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1.

Δηζαγσγή
Τα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα βξίζθεηαη παγηδεπκέλε ζε έλα θαχιν θχθιν

ιηηφηεηαο

θαη

χθεζεο.

Σην

πιαίζην

ησλ

Πξνγξακκάησλ

Γεκνζηνλνκηθήο

Πξνζαξκνγήο εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ απζηεξή
δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα, ζηελ πεξηζηνιή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ θαη ζηελ
απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Οη πεξηνξηζηηθέο απηέο πνιηηηθέο νδήγεζαλ
ηελ νηθνλνκία ζε χθεζε, ππνβάζκηζαλ δξακαηηθά ην βηνηηθφ επίπεδν θαη αχμεζαλ
ηξνκαθηηθά ηελ αλεξγία. Ωο απνηέιεζκα, ε θηψρεηα κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη ε αλεξγία απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο.
Τν πθηζηάκελν κνληέιν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο εκθαλίζηεθε αδχλακν λα
αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δμάιινπ, παξφηη πξν θξίζεο ε
Διιάδα δελ ππνιεηπφηαλ ζεκαληηθά απφ κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζην κεξίδην ησλ
δαπαλψλ πνπ αθηέξσλε ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, νη
επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ θηψρεηαο, αληζφηεηαο θαη
θνηλσληθήο απνζηέξεζεο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειέο.
Οη ζεκεξηλέο απμεκέλεο αλάγθεο γηα επαξθή θνηλσληθή πξνζηαζία
επηβάιινπλ ηελ άκεζε αλακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ κνληέινπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηξηψλ

βαζηθψλ πξνθιήζεσλ: α) ηελ άκεζε ζηφρεπζε ησλ

(πεξηνξηζκέλσλ πιένλ) δεκφζησλ πφξσλ ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε αληηθεηκεληθά
πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηζηφ (άηνκα ζε αθξαία θηψρεηα) θαη β) ηελ
ζηαδηαθή εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα θησρά άηνκα θαη
λνηθνθπξηά, γ) ηελ πξφιεςε απνθιεηζκνχ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απεηινχληαη
λα εγθισβηζηνχλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο (π.ρ. θησρνί εξγαδφκελνη, ππεξρξεσκέλα
λνηθνθπξηά, άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ πξψηε θαη κνλαδηθή ηνπο
θαηνηθία απφ πιεηζηεξηαζκνχο).
Υπφ ηηο παξνχζεο θξίζηκεο γηα ηε ρψξα ζπλζήθεο, ε εθπφλεζε ηνπ Δζληθνχ
Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ην νπνίν έρεη ήδε εγθξηζεί θαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Ιαλνπάξηνο 2015) απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή
παξέκβαζε

ηεο

Πνιηηείαο

ζηελ

θαηεχζπλζε

ηεο

αλαγθαίαο,

αλαπηπμηαθά

πξνζαλαηνιηζκέλεο, κεηαξξχζκηζεο ηνπ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.
3

Η Ο.Κ.Δ., σο ν ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο ζεζκφο δηεμαγσγήο ηνπ
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ Διιάδα εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πνπ νη
δηαρξνληθέο ζέζεηο ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε.
Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο θαη λα θαηαζηεί δπλαηή
ε εθαξκνγή ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, εθθξεκεί ε ζεζκηθή
ηεο θαηνρχξσζε, ε επηρεηξεζηαθή ηεο εμεηδίθεπζε, θαη βέβαηα ε αληηκεηψπηζε ηεο
ζεκαληηθφηαηεο πξφθιεζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βησζηκφηεηαο.
Με ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηα ζέκαηα απηά, ε Ο.Κ.Δ.
απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηε δηαηχπσζε ηεο παξνχζαο Γλψκεο Πξσηνβνπιίαο.
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2.

Σν θνηλσληθφ πξνθίι ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο

2.1

Αλεξγία
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ε Δπξψπε ζπλνιηθά παξνπζίαζε κείσζε ηεο

απαζρφιεζεο θαη κεγάιε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ηδηαίηεξα δε ζηηο ρψξεο πνπ
βξίζθνληαη ζε πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Σπλνιηθά ηνλ Αχγνπζην ηνπ
2014 θαηαγξάθεθαλ 24 εθαηνκκχξηα άλεξγνη ζηελ ΔΔ θαη 18,1 εθαηνκκχξηα άλεξγνη
ζηελ επξσδψλε. Σε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, νη άλεξγνη κεηψζεθαλ θαηά
228.000 ζηελ ΔΔ θαη θαηά 157.000 ζηελ επξσδψλε. Τα ρακειφηεξα πνζνζηά
αλεξγίαο ζεκεηψζεθαλ ζηε Γεξκαλία (4,8%) θαη ζηελ Απζηξία (4,9%).
H Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κε ηα πςειφηεξα επίπεδα αλεξγίαο
ζηελ ΔΔ (25,9% ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2014)1, ελψ ήηαλ ε ρψξα κε ηελ κεγαιχηεξε
κείσζε ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ ζηελ Δπξσδψλε ηελ πεξίνδν 2011 - 20122 θαη
ηε κεγαιχηεξε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο3.
H άλνδνο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ζπλνδεχηεθε απφ
κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ησλ αλέξγσλ σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθηαθή νκάδα, ην
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηε γεσγξαθηθή ηεο ζχλζεζε. Τν
πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (31,4% ην 2013) είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ
απηφ ησλ αλδξψλ (24,5%). Σηνπο λένπο 15-24 εηψλ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο αγγίδεη ην
58,9% ην 2013, ελψ νη καθξνρξφληα άλεξγνη απνηεινχλ ην 67,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ
αλέξγσλ.
Σχκθσλα κε λεφηεξα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ
πεξίνδν κεηαμχ 2013 θαη 2014 (Γ’ ηξίκελν), ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ

Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ αλήιζε ζε 1.242.219 άηνκα, ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε 3.551.148
άηνκα, ελψ ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 3.334.759 άηνκα.
Παξάιιεια, ε αλεξγία ησλ λέσλ (15-24 εηψλ) αλήιζε ζε 52% θαηά ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2014.
2
Βι. O. Bontout and T. Lokajickova, Social protection budgets in the crisis in the EU,
Working Paper 1/2013, Social Europe, ζ. 18.
3
Τελ πεξίνδν 2008-2012 παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά
900.000 άηνκα, κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ ηεο
ειηθηαθήο νκάδαο 20-64 εηψλ ζην 55,3% (έηνο 2012) έλαληη 70% πνπ είλαη ν αληίζηνηρνο
ζηφρνο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ.
1

5

(29,6% ην 2014 θαη 31,7% ην 2013) είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ησλ αλδξψλ
(23,3% ην 2014 θαη 24,7% ην 2013). Δηδηθφηεξα γηα ην Γ’ ηξίκελν ηνπ 2014, ην
πςειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ (51,5%),
ην νπνίν ζηηο λέεο γπλαίθεο θζάλεη ζην 56,9% θαη πεξηνξίδεηαη ζε 46,6% γηα ηνπο
άλδξεο.4
Τν πνζνζηφ ησλ «λέσλ αλέξγσλ», δειαδή ησλ αλέξγσλ πνπ δελ έρνπλ
εξγαζηεί πνηέ ζην παξειζφλ, αλέξρεηαη ζην 24,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ ελψ νη
καθξνρξφληα άλεξγνη (απηνί πνπ αλαδεηνχλ απφ 12 κήλεο θαη άλσ εξγαζία,
αλεμάξηεηα αλ είλαη «λένη» ή «παιαηνί» άλεξγνη), απνηεινχλ αληίζηνηρα ην 73%. Τν
πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κε μέλε ππεθνφηεηα, είλαη κεγαιχηεξν απφ ην
αληίζηνηρν ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ (31,7% έλαληη 25,6%). Δπίζεο, ην 71,4% ησλ
μέλσλ ππεθφσλ είλαη νηθνλνκηθά ελεξγφ, πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην
αληίζηνηρν ησλ Διιήλσλ ην νπνίν είλαη 50,4%.

2.2

Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο
Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Δπηηξνπήο

(EUROSTAT), ην 2013 ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή / θαη απνθιεηζκνχ5 ζηελ Διιάδα
βξίζθνληαλ 3,9 εθ. πνιίηεο, 35,7% ηνπ πιεζπζκνχ (Γξάθεκα 1). Τα πνζνζηά
ζρεηηθήο θηψρεηαο6 εμαθνινπζνχλ λα θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα (23,1% ην
Βι. ΔΛ.ΣΤΑΤ., Έπεςνα Δπγαηικοω Γςναμικοω: Γ’ Σπίμηνο 2014, Γειηίν Τχπνπ, Πεηξαηάο,
12 Μαξηίνπ 2015.
5
Η θαηεγνξία απηή αθνξά ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο EUROSTAT άηνκα, ηα νπνία α)
είηε ζεσξνχληαη θησρνί (δειαδή ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην 60% ηεο
δηάκεζνπ ηνπ ηζνδχλακνπ ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, β) είηε δνπλ ζε
θαηάζηαζε ζηέξεζεο (δειαδή ζηεξνχληαη βαζηθά θαηαλαισηηθά αγαζά ή αδπλαηνχλ λα
αληεπεμέιζνπλ ζε ζηνηρεηψδεηο ππνρξεψζεηο), γ) είηε δνπλ ζε λνηθνθπξηά κε πνιχ ρακειή
έληαζε εξγαζίαο. Ωο άηνκα ζε θαηάζηαζε ζηέξεζεο ζεσξνχληαη εθείλα ηα νπνία αδπλαηνχλ
λα θαιχςνπλ ηέζζεξα απφ ηα αθφινπζα ελλέα αγαζά: 1) ελνίθην, ή εμφθιεζε δαλείνπ 2)
ζέξκαλζε 3) απξφνπηα έμνδα 4) δηαηξνθή κε θξέαο ή ςάξη θάζε δχν εκέξεο 5) δηαθνπέο
εθηφο νηθίαο γηα κία εβδνκάδα 6) απηνθίλεην 7) πιπληήξην ξνχρσλ 8) έγρξσκε ηειεφξαζε 9)
ηειέθσλν.
6
Τν φξην ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα νξίδεηαη σο ην 60% ηεο δηάκεζνπ ηνπ ηζνδχλακνπ ηνπ
ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηε δεηγκαηνιεπηηθή Έπεςνα Διζοδήμαηορ
και ςνθηκϊν Γιαβίυζηρ ηυν Νοικοκςπιϊν (European Union - Statistics on Income and
Living Conditions) πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ. Σχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ γηα ηα πνξίζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο
θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ έηνπο 2013 (Γεθέκβξηνο 2014), ην ρξεκαηηθφ
φξην ηεο θηψρεηαο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2012 αλεξρφηαλ ζην εηήζην πνζφ ησλ 5.023 επξψ
αλά άηνκν θαη ησλ 10.547 επξψ γηα λνηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο θαη δχν εμαξηψκελα
παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηψλ.
4
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2013), πιήηηνληαο θπξίσο άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηελ χπαηζξν, κνλνγνλετθά
λνηθνθπξηά, λνηθνθπξηά κε 3 θαη άλσ εμαξηψκελα κέιε, κφλνπο ειηθησκέλνπο,
αλέξγνπο θαη παηδηά. Ο θίλδπλνο θηψρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ
αλέξρεηαη ζην 28,8% θαη είλαη πςειφηεξνο θαηά 5,7% απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε θηψρεηα
εξγαδνκέλσλ θαζψο, αλ θαη απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία, ν θίλδπλνο θηψρεηαο γηα ηελ
θαηεγνξία απηή κεηψζεθε ζε 13,0% ην 2013 έλαληη 15,1% ην 2012, εληνχηνηο γηα
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απαζρνινχκελσλ ε θαηάζηαζε είλαη δπζάξεζηε. Η κείσζε
ησλ απνδνρψλ θπξίσο, θαίλεηαη λα πιήηηεη ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε κεξηθή
απαζρφιεζε (θίλδπλνο θηψρεηαο θνληά ζην 27,0% ην 2012 θαη ην 2013) θαζψο θαη
άηνκα κε πξνζσξηλή απαζρφιεζε ηα νπνία θαηαγξάθνπλ θίλδπλν θηψρεηαο 13,8% ην
2013. Καζψο ε απνηειεζκαηηθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη αλέθηθηε, ην νινέλα

κεγαιχηεξν βάξνο ηεο επζχλεο

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ σο ηψξα ην αλαιάκβαλε πξσηίζησο ε νηθνγέλεηα αιιά
γεληθφηεξα ηα άηππα δίθηπα αιιειεγγχεο γίλεηαη δπζβάζηαθην.

Γξάθεκα 1: Πνζνζηφ

πιεζπζκνχ

ζε

θίλδπλν

θηψρεηαο

ή

θνηλσληθνχ

απνθιεηζκνχ 2008-2013

Πεγή: Eurostat

Τν θχξην έιιεηκκα ηεο Διιεληθήο πνιηηείαο ηελ πεξίνδν απηή εληνπίδεηαη
ζηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία λα εθπιεξσζεί ν εζληθφο ζηφρνο ηεο κείσζεο ηνπ
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αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ζην
πιαίζην ηνπ Βαζικοω ηψσος 5 ηεο ηπαηηγικήρ ΔΔ 2020 για μία «Έξςπνη, Βιϊζιμη
και συπίρ αποκλειζμοωρ Ανάπηςξη».
Δλψ ην Δθνικψ Ππψγπαμμα Μεηαππςθμίζευν 2011 - 20147 πξνβιέπεη σο
ζηφρν ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα ή θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ θαηά 450.000 κέρξη ην 2020, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
ζρεηηθήο θαηεγνξίαο ηελ πεξίνδν 2011-2013.8 Η αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο
ζπγθπξίαο ππνδεηθλχεη, κάιηζηα, πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζρεηηθήο
θηψρεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2015-2018, πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ ξαγδαία αχμεζε
ησλ αλέξγσλ, ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ κηζζψλ (ηδίσο ζην επίπεδν
ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ) θαη ηε κείσζε ηνπ χςνπο βαζηθψλ θνηλσληθψλ παξνρψλ ηελ
πεξίνδν 2010-2014, φπσο νη θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο (ηνπιάρηζηνλ θαηά
25%), ην ηαθηηθφ επίδνκα αλεξγίαο (θαηά 22%) θαη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα.
Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηεο Σηξαηεγηθήο
«Δπξψπε 2020» ζηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2010-2013,
απνηππψλνληαο ηελ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε
θίλδπλν θηψρεηαο ή / θαη απνθιεηζκνχ.

Τν Πξφγξακκα θαηαηέζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ην
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
8
Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δεηγκαηνιεπηηθήο Έπεςναρ Διζοδήμαηορ και ςνθηκϊν Γιαβίυζηρ ηυν Νοικοκςπιϊν πνπ
δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΤΑΤ, α) ην πνζνζηφ ηεο ζρεηηθήο θηψρεηαο απμήζεθε απφ 19,7%
ην 2008 ζε 23,1% ην 2011, β) ην δηαζέζηκν κεληαίν ηζνδχλακν εηζφδεκα ησλ αηφκσλ πνπ
βξίζθνληαη ζην κέζν ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο κεηψζεθε απφ 915 επξψ ην 2010 ζε 793
επξψ ην 2011, γ) ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πιηθήο
ζηέξεζεο απμήζεθε ζε 19,5% ην 2012 (15,2% ην 2011, 11,6% ην 2010, 11% ην 2009 θαη
11,2% ην 2008), δ) ην πνζνζηφ ζρεηηθήο θηψρεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απμήζεθε απφ 11,9% ην
2010 ζε 15,1% ην 2011.
7

8

Πίλαθαο 1
Ζ εμέιημε ησλ Κνηλσληθψλ Γεηθηψλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζηελ
Διιάδα
Γείθηεο

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν 35,7% 34,6% 31,0% 27,7% 27,6% 28,1%
θηψρεηαο ή / θαη απνθιεηζκνχ
Άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ 39,1% 37,7% 31,6% 27,7% 27,1% 28,4%
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή / θαη
απνθιεηζκνχ
Έιιελεο ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ 36,1% 36,0% 29,7% 25,2% 25,4% 26,1%
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή / θαη
απνθιεηζκνχ
Αιινδαπνί ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ 68,7% 62,7% 58,3% 54,1% 48,2% 48,6%
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή / θαη
απνθιεηζκνχ
Αιινδαπνί ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ 63,3% 56,4% 52,6% 50,9% 45,4% 45,6%
δηακέλνπλ
ζηελ
Διιάδα,
αιιά
γελλήζεθαλ ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο
Πιεζπζκφο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά
ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή
έληαζε εξγαζίαο

7,0%

6,9%

5,5%

4,1%

4,7%

4,5%

Πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν
θηψρεηαο θαη δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο
πιηθή ζηέξεζε αιιά κε ρακειή έληαζε
εξγαζίαο

4,6%

3,8%

3,5%

3,1%

2,9%

3,1%

Πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν
θηψρεηαο θαη δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε
πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή
έληαζε εξγαζίαο

8,1%

8,9%

10,2% 11,8% 12,7% 12,7%

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ εηψλ
2010-2013

Α.

Σν Καηψθιη θαη ην Δπίπεδν ηνπ Κηλδχλνπ Φηψρεηαο
Σχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ), θαη σο απνηέιεζκα

ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ
Ννηθνθπξηψλ έηνπο 2013, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2012, ην
θαηψθιη ηεο θηψρεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.023 επξψ εηεζίσο αλά άηνκν θαη ζε
10.547 επξψ γηα λνηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο θαη δχν εμαξηψκελα παηδηά ειηθίαο
θάησ ησλ 14 εηψλ.
9

Τν έηνο 2013, ην 23,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Φψξαο ήηαλ ζε
θίλδπλν θηψρεηαο. Σχκθσλα κε ην Γξάθεκα 2, ν δείθηεο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο
ζπγθξηηηθά κε ηα έηε 2008 (20,1%), 2009 (19,7%), 2010 (20,1%) θαη 2011 (21,4%),
ελψ παξέκεηλε ακεηάβιεηνο ην 2012 -2013 (23,1%).

Γξάθεκα 2: Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο 2008-2013

Έηνο

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ έηνπο
2013

Ο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2009 έσο ην 2013 θπκάλζεθε απφ 845.000 (2009) έσο
914.873 (2012), ελψ γηα ην έηνο 2013 ν αξηζκφο αλήιζε ζε 892.763 λνηθνθπξηά.
Γηα ην έηνο 2012 ηα λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο εθηηκήζεθαλ ζε
914.873 θαη ηα κέιε ηνπο ζε 2.535.700 (ην 2009 εθηηκήζεθαλ ζε 845.000 λνηθνθπξηά
κε 2.147.108 κέιε).

Β.

Οκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απεηινχληαη κε θηψρεηα
Όζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε

ηνλ θίλδπλν θηψρεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ην 2013 νη άλεξγνη απεηινχληαη
πεξηζζφηεξν απφ ηε θηψρεηα (46,5%), αθνινπζνχλ ηα κνλνγνλεηθά λνηθνθπξηά κε
ηνπιάρηζηνλ έλα εμαξηψκελν παηδί (37,2%), νη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί (30,2%) θαη
ηα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 17 εηψλ (28,8%) (βι. Πίλαθαο 4 ζην Παξάξηεκα 1).
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Γ.

Ζ πιηθή πζηέξεζε ησλ παηδηψλ
Τελ

πεληαεηία

2009-2013

απμήζεθαλ

δξακαηηθά

ηα

πνζνζηά

ησλ

λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο πνπ αδπλαηνχλ, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, λα παξέρνπλ ζηα
παηδηά ηνπο βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, φπσο, π.ρ. ζε θαζεκεξηλή βάζε έλα γεχκα
µε θξέαο, θνηφπνπιν ή ςάξη, θαζψο θαη λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά. Μάιηζηα, ζε
απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη πιένλ θαη λνηθνθπξηά πνπ ζεσξνχληαη κε θησρά.
Σχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ), θαη σο απνηέιεζκα
ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ
Ννηθνθπξηψλ έηνπο 2013, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2012, γηα ηελ
πιηθή ζηέξεζε ησλ παηδηψλ, ε κεγαιχηεξε αχμεζε θαηαγξάθεηαη ζην πνζνζηφ ησλ
λνηθνθπξηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ ηνπο
ζε ζρνιηθέο εθδξνκέο, (πνζνζηφ 25,4% γηα ην 2013 απφ 7,6% ην 2009).
Καηάιιειν ρψξν γηα ζρνιηθή κειέηε δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά
ηνπο, γηα νηθνλνκηθνχο πάληα ιφγνπο, ηα λνηθνθπξηά ζε πνζνζηφ 18,4% (ην 2009 ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ αλεξρφηαλ ζε 11,7%). Αχμεζε παξαηεξείηαη, επίζεο, θαη ζηα
πνζνζηά ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο έλα
γεχκα µε θξέαο, θνηφπνπιν ή ςάξη ζε θαζεκεξηλή βάζε (7,4% ην 2013 απφ 4% ην
2009), θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλαιψλνπλ λσπά θξνχηα θαη ιαραληθά µία
θνξά ηελ εκέξα (4,4% ην 2013 απφ 1,1% ην 2009).
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3.

