοδθματικι ενίςχυςθ των δικαιοφχων αλλά και θ ολοκλθρωμζνθ κοινωνικι
τουσ ζνταξθ. το πλαίςιο αυτό, θ ςφνδεςθ τθσ χοριγθςθσ χρθματικϊν παροχϊν
με ολοκλθρωμζνα μζτρα κάλυψθσ βαςικϊν κοινωνικϊν αναγκϊν ςυμβάλλει
ςτθν πρόλθψθ / άμβλυνςθ του κινδφνου κοινωνικϊν διακρίςεων.
Οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ περιλαμβάνουν τθν ατομικι
ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ των δικαιοφχων τθσ ειςοδθματικισ ενίςχυςθσ ι /
και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ και ςτθ ςυνζχεια τθν αναηιτθςθ τθσ
βζλτιςτθσ δυνατισ λφςθσ για το πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν, θ οποία κατά
κανόνα μπορεί να προςφερκεί από τισ δομζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
τομείσ τθσ υγείασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ κατάρτιςθσ κ.λπ. Με βάςθ τισ νζεσ
απαιτιςεισ, καλφπτουν και τισ περιπτϊςεισ υπερχρεωμζνων νοικοκυριϊν που
αδυνατοφν, ςε μακροχρόνια βάςθ, να εξοφλιςουν το ςφνολο των χρεϊν τουσ,
παρζχοντασ πρόςβαςθ ςε ειδικι ενθμζρωςθ ςυμβουλευτικισ χρζουσ,
εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ και νομικι ςυνδρομι.
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Γ3.

Οι υπθρεςίεσ ενεργοποίθςθσ
Η ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ αφορά τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ των

χρθματικϊν παροχϊν που είναι ςε κζςθ να εργαςκοφν και επικεντρϊνεται ςτθν
ενίςχυςθ του εργαςιακοφ τουσ ικουσ, τθν τακτικι επαλικευςθ και
παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και τθν χοριγθςθ
εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ, ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ κ.λπ.
Τπό το πρίςμα αυτό, οι δικαιοφχοι παραπζμπονται ςε μζτρα ενεργθτικισ
ςτιριξθσ που περιλαμβάνουν τθν κάλυψθ προτεινόμενθσ κζςθσ εργαςίασ, τθ
ςυμμετοχι ςε προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθν επιςτροφι ςτο
εκπαιδευτικό

ςφςτθμα,

τθ

ςυμμετοχι

ςε

προγράμματα

απόκτθςθσ

επαγγελματικισ εμπειρίασ και τθν παροχι κινιτρων για τθν ίδρυςθ ςυμβατικϊν
/ κοινωνικϊν επιχειριςεων.
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