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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Στόχος και αντικείμενο της Μελέτης 

Η Μελέτη με αντικείμενο «Οι νέες προνοιακές πολιτικές καταπολέμησης της 
φτώχειας» αντιστοιχεί σε ένα εργαλείο επιστημονικής υποστήριξης της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (2000-2006) για την εξειδίκευση / τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου 
πλέγματος πολιτικών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
καταπολέμηση της φτώχειας στο πλαίσιο της γενικότερης διαδικασίας επίτευξης των 
προτεραιοτήτων της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Στόχος της 
Μελέτης είναι η ανάπτυξη των βασικών αξόνων δράσης του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 2007 – 2013 στο πεδίο των προνοιακών 
πολιτικών που αποβλέπουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της εισοδηματικής 
φτώχειας. Ειδικότερα, η Μελέτη θα προχωρήσει στην οριοθέτηση και τεκμηρίωση 
των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
θα εξειδικεύσει τις παρεμβάσεις σε θεσμικό, επιχειρησιακό και χρηματοδοτικό 
επίπεδο. 
 

2. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας για την εκπόνηση του Παραδοτέου  

Το μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας για την εκπόνηση του Παραδοτέου Β’ 
στηρίχθηκε σε σύνθετες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποίησαν τη 
νομική μέθοδο για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 
υφιστάμενες προνοιακές πολιτικές επιδοματικής ενίσχυσης, τη συγκριτική μέθοδο 
κοινωνικής πολιτικής για την παρουσίαση των βασικών διαστάσεων 
αντιπροσωπευτικών προνοιακών μοντέλων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιφέρειας 
και την εμπειρική μέθοδο για την συλλογή πρωτογενών στοιχείων που αφορούν 
βασικές παραμέτρους λειτουργίας του προνοιακού συστήματος. Οι προσεγγίσεις 
αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών ακόλουθων σταδίων.  

α) Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη θεωρητική και θεσμική επεξεργασία των 
προνοιακών πολιτικών επιδοματικής ενίσχυσης στη χώρα μας, καθώς και την 
ανάλυση αντιπροσωπευτικών εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. 
Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα ακόλουθα ζητήματα: 

 τυποποίηση των θεωρητικών αξόνων για τις αρχές και τους μηχανισμούς των 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας με βάση την επισκόπηση της σχετικής 
ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στο πεδίο των προνοιακών πολιτικών 

 ανάλυση του θεσμικού πλαισίου άσκησης πολιτικών επιδοματικής ενίσχυσης 
στην Ελλάδα, με βάση τις υφιστάμενες πηγές δικαίου και τις τεχνικές 
εφαρμογής τους 
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 ανάλυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου άσκησης των προνοιακών 
πολιτικών στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας 

 καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων που υλοποιούνται 
από φορείς του δημόσιου τομέα πρόνοιας. 

β) Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε την ανάλυση αντιπροσωπευτικών εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσαν τα 
ακόλουθα ζητήματα: 

 επισκόπηση βιβλιογραφικών και άλλων πηγών για την λειτουργία προνοιακών 
πολιτικών σε άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
καινοτόμων προγραμμάτων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας  

 εντοπισμός και τεκμηρίωση καλών πρακτικών στο πεδίο της κοινωνικής 
φροντίδας. 

γ) Το τρίτο στάδιο περιλάμβανε την εκπόνηση σύνθετων μοντέλων επιδοματικής 
ενίσχυσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στο πλαίσιο της λειτουργίας του του 
προνοιακού συστήματος. Τα μοντέλα επεξεργάσθηκαν σε θεσμικό, επιχειρησιακό και 
χρηματοδοτικό επίπεδο, ώστε να αξιοποιηθούν ως χρήσιμα υποδείγματα πολιτικής 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 

3. Η διάρθρωση του Παραδοτέου 

Η μελέτη διαρθρώνεται από άποψη περιεχομένου σε δύο Τμήματα, που αντιστοιχούν 
στους βασικούς άξονες της έρευνας. 

α) Το Τμήμα I περιγράφει τις κύριες διαστάσεις του πλαισίου ανάπτυξης των νέων 
προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας υπό το πρίσμα της αξιολόγησης 
των προνοιακών παρεμβάσεων για την κατοχύρωση ελαχίστων ορίων διαβίωσης. Η 
συστηματική ανάλυση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που εφαρμόζεται 
στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αποδεικνύει ότι δεν έχει υιοθετηθεί ένα 
γενικό πρόγραμμα ελαχίστου εισοδήματος για την κάλυψη κάθε ατόμου χωρίς 
επαρκείς πόρους συντήρησης. Αντίθετα, εφαρμόζονται κατηγοριακά προγράμματα 
που προσανατολίζονται στην προστασία συγκεκριμένων ομάδων στόχων με βάση 
κυρίως τα βιολογικά ή κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και όχι την έκταση της 
οικονομικής τους αδυναμίας. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται τη διαιώνιση κενών 
προστασίας, καθώς στην πράξη υπάρχουν κατηγορίες προσώπων που αδυνατούν να 
καλυφθούν από κάποιο υφιστάμενο πρόγραμμα. 

Η αξιολόγηση των πολιτικών συνοδεύεται από την επεξεργασία των υποδειγμάτων 
προνοιακών πολιτικών επιδοματικής ενίσχυσης, που κατατάσσονται σε δύο θεματικές 
κατηγορίες: (α) παρεμβάσεις πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών εταίρων για την 
θεσμοθέτηση νέων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και (β) προτάσεις που 
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έχουν αναπτυχθεί από ερευνητικούς φορείς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής 
κοινότητας αναφορικά με τις προνοιακές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας.  

Από θεματική άποψη, το Τμήμα I διαρθρώνεται στα ακόλουθα Κεφάλαια:  

- Κεφάλαιο 1. Η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων επιδοματικής 
ενίσχυσης  

- Κεφάλαιο 2. Η τυποποίηση των βασικών υποδειγμάτων νέων πολιτικών 
επιδοματικής ενίσχυσης στην Ελλάδα. 

β) Το Τμήμα II περιλαμβάνει την ανάπτυξη και τεκμηρίωση των νέων προνοιακών 
πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, εξειδικεύοντας τις δυνατότητες θεσμικής 
και επιχειρησιακής τους εφαρμογής από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  Από θεματική άποψη, το Τμήμα II διαρθρώνεται στα ακόλουθα 
Κεφάλαια:  

- Κεφάλαιο 3. Το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των νέων προνοιακών πολιτικών 
καταπολέμησης της φτώχειας 

- Κεφάλαιο 4. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για την προώθηση των νέων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας. 

Η Μελέτη ολοκληρώνεται με ειδικό Παράρτημα που περιέχει πρωτότυπα 
υποδείγματα προτάσεων για την θεσμική κατοχύρωση επιδοματικών πολιτικών 
καταπολέμησης της φτώχειας στην Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων επιδοματικής 
ενίσχυσης 

Η συστηματική ανάλυση των υφισταμένων προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδεικνύει ότι 
δεν έχει επιλεγεί ένα γενικό μοντέλο προστασίας για κάθε άτομο χωρίς επαρκείς 
πόρους συντήρησης (με τη μορφή ενός γενικού συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος). Αντίθετα, οι ασκούμενες πολιτικές περιορίζονται σε συγκεκριμένες 
ομάδες του πληθυσμού που εμφανίζουν τυποποιημένα κοινωνικά ή βιολογικά  
χαρακτηριστικά αλλά δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν φτωχοί με βάση εισοδηματικά 
κριτήρια. 

Η έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελάχιστου εισοδήματος δεν μπορεί να 
αναπληρωθεί από τις παραδοσιακές παροχές δημόσιας αντίληψης που χορηγούνται με 
βάση το Ν.Δ. 57/73 "περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας οικονομικώς 
αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων". Και 
τούτο γιατί το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν καλύπτει κάθε περίπτωση 
εισοδηματικής ανεπάρκειας αλλά μόνο εξαιρετικές καταστάσεις, που συνήθως 
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. 

Από την άλλη πλευρά, τα προνοιακά προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες του 
πληθυσμού δεν αντανακλούν τις βασικές διαστάσεις ενός μοντέλου στοχευμένης 
επιλεκτικής κάλυψης, καθώς δεν υιοθετούν ενιαία τις αρχές της επικουρικότητας και 
της εξατομίκευσης, που θα εξασφάλιζαν την επικέντρωση των πόρων σε φτωχά 
άτομα και νοικοκυριά. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, επεκτείνουν τη χορήγηση 
παροχών σε άτομα ανεξάρτητα από την έκταση της οικονομικής τους ανάγκης και 
την ενδεχόμενη έλλειψη μέσων βιοπορισμού. Η «οριζόντια» αυτή προσέγγιση έχει 
παγιώσει μία ιδιάζουσα λειτουργία των προνοιακών προγραμμάτων εισοδηματικής 
στήριξης στην Ελληνική έννομη τάξη, που διακρίνονται σε προγράμματα δημόσιας 
αντίληψης, κατηγοριακά προγράμματα ελαχίστου εισοδήματος, προγράμματα 
στήριξης χωρίς έλεγχο των μέσων βιοπορισμού και συμπληρωματικά προγράμματα 
κάλυψης βασικών αναγκών. 

 

1. Τα προγράμματα δημόσιας αντίληψης 

Η παραδοσιακή προσέγγιση άσκησης προνοιακής πολιτικής μέσω προγραμμάτων 
δημόσιας αντίληψης προωθείται μέσω του Ν.Δ. 57/73, το οποίο εισήγαγε μάλιστα και 
διάφορα κοινωνικά ευεργετήματα για τα άτομα χωρίς πόρους συντήρησης. Το Ν.Δ. 
57/73 αποτελεί από κανονιστική άποψη τον κυριότερο μηχανισμό για την κάλυψη 
των βασικών αναγκών διαβίωσης. Η εφαρμογή του όμως περιορίζεται στην πράξη σε 
έκτακτες ανάγκες ή στην εξασφάλιση δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 
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περίθαλψης και όχι στην κατοχύρωση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε 
άτομο χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης. 

Το βασικό μειονέκτημα του Ν.Δ. 57/73 είναι ότι δεν θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα 
εισοδηματικής κάλυψης των απόρων αλλά εξαρτά την εισαγωγή τους από τη 
διακριτική ευχέρεια των οργάνων της προνοιακής διοίκησης. Είναι, μάλιστα, 
χαρακτηριστικό ότι από την έναρξη ισχύος του μέχρι σήμερα (1973-2007) δεν έχει 
υιοθετηθεί κανένα πρόγραμμα γενικής εισοδηματικής στήριξης των ατόμων χωρίς 
πόρους συντήρησης. 

Η λειτουργία του συγκεκριμένου νομοθετήματος αντανακλά, βέβαια, την υιοθέτηση 
των γενικών αρχών ενός συστήματος ελαχίστου εισοδήματος, όπως προκύπτει από 
την αξιολόγηση των προϋποθέσεων υπαγωγής των ενδιαφερομένων στο υλικό πεδίο 
εφαρμογής του. Πράγματι, το άρθρο 1§2 του Ν.Δ. 57/73 προβλέπει ότι «Η κατά τας 
διατάξεις του παρόντος προστασία τελεί υπό την βασικήν προϋπόθεσιν ότι: α) η 
κατάστασις εις ην τελούν τα ως άνω πρόσωπα και αι εξ αυτής ανάγκαι τούτων δεν 
καλύπτονται παρ’ οιουδήποτε φορέως κοινωνικής ασφαλίσεως και β) υφίσταται 
αποδεδειγμένως αδυναμία καλύψεως της συγκεκριμένης ανάγκης δι’ ιδίων μέσων 
αυτών και των μελών της οικογενείας των». Επομένως, οι προϋποθέσεις 
ενεργοποίησης της προνοιακής συνδρομής είναι: 

 η ύπαρξη ανάγκης 

 η αδυναμία κάλυψής της από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

 η αδυναμία κάλυψής της από ατομικούς ή οικογενειακούς πόρους του 
ενδιαφερομένου. 

Το κύριο ζήτημα που ανακύπτει σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα ελαχίστου 
εισοδήματος έγκειται στην τυποποίηση της έννοιας της «ανάγκης». Πρόκειται για μια 
αόριστη έννοια που χρειάζεται να εξειδικευθεί ώστε να προσδιορισθεί το πεδίο 
εφαρμογής του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Η έλλειψη εξειδίκευσης δυσχεραίνει 
αναμφισβήτητα την εφαρμογή των διατάξεών του. 

Η προσέγγιση που επιλέχθηκε σε σχέση με την εξειδίκευση της έννοιας δεν κρίνεται 
ικανοποιητική από κανονιστική άποψη. Και τούτο γιατί δεν υιοθετήθηκε τελικά η 
τυποποίηση της ανάγκης μέσω της θέσπισης ενός εγγυημένου ορίου συντήρησης 
(επίπεδο κάτω από το οποίο είναι αδύνατον να επιβιώσει κανείς ή να διαβιώσει 
αξιοπρεπώς) και της σύγκρισής του με τα διαθέσιμα μέσα του ενδιαφερομένου. 
Αντίθετα, η διαπίστωση της ανάγκης ανατέθηκε στην κρίση διοικητικών οργάνων, τα 
οποία de facto αποφαίνονται με βάση την άσκηση διακριτικής ευχέρειας. 

Η αδυναμία θέσπισης ενός αντικειμενικού ορίου απορίας πρέπει να αποδοθεί στην 
έλλειψη πολιτικής βούλησης (από το 1975 μέχρι σήμερα) για την τυποποίηση των 
διαστάσεων της φτώχειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Ο νομοθέτης 
επέλεξε ουσιαστικά την ενεργοποίηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας μόνο 
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για εξαιρετικές περιπτώσεις «βιολογικής εξαθλίωσης» και όχι για την καταπολέμηση 
του διαρθρωτικού φαινομένου της φτώχειας. Δεν επιτυγχάνεται, έτσι, ο κύριος στόχος 
του Κοινωνικού Κράτους που αντιστοιχεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
διαβίωσης σε κάθε άτομο χωρίς πόρους συντήρησης. 

Οι χρηματικές παροχές που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 
εξειδικεύονται με μια σειρά κανονιστικών πράξεων και μπορούν να διακριθούν σε 
δύο κύριες κατηγορίες. 

α) Παροχές προς ομογενείς από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενους Έλληνες. Στην 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 

 εφ’ άπαξ χρηματικά επιδόματα για κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς 
της οικοσυσκευής της οικογένειας του ενδιαφερομένου 

 εφ’ άπαξ επιδόματα σε κάθε μέλος της οικογένειας του 
ενδιαφερομένου για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών 
στέγασης και διατροφής μετά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 

 εφ’ άπαξ επιδόματα για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της 
σορού Έλληνα πολιτικού πρόσφυγα 

 μηνιαία χρηματικά βοηθήματα σε ομογενείς που έχουν συμπληρώσει 
το 60ο έτος της ηλικίας τους, δεν μπορούν να απασχοληθούν και 
αδυνατούν να καλυφθούν από μέλη της οικογένειάς τους 

 μηνιαία χρηματικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους ομογενείς 
φοιτητές και σπουδαστές ανωτάτων και ανωτέρων Σχολών που 
παρακολουθούν κανονικά τις σπουδές τους. 

β) Παροχές προς οικογένειες ή άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 
βιοπορισμού λόγω εκτάκτων και εξαιρετικών γεγονότων. Σύμφωνα με το άρ. 7 του 
Ν.Δ. 57/73 και την προγραμματική Απόφαση Δ1α/οικ. 7827/3.8.1973 του Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, η προστασία περιορίζεται σε άτομα ή οικογένειες που: 

 "εκπλήγησαν εκ τινός τυχαίου απροβλέπτου γεγονότος (θεομηνία, πυρκαϊά, 
ατύχημα, ασθένεια), της εκ τούτου προκληθείσης καταστάσεως ανάγκης μη 
καλυπτόμενης δια τινός φορέως κοινωνικής ασφάλειας" 

 "περιήλθον, ως εκ του γεγονότος τούτου, εις αδυναμίαν αντιμετωπίσεως εξ 
ιδίων ή των μελών της μετ’ αυτών συμβιούσης οικογενείας, των αμέσων 
αυτών βιοτικών αναγκών στεγάσεως, τροφής, ιματισμού". 

Από την ανάλυση των σχετικών διατάξεων προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες παροχές 
αντιστοιχούν σε εφ’ άπαξ χρηματικά βοηθήματα που χορηγούνται από το 
Λογαριασμό Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Νομαρχίας. Δεν θεωρούνται 
επομένως παροχές ελαχίστου εισοδήματος, καθώς δεν καλύπτουν κάθε περίπτωση 
έλλειψης μέσων βιοπορισμού παρά μόνο τις περιπτώσεις που οφείλονται σε 
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απρόβλεπτα γεγονότα. Το άρθρο 3§2 της Υπουργικής Απόφασης εισάγει όμως μια 
σημαντική εξαίρεση, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των 
ατόμων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους συντήρησης, ανεξάρτητα από την 
επέλευση εκτάκτου γεγονότος: 

"Κατ’ εξαίρεσιν άτομα αδυνατούντα να εξοικονομήσουν δι’ ιδίων δυνάμεων ή 
των μελών της μετ’ αυτών συμβιούσης οικογενείας, τα προς το ζην αναγκαία, 
δύναται να τύχουν της κατά το άρθρον 1 της παρούσης οικονομικής ενισχύσεως, 
καίτοι δεν συντρέχει περίπτωσις εκτάκτου γεγονότος". 

Η συγκεκριμένη διάταξη αντιστοιχεί στην μοναδική κανονιστική ρύθμιση του 
Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας περί εισοδηματικής ενίσχυσης 
κάθε ατόμου χωρίς πόρους συντήρησης. Δεν επαρκεί, όμως, να αναπληρώσει την 
έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελάχιστου εισοδήματος, καθώς αφενός δεν 
θεμελιώνει αγώγιμο δικαίωμα του ενδιαφερόμενου για λήψη παροχών και αφετέρου 
οι προβλεπόμενες παροχές αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο ή αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, εξαιτίας τόσο της διαδικασίας χορήγησής τους (εφ’ άπαξ 
βοηθήματα) όσο και του ύψους τους (ανώτατο όριο 3.000 ευρώ, που χορηγείται 
εφάπαξ). 

 

2. Τα κατηγοριακά προγράμματα ελαχίστου εισοδήματος 

Η κατηγοριακή προσέγγιση των συστημάτων ελαχίστων εισοδημάτων εμφανίζεται ως 
κρατούσα στην Ελληνική έννομη τάξη, καθώς έχουν ήδη αναπτυχθεί  προγράμματα 
εισοδηματικής στήριξης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Το χαρακτηριστικό 
τους γνώρισμα είναι ότι υιοθετούν μια τυποποιημένη προσέγγιση των αναγκών 
ομάδων στόχων που επικεντρώνεται ιδίως σε βιολογικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Από κανονιστική άποψη η χορήγηση των σχετικών παροχών αντιστοιχεί σε αγώγιμο 
δικαίωμα του ενδιαφερόμενου που ενεργοποιείται όταν πληρωθούν οι προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις. 

Η εφαρμογή των κατηγοριακών προγραμμάτων ακολουθεί τις παραδοσιακές αρχές 
άσκησης προνοιακής πολιτικής για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μπορεί, 
έτσι, να υποστηριχθεί ότι ο νομοθέτης επέλεξε την προνοιακή προστασία κάποιων 
ομάδων που συνήθως αδυνατούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας.  

Τα προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή διακρίνονται με βάση την ομάδα 
του πληθυσμού που καλύπτουν. 

1. Το Πρόγραμμα ενίσχυσης απροστατεύτων παίδων. Πρόκειται για ένα μέτρο 
εισοδηματικής στήριξης που εγκαινιάσθηκε με το Ν. 4051/60 «Περί ενισχύσεως 
απροστατεύτων παίδων» και περιλαμβάνει τη χορήγηση μηνιαίων επιδομάτων σε 
παιδιά που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή μόνο από τον πατέρα ή 
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αντιμετωπίζουν προβλήματα συντήρησης. Η λήψη του επιδόματος προϋποθέτει τον 
έλεγχο των μέσων βιοπορισμού καθώς και της οικογενειακής κατάστασης των 
ενδιαφερομένων. 

Δικαίωμα λήψης παροχών θεμελιώνουν τα παιδιά που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους 
συντήρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 Π.Δ. 148/97, τέτοια ανεπάρκεια νοείται ότι 
υπάρχει για τα παιδιά που διαβιούν με τους γονείς τους, καθώς και για τα παιδιά που 
διαβιούν με συγγενείς τους, όταν το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει, για 
οικογένεια μέχρι τριών μελών, ένα συγκεκριμένο όριο το μήνα, που αυξάνεται για 
κάθε επιπλέον μέλος. 

Η τυποποίηση των εισοδηματικών πηγών που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση 
της έλλειψης πόρων δημιουργεί αρκετά ερμηνευτικά προβλήματα, που συνήθως 
επιλύονται στην πράξη από τα όργανα της διοίκησης προς όφελος του 
ενδιαφερομένου. Η συστηματική αντιμετώπισή τους επιβάλλει πάντως τη νομοθετική 
εξειδίκευση των μέσων βιοπορισμού που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου στα 
κατηγοριακά προγράμματα ελαχίστου εισοδήματος. 

Η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων (όριο ηλικίας, οικογενειακή κατάσταση, 
εισοδηματική ανεπάρκεια) θεμελιώνει δικαίωμα λήψης μηνιαίου επιδόματος. Ο 
προσδιορισμός του ύψους του επιδόματος δεν στηρίζεται πάντως σε κάποια 
αντικειμενικά κριτήρια και κρίνεται μάλλον αυθαίρετος. Από την άλλη πλευρά, δεν 
εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, εξαναγκάζοντας 
πολλές άπορες οικογένειες να προσφύγουν στην ιδρυματική περίθαλψη των παιδιών. 

2. Το Πρόγραμμα κάλυψης των ανασφάλιστων γυναικών σε κατάσταση 
μητρότητας. Πρόκειται για μέτρο εισοδηματικής στήριξης που θεσπίστηκε το 1982, 
αποτελώντας ουσιαστικά το μηχανισμό προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις 
προνοιακές ρυθμίσεις της 103 Δ.Σ.Ε. του 1952 για την προστασία της μητρότητας. Το 
Πρόγραμμα εγκαινιάσθηκε με την Υπουργική Απόφαση Γ2β/10195/12.12.1983 «περί 
διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή χρηματικών παροχών για το προ του τοκετού 
και μετά τον τοκετό χρονικό διάστημα στις γυναίκες που δεν δύνανται να αξιώσουν 
αυτές από ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες», όπως εξειδικεύθηκε με την 
Απόφαση Γ2β/οικ. 133/9.1.1984 του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας «περί καταβολής 
χρηματικών παροχών στις γυναίκες λόγω μητρότητας». 

       Το Πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση χρηματικών παροχών σε γυναίκες που: 

• βρίσκονται σε κατάσταση μητρότητας 

• δεν έχουν το δικαίωμα να αξιώσουν παροχές από ασφαλιστικό φορέα ή είναι 
ανασφάλιστες 

• αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. 
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Η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης πιστοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
της ενδιαφερόμενης ότι δεν είναι ασφαλισμένη στο Δημόσιο ή σε άλλο Ασφαλιστικό 
Οργανισμό και ότι δεν εργάζεται ή δεν θα εργασθεί 42 ημέρες πριν από τον τοκετό 
και 42 ημέρες μετά τον τοκετό· η αδυναμία εξασφάλισης ενός ικανοποιητικού 
επιπέδου διαβίωσης διαπιστώνεται με την έκθεση κοινωνικού λειτουργού για την 
οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση της ενδιαφερόμενης και τυποποιείται με την 
έκδοση Απόφασης του Νομάρχη σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/73 "περί αδυναμίας της 
ενδιαφερόμενης να αντιμετωπίσει δια ιδίων μέσων τις βασικές βιοτικές της ανάγκες". 

Η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων θεμελιώνει δικαίωμα λήψης μιας παροχής 
ενιαίου ύψους που καταβάλλεται για το διάστημα πριν και μετά τον τοκετό.  

3. Το Πρόγραμμα κάλυψης των ανασφάλιστων ηλικιωμένων. Το Πρόγραμμα 
εγκαινιάσθηκε το 1982 και υλοποιείται μέσω ενός "ειδικού λογαριασμού 
συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων" που συστάθηκε στον Ο.Γ.Α. 
Περιλαμβάνει τη χορήγηση μηνιαίας σύνταξης (παρά την ονομασία αυτή δεν 
πρόκειται για ασφαλιστική αλλά για προνοιακή παροχή) και υγειονομικής 
περίθαλψης σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και δεν 
διαθέτουν επαρκείς πόρους συντήρησης. 

Η έλλειψη πόρων συντήρησης πιστοποιείται με την απουσία ασφαλιστικής κάλυψης 
(του ενδιαφερόμενου και του συζύγου του σε περιπτώσεις ανδρογύνων) και την 
απουσία εισοδήματος (από εργασία ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή) που να ξεπερνά 
το ύψος της σύνταξης που χορηγείται από τον Ο.Γ.Α. στους συνταξιούχους του. Στην 
πράξη οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν εάν 
εισπράττουν σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή ή εάν έχουν 
ετήσιο εισόδημα από εργασία ή οποιαδήποτε πηγή. 

Η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων θεμελιώνει δικαίωμα λήψης παροχής, το 
ύψος της οποίας είναι το ίδιο με το ποσό της μη ανταποδοτικής σύνταξης του Ο.Γ.Α. 
Ο υπολογισμός του ύψους της παροχής δεν στηρίζεται σε κάποια κριτήρια 
εξασφάλισης ενός ανεκτού επιπέδου διαβίωσης και για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη 
παροχή κάθε άλλο παρά επαρκής μπορεί να θεωρηθεί. 

 

3. Τα προγράμματα στήριξης χωρίς έλεγχο των μέσων βιοπορισμού 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα προγράμματα ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία 
που εγκαινιάσθηκαν τη δεκαετία του 1950 και επεκτάθηκαν τη δεκαετία του 1980. 
Αντιστοιχούν σε  μέτρα χορήγησης χρηματικών παροχών προς άτομα που εξαιτίας 
συγκεκριμένων καταστάσεων υγείας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.  

Οι σχεδιαστές προνοιακής πολιτικής στον τομέα των ατόμων με αναπηρία έχουν 
υιοθετήσει ένα σύνθετο μοντέλο εισοδηματικής στήριξης που εξειδικεύεται πλέον σε 
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οκτώ κύρια προγράμματα βασικών παροχών. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν τις 
ακόλουθες ομάδες στόχου:  

 τυφλοί 

 κωφάλαλοι 

 ανασφάλιστοι τετραπληγικοί, παραπληγικοί και ακρωτηριασμένοι 

 άτομα που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική 
διάθεση και AIDS 

 βαριά νοητικά καθυστερημένα άτομα 

 τετραπληγικοί και παραπληγικοί ασφαλισμένοι του δημοσίου 

 άτομα με εγκεφαλική παράλυση έως 18 ετών 

 άτομα με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 67% και άνω. 

Το κύριο γνώρισμα των προγραμμάτων αυτών - και συγχρόνως η βασική τους 
διαφορά σε σχέση με τα παραδοσιακά κατηγοριακά συστήματα ελαχίστου 
εισοδήματος - είναι ότι δεν επιβάλλουν την έλλειψη πόρων συντήρησης ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση παροχών. Δεν χρησιμοποιούν, επομένως, την τεχνική 
του ελέγχου των μέσων βιοπορισμού για να διαπιστώσουν την κατάσταση ανάγκης 
που δεν μπορεί να καλυφθεί από ίδια μέσα. 

Για την ακρίβεια ο έλεγχος των μέσων βιοπορισμού εφαρμοζόταν μέχρι το 1989, 
οπότε και καταργήθηκε με την Απόφαση Γ4β/Φ32/οικ. 591/1989 των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είχε μάλιστα 
προηγηθεί - με την Απόφαση Γ4β/Φ32/οικ. 3298/1988 των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - και η κατάργηση της 
υποχρέωσης έρευνας των κοινωνικών λειτουργιών για την διαπίστωση της 
οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης των ενδιαφερομένων. 

Το κύριο επιχείρημα που προβλήθηκε για την κατάργηση του ελέγχου των μέσων 
βιοπορισμού των ατόμων με αναπηρία ήταν τα υπερβολικά διοικητικά έξοδα που 
συνεπαγόταν σε σχέση με το χαμηλό ύψος των ίδιων των παροχών. Ανεξάρτητα από 
την οικονομική της δικαιολόγηση, είναι γεγονός ότι μια παρόμοια κατάργηση δεν 
συμβάλλει ουσιαστικά στην επικέντρωση των προνοιακών παροχών στα άτομα που 
πράγματι δεν διαθέτουν (σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο) επαρκείς πόρους 
συντήρησης. 

Όσον αφορά το ύψος των χρηματικών παροχών πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε 
πρόγραμμα προβλέπει διαφορετικούς μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του ύψους 
του επιδόματος. Η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια και εύλογα κατακρίνεται, καθώς δημιουργεί εσωτερικές 
ανισότητες μεταξύ των ατόμων με αναπηρία. 
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4. Τα συμπληρωματικά προγράμματα κάλυψης βασικών αναγκών 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα προγράμματα που επιτρέπουν την κάλυψη των 
αναγκών περίθαλψης και στέγασης των ατόμων χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης. 
Το Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας διαφοροποιεί τα σχετικά προγράμματα 
ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων. 