Ζ αλάγθε κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο
Σε αληίζεζε κε άιιεο ηερληθέο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θαη ηηο παξαδνζηαθέο

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη ζηέγαζεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο
βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, δελ έρεη θαηνρπξσζεί
αθφκα ζηελ Διιάδα έλα εληαίν πιαίζην πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Η έιιεηςε απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηε
ζεκεξηλή ζπγθπξία εθαξκνγήο απζηεξψλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, πνπ
δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ ρσξίο
επαξθείο πφξνπο ζπληήξεζεο.
Οη αξκνδηφηεηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο
έληαμεο δηαρένληαη κεηαμχ πιήζνπο δεκνζίσλ θνξέσλ (ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη
φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο έρνπλ νθηψ (8) Υπνπξγεία), ελψ
παξά ηελ πιεζψξα παξεκβάζεσλ, ππάξρεη έιιεηςε ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθψλ
πξνζηαζίαο αηφκσλ πνπ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε αλάγθεο θαη απνπζία
νινθιεξσκέλσλ ελεξγεηηθψλ δξάζεσλ εξγαζηαθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
Η ΟΚΔ ηνλίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ
ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά ρακειή, θαη επίζεο φηη θαιχπηνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ην
θησρφηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ επηζεκαίλνληαο φηη ην 2013 (EU-SILC) ε κείσζε
ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, κεηά ηηο
κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, ήηαλ κφιηο 4,9% έλαληη 9,1% ζηελ Δ.Δ.-27 (3,7% έλαληη
8,9% ην 2012). Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ δελ αληαλαθινχλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ελφο κνληέινπ
ζηνρεπκέλεο επηιεθηηθήο θάιπςεο, θαζψο δελ πηνζεηνχλ εληαία ηηο αξρέο ηεο
επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο, πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ επηθέληξσζε ησλ
πφξσλ ζε θησρά άηνκα θαη λνηθνθπξηά. Σε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα,
επεθηείλνπλ ηε ρνξήγεζε παξνρψλ ζε άηνκα αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο αλάγθεο θαη ηελ ελδερφκελε έιιεηςε κέζσλ βηνπνξηζκνχ,
νδεγψληαο ζε θαηαζηάζεηο δηαθζνξάο θαη απάηεο.
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Δηδηθφηεξα, είλαη ζαθέο φηη ζηελ Διιάδα νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε
θίλδπλν θηψρεηαο δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο, θαζψο:


δελ έρεη ζεζκνζεηεζεί αθφκα έλα Γεληθφ Πξφγξακκα Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ
Δηζνδήκαηνο γηα θάζε άηνκν ζε θαηάζηαζε αλάγθεο



ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνληαη ζηε ρνξήγεζε επηδνκαηηθψλ
παξνρψλ θαη δελ θαιχπηνπλ νινθιεξσκέλα άιιεο αλάγθεο ησλ δηθαηνχρσλ



ην χςνο ησλ παξνρψλ δελ πεξηνξίδεη ζε ζεκαληηθή έθηαζε ηνλ θίλδπλν ηεο
θηψρεηαο9



ε απνζπαζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ δελ εμαζθαιίδεη ηελ
απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ησλ δηθαηνχρσλ ζε έλα παθέην βαζηθψλ πνηνηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη θαη πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε

θάπνην πξφγξακκα παξνρψλ

γηα

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ «θνηλσληθνχ

απνθιεηζκνχ»10, παξακέλνληαο εθηφο ηνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο
Σχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ γηα ηα πνξίζκαηα ηεο
δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ έηνπο
2013 (Γεθέκβξηνο 2014), ην πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο
κεηαβηβάζεηο (δειαδή κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη ησλ
ζπληάμεσλ ζην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ) αλέξρεηαη ζε 53,4%, ελψ,
φηαλ πεξηιακβάλνληαη κφλν νη ζπληάμεηο θαη φρη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα, κεηψλεηαη ζην
28%. Τν αλσηέξσ πνζνζηφ κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο αλέξρεηαη ζε 23,1%.
Όκσο, ελψ νη ζπληάμεηο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο θηψρεηαο θαηά 25,4
πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηα θνηλσληθά επηδφκαηα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο
θηψρεηαο θαηά 4,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
Τν πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (δειαδή κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζην ζπλνιηθφ
δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ) εθηηκάηαη ζε 89,5% γηα άηνκα ειηθίαο 65 εηψλ θαη
άλσ, ελψ πξηλ ηα θνηλσληθά επηδφκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ) εθηηκάηαη
ζην 19,2%. Αληίζηνηρα, ν θίλδπλνο θηψρεηαο πξηλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο γηα
άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ θαη ησλ
ζπληάμεσλ ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα) γηα απηή ηελ νκάδα ειηθηψλ, εθηηκάηαη ζην 45,8%, ελψ
φηαλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα, αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
ζπληάμεηο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα, εθηηκάηαη ζην 28,8%.
Οη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ) απνηεινχλ ην 44,6%
ηνπ ζπλνιηθνχ ηζνδχλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο, εθ ηνπ
νπνίνπ νη ζπληάμεηο αλαινγνχλ ζην 44%, ελψ ηα θνηλσληθά επηδφκαηα ζην 4,6%.
10
Οη παξνρέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ «θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» αληηζηνηρνχλ ζχκθσλα
κε ηελ κεζνδνινγία ηεο EUROSTAT ζε παξνρέο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο πξνο άηνκα κε
αλεπαξθείο πφξνπο (income support for inadequate resources) ή ζε παξνρέο πνπ
θαηεπζχλνληαη ζε επάισηεο νκάδεο κε ζθνπφ ηελ άκβιπλζε ηεο θηψρεηαο. Δπνκέλσο, ζηελ
θαηεγνξία απηή πξέπεη λα ππαρζνχλ:
9
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αζθάιεηαο. Σηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ζήκεξα π.ρ. νη κνλαρηθνί θησρνί
(κνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά) καθξνρξφληα άλεξγνη11, νη νπνίνη:


έρνπλ εμαληιήζεη ην δηθαίσκα ιήςεο ηνπ επηδφκαηνο καθξνρξφληα αλέξγσλ



δελ θαηνηθνχλ ζε Γήκν ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο «Εγγςημένο Κοινωνικό Ειζόδημα»12.
Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ, ε Ο.Κ.Δ. έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη ζε δηάθνξεο

Γλψκεο ηεο ηελ αλάγθε εθπφλεζεο κίαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο
Έληαμεο, πνπ ζα απνηειέζεη ην εξγαιείν

ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ

αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνθιήζεσλ:
α) άκεζε ζηφρεπζε ησλ (πεξηνξηζκέλσλ πιένλ) δεκφζησλ πφξσλ ζε νκάδεο ηνπ
πιεζπζκνχ κε αληηθεηκεληθά πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη
νηθνλνκηθφ ηζηφ
β) ζηαδηαθή εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα θησρά άηνκα θαη
λνηθνθπξηά.
Σηελ πξφζθαηε δε ππ. αξ. 301 Γλψκε Πξσηνβνπιίαο (Μάξηηνο 2014), ε
Ο.Κ.Δ. νξηνζέηεζε, κάιηζηα, ηηο θξίζηκεο επηρεηξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο κίαο
Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο:
i) λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ελφο εγγπεκέλνπ νξίνπ ζπληήξεζεο
α) ηα θαηεγνξηαθά πξνγξάκκαηα επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ πφξνπο
χζηεξα απφ έιεγρν εηζνδεκαηηθψλ θαη πεξηνπζηαθψλ πεγψλ (κε ηελ εμαίξεζε ησλ
αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ) ζε επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ
β) ηα πξνγξάκκαηα επηδνκαηηθήο ελίζρπζεο αλέξγσλ πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα
γ) ηα πξνγξάκκαηα δεκφζηαο αληίιεςεο
δ) ηα πξνγξάκκαηα θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ (tax credits) πνπ ρνξεγνχληαη χζηεξα
απφ έιεγρν πεξηνπζηαθψλ θαη εηζνδεκαηηθψλ πεγψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
ε) νη ζχλζεηεο δεκνγξαθηθέο παξνρέο.
11
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΤΑΤ, ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ
2014 ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ είρε μεπεξάζεη ην 1.350.000, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΟΑΔΓ ν αξηζκφο ησλ ιεπηψλ ηαθηηθνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο ην ίδην ηξίκελν ήηαλ
158.000 (έλαο ζηνπο ελλέα αλέξγνπο - πνζνζηφ 11,7%).
12
Σηηο 15 Ννεκβξίνπ 2014 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο «Εγγςημένο Κοινωνικό Ειζόδημα» κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηεο ππ. αξ. 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014
Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο &
Πξφλνηαο «Καθοπιζμψρ ηυν ψπυν και ηυν πποχποθέζευν εθαπμογήρ ηος πιλοηικοω
ππογπάμμαηορ Δλάσιζηο Δγγςημένο Διζψδημα», πνπ ζέηεη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζε έλα παθέην επηδνκαηηθψλ παξνρψλ, ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθψλ
πιενλεθηεκάησλ.
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ii) ζέζπηζε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο γηα θάζε άηνκν πνπ
δελ εξγάδεηαη θαη αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο έλα
αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο
iii) ζέζπηζε ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο θάιπςεο ησλ θησρψλ αλέξγσλ ρσξίο
αζθαιηζηηθή πξνζηαζία πνπ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο
ηνπο
iv) άκεζε επαλαθνξά ηνπ αθνξνινγήηνπ νξίνπ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν παηδί
ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ιακβάλνληαο επηπιένλ ππφςε
ηε Σπληαγκαηηθή επηηαγή πεξί εηδηθήο κέξηκλαο ηνπ Κξάηνπο γηα ηηο
πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο (άξζξν 21)
v) επαλεμέηαζε

φισλ

ησλ

θαηεγνξηαθψλ

πξνλνηαθψλ

πξνγξακκάησλ

εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ακέζσο κεηά ηελ σξίκαλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
αλάπηπμεο ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
βάζε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα (εηδηθή πξφβιεςε πξέπεη λα γίλεη γηα ηα
πξνλνηαθά πξνγξάκκαηα εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ΑκεΑ, πνπ ζηνρεχνπλ
ζηελ θάιπςε πξφζζεησλ αλαγθψλ πνπ πεγάδνπλ αλά θαηεγνξία
αλαπεξίαο πνπ αθνξνχλ) κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο
εμαηνκίθεπζεο ηεο αλάγθεο
vi) ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ θησρψλ
vii) αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
viii)

ζέζπηζε εηδηθψλ δεκνγξαθηθψλ κέηξσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε
λέσλ γελλήζεσλ ζηε ρψξα καο θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιχηεθλσλ
νηθνγελεηψλ, κε ζθνπφ ηελ έγθαηξε απνηξνπή κηαο δεκνγξαθηθήο
θαηάξξεπζεο

ix) κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζε φια ηα βαζηθά είδε βξεθηθήο θαη παηδηθήο θξνληίδαο,
φπσο ην γάια, νη πάλεο, ηα ζρνιηθά είδε θ.ά. κε επηηήξεζε ηεο αγνξάο
ψζηε ε κείσζε λα πεξάζεη πξαγκαηηθά σο φθεινο ζηηο νηθνγέλεηεο.
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4.

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Κνηλσληθήο Έληαμεο
To Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε εθπνλήζεθε ηνλ

Γεθέκβξην ηνπ 2014 απφ ηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Σπλνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο κε ηε
ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Δζληθή Σηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη
αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. Αμηνπνίεζε ζε ζεκαληηθή έθηαζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο
Μειέηεο «Ζ Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο»,
πνπ νξηνζέηεζε ην πιέγκα ησλ επηινγψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε
κίαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θαη
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαβηνχλ ζηελ
Διιάδα13.
To Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ηεθκεξηψλεη ηνπο
βαζηθνχο άμνλεο κίαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, πηνζεηψληαο
εχζηνρα ηηο αξρέο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ενεπγηηικήρ Ένηαξηρ ησλ εππαζψλ νκάδσλ
ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ ζπλδπάδεη ηελ επαξθή ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ
πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο
ππεξεζίεο θξνληίδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ ζηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ επάισησλ αηφκσλ, φζν θαη ηηο πηζαλέο
κεηαμχ ηνπο ζπλέξγεηεο.

Βι. Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, «Η Ππάζινη Βίβλορ για
ηην Δθνική ηπαηηγική Κοινυνικήρ Ένηαξηρ», Αζήλα, Ινχιηνο 2013. Η Μειέηε
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 Σηξαηεγηθήο ΔΔ 2020 γηα κία «Έμππλε, Βηψζηκε
θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε» , θαη ησλ ζρεηηθψλ Δκβιεκαηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ ηεο
(Βι. ηδίσο ηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο «Δςπυπαφκή Πλαηθψπμα για ηην καηαπολέμηζη
ηηρ θηϊσειαρ και ηος κοινυνικοω αποκλειζμοω - Ένα Δςπυπαφκψ Πλαίζιο για κοινυνική και
εδαθική ζςνοσή», COM(2010) 758/16.12.2010 θαη «ηοσεωονηαρ ζηιρ κοινυνικέρ επενδωζειρ
για ηην ανάπηςξη και ηη ζςνοσή - ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ εθαπμογήρ ηος Δςπυπαφκοω
Κοινυνικοω Σαμείος (2014-2020)», COM(2013) 83/20.2.2013.
13
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ηφρνη ηεο Δλεξγεηηθήο Έληαμεο
(α) ηήξημε ηνπ εηζνδήκαηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη αμηνπξεπέο βηνηηθφ επίπεδν
ησλ αλζξψπσλ ρσξίο επαξθείο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ
(β) χλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ελεξγεηηθψλ κέηξσλ απαζρφιεζεο
(γ) Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
παξνρή ζπκβνπιψλ, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θξνληίδαο, ςπρνινγηθήο θαη
θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο ζε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε αλάγθε απφ ηέηνηνπ
είδνπο ππεξεζίεο θαη δελ έρνπλ ηα κέζα ή ηε γλψζε λα σθειεζνχλ απφ απηέο

4.1.

Ζ ηνρνζεζία ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
Η

Δζληθή

Σηξαηεγηθή

απνηειεί

κία

Σηνρεπκέλε

Σηξαηεγηθή

πνπ

απνκαθξχλεηαη απφ παξαδνζηαθά κνληέια θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ
(αλεμάξηεηα

απφ

ηελ

ζέζε

ηνπ

αηφκνπ

ζηελ

αγνξά

εξγαζίαο,

ηελ

θνηλσληθναζθαιηζηηθή ηνπ πξνζηαζία θαη ηελ εηζνδεκαηηθή / πεξηνπζηαθή ηνπ
θαηάζηαζε) κέζσ δεκφζησλ κε αληαπνδνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ππεξεζηψλ. Υπφ
ην πξίζκα απηφ, ε Σηξαηεγηθή επηδηψθεη λα δηνρεηεχζεη πφξνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη
επθαηξίεο ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ
εμαηηίαο ηεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο:
 είηε απφ ίδηνπο πφξνπο (π.ρ. θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία)
 είηε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο
 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο.

4.2.

Οη επσθεινχκελνη ηεο ηξαηεγηθήο
Οη επσθεινχκελνη ηεο Σηνρεπκέλεο Σηξαηεγηθήο αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα θαη

νηθνγέλεηεο πνπ απεηινχληαη ή έρνπλ εγθισβηζζεί ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, κε βάζε ηελ αθφινπζε ηππνινγία:
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 πξφζσπα ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο
 παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ
 πξφζσπα

κε

απμεκέλνπο

θηλδχλνπο

θηψρεηαο

θαη

θνηλσληθνχ

απνθιεηζκνχ.

Οκάδεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Έληαμεο
Μνλαρηθά ελήιηθα άηνκα κε αηνκηθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν
φξην ζπληήξεζεο
Μαθξνρξφληα άλεξγνη κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο
Οηθνγέλεηεο κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ (κέιε πνπ δελ εξγάδνληαη νχηε
αλαδεηνχλ εξγαζία) κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην
εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο
Ζιηθησκέλνη άλσ ησλ 65 εηψλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο ή πξνλνηαθά
επηδφκαηα κε αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ ην εγγπεκέλν
φξην ζπληήξεζεο
Παηδηά ειηθίαο 0-17 εηψλ ζε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ
Πξφζσπα κε απμεκέλνπο θηλδχλνπο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ

4.3.

Ππιψλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο

Βάζεη ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ε
Δζληθή Σηξαηεγηθή δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο Ππιψλεο, πνπ νξηνζεηνχλ ηηο βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ πεξίνδν 2015-2020.
Κνηλσληθνπνιηηηθνί Ππιψλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
Κνηλσληθήο Έληαμεο
ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο»
ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο»
ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο»

18

Η εμεηδίθεπζε ησλ ηξηψλ Ππιψλσλ ηεο Σηξαηεγηθήο ζε Δπηρεηξεζηαθνχο
Άμνλεο κε ζπγθεθξηκέλεο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο θαη ζεκαηηθά Μέηξα
παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα 2 ηεο Παξνχζαο Γλψκεο.

4.4.

Θέζεηο ηεο Ο.Κ.Δ. επί ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Κνηλσληθήο
Έληαμεο
Η Ο.Κ.Δ. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δηφηη νη δηαρξνληθέο ζέζεηο ηεο γηα

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε
θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηνλίδεη φηη απνδέρεηαη ηελ επηινγή ηνπ
κνληέινπ ηεο Σηνρεπκέλεο Σηξαηεγηθήο ην νπνίν:
α) ελζσκαηψλεη ηζρπξέο δηαζηάζεηο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο
β) εμαζθαιίδεη πξνυπνζέζεηο ζεζκηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο
βησζηκφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ
γ) εμππεξεηεί ηελ ζηαδηαθή πιήξσζε ησλ ηξηψλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο14 (National Poverty Targets), φπσο έρνπλ νξηνζεηεζεί
θαη απνηππψλνληαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ15.

Δζληθνί Σηφρνη γηα ηε Φηψρεηα (ΔΠΜ, 2011):
 Μείσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα ή/θαη ηνλ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ θαηά 450.000 έσο ην 2020
 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα θαηά 100.000 έσο
ην 2020
 Αλάπηπμε ελφο «δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο» (social safety net) θαηά ηνπ
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε
βαζηθέο ππεξεζίεο (ηδίσο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζηέγαζεο θαη
εθπαίδεπζεο)
15
Βι. Διιεληθή Γεκνθξαηία / Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δθνικψ Ππψγπαμμα Μεηαππςθμίζευν
2011 – 2014 – Δλλάδα, 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. Σην πιαίζην ηνπ
Δ.Π.Μ., ν πιεζπζκφο πνπ απεηιείηαη απφ θηψρεηα ή/θαη απνθιεηζκφ νξίδεηαη ζχκθσλα
κε ηνπο εμήο δείθηεο: πνζνζηφ αηφκσλ πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα, πνζνζηφ αηφκσλ
κε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε θαη αηφκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ρακειήο έληαζεο
εξγαζίαο.
 (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
14
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Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ε πξνηεηλφκελε Δζληθή Σηξαηεγηθή εμππεξεηεί ηελ
πξνψζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο Ενεπγηηικήρ Ένηαξηρ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνχ16, πνπ ζπλδπάδεη ηελ επαξθή ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ πξνψζεζε
ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο
θξνληίδαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ελζσκάησζε ησλ επάισησλ αηφκσλ, φζν θαη ηηο πηζαλέο κεηαμχ ηνπο
ζπλέξγεηεο.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ άκεζε
εμεηδίθεπζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγή ηεο. Σην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο
Γλψκεο παξνπζηάδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηεο Ο.Κ.Δ. ζα πξέπεη λα
απνηειέζνπλ άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο, κε ζηφρν ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ έληαμε ησλ πιένλ επάισησλ νκάδσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.

(Πξφζβαζε ζε Πνηνηηθέο Υπεξεζίεο). Βι. ζρεηηθά Διιεληθή Γεκνθξαηία / Υπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ, Greek National Reforms Programme 2014, Απξίιηνο 2014, ζ. 46.
16
Η ζπδήηεζε πεξί ελεξγεηηθήο έληαμεο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ εγθαηληάζζεθε ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 2000 κε ηελ έθδνζε ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο «Να οικοδομήζοςμε μια
Δςπϊπη συπίρ αποκλειζμοωρ», COM (2000) 79/1.3.2000 θαη ζρεκαηνπνηήζεθε ην 2008 κε
ηελ έθδνζε ηεο Σχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο «Δνεπγηηική ένηαξη ηυν αηψμυν πος είναι
αποκλειζμένα απψ ηην αγοπά επγαζίαρ», COM(2008) 369/3.10.2008.
20

5.

Πξνθιήζεηο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε

Ζ ΟΚΔ ζεσξεί φηη ε εθπφλεζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα
ηελ Κνηλσληθή Έληαμε ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κία ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ησλ
πθηζηάκελσλ απνζπαζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη
ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, εηζάγνληαο έλα λέν αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν
άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο17, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο αλαπηπμηαθέο
δηαζηάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο18. Όπσο επηζεκαίλεηαη
ραξαθηεξηζηηθά ζην θείκελν ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή
Έληαμε19, ε Δζληθή Σηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο αληαλαθιά ηηο λέεο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ

Κνηλσληθνχ

Κξάηνπο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Θα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε έλα
επξχηεξν κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην κεηεμέιημεο ηνπ πθηζηάκελνπ ππνιεηκκαηηθνχ
κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζε εξγαιείν ηνπ Ενεπγηηικού Κοινωνικού
Κπάηοςρ, ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη αθελφο ζηελ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ησλ
εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, αθεηέξνπ ζηε ζχλδεζε ησλ δεκφζησλ θνηλσληθψλ
παξεκβάζεσλ κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο
απαζρφιεζεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000.

Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 19, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Η ηπαηηγική οπιοθεηεί ηα θαινψμενα ηηρ ανεπγίαρ, ηηρ θηϊσειαρ και ηος αποκλειζμοω ωρ μη
αποδεκηέρ ζωπεύζειρ ποικίλων μοπθών ζηέπηζηρ, πος θέηοςν ζε κίνδςνο ηην αξιοππεπή
διαβίυζη ηυν πολιηϊν, οδηγϊνηαρ ζςσνά ακψμα και ζε θαινψμενα πεπιθυπιοποίηζηρ και
παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ».
18
Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 23, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Η ζηοσοθεζία ηηρ ηπαηηγικήρ ανηανακλά ηιρ επενδςηικέρ διαζηάζειρ ηων δημόζιων
κοινωνικών δαπανών, καθϊρ αθενψρ επιηπέπει ηη διαηήπηζη ηυν πποηγοωμενυν επενδωζευν
ηηρ πολιηείαρ ή/και ηηρ αγοπάρ ζε ανθπϊπινο κεθάλαιο, αθεηέπος πποζθέπει ζηα άηομα
ππψζβαζη ζε βαζικά αγαθά και ςπηπεζίερ οικονομικοω ενδιαθέπονηορ (π.σ. ππψζβαζη ζε
ςπηπεζίερ και πποφψνηα σπημαηοπιζηυηικϊν ιδπςμάηυν, καθοδήγηζη πποχπολογιζμοω,
ζςμβοςλεςηική σπέοςρ), οι οποίερ ζςνήθυρ δεν αξιοποιοωνηαι αποηελεζμαηικά ακψμα και απψ
ομάδερ ηος πληθςζμοω συπίρ πποβλήμαηα διαβίυζηρ (π.σ. ςπεπσπευμένα νοικοκςπιά ςτηλοω
ειζοδήμαηορ)».
19
Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 17.
17
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5.1.

Ζ πξφθιεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εμεηδίθεπζεο ηεο ηξαηεγηθήο
Ωο θξίζηκν εξγαιείν εμεηδίθεπζεο ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο

πξνβιέπεηαη νξζά ην Σρέδην Γξάζεο20. Η ΟΚΔ ζεσξεί σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα
επηρεηξεζηαθήο ελδπλάκσζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ εθπφλεζε
θαη δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο
Κνηλσληθήο Έληαμεο, πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη επξεία ζπλαίλεζε γηα ηελ
πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη
ηνπ

θνηλσληθνχ

απνθιεηζκνχ

ζε

πεξηφδνπο

έληνλεο

νηθνλνκηθήο

θξίζεο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ρέδην Γξάζεο ζα απνηειέζεη ηνλ Οδηθφ Υάξηε αλάπηπμεο
ηεο ηξαηεγηθήο, νξηνζεηψληαο ηδίσο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο άκεζεο ή
κεζνπξφζεζκεο εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ Μέηξσλ.
Η απνδνρή ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο δελ πξέπεη λα
απνηειέζεη πεδίν πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αληηπαξαζέζεσλ. Σην πιαίζην απηφ, ε
ΟΚΔ επηζεκαίλεη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε ηε ξεηή αλαθνξά ηεο Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 4320/2015 «Ρςθμίζειρ για ηη λήτη
άμεζυν μέηπυν για ηην ανηιμεηϊπιζη ηηρ ανθπυπιζηικήρ κπίζηρ, ηην οπγάνυζη ηηρ
Κςβέπνηζηρ και ηυν Κςβεπνηηικϊν οπγάνυν και λοιπέρ διαηάξειρ», πνπ θαίλεηαη φηη
αμηνπνηεί ηδίσο ηε ζηνρνζεζία ηνπ Ππιψλα 1 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο
θηψρεηαο. Καη ηνχην γηαηί θαη ηα ηξία λέα πξνγξάκκαηα ηνπ Ν. 4320/2015
θαηεπζχλνληαη ξεηψο ζηελ πξνζηαζία αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ δηαβηνχλ ζε
ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο:
o Πξφγξακκα δσξεάλ επαλαζχλδεζεο θαη παξνρήο ξεχκαηνο - άξζξν 1 ηνπ
Νφκνπ 4320/2015
o Πξφγξακκα επηδφηεζεο ελνηθίνπ (αθνξά λέεο κηζζψζεηο ή αλαλεψζεηο
πθηζηάκελσλ κηζζψζεσλ κε λένπο φξνπο) αηφκσλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ
δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο - άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ 4320/2015

Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 6, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Σο σέδιο Γπάζηρ για ηην εξειδίκεςζη ηηρ Δθνικήρ ηπαηηγικήρ Κοινυνικήρ Ένηαξηρ θα
εκπονηθεί απψ ηην απμψδια Γιεωθςνζη Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ και Κοινυνικήρ ςνοσήρ ενηψρ
ηος ππϊηος εξαμήνος ηος 2015».
20

22

o Πξφγξακκα επηδφηεζεο ζίηηζεο (κε ηε κνξθή ειεθηξνληθήο θάξηαο γηα ηελ
πξνκήζεηα ηξνθίκσλ απφ θαηαζηήκαηα) - άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 4320/2015.

Ζ πξφθιεζε ηεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηεο ηξαηεγηθήο

5.2.

Σην θείκελν ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε
πξνζδηνξίδνληαη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηεο Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο κέζσ ησλ αθφινπζσλ παξεκβάζεσλ:
 Δηζαγσγή λέαο θνηλσληθήο ξήηξαο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο

αλαζεψξεζεο ηνπ Σπληάγκαηνο
 Υηνζέηεζε Νφκνπ - Πιαίζην γηα ην Δζληθφ Σχζηεκα Κνηλσληθήο Έληαμεο
 Υηνζέηεζε Νφκνπ - Πιαίζην γηα ην Δζληθφ Σχζηεκα Πξνζηαζίαο απφ ηελ

Αλεξγία
 Πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην ππεξεζληθφ δεζκεπηηθφ

θεθηεκέλν

Η ΟΚΔ ζεσξεί σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ζεζκηθήο ελδπλάκσζεο ησλ
πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηε δηαθνκκαηηθή πηνζέηεζε απφ ην Διιεληθφ
Κνηλνβνχιην ηνπ πξνηεηλφκελνπ Νφκνπ – Πιαηζίνπ πνπ ζα ζεζπίζεη ην Δζληθφ
χζηεκα Κνηλσληθήο Έληαμεο (ΔΣΚΔ),

ξπζκίδνληαο εληαία, νκνηφκνξθα θαη

νξηδφληηα ηα αθφινπζα πεδία:


νξηνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ
ηνπ Σπζηήκαηνο



θαηνρχξσζε ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ σθεινχκελσλ



ηππνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Σπζηήκαηνο



θαηνρχξσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα δηέπνπλ ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
παξεκβάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα



θαηνρχξσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ
ζπλεξγαζία θαη ηελ δηθηχσζε κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ
(θεξδνζθνπηθνχ θαη κε) ηνκέα.
23

Ωο ηδηαίηεξν πεδίν ξχζκηζεο πξνηείλεηαη απφ ηελ ΟΚΔ ε θαηνρχξσζε ελφο
εγγπεκέλνπ νξίνπ ζπληήξεζεο21, πνπ ζα επηηξέςεη ζηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο λα
ζηνρεχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνλνηαθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη πξαγκαηηθά ζε θαηάζηαζε αλάγθεο, απνθεχγνληαο ηελ
θαηαλνκή πφξσλ ππέξ νκάδσλ πίεζεο ή νκάδσλ πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο
αλάγθεο ηνπο απφ άιινπο δεκφζηνπο (π.ρ. θνηλσληθή αζθάιηζε) ή ηδησηηθνχο πφξνπο
(κηζζφο, πεξηνπζία). Η ζεζκνζέηεζε απηή ζα ακβιχλεη επίζεο ηηο αδπλακίεο
εζσηεξηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ έληαμε ζε
θαηεγνξηαθά πξνγξάκκαηα, θαζψο ε θαλνληζηηθή δηνίθεζε δελ πηνζεηεί κέρξη ζήκεξα
εληαίεο ηερληθέο ειέγρνπ ησλ εηζνδεκαηηθψλ πφξσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ
κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δχν πιένλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο ηελ πεξίνδν 2014-2015. Δλψ ε πξψηε
παξέκβαζε (εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Διάρηζην Δγγπεκέλν
Δηζφδεκα») εμεηάδεη ηο ππαγμαηικψ διαθέζιμο ειζψδημα ηυν αιηοωνηυν ηην πεπίοδο
εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ22, ε δεχηεξε παξέκβαζε (θνηλσληθά πξνγξάκκαηα ησλ
άξζξσλ 1-3 ηνπ Ν. 4320/2015)

εμεηάδεη ηα ειζοδήμαηα ηος 2013 με βάζη ηιρ

θοπολογικέρ δηλϊζειρ ηυν αιηοωνηυν23, πεξηνξίδνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ ηνλ αξηζκφ
ησλ δηθαηνχρσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πςειφ θίλδπλν αθξαίαο θηψρεηαο ηελ πεξίνδν
ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ (Απξίιηνο – Μάηνο 2015).
Παξάιιεια, ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ζπλδπαζζεί ε πηνζέηεζε ηνπ
Νφκνπ - Πιαίζην γηα ην Δζληθφ Σχζηεκα Κνηλσληθήο Έληαμεο κε άιιεο θξίζηκεο
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο:

Η Διιεληθή πνιηηεία δελ έρεη πηνζεηήζεη αθφκα έλα γεληθφ ζχζηεκα εγγπεκέλνπ νξίνπ
ζπληήξεζεο γηα θάζε άηνκν ζε θαηάζηαζε αλάγθεο, αιιά πξνσζεί θαηεγνξηαθέο
πξνζεγγίζεηο ππέξ νκάδσλ πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηα άξζξα 1-3 ηνπ Ν.
4320/2015 «Ρςθμίζειρ για ηη λήτη άμεζυν μέηπυν για ηην ανηιμεηϊπιζη ηηρ ανθπυπιζηικήρ
κπίζηρ, ηην οπγάνυζη ηηρ Κςβέπνηζηρ και ηυν Κςβεπνηηικϊν οπγάνυν και λοιπέρ διαηάξειρ».
22
Βι. ηηο ξήηξεο ηεο ππ. αξ. 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο «Καθοπιζμψρ ηυν ψπυν και
ηυν πποχποθέζευν εθαπμογήρ ηος πιλοηικοω ππογπάμμαηορ Δλάσιζηο Δγγςημένο Διζψδημα».
23
Βι. ηηο ξήηξεο ηεο ππ. αξ. 494/9.4.2015 Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καθοπιζμψρ
ειζοδημαηικϊν και πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν ηυν δικαιοωσυν, ηα απαιηοωμενα δικαιολογηηικά,
ηον σπψνο ςποβολήρ ηοςρ, ηοςρ θοπείρ, ηιρ ςπηπεζίερ και ηιρ διαδικαζίερ ελέγσος και
πιζηοποίηζηρ ηυν δικαιοωσυν, ηη ζωμππαξη με θοπείρ ηος δημψζιος και ιδιυηικοω ηομέα και
κάθε άλλη λεπηομέπεια για ηην εθαπμογή ηυν πςθμίζευν ηυν άπθπυν 1 έυρ 4 ηος Ν.
4320/2015».
21
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α) ε άκεζε ζεζκνζέηεζε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο γηα
θάζε άηνκν πνπ δελ εξγάδεηαη θαη αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο
έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο24, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή ή
εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο25.
β) ε επηθχξσζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Κνηλσληθνχ Υάξηε26 (1996) ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο27
γ) ε εηζαγσγή ελφο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ
θηλδχλνπ ηεο έιιεηςεο ζηέγεο, πνπ ζα θαηνρπξψζεη εθηφο ησλ άιισλ ηελ
απαγφξεπζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πξψηεο θαηνηθίαο απφ ηδηψηεο θαη ην δεκφζην γηα
δαλεηνιήπηεο πνπ πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ
επηδφκαηνο, θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη αδπλαηνχλ αληηθεηκεληθά λα
εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
δ) ε αλαζεψξεζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλσληθήο
έληαμεο (π.ρ. ην Ν.Γ. 57/1973 γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε απφξσλ, ν Ν.
4051/1960 γηα ηα απξνζηάηεπηα παηδηά, ν Ν. 1302/1982 γηα ηελ πξνζηαζία
αλαζθάιηζησλ κεηέξσλ, ν Ν. 1296/1982 γηα ηε «ζχληαμε» αλαζθαιίζησλ
ππεξειίθσλ, ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3329/2005 γηα ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ζην
πεδίν ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θιπ.)
ε) ε αλαζεψξεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2646/1998 γηα ην Δζληθφ Σχζηεκα Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο
ζη) ε αλάπηπμε ελφο Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πνηφηεηαο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ
(«Φάξηεο Πνηφηεηαο ησλ Κνηλσληθψλ Υπεξεζηψλ»), πνπ ζα εθαξκνζζεί ηφζν ζηνπο
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φζν θαη ζηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ (θεξδνζθνπηθνχ θαη
κε) ηνκέα
δ) ε ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ησλ ΟΣΑ (Πεξηθέξεηεο θαη Γήκνη) γηα
ηελ άζθεζε απνθεληξσκέλσλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο.
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 3.
25
Υπελζπκίδεηαη φηη ε Διιάδα θαη ε Οπγγαξία είλαη νη κφλεο ρψξεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
πνπ δελ εθαξκφδνπλ πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο.
26
Η Διιάδα έρεη ήδε ππνγξάςεη ηνλ Αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Φάξηε απφ ηηο 3
Μαΐνπ ηνπ 1996.
27
Βι. ηε ζρεηηθή γλψκε ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ην Σρέδην λφκνπ «Κχξσζε Αλαζεσξεκέλνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φάξηε».
24
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Ζ πξφθιεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βησζηκφηεηαο ηεο ηξαηεγηθήο

5.3.

Σην θείκελν ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε
πξνζδηνξίδνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο
Έληαμεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:
α) Πφξνη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
β) Πφξνη ππέξ ησλ ΟΤΑ Α’ θαη Β’ βαζκνχ (Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη θαη έζνδα απφ
αληαπνδνηηθά ηέιε)
γ) Πφξνη ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 θαη ηνπ ΣΔΣ 2014-2020
δ) Πφξνη απφ Γεληθά θαη Δηδηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ε) Πφξνη ηνπ Φξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ 20092014 θαη 2015-2020
ζη) Πφξνη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (π.ρ. Παγθφζκηα Τξάπεδα, Γηεζλήο Οξγάλσζε
Δξγαζίαο, Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο)
δ) Πφξνη απφ Γηεζλή Σχκθσλα / Πξσηφθνιια Σπλεξγαζίαο
ε) Ιδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ
επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη επηρεηξήζεηο
ζ) Ιδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ
η) Ιδησηηθνί πφξνη ζην πιαίζην αλάπηπμεο δξάζεσλ νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο
(δσξεέο θαη ρνξεγίεο).
Η ΟΚΔ ζεσξεί σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελδπλάκσζεο
ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηεηλνκέλσλ πεγψλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κε έκθαζε:
 ζηνπο πφξνπο ησλ αλψηεξσλ ζπληειεζηψλ ηεο Δηδηθήο Δηζθνξάο
Αιιειεγγχεο28
 ζηνπο πφξνπο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Πνιπηεινχο Γηαβίσζεο
 ζηνπο πφξνπο ηνπ θφξνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ
θαη ησλ repos ζε ηξάπεδεο θαη εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ
28

Δμαηηίαο ηεο πςειήο αλαδηαλεκεηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο.
26

 ζηνπο πφξνπο απφ ηα θεθάιαηα Αδξαλψλ Καηαζέζεσλ ζε πηζησηηθά
ηδξχκαηα
 ζηνπο πφξνπο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ησλ εζληθψλ θιεξνδνηεκάησλ (πεξηνπζίεο εζληθψλ επεξγεηψλ) θαη ησλ
ζρνιάδνπζσλ θιεξνλνκηψλ.
Η ΟΚΔ ζεσξεί σο πςειή πξνηεξαηφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελδπλάκσζεο
ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηεηλνκέλσλ πεγψλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 κέρξη ηηο 31.12.2015, επηζεκαίλνληαο
ηελ αλάγθε εθπφλεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ κίαο
αληηθεηκεληθήο εθ ησλ πζηέξσλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζήο ηνπο
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ αθελφο θαιέο πξαθηηθέο
επξχηεξεο εθαξκνγήο, αθεηέξνπ ζηξεβιψζεηο θαη αδπλακίεο ζεζκηθνχ θαη
επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ. Η Ο.Κ.Δ., σο ν ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο θνξέαο
δηεμαγσγήο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, εθθξάδεη ηε βνχιεζε ηεο λα αλαιάβεη ην
ζπληνληζκφ ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνπνηψληαο ηνπο πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ. Ωο πεδίν
έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο πξνηείλεηαη ν

Θεκαηηθφο Άμνλαο

Πξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (ΔΠ ΑΝΑΓ
2007-2013)», πνπ ζπζζψξεπζε ηελ πιεηνςεθία ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ 2017-2013 γηα
ηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ.
Η ΟΚΔ ζεσξεί σο πςειή πξνηεξαηφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελδπλάκσζεο
ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηεηλνκέλσλ πεγψλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, κε έκθαζε ζηνπο πφξνπο ηνπ
Θεκαηηθνχ

ηφρνπ

9

«Πξνψζεζε

ηεο

θνηλσληθήο

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο»

29

έληαμεο

θαη

ηεο

πνπ ζα πινπνηεζεί ζην

πιαίζην ησλ 13 Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΣΔΣ 2014-2020.
Δπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε άκεζεο εθπφλεζεο Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ
Κνηλσληθήο Έληαμεο απφ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κέζσ δηαδηθαζηψλ
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ελψ ππνγξακκίδεη ηελ ζθνπηκφηεηα εθπφλεζεο θαη Σνπηθψλ
ηξαηεγηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο απφ Γήκνπο κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ
ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ.
Τν ζχλνιν ηεο Δλσζηαθήο ελίζρπζεο πξνο ηελ Διιάδα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Θεκαηηθνχ
Σηφρνπ 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
Σπλδξνκήο).
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Παξάιιεια, ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο θαη ησλ πφξσλ
απφ ηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ θέινπο ηνπ ΔΣΠΑ
2014-2020, πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε βησζηκφηεηα εηδηθψλ δξάζεσλ ηεο
Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο30.
Η ΟΚΔ ζεσξεί σο πςειή πξνηεξαηφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελδπλάκσζεο
ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πξνηεηλνκέλσλ πεγψλ απφ άιια Σακεία ηεο ΔΔ, κε έκθαζε ζηελ άκεζε
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Επιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Υλικήρ Σςνδπομήρ
ππορ Απόποςρ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 330.000.000 επξψ, πνπ ζα θαιχςεη ζε
πξψηε θάζε 165.000 άπνξεο νηθνγέλεηεο κε πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ
Απφξσλ.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πεγψλ
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δζληθήο Σηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο, ε ΟΚΔ αλαγλσξίδεη
ηελ αλάγθε άκεζεο δεκηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Σακείνπ Κνηλσληθήο Έληαμεο31, πνπ
ζα επηηξέςεη ηδίσο ηε ζπζζψξεπζε λέσλ πφξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο ηεο Σηξαηεγηθήο (π.ρ. πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ ηξαηεγηθψλ
Δπελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο)32.
Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 102, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Η αναλςηική καηαγπαθή και αξιοποίηζη ηυν ζσεηικϊν σπημαηοδοηικϊν εςκαιπιϊν θα
αποηελέζει ανηικείμενο κοινήρ ππυηοβοςλίαρ ηυν Τποςπγείυν Ανάπηςξηρ &
Ανηαγυνιζηικψηηηαρ και Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππψνοιαρ ζηο ππϊηο εξάμηνο
ηος 2015».
31
Βι. ζρεηηθά Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Δθνικψ ηπαηηγικψ
Πλαίζιο για ηην Κοινυνική Ένηαξη, Γεθέκβξηνο 2014, ζ. 122, πνπ ηνλίδεη φηη:
«Σο Δθνικψ Σαμείο Κοινυνικήρ Ένηαξηρ λειηοςπγεί υρ εποπηεςψμενορ θοπέαρ ηος Τποςπγείος
Δπγαζίαρ, Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ & Ππψνοιαρ, σπημαηοδοηείηαι απψ δημψζιοςρ (εθνικοωρ και
ςπεπεθνικοωρ πψποςρ) και ιδιυηικοωρ πψποςρ και αζκεί ηιρ ακψλοςθερ απμοδιψηηηερ:
 ζςζηημαηική παπακολοωθηζη και διασείπιζη ηυν σπημαηοδοηικϊν επγαλείυν για ηην
βιϊζιμη ανάπηςξη ηος Δθνικοω ςζηήμαηορ Κοινυνικήρ Ένηαξηρ,
 αξιοποίηζη νέυν εζυηεπικϊν και εξυηεπικϊν πηγϊν σπημαηοδψηηζηρ ηος Δθνικοω
ςζηήμαηορ».
32
Τν λέν Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνβιέπεη ηελ θηλεηνπνίεζε
ηνπιάρηζηνλ 315 δηζ. επξψ ζπκπιεξσκαηηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ
πεξίνδν 2016-2018, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, πνπ ζα
βαζίδεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο ππιψλεο:
 ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαίξηνπο ηνκείο, φπσο νη ππνδνκέο, ε εθπαίδεπζε, ε
έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία
 αλαλεσκέλε δέζκεπζε γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο
 επηδίσμε δεκνζηνλνκηθήο ππεπζπλφηεηαο.
30
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
Πίλαθαο 2
Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο

Καηεγνξία

2013

2012

2011

2010

2009

Γπλαίθεο

23,8% 22,5% 21,9% 20,9% 20,2%

Άλδξεο

22,4% 23,6% 20,9% 19,3% 19,1%

Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά κε ζήιπ κέινο

22,9% 24,1% 25,8% 27,7% 28,3%

Μνλνπξφζσπα λνηθνθπξηά κε άξξελ κέινο

21,8% 19,3% 24,3% 26,3% 23,0%

Άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ

15,1% 17,2% 23,6% 21,3% 21,4%

Άηνκα ειηθίαο έσο 17 εηψλ

28,8% 26,9% 23,7% 23,0% 23,7%

Άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηψλ

17,2% 20,0% 27,5% 25,5% 23,9%

Άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 75 εηψλ

23,7% 23,4% 20,8% 19,6% 19,3%

Μνλνγνλετθά λνηθνθπξηά κε ηνπιάρηζηνλ έλα
εμαξηψκελν παηδί
Ννηθνθπξηά κε δχν γνλείο θαη έλα εμαξηψκελν
παηδί

37,2% 66,0% 43,2% 33,4% 32,1%

20,2% 25,3% 17,7% 21,6% 22,3%

Δξγαδφκελνη

13,1% 15,1% 11,9% 13,8% 13,8%

Δξγαδφκελνη κε πιήξε απαζρφιεζε

10,7% 13,4% 10,4% 11,7% 12,5%

Δξγαδφκελνη κε κεξηθή απαζρφιεζε

27,0% 27,3% 21,4% 29,4% 26,9%

Οηθνλνκηθά κε ελεξγνί (δελ πεξηιακβάλνληαη νη
ζπληαμηνχρνη)
Άλεξγνη

30,2% 33,3% 30,0% 27,4% 26,5%
46,5% 45,8% 44,0% 38,5% 38,1%

Πεγή: ΔΛΣΤΑΤ, Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ εηψλ
2009-2013

Βι. Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο COM(2014)903/26.11.2014.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
Ππιψλεο θαη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο
Έληαμεο
Βάζεη ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε, ε
Δζληθή Σηξαηεγηθή δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο Ππιψλεο, πνπ νξηνζεηνχλ ηηο βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο δξάζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο ηελ πεξίνδν 2015-2020.
Κνηλσληθνπνιηηηθνί Ππιψλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
Κνηλσληθήο Έληαμεο
ΠΥΛΩΝΑΣ 1 «Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο»
ΠΥΛΩΝΑΣ 2 «Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο»
ΠΥΛΩΝΑΣ 3 «Αγνξά εξγαζίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο»

Απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε, νη ηξεηο Ππιψλεο ηεο Σηξαηεγηθήο εμεηδηθεχνληαη
κε ηα βαζηθά εξγαιεία εμππεξέηεζεο ησλ Σηφρσλ ηεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη σο
παθέηα παξεκβάζεσλ («Δπηρεηξεζηαθνί Άμνλεο»):


Παθέην θαηαπνιέκεζεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο



Παθέην πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ



Παθέην πξνψζεζεο ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ



Παθέην θαιήο δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο.

Οη Δπηρεηξεζηαθνί Άμνλεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο
Κνηλσληθήο Έληαμεο
(α) Καηαπνιέκεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (Ππιψλαο 1 /
Ππιψλαο 2)
(β) Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ
παηδηψλ (Ππιψλαο 1 / Ππιψλαο 2)
(γ) Πξνψζεζε ηεο έληαμεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ
(Ππιψλαο 1 / Ππιψλαο 2 / Ππιψλαο 3)
(δ) Καιή δηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο
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Οη
Δπηρεηξεζηαθνί
Άμνλεο
εμππεξεηνχληαη
κε
ζπγθεθξηκέλεο
Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο, νη νπνίεο πξνσζνχληαη κε ζεκαηηθά Μέηξα.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΑΞΟΝΑ 1. Καηαπνιέκεζε ηεο Αθξαίαο Φηψρεηαο
Ο Άμνλαο 1 ηεο Σηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ
βηψλνπλ ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο, 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 ςψηλήρ δημόζιαρ
πποηεπαιόηηηαρ, θαζψο παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ θαη ηελ
κεγαιχηεξε αλάγθε ππνζηήξημεο απφ ηηο νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο ηεο θνηλσληθήο
δηνίθεζεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο.
Τα Μέηξα ηνπ Άμνλα 1 δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο δχν Πξνηεξαηφηεηεο
Πνιηηηθψλ:
 Πξφζβαζε ζε Βαζηθά Αγαζά
 Πξφζβαζε ζε Δπαξθείο Πφξνπο.

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Άμνλα 1 ηεο ηξαηεγηθήο
Πξνηεξαηφηεηα

1.1: Πξφζβαζε ζε Βαζηθά
Αγαζά

1.2: Πξφζβαζε ζε
Δπαξθείο Πφξνπο

Μέηξν
1.1.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθά είδε δηαβίσζεο
1.1.2. Πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε
1.1.3. Αληηκεηψπηζε θξίζεσλ
1.1.4. Πξφζβαζε ζε θαηάιιειε ζηέγε
1.1.5. Πξφζβαζε ζε ελέξγεηα
1.1.6. Πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα
1.1.7. Πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε
1.1.8. Πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο
πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο
1.2.1. Πηινηηθή εθαξκνγή ελφο Γεληθνχ
Πξνγξάκκαηνο Διαρίζηνπ Δγγπεκέλνπ
Δηζνδήκαηνο
1.2.2. Θεζκνζέηεζε ελφο Γεληθνχ πζηήκαηνο
Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο
1.2.3. Δπηδνκαηηθή θάιπςε αλαγθψλ νηθηαθήο
ζέξκαλζεο
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΑΞΟΝΑ
Απνθιεηζκνχ ησλ Παηδηψλ

2.

Πξφιεςε

θαη

Καηαπνιέκεζε

ηνπ

Ο Άμνλαο 2 ηεο Σηξαηεγηθήο εζηηάδεη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηηο
εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θηψρεηα ζηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη
ςπρνινγηθή ηνπο αλάπηπμε θαη, ζπλεπψο, ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμειηρζνχλ
κειινληηθά ζε πγηείο θαη απηνδχλακνπο ελήιηθεο. Υπφ απηφ ην πξίζκα, ηα παηδηά (017 εηψλ) πνπ κεγαιψλνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο βηψλνληαο πνιιαπιέο ζηεξήζεηο θαη
κεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ομάδα ςψηλήρ δημόζιαρ πποηεπαιόηηηαρ.
Τα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο Πξνηεξαηφηεηεο
Πνιηηηθψλ:
 Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο
 Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο
 Πξφζβαζε ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Άμνλα 2 ηεο ηξαηεγηθήο
Πξνηεξαηφηεηα
2.1: Πξφζβαζε ζε Οηθνλνκηθνχο
Πφξνπο

2.2: Πξφζβαζε ζε Οηθνλνκηθά
Πξνζηηέο θαη Πνηνηηθέο Τπεξεζίεο

2.3: Πξφζβαζε ζηελ Τπνρξεσηηθή
Δθπαίδεπζε

Μέηξν
2.1.1. Πξφζβαζε ζην επίδνκα απξνζηάηεπησλ
παηδηψλ
2.1.2. Πξφζβαζε ζην εληαίν επίδνκα ζηήξημεο ηέθλσλ
2.1.3. Πξφζβαζε ζην επίδνκα ζηήξημεο Σξίηεθλσλ
θαη Πνιχηεθλσλ
2.2.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο αγσγήο
2.2.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο
2.2.3. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο
θξνληίδαο
2.2.4. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο θιεηζηήο
θξνληίδαο
2.2.5. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο,
απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο
2.2.6. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
θιεηζηήο θξνληίδαο
2.2.7. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο Ννκηθήο
πλδξνκήο
2.3.1. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πξνζρνιηθήο
εθπαίδεπζεο
2.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
2.3.3. Δηδηθή αγσγή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία
2.3.4. Δθπαηδεπηηθή Έληαμε παηδηψλ Ρνκά
2.3.5. Καηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΑΞΟΝΑ 3. Πξνψζεζε ηεο Έληαμεο

Ο Άμνλαο 3 ηεο Σηξαηεγηθήο 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. Υπνθείκελα 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.

Τα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο Πξνηεξαηφηεηεο
Πνιηηηθψλ:
 Δλίζρπζε εηζνδεκαηηθψλ πφξσλ ησλ αλέξγσλ
 Πξφζβαζε ησλ αλέξγσλ ζε ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά

εξγαζίαο
 Πξφζβαζε αλέξγσλ κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζκνχ θαη άιισλ

νκάδσλ ζε νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο.
Βαζηθέο νκάδεο ζηφρνπ ηνπ Άμνλα είλαη:
(α) Οη άλεξγνη κε βάζε ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε:
 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ
 κέιε νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο θαη νη ζχδπγνη απηψλ είλαη

εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ
 εγγεγξακκέλνη άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ, κέιε κνλνγνλετθψλ

νηθνγελεηψλ, ζηηο νπνίεο δελ εξγάδεηαη θαλείο
 εγγεγξακκέλνη λένη άλεξγνη (18 έσο 29 εηψλ) ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ

ΟΑΔΓ
 εγγεγξακκέλνη καθξνρξφληα άλεξγνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ
 άλεξγνη πηπρηνχρνη ΑΔΙ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ.

(β) Δλήιηθεο πνπ δελ είλαη ηθαλνί θαη δηαζέζηκνη γηα εξγαζία ζχκθσλα κε ην
πθηζηάκελν πιαίζην ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ηνπ Γηθαίνπ ηεο Υγείαο, ηνπ Δξγαηηθνχ
Γηθαίνπ θαη ηνπ Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
(γ) Φησρνί εξγαδφκελνη κε ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
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Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Άμνλα 3 ηεο ηξαηεγηθήο
Πξνηεξαηφηεηα
3.1: Δλίζρπζε εηζνδεκαηηθψλ
πφξσλ ησλ αλέξγσλ

3.2: Πξφζβαζε ησλ αλέξγσλ ζε
ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο

3.3: Πξφζβαζε αλέξγσλ κε
ζσξεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
απνθιεηζκνχ θαη άιισλ νκάδσλ ζε
νηθνλνκηθά πξνζηηέο θαη πνηνηηθέο
ππεξεζίεο

Μέηξν
3.1.1. Πξφζβαζε ζην Δπίδνκα Μαθξνρξνλίσο
Αλέξγσλ
3.1.2. Πξφζβαζε ζε εηδηθά επηδφκαηα γηα
επάισηεο νκάδεο αλέξγσλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο

3.2.1. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ
ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη
άηππεο κάζεζεο
3.2.2. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ
ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ
απαζρφιεζεο
3.2.3. Πξφζβαζε ησλ επάισησλ νκάδσλ αλέξγσλ
ζε δξάζεηο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

3.3.1. Πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο αλνηθηήο
θξνληίδαο
3.3.2. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη’ νίθνλ
θξνληίδαο
3.3.3. Πξφιεςε ηεο παξαπνκπήο ζε δνκέο
θιεηζηήο θξνληίδαο
3.3.4. Πξνψζεζε ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο,
απνθαηάζηαζεο θαη επαλέληαμεο
3.3.5. Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ
θιεηζηήο θξνληίδαο
3.3.6. Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο
θεξεγγπφηεηαο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΑΞΟΝΑ 4. Καιή Γηαθπβέξλεζε ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο

Ο Άμνλαο 4 πεξηέρεη παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο θαη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο
εθαξκνγήο ηεο Σηξαηεγηθήο. Τα Μέηξα ηνπ Άμνλα δηαξζξψλνληαη ζηηο αθφινπζεο
ηξεηο Πξνηεξαηφηεηεο Πνιηηηθήο:


Σπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο



Πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο



Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο.
Πίλαθαο 4. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ Άμνλα 4 ηεο ηξαηεγηθήο
Πξνηεξαηφηεηα

Μέηξν

4.1.1. Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηνλ
4.1: πληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο
έληαμεο
4.1.2. Πεξηθεξεηαθά Παξαηεξεηήξηα Έληαμεο
4.1.3. Παξαηεξεηήξην Φνξέσλ Κνηλσληθήο
Φξνληίδαο θαη Αιιειεγγχεο

4.2: Πνηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ
έληαμεο

4.3: Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ησλ πνιηηηθψλ έληαμεο

4.2.1. Υάξηεο Πνηφηεηαο Κνηλσληθψλ
Τπεξεζηψλ
4.2.2. Γίθηπα Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο
4.3.1. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
4.3.2. Αλάπηπμε ηνπ Κνηλσληθνχ
Πινπξαιηζκνχ
4.3.3. Αλάπηπμε ηεο Βαζηθήο θαη
Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζην πεδίν ησλ
πνιηηηθψλ έληαμεο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3
Πξνηάζεηο ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ηνπο Άμνλεο ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Διάρηζηνπ
Δηζνδήκαηνο (Γλψκε 301, Μάξηηνο 2014)
Α.

Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο

Τν πεξηερφκελν ηνπ ζπζηήκαηνο πηνζεηεί ηηο γεληθέο αξρέο ησλ
ελεξγεηηθψλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, εμαζθαιίδνληαο - παξάιιεια κε ηελ
εηζνδεκαηηθή ζηήξημε - ηελ δηαζχλδεζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ κειψλ ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο πγείαο, πξνψζεζεο ζηελ απαζρφιεζε,
εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, απνζθνπψληαο ζηελ νινθιεξσκέλε
αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
- Τα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο
εμήο:
- απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα ειηθίαο απφ δεθανθηψ (18) έσο εμήληα πέληε (65)
εηψλ ή ζε αλήιηθνπο κε εμαξηψκελα κέιε πνπ δελ ζπληεξνχληαη απφ ηνπο γνλείο
ηνπο
- θαιχπηεη πξφζσπα ηθαλά θαη δηαζέζηκα πξνο εξγαζία ή πξφζσπα πνπ δελ
κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ εμαηηίαο αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ (άηνκα κε αλαπεξίεο,
άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο θ.ιπ.)
- ε ππαγσγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ
πιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ (έιιεηςε απαζρφιεζεο, ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηθαηνχρνπ θ.ιπ.)
- νη ρξεκαηηθέο παξνρέο ηνπ δελ είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη
θαηαβάιινληαη ζε κεληαία βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερνπζψλ αλαγθψλ
ησλ δηθαηνχρσλ
- ε ρνξήγεζε ησλ παξνρψλ δελ είλαη απεξηφξηζηε αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ
εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο) θαη ηνπ
πξνθίι ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (απαζρφιεζε ηνπ δηθαηνχρνπ, κεηαβνιή ηνπ
νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ θ.ιπ.)
- ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε πνιηηηθέο
θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο (επαλ)έληαμεο.

θξνληίδαο,

ελεξγνπνίεζεο,
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Β.

Οη επσθεινχκελνη ηνπ ζπζηήκαηνο

Τν ζχζηεκα απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ ή
λνηθνθπξηψλ, ην εηζφδεκα ησλ νπνίσλ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ
αλαγθψλ επηβίσζεο θαη θπκαίλεηαη θάησ απφ ην εγγπεκέλν φξην ζπληήξεζεο.
Πξνζαλαηνιίδεηαη, επνκέλσο, λα θαιχςεη επηθνπξηθά θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ
πνπ αληηκεησπίδνπλ απμεκέλνπο θηλδχλνπο θαη αλάγθεο.
Γηθαηνχρνη λα εληαρζνχλ ζην Πξφγξακκα είλαη νη Έιιελεο πνιίηεο,
πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ
δηκεξείο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο (κε βάζε ην
θαζεζηψο ηεο ακνηβαηφηεηαο) ή πνιπκεξείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ
ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην, ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2003/109/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003
ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ
δηακέλνληεο (ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην Π.Γ. 150/2006),
θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ
Διιάδα, εθφζνλ πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
-

ν ελδηαθεξφκελνο είλαη ειηθίαο 18 έσο 65 εηψλ

- ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ θπκαίλεηαη θάησ απφ ην ειάρηζην φξην ζπληήξεζεο
(ην πνζφ απηφ επαπμάλεηαη θαηά 70% - 100% γηα θάζε ελήιηθν θαη θαηά 50% γηα
θάζε αλήιηθν πξνζηαηεπφκελν κέινο)
- δελ απαζρνιείηαη κε θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (κε ηελ
εμαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ηνπ Ν. 2716/1999 ή Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη άιινπο Φνξείο
Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Ν. 4019/2011)
- δελ
ιακβάλεη
επίδνκα
θνηλσληθναζθαιηζηηθή παξνρή)

ηαθηηθήο

αλεξγίαο

(αληαπνδνηηθή

- δελ ιακβάλεη θχξηα ζχληαμε απφ νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία θαη ην χςνο ηεο ζχληαμεο)
- ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη
θαηάξηηζεο (εμαηξνχληαη πξφζσπα πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ γηα
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο), απνδερφκελνο ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε θελήο ζέζεο
εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ΟΑΔΓ
- έρεη εμαληιήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ρνξήγεζεο άιινπ ηζνδχλακνπ
επηδφκαηνο απφ θνξείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
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- παξέρεη φια ηα απνδεηθηηθά πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, ελψ ελεκεξψλεη ηελ
αξκφδηα ππεξεζία γηα κεηαβνιή ηνπ αηνκηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο
Γ.

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο

Τν ζχζηεκα πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε εηζνδεκαηηθψλ παξνρψλ θαη
ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο, πνπ ζπλδπάδνληαη κε ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο
ησλ δηθαηνχρσλ, ψζηε λα εκπιαθνχλ κε δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο ζηηο δηαδηθαζίεο
απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο.
Γ1.

Οη εηζνδεκαηηθέο παξνρέο

Τν χςνο ηεο παξνρήο ηνπ ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ εγγπεκέλνπ νξίνπ ζπληήξεζεο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ
εηζνδεκάησλ ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σπλεπψο ην πνζφ ηεο
παξνρήο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εγγπεκέλνπ νξίνπ
γηα θάζε ηχπν λνηθνθπξηνχ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Ωο
εηζφδεκα αλαθνξάο ζεσξείηαη ην «θαζαξφ» νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην νπνίν
δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ελψ γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή θνξνινγηθήο
δήισζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Η παξνρή ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο ρνξεγείηαη θάζε κήλα.
Η θαηαβνιή αξρίδεη ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα κεηά ην κήλα έληαμεο ηνπ
δηθαηνχρνπ ζην Πξφγξακκα θαη ηεξκαηίδεηαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα εληφο
ηνπ νπνίνπ ν δηθαηνχρνο απεληάζζεηαη απφ ην Πξφγξακκα. Γεδνκέλνπ φηη νη
δηθαηνχρνη ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελέξγεηεο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ ηνπο γηα ηελ
(επαλ)έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ρνξήγεζε ηεο παξνρήο αλαζηέιιεηαη
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν δηθαηνχρνο αδηθαηνιφγεηα δελ
ζπκκεηέρεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ή δελ
δέρεηαη λα απαζρνιεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο πνπ ζα ηνπ πξνηείλεη ν
ΟΑΔΓ.

Γ2.

Οη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο

Πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί κφλν ε βξαρππξφζεζκε
εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ησλ δηθαηνχρσλ αιιά θαη ε νινθιεξσκέλε θνηλσληθή
ηνπο έληαμε. Σην πιαίζην απηφ, ε ζχλδεζε ηεο ρνξήγεζεο ρξεκαηηθψλ παξνρψλ
κε νινθιεξσκέλα κέηξα θάιπςεο βαζηθψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ζπκβάιιεη ζηελ
πξφιεςε / άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ.
Οη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή
ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ ηεο εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο ή / θαη
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ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο
δπλαηήο ιχζεο γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ε νπνία θαηά θαλφλα
κπνξεί λα πξνζθεξζεί απφ ηηο δνκέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θ.ιπ. Με βάζε ηηο λέεο απαηηήζεηο,
θαιχπηνπλ θαη ηηο πεξηπηψζεηο ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ πνπ αδπλαηνχλ, ζε
καθξνρξφληα βάζε, λα εμνθιήζνπλ ην ζχλνιν ησλ ρξεψλ ηνπο, παξέρνληαο
πξφζβαζε ζε εηδηθή ελεκέξσζε ζπκβνπιεπηηθήο ρξένπο, εμεηδηθεπκέλε
ππνζηήξημε θαη λνκηθή ζπλδξνκή.

Γ3.

Οη ππεξεζίεο ελεξγνπνίεζεο

Η ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε αθνξά ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ησλ
ρξεκαηηθψλ παξνρψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εξγαζζνχλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ
ελίζρπζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ήζνπο, ηελ ηαθηηθή επαιήζεπζε θαη
παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ ρνξήγεζε
εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θ.ιπ.
Υπφ ην πξίζκα απηφ, νη δηθαηνχρνη παξαπέκπνληαη ζε κέηξα ελεξγεηηθήο
ζηήξημεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θάιπςε πξνηεηλφκελεο ζέζεο εξγαζίαο, ηε
ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηελ επηζηξνθή ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ίδξπζε ζπκβαηηθψλ /
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ.
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