1. Οι ανάγκες νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κάθε ατόμου που 
βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας καλύπτονται από το Ν.Δ. 57/73. Το 
άρθρο 6 προβλέπει συγκεκριμένα τη δωρεάν περίθαλψη των ατόμων που εμπίπτουν 
στο υλικό πεδίο εφαρμογής του. 

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα και οι παροχές που χορηγούνται 
εξειδικεύθηκαν με την Απόφαση Γ3/8645/14.8.1974 του Υπουργού Κοινωνικών 
Υπηρεσιών. Οι παροχές περιλαμβάνουν: 

 πλήρη νοσηλεία των ασθενών σε κλίνες της Γ’ θέσης 

 εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων 

 διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων 

 χορήγηση φαρμάκων. 

2. Οι ανάγκες στέγασης αντίθετα δεν καλύπτονται για κάθε άτομο χωρίς πόρους 
συντήρησης. Προβλέπεται μόνο ένα ειδικό πρόγραμμα "παροχής στεγαστικής 
συνδρομής σε ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα μοναχικά άτομα από 65 ετών 
και άνω που αποδεδειγμένα στερούνται στέγης". Το πρόγραμμα εγκαινιάσθηκε το 
1985 και κατευθύνεται στην καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε ανασφάλιστα 
μοναχικά ηλικιωμένα άτομα 65 ετών και άνω, τα οποία: 

α) στερούνται ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένο οίκημα 

β) βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/73 και 
αδυνατούν να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες με δικά τους μέσα. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τροποποιήθηκε το 1987 με την Απόφαση Γ3/οικ. 
2435/8.7.1987 (ΦΕΚ 435 87Β’)των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του και σε 
ζεύγη ανασφαλίστων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονταν στην 
αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος έγκειται στη διαδικασία χορήγησης του σχετικού 
επιδόματος. Η παροχή δεν καταβάλλεται απευθείας στους ενδιαφερομένους αλλά 
στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μετά την υπογραφή ιδιωτικού 
συμφωνητικού μεταξύ της κοινωνικής υπηρεσίας της αρμόδιας Νομαρχίας και του 
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ιδιοκτήτη. Πρόκειται για μια τεχνική που αποβλέπει αναμφισβήτητα στην 
εξασφάλιση της χρήσης των παροχών για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. 

3. Το Ενιαίο Μητρώο Οικονομικά Αδυνάτων και Ανασφαλίστων αποτελεί ένα νέο 
μηχανισμό στο πλαίσιο λειτουργίας του εθνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας 
που θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αρ. 2928/24.11.99 Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας – Πρόνοιας «Καθορισμός προϋποθέσεων, 
κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών – 
Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων» (ΦΕΚ Β’ 
2065). Η συγκεκριμένη Απόφαση εκδόθηκε με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του 
Ν.Δ. 57/73 και του Ν. 2082/92 και αντιστοιχεί ουσιαστικά σε εργαλείο εξασφάλισης 
υπηρεσιών νοσηλείας και περίθαλψης για ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους 
πολίτες. Από την ανάλυση του περιεχομένου της συγκεκριμένης κανονιστικής πράξης 
συνάγεται ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα οικονομικό όριο για τη χορήγηση 
δωρεάν υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Εισάγεται 
έτσι και στο Ελληνικό σύστημα η βασική αρχή της τυποποίησης της ανάγκης ως 
προϋπόθεση για τη λήψη συμπληρωματικών παροχών προς άτομα χωρίς επαρκείς 
πόρους συντήρησης.  

Η τυποποίηση της οικονομικής αδυναμίας έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των 
προϋποθέσεων για τη λήψη των σχετικών παροχών. Πράγματι, το πρώτο Τμήμα της 
Απόφασης ορίζει ως δικαιούχους δωρεάν περίθαλψης τα άτομα που : 

 διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 

 είναι ανασφάλιστα 

 διαθέτουν οικογενειακό ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 4.400 
ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για 
κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί.  

Από την ανάλυση των σχετικών προϋποθέσεων διαπιστώνεται η αυστηρή εφαρμογή 
της αρχής της επικουρικότητας στην ευρεία της έννοια, που δίχως άλλο συμβάλλει 
στη στόχευση των παροχών περίθαλψης σε άτομα που βρίσκονται πραγματικά σε 
κατάσταση οικονομικής αδυναμίας. Το πρόβλημα που δημιουργείται, όμως, έγκειται 
στην απουσία μηχανισμών που θα επέκτειναν την εφαρμογή της αρχής και στο πεδίο 
των εισοδηματικών παροχών. Και τούτο γιατί το Ελληνικό σύστημα δεν εφαρμόζει 
ενιαία κριτήρια ελέγχου των πόρων βιοπορισμού ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
προνοιακών επιδομάτων.  

Ανεξάρτητα από την κοινωνικοπολιτική της τεκμηρίωση, η επιλογή ενός 
συγκεκριμένου εισοδηματικού ορίου (4.400 ευρώ) και των αντίστοιχων 
προσαυξήσεών του ως δεικτών τυποποίησης της οικονομικής ανάγκης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία συζήτησης για σχετικές παρεμβάσεις και στον τομέα της 
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επιδοματικής πολιτικής. Από την άποψη αυτή, η συγκεκριμένη υπουργική Απόφαση 
δημιουργεί αξιόλογες πρακτικές για τη θεσμική κατοχύρωση ενός εισοδηματικού 
ορίου ενιαίας εφαρμογής στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

 

5. Η συνθετική αξιολόγηση των προνοιακών παρεμβάσεων για την κατοχύρωση 
ελαχίστων ορίων διαβίωσης 

Η συστηματική ανάλυση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που 
εφαρμόζεται στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας αποδεικνύει ότι δεν έχει 
υιοθετηθεί ένα γενικό πρόγραμμα ελαχίστου εισοδήματος για την κάλυψη κάθε 
ατόμου χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης. Αντίθετα, εφαρμόζονται κατηγοριακά 
προγράμματα που προσανατολίζονται στην προστασία συγκεκριμένων ομάδων 
στόχων με βάση κυρίως τα βιολογικά ή κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και όχι την 
έκταση της οικονομικής τους αδυναμίας. Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται τη 
διαιώνιση κενών προστασίας, καθώς στην πράξη υπάρχουν κατηγορίες προσώπων 
που αδυνατούν να καλυφθούν από κάποιο υφιστάμενο πρόγραμμα. 

Από την άλλη πλευρά, τα υφιστάμενα προγράμματα δεν εξασφαλίζουν ένα ενιαίο 
εγγυημένο όριο συντήρησης, καθώς το ύψος των παροχών διαφοροποιείται χωρίς 
αντικειμενικά κριτήρια και εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις από τους 
αντιπροσωπευτικούς δείκτες συγκρότησης του ορίου (γραμμή φτώχειας, κατώτατος 
μισθός, επίδομα ανεργίας, κατώτατη σύνταξη), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Η σχέση των προνοιακών επιδομάτων με βασικούς δείκτες του 
ορίου συντήρησης 

Είδος 
προνοιακού 
επιδόματος 

Καθαρό 
ποσό 

επιδόματος 
σε € 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
βασικού 
μισθού % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 

επιδόματος 
ανεργίας 

% 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΟΓΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΙΚΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
ορίου 

φτώχειας 
ανά άτομο 

% 

Τυφλοί άνεργοι 
ανασφάλιστοι 266 42,29 72,43 95,8 56,00 56,48 

Τυφλοί έμμεσα 
ασφαλισμένοι, 
μη εργαζόμενοι 

φοιτητές 

532 84,58 145 191,5 112 113 

Τετραπληγικοί 528,20 83,97 144 190,2 111 112 

Βαριά νοητικά 
καθυστερημένοι 360 57,23 98,03 129,6 75,79 76,43 
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Είδος 
προνοιακού 
επιδόματος 

Καθαρό 
ποσό 

επιδόματος 
σε € 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
βασικού 
μισθού % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 

επιδόματος 
ανεργίας 

% 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΟΓΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΙΚΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
ορίου 

φτώχειας 
ανά άτομο 

% 

Άτομα με βαριές 
αναπηρίες 67% 

και άνω 
230 36,57 62,63 82,8 48,42 48,83 

Ανασφάλιστα 
και έμμεσα 
ασφαλισμένα 

άτομα με βαριές 
αναπηρίες 

230 36,57 62,63 82,8 48,42 48,83 

Κωφάλαλοι 266 42,29 72,43 95,8 56,00 56,48 

Πάσχοντες από 
μεσογειακή 
ανεμία 

266 42,29 72,43 95,8 56,00 56,48 

Πάσχοντες από 
AIDS- 

αιμορροφιλία 
532 84,58 145 191,5 112 113 

Άτομα με 
εγκεφαλική 

παράλυση 0-18 
ετών 

532 84,58 145 191,5 112 113 

Χανσενικοί 
ασθενείς που 
περιθάλπονται 
ως εσωτερικοί 
στο ΘΧΠ 
Αττικής 

266 42,29 72,43 95,8 56,00 56,48 

Χανσενικοί που 
νοσηλεύονται 
κατ’ οίκον 

532 84,58 145 191,5 112 113 

Τα εξαρτημένα 
μέλη της 

οικογένειας του 
χανσενικού και 
τα ανήλικα 
παιδιά του 

266 42,29 72,43 95,8 56,00 56,48 
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Είδος 
προνοιακού 
επιδόματος 

Καθαρό 
ποσό 

επιδόματος 
σε € 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
βασικού 
μισθού % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 

επιδόματος 
ανεργίας 

% 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΟΓΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί της 

κατώτατης 
σύνταξης 
ΙΚΑ % 

Ποσοστό 
επιδόματος 
επί του 
ορίου 

φτώχειας 
ανά άτομο 

% 

Παιδιά μέχρι 16 
ετών που ζουν 

με την 
οικογένειά τους 
και στερούνται 

πατρικής 
προστασίας 

λόγω: θανάτου, 
αναπηρίας (67% 

και άνω), 
εγκατάλειψης, 
φυλάκισης 

πέραν των τριών 
μηνών, 

στράτευσης ή 
εκτός γάμου 

παιδιά 

44,02 7,00 11,99 15,8 9,27 9,35 

Ανασφάλιστοι 
υπερήλικες 277,75 44,16 75,63 100 58,47 58,97 

 

Η ομάδα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει «θεσμικό πρόβλημα» κάλυψης 
αντιστοιχεί σε φτωχά άτομα ικανά και διαθέσιμα προς εργασία, τα οποία είτε δεν 
έχουν ενταχθεί ποτέ στην αγορά εργασίας ή έχουν εξαντλήσει τα δικαιώματά τους για 
λήψη ασφαλιστικών παροχών ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. Τα άτομα αυτά δεν 
μπορούν να θεμελιώσουν δικαιώματα πρόσβασης στο υφιστάμενο δημόσιο σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς δεν προβλέπεται ένα γενικό πρόγραμμα για κάθε άτομο 
σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας αλλά ούτε και κάποιο ειδικό πρόγραμμα για 
τους ανασφάλιστους ανέργους. Η προστασία τους περιορίζεται στη λήψη παροχών 
νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς να εξασφαλίζεται ένα 
πλέγμα παροχών και υπηρεσιών ελαχίστων ορίων συντήρησης. Γίνεται, επομένως, 
δικαιολογημένα λόγος στην περίπτωση αυτή για την έλλειψη ενός στοιχειώδους 
δικτύου ασφαλείας που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και 
συγχρόνως θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική ένταξη των ενδιαφερομένων.  

Η έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος και η διαιώνιση των 
ανισοτήτων που δημιουργούνται από τη λειτουργία των υφισταμένων κατηγοριακών 
προγραμμάτων αποτελούν τις βασικές αιτίες αναποτελεσματικότητας των 
παρεμβάσεων του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 
πεδίο της καταπολέμησης της φτώχειας. Δημιουργούνται, έτσι, εστίες νέων 
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κοινωνικών κινδύνων που επιβάλλουν σύνθετες προσεγγίσεις για τη ορθολογική τους 
κάλυψη, αποβλέποντας στη διασφάλιση ενός ελαχίστου ορίου αξιοπρεπούς 
διαβίωσης για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο.  

Η συστηματική διερεύνηση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε διεθνές επίπεδο 
αποδεικνύει ότι η κατοχύρωση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα 
χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης εξαρτάται από τις παρεμβάσεις της νομοθετικής 
εξουσίας στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας. Ο εθνικός νομοθέτης έχει τη 
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα προστασίας, χωρίς ουσιαστικά να 
δεσμεύεται από συγκεκριμένες αρχές. 

Το δικαίωμα εξασφάλισης των ελαχίστων ορίων διαβίωσης αναγνωρίζεται στην 
Ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη. Σε εσωτερικό επίπεδο στηρίζεται σε 
συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες ανεξάρτητα από την έκταση της 
"κανονιστικής τους πυκνότητας" καθιερώνουν ένα σύνθετο πλαίσιο ενεργοποίησης 
των θεσμών του Κοινωνικού Κράτους με στόχο την προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και την ενεργητική συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Σε 
διεθνές επίπεδο στηρίζεται στην εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων 
Διεθνών Οργανισμών (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και στην 
υιοθέτηση μηχανισμών που συχνά δημιουργούν υποχρεώσεις δράσης στα 
Συμβαλλόμενα Κράτη (αλλά δεν θεμελιώνουν αγώγιμα δικαιώματα στους 
ενδιαφερόμενους ιδιώτες). 

Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας δεν εξασφαλίζει επαρκείς πόρους 
συντήρησης για κάθε άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Η έλλειψη αυτή 
αποδίδεται στην απουσία μηχανισμών υλοποίησης του δικαιώματος σε ελάχιστα όρια 
διαβίωσης. Ενώ το δικαίωμα αναγνωρίζεται κανονιστικά από ρυθμίσεις του 
εσωτερικού και του διεθνούς δικαίου, δεν κατοχυρώνεται ουσιαστικά, καθώς δεν έχει 
υιοθετηθεί η θέσπιση ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος. Αντίθετα, 
έχουν υιοθετηθεί κατηγοριακά προγράμματα και συμπληρωματικά μέτρα κάλυψης 
βασικών αναγκών, που όμως περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής τους σε συγκεκριμένες 
ομάδες του πληθυσμού. 

Τα αποτελέσματα της έλλειψης ενός γενικού συστήματος εξασφάλισης ελαχίστων 
ορίων επικεντρώνονται στην αδυναμία κάλυψης των ατόμων εκείνων που δεν 
υπάγονται σε κάποιο από τα υφιστάμενα προνοιακά προγράμματα εισοδηματικής 
στήριξης. Από θεσμική άποψη ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι άνεργοι που 
δεν έχουν ενταχθεί ποτέ στην αγορά εργασίας ή εξαντλούν τα - ούτως ή άλλως 
περιορισμένα - δικαιώματά τους για λήψη παροχών ανεργίας από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, η μεταχείρισή τους από το δημόσιο σύστημα 
πρόνοιας τεκμηριώνει την αποτυχία επίτευξης του στόχου της κατοχύρωσης 
ελαχίστων ορίων διαβίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η τυποποίηση των βασικών υποδειγμάτων νέων πολιτικών 
επιδοματικής ενίσχυσης στην Ελλάδα 

Η τεκμηρίωση οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης στο υφιστάμενο 
σύστημα των προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας προϋποθέτει τον 
εντοπισμό και την αξιολόγηση των σεναρίων που έχουν μέχρι σήμερα διαμορφωθεί 
στο σχετικό πεδίο. Με βάση την αξιοποίηση των πορισμάτων που προέκυψαν από τη 
διερεύνηση των υφιστάμενων πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, δεν προκύπτει 
κάποιο προνοιακό μοντέλο άμεσης εφαρμογής για την καταπολέμηση της 
φτώχειας στην Ελλάδα. Εντοπίζονται, όμως, αρκετά ενδιαφέρουσες προτάσεις σε 
σχέση με τις πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες αρχές για την διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου πλέγματος νέων πολιτικών.  Οι προσεγγίσεις αυτές δεν διεκδικούν το 
χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου τυπικού σεναρίου νέων πολιτικών και γι’ αυτόν το 
λόγο θα χαρακτηριστούν ως νέα υποδείγματα των προνοιακών πολιτικών 
επιδοματικής ενίσχυσης. 

Από άποψη περιεχομένου, τα σχετικά υποδείγματα εντάσσονται σε δύο θεματικές 
κατηγορίες: (α) παρεμβάσεις πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών εταίρων για τη 
θεσμοθέτηση νέων πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και (β) προτάσεις που 
έχουν αναπτυχθεί από ερευνητικούς φορείς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής 
κοινότητας αναφορικά με τις προνοιακές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας.  

 

1. Τα υποδείγματα «δημοσίου χαρακτήρα» για τις πολιτικές καταπολέμησης της 
φτώχειας 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις προτάσεις σχετικά με τις πολιτικές 
καταπολέμησης της φτώχειας που έχουν κατατεθεί από τα πολιτικά κόμματα και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας στο πλαίσιο της ευρύτερης 
συζήτησης για την αναθεώρηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη χώρα 
μας. 

 

            1.1. Η Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για το εγγυημένο εισόδημα 

Τον Δεκεμβρίου του 2000 κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ, με πρωτοβουλία του 
Βουλευτή Επικρατείας Θ. Τσουκάτου, σχέδιο νόμου για τη θεσμοθέτηση ενός 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (βλ. Παράρτημα 1). Το σχέδιο πρότεινε την 
καθιέρωση ενός εθνικού Προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως 
βασικό μέτρο του δικτύου ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό, επιδιώκοντας 
την οικονομική και κοινωνική στήριξη των ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο 
της απόλυτης φτώχειας και βρίσκονται στο κατώφλι της περιθωριοποίησης. 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

22



Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: 

α) Φιλοσοφία και στόχος του Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αντιστοιχεί σε ένα σύνθετο μέτρο 
κοινωνικής προστασίας, που επιδιώκει να εξασφαλισθούν υπέρ των δικαιούχων και των 
οικογενειών τους οι πόροι για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη. 

β) Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Οι δικαιούχοι της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι τα πρόσωπα 
άνω των 22 ετών, ή και μικρότερης ηλικίας όταν πρόκειται για ανήλικους, με 
εξαρτώμενα από αυτούς μέλη. 

γ) Προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 Νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα 

 Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Έλλειψη εισοδημάτων του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή του συνόλου των μελών 
της οικογένειάς του μεγαλύτερων από το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος 

 Δέσμευση αποδοχής και παρακολούθησης του προγράμματος ένταξης 
(ενεργητική διαθεσιμότητα για εργασία ή συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 
ή ένταξης) 

 Διαθεσιμότητα για την αναζήτηση άλλων παροχών κοινωνικής ασφάλισης που τους 
οφείλονται και για την άσκηση του δικαιώματος της αγωγής για την είσπραξη τυχόν 
απαιτήσεων ή για την αναγνώριση του δικαιώματος διατροφής 

 Παροχή όλων των νόμιμων αποδεικτικών που του ζητούνται μέσα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκτίμησης της ατομικής οικονομικής κατάστασης του και εκείνης των 
μελών της οικογένειας, καθώς και της εξουσιοδότησης που δίδεται προς την 
Περιφερειακή Επιτροπή, εφεξής καλούμενη Π.Ε., προκειμένου να έχει πρόσβαση σε 
όλες τις πληροφορίες που είναι πρόσφορες για την εκτίμηση αυτή. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες ή υπηκόους Κρατών 
Μελών της Ε.Ε., των οποίων το ετήσιο εισόδημα είναι κατώτερο των 600.000 δρχ. 
(το ποσό αυτό επαυξάνεται κατά 70% για κάθε ενήλικο και 50% για κάθε ανήλικο 
προστατευόμενο μέλος και 25% επιπλέον για τα άτομα με αναπηρία άνω του 67%). 

δ)  Ύψος της παροχής 

Το ύψος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος είναι ίσο προς τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού του ελάχιστου εισοδήματος που αντιστοιχεί στη σύνθεση της οικογένειας, 
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του οποίου ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα, και του συνόλου των 
εισοδημάτων της οικογένειας αυτής. Το ύψος της παροχής μπορεί να αυξηθεί, 
σύμφωνα με όρους που θα καθοριστούν, κατά ένα ποσό που θα συνιστά ειδικό 
βοήθημα για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κατοικία ή τη στέγη. 

ε)  Ποσό της παροχής 

Το ποσό του ελάχιστου εισοδήματος συνδέεται με το ύψος της ελάχιστης σύνταξης 
του Ο.Γ.Α. και ποικίλλει ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας των δικαιούχων της 
παροχής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

 για κάθε ενήλικο άτομο, μέχρι το δεύτερο, το 100% του ποσού της ελάχιστης 
σύνταξης του Ο.Γ.Α. 

 για κάθε ενήλικο άτομο, μέχρι το τρίτο, το 70% του ποσού της ελάχιστης σύνταξης 
του Ο.Γ.Α. 

 για κάθε ανήλικο άτομο, το 50% του ποσού της ελάχιστης σύνταξης του Ο.Γ.Α.. 

στ) Διάρκεια - Αναστολή της παροχής 

Η χορήγηση του ελάχιστου εισοδήματος διαρκεί για μία περίοδο δώδεκα (12) μηνών, 
η οποία ανανεώνεται υπό προϋποθέσεις. Η καταβολή της παροχής παύει στο τέλος 
του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνον της απόδοσής της, στην περίπτωση κατά την 
οποία, για λόγους καταλογιστέους στον δικαιούχο, το πρόγραμμα ένταξης δεν έχει 
καθοριστεί ή, σε οποιονδήποτε χρόνο, αν διαπιστωθεί ότι αυτός παραλείπει 
αδικαιολόγητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχουν καθοριστεί από το 
πρόγραμμα. 

Η τροποποίηση των όρων που καθορίζουν την αναγνώριση του δικαιώματος για την 
παροχή συνεπάγεται την αλλοίωση ή την απόσβεση του. Ο δικαιούχος της παροχής 
του ελάχιστου εισοδήματος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή, 
μέσα  σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών, τις αλλαγές της κατάστασης του που είναι 
ικανές να επηρεάσουν τη σύσταση της ή να επισύρουν την τροποποίηση ή την 
απόσβεση της. 

ζ) Όργανα διοίκησης Προγράμματος και αρμοδιότητες 

Φορείς εφαρμογής του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Εθνική Επιτροπή), οι Περιφερειακές Επιτροπές Ελάχιστου Εισοδήματος 
και οι Τοπικές Δημοτικές Επιτροπές. Ειδικότερα, οι Περιφερειακές Επιτροπές εκδίδουν 
τις αποφάσεις για την χορήγηση του επιδόματος και εξασφαλίζουν την πληρωμή του 
στους δικαιούχους, ενώ οι Τοπικές Δημοτικές Επιτροπές επικεντρώνονται σε θέματα 
έγκρισηε των προγραμμάτων ένταξης, οργάνωσης των μέσων υλοποίησης τους, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής τους. 

Η Εθνική Επιτροπή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος  λειτουργεί στο Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας και έχει ως αρμοδιότητες (α) την παρακολούθηση και την 
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υποστήριξη της δράσης των αρμόδιων φορέων για την εφαρμογή του νόμου και των 
συμπληρωματικών του διατάξεων, (β) την αξιολόγηση της εκτέλεσης της νομοθεσίας για 
το ελάχιστο εισόδημα και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του Προγράμματος, (γ) 
την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του Προγράμματος και (δ) τη 
διατύπωση προτάσεων τροποποίησης του νομικού πλαισίου. 

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ελάχιστου Εισοδήματος είναι εγκατεστημένες στην έδρα της 
Περιφέρειας. Έχουν την ευθύνη εποπτείας, συγκρότησης και παρακολούθησης 
λειτουργίας όλων των Τοπικών Δημοτικών Επιτροπών Παρακολούθησης. 
Συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και συμμετέχουν σε αυτήν 
εκπρόσωποι της Γ.Γ. Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Τ.Ε.Δ.Κ., του 
Ο.Α.Ε.Δ. και εκπρόσωποι μαζικών φορέων. Η οργάνωση και η λειτουργία τους 
καθορίζεται με έκδοση υπουργικής απόφασης. 

Οι Τοπικές Δημοτικές Επιτροπές Παρακολούθησης είναι εγκατεστημένες στις έδρες των 
δήμων, αλλά, όπου αυτό δικαιολογείται, το πεδίο εδαφικής παρέμβασής τους μπορεί να 
καθοριστεί με αναφορά σε δημοτικά διαμερίσματα ή γειτονιές. Οι Τ.Δ.Ε.Π. 
περιλαμβάνουν μέλη που εκπροσωπούν τους δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι, στην εδαφική περιφέρεια τους, για τους τομείς της κοινωνικής προστασίας 
και κοινωνικής ασφάλισης, της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης και της υγείας. 

 

1.2. Η Πρόταση Νόμου του ΣΥΡΡΙΖΑ για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Το 2005 κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ πρόταση νόμου για τη θεσμοθέτηση ενός 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (βλ. Παράρτημα 2), που επιδιώκει την ανάπτυξη 
ενός πλέγματος μεταβατικού και επείγοντα χαρακτήρα μέτρων με στόχο τον άμεσο 
μετριασμό ακραίων καταστάσεων στέρησης, ενταγμένο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας 
πολυδιάστατης πολιτικής κοινωνικής (επαν)ένταξης των δικαιούχων της 
εισοδηματικής παροχής, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει το 
πάγιο αίτημα για σταθερή και πλήρη απασχόληση για όλους, ούτε να ανακόψει τις 
προσπάθειες αντιμετώπισης της μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ δεν αντιστρατεύεται 
άλλα μέσα και πολιτικές κοινωνικής προστασίας, ούτε έρχεται να μειώσει άλλα 
επιδόματα.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: 

α) Φιλοσοφία και στόχος του Προγράμματος  

Στόχος του Προγράμματος είναι η εισοδηματική στήριξη των φτωχών νοικοκυριών μέσω 
της χορήγησης παροχών (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) που εξασφαλίζουν αφενός την 
πρόληψη της ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης με την παροχή μια στοιχειώδους 
εισοδηματικής βάσης, αντίστοιχης με ένα επίπεδο διαβίωσης κάτω από το οποίο το 
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κοινωνικό σύνολο δεν επιτρέπει να πέσει κανένα από τα μέλη του και αφετέρου την 
προώθηση της απασχόλησης και κοινωνικής επανένταξη των δικαιούχων. 

β) Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Δικαιούχοι είναι όλα τα νοικοκυριά καθώς και τα μεμονωμένα άτομα που ζουν μόνα 
τους, των οποίων το εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών 
επιβίωσης και είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο ύψος του εγγυημένου ορίου. 

γ) Προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής 

 Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε πρόσωπα που πληρούν τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 

 Εισόδημα του ενδιαφερομένου ή της οικογένειάς του χαμηλότερο από το 
καθορισμένο ύψος του εγγυημένου ορίου (το οικογενειακό εισόδημα 
περιλαμβάνει εισοδήματα από εργασία, από περιουσία, ενοίκια και μερίσματα) 

 Διαθεσιμότητα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή στα υποχρεωτικά 
προγράμματα εργασίας επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής επανένταξης και 
οικονομικής δραστηριότητας, εάν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας 

 Εξάντληση όλων των δυνατοτήτων ευρέσεως εργασίας του ενδιαφερομένου και 
του/της συζύγου 

 Νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα 

 Παροχή από τον ενδιαφερόμενο όλων των νόμιμων αποδεικτικών που κρίνονται 
απαραίτητα για την εκτίμηση της ατομικής και οικογενειακής οικονομικής 
κατάστασης 

 Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας. 

δ)  Ύψος της παροχής 

Το ύψος της παροχής δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ορίου ακραίας φτώχειας, 
όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε 
έκτακτες συνθήκες (περιόδους έξαρσης του πληθωρισμού ή ακρίβειας) το ύψος του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να αυξάνει για μια περιορισμένη περίοδο.  

ε)  Ποσό της παροχής 

Το ποσό του επιδόματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των 
δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ορίζεται ίσο προς τη διαφορά που 
υφίσταται μεταξύ του αντίστοιχου προς τη σύνθεση της οικογένειας ελάχιστου ορίου 
εγγυημένου εισοδήματος και του ποσού των εισοδημάτων της οικογένειας. Το ποσό 
του επιδόματος καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του καθορισμένου ύψους του ελάχιστου 
ορίου διαβίωσης και των ιδίων πόρων του νοικοκυριού. Το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα καθορίζεται ως εξής:  

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

26



• Ο πρώτος και δεύτερος ενήλικος του νοικοκυριού λαμβάνουν το 100% του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 

• Ο τρίτος και κάθε ενήλικος πέραν του τρίτου δικαιούται το 70% του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος 

• Κάθε ανήλικο παιδί δικαιούται το 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

στ) Διάρκεια - Αναστολή της παροχής 

Η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καταβάλλεται για 14 φορές το 
χρόνο. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι η καταβολή αρχίζει την πρώτη μέρα του μήνα 
μετά το μήνα στον οποίο αποκτάται το δικαίωμα και τερματίζεται την τελευταία μέρα 
του μήνα μέσα στον οποίο το δικαίωμα τερματίζεται. 

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός για δικαιούχους που δεν είναι και δεν μπορούν 
να καταστούν ικανοί για εργασία. Για τους δικαιούχους που είναι ικανοί για εργασία 
επίσης δεν ισχύει χρονικός περιορισμός και συνεχίζεται, κατόπιν κατά περίπτωσης 
επαναξιολόγησης ανά έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Η 
απόδοση της παροχής παύει, εφόσον ο δικαιούχος διαμέσου του προγράμματος 
κοινωνικής επανένταξης και οικονομικής δραστηριότητας έχει επιτυχώς επανενταχθεί 
στην παραγωγική διαδικασία και το εισόδημά του ξεπερνάει το όριο της εγγύησης. 
Για διάστημα τριών μηνών από την εξεύρεση εργασίας και την κοινοποίηση προς την 
αρμόδια αρχή της αλλαγής της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου, συνεχίζει 
αυτός να λαμβάνει το 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως επιπλέον 
χρηματική ενθάρρυνση της επανένταξής του. 

ζ) Όργανα διοίκησης Προγράμματος και αρμοδιότητες 

Η εφαρμογή του Προγράμματος αναλαμβάνεται από ανεξάρτητη διοικητική αρχή, 
που ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 συνολική διαχείριση  

 ελεγκτική διαδικασία της εφαρμογής του νόμου 

 εποπτεία της λειτουργίας των ειδικών γραφείων και της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων 

 καταγραφή των δικαιούχων και τήρηση πλήρους αρχείου 

 αξιολόγηση των αιτήσεων 

 χορήγηση των παροχών 

 εξεύρεση των φορέων υλοποίησης και συνεχής συνεργασία μαζί τους. 

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της καταρτίζει 
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο, στο πλαίσιο των συμφωνιών με τους 
φορείς υλοποίησης, εξειδικεύει τα ακόουθα ζητήματα:  
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• παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων 

• καταβολή της εγγύησης 

• παραλαβή και επεξεργασία ενστάσεων και προσφυγών 

• παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόμενους 

• υπογραφή συμφωνιών με τοπικούς φορείς υλοποίησης 

• επιλογή και καταγραφή επιλέξιμων δικαιούχων σε συνεργασία με τα αρμόδια 
υπουργεία, τη Στατιστική Υπηρεσία και τις εφορίες 

• επανεξέταση και ανανέωση ή διακοπή της παροχής 

• εποπτεία της διαδικασίας απόδοσης του επιδόματος 

• έγκριση προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης 

• αξιολόγηση των φορέων υλοποίησης και σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης προόδου 
προς την ανεξάρτητη διοικητική αρχή. 

 

1.3. Η Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 

Τον Οκτώβριο του 2007 κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ σχέδιο νόμου για τη 
θεσμοθέτηση επιδόματος θέρμανσης (βλ. Παράρτημα 3), που αντιστοιχεί σε ένα 
Πρόγραμμα συμπληρωματικής ενίσχυσης των φτωχών νοικοκυριών με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α) Φιλοσοφία και στόχος του Προγράμματος  

Στόχος του Προγράμματος είναι η εισοδηματική στήριξη των οικονομικά ασθενών 
ομάδων του πληθυσμού με την χορήγηση αφορολόγητης οικονομικής ενίσχυσης 
(επίδομα θέρμανσης) για την χειμερινή περίοδο 2007 - 2008, λόγω των αυξημένων 
τιμών του αργού πετρελαίου. 

β) Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης του 
άρθρου 14 του Ν. 2837/2000, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι πάσης φύσεως 
συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. και οι μακροχρόνια άνεργοι. 
Αντίθετα, δεν προβλέπεται η ενίσχυση των ατόμων που επιδοτούνται από τα 
υφιστάμενα προγράμματα εισοδηματικής στήριξης του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

γ)  Ύψος της παροχής 

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με τις περιοχές της χώρας όπου η 
χρήση πετρελαίου θέρμανσης είναι περισσότερο ή λιγότερο αναγκαία, ως εξής: 
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• Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς 
Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου, 
Ρεθύμνης, Σάμου, Χανίων και Χίου 

• Τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους 
νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, 
Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Πρεβέζης, Φθιώτιδας και Φωκίδας 

• Τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους 
νομούς Αρκαδίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλωρίνης και 
Χαλκιδικής. 

δ) Διάρκεια και διαδικασία χορήγησης του επιδόματος  

Κάθε δικαιούχος δικαιούται να λαμβάνει το ως άνω επίδομα από μια μόνο πηγή και 
καταβάλλεται ως εξής: 

• στους συνταξιούχους από τους ασφαλιστικούς φορείς από τους οποίους 
καταβάλλεται η κύρια σύνταξή τους σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με το 
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2007 και η δεύτερη με τη σύνταξη του μηνός 
Μαρτίου 2008 

• στους μακροχρονίως άνεργους από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε δύο ισόποσες δόσεις εντός 
των μηνών Δεκεμβρίου 2007 και Μαρτίου 2008 

• στους δικαιούχους του άρθρου 14 του Ν. 2837/2000 εφάπαξ, σύμφωνα με 
διαδικασία που θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Τέλος, προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για οποιαδήποτε 
χειμερινή περίοδο, με την αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ύψους του. 

 

1.4. Η Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Φτώχεια 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) ανέλαβε στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της την επεξεργασία ζητημάτων σχετικά με την χάραξη μίας 
ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής κατά της φτώχειας στην Ελλάδα, καταθέτοντας 
τελικά προς συζήτηση την Γνώμη 41 «Η Φτώχεια στην Ελλάδα» (Ιούλιος 2000). Η 
συγκεκριμένη Γνώμη περιλαμβάνει ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις για τις προνοιακές 
πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας, που κωδικοποιούνται ως εξής: 

α. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας οφείλει να αντιμετωπίζει, 
μεταξύ άλλων, και τις συνέπειες της φτώχειας σε σημαντικές ομάδες του πληθυσμού, 
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που δεν ανήκουν στους παραδοσιακούς αποδέκτες της πρόνοιας (άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες κ.λπ). 

β. Όμως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατά της φτώχειας δεν μπορεί να 
στηρίζεται αποκλειστικά στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας αλλά πρέπει να είναι 
πολυσύνθετο και να συνδέεται οργανικά με την αναπτυξιακή πολιτική, τις πολιτικές 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τις πολιτικές υγείας, 
στέγασης και ενίσχυσης της παιδικής ηλικίας και της μητρότητας και τις 
περιφερειακές πολιτικές. 

γ. Ο σχεδιασμός μιας σύνθετης και σφαιρικής πολιτικής κατά της φτώχειας 
προϋποθέτει: 

• μια προσπάθεια εξαντλητικής διερεύνησης και εντοπισμού των πραγματικών 
αιτιών που έχουν παραγάγει ή παράγουν τη φτώχεια στην Ελλάδα  

• αποδοχή μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας μέτρησης της φτώχειας που θα 
οδηγεί σε μέτρηση της έκτασης της φτώχειας (below poverty line), μέτρηση 
της έντασης (intensity) ή του βάθους (depth) της φτώχειας και μέτρηση του 
βαθμού κρισιμότητας (severity) της φτώχειας.  

δ.  Η χάραξη ενός τέτοιου προγράμματος θα πρέπει να πειθαρχεί σε τρεις κανόνες: 
τον κανόνα της ενιαίας στόχευσης όλων των επί μέρους μέτρων, τον κανόνα του 
συνολικού αποτελέσματος και τον κανόνα του ενιαίου σχεδιασμού. 

ε. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός αντιμετώπισης της φτώχειας για να είναι 
αποτελεσματικός, οφείλει να έχει διπλή διάσταση: κατασταλτική (δηλ. λήψη μέτρων 
άμεσης ανακούφισης των φτωχών και παροχής σε αυτούς της δυνατότητας 
ικανοποίησης των επειγουσών αναγκών τους) και προληπτική (δηλ. εφαρμογή 
πολιτικών ελαχιστοποίησης των ανισοτήτων και της περιθωριοποίησης 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων). 

στ. Η διαπίστωση εάν ένα κράτος έχει σημειώσει μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
επιτυχίας στην πολιτική του κατά της φτώχειας εκτιμάται με δύο τρόπους: με 
σύγκριση των δεικτών του με τους αντίστοιχους δείκτες άλλων κρατών για το ίδιο 
χρονικό διάστημα ή με σύγκριση των πραγματικών δεικτών με εκείνους που 
αναμένονταν να επιτευχθούν κατά την κατάστρωση της πολιτικής κατά της φτώχειας. 

ζ. Βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί η πολιτική του 
«ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» (guaranteed minimum income), το οποίο 
οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής, που θα στοχεύει στην 
οικονομική και κοινωνική επανένταξη όσων λαμβάνουν αυτήν την παροχή και όχι ως 
εργαλείο απλής παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους φτωχούς.  
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2. Τα ερευνητικά υποδείγματα 

Τα ερευνητικά υποδείγματα για τις πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού συγκροτούνται από τις επεξεργασίες / προτάσεις που έχουν 
κατατεθεί στο πλαίσιο ακαδημαϊκών / ερευνητικών αναλύσεων του πεδίου της 
κοινωνικής πολιτικής. Η διερεύνηση των σχετικών μελετών / ερευνών της περιόδου 
1990-2007 οδηγεί στον εντοπισμό ιδιαίτερα κρίσιμων ζητημάτων που είτε αφορούν 
γενικότερα θέματα καταπολέμησης της φτώχειας είτε επικεντρώνονται σε 
ειδικότερους τομείς παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

Α. Η πρώτη διεπιστημονική έρευνα που περιέχει προτάσεις για την θεσμοθέτηση 
νέων προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας εκπονήθηκε την περίοδο 
1988-1990 από ερευνητική ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κ. Κρεμαλή και 
δημοσιεύτηκε το 1990 με τίτλο «Κοινωνική Πρόνοια – Διερεύνηση και αξιολόγηση 
ενός νέου συστήματος». Η έρευνα επικεντρώθηκε στην προκαταρκτική επεξεργασία 
των βασικών αρχών και στόχων ενός νέου εθνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
προτείνοντας εκτός των άλλων μηχανισμούς οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και 
προτεραιότητες επικέντρωσης των προνοιακών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στη θεσμοθέτηση κριτηρίων άσκησης προνοιακών πολιτικών που θα 
επιτρέψουν την ολοκληρωμένη κάλυψη κάθε ατόμου που βρίσκεται σε κατάσταση 
ανάγκης. 

Όσον αφορά την προστασία των φτωχών οικογενειών, η σχετική ανάλυση 
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προνοιακής τους 
κάλυψης και της συμβολής των αντίστοιχων παροχών στην ουσιαστική ενίσχυση των 
δικαιούχων. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η ανάγκη εφαρμογής της αρχής της 
επικουρικότητας (μέσω της τεχνικής ελέγχου των εισοδηματικών πηγών) για τη 
χορήγηση όλων των προνοιακών επιδομάτων, που θα οδηγούσε σταδιακά στην 
κατοχύρωση ενός πλέγματος στοχευμένων μέτρων κάλυψης των πλέον φτωχών 
ατόμων και νοικοκυριών.  

Β. Η νομική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στο Ελληνικό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας αποτελεί αντικείμενο της μελέτης του Γ. Αμίτση με τίτλο «Η 
θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και Διεθνή 
έννομη τάξη» που δημοσιεύθηκε το 20011. Η Μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση 
της κατοχύρωσης των ελαχίστων ορίων κοινωνικής προστασίας, ένα βασικό στόχο 
των σύγχρονων συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, που εμπνέεται τόσο από 
κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις για την ευημερία των πολιτών και την κάλυψη των 
νέων κοινωνικών κινδύνων όσο και από τη θεσμική προσέγγιση για την ανάπτυξη του 
κοινωνικού κράτους και την προαγωγή των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο την 

                                                 
1 Βλ. Γ. Αμίτσης, Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και Διεθνή 
έννομη τάξη, Α. Ν. Σάκκουλας, 2001. 
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καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σκοπός της Μελέτης 
είναι η διερεύνηση της θεσμικής εγγύησης των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην 
Ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη. Το ερευνητικό αντικείμενο εντοπίζεται στην 
ανάλυση των εσωτερικών και υπερεθνικών μηχανισμών που προσανατολίζονται στην 
προώθηση των στρατηγικών για την εξασφάλιση ελαχίστων ορίων καθώς και την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων νομικών τεχνικών σε σχέση με την 
κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετείται τελικά, ο κύριος μηχανισμός 
κατοχύρωσης ελαχίστων ορίων αντιστοιχεί στη θέσπιση ενός γενικού συστήματος 
ελαχίστου εισοδήματος για κάθε άτομο χωρίς επαρκείς πόρους και ασφαλιστική 
προστασία. Η νομική έρευνα όμως στην Ελλάδα σχετικά με τα γενικά συστήματα 
ελαχίστων ορίων εμφανίζεται "ελλειμματική". Η βασική αιτία πρέπει να αποδοθεί 
τόσο στη νομοθετική έλλειψη ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος όσο 
και στην περιορισμένη δογματική ανάπτυξη του κλάδου του Δικαίου Κοινωνικής 
Ασφάλειας. Στην πρόκληση αυτή επιδιώκει να αντεπεξέλθει η σχετική επεξεργασία, 
επιχειρώντας μια συστηματική παρουσίαση των κανονιστικών αξόνων πάνω στους 
οποίους μπορεί να στηριχθεί η εισαγωγή ενός παρόμοιου συστήματος καθώς και μια 
τυποποίηση των γενικών αρχών λειτουργίας του. 

Παράλληλα επιχειρείται η καταγραφή των βασικών αρχών λειτουργίας ενός γενικού 
συστήματος ελαχίστων ορίων συντήρησης που δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί στο 
Ελληνικό μοντέλο κοινωνικής ασφάλειας. Η σχετική ανάλυση περιορίζεται στο 
κανονιστικό επίπεδο ανάπτυξης του συστήματος (σχεδιασμός γενικών αρχών) και δεν 
επεκτείνεται στο πεδίο της διοικητικής οργάνωσης και της χρηματοδότησής του. 
Περιλαμβάνει μάλιστα και την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Νόμου για 
την εισαγωγή ενός συστήματος ελαχίστων ορίων στην Ελληνική έννομη τάξη (βλ. 
Παράρτημα 4). 

Γ. Η θεσμοθέτηση ενός προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελεί 
αντικείμενο της μελέτης του Μ. Ματσαγγάνη με τίτλο «Η κοινωνική αλληλεγγύη 
και οι αντιφάσεις της – Ο ρόλος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε μια 
σύγχρονη κοινωνική πολιτική», που δημοσιεύτηκε το 20042. Εδώ, το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα ορίζεται ως «το ύστατο δίκτυ ασφαλείας για την κάλυψη ουσιωδών 
αναγκών σε καταστάσεις κρίσης», το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, βασίζεται στον έλεγχο των πόρων των νοικοκυριών και καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ύψους της εγγύησης και των πόρων των νοικοκυριών. 

Η θεσμοθέτηση του προγράμματος στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει τη μορφή του 
καθορισμού μιας επίσημης «γραμμής ακραίας φτώχειας». Υπ’ αυτή την έννοια στις 
περιπτώσεις που οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ενός νοικοκυριού κυμαίνονται κάτω από 

                                                 
2 Βλ. Μ. Ματσαγγάνης, Η κοινωνική αλληλεγγύη και οι αντιφάσεις της – Ο ρόλος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος σε μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, Κριτική, 2004. 
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τη γραμμή φτώχειας, η Πολιτεία θα αναλαμβάνει να τους συμπληρώσει έως ότου 
εξασφαλιστεί το καθορισμένο ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Ως βασικοί παράγοντες 
επιτυχίας ενός προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος ορίζονται: 

 το όριο του ελάχιστου εισοδήματος που εγγυάται η Πολιτεία 

 το «εισόδημα αναφοράς» που λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
ποσού της ενίσχυσης 

 οι όροι επιλεξιμότητας 

 οι διοικητικές προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 

α) Θεμελιώδεις κατευθύνσεις και στόχος του Προγράμματος  

Οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις του Προγράμματος κωδικοποιούνται ως εξής: 

 βασίζεται στην εξακρίβωση των ίδιων πόρων των νοικοκυριών από αμοιβές 
εργασίας ή από άλλες κοινωνικές παροχές 

 συμπληρώνει τη διαφορά μεταξύ του καθορισμένου ύψους της εγγύησης και των 
ίδιων πόρων του νοικοκυριού 

 απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά, καθώς και σε άτομα που ζουν μόνα τους, με 
την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο 
ύψος της εγγύησης 

 ενδιάμεσος στόχος είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας, με τη συμμετοχή 
των δικαιούχων σε δράσεις προώθησης στην απασχόληση, επαγγελματικής 
κατάρτισης, εκπαίδευσης κ.λπ. 

β) Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις παροχής 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και δεν καλύπτονται από το πλέγμα παροχών 
κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα: 

• Άνεργοι που δεν έχουν δικαίωμα επιδότησης ανεργίας ή το έχουν 
εξαντλήσει 

• Εργαζόμενοι με αμοιβή χαμηλότερη του ημερομίσθιου ανειδίκευτου 
εργάτη 

• Εργαζόμενοι με μερική ή εποχιακή απασχόληση χωρίς κοινωνική 
ασφάλιση 

• Αγρότες με εκμεταλλεύσεις χαμηλή απόδοσης 

• Μικροεπαγγελματίες 

• Άτομα εκτός εργατικού δυναμικού (π.χ. νοικοκυρές) 
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• Χαμηλοσυνταξιούχοι 

• Άτομα προσωρινά ανίκανα να εργαστούν λόγω ασθενείας, μητρότητας 
κ.λπ. τα οποία δεν δικαιούνται της αντίστοιχης επιδότησης 

• Άτομα με αναπηρίες που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες 
προνοιακών επιδομάτων 

• Άτομα που πλήττονται με κοινωνικό αποκλεισμό: πρόσφυγες, 
μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες κ.λπ. 

• Άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 

γ) Προϋποθέσεις παροχής 

Ως επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα ελάχιστου εισοδήματος κρίνονται όλοι όσοι 
έχουν εισόδημα αναφοράς κατώτερο του εγγυημένου ορίου, ενώ το ποσό της ενίσχυσης 
ορίζεται ίσο με την απόσταση που χωρίζει το εισόδημα αναφοράς από το εγγυημένο 
όριο. Ειδική μεταχείριση απαιτείται για φοιτητές και σπουδαστές χαμηλού εισοδήματος, 
καθώς μπορεί να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα ελάχιστου εισοδήματος ως δικαιούχοι 
ενισχύσεων σε είδος, κυρίως σίτισης και στέγασης.  

Εκτός από το πλέγμα των εισοδηματικών προϋποθέσεων, ένας σημαντικός όρος 
επιλεξιμότητας είναι η διαθεσιμότητα του δικαιούχου για συμμετοχή σε κάποια δράση 
«επανενεργοποίησης». Υπ’ αυτή την έννοια το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν 
συνιστά παραδοσιακή επιδοματική πολιτική, καθώς συνδυάζει την εισοδηματική 
ενίσχυση με ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής (επαν)ένταξης μέσω της αγοράς εργασίας, 
της κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, ή της συμμετοχής σε άλλες κοινωνικές δράσεις. 

δ) Ύψος της παροχής 

Ο προσδιορισμός του ύψους της παροχής δεν μπορεί να είναι υπερβολικός  «όχι μόνο για 
λόγους δημοσιονομικού ρεαλισμού, αλλά και για λόγους διατήρησης κινήτρων για εργασία 
(δεν θα πρέπει να συμφέρει τους δικαιούχους να εισπράττουν την εγγύηση αντί να 
εργάζονται)». Για τον προσδιορισμό του ορίου του ελάχιστου εισοδήματος προτείνεται, 
έτσι, η σύνδεσή του με το ύψος της σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων του Νόμου 
1296/1982 (277 € το μήνα). 

Περαιτέρω για τον προσδιορισμό του ύψους της παροχής για μια οικογένεια προτείνεται 
η  κλίμακα ισοδυναμίας που ισχύει στην Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, η κλίμακα που 
εφαρμόζεται στην Πορτογαλία δίνει τιμή 1,0 για καθέναν από τους δύο πρώτους 
ενηλίκους, 0,7 για κάθε ενήλικο πέραν των δύο πρώτων, καθώς και 0,5 για κάθε παιδί 
κάτω των 18. 

Η συγκεκριμένη κλίμακα ισοδυναμίας επιλέχθηκε για δύο λόγους. Καταρχάς, διότι τα 
χαμηλά επίπεδα εισοδήματος περιορίζουν τις οικονομίες στην κατανάλωση τις οποίες 
αντανακλά μια κλίμακα ισοδυναμίας και συνεπώς καθιστούν πιο κατάλληλη μια σχετικά 
«γενναιόδωρη» κλίμακα. Επιπλέον, εάν το ύψος του εγγυημένου εισοδήματος συνδεθεί 
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με τη σύνταξη ανασφάλιστων, φαίνεται εύλογο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, 
συμφωνά με τις διατάξεις του Νόμου 1296/1982, το ποσό της σύνταξης ανασφάλιστων 
ηλικιωμένων για ένα ζευγάρι δικαιούχων είναι ακριβώς το διπλάσιο του ποσού για ένα 
μόνο δικαιούχο. 

ε) Ποσό της παροχής 

Το Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος χορηγεί διαφοροποιημένες 
χρηματικές ενισχύσεις ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ορίου για κάθε 
τύπο νοικοκυριού, από τη μια, και του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού, από την 
άλλη. Η τεκμηρίωση του ποσού αναφοράς προκύπτει από το «καθαρό» οικογενειακό 
εισόδημα του δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των φόρων και 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να περιλαμβάνει εισοδήματα από εργασία, από 
περιουσία (ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.), καθώς και από κοινωνικές παροχές τις οποίες ήδη 
λαμβάνουν τα μέλη του νοικοκυριού. Όσον αφορά ειδικά τα εισοδήματα από εργασία, 
προκύπτει το θέμα της αντιμετώπισης τους κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος 
αναφοράς του νοικοκυριού. Η ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος, ανεξαρτήτως του 
εάν προέρχεται από εργασία ή όχι, δεν αποτελεί ικανοποιητική λύση, αφού εντείνει το 
πρόβλημα της «παγίδας της φτώχειας». 

Η παγίδα της φτώχειας ανακύπτει λόγω του διαφοροποιημένου χαρακτήρα της 
χρηματικής ενίσχυσης: όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα του νοικοκυριού τόσο 
μικρότερο είναι το ποσό της παροχής, μέχρις ότου το εισόδημα αναφοράς ξεπεράσει το 
εγγυημένο όριο, οπότε παύει να χορηγείται η παροχή. Όταν η μείωση της παροχής 
συμβαδίζει ακριβώς με την αύξηση του υπόλοιπου εισοδήματος, το συνολικό εισόδημα 
του νοικοκυριού (συμπεριλαμβανομένης της παροχής) παραμένει σταθερό στο ύψος του 
εγγυημένου ορίου για ένα σχετικά μεγάλο εύρος αμοιβών. Η κατάσταση αυτή 
ισοδυναμεί με φορολόγηση των εισοδημάτων από εργασία με συντελεστή 100%. Κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε τους δικαιούχους να προτιμήσουν, ορθολογικά σκεπτόμενοι, να μην 
εργάζονται καθόλου. 

Ο μετριασμός των αντικινήτρων προς εργασία επιβάλλει την ευνοϊκότερη μεταχείριση 
των εισοδημάτων από εργασία, έτσι ώστε το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού να 
βελτιώνεται, έστω και λίγο, καθώς ο αρχηγός του ή κάποιο άλλο μέλος του εργάζεται 
περισσότερες ώρες. Για το σκοπό αυτό, κατά τον υπολογισμό του «εισοδήματος 
αναφοράς» του νοικοκυριού δεν λαμβάνεται υπόψη ένα μέρος των εισοδημάτων από 
εργασία. 

στ) Όργανα διοίκησης Προγράμματος και αρμοδιότητες 

Εδώ προτείνεται η συνεργασία διαφορετικών τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, 
περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η εμπλοκή της κοινωνίας 
πολιτών και των εθελοντικών οργανώσεων, στο πλαίσιο μίας σταδιακής ανάπτυξης του 
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Προγράμματος (ώστε να είναι δυνατή η προσεκτική παρακολούθηση διαφόρων κρίσιμων 
πλευρών, όπως το κόστος, οι διοικητικές απαιτήσεις, ο συντονισμός των φορέων 
υλοποίησης κ.λπ.). Ως βασικός άξονας παρέμβασης προτείνεται, μάλιστα, η προετοιμα-
σία μιας μικρής ομάδας «υπευθύνων Προγράμματος» και η  τοποθέτησή τους στις 
Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας επιλεγμένων νομαρχιών ή των αντίστοιχων 
διευθύνσεων των δήμων. Τα καθήκοντα των υπευθύνων Προγράμματος είναι: 

 η αξιολόγηση των υποψήφιων δικαιούχων 

 η εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης 

 η επικοινωνία με τις άλλες υπηρεσίες που χορηγούν κοινωνικές ενισχύσεις σε 
χρήμα ή σε είδος 

 ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων που υλοποιούν τις δράσεις 
κοινωνικής επανένταξης. 

Τέλος, για τη στατιστική παρακολούθηση του Προγράμματος, τον έλεγχο της πορείας 
υλοποίησής του και τη διασταύρωση των στοιχείων εισοδήματος, τα οποία δηλώνουν οι 
δικαιούχοι, προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών. Η 
υποχρέωση όλων των δικαιούχων να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 
καθώς και η χορήγηση σε όλους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα 
επιτρέψουν τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων του προγράμματος με τις αντίστοιχες 
του ΚΕΠΥΟ και του ΚΗΥΚΥ για τη γρήγορη επαλήθευση των δηλώσεων των 
δικαιούχων για το φορολογούμενο εισόδημα και τις κοινωνικές παροχές που λαμβάνουν. 

Δ. Η θεσμοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής Υποστήριξης 
και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ο.Π.Κ.Υ.) αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης 
του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών (Μάρτιος 2007)3, που επεξεργάσθηκε την εισαγωγή ενός πλέγματος 
μέτρων υποστήριξης του πληθυσμού που βιώνει ακραίες μορφές φτώχειας με βάση 
τις ακόλουθες αρχές: 

• Διαχείριση του Προγράμματος σε επίπεδο Δήμου, ώστε να διασφαλίζεται 
η κατά το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των δικαιούχων 

• Έλεγχος Πόρων (η θεμελίωση του δικαιώματος γίνεται μετά από έλεγχο 
πόρων, ο οποίος εκτός από τους τυπικούς διοικητικούς ελέγχους 
περιλαμβάνει και αυτοψία για τον έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης) 

• Προώθηση της ενεργητικής συμμετοχής του δικαιούχου (ένα μέρος του 
επιδόματος εξαρτάται από τη συμμετοχή των μελών της οικογένειας στην 
εργασία και στην εκπαίδευση) 

                                                 
3 Βλ. Ι.Σακέλλης (επ.), Πρόταση υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής - Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2007. 
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• Παροχή πολλαπλών κοινωνικών υπηρεσιών από την πλευρά της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ώστε οι δικαιούχοι να απολαμβάνουν στοιχειώδη 
κοινωνικά αγαθά. (με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους 
και επιπλέον θα υπάρξει ουσιαστική συμβολή στη μείωση των  
ανισοτήτων, στην ενίσχυση της συνοχής στην τοπική κοινωνία και στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού). 

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης απευθύνεται σε κάθε τύπο 
νοικοκυριού, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό διαθέσιμο εισόδημά του θα 
βρίσκεται κάτω από το όριο του ελάχιστου εγγυημένου, όπως αυτό θα προσαρμόζεται 
με βάση το μέγεθος του νοικοκυριού. Με την επιλογή αυτή επιτυγχάνεται αφενός η 
καθολικότητα του μέτρου, ώστε να μπορούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη να διεκδικούν 
την ένταξή τους σ’ αυτό, και αφετέρου να μην επιβαρύνεται ο διοικητικός 
μηχανισμός με τη διαχείριση επιμέρους κατηγοριών ευπαθών ομάδων-ωφελουμένων, 
για τις οποίες απαιτούνται ξεχωριστές γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

Από άποψη περιεχομένου, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κεντρικούς άξονες: (α) 
τον άξονα κοινωνικής στήριξης και ενσωμάτωσης μέσω της παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών και (β) τον άξονα εισοδηματικής στήριξης – ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. 

Ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα του νοικοκυριού ορίζεται το συνολικό ετήσιο 
καθαρό εισόδημα του νοικοκυριού που δεν ξεπερνάει το 50% του ετήσιου μισθού 
ενός ανειδίκευτου εργάτη (3.600 €) για ένα μονομελές νοικοκυριό, προσαρμοσμένο 
στον αριθμό των μελών του κάθε νοικοκυριού με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας του 
ΟΟΣΑ. Το ποσό του επιδόματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του εισοδήματος 
των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ορίζεται ίσο προς τη διαφορά 
που υφίσταται μεταξύ του αντίστοιχου προς τη σύνθεση της οικογένειας ελάχιστου 
ορίου εγγυημένου εισοδήματος και του ποσού των εισοδημάτων της οικογένειας. Οι 
«τροποποιημένες κλίμακες του ΟΟΣΑ» σταθμίζουν τον αρχηγό του νοικοκυριού με 
1, κάθε άλλο μέλος ηλικίας πάνω από 13 ετών με 0,5 και κάθε παιδί με 0,3. 

Ε. Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο της Μελέτης των Αθ. Μπαλφούσια και 
Κ. Κώτση με τίτλο «Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ-15 και δυνατότητες 
εφαρμογής του στην Ελλάδα» που δημοσιεύθηκε το 2007 από το ΚΕΠΕ4. Η Μελέτη 
σκιαγραφεί το περιεχόμενο ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην 
Ελλάδα (αναμένεται να λειτουργήσει «ως δίχτυ ασφαλείας για την αντιμετώπιση της 
απόλυτης φτώχειας»), υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της θεσμοθέτησης ενός γενικευμένου προγράμματος 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

                                                 
4 Βλ. Αθ. Μπαλφούσιας / Κ. Κώτσης,Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ-15 και δυνατότητες 
εφαρμογής του στην Ελλάδα, Εκθέσεις 50, ΚΕΠΕ, 2007. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος συνοψίζονται ως εξής: 

α) Θεμελιώδεις κατευθύνσεις και στόχος του Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στηρίζεται στις ακόλουθες 
θεμελιώδεις αρχές: 

• Καθολικότητα, δηλαδή απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά και σε άτομα που 
ζουν μόνα τους, αρκεί το εισόδημα τους να είναι χαμηλότερο του 
καθορισμένου ύψους της εγγύησης 

• Προσδιορισμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η εξακρίβωση 
των πόρων των νοικοκυριών 

• Συμπλήρωση της διαφοράς μεταξύ του καθορισμένου ύψους της εγγύησης 
και των πόρων του νοικοκυριού 

• Χρηματοδότηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό 

• Παροχή του εγγυημένου εισοδήματος ως προσωρινό μέτρο ανακούφισης των 
δικαιούχων χωρίς καταληκτική προθεσμία για τη διακοπή της ενίσχυσης 

• Προθυμία των ενδιαφερομένων για την άσκηση απασχόλησης (πρέπει να 
είναι 
διαθέσιμοι για εργασία, εφόσον μπορούν να εργαστούν, ή για άλλες 
κοινωνικές εργασίες ή δραστηριότητες) 

• Σύνδεση των δικαιούχων με ειδικά μέτρα κοινωνικής επανένταξης 
όπου απαιτείται 

• Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους, εφόσον δεν 
έχουν. 

β) Δικαιούχοι του Προγράμματος  

Το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καλύπτει όλα τα νοικοκυριά και τα 
άτομα που ζουν μόνα τους, αρκεί το εισόδημα τους να είναι χαμηλότερο του 
καθορισμένου ύψους της εγγύησης. Υπ’ αυτή την έννοια, ως δικαιούχοι του 
προγράμματος, δεδομένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης, ορίζονται οι 
εξής: 

• Μακροχρόνια άνεργοι ή νέοι σε αναζήτηση πρώτης απασχόλησης 

• Εργαζόμενοι με σποραδική απασχόληση ή με αμοιβές χαμηλότερες των 
κατωτάτων ορίων 

• Αυτοαπασχολούμενοι σε δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης 

• Αγρότες με μικρές εκμεταλλεύσεις ή χαμηλής απόδοσης 

• Εργαζόμενοι με μερική απασχόληση 
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• Άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω μητρότητας ή ασθένειας και δεν 
δικαιούνται την αντίστοιχη επιδότηση 

• Άτομα με αναπηρία εάν δεν ανήκουν σε μια από τις επιδοτούμενες 
κατηγορίες των προνοιακών προγραμμάτων 

• Χαμηλόμισθοι, εκτός δημόσιου τομέα, με πολυμελείς οικογένειες. 

γ) Προϋποθέσεις παροχής 

Το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι καθολικό, δηλαδή δικαιούχοι 
μπορεί να είναι όλοι οι πολίτες, αρκεί να πληρούν ορισμένα κριτήρια, και συγκεκριμένα: 

 Να διαμένουν μονίμως στη χώρα και να έχουν υπηκοότητα ελληνική ή μιας από 
τις χώρες της ΕΕ (οι μετανάστες που έχουν άδεια διαμονής και κάρτα εργασίας 
μπορεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο).  

 Να είναι μεγαλύτεροι των 22 ετών και να μην είναι φοιτητές.  

 Να έχουν συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα κάτω από το εγγυημένο 
εισόδημα που ορίζει το κράτος. 

Τέλος, εξίσου σημαντική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα του εγγυημένου 
εισοδήματος, αποτελεί η διαθεσιμότητα του δικαιούχου για εργασία, γεγονός που 
διαφοροποιεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από άλλες κοινωνικές παροχές. 
Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται, πρέπει να είναι 
διαθέσιμος για εργασία όποτε του ζητηθεί, αρκεί η εργασία να είναι κατάλληλη ως προς 
τις επαγγελματικές του ικανότητες.  

δ) Ύψος της παροχής 

Ο προσδιορισμός του ύψους της παροχής είναι θέμα επιλογής και πρέπει να κυμαίνεται 
χαμηλό επίπεδο, ώστε να βρίσκεται μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της 
ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η  Μελέτη προτείνει, όπως και η πρόταση 
Νόμου του ΠΑΣΟΚ, το ύψος της παροχής να ισούται με τη σύνταξη ανασφάλιστων 
ηλικιωμένων που χορηγεί ο ΟΓΑ, η οποία παρέχεται σε άτομα με οικογενειακό εισόδημα 
χαμηλότερο του ισοδύναμου της αγροτικής σύνταξης.  

Συνεπώς το ύψος της παροχής ανέρχεται σε 227 € το μήνα, για ένα άτομο που ζει μόνο 
του, ενώ ο καθορισμός του διαφοροποιείται ανάλογα τη σύνθεση της οικογένειας του 
δικαιούχου σύμφωνα με ειδικές κλίμακες ισοδυναμίας που αντιστοιχούν σε διάφορους 
τύπους νοικοκυριών. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας την κλίμακα ισοδυναμίας του 
ΟΟΣΑ (1 για τον αρχηγό του νοικοκυριού 0,7 για το δεύτερο ενήλικο και 0,5 για κάθε 
παιδί) και με τη σύνταξη του ΟΓΑ ως ύψος εγγύησης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ανέρχεται στα 600 € το μήνα.  

ε) Ποσό της παροχής 
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Το πρόγραμμα χορηγεί τα ανάλογα χρηματικά ποσά μέχρι το ύψος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, καλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ του θεσμοθετηθέντος 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του εισοδήματος αναφοράς. Για την εξακρίβωση 
του πραγματικού εισοδήματος των δικαιούχων (εισόδημα αναφοράς), που αποτελεί τη 
βάση για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, υπολογίζεται το εισόδημα που 
προκύπτει μετά τον φόρο και περιλαμβάνει: 

 τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 τα εισοδήματα που υποβάλλονται σε αυτόνομη φορολογία,  

 τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που είναι αφορολόγητες.  

Για τη συλλογή όλων των εισοδηματικών ενισχύσεων και επιδομάτων που χορηγούνται 
από το κράτος, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός γενικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για όλους τους πολίτες, που εξασφαλίζει την άμεση πληροφόρηση 
για κάθε δικαιούχο του προγράμματος. 

στ) Διάρκεια - Αναστολή της παροχής 

Η πρόταση δεν εξειδικεύει τη διάρκεια της παροχής ή τους όρους και προϋποθέσεις 
αναστολής της. 

ζ) Όργανα διοίκησης Προγράμματος και αρμοδιότητες 

Όσον αφορά τη διοίκηση του Προγράμματος, προτείνεται να εφαρμόζεται σε επίπεδο 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και να εποπτεύεται από την κεντρική διοίκηση, 
υιοθετώντας την αντίληψη ότι «μέσα από την αποκέντρωση επιτυγχάνεται ένα πιο ευέλικτο 
πλαίσιο διοίκησης που διευκολύνει τη βέλτιστη χρήση και αναδιανομή των διαθέσιμων 
πόρων του προγράμματος». Δεδομένων, μάλιστα, των οργανωτικών, χρηματοδοτικών και 
άλλων ελλείψεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προτείνεται η σύσταση - σε επίπεδο δήμου 
ή νομαρχίας - επιτροπών που θα απαρτίζονται από υπαλλήλους του δήμου, της 
νομαρχίας, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι 
επιτροπές θα είναι ιδίως επιφορτισμένες με:  

• την ενημέρωση των ενδιαφερομένων / την παραλαβή των αιτήσεων και των 
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών 

• τον έλεγχο των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τα 
εισοδήματα 

• τον υπολογισμό του εισοδήματος αναφοράς και τον προσδιορισμό του ποσού 
της χρηματικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου 

• την υποβοήθηση των ανέργων δικαιούχων στην ανεύρεση και κάλυψη 
θέσεων εργασίας. 
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ΤΜΗΜΑ II. ΤΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο των νέων προνοιακών 
πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας 

Η αξιολόγηση των υφιστάμενων προνοιακών προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπό το πρίσμα 
των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής 
περιφέρειας αναδεικνύει μία σειρά αδυναμιών και κενών του προνοιακού 
συστήματος: (α) απουσία κατοχύρωσης ενός γενικού προγράμματος ελαχίστου 
εισοδήματος που θα καλύπτει κάθε άτομο σε κατάσταση ανάγκης μέσω δράσεων 
εισοδηματικής ενίσχυσης και κοινωνικής φροντίδας, εξασφαλίζοντας την προστασία 
του θεμελιώδους δικαιώματος στην κοινωνική ένταξη, (β) έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης που ασκούν αρμοδιότητες στο πεδίο της 
κοινωνικής πρόνοιας (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης) ή 
χρηματοδοτούν δράσεις προνοιακών πολιτικών (Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών), (γ) επικέντρωση των παρεμβάσεων σε παραδοσιακές μορφές 
επιδοματικής ενίσχυσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που δεν συνδυάζονται με 
μέτρα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, (δ) περιορισμένη στόχευση των 
δράσεων που συνεπάγεται τόσο άνιση κατανομής των πόρων μεταξύ των ομάδων 
στόχου, όσο και αναποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών, (ε) αδυναμία των 
παροχών να κατοχυρώσουν αξιοπρεπείς συνθήκλες διαβίωσης. Τα προβλήματα 
αυτά μεγενθύνονται από την αδυναμία τυποποίησης των προτεραιοτήτων του 
υφιστάμενου μοντέλου επιδοματικής ενίσχυσης, που ενσωματώνει αντιφατικές 
επιδιώξεις ιδίως στο επίπεδο της στόχευσης των πόρων (ενισχύονται ομάδες με 
διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το πρόγραμμα επιδότησης). 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι προφανές ότι το υφιστάμενο μοντέλο 
δεν ανταποκρίνεται στην εφαρμογή των γενικών αρχών λειτουργίας ενός 
ολοκληρωμένου προνοιακού συστήματος εθνικής εμβέλειας (όπως συνάγονται από 
την ερμηνεία συγκεκριμένων ρυθμίσεων του εθνικού, διεθνούς και κοινοτικού 
δικαίου κοινωνικής ασφάλειας), που καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

α) Καθολικότητα εφαρμογής (το σύστημα θα καλύπτει κάθε άτομο που βρίσκεται 
σε κατάσταση ανάγκης και δεν θα επικεντρώνεται στην "επιλεκτική κάλυψη" 
συγκεκριμένων κατηγοριών του πληθυσμού) 

β) Επικουρική λειτουργία (η χορήγηση παροχών θα εξαρτάται από την αδυναμία 
κάλυψης της ανάγκης από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή από τους ίδιους 
πόρους του ενδιαφερόμενου) 

γ) Νομική κατοχύρωση των δικαιούχων (η ένταξη των ενδιαφερομένων στο 
σύστημα προστασίας και η λήψη των σχετικών παροχών δεν θα εξαρτάται από τη 
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διακριτική ευχέρεια των οργάνων της διοίκησης αλλά θα γίνεται με την πλήρωση 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος σε ελάχιστα όρια 
συντήρησης) 

δ) Εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης (οι παροχές πρέπει να 
επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαιούχων και όχι απλώς τη φυσική τους 
συντήρηση) 

ε) Εξασφάλιση πρόσβασης των δικαιούχων σε υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας 
και νοσηλευτικής περίθαλψης χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής τους στις σχετικές 
δαπάνες 

στ) Ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξης των δικαιούχων στον οικονομικό και 
κοινωνικό ιστό μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και προστατευόμενης απασχόλησης. 

Η αναμόρφωση του υφιστάμενου μοντέλου αντιστοιχεί σε μία ιδιαίτερα σύνθετη 
διαδικασία που προσανατολίζεται να εξυπηρετήσει δύο βασικές προτεραιότητες: την 
στόχευση των πόρων σε ομάδες του πληθυσμού με προβλήματα συμμετοχής στον 
κοινωνικό ιστό και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Οι 
προτεραιότητες αυτές προωθούνται με την υιοθέτηση δύο αντίστοιχων θεμελιωδών 
κοινωνικοπολιτικών επιλογών, που αποτελούν την περίοδο αυτή τα βασικά πεδία 
συζήτησης για τον εκσυγχρονισμό των προνοιακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής 
περιφέρειας. Πρόκειται για την επιλογή του στοχευμένου μοντέλου κάλυψης και την 
επιλογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

1. Το στοχευμένο μοντέλο κάλυψης 

Βασικός στόχος του Κράτους Πρόνοιας είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 
επιπέδου διαβίωσης για το σύνολο του πληθυσμού, που θα συνδυάζεται με την 
ισότιμη πρόσβαση σε μια σειρά κοινωνικά αγαθά, όπως η περίθαλψη, η εκπαίδευση, 
η υγεία, η στέγη, κ.λπ. Ο βαθμός της παρεχόμενης προστασίας ποικίλλει ανάλογα με 
τον τύπο αλλά και τα διαθέσιμα μέσα των δημόσιων πολιτικών (δίχτυ προστασίας με 
τη μορφή καθολικών παροχών, πολιτικές ενίσχυσης των φτωχών νοικοκυριών, κα). 
Ωστόσο, παρά τα σημαντικά επιτεύγματά του, το Κράτος Πρόνοιας αδυνατεί να 
επιλύσει ή έστω να αμβλύνει όλα τα κοινωνικά προβλήματα και τις συγκρούσεις που 
αναφύονται. Ακόμα και τα πιο ανεπτυγμένα κράτη, όπως τα Σκανδιναβικά, 
αντιμετωπίζουν άλυτα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ανεργία, οι ασταθείς 
οικογενειακές σχέσεις, η βίαιη συμπεριφορά, οι θύλακες φτώχειας, κ.λπ.  

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Κράτους Πρόνοιας περιλαμβάνουν τον 
περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση του 
εισοδηματικού κινδύνου, την αναδιανομή του εισοδήματος στη διάρκεια όλου του 
κύκλου ζωής των ατόμων και την άμβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. Παρά τις 
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αγαθές προθέσεις των σχεδιαστών κοινωνικής πολιτικής, δημιουργήθηκαν, όμως, και 
μια σειρά από σημαντικές στρεβλώσεις, που απορρέουν κυρίως από τις 
παραδοσιακές επιδοματικές πολιτικές: 

 η σημαντικότερη στρέβλωση είναι η δημιουργία εξάρτησης από τα προνοιακά 
επιδόματα, σε ένα τμήμα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή 
και διαιώνιση της φτώχειας  

 η παροχή επιδομάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι γενναιόδωρα, δημιουργεί στα 
άτομα μια σειρά αντικινήτρων (αντικίνητρο να εργαστούν, να αποταμιεύσουν 
και να επενδύουν στην εκπαίδευση), ενώ ενθαρρύνονται σε αρκετές 
περιπτώσεις συμπεριφορές εξαπάτησης του κράτους, όπως είναι η 
καταχρηστική πρόσβαση σε επιδόματα και η ιδιοτελής εκμετάλλευση των 
παροχών 

 ειδικότερα σε σχέση με την αγορά εργασίας, τα προνοιακά επιδόματα 
ενδέχεται να αποθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αμειβόμενη απασχόληση, 
ιδιαίτερα των γυναικών, και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
(γεωγραφική ή επαγγελματική). 

 

1.1. Οι αντιφάσεις των προνοιακών πολιτικών 

Το Κράτος Πρόνοιας, ιδιαίτερα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, επιχειρεί να 
ισορροπήσει πάνω σε μια σειρά από θεμελιώδεις αντιφάσεις: 

(α) Η πρώτη και καθοριστική αντίφαση είναι η χρηματοδότηση των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται πόρους. Παρά την 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αναγκών και παρά την αυξανόμενη δυσκολία των 
οικογενειών να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που παραδοσιακά κάλυπτε η οικογένεια, 
οι διαθέσιμοι πόροι συνεχώς συρρικνώνονται. Η συρρίκνωση αυτή αυξάνει την πίεση 
πάνω στην οικογένεια και κλονίζει τις δημόσιες πολιτικές. 

(β) Η δεύτερη αντίφαση αφορά το είδος του οικογενειακού μοντέλου που στηρίζει το 
Κράτος Πρόνοιας και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, ακόμη και στις 
πιο παραδοσιακές κοινωνίες. Το νοτιο-ευρωπαϊκό κράτος εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
μια παρωχημένη και στατική αντίληψη περί οικογένειας, και θεωρεί προβληματικά 
όλα τα μη συμβατικά σχήματα οικογένειας. Παραγνωρίζοντας την ποικιλία και τη 
ρευστότητα της συζυγικής οικογένειας, στην ουσία παρεμποδίζει την εξέλιξη της 
σημερινής οικογένειας. Η διάσταση αυτή, μεταξύ στόχων και πραγματικότητας, 
καθιστά εντέλει αναποτελεσματικές τις οικογενειακές πολιτικές. 

(γ) Η τρίτη αντίφαση εντοπίζεται στη φαινομενικά «σχιζοφρενική» συμπεριφορά του 
Κράτους Πρόνοιας απέναντι στη σύγχρονη οικογένεια. Στις χώρες της Ν. Ευρώπης, 
ενώ είναι ολοφάνερη η σπουδαιότητα της οικογένειας και των «οικογενειακών 
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αξιών», δεν έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένες οικογενειακές πολιτικές, Το Κράτος 
δεν στηρίζει επαρκώς την οικογένεια γιατί θεωρείται ως δεδομένο ότι η παροχή 
υποστήριξης και υπηρεσιών στα εξαρτημένα άτομα είναι κυρίως ευθύνη της 
οικογένειας. Για το λόγο αυτό, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες δεν 
αποτελούν θέμα δημόσιας παρέμβασης, αλλά ιδιωτικής στρατηγικής των ατόμων.  

(δ) Η τέταρτη αντίφαση  αφορά την αντινομία ανάμεσα στην εμμονή σε άκαμπτες και 
ισχυρά προστατευμένες αγορές εργασίας που εμποδίζουν την ένταξη των γυναικών 
στην αμειβόμενη απασχόληση από τη μία, και την αδήριτη ανάγκη αύξησης της 
απασχόλησης, ιδιαίτερα των γυναικών από την άλλη, γεγονός που προϋποθέτει 
μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας. Ο αποκλεισμός αυτός των γυναικών (αλλά 
και των νέων) από την αγορά εργασίας, λόγω των πολλαπλών διακρίσεων προς 
όφελος των ανδρών-αρχηγών οικογενείας, συμβάλλει εξάλλου και στη διατήρηση 
των πατριαρχικών χαρακτηριστικών των συστημάτων πρόνοιας στις χώρες του 
ευρωπαϊκού νότου.  

(ε) Τέλος, η πέμπτη αντίφαση (δεν αφορά αποκλειστικά τα κράτη της Νότιας 
Ευρώπης) έγκειται στη γενική διαπίστωση ότι τα προβλήματα του Κράτους Πρόνοιας 
οξύνθηκαν λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και του υψηλότερου προσδόκιμου 
ζωής, τα οποία, με τη σειρά τους, είναι - σε μεγάλο βαθμό - απόρροια των δημόσιων 
πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Όσο πιο «ανθρώπινο»  και πιο γενναιόδωρο είναι 
τελικά το Κράτος Πρόνοιας, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να υποσκάψει 
μακροπρόθεσμα τα οικονομικά θεμέλια της ύπαρξής του. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο 
ότι τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπου επικρατεί το καθολικό σύστημα παροχών 
(εμπνευσμένο από το μοντέλο Beveridge που στηρίζεται στη γενική φορολογία) 
εισάγονται στοιχεία από το «κορπορατιστικό» μοντέλο κοινωνικής προστασίας, το 
οποίο έχει ως κεντρικό του άξονα την εργασιακή σχέση. Έτς,ι παρατηρείται μια τάση 
σύνδεσης της παροχής των προνοιακών επιδομάτων με τη διαθεσιμότητα προς 
εργασία και μια σταδιακή μετάβαση από το κράτος πρόνοιας στο κράτος εργασίας 
(workfare σε αντιδιαστολή με το welfare).   

Εκτός από τις αντιφάσεις αυτές, το Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα, όπως και στις 
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, παρουσιάζει ορισμένα ιδιότυπα χαρακτηριστικά, 
που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των προνοιακών διευθετήσεων, όπως: 

• η ύπαρξη ενός υψηλού ποσοστού παραοικονομίας και φοροδιαφυγής 
αναδεικνύουν ένα «έλλειμμα κράτους», το οποίο αντανακλάται στην ισχνή 
διείσδυσή του στους προνοιακούς θεσμούς  

• η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλό ποσοστό μισθωτής απασχόλησης, 
υψηλό ποσοστό αυτό-απασχόλησης, χαμηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης, 
και υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών, ιδιαίτερα των νέων (η πλειοψηφία 
των γυναικών και των νέων έχουν ασταθή και επισφαλή εργασία, σε αντίθεση με 
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τους άνδρες αρχηγούς οικογένειας, οι οποίοι εργάζονται στον προστατευμένο 
τομέα της οικονομίας) 

• η άκαμπτη δομή της αγοράς εργασίας συνδέεται στενά με την έλλειψη 
ολοκληρωμένων  πολιτικών συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής  

• η εναπόθεση του βάρους της προνοιακής φροντίδας στην οικογένεια καθίσταται 
εφικτή όταν ένα τμήμα του πληθυσμού, οι γυναίκες, δεν έχουν πρόσβαση σε 
ατομικό εισόδημα ή σε ‘κανονική’ εργασία.  

 

1.2. Η φιλοσοφία του νέου μοντέλου στοχευμένης κάλυψης 

Το νέο μοντέλο στοχευμένης κάλυψης υιοθετεί τη δυναμική προσέγγιση των στόχων 
μίας δημόσιας προνοιακής πολιτικής, που προσανατολίζεται: 

• στη σύνδεση των προνοιακών παρεμβάσεων με τις αναπτυξιακές πολιτικές και 
την αγορά εργασίας 

• στην ενίσχυση των ευκαιριών και των προσωπικών δυνατοτήτων επιλογής των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις ανάγκης 

• στην αποδοχή των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στην οικογένεια και την 
αγορά εργασίας 

• στην επιλεκτική ενίσχυση των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Η φιλοσοφία του μοντέλου κατευθύνεται στην επικέντρωση των προνοιακών 
πολιτικών στα πλέον ευπαθή φτωχά τμήματα του πληθυσμού, που δεν έχουν 
πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά. Η οριοθέτηση αυτή γίνεται συνήθως με 
συμβατικό και αμφισβητήσιμο τρόπο, ακόμη και όταν υιοθετείται θεσμικά από τους 
δημόσιους φορείς ένα τυπικό όριο διαβίωσης που αντιστοιχεί στο εγγυημένο όριο 
συντήρησης  (π.χ. η «γραμμή φτώχειας»). Μια πρόσθετη δυσκολία αναφύεται όταν, 
λόγω περιορισμένων πόρων, πρέπει να γίνει μια εσωτερική ιεράρχηση στο επίπεδο 
των ευάλωτων ομάδων, ώστε να εντοπιστούν εκείνες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι σύνθετα και συχνά αλληλο-αναιρούμενα (για 
παράδειγμα, το κριτήριο της κοινωνικής συνοχής έρχεται συχνά σε σύγκρουση με το 
κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας, το κριτήριο το κοινωνικής δικαιοσύνης με το 
κριτήριο της πολιτικής σκοπιμότητας, το αναπτυξιακό κριτήριο με το κριτήριο της 
άμεσης ανακούφισης, κ.λπ.). Η εξεύρεση του σημείου ισορροπίας και του «ιδανικού» 
μείγματος πολιτικών απαιτεί ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές συναινέσεις.   
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1.3. Αρχές και άξονες του νέου μοντέλου 

Η επικέντρωση των διαθέσιμων πόρων στην καταπολέμηση της φτώχειας των 
ευπαθών  ομάδων του πληθυσμού νομιμοποιείται από κίνητρα τόσο κοινωνικής 
συνοχής, όσο και ηθικών αξιών. Αυτό ισχύει, πόσο μάλλον, όταν συντρέχει 
συσσώρευση επιβαρυντικών παραγόντων (παρουσία παιδιών, αναπηρία, πολλαπλές 
αποστερήσεις, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, τα φτωχά νοικοκυριά εμφανίζουν 
ιδιαίτερα χαμηλό βιοτικό επίπεδο και σε περίπτωση απουσίας ή ανεπάρκειας των 
προνοιακών παρεμβάσεων, παραμένουν εγκλωβισμένα στην παγίδα της φτώχειας.  

Στην Ελλάδα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας δεν προσανατολίζεται άμεσα στην 
καταπολέμηση της φτώχειας. Οι φορείς της κεντρικής διοίκησης απέφυγαν έως τώρα 
να προσδιορίσουν ένα ενιαίο εγγυημένο όριο συντήρησης, το οποίο, με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, θα επέτρεπε την στόχευση των δημόσιων παρεμβάσεων στα 
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού, λόγω της κυριαρχούσας άποψης ότι η 
οικονομική ανάπτυξη από μόνη της θα εξαλείψει τις έντονες εισοδηματικές διαφορές, 
που αποτελούν την κύρια πηγή φτώχειας. Αυτή η προσέγγιση έχει πλέον 
αναθεωρηθεί, καθώς έχει γίνει αντιληπτό ότι η φτώχεια και οι οικονομικές ανισότητες 
παραμένουν ενδημικό φαινόμενο, ακόμη και σε περιόδους με υψηλούς ρυθμούς 
οικονομικής ανάπτυξης, όταν το Κράτος Πρόνοιας είναι υπολειμματικό και δεν 
υιοθετεί επιλεκτικές αναδιανεμητικές πολιτικές.  

Για να είναι αποτελεσματικές οι νέες στοχευμένες πολιτικές στήριξης των φτωχών 
νοικοκυριών θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα βασικό πλέγμα αξόνων παρέμβασης: 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα σταθερό εισόδημα 
από την εργασία, αποτελεσματική επιδοματική πολιτική και προνοιακή στήριξη όσων 
έχουν πραγματικά ανάγκη προς αποφυγή της παγίδας της φτώχειας. 

(α) Η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος από την εργασία για όλους όσους είναι 
ικανοί προς εργασία, αποτελεί τον βασικότερο, ίσως, παράγοντα αποφυγής της 
φτώχειας5. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει την παροχή ευκαιριών απασχόλησης και την 
ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης, ιδίως των μητέρων, ώστε η Ελλάδα να 
υιοθετήσει σταδιακά το μοντέλο της οικογένειας στην οποία εργάζονται και οι δύο 
σύζυγοι (dual earner families), ξεφεύγοντας έτσι από το πρότυπο του «άνδρα-
προμηθευτή» (male bread-winner). Στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζονται ως κύρια 
πεδία στόχευσης των δημόσιων πολιτικών: 

 Η βελτίωση, ποιοτική όσο και ποσοτική, της υποδομής φροντίδας παιδιών, 
ηλικιωμένων και αναπήρων μελών της οικογένειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που δεν καλύπτονται επαρκώς 
στην Ελλάδα.  

                                                 
5 Έρευνες στις χώρες με υψηλά εισοδήματα διαπιστώνουν ότι η παιδική φτώχεια μειώνεται σημαντικά 
όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, και ότι όσο μικρότερο είναι το ποσοστό των οικογενειών με ένα 
μόνο εισόδημα από την εργασία, τόσο λιγότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας. 
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 Η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών ένταξης στην αγορά εργασίας. Στη μετα-
φορντική εποχή το φάσμα των επιλογών και των δυνατοτήτων, σε ό,τι αφορά 
τις μορφές, τον χρόνο και τον τόπο της εργασίας είναι πλέον τεράστιο 
(μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, διαμοιραζόμενη εργασία, 
κυκλική εργασία, τηλεργασία, κλιμακωτό ωράριο, μειωμένος χρόνος 
εργασίας, αποταμίευση ωρών εργασίας, κ.α.). Η σταθερή, 8ωρη απασχόληση 
μέχρι τη συνταξιοδότηση, στο χώρο του εργοδότη δεν μπορεί να παραμένει ο 
μοναδικός αποδεκτός τρόπος ένταξης των ατόμων στην αγορά εργασίας. 
Πρώτον γιατί δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρξουν τόσες πολλές 
δουλειές πλήρους και σταθερής απασχόλησης στον προστατευμένο τομέα. 
Και δεύτερον γιατί αυτή η μορφή απασχόλησης δεν συνιστά τον 
αποκλειστικό επιθυμητό τρόπος ένταξης στην απασχόληση για μεγάλα 
τμήματα του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι που 
πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ούτε και για όλες τις φάσεις ζωής των 
ατόμων. Άλλες ανάγκες έχει ο εργαζόμενος χωρίς παιδιά, άλλες αυτός με 
οικογενειακές υποχρεώσεις, άλλες αυτός που επιθυμεί να εργάζεται λιγότερες 
ώρες για να ασχολείται και με άλλα πράγματα, κ.ό.κ. Η ιδιαίτερη σημασία 
που αποδίδεται στη μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας οφείλεται στη 
διαπίστωση ότι η πολύ-διασπασμένη και χωρίς ευελιξία επίσημη αγορά 
εργασίας που κυριαρχεί στην Ελλάδα (όπως και στις υπόλοιπες νοτιο-
ευρωπαϊκές χώρες), ορθώνει διαχωριστικά τείχη μεταξύ των εντός (που είναι 
βασικά άνδρες αρχηγοί οικογένειας) και των εκτός (που είναι βασικά 
γυναίκες και νέοι). Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης 
(4.6% στο σύνολο της απασχόλησης, 7.9% της γυναικείας απασχόλησης) 
επίσης δεν ευνοούν την ένταξη των γυναικών στην αμειβόμενη απασχόληση. 

 Η κατοχύρωση αξιοπρεπών αμοιβών από την εργασία ώστε να αποφευχθεί το 
φαινόμενο των εργαζομένων-φτωχών και της προνοιακής εξάρτησης: για 
παράδειγμα, η αμοιβή για 4ωρη μερική απασχόληση είναι μικρότερη από το 
επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η πρόσκαιρη ή περιστασιακή απασχόληση 
επίσης συνδέεται με πολύ χαμηλές αμοιβές και απουσία ασφαλιστικής 
κάλυψης. Το φαινόμενο της αφανούς εργασίας, κυρίως των γυναικών, 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανασφάλιστης και επισφαλούς 
απασχόλησης που δεν παρέχει ‘αξιοπρεπείς’ αμοιβές και συνθήκες εργασίας. 

(β) Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών αποτελεί βασικό άξονα επιτυχίας 
του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης, καθώς είναι προφανές ότι οι μεταβιβαστικές 
πληρωμές (οικογενειακό επίδομα ή επίδομα παιδιού, σχολικό επίδομα, επίδομα 
φύλαξης ή ανατροφής παιδιού, επίδομα ανάπηρου παιδιού, επίδομα μονογονεϊκής 
οικογένειας, κ.λπ.) συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης των φτωχών οικογενειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γαλλία, χωρίς 
να αποσκοπούν ρητά στη μείωση της παιδικής φτώχειας, τα οικογενειακά επιδόματα 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

48



και οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις οικογένειες με παιδιά πέτυχαν να μειώσουν 
την παιδική φτώχεια από το 28.7% στο 7.9% σύμφωνα με την Unicef, ή από το 
19.4% στο 7%, σύμφωνα με άλλη έρευνα (Kamerman, 2003). Όσο σημαντικές και 
εάν είναι οι εισοδηματικές αυτές μεταβιβάσεις, δεν αρκούν ωστόσο από μόνες τους 
για την εξάλειψη της φτώχειας. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η απασχόληση των 
γονέων (εισόδημα από την εργασία), όπως και η συμπλήρωση του πενιχρού 
εισοδήματος των φτωχών εργαζομένων με επιδοματικές ενισχύσεις (π.χ. επίδομα 
παιδιού, στεγαστικό επίδομα, επιστροφή φόρου, κ.ά.).  

Τα τελευταία χρόνια, για λόγους δημοσιονομικών περιορισμών αλλά και μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας, οι μεταβιβαστικές πληρωμές συνδέονται ολοένα και 
συχνότερα με τον έλεγχο των μέσων διαβίωσης των δικαιούχων. Ο έλεγχος των 
μέσων διαβίωσης συνίσταται στη διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης μιας 
οικογένειας, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα για τις προνοιακές παροχές. Η 
πολιτική αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι έτσι οι κοινωνικές παροχές επικεντρώνονται 
πράγματι σε αυτούς που τις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και δεν τις νέμονται οι 
«επιτήδειοι» οι ή καλύτερα πληροφορημένοι. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι 
δαπανηρή από διαχειριστική άποψη και ενέχει τον κίνδυνο να εισάγει νέες διακρίσεις 
(λόγω ενδεχομένης αυθαίρετης πιστοποίησης από τις αρχές), ακόμη και αντικίνητρα 
για την αύξηση των εισοδημάτων από την εργασία, εάν αυτό σημαίνει απώλεια του 
δικαιώματος των παροχών.  

(γ) Η προνοιακή ενίσχυση των ατόμων που αδυνατούν (προσωρινά ή μόνιμα) να 
εξασφαλίσουν εισόδημα από την άσκηση απασχόλησης συνθέτει, τέλος, την πλέον 
θεμελιώδη παρέμβαση του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης. Είναι, βέβαια, γεγονός 
ότι όσο χαμηλότερο είναι το ύψος των προνοιακών επιδομάτων, τόσο ισχυρότερη 
ώθηση έχουν τα άτομα να αναζητήσουν λύσεις στην αγορά εργασίας και να μην 
εξαρτώνται από το Κράτος Πρόνοιας. Η αντίληψη αυτή έχει, μάλιστα, αρχίσει να 
ενισχύεται τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια να συναρτάται η χορήγηση 
προνοιακών παροχών όχι μόνο με τον έλεγχο των μέσων διαβίωσης, αλλά και με τη 
διαθεσιμότητα των δικαιούχων να εργασθούν. Είναι, ωστόσο, γνωστό ότι σε πολλές 
περιπτώσεις η ένταξη στην αμειβόμενη απασχόληση δεν είναι  εφικτή για όλα τα 
άτομα εργαζόμενης ηλικίας, αλλά και ούτε σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους, 
για λόγους τόσο προσφοράς όσο και ζήτησης της εργασίας. Τα άτομα με προσωρινή ή 
μόνιμη σωματική αναπηρία ή ψυχική ασθένεια, παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες να βρουν 
εργασία. Το ίδιο ισχύει και για τα εξαρτημένα σε ουσίες άτομα, τους 
αποφυλακισμένους, μέλη εθνοτικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, κ.λπ. Σημαντικές 
δυσχέρειες αντιμετωπίζουν ωστόσο και άτομα, κυρίως γυναίκες, που έχουν την 
αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών μελών της 
οικογενείας τους, αλλά και εργαζόμενοι οι επαγγελματικές δεξιότητες των οποίων 
έχουν απαξιωθεί, ή απολυμένοι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και 
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αδυνατούν να βρουν εργασία. Ο κύκλος των ατόμων μη διαθέσιμων - για λόγους 
αντικειμενικούς και ανεξάρτητους της θέλησής τους - προς εργασία, μπορεί να 
διευρυνθεί σημαντικά σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ή σε φθίνοντες κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, είναι απαραίτητο το Κράτος Πρόνοιας να 
κατοχυρώσει ένα «δίχτυ ασφαλείας» για τα άτομα αυτά, ώστε να μην κινδυνεύουν να 
διολισθήσουν (ή να παραμείνουν, ανάλογα με την περίπτωση) σε κατάσταση 
κοινωνικού αποκλεισμού και οικονομικής δυσανεξίας, με ολέθριες συνέπειες για την 
κοινωνική συνοχή.  

 

1.4. Μορφές παρεμβάσεων του νέου μοντέλου 

Οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των φτωχών νοικοκυριών στο πλαίσιο ενός μοντέλου 
στοχευμένης κάλυψης αντιστοιχούν σε μέτρα άμεσης και εστιασμένης στήριξης, 
καθώς και σε πολιτικές έμμεσης ενίσχυσης. Ενώ όμως οι επιπτώσεις των άμεσων 
πολιτικών συνήθως μετρώνται και αξιολογούνται, οι κυβερνήσεις συχνά 
παραβλέπουν τις επιπτώσεις που έχουν στην ευημερία των φτωχών οικογενειών μια 
σειρά από ευρύτερες πολιτικές, εκτός από τις γνήσιες προνοιακές ή οικογενειακές 
πολιτικές, όπως είναι η δημοσιονομική πολιτική, η φορολογική πολιτική, η 
αναπτυξιακή και περιφερειακή πολιτική, αλλά και η ποιότητα της δημοκρατίας 
(συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στις ευκαιρίες). Όμως, αυτές οι ευρύτερες 
πολιτικές είναι που προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων και την ισότητα 
ευκαιριών. Για να καταπολεμηθεί, επομένως το διαρθρωτικό φαινόμενο της φτώχειας 
και να στηριχθούν αποτελεσματικά οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού είναι 
απαραίτητο οι προνοιακές πολιτικές να ενισχύονται και να αλληλοσυμπληρώνονται 
και με γενικότερα μέτρα πολιτικής, όπως: 

 η αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση, οι οποίες 
στη χώρα μας είναι οι χαμηλότερες στην ΕΕ-15 

 η ανάπτυξη σύνθετων πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και 
καταπολέμησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων 

 η κατοχύρωση της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων, ώστε 
να περιορισθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας που οδηγεί συχνά στην 
υιοθέτηση παρεμβάσεων προνοιακής φύσης για την χορήγηση ασφαλιστικών 
παροχών   

 η υιοθέτηση στεγαστικής πολιτικής που θα διευκολύνει την απόκτηση φθηνής 
και ποιοτικής στέγης από τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού 

 ο περιορισμός του αριθμού των εργαζομένων με πολύ χαμηλές αμοιβές 
(«εργαζόμενοι φτωχοί» 
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 η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, ώστε και οι μειονεκτικές περιοχές 
της χώρας (νησιωτικές, ορεινές, απομακρυσμένες) να έχουν πρόσβαση σε 
βασικά κοινωνικά αγαθά6  

 η πάταξη της φοροδιαφυγής και της άνισης φορολογικής μεταχείρισης των 
μισθωτών και συνταξιούχων 

 η αντιμετώπιση του φαινομένου της «παραπαιδείας» που επιβαρύνει 
υπέρμετρα τα φτωχά νοικοκυριά. 

 

                                                 
6 Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που διαμένουν σε μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου βιώνουν συχνά 
πρόσθετους αποκλεισμούς ή δυσκολίες, όπως η χαμηλότερη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
αλλά και η δυσκολία πρόσβασης στο σχολείο, ή ενασχόλησή τους με αγροτικές εργασίες, η 
ελλειμματική πρωτοβάθμια περίθαλψη, κ.ά. 
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2. Το σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποτελεί 
ουσιαστικά το νέο επιχειρησιακό εργαλείο των προνοιακών παρεμβάσεων για την 
προώθηση του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, επιδιώκοντας αφενός την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, αφετέρου την κοινωνική και οικονομική (επαν)ένταξη των 
ασθενέστερων μελών της κοινωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η κατοχύρωση του 
συστήματος συνιστά σημαντικό μηχανισμό μεταρρυθμιστικής παρέμβασης στο πεδίο 
των παραδοσιακών προνοιακών πολιτικών, που επιχειρείται με γνώμονα την 
«ενεργητική στροφή» των προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης, συνδέοντας τις 
παροχές με την εργασιακή ένταξη και υιοθετώντας αυστηρά κριτήρια 
επιλεκτικότητας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής.  

Ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ορίζεται κατ’ αρχήν μία θεσμικά κατοχυρωμένη 
προνοιακή παροχή εισοδηματικής ενίσχυσης, που εξασφαλίζει σε κάθε φτωχό 
πολίτη ένα εγγυημένο όριο διαβίωσης7. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα - προκειμένου να αντιμετωπίσει τους νέους κινδύνους που 
οδηγούν στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό - απομακρύνεται από την 
ομοιόμορφη καθολική προστασία, προσανατολίζοντας τις κοινωνικές παροχές στις 
πλέον ευπαθείς ομάδες και στα άτομα με αυξημένες ανάγκες. Επίσης, επεκτείνει την 
εφαρμογή προγραμμάτων που θέτουν ως υποχρεωτική προϋπόθεση για τη χορήγηση 
κοινωνικών παροχών την προώθηση στην απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται 
η διασύνδεση της επιδοματικής πολιτικής με την επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
που αποδίδει έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και προτάσσει τη 
διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών αντί για την κατοχύρωση παθητικών δικαιωμάτων 
σε εισοδηματικές ενισχύσεις.  

 

2.1. Η φιλοσοφία του συστήματος 

Τα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια 
εξασφαλίζουν ένα «ύστατο δίχτυ ασφάλειας»8 για την κάλυψη βασικών αναγκών 
διαβίωσης των δικαιούχων, χωρίς να προϋποθέτουν - όπως τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης - οποιαδήποτε καταβολή προγενέστερων εισφορών, κατοχυρώνοντας, στο 
πλαίσιο ενός σφαιρικού και ολοκληρωμένου μηχανισμού καταπολέμησης του 
κοινωνικού αποκλεισμού, «το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα επαρκών πόρων και 

                                                 
7 Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί υποσύστημα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που 
επικεντρώνεται στην κάλυψη των ελάχιστων αναγκών κάθε ατόμου το οποίο δεν διαθέτει επαρκείς 
πόρους συντήρησης ή τελεί σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού και δεν καλύπτεται από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης.  
8 Βλ. ενδεικτικά M.Nunes Henriques, The Guaranteed Minimum Income Schemes in the European 
Union, the Crisis in the European Social Policy Model and the Lessons from the USA, USBIG 
Discussion Paper No. 53, January 2003, σ. 4. 
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παροχών που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ανθρώπινη διαβίωση».9 Επομένως, αμβλύνουν 
τον παθητικό χαρακτήρα των επιδοματικών πολιτικών του Κοινωνικού Κράτους, 
επιδιώκοντας την κάλυψη των κενών του παραδοσιακού συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας, δεδομένου ότι συνδυάζουν την επιδοματική πολιτική με συμπληρωματικά 
μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης,10 λειτουργώντας ως «εισοδηματική εγγύηση, που 
εξασφαλίζει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας για άτομα που κινδυνεύουν να 
περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας»11. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις των προγραμμάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατευθύνονται στην αποφυγή της καθήλωσης στο 
φαύλο κύκλο της επιδοματικής εξάρτησης (παγίδα της φτώχειας), που ανακυκλώνει 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και «εγκλωβίζει» τους λήπτες επιδοματικών παροχών σε 
ένα καθεστώς «ασφαλούς απομάκρυνσης» από τη συμμετοχή στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή.  

 

2.2. Οι αρχές του συστήματος 

Οι αρχές του συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος απορρέουν από τις 
βασικές διαστάσεις του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης και εμπνέονται από τις νέες 
κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες για τον συνδυασμό μέτρων καταπολέμησης της 
φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής / εργασιακής ένταξης των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού. 

α) Η αρχή της επικουρικότητας τυποποιεί την παρέμβαση των προγραμμάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για την κάλυψη μόνο των αναγκών εκείνων, οι 
οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 

Οι συνέπειες της αρχής της επικουρικότητας καταγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όταν 
οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου μπορούν να καλυφθούν εξ ίσου αποτελεσματικά 
από ένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός συστήματος 
δημόσιας ασφάλισης. 

• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών, όταν οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου 
μπορούν να καλυφθούν από την απασχόληση ή τα περιουσιακά του στοιχεία. 

• Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παροχών, όταν οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου 
μπορούν να καλυφθούν από άλλα μέλη της οικογένειάς του, ιδίως όταν αυτά 

                                                 
9 Βλ. 92/441/ΕΟΚ: Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τα κοινά κριτήρια που 
αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 245 της 26/08/1992, σ.σ. 0046 - 0048. 
10 Βλ. Minimum Income Policies: A key strategy for the re-integration of homeless people, FEANTSA, 
May 2005, σ. 2. 
11 Βλ. Setting minimum social standards across Europe, Summary of research and papers from Year 1, 
EAPN, 2006. 
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έχουν υποχρέωση συντήρησής του (εδώ για παράδειγμα εντάσσεται το καθήκον 
διατροφής των γονέων απέναντι στα τέκνα τους). 

• Επιβάλλεται η διακοπή της χορήγησης παροχών, όταν εξασφαλισθούν οι 
δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του ενδιαφερόμενου. 

β) Η αρχή της εξατομίκευσης τυποποιεί την ενεργοποίηση των προγραμμάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε σχέση με την εξειδίκευση της ανάγκης των 
ενδιαφερομένων να ενταχθούν σε προγράμματα προστασίας. Η εφαρμογή της 
συμβάλλει ουσιαστικά στην τυποποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάγκης, 
ύστερα από τη στάθμιση των επιθυμιών του ενδιαφερόμενου αναφορικά με τη μορφή 
και την έκταση της κοινωνικής κάλυψης. 

Από νομική άποψη, η κύρια συνέπεια της αρχής της εξατομίκευσης είναι ότι τα 
όργανα της προνοιακής διοίκησης δεσμεύονται να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους, 
όταν καθορίζουν την ανάγκη, τη μορφή και την έκταση κοινωνικής προστασίας. 
Κατά τη διάρκεια μιας παρόμοιας διαδικασίας υποχρεώνονται μάλιστα να λαμβάνουν 
υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί για 
την ορθολογική προσαρμογή των προνοιακών μέτρων στις ιδιαίτερες περιστάσεις των 
εκάστοτε δικαιούχων: 

• την οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του 
ατόμου 

• τα αίτια που έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση ή παράταση της συγκεκριμένης 
ανάγκης 

• τη δυνατότητα του ατόμου να καλύψει την αντίστοιχη ανάγκη 

• την αποτελεσματική υποστήριξη του ατόμου, με τρόπο που θα αμβλύνει τις 
πιθανότητες κοινωνικού στιγματισμού στο ευρύτερο περιβάλλον του. 

γ) Η συνέργεια μεταξύ των πολιτικών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και 
των πολιτικών απασχόλησης αποτελεί αρχή που συνδέεται με την οικονομική 
ένταξη των ληπτών παροχών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως αυτή έχει 
μετασχηματιστεί σε οργανωτικό επίπεδο μέσω της πρόβλεψης ενεργητικών μέτρων 
στα παραδοσιακά μοντέλα ελαχίστου εισοδήματος. Αρκετά εθνικά συστήματα 
προωθούν - ιδίως κατά τη διάρκεια μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων που φαίνεται ότι 
γίνονται αποδεκτές από τη κοινή γνώμη12 - την ολοκληρωμένη υποστήριξη των 
προνοιακών ληπτών μέσω προγραμμάτων εξατομικευμένης προσέγγισης, 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης και επιδοτούμενης 

                                                 
12 Σύμφωνα με την Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2001 για την Κοινωνική Αβεβαιότητα και την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζει ότι οι 
άνεργοι θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδέχονται άμεσα οποιαδήποτε προσφερόμενη θέση 
απασχόλησης, ακόμα και εάν δεν παρουσιάζει συνάφεια με τυχόν προηγούμενη απασχόλησή τους.   

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

54



απασχόλησης13, παρέχοντας κίνητρα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων ένταξής τους 
στην αγορά εργασίας.  

δ) Η ενεργοποίηση των κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων είναι μία γενική αρχή 
που απορρέει από την ανάγκη ενσωμάτωσής τους (integration) στον οικονομικό και 
κοινωνικό ιστό14. Συνήθως, εξειδικεύεται μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων που 
εμφανίζουν το κοινό χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να εμπλακούν 
με δικές τους πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και κοινωνικής 
συμμετοχής. Όμως, την περίοδο αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η 
τυποποίηση των προϋποθέσεων εφαρμογής παρόμοιων τεχνικών15. Η σχετική 
συζήτηση αναδεικνύει, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις που απασχολούν 
τους σχεδιαστές μέτρων ενεργοποίησης των αποκλεισμένων ατόμων: α) το πλαίσιο 
λειτουργίας των τεχνικών (οι τεχνικές ενεργοποίησης μπορούν είτε να ενταχθούν σε 
ένα ευρύτερο επίπεδο διαρθρωτικών πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, είτε να αποτελέσουν απλώς μηχανισμούς για τη 
διαχείριση των φαινομένων αυτών και την άμβλυνση των συνεπειών τους), β) οι 
στρατηγικές προτεραιότητες των τεχνικών (οι τεχνικές αυτές εμπνέονται συνήθως 
από την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των δικαιούχων· υπάρχουν 
όμως και περιπτώσεις όπου η εισαγωγή τους απορρέει από αντιλήψεις περί 
κοινωνικού ελέγχου των προνοιακών δικαιούχων, οι οποίες επικεντρώνονται στην 
αναγκαιότητα αποτροπής ενδεχομένων καταχρήσεων των δημοσίων συστημάτων 
πρόνοιας από άτομα που δεν δικαιούνται να υπαχθούν στο προστατευτικό τους 
πλαίσιο), γ) η διάρκεια εφαρμογής των τεχνικών (εδώ, το κύριο ζήτημα εντοπίζεται 
στους προσανατολισμούς των μέτρων σε σχέση με την εξασφάλιση της 
ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης των δικαιούχων ή απλώς την παροχή κινήτρων και 
ευκαιριών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο), δ) η φύση των τεχνικών (υποχρεωτική 
ή ελεύθερη επιλογή τους από τους λήπτες και τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν 
στο πεδίο εφαρμογής ενός προνοιακού συστήματος), ε) οι συνέπειες εφαρμογής των 
τεχνικών (οι συνέπειες μπορούν να περιλαμβάνουν την εξασφάλιση νέων ευκαιριών 
και κινήτρων για εργασιακή και κοινωνική ένταξη, την επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων ή τη συνδυαστική 
εφαρμογή των δύο μοντέλων) και στ) τα εργαλεία εφαρμογής των τεχνικών. 

                                                 
13 Για μια συγκριτική επισκόπηση των πλέον αντιπροσωπευτικών σχετικών εθνικών στρατηγικών βλ. 
N. Gilbert / R. Van Voorhis (eds.), Activating the unemployed – A comparative analysis of work-
oriented policies, 2001 και R. Van Berkel / I. Hornemman (eds.), Active Social Policies in the EU – 
Inclusion through Participation?, 2002. 
14  Για το θεωρητικό υπόβαθρο της αρχής της ενεργοποίησης βλ. I. Bohrer / I. Wallimann, Armut – 
Eingliederung als neue Herausforderung fur die Sozialhilfe, 1999, J. F. Handler, “Social citizenship and 
workfare in the US and Western Europe: from status to contract”, Journal of European Social Policy, 
13, 3, 2003, σ. 229 και U. Klammer / S. Leiber, “Activierung und Eigenverantwortung in 
europaischvergleichender Perspective”, WSI – Mitteilungen, 9, σ. 514, 2004.   
15 Βλ. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Linking welfare 
and work, 1999 και I. Lodemel / H. Trickey (eds.), An offer you can’t refuse – Workfare in 
international perspective, 2000. 
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2.3. Οι άξονες του συστήματος 

 

2.3.1. Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος σε παροχές   

Όλα τα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στηρίζονται σε ένα σύνολο 
όρων και προϋποθέσεων που αποτελούν τα αντικειμενικά κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης: η υπηκοότητα, η κατοικία, 
η ηλικία και το εισόδημα. 

(α) Αναφορικά με την υπηκοότητα, τα προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος 
περιλαμβάνουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τους αλλοδαπούς. Υπ’ αυτή την έννοια, τα 
περισσότερα προγράμματα  της Ευρωπαϊκής περιφέρειας δεν περιλαμβάνουν κανέναν 
περιορισμό για τους αλλοδαπούς (ισχύει εν μέρει στην Αυστρία, στη Φινλανδία, στις 
Κάτω Χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ισπανία), ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα 
θεσπίζουν την υπηκοότητα ως προϋπόθεση, επιτρέποντας ωστόσο σε ορισμένες 
κατηγορίες αλλοδαπών να είναι δικαιούχοι του επιδόματος: Γερμανία16, κάποια 
Αυστριακά Lander (Lower Austria, Carinthia, Vienna, Vorarlberg), Βέλγιο καθώς και 
μερικές από τις αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας. Επισημαίνεται ότι στις χώρες όπου η 
υπηκοότητα δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος, 
υπάρχουν κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι αλλοδαποί προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση στο σύστημα (π.χ. στην Αυστρία και τη Δανία οι αλλοδαποί έχουν δικαίωμα 
στο ελάχιστο εισόδημα ανάλογα με τη μόνιμη κατοικία τους). 

(β) Η κατοικία αποτελεί βασική προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος και κοινό 
γνώρισμα όλων των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Σε μερικές 
εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια συστήματα επιτρέπουν στους πολίτες που διαμένουν 
στο εξωτερικό να λαμβάνουν το επίδομα. Στα περισσότερα από τα προγράμματα 
ελάχιστου εισοδήματος της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, οι συνθήκες διαμονής - 
συγκεκριμένα ο τόπος και ο χρόνος διαμονής των δικαιούχων - αποτελούν βασικό 
κριτήριο (π.χ. Δανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ισπανία), το οποίο, 
όμως, έχει σημαντικές επιπτώσεις κυρίως στους αλλοδαπούς. Τα προγράμματα που 
δεν θέτουν ως προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος τις συνθήκες διαμονής είναι 
εκείνα της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Λουξεμβούργου.  

Γίνεται σαφές ότι το κριτήριο της κατοικίας τίθεται με την έννοια της σταθερότητας, 
συνεπώς η συγκεκριμένη υποχρέωση του υποψηφίου αντιστοιχεί στην υποχρέωσή 
του για μόνιμη διαμονή στο κράτος από το οποίο ζητάει το επίδομα. Σε πολλά 
προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (π.χ. Ισπανία) δικαιούχοι του 
επιδόματος γίνονται μόνο όσοι κατοικούν στην χώρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

                                                 
16 Στη Γερμανία από το Νοέμβριο του 1993 οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο δεν συμπεριλαμβάνονται 
στους δικαιούχους του επιδόματος, αλλά υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία. 
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διάστημα. Για παράδειγμα στη Μαδρίτη η ελάχιστη χρονική περίοδος διαμονής είναι ο 
ένας χρόνος, στην Καταλονία τα δύο χρόνια, στους Κανάριους Νήσους τα πέντε 
χρόνια, ενώ στο Λουξεμβούργο απαιτείται η διαμονή για τουλάχιστον δέκα χρόνια 
κατά την τελευταία εικοσαετία.  

Επισημαίνεται, όμως, ότι στο Βέλγιο η εν λόγω προϋπόθεση καταργήθηκε το 1991, 
διότι θεωρήθηκε ότι ήταν αντίθετη με την αρχή της μη-διάκρισης, ενώ στα υπόλοιπα 
εθνικά προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δεν υπάρχει αυτός ο όρος 
(Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Γαλλία, Σουηδία και 
Ηνωμένο Βασίλειο). Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες χώρες οι αλλοδαποί πρέπει 
να συμμορφωθούν με τις ελάχιστες περιόδους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται 
στην κείμενη νομοθεσία για τη διάρκεια παραμονής τους. Συγκεκριμένα στη Γαλλία, 
οι αλλοδαποί που δεν έχουν άδεια παραμονής (carte de résident), έχουν δικαίωμα στο 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εάν έχουν άδεια προσωρινής παραμονής (carte de 
séjour temporaire) και έχουν ζήσει στη χώρα για τουλάχιστον τρία έτη. 

(γ) Εάν και η πρόσβαση στο ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι προσιτή στους 
ανθρώπους οποιασδήποτε ηλικίας (δεδομένου ότι λειτουργεί ως ένα επικουρικό 
σύστημα υποστήριξης για όσους δεν έχουν ικανοποιητικούς πόρους), πολλά εθνικά 
συστήματα θεσπίζουν ηλικιακές  προϋποθέσεις στους ενδιαφερομένους. 
Προβλέπονται, μάλιστα, τρεις επιλογές ρυθμίσεων  αναφορικά με την ελάχιστη 
ηλικία:  

 προγράμματα που δεν περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε όρους (Δανία, Ιρλανδία, 
Φινλανδία, Ισπανία) 

 προγράμματα που θέτουν ως ελάχιστη ηλικία την ηλικία της πλειοψηφίας του 
πληθυσμού (Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

 προγράμματα που θέτουν μια υψηλότερη ηλικία (π.χ. 25 έτη Γαλλία).  

Όταν τίθεται ως προϋπόθεση η ελάχιστη ηλικία, προβλέπονται συνήθως κάποιες 
αντικειμενικές εξαιρέσεις. Έτσι, ακόμα και εάν δεν έχουν φθάσει στην ελάχιστη 
ηλικία, οι έγκυες και ανήλικοι με εξαρτώμενα παιδιά ή εξαρτώμενα άτομα με 
αναπηρίες έχουν δικαίωμα στη λήψη της εισοδηματικής ενίσχυσης. 

(δ) Όλα τα προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος θέτουν ως προϋπόθεση ένταξης την 
έλλειψη επαρκών πηγών συντήρησης του ενδιαφερόμενου και της οικογένειάς 
του, που δυσχεραίνουν την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Επομένως, ο καθορισμός του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνδέεται με το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, 
όπως αποτυπώνεται επιχειρησιακά μέσω μεθόδων αποτύπωσης και μέτρησης της 
φτώχειας (όρια φτώχειας). Όμως, τα κριτήρια καθορισμού του επιπέδου διαβίωσης 
διαφοροποιούνται σημαντικά ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
μια προσπάθεια ομαδοποίησης των διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού του 
επιπέδου διαβίωσης διακρίνονται τρεις βασικές μέθοδοι: 
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 το επίπεδο διαβίωσης προσδιορίζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, αποτελεί δηλαδή 
πολιτική απόφαση (π.χ. Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία)17 

 το επίπεδο διαβίωσης προσδιορίζεται βάσει της εθνικής ελάχιστης σύνταξης (π.χ. 
Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία) ή βάσει του εθνικού βασικού μισθού 
(π.χ. Ολλανδία) 

 το επίπεδο διαβίωσης προσδιορίζεται βάσει οικονομικών κριτηρίων, όπως το 
κόστος διαβίωσης, το κόστος διαμονής κ.λπ. (π.χ. Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο). 

Το επίπεδο διαβίωσης χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης με το εισόδημα του 
ενδιαφερόμενου και της οικογένειάς του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επικρατούν δύο 
βασικές μέθοδοι προσδιορισμού του εισοδήματος του ενδιαφερόμενου και της 
οικογένειάς του. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, το εισόδημα του ενδιαφερόμενου 
προσδιορίζεται από το ύψος του εισοδήματός του ή το άθροισμα των εισοδημάτων 
των μελών της οικογένειάς του, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη εκτός από το εισόδημα ή 
το άθροισμα των εισοδημάτων, προσμετρώνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
αποταμιεύσεις του ενδιαφερόμενου (κινητή και ακίνητη περιουσία). Στη δεύτερη 
περίπτωση μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό ή πιθανό εισόδημα από την 
ιδιοκτησία (π.χ. Βέλγιο, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο) ή να λαμβάνεται υπόψη 
η αντικειμενική του αξία (π.χ. Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)18. Τέλος, σε 
κάποια προγράμματα (π.χ. Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία) δεν συνυπολογίζονται στον 
προσδιορισμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οι δαπάνες του ενδιαφερόμενου 
για την πληρωμή στεγαστικών δανείων. 

Στο σύνολο των προγραμμάτων, το οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνει, πέρα από το 
εισόδημα του υποψηφίου, το εισόδημα του συζύγου ή του συγκάτοικου, αλλά και 
όσων ζουν με τον υποψήφιο, ιδιαίτερα τα παιδιά του. Μια βασική διαφοροποίηση στον 
προσδιορισμό του εισοδήματος εντοπίζεται όταν αυτό προέρχεται από τα παιδιά του 
ενδιαφερόμενου. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία το εισόδημα των παιδιών δεν 
λαμβάνεται υπόψη, διότι οφείλουν να συμβάλουν στο οικογενειακό εισόδημα για την 
κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών. Αντίθετα, στο Λουξεμβούργο, το ποσό του 
εισοδήματος των παιδιών που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνο που υπερβαίνει το 
βασικό μισθό, διότι τα παιδιά πρέπει να έχουν, τουλάχιστον, το βασικό μισθό ως 
εγγυημένο εισόδημα και δεν μπορούν να υποχρεωθούν για να συμβάλουν στις κοινές 
οικογενειακές δαπάνες εκτός αν το εισόδημά τους ξεπερνά αυτό το ποσό. Σε μερικά 
από τα ισπανικά περιφερειακά προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

                                                 
17 Βλ. Peter Abrahamson & Henning Hansen, Guaranteed Minimum Income in Denmark – 
Consolidated report, revised and updated version, Roskilde: Department of Economics and Planning, 
University of Roskilde, 1994, σ. 46. 
18 Επισημαίνεται ότι στις χώρες που εφαρμόζεται η τελευταία μέθοδος, η αντικειμενική αξία της πρώτης 
κατοικίας δεν προσμετράται 
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μόνο ένα τμήμα των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου 
λαμβάνεται υπόψη19.  

Εντοπίζονται, βέβαια, και κατηγορίες εισοδηματικών πηγών που κατά κανόνα δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ελέγχου του εισοδήματος του ενδιαφερόμενου. 
Γενικά, τα εισοδήματα αυτά αφορούν άλλα επιδόματα / βοηθήματα που 
καταβάλλονται από δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα οικογενειακά επιδόματα (π.χ. 
Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία). 

Τέλος, δύο συστήματα προβλέπουν επιπλέον περιορισμούς στην πρόσβαση των 
εργαζομένων στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Συγκεκριμένα στην Ιρλανδία, οι 
εργαζόμενοι που απασχολούνται για περισσότερο από 30 ώρες την εβδομάδα δεν 
μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό επίδομα, ενώ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η εισοδηματική ενίσχυση δεν είναι διαθέσιμη για όσους απασχολούνται για 
περισσότερο από 16 ώρες εβδομαδιαίως. 

 

2.3.2. Οι παροχές του συστήματος  

Όλα τα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προβλέπουν την χορήγηση 
εισοδηματικών παροχών με την μορφή ενός βασικού επιδόματος. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι εισοδηματικές παροχές συνδυάζονται με υπηρεσίες ενεργοποίησης, 
που εμφανίζουν το κοινό χαρακτηριστικό της ενθάρρυνσης των δικαιούχων να 
εμπλακούν με δικές τους πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και 
κοινωνικής συμμετοχής. 

 

Α. Οι εισοδηματικές παροχές 

Το ύψος της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ισούται με τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού του ελάχιστου εισοδήματος (που αντιστοιχεί στη σύνθεση 
της οικογένειας, στην περιφέρεια που κατοικεί ο δικαιούχος κ.λπ.) και του συνόλου 
των εισοδημάτων του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
επικρατούν τέσσερις βασικές μέθοδοι προσδιορισμού του ύψους της παροχής: 
(α) το ύψος της παροχής προσδιορίζεται δια νόμου και είναι κοινό για όλους (π.χ. 
Βέλγιο, Δανία, Γαλλία), δίχως να συνυπολογίζονται τα ιδιαίτερα κοινωνικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου, ή οι ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσής του, 
(β) το ύψος της παροχής είναι ενδεικτικό και εκφράζει ένα ελάχιστο όριο με 
αποτέλεσμα το τελικό ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης να προσδιορίζεται από 
τις πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου που πιστοποιούνται από κοινωνικούς 
λειτουργούς (π.χ. Αυστρία), (γ) το ύψος της παροχής ρυθμίζεται νομοθετικά σε 

                                                 
19 Για παράδειγμα στην Καταλονία λαμβάνεται υπόψη το ποσό του εισοδήματος που υπερβαίνει το 
ύψος του επιπέδου διαβίωσης. 
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κεντρικό επίπεδο αλλά το τελικό ποσό της καθορίζεται από την διακριτική ευχέρεια 
των υπηρεσιών εφαρμογής του προγράμματος20, (δ) το ύψος της παροχής 
προσδιορίζεται σε περιφερειακό (π.χ. Ισπανία) ή ακόμα και σε τοπικό (π.χ. Ιταλία) 
επίπεδο.  

Τα κριτήρια προσδιορισμού του ποσού της παροχής ποικίλουν ανάλογα με τις 
μεθόδους που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές: (α) η παροχή προσδιορίζεται βάσει της 
εθνικής ελάχιστης σύνταξης (π.χ. Πορτογαλία, Φινλανδία), (β) η παροχή 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τον εθνικό βασικό μισθό (π.χ. Ολλανδία, Λουξεμβούργο), 
(γ) η παροχή προσδιορίζεται από εξειδικευμένους δείκτες, όπως στην περίπτωση του 
Βελγίου που ρυθμίζεται σύμφωνα με την τιμή που παίρνει ο δείκτης υγείας (health 
index), ή στην περίπτωση της Γαλλίας σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, (δ) 
η παροχή προσδιορίζεται σύμφωνα με άλλα επιδόματα (π.χ. στη Δανία το ποσό 
της παροχής ισούται με το 80% του μέγιστου επιδόματος ανεργίας για ένα ζευγάρι 
με παιδιά που κατοικεί στη Δανία και 60% αυτού για δικαιούχους χωρίς παιδιά). 

Η διάρκεια χορήγησης των επιδοματικών παροχών είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις απεριόριστη, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος του επιδόματος πληροί τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά (π.χ. Δανία) το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν 
αιφνίδιες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα απόλυση, σοβαρή ασθένεια κ.λπ. και γι’ 
αυτό το λόγο αφενός παρέχεται για βραχυχρόνιες περιόδους, ενώ δεν υφίσταται 
νομική δέσμευση για τη μέγιστη διάρκεια της παροχής. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα της Σλοβενίας όπου η διάρκεια παροχής του βοηθήματος δεν ξεπερνάει, 
κατά την πρώτη χορήγηση του, τους τρεις μήνες, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους δικαιούχους 
άνω των 60 ετών, το επίδομα παρέχεται για δώδεκα μήνες, ενώ προβλέπεται η 
απεριόριστη παροχή του επιδόματος στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν έχουν 
περιθώρια βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης. Περαιτέρω στην Πορτογαλία 
η χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κυμαίνεται στους δώδεκα (12) 
μήνες και ανανεώνεται αυτόματα εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης του 
δικαιούχου σ’ αυτό.  

Σε άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία, η χρονική διάρκεια παροχής 
του επιδόματος είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το ύψος της παροχής. Συγκεκριμένα το 
ύψος της παροχής είναι αντιστρόφως ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της παροχής και 
συνεπώς, όσο μεγαλύτερη η χρονική διάρκεια παροχής τόσο μικρότερο το ύψος του 
επιδόματος.21 Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια παροχής του ελάχιστου εγγυημένου 

                                                 
20 Συγκεκριμένα στην Ολλανδία η τοπική αυτοδιοίκηση που εφαρμόζει το πρόγραμμα έχει τη 
δυνατότητα, όταν κρίνεται απαραίτητο, να παρέχει συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση μέχρι και 
20% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
21 Βλ. J. Nielsen, Social security in the Nordic countries, NOSOSCO, Copenhagen 1995, σ. 218. 
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εισοδήματος είναι μεγαλύτερη στα προγράμματα που στοχεύουν στην (επαν)ένταξη 
του δικαιούχου στην αγορά εργασίας.  

Ουσιαστικά, η διάρκεια παροχής του επιδόματος στα προγράμματα ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται 
σε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις: 

 απεριόριστη διάρκεια για όλους τους δικαιούχους (δηλαδή έλλειψη χρονικών 
περιορισμών) 

 απεριόριστη διάρκεια, μέχρι οι περιστάσεις να μην το απαιτούν, όπως για 
παράδειγμα η εύρεση εργασίας ή η μεταβολή του οικογενειακού εισοδήματος του 
δικαιούχου 

 περιορισμένη διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τη διάρκεια της 
κατάστασης ανάγκης. 

 

Β. Οι παροχές κοινωνικής ένταξης 

Στην πλειονότητα των εθνικών συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος αποδίδεται 
μεγάλη σημασία στην (επαν)ένταξη των δικαιούχων του χρηματικού επιδόματος στην 
αγορά εργασίας, ώστε να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και να είναι σε θέση να 
διαβιούν αυτόνομα. Υπ’ αυτή την έννοια οι πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης 
συνδέονται στενά με μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και με ενέργειες 
προώθησης στην απασχόληση των δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίζονται δύο 
βασικές κατηγορίες μέτρων ένταξης: (α) προγράμματα που εγκαθιστούν μια άμεση 
και προνομιούχο σύνδεση μεταξύ του λήπτη της εισοδηματικής ενίσχυσης και της 
(επαν)ένταξής του στην αγορά εργασίας (επομένως, ο δικαιούχος του προγράμματος 
οφείλει να αναζητήσει εργασία, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα), (β) 
προγράμματα όπου η έλλειψη εισοδήματος του δικαιούχου ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα 
του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνει, κατάσταση που δύσκολα αναστρέφεται απλά 
και μόνο με την προώθησή του στην απασχόληση. 

Η πλειονότητα των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εντάσσονται 
στην πρώτη κατηγορία (π.χ. Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), δεδομένου ότι η ικανότητα του 
δικαιούχου να εργαστεί αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ένταξής του στο 
πρόγραμμα. Υπ’ αυτή την έννοια, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν εγγραφεί στα μητρώα ανέργων των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης και μόνο κάποιες κατηγορίες ατόμων απαλλάσσονται απ’ αυτή την 
προϋπόθεση, όπως άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα την εκπαίδευσή τους, 
ή που φροντίζουν παιδιά, ή ηλικιωμένους.  
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Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που 
στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, 
Πορτογαλία)  διαφέρουν για δύο βασικούς λόγους. Καταρχάς, η υποχρέωση εύρεσης 
εργασίας δεν γίνεται αυτοσκοπός αλλά συμπληρωματικό μέτρο στο πλαίσιο άλλων 
ενεργειών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών κατοικίας του δικαιούχου, στη 
βελτίωση της υγείας του κ.λπ., ενώ η προώθηση στην αγορά εργασίας 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον δικαιούχο. 

Παράλληλα, κάποια προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προβλέπουν 
συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση για την είσοδο ή παραμονή των παιδιών του 
δικαιούχου στο σχολείο ή για την επαγγελματική κατάρτιση των μελών της 
οικογένειάς του (π.χ. Αυστρία, Γερμανία). Στο πλαίσιο αυτό, το Πορτογαλικό 
πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος επιτρέπει ότι οι ανήλικοι για τους 
οποίους οι δικαιούχοι του επιδόματος είναι υπεύθυνοι οφείλουν να συμμετέχουν 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Σε άλλα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος παρέχεται εισοδηματική 
ενίσχυση στους δικαιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους για τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία) ή 
επιδοτούν την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 
στην Ιρλανδία με το επίδομα επιστροφής στην εργασία (“Back to work allowance”). 

Εκτός από τη γενική εισοδηματική ενίσχυση, προβλέπεται μεμονωμένη υποστήριξη 
προς δικαιούχους που αναζητούν εργασία, στο πλαίσιο των συμβολαίων/ συμφωνιών 
(επαν)ένταξης που υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου και της κοινωνικής 
υπηρεσίας που παρέχει το επίδομα (π.χ. Βέλγιο “Plans d’embauche”, Ολλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο). Στο πλαίσιο αυτό, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στην Ολλανδία 
εφαρμόζονται πολιτικές προώθησης των δικαιούχων σε θέσεις εργασίας (πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης) που δημιουργούν οι Δήμοι που εφαρμόζουν το πρόγραμμα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή που δημιουργούνται με την ανάπτυξη τοπικών 
πρωτοβουλιών απασχόλησης. Τέλος, δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να λάβουν 
οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη για να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση. 

  

2.4. Η διοικητική διάρθρωση του συστήματος 

Τα περισσότερα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναθέσει την 
αρμοδιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
σε κοινωνικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (βλ. Πίνακα 
2). Οι υπηρεσίες αυτές αξιολογούν τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, 
διαπραγματεύονται τα κοινωνικά συμβόλαια κοινωνικής επαν(ένταξης) των 
δικαιούχων (όπου προβλέπονται) και προσδιορίζουν τον χρόνο και το ύψος του 
επιδόματος στο δικαιούχο. Για παράδειγμα στη Γαλλία η εφαρμογή του RMI 
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προωθήθηκε με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων υπηρεσιών  που 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (Commissions locales d’insertion), οι οποίες 
συνυπογράφουν με τον ενδιαφερόμενο το κοινωνικό συμβόλαιο κοινωνικής 
(επαν)ένταξης και επιβλέπουν την εφαρμογή του συμβολαίου. 

Υπ’ αυτή την έννοια, τα προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος λειτουργούν 
ως αποκεντρωμένα δίκτυα, τα οποία, ενώ υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο και εποπτεία, 
εντούτοις χαρακτηρίζονται από τη λειτουργική αυτοτέλεια των υπηρεσιών που τα 
απαρτίζουν. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος εποπτεύεται σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Οικογένειας και Παιδιών (Ministry for Social Security, Families and 
Children) και από τον Γραμματέα του Κράτους (Secretary of State), όμως η 
εφαρμογή του προωθείται σε τοπικό επίπεδο από τα Τοπικά Κέντρα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Regional Social Security Centers) και αξιολογείται από τις Τοπικές 
Ελεγκτικές Επιτροπές (Local Monitoring Commissions). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυριαρχεί η τάση αποκέντρωσης της εφαρμογής του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος από το εθνικό προς το περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο, γεγονός 
που ενισχύει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Από επιχειρησιακή άποψη, η διοικητική αποκέντρωση 
των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προωθήθηκε μέσω: 

 της μεταβίβασης των απαιτούμενων πόρων από την κεντρική διοίκηση στις 
τοπικές αρχές, που σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύτηκε με τη μεταβίβαση του 
δικαιώματος επιβολής φόρων σε τοπικό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος 

 της μεταβίβασης περιορισμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν κυρίως στην 
εφαρμογή του προγράμματος 

 της μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που επιτρέπει στις τοπικές 
αρχές όχι μόνο την εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος αλλά τη μέθοδο οργάνωσης και τη διάθεση των πόρων, ανάλογα 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται σε τοπικό επίπεδο με 
ευθύνη των τοπικών αρχών. 

 

Πίνακας 2. Οργανωτική διάρθρωση των συστημάτων Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 

Χώρα Διοίκηση 
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Βέλγιο 

Ο τομέας της κοινωνικής βοήθειας αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού 
Συντάξεων, του Υπουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, και του Γραμματέα 
του Κράτους για τις Οικογενειακές Υποθέσεις και Ατόμων με Αναπηρίες. 
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τα ηλικιωμένα άτομα χορηγείται από 
το Εθνικό Συνταξιοδοτικό Γραφείο (National Pension Office). Το ελάχιστο 
εισόδημα χορηγείται στα άτομα με αναπηρίες από την Ομοσπονδιακή 
Δημόσια Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (Federal Public Service of 
Social Security). Ενώ το ελάχιστο εισόδημα των λοιπών κατηγοριών 
χορηγείται από τα Δημόσια Κέντρα Κοινωνικής Βοήθειας 
(δραστηριοποιούνται 589 κέντρα στο Βέλγιο). 
Σε κεντρικό επίπεδο το αρμόδια Υπηρεσία για την προώθηση του 
προγράμματος είναι η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, ενώ εποπτευόμενοι του προγράμματος φορείς είναι η Δημόσια 
Υπηρεσία Σχεδιασμού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Καταπολέμησης της 
Φτώχειας και Κοινωνικής Οικονομίας (Public Service for Planning Social 
Integration, Combat against Poverty and Social Economy). Σε τοπικό 
επίπεδο η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται από τα Δημόσια 
Κέντρα Κοινωνικής Βοήθειας. 

Δανία Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας 
(Ministry of Employment), που είναι και αρμόδιο για την εφαρμογή του. 

Γερμανία 

Σε κεντρικό επίπεδο η εποπτεία του “Sozialhilfe” πραγματοποιείται από το 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung), ενώ τα 
ομόσπονδα κράτη Länder είναι οι εκτελεστικές αρχές. Σε τοπικό επίπεδο το 
πρόγραμμα υλοποιείται από τα Γραφεία Κοινωνικής Βοήθειας (Landkreise) 
και τα Ιδρύματα Κοινωνικής Βοήθειας σε περιφερειακό ή διαδημοτικό 
επίπεδο (Überörtliche Träger der Sozialhilfe). 

Ισπανία 

Σε κεντρικό επίπεδο η εποπτεία των ελάχιστων εγγυημένων προγραμμάτων 
που εφαρμόζουν οι αυτόνομες κοινότητες πραγματοποιείται από το Γενικό 
Γραφείο Εισοδήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (General Social Security 
Revenue Office). Το Ινστιτούτο Δημογραφίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
(The Institute for Elderly and Social Services), καθορίζει τις πρόσθετες 
παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, ενώ διαχειρίζεται τα επιδόματα κοινωνικής 
βοήθειας και τις μη ανταποδοτικού χαρακτήρα παροχές. 
Σε Περιφερειακό Επίπεδο αρμόδιες για την εφαρμογή των προγραμμάτων 
είναι οι Αυτόνομες Κοινότητες, ενώ σε τοπικό επίπεδο οι Οργανισμοί των 
Αυτόνομων Κοινοτήτων (Bodies of the autonomous regions). 

Γαλλία 

Σε κεντρικό επίπεδο η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
πραγματοποιείται από το Υπουργείο Απασχόλησης, Εργασίας και 
Κοινωνικής Ένταξης (Ministry for Employment, Labour and social 
Cohesion) και από το Υπουργείο Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικής 
Συνοχής (Ministry for Employment, Labour and social Cohesion). Σε 
περιφερειακό επίπεδο εφαρμόζεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δράσης 
(Service for social action at regional) και σε τοπικό επίπεδο από Ταμείο 
Οικογενειακών Επιδομάτων (Family Benefits Fund) και από το Αμοιβαίο 
Ασφαλιστικό Ταμείο των Αγροτών (Mutual Insurance Fund for Farmers). 
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Ιρλανδία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από το Τμήμα Κοινωνικών και Οικογενειακών 
Υποθέσεων (Department of Social and Family Affairs), το οποίο διατυπώνει 
τις κατάλληλες πολιτικές κοινωνικής προστασίας και διαχειρίζεται τα 
επιδόματα ανεργίας, ασθένειας, μητρότητας κ.λπ. και σε τοπικό επίπεδο από 
της Ανώτερες Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

Ιταλία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior). 
Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο και 
από το Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλειας (National Institute for Social 
Security). 

Κύπρος 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ σε τοπικό επίπεδο 
από τα Τοπικά Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Λουξεμβούργο 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται και εποπτεύεται σε κεντρικό 
επίπεδο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ χρηματοδοτείται 
από το Εθνικό Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών (National 
Supplementary Benefits Fund), οι πόροι του οποίου προέρχονται από την 
φορολογία. Σε τοπικό επίπεδο το πρόγραμμα υλοποιείται από τα Τοπικά 
Γραφεία Κοινωνικής Βοήθειας. 

Ολλανδία 

Η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται από 
το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (Ministry of 
Social Affairs and Employment), ενώ σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται από 
τους Δήμους και τις κοινωνικές υπηρεσίες τους. 

Νορβηγία 

Η διαχείριση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται από 
τα Δημοτικά Γραφεία Ευημερίας. Ενώ η εποπτεία ασκείται σε κεντρικό 
επίπεδο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Αυστρία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας, 
Γενεών και προστασίας του καταναλωτή (Federal Ministry for Social 
Security, Generations and Consumer Protection). Σε περιφερειακό επίπεδο η 
διαχείριση ανήκει στις διοικήσεις των Ομόσπονδων Κρατιδίων, ενώ σε 
τοπικό επίπεδο η υλοποίηση ανήκει στις Τοπικές Αρχές. 

Πορτογαλία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται σε 
κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικογένειας 
και Παιδιών (Ministry for Social Security, Families and Children) και από 
τον Γραμματέα του Κράτους (Secretary of State). 
Η εφαρμογή του προγράμματος συντονίζεται από την Εθνική Επιτροπή 
Ελάχιστου Εισοδήματος (Comissão Nacional do Rendimento Minimo), ενώ 
η παροχή του πραγματοποιείται  από τα Τοπικά Κέντρα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Regional Social Security Centers) και αξιολογείται από τις 
Τοπικές Ελεγκτικές Επιτροπές (Local Monitoring Commissions). 

Ρουμανία 
Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται από 
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικογένειας, ενώ η 
εφαρμογή του πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από τους Δήμους. 
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Φινλανδία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται από 
το Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας (Ministry of Social 
Affairs and Health), ενώ η εφαρμογή του πραγματοποιείται σε τοπικό 
επίπεδο από τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. 

Σλοβενία 

Η εποπτεία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πραγματοποιείται από 
το Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ministry 
of Labour, Family and Social Affairs), ενώ σε τοπικό επίπεδο εφαρμόζεται 
από τα Τοπικά Κέντρα Κοινωνικής Εργασίας. 

Σουηδία 

Το πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ministry 
of Health and Social Affairs), εποπτεύεται από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας 
και Πρόνοιας (National Board of Health and Welfare), ενώ την ευθύνη για 
την υλοποίηση του προγράμματος έχουν σε περιφερειακό επίπεδο τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια (County Councils) και σε τοπικό επίπεδο οι Δήμοι, 
μέσω των κοινωνικών τους υπηρεσιών. 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Το πρόγραμμα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπάγεται στην 
αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασίας και Συντάξεων (Department for Work 
and Pensions), ενώ σε τοπικό επίπεδο εφαρμόζεται μέσω των Γραφείων 
Εργασίας (Jobcentre Plus). 

 

 

2.5. Η χρηματοδότηση του συστήματος 

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καλύπτεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Στη Γαλλία για παράδειγμα οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, που 
είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 
περιφερειακό επίπεδο, συμμετέχουν στην ετήσια δαπάνη εφαρμογής του 
προγράμματος σε ποσοστό 20%, ενώ το υπόλοιπό 80% χρηματοδοτείται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Στη Γερμανία και στην Αυστρία, το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα χρηματοδοτείται από τους δήμους σε ποσοστό 75% και από τα Lander σε 
ποσοστό 25%. Στην Ολλανδία οι δήμοι συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 20% του 
κόστους του προγράμματος, ενώ στο Λουξεμβούργο η συμμετοχή των δήμων είναι 
σχετικά κυμαίνεται στο 10. 

Βέβαια, οι δημοσιονομικές δαπάνες για την χρηματοδότηση των συστημάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος διαφέρουν από χώρα σε χώρα (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ). Για παράδειγμα οι δημοσιονομικές δαπάνες στην Ισπανία κυμαίνονται στο 
0,04%, στο Βέλγιο στο 0,1%, στην Αυστρία στο 0,13%, στη Δανία στο 1,09%, στην 
Ολλανδία στο 1,47%, στη Γερμανία στο 1,49%, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 2,44%, 
κ.λπ. 
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2.6. Η σχέση του συστήματος με άλλα συστήματα κοινωνικής προστασίας 

Σε πολλά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
λειτουργεί επικουρικά με άλλες κοινωνικές παροχές, όπως για παράδειγμα οι 
συντάξεις ή τα επιδόματα αναπηρίας ασφαλισμένων, το επίδομα ανεργίας κ.λπ. Υπ’ 
αυτή την έννοια, ένας υποψήφιος που θεμελιώνει δικαίωμα σε άλλες κοινωνικές 
παροχές πρέπει να έχει εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες λήψης άλλου επιδόματος 
προκειμένου να ενταχθεί στο σύστημα του ελάχιστου εισοδήματος. Μάλιστα, αρκετά 
συχνά οι αρμόδιες υπηρεσίες, για την εφαρμογή του προγράμματος ελάχιστου 
εισοδήματος, διευκολύνουν μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (για 
παράδειγμα τα “Job Center Plus” του Ηνωμένου Βασιλείου), τους δυνητικούς 
δικαιούχους να λάβουν εφόσον δικαιούνται κάποιο άλλο κοινωνικό επίδομα. 

Ο επικουρικός ρόλος των συστημάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπονοεί 
ότι, σε γενικές γραμμές, δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι όσοι δεν 
λαμβάνουν άλλου είδους κοινωνικές παροχές. Υπάρχουν εντούτοις δύο είδη 
εξαιρέσεων σε αυτή την πρακτική. Καταρχάς κάποια προγράμματα παρέχουν 
επιδόματα που συνδέονται με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως για παράδειγμα 
οικογενειακά επιδόματα, επίδομα κατοικίας, θέρμανσης κ.λπ., τα οποία 
συμπληρώνουν το τελικό ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο. Αφετέρου, σε 
μερικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, όπως για παράδειγμα στη Δανία και στη 
Φινλανδία, άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας (το ύψος του οποίου κυμαίνεται 
κάτω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) δικαιούνται να λάβουν τη διαφορά 
μεταξύ του επιδόματος ανεργίας και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Είναι 
προφανές ότι τέτοια προγράμματα συνδέονται με τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και έρχονται να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ του επιδόματος ανεργίας 
και του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. 

Σε κάποια άλλα προγράμματα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα λειτουργεί ως 
προσωρινό «υποκατάστατο» άλλων κοινωνικών παροχών. Η συγκεκριμένη πρακτική 
έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργείται μεταξύ της ημερομηνίας που ο 
δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει αίτηση ένταξης για την παροχή κάποιου επιδόματος/ 
βοηθήματος και μέχρι η αίτησή του αξιολογηθεί. Στο μεσοδιάστημα, ο υποψήφιος 
μπορεί να λαμβάνει την ελάχιστη εισοδηματική ενίσχυση, η οποία έχει χαρακτήρα 
προσωρινό (Φινλανδία και Ιρλανδία), ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να επιστρέψει το σύνολο ή τμήμα της εισοδηματικής ενίσχυσης εφόσον αποκτήσει 
δικαίωμα λήψης κάποιου άλλου επιδόματος/ βοηθήματος. Αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος 
των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καταδεικνύει τη σοβαρότητα 
του προβλήματος των διαδικαστικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στον τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας. 
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Στην πλειονότητα των εθνικών συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, κάποια 
επιδόματα παρέχονται συμπληρωματικά με το ελάχιστο εισόδημα, ενισχύοντας το 
τελικό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Τα επιδόματα που συμπληρώνουν το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι κυρίως τα οικογενειακά επιδόματα και το επίδομα 
κατοικίας. 

Η συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με τα 
οικογενειακά επιδόματα προωθείται με δύο διαφορετικούς τρόπους: (α) στην πρώτη 
περίπτωση το τελικό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό 
των ανήλικων εξαρτώμενων μελών (π.χ. Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο), (β) στην δεύτερη περίπτωση το τελικό ποσό 
της εισοδηματικής ενίσχυσης δεν μεταβάλλεται από τη σύνθεση της οικογένειας του 
δικαιούχου (π.χ. Βέλγιο, Ολλανδία). Επισημαίνεται ότι στην Ισπανία και την Ιταλία 
το τελικό ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαρτάται και από γεωγραφικούς 
παράγοντες, δηλαδή από τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου. 

Από την άλλη πλευρά, το ποσό του επιδόματος κατοικίας, που χορηγείται ανεξάρτητα 
από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, υπολογίζεται: α) σε σχέση με τις πραγματικές - 
τρέχουσες δαπάνες κατοικίας (π.χ. Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο), β) σε σχέση με ένα προκαθορισμένο καθολικό ποσό που κατά διαστήματα 
μεταβάλλεται (π.χ. Σουηδία) ή σε σχέση με ένα μέγιστο ποσό (Λουξεμβούργο) και γ) σε 
σχέση με την περιφέρεια όπου κατοικεί ο δικαιούχος (π.χ. Ισπανία). 

Εκτός από τους δύο τύπους επιδοματικής ενίσχυσης που συνδέονται συνήθως με το 
ελάχιστο εισόδημα, μερικά προγράμματα περιλαμβάνουν επιπρόσθετα βοηθήματα 
για είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. ρουχισμός, τρόφιμα), κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 
κ.λπ.  Τέλος, ένας άλλος τύπος οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται σε 
δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αφορά στη χρηματοδότηση των 
ασφαλιστικών δαπανών υγείας (π.χ. Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία), καθώς και των συνεισφορών που οι δικαιούχοι πρέπει να 
καταβάλουν για να δικαιούνται ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Φινλανδία, Πορτογαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο). 

Συνοψίζοντας, τα συστήματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος λειτουργούν σε 
σχέση με άλλες κοινωνικές παροχές: 

 Επικουρικά, δηλαδή όταν οι δικαιούχοι της ελάχιστης οικονομικής 
ενίσχυσης έχουν εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες λήψης άλλου επιδόματος 
/ βοηθήματος 

 Συμπληρωματικά, δηλαδή όταν οι δικαιούχοι της ελάχιστης οικονομικής 
ενίσχυσης εισπράττουν ποσό που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του εν 
λόγω ελάχιστου ποσού και ενός μέρους των κάθε είδους πόρων που τυχόν 
διαθέτουν 
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 Παράλληλα, δηλαδή όταν οι δικαιούχοι της ελάχιστης οικονομικής 
ενίσχυσης είναι ταυτόχρονα λήπτες τόσο του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος όσο και κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την προώθηση των νέων πολιτικών καταπολέμησης της 
φτώχειας  

Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
καταπολέμηση της φτώχειας συνδέονται άμεσα με την υιοθέτηση 
κοινωνικοπολιτικών επιλογών που κατευθύνονται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 
στοχευμένης κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και την θεσμοθέτηση 
σύνθετων προγραμμάτων εισοδηματικής και κοινωνικής τους ένταξης. Με βάση την 
αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου των 
προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης, ο στρατηγικός στόχος της καταπολέμησης 
της φτώχειας των ατόμων χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης μπορεί να προωθηθεί 
μέσω των ακόλουθων μηχανισμών: 

α) Εισαγωγή ενός γενικού συστήματος ελαχίστου εισοδήματος για άτομα ή 
οικογένειες που αδυνατούν να εξασφαλίσουν με τις δικές τους δυνάμεις ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 

β) Κάλυψη των κενών προστασίας που συνεπάγεται η διατήρηση της 
λειτουργίας των παραδοσιακών κατηγοριακών προνοιακών προγραμμάτων 
εισοδηματικής ενίσχυσης. 

Η επιλογή κάθε μηχανισμού εξαρτάται από συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές 
προτεραιότητες ενώ η εφαρμογή τους συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα 
χρηματοδοτικής στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
φαίνεται ότι καλύπτει και τις δύο επιλογές, με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στην 
υιοθέτηση της πρώτης, η αδυναμία εφαρμογής της οποίας έχει οδηγήσει μάλιστα σε 
κυρώσεις κατά της Ελληνικής πολιτείας από συγκεκριμένο Διεθνή Οργανισμό 
(Συμβούλιο της Ευρώπης). 

Η επιλογή που ανταποκρίνεται περισσότερο στην εξασφάλιση των ελαχίστων ορίων 
κοινωνικής προστασίας αντιστοιχεί στην εισαγωγή ενός γενικού συστήματος 
ελαχίστου εισοδήματος. Και τούτο γιατί τα υφιστάμενα κατηγοριακά προγράμματα 
διαφοροποιούνται (τόσο ως προς την ένταση όσο και την έκταση της προστασίας) 
ανάλογα με τις ομάδες-στόχου στις οποίες απευθύνονται, δημιουργώντας έτσι 
εσωτερικές ανισότητες και κενά προστασίας. 

Τα υφιστάμενα κατηγοριακά προγράμματα επικεντρώνονται στη χορήγηση παροχών 
προς συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Η διάκρισή τους υιοθετείται, επομένως, με 
βάση όχι τις ανάγκες αλλά το προφίλ των ατόμων που προστατεύονται: 

α. προγράμματα για την οικονομική ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών 
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β. προγράμματα για την προνοιακή κάλυψη των γυναικών (σε περίπτωση 
μητρότητας) που δεν καλύπτονται από φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεν 
διαθέτουν επαρκή μέσα συντήρησης 

γ. προγράμματα για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία 
(προβλέπονται οκτώ κατηγορίες επιδότησης ανάλογα με το είδος της αναπηρίας) 

δ. προγράμματα για τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων χωρίς 
πόρους βιοπορισμού (μέσω της υπαγωγής της στο πεδίο Ειδικού Λογαριασμού του 
ΟΓΑ που χορηγεί μηνιαία επιδόματα σε ύψος ίσο με τις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ) 

ε. προγράμματα για την ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών παλιννοστούντων 
ομογενών. 

Από την παραπάνω κατηγοριοποίηση προκύπτει ότι το κυριότερο «εσωτερικό 
μειονέκτημα» της επιλογής των κατηγοριακών προγραμμάτων εντοπίζεται στη 
διαιώνιση των ανισοτήτων μεταξύ των ομάδων στόχου, αφού κάθε πρόγραμμα 
προβλέπει: 

 διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των παροχών  

 διαφορετικές τεχνικές υπολογισμού του ύψους των παροχών 

 διαφορετικούς μηχανισμούς αναπροσαρμογής του ύψους των παροχών. 

Όσον αφορά την επάρκεια κάλυψης, γίνεται αποδεκτό ότι το ύψος των περισσότερων 
παροχών δεν εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης στους δικαιούχους.  
Δεν μπορεί έτσι να γίνει λόγος για μια αποτελεσματική «κατηγοριακή» σύλληψη του 
κοινωνικού δικτύου ασφαλείας.   

Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία των υφιστάμενων προγραμμάτων δεν καλύπτει 
ολοκληρωμένα τα κενά που δημιουργούνται από την έλλειψη ενός γενικού 
προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος.  Και τούτο γιατί εντοπίζονται περιπτώσεις 
ατόμων που αδυνατούν να θεμελιώσουν δικαιώματα σε προνοιακές παροχές: 
πρόκειται συγκεκριμένα για τους ανέργους που αναζητούν εργασία και δεν 
καλύπτονται από την τακτική ή έκτακτη επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ.  Τα άτομα 
αυτά δεν εξασφαλίζονται μέσω της προνοιακής τεχνικής εξαιτίας της έλλειψης 
αντίστοιχων προγραμμάτων. Δημιουργούνται επομένως αυξημένα προβλήματα, ιδίως 
στην περίπτωση αδυναμίας κατοχύρωσης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
μέσω ατομικών ή οικογενειακών πόρων.  

Με βάση την ανάλυση που έχει εκτεθεί στα προηγούμενα Κεφάλαια, προτείνεται η 
ριζική αναθεώρηση των κατηγοριακών προνοιακών προγραμμάτων 
εισοδηματικής ενίσχυσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και η συμπλήρωσή τους με ένα στοχευμένο πρόγραμμα ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. Τα συγκεκριμένα μέτρα αντανακλούν την φιλοσοφία ενός 
μοντέλου στοχευμένης κάλυψης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αποβλέποντας 
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στην ολοκληρωμένη ενίσχυση των φτωχών οικογενειών, ώστε να καταπολεμηθεί η 
φτώχεια και να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, η μεταφορά της στις επόμενες γενεές.  

Τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3 και 
αναλύονται διεξοδικά στις επόμενες ενότητες του παρόντος Κεφαλαίου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Τα νέα μέτρα του μοντέλου στοχευμένης κάλυψης 

 

Προτεινόμενα  μέτρα  πολιτικής  ενός  μοντέλου  στοχευμένης  κάλυψης  

Θεσμοθετείται νομοθετικά ένα στοχευμένο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος για άτομα και οικογένειες χωρίς επαρκείς πόρους 
συντήρησης 

Εκσυγχρονίζεται ριζικά το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των 
απροστάτευτων παιδιών 

Εκσυγχρονίζονται ριζικά τα προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης των 
ατόμων με αναπηρία 

Οι πολιτικές προστασίας του Ν.Δ.57/73 περιορίζονται στην κάλυψη 
έκτακτων αναγκών 

Τα προνοιακά μέτρα εισοδηματικής στήριξης των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού συνδυάζονται με μέτρα εργασιακής και κοινωνικής ένταξης 
των δικαιούχων 

Δημιουργούνται νέα όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
προνοιακών πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας 

Εξασφαλίζεται η σταθερή χρηματοδότηση των προνοιακών πολιτικών 
καταπολέμησης της φτώχειας 
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1. Η θεσμοθέτηση ενός γενικού Προγράμματος Ελάχιστου Εισοδήματος 

Η ενδυνάμωση της συμβολής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
στις στρατηγικές καταπολέμησης της φτώχειας επιβάλλει την προώθηση αυτοτελούς 
νομοθετικής ρύθμισης για την εισαγωγή ενός γενικού προγράμματος ελαχίστου 
εισοδήματος. Από τη συγκριτική διερεύνηση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας προκύπτει ότι αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν 
ήδη προωθηθεί και στα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου που δεν διέθεταν στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 γενικά προγράμματα ελαχίστου εισοδήματος (Πορτογαλία, 
Ιταλία):  

α) Η Πορτογαλία υιοθέτησε το 1996 (Law no. 19-A/96 της 29ης Ιουνίου 1996) ένα 
γενικό σύστημα  ελαχίστου εισοδήματος για κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει στην 
Πορτογαλία και βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης. Το σύστημα συνδυάζει μέτρα 
εισοδηματικής ενίσχυσης με προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας, 
αποτελώντας έτσι γνήσια έκφραση των νέων τάσεων στο πεδίο της κοινωνικής 
πρόνοιας. 

β) Η Ιταλία υιοθέτησε το 1998 (Law no. 237/18.6.1998) ένα σύστημα κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης (reddito minimo di 
inserimento). Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επιδιώκει να προωθήσει την 
οικονομική και κοινωνική ένταξη των δικαιούχων μέσω εξειδικευμένων μέτρων 
κοινωνικής φροντίδας και εισοδηματικής στήριξης.  

Η υιοθέτηση της πρότασης για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου γενικού 
προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος στην Ελλάδα καθιστά αναγκαία μία νέα 
νομοθετική παρέμβαση, η οποία εκτός των άλλων μπορεί να συνδυασθεί με την 
κατάργηση των παρωχημένων διατάξεων του Ν.Δ.57/73. Στην περίπτωση αυτή, 
μπορεί να γίνει λόγος για την αναθεώρηση των προνοιακών προγραμμάτων προς την 
κατεύθυνση ενίσχυσης της ορθολογικής ένταξης των ενδιαφερομένων στον 
κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Από θεσμική άποψη μια παρόμοια εκσυγχρονιστική 
παρέμβαση απαιτεί πρωτοβουλίες που δεν ικανοποιούνται από την απλή 
εξουσιοδότηση του άρθρου 22§1 του Ν. 2646/98 για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 
Φροντίδας, η οποία προβλέπει την κανονιστική ρύθμιση των όρων εισοδηματικής 
προστασίας για τους οικονομικά αδυνάτους, καθώς δεν θεσπίζονται τυποποιημένες 
γενικές αρχές για τις προϋποθέσεις και τους όρους παρέμβασης της διοίκησης στο 
πεδίο αυτό. 

Η κοινωνική προστασία των ατόμων χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης δεν 
εξασφαλίζεται θεσμικά από την έκδοση μιας απλής Υπουργικής Απόφασης. 
Επιβάλλεται η επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για το "πρόγραμμα ελαχίστου 
εισοδήματος" που θα επικεντρώνεται στις ακόλουθες αρχές: 
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- κάλυψη κάθε ατόμου (και των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα) 
που αδυνατεί να εξασφαλίσει με τα δικά του μέσα ένα αξιοπρεπές όριο διαβίωσης 

- θέσπιση εισοδηματικού ορίου που αντιστοιχεί στην τυποποίηση ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης  

- θέσπιση μηχανισμών ελέγχου των μέσων βιοπορισμού των ενδιαφερομένων 

- σύνδεση του συστήματος ελέγχου με το φορολογικό σύστημα 

- θεσμοθέτηση εισοδηματικών παροχών που θα εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές όριο 
διαβίωσης 

- προσδιορισμός του ύψους και της λειτουργίας των παροχών  

- θέσπιση τεχνικών αναπροσαρμογής του ύψους των παροχών 

- θέσπιση τεχνικών ενίσχυσης των δικαιούχων για τη λήψη και την αξιοποίηση των 
παροχών. 

Η υιοθέτηση του νόμου για το σύστημα του ελαχίστου εισοδήματος αντιστοιχεί σε 
μηχανισμό θεσμικής ολοκλήρωσης του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας. Και τούτο γιατί αφενός καλύπτει δεδομένα κενά προστασίας και 
αφετέρου προωθεί μια ενεργητική αντίληψη για την άσκηση προνοιακής πολιτικής 
που δεν έχει μέχρι τώρα αναπτυχθεί στη χώρα μας.  

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής ενός προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος σε 
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο καταγράφονται ως εξής:  

 εξασφάλιση συνθηκών διαβίωσης που θα ανταποκρίνονται στην αρχή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

 προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον κοινωνικό και 
οικονομικό ιστό  

 καταπολέμηση των εισοδηματικών διαστάσεων της φτώχειας 

 καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

 ενίσχυση της ισότητας ευκαιριών 

 ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Από θεσμική άποψη, το κύριο πλεονέκτημα ενός παρόμοιου προγράμματος 
εντοπίζεται στην ενίσχυση της αποτελεσματικής άσκησης των κοινωνικών 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στη βελτίωση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των 
θεσμών του Κοινωνικού Κράτους. Το προτεινόμενο προγραμμα πρέπει, μάλιστα, να 
προσεγγισθεί συστηματικά ως εργαλείο μίας Εθνικής Στρατηγικής καταπολέμησης 
της φτώχειας, η οποία σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία δεν πρέπει να περιορισθεί 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών μέσω 
παροχών επιδοματικού τύπου (πρόκειται για μία καθαρά μακροοικονομική 
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προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής, που δεν θεωρείται πάντοτε συμβατή με τον 
υπέρτερο στόχο της λειτουργίας ενός Κοινωνικού Κράτους), αλλά να περιλαμβάνει 
σύνθετα ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

 

1.1. Οι στόχοι του Προγράμματος  

Το Πρόγραμμα Ελάχιστου Εισοδήματος (στο εξής «Πρόγραμμα») αποτελεί το 
«ύστατο δίκτυ ασφαλείας» του συστήματος κοινωνικής προστασίας, λειτουργώντας ως 
μηχανισμός εξατομικευμένης παρέμβασης για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η θεσμοθέτησή του εγγυάται σε ομάδες του 
πληθυσμού που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ότι θα απολαμβάνουν ένα ελάχιστο 
εισόδημα ικανό να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Επομένως, το 
Πρόγραμμα συνιστά τομή για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοινωνικής 
προστασίας, που συγκροτείται ως μηχανισμός εθνικής εμβέλειας και προωθεί δέσμη 
ενεργειών με στόχο τον άμεσο μετριασμό ακραίων καταστάσεων στέρησης βασικών 
υπηρεσιών και αγαθών. 

Οι δράσεις του Προγράμματος προσανατολίζονται στην προστασία των πολιτών από 
καταστάσεις που επιφέρουν απώλεια ή μείωση της δυνατότητάς τους να συμμετέχουν 
ενεργητικά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Παράλληλα, το Πρόγραμμα 
εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ενδιαφερόμενων με τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς προώθησης στην απασχόληση, της υγείας, της 
ψυχικής υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης, της 
εκπαίδευσης κ.λπ., συγκροτώντας ένα πλέγμα υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που 
έχει τη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών προς όφελος των 
δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών των οικογενειών τους. 

Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων του Προγράμματος εξειδικεύονται 
συνεπώς στην εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης και στην παροχή 
εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τα άτομα που πλήττονται ή απειλούνται με 
φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και εν συνεχεία στη διασύνδεσή τους με την 
καταλληλότερη δομή / υπηρεσία. Από πλευράς περιεχομένου, οι παρεχόμενες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες του Προγράμματος σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες 
και τις δυνατότητες των δικαιούχων. Υπό αυτό το πρίσμα, το Πρόγραμμα 
αναδεικνύεται σε κεντρικό άξονα ενός συντονισμένου εγχειρήματος σε εθνικό 
επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης όσων προσώπων διαβιούν σε συνθήκες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  
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1.2. Το περιεχόμενο του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα υιοθετεί τις γενικές αρχές των ενεργητικών προνοιακών πολιτικών, 
εξασφαλίζοντας - παράλληλα με την εισοδηματική στήριξη - την διασύνδεση των 
δικαιούχων και των μελών των οικογενειών τους με τις πολιτικές προώθησης στην 
απασχόληση, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, αποσκοπώντας 
στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Απευθύνεται σε πρόσωπα ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως εξήντα πέντε (65) 
ετών ή όταν πρόκειται για ανήλικους με εξαρτώμενα από αυτούς μέλη 

 Απευθύνεται σε πρόσωπα ικανά προς εργασία ή σε πρόσωπα που για 
ιδιαίτερους λόγους (άτομα με αναπηρίες, άτομα που πάσχουν από σοβαρές 
ασθένειες κ.λπ.) δεν μπορούν να εργαστούν 

 Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο πεδίο εφαρμογής του προϋποθέτει την 
πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (συνθήκες και τόπος κατοικίας, 
εισόδημα δικαιούχου κ.λπ.) 

 Οι παροχές του δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και καταβάλλονται σε 
μηνιαία βάση για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών των δικαιούχων 

 Η χορήγηση των παροχών είναι απεριόριστη μέχρι οι περιστάσεις να μην το 
απαιτούν (περίπτωση απασχόλησης του δικαιούχου, μεταβολή του 
οικογενειακού εισοδήματος του δικαιούχου κ.λπ.) 

 Λειτουργεί συμπληρωματικά με πολιτικές κοινωνικής και επαγγελματικής 
(επαν)ένταξης. 

 

1. 3. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων ή νοικοκυριών, το 
εισόδημα των οποίων δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης και 
κυμαίνεται κάτω από το καθορισμένο όριο της φτώχειας (60% του διάμεσου 
ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος σε εθνική βάση). Προσανατολίζεται, 
επομένως, να καλύψει επικουρικά κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
αυξημένους κινδύνους και ανάγκες στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος 
κοινωνικής πρόνοιας. 

Δικαιούχοι να ενταχθούν στο Πρόγραμμα είναι οι Έλληνες πολίτες, πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που κατοικούν νόμιμα 
στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις: 

• Το ετήσιο εισόδημα του ενδιαφερόμενου κυμαίνεται κάτω από το όριο των 
5.500€. Το ποσό αυτό επαυξάνεται κατά 70% - 100% για κάθε ενήλικο και 
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κατά 50% -70% για κάθε ανήλικο προστατευόμενο μέλος. Το οικογενειακό 
εισόδημα περιλαμβάνει εισοδήματα από εργασία, από περιουσία, ενοίκια 
κ.λπ., ενώ δεν περιλαμβάνει τα τεκμαρτά εισοδήματα, όπως για παράδειγμα η 
ιδιοκατοίκηση 

• Διαθεσιμότητα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή του σε προγράμματα 
επαγγελματικής αποκατάστασης και κατάρτισης, κοινωνικής (επαν)ένταξης. 
Από τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εξαιρούνται πρόσωπα που για ιδιαίτερους 
λόγους (άτομα με αναπηρίες, άτομα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες 
κ.λπ.) δεν μπορούν να εργαστούν 

• Ο ενδιαφερόμενος να έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες χορήγησης άλλου 
επιδόματος / βοηθήματος από φορείς κοινωνικής προστασίας 

• Ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να παρέχει όλα των νόμιμα αποδεικτικά 
που κρίνονται απαραίτητα για την εκτίμηση της ατομικής και οικογενειακής 
του οικονομικής κατάστασης, καθώς και να ενημερώνει την αρμόδια 
υπηρεσία για μεταβολή του ατομικού ή οικογενειακού του εισοδήματος 

• Ο ενδιαφερόμενος να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών 

• Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον είναι σε θέση να εργαστεί, να αποδέχεται την 
κάλυψη κενής θέσης εργασίας που θα του υποδείξει το Τοπικό Κέντρο 
Κοινωνικής Ένταξης. 

 

1. 4. Οι παροχές του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση εισοδηματικών παροχών με την μορφή ενός 
βασικού επιδόματος, που συνδυάζεται με υπηρεσίες ενεργοποίησης των δικαιούχων, 
ώστε να εμπλακούν με δικές τους πρωτοβουλίες στις διαδικασίες απασχόλησης και 
κοινωνικής συμμετοχής. 
 
Α. Οι εισοδηματικές παροχές 

Το ύψος της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ισούται με τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού του εγγυημένου ορίου συντήρησης (που αντιστοιχεί στη 
σύνθεση της οικογένειας, στην περιφέρεια που κατοικεί ο δικαιούχος κ.λπ.) και του 
συνόλου των εισοδημάτων του δικαιούχου και της οικογένειάς του. Συνεπώς το ποσό 
της παροχής διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ορίου 
για κάθε τύπο νοικοκυριού και του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού. Ως 
εισόδημα αναφοράς θεωρείται το «καθαρό» οικογενειακό εισόδημα, το οποίο 
διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, ενώ για την τεκμηρίωσή του απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης 
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του προηγούμενου έτους (βλ. Παράγραφο 1.6. «Όροι και διαδικασίες ένταξης στο 
Πρόγραμμα»). 

Το ύψος του εγγυημένου ορίου συντήρησης συνδέεται με το εκάστοτε όριο φτώχειας 
(όπως αποτυπώνεται κάθε φορά στις Έρευνες Εισοδήματος και Συνθηκών 
Διαβίωσης των Νοικοκυριών) και ποικίλει ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας 
του δικαιούχου της παροχής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

 Ένα ενήλικο άτομο: 100% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (Α) 

 Δύο ενήλικα άτομα: [(Α) + 70 έως 100% του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος] (Β)  

 Για κάθε ανήλικο άτομο: [(Β) + 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος] 

 Μονογονέας με ένα παιδί: [(Α) + 70% του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος] 

 Μονογονέας με δύο παιδιά: [(Α) + 120% του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος] 

 Μονογονέας με τρία παιδιά και άνω: [(Α) + 170% του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος]. 

Περαιτέρω για τον προσδιορισμό του ύψους της παροχής για μια οικογένεια 
χρησιμοποιούνται κλίμακες ισοδυναμίας για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Για 
παράδειγμα η κλίμακα ισοδυναμίας που εφαρμόζεται στην Πορτογαλία δίνει τιμή 1,0 για 
καθέναν από τους δύο πρώτους ενηλίκους, 0,7 για κάθε ενήλικο πέραν των δύο πρώτων, 
καθώς και 0,5 για κάθε παιδί κάτω των 18 ετών. 

Αντίθετα ως ποσό της παροχής ορίζεται η διαφοροποιημένη χρηματική ενίσχυση 
ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου ορίου για κάθε τύπο νοικοκυριού, από τη 
μια, και του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού, από την άλλη. Το εισόδημα 
αναφοράς του νοικοκυριού προκύπτει από το «καθαρό» οικογενειακό εισόδημα του 
δικαιούχου και της οικογένειάς του, το οποίο διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των 
φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να 
περιλαμβάνει εισοδήματα από εργασία, από περιουσία (ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.), καθώς 
και από κοινωνικές παροχές τις οποίες ήδη λαμβάνουν τα μέλη του νοικοκυριού. Όσον 
αφορά ειδικά τα εισοδήματα από εργασία, προκύπτει το θέμα της αντιμετώπισης τους 
κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού. 

Το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καταβάλλεται για 14 φορές το 
χρόνο και η καταβολή του αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα μετά το μήνα ένταξης 
του δικαιούχου στο Πρόγραμμα και τερματίζεται την τελευταία ημέρα του μήνα 
εντός του οποίου ο δικαιούχος απεντάσσεται από το Πρόγραμμα. 

Η τυποποίηση του εγγυημένου ορίου συντήρησης αντιστοιχεί σε μια γνήσια 
κοινωνικοπολιτική επιλογή που δεν δεσμεύεται από κανονιστικές ρυθμίσεις αλλά 
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υπακούει μάλλον στην ανάγκη στόχευσης των κοινωνικών παροχών. Σε τεχνικό 
επίπεδο, εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες που συνδέουν το όριο συντήρησης 
με συγκεκριμένους δείκτες: 

• τη γραμμή φτώχειας  

• το μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

• τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο 

• το επίδομα ανεργίας 

• την κατώτατη σύνταξη. 

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι τα περισσότερα Κράτη επιλέγουν σύνθετους 
μηχανισμούς για την τυποποίηση του ορίου συντήρησης, που είναι απόλυτα 
προσαρμοσμένοι στις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες και τις 
αντίστοιχες οικονομικές συνθήκες. Το όριο που επιλέγεται υπολείπεται, πάντως, σε 
σημαντική έκταση του κατώτατου μισθού, ώστε να μη δημιουργούνται αντικίνητρα 
απασχόλησης και εργασιακής ένταξης των δικαιούχων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σχέση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και κατώτατου μισθού 
στα Κράτη Μέλη της ΕΕ 

Χώρα 

Ποσό ελάχιστου 
εγγυημένου 

εισοδήματος για 
ένα άτομο σε € 

(χωρίς να 
προσμετρούνται 
τα οικογενειακά 
επιδόματα) 

Κατώτατος 
μισθός  σε € 

(Ιανουάριος 2007)

Ποσοστό 
ελάχιστου 
εγγυημένου 

εισοδήματος επί 
του κατώτατου 

μισθού 

Βέλγιο 644,48 1.259 51,18% 

Δανία 1.201 -  

Γερμανία 345 -  

Ισπανία 
Εξαρτάται από την 

αυτόνομη 
κοινότητα 

666 - 

Γαλλία 440,86 1.254 35,15% 

Ιρλανδία 805 1.403 57,37% 

Ιταλία Εξαρτάται από 
τους Δήμους -  

Κύπρος 356 702 50,71% 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

79



Χώρα 

Ποσό ελάχιστου 
εγγυημένου 

εισοδήματος για 
ένα άτομο σε € 

(χωρίς να 
προσμετρούνται 
τα οικογενειακά 
επιδόματα) 

Κατώτατος 
μισθός  σε € 

(Ιανουάριος 2007)

Ποσοστό 
ελάχιστου 
εγγυημένου 

εισοδήματος επί 
του κατώτατου 

μισθού 

Λουξεμβούργο 1.184,54 1.570 75,44% 

Ολλανδία 588,13 1.301 45,2% 

Νορβηγία 560 -  

Αυστρία 

Εξαρτάται από τα 
Lander (420,00 έως 

542,30) 
-  

Πορτογαλία 177,05 470 37,67% 

Ρουμανία 28 114 24,56% 

Φινλανδία 

Εξαρτάται από 
τους Δήμους 
(372,62 έως 

389,37) 

-  

Σλοβενία 205,57 522 39,38% 

Σουηδία 293 -  

Ηνωμένο Βασίλειο 742 1.361 54,51% 

Μ.Ο. 527 966 54,58% 

 

Η επιλογή του εγγυημένου ορίου συντήρησης οδηγεί ουσιαστικά και στον 
προσδιορισμό του ανώτατου ύψους της επιδοματικής παροχής, καθώς ένα άτομο με 
μηδενικό εισόδημα αναφοράς δικαιούται ως παροχή το ύψος του εγγυημένου ορίου 
συντήρησης. Εάν, για παράδειγμα, επιλεγεί στην Ελλάδα ως όριο συντήρησης το ύψος 
της σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων (277 € το μήνα), μία τετραμελής οικογένεια 
θα αντιμετωπισθεί σύμφωνα με το μοντέλο που παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Παράδειγμα μεταχείρισης οικογένειας με δύο παιδιά 

Έστω, ότι η τετραμελής οικογένεια του δικαιούχου της εισοδηματικής ενίσχυσης 
αποτελείται από γυναίκα 35 ετών και δύο παιδιά 12 και 8 ετών αντίστοιχα, ενώ το 
δηλωθέν ετήσιο εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται στα 6.000 €. 
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Ο προσδιορισμός του ορίου για ένα άτομο, με βάση το όριο συντήρησης, ανέρχεται 
στις 3.324 € το χρόνο (12 Χ 277€), ενώ το όριο του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος της τετραμελούς οικογένειας, σύμφωνα με  τις ειδικές κλίμακες 
ισοδυναμίας, ανέρχεται στις 9.972 € [3.324 € (συντελεστής 1) + 3.324 € (συντελεστής 
1) + 1.662 € (συντελεστής 0,5) + 1.662 € (συντελεστής 0,5)]. 

Συνεπώς, η τετραμελής οικογένεια θα λάβει ως μέγιστη δυνατή επιδότηση 3.792 € για 
ένα έτος, ποσό που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του θεσμοθετημένου εγγυημένου 
ορίου, από τη μια, και του εισοδήματος αναφοράς του νοικοκυριού, από την άλλη. 

 

Η εξειδίκευση του εγγυημένου ορίου συντήρησης που θα προβλεφθεί στο 
προτεινόμενο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αξιοποιεί τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής βασικών κοινωνικών δεικτών (Πίνακας 5), οδηγώντας 
στην ισοδυναμία του ορίου με το μηνιαίο ποσό των 350 ευρώ (σε ετήσια βάση 350 Χ 
12 = 4.200 ευρώ).     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.  Δείκτες του εγγυημένου ορίου συντήρησης 

Μ.Ο. 
ελάχιστου 
εγγυημένου 
εισοδήματος 

για ένα 
άτομο στην 
Ε.Ε. των 15 

σε € 

Μ.Ο. 
κατώτατου 
μισθού 

στην Ε.Ε. 
των 15* 

σε € 

Βασικός 
Μισθός 

ανειδίκευτου 
εργάτη στην 
Ελλάδα σε € 

(2007) 

Μ.Ο. 
επιδομάτων

σε € 

Κατώτατη 
Σύνταξη 
Ο.Γ.Α. σε 

€ 

Επίδομα 
ανεργίας 

Κατώτατη 
Σύνταξη 
Ι.Κ.Α. σε 

€ 

Όριο 
φτώχειας 
ανά άτομο 

349,12 1.160,12 629 341,86 277,75 367,25 475 471 
* Δεν συμπεριλαμβάνονται: η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ιταλία, η Σουηδία και η Φινλανδία. 
 
 

Οι εισοδηματικές παροχές καταβάλλονται στο δικαιούχο για όσο χρονικό 
διάστημα ισχύουν οι προϋποθέσεις ένταξής του στο Πρόγραμμα και συνεπώς η 
χορήγησή τους αναστέλλεται στις περιπτώσεις που πάψουν να ισχύουν οι 
προϋποθέσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο δικαιούχος της παροχής του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί στο Τοπικό Κέντρο 
Κοινωνικής Ένταξης, εντός 10 ημερών, τις μεταβολές της οικογενειακής του 
κατάστασης, του εισοδήματός του και γενικά κάθε γεγονός που επηρεάζει τόσο το 
ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης, όσο και την χορήγησή της καθαυτή. Η καταβολή 
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της εισοδηματικής ενίσχυσης διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο 
δικαιούχος δεν τηρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

Δεδομένου ότι οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και τα μέλη της 
οικογένειάς τους οφείλουν να συμμετάσχουν σε ενέργειες που στοχεύουν στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων / ικανοτήτων τους για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, η χορήγηση του επιδόματος αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο ο δικαιούχος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του αδικαιολόγητα δεν 
συμμετέχει στις ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των ικανοτήτων του ή δεν 
δέχεται να απασχοληθεί σε συγκεκριμένη θέση εργασίας που θα του προτείνει το 
Τοπικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης. 

Η χορήγηση του επιδόματος παύει εφόσον ο δικαιούχος μέσω της διαδικασίας 
κοινωνικής (επαν)ένταξης κατορθώσει να επανενταχθεί επιτυχώς στην αγορά 
εργασίας και το εισόδημά του υπερβαίνει πλέον το όριο του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος. Προβλέπεται, μάλιστα, ειδική ρήτρα ενεργοποίησης, σύμφωνα με την 
οποία επιτρέπεται η χορήγηση του 50 % του επιδόματος για χρονικό διάστημα που 
δεν ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες από τον μήνα (επαν)ένταξης του δικαιούχου στην 
αγορά εργασίας ως πρόσθετη οικονομική ενίσχυση με χαρακτήρα ενθάρρυνσης για 
την (επαν)ένταξή του. Επίσης η παροχή του επιδόματος παύει εφόσον ο δικαιούχος 
δεν ικανοποιεί κάποια από τις προϋποθέσεις παροχής της εισοδηματικής ενίσχυσης. 

 
Β. Οι υπηρεσίες κοινωνικής (επαν)ένταξης 

Προτεραιότητα του Προγράμματος δεν αποτελεί μόνο η εισοδηματική ενίσχυση των 
δικαιούχων αλλά και η ολοκληρωμένη εργασιακή / κοινωνική τους ένταξη. Στο  
πλαίσιο αυτό, η σύνδεση της εισοδηματικής ενίσχυσης με διάφορα μέτρα 
(επαν)ένταξης συμβάλλει στην αποφυγή της παθητικής εξάρτησης των δικαιούχων, 
ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή της.  

Οι υπηρεσίες κοινωνικής (επαν)ένταξης σχεδιάζονται και χορηγούνται στους 
ενδιαφερόμενους από τα στελέχη των Τοπικών Κέντρων Κοινωνικής Ένταξης, 
περιλαμβάνοντας την ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της 
εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς τους και στη συνέχεια 
την αναζήτηση της βέλτιστης δυνατής λύσης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, η 
οποία κατά κανόνα μπορεί να προσφερθεί από τις δομές / υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης, της κοινωνικής φροντίδας, της υγείας κ.λπ. 

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης στο πλαίσιο της εξατομικευμένης 
προσέγγισης θα επιχειρήσουν κατ’ αρχάς να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν εκείνα 
τα ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά (ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, 
κλίσεις, οικογενειακή, επαγγελματική και οικονομική κατάσταση κ.λπ.) που 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ του 
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δικαιούχου της εισοδηματικής ενίσχυσης, ή/ και των μελών της οικογένειάς του. Στη 
συγκεκριμένη διαδικασία θα αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται 
στην κοινωνική έκθεση που συνέταξαν τα στελέχη κατά το πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας ένταξης στο Πρόγραμμα. 

Στη συνέχεια θα καθορίσουν τόσο τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα κινηθεί η 
συμβουλευτική διαδικασία, όσο και τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν. Ο 
καθορισμός των στόχων οριοθετεί τη διαδικασία και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ 
των στελεχών του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης και του δικαιούχου του επιδόματος 
ή/και των μελών της οικογένειάς του. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για τον προγραμματισμό 
της δέσμης ενεργειών που σχετίζεται άμεσα με τη συμβουλευτική διαδικασία και 
αποσκοπεί στον από κοινού καθορισμό βημάτων αντιμετώπισης των κρίσιμων 
προβλημάτων. Συνεπώς στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται ο σχεδιασμός των 
ενεργειών που θα αναληφθούν από κοινού ή από μέρους του δικαιούχου της 
εισοδηματικής ενίσχυσης και αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις του προβλήματος. 
Σε αυτό το στάδιο ενεργοποιείται επίσης η διαδικασία διασύνδεσης του δικαιούχου 
της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς του με την 
καταλληλότερη για την επίλυση του προβλήματος του δομή / υπηρεσία απασχόλησης, 
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ. 

Η κοινωνική (επαν)ένταξη των δικαιούχων εξασφαλίζεται τόσο με την χορήγηση του 
επιδόματος (που επιτρέπει την καλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης), όσο και με 
την ενδυνάμωση και στήριξή τους από τα στελέχη του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης. 
Στο πλαίσιο αυτό δίδεται, μάλιστα, έμφαση σε ειδικότερα θέματα, όπως η υλοποίηση 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην (επαν)ένταξη των δικαιούχων ή/ και μελών της 
οικογένειάς τους στην αγορά εργασίας (προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με 
στόχο τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των δικαιούχων της εισοδηματικής 
ενίσχυσης). 

Επομένως, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων επεκτείνονται σε: 

 Αποδοχή κάλυψης προτεινόμενης θέσης εργασίας 

 Αποδοχή συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

 Επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 Αποδοχή συμμετοχής σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 

 Αποδοχή συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης της κοινωνικής αυτονομίας. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τους δυνητικούς δικαιούχους της εισοδηματικής 
ενίσχυσης που είναι σε θέση να εργασθούν και περιλαμβάνει: 

 την επαγγελματική τους ενεργοποίηση, καθώς και των μελών της οικογένειάς 
τους 
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 την τακτική επαλήθευση και παρακολούθηση της συμμετοχής τους στο 
Πρόγραμμα 

 την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, υπηρεσιών ενημέρωσης, 
συμβουλευτικής υποστήριξης κ.λπ. 

 τη διερεύνηση εάν ο δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης μπορεί να 
ενταχθεί και σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας (π.χ. επιδότηση νέων 
θέσεων εργασίας). 

 

1.5. Η οργάνωση του Προγράμματος 

Απεικονίζοντας τη διοίκηση του προγράμματος σε μορφή πυραμίδας, στα ανώτερα 
επίπεδα δραστηριοποιούνται οι μηχανισμοί προγραμματισμού (Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) που είναι επιφορτισμένοι με το σχεδιασμό της λειτουργίας 
του προγράμματος, ενώ στο ενδιάμεσο επίπεδο δραστηριοποιούνται οι εποπτικοί και 
συντονιστικοί μηχανισμοί (Ειδική Γραμματεία Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) 
που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του προγράμματος. Συνεπώς στα 
ανώτερα επίπεδα εξυπηρετούνται οι στόχοι συνοχής – ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος. Στο κατώτερο επίπεδο δραστηριοποιούνται οι 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες (π.χ. παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Ένταξης) του Προγράμματος, οι οποίες συγκεντρώνουν τη μέγιστη δυνατή εξειδίκευση 
και αναλαμβάνουν την επίτευξη των επιμέρους ειδικότερων στόχων του προγράμματος. 

Α) Ειδική Γραμματεία Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται και παρακολουθείται από την Ειδική Γραμματεία 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντικείμενο τη διασφάλιση των ενεργειών για την 
εφαρμογή του Προγράμματος. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας 
περιλαμβάνουν: 

• εκπονεί το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος  

• συντονίζει την εφαρμογή του Προγράμματος και αξιολογεί την πορεία υλοποίησής 
του  

• διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης του νομικού πλαισίου και των διαδικασιών 
οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος 

• εξασφαλίζει την κινητοποίηση και αξιοποίηση του συνόλου των δομών/ 
υπηρεσιών και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης για την 
εξυπηρέτηση των στόχων του Προγράμματος 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

84



• παρέχει τεχνική και επιστημονική βοήθεια στα στελέχη του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Ένταξης. 

 

Β. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης, που ιδρύεται 
και λειτουργεί ως ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, με παραρτήματα (Τοπικά Κέντρα) στις έδρες των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Ο ρόλος του Κέντρου είναι κατά κύριο λόγο 
«τεχνοκρατικός», εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στους 
δικαιούχους.  Ειδικότερα οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 

• εκπονεί σε ετήσια βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Προγράμματος 

• εκπονεί την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος 

• παραλαμβάνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις ένταξης των 
ενδιαφερόμενων 

• καταβάλει τις παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους 

• προωθεί συνεργασίες με συναρμόδια Υπουργεία στους τομείς της απασχόλησης, 
της κατάρτισης κ.λπ. με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων (επαν)ένταξης των 
δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, 
την επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ. 

• υπογράφει προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων 
του Προγράμματος. 

 

1. 6. Όροι και διαδικασίες ένταξης στο Πρόγραμμα 

Ο έλεγχος του εισοδήματος του δυνητικού δικαιούχου της εισοδηματικής ενίσχυσης 
είναι σημαντικός δεδομένου ότι από το αποτέλεσμά του εξαρτάται η ένταξή του στο 
Πρόγραμμα, αλλά και γιατί αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα του ύψους της 
εισοδηματικής ενίσχυσης. Για τον καθορισμό του ύψους της παροχής της 
εισοδηματικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των μελών 
της οικογένειάς του δικαιούχου, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση τους. 
Εξαίρεση για τον καθορισμό του ύψους της παροχής της εισοδηματικής ενίσχυσης 
αποτελούν οι δαπάνες στέγασης (ενοίκιο πρώτης κατοικίας), τα οικογενειακά 
επιδόματα, οι εκπαιδευτικές δαπάνες, καθώς επίσης και έσοδα που προέρχονται από 
άλλες πηγές π.χ. υποτροφίες.  

Ο υποψήφιος για να ενταχθεί στο Πρόγραμμα οφείλει να συμπληρώσει το «Ειδικό 
Έντυπο - Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», 
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και εν συνεχεία να το αποστείλει στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης, επισυνάπτοντας 
όλα τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική και 
οικογενειακή του κατάσταση (π.χ. Φορολογική δήλωση προηγούμενου έτους, 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό απορίας, εάν υπάρχει 
κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης αφού παραλάβει την αίτηση του ενδιαφερόμενου 
αξιολογεί τα δικαιολογητικά του και στην περίπτωση κατά την οποία πληροί τις 
προϋποθέσεις τον εντάσσει στο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το 
Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης έχει την υποχρέωση καταβολής της εισοδηματικής 
ενίσχυσης στον δικαιούχο τον μήνα που έπεται του μήνα ένταξής του στο Πρόγραμμα 
(η απόφαση ένταξης του δικαιούχου στο Πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνεται εντός 
τριάντα ημερών, να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και υπόκειται σε ένσταση ή 
προσφυγή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις περί της προσβολής των διοκητικών πράξεων). 
Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι με την αίτησή του προς το Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης 
ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται γραπτώς να συμμετάσχει υποχρεωτικά σε 
προγράμματα επαγγελματικής (επαν)ένταξης και αποκατάστασης (εξαιρούνται όσοι 
πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με αναπηρίες κ.λπ.) 

Η συγκεκριμένη διαδικασία στοιχειοθετεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ένταξης 
στο Πρόγραμμα, αφορά το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων της εισοδηματικής 
ενίσχυσης και περιλαμβάνει: 

• Συμπλήρωση και υποβολή ειδικού εντύπου – αίτησης του ενδιαφερόμενου στο 
Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης  

• Επεξεργασία των αιτήσεων και έλεγχος των δικαιολογητικών από το Κέντρο 
Κοινωνικής Ένταξης  

• Εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης αιτήσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος 

• Επιτόπια διερεύνηση (εφόσον κρίνεται απαραίτητη) από τα στελέχη του Κέντρου 
Κοινωνικής Ένταξης των συνθηκών διαβίωσης του ενδιαφερόμενου, για την 
οριστική απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα 

• Σύνταξη κοινωνικής ένθεσης, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έκθεσης 
αξιολόγησης και της επιτόπιας διερεύνησης (εφόσον πραγματοποιήθηκε) 

• Καταβολή στον δικαιούχο της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

 

1.7. Το μοντέλο νομικής ρύθμισης του Προγράμματος 

Οι βασικές διαστάσεις μιας νομοθετικής ρύθμισης για το σύστημα ελαχίστου 
εισοδήματος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τον καθορισμό των γενικών αρχών του 
συστήματος, την τυποποίηση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής του και 
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την ουσιαστική και λειτουργική εξειδίκευση των αντίστοιχων παροχών. Στο πλαίσιο 
της παρούσας Μελέτης κατατίθεται προς συζήτηση το ακόλουθο σχέδιο Νόμου που 
μπορεί να συμβάλλει στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου για τη θεσμική 
κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων κονωνικής προστασίας. 
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Σχέδιο  Νόμου  

«Θεσμοθέτηση του Γενικού Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικές Αρχές 

1. Κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια και υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου έχει δικαίωμα σε επαρκείς παροχές από το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας που θα του εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε 
περίπτωση ανάγκης. 

2. Οι παροχές χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
μέσω ενός γενικού προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος που υλοποιείται από το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης. 

3. Η λειτουργία του προγράμματος αποβλέπει στην επικουρική κάλυψη των ατόμων που 
δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους συντήρησης και αδυνατούν να εξασφαλίσουν την 
οικονομική και κοινωνική τους ένταξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος υπάγονται: 

α) Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια 

β) Οι παλιννοστούντες ομογενείς, που επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση 

γ) Οι υπήκοοι Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών 
τους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

δ) Οι υπήκοοι Κρατών - Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν επικυρώσει το 
άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

ε) Οι υπήκοοι Κρατών που έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις με την Ελλάδα στον 
τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

στ) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

2. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο πρόγραμμα ατόμων που δεν διαθέτουν άδεια 
παραμονής. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα 

1. Δικαίωμα υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος θεμελιώνουν τα άτομα 
που: 

α) έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους 

β) δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν ισοδύναμες παροχές από φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης 

γ) δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν ισοδύναμες παροχές από προγράμματα 
εισοδηματικής ενίσχυσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

δ) είναι ενεργώς διαθέσιμα για εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση (με την εξαίρεση 
ατόμων που αδυνατούν να εργασθούν  για αντικειμενικούς λόγους) 

ε) δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους που θα τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. 

2. Δικαιούχοι των παροχών του προγράμματος είναι άτομα ή νοικοκυριά με ετήσιο 
εισόδημα τουλάχιστον χαμηλότερο του εγγυημένου ορίου συντήρησης, που ορίζεται στο 
60% της διάμεσου του ισοδύναμου συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών 
που διενεργείται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), δυνάμει του Κανονισμού 1177/2003 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

3. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο πρόγραμμα φοιτητών και σπουδαστών ανωτάτων και 
ανωτέρων σχολών, καθώς και ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

4. Το ύψος των πόρων που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι 
διαδικασίες τυποποίησής του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Είδος των παροχών 

1. Οι εισοδηματικές παροχές του προγράμματος αντιστοιχούν σε επίδομα κάλυψης των 
βασικών δαπανών συντήρησης, που χορηγείται για όσο διάστημα πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος. 
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2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης και το ύψος του επιδόματος καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

3. Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη 
του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

4. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, νομικής βοήθειας και στήριξης των δικαιούχων 
για την προώθηση της επαγγελματικής τους ένταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα 

1. Η υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ελαχίστου εισοδήματος θα γίνεται με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης του τόπου 
της μόνιμης διαμονής τους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι 
διαδικασίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Ειδική Γραμματεία Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διοικητικός Τομέας με 
τον τίτλο «Ειδική Γραμματεία Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος», του οποίου 
προΐσταται Ειδικός Γραμματέας με βαθμό β΄ της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Η 
Ειδική Γραμματεία έχει ως σκοπό το στρατηγικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών προώθησης του προγράμματος ελάχιστου 
εισοδήματος, ασκώντας ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Οριζόντια παρακολούθηση και συντονισμός των δράσεων του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων Υπουργείων ή φορέων της διοίκησης, στο πλαίσιο 
της γενικής κυβερνητικής πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού  

β) Εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του 
Προγράμματος  

γ) Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος  
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δ) Αξιοποίηση εθνικών και υπερεθνικών πηγών για την χρηματοδότηση του 
Προγράμματος 

ε) Παροχή τεχνικής και επιστημονικής βοήθεια στις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικής Ένταξης. 

2. Η Ειδική Γραμματεία ασκεί επιπλέον τις αρμοδιότητες των ακόλουθων Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου που υπάγονται εφεξής σ’ αυτήν: 

α) Του Τμήματος Προστασίας Ευπαθών Ομάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Αντίληψης και Αλληλεγγύης  

β) Του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και 
Αλληλεγγύης  

γ) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων για θέματα 
κοινωνικής πρόνοιας.          

3. Στην Ειδική Γραμματεία υπάγονται το Γραφείο Ειδικού Γραμματέα και τα Τμήματα 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.  

4. Στην Ειδική Γραμματεία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: 

α) Μία θέση μετακλητού Ειδικού Προϊσταμένου του Τομέα, με βαθμό β΄ των ειδικών 
θέσεων 

β) Δύο θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παρ. 9 του Ν. 1558/1985, σε 
εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2503/1997. 

γ) Μία θέση ειδικού συμβούλου και μία θέση ειδικού συνεργάτη του άρθρου 71 του Ν. 
1943/1991, σε εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2503/1997. 

5.  Οι υπηρεσίες του Τομέα υποστηρίζονται στην εκπλήρωση του έργου τους από τις 
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης 

1. Ιδρύεται οργανισμός με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης που 
λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εδρεύει στην Αθήνα.  

2. Σκοπός του Κέντρου είναι η εφαρμογή του Προγράμματος ελάχιστου εισοδήματος 
και η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας. 

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Κέντρου περιλαμβάνουν: 
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• εκπονεί σε ετήσια βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Προγράμματος 

• εκπονεί την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Προγράμματος 

• παραλαμβάνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τις αιτήσεις ένταξης των 
ενδιαφερόμενων 

• καταβάλει τις παροχές εισοδηματικής ενίσχυσης στους δικαιούχους 

• προωθεί συνεργασίες με συναρμόδια Υπουργεία στους τομείς της απασχόλησης, της 
κατάρτισης κ.λπ. με στόχο τη δημιουργία προγραμμάτων (επαν)ένταξης των 
δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ. 

• υπογράφει προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους οργανισμούς, οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων 
του Προγράμματος. 

3. Το Κέντρο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τα 
υπόλοιπα μέλη, δύο ορίζονται από  τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, δύο από 
τον Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, δύο από τον Υπουργό Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δύο από τον ΣΕΒ και την ΓΣΕΕ αντίστοιχα, με κριτήριο 
τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία τους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Το Δ.Σ. 
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει τριετή 
θητεία. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

4. Το Δ.Σ. του Κέντρου είναι αρμόδιο για: 

α) την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου 

β) την είσπραξη των πόρων και τη διαχείριση της περιουσίας του  

γ) την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του 

δ) την εκπόνηση της έκθεσης αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης των στόχων του 
Κέντρου  

ε) την εκπροσώπηση του Κέντρου στο εσωτερικό ή εξωτερικό 

στ)  για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση της αποστολής του Κέντρου.  

5. Η θητεία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
και παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέας Διοίκησης και πάντως όχι πέραν τριμήνου από 
τη λήξη της. Η θητεία των μελών διακόπτεται μόνο εάν κατά τη διάρκεια αυτής 
προκύψουν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία που 
συνάδει με την άσκηση του λειτουργήματός τους ή αδυνατούν να ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους για λόγους υγείας. Σε περίπτωση χηρεύσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. με 
οποιονδήποτε τρόπο, πέραν των προαναφερομένων, διορίζεται νέο μέλος για τον 
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υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ., κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνει ως 
προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται 
από τα μέλη του Δ.Σ. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ύψος 
της αμοιβής του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. 

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον πέντε μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη 
υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση. 

9. Με Προεδρικό Διάταγμα των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας, η διάρθρωση των υπηρεσιών, η οργάνωση και συγκρότηση 
ειδικών αποκεντρωμένων μονάδων, οι θέσεις και τα προσόντα πρόσληψης του 
προσωπικού. Εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Κέντρου, εγκρίνεται 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του 
ΔΣ του, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Πόροι του Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

1. Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από:  

α) Ετήσιες εισφορές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους 

β) Ποσοστό 30% του συνολικού καθαρού προϊόντος του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής 
Αντίληψης 

γ) Ετήσια επιχορήγηση από το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

δ) Χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών. 

2. Το ύψος της ετήσιας εισφοράς του Τακτικού Προϋπολογισμού ορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Οικονομίας και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

 

Άρθρο 9 

Κατάργηση διατάξεων 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου ισχύουσα 
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συναφής νομοθεσία. Από την έκδοσή τους κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που αναφέρονται 
στο νόμο αυτό καταργείται. 

 

Άρθρο 10 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως,  εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 
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2. Η μεταρρύθμιση του Προγράμματος Απροστάτευτων Τέκνων 

Η αξιολόγηση του υφιστάμενου Προγράμματος Απροστάτευτων Τέκνων οδηγεί στα 
ακόλουθα συμπεράσματα: (α) τεκμηριώνεται μια περιοριστική προσέγγιση της αρχής 
της επικουρικότητας, αφού η ένταξη στο Πρόγραμμα προϋποθέτει το θάνατο του 
πατέρα ή την αδυναμία του να συντηρήσει τα παιδιά του και δεν επεκτείνεται σε 
αντίστοιχες περιπτώσεις που αφορούν τη μητέρα, (β) διαπιστώνεται η ανεπάρκεια 
των παροχών (λόγω του χαμηλού ύψους του σχετικού επιδόματος) να καλύψουν τις 
πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες 
διαπιστώσεις, οι κύριες διαστάσεις αναθεώρησης του Προγράμματος αντιστοιχούν 
στις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

 αύξηση του ορίου ηλικίας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα (από το 16ο στο 
18ο έτος) 

 επέκταση της προστασίας και στα παιδιά χωρίς μητέρα (ή με μητέρα που 
αντιμετωπίζει προβλήματα συντήρησης των παιδιών για τους ίδιους λόγους 
που ισχύουν στην περίπτωση του πατέρα) 

 διεύρυνση της προστασίας σε κάθε άλλη περίπτωση όπου κρίνεται ότι 
εμφανίζονται αντικειμενικά προβλήματα επιμέλειας ή συντήρησης των 
παιδιών (προηγούμενο αντίστοιχης διεύρυνσης εντοπίζεται στο άρθρο 1 του 
Π.Δ. 215/91, που πρόσθεσε στις περιπτώσεις επιδότησης την πάθηση του 
πατέρα από τη νόσο του συνδρόμου ανοσοποιητικής ανεπάρκειας) 

 θέσπιση εισοδηματικού ορίου που αντιστοιχεί στην εξασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης  

 σύνδεση του συστήματος ελέγχου των οικογενειακών πόρων βιοπορισμού με 
το φορολογικό σύστημα 

 αύξηση του ύψους της παροχής και εισαγωγή προσαύξησης για την επιδότηση 
των παιδιών που επιστρέφουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον μετά την 
παραμονή σε ίδρυμα 

 κατοχύρωση της συμπληρωματικής λειτουργίας των παροχών 

 εισαγωγή τεχνικών αναπροσαρμογής του ύψους της παροχής. 
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2.1. Το μοντέλο νομικής ρύθμισης του Προγράμματος 

Οι βασικές διαστάσεις μιας νέας ρύθμισης του Προγράμματος Απροστάτευτων 
Τέκνων περιλαμβάνουν τον καθορισμό των γενικών αρχών του Προγράμματος, την 
τυποποίηση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής του και την ουσιαστική 
και λειτουργική εξειδίκευση των αντίστοιχων παροχών. Στο πλαίσιο της παρούσας 
Μελέτης κατατίθεται προς συζήτηση το ακόλουθο σχέδιο της κανονιστικής πράξης 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 & 1 του Ν. 2646 / 98 και μπορεί να συμβάλλει στην 
έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου για τη θεσμική κατοχύρωση των πολιτικών 
καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα.  

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Πρόγραμμα επιδοματικής ενίσχυσης παιδιών» 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4051/1960 (ΦΕΚ 68/20.5.1960 τ.Α') "περί ενισχύσεως 
απροστατεύτων παίδων". 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23§1 του Νόμου 2646 / 98 για την Ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/92 (ΦΕΚ 68/92) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α') "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ 
της Κοινωνικής Πρόνοιας". 

………………. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Εφαρμόζεται προνοιακό πρόγραμμα επιδοματικής ενίσχυσης παιδιών σε κατάσταση 
ανάγκης που υλοποιείται από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας 
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 
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Στο πρόγραμμα εντάσσονται παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών που εμπίπτουν σε κάποια 
από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Είναι ορφανά και από τους δύο γονείς 

β) Είναι ορφανά από τον πατέρα ή τη μητέρα τους. 

γ) Δεν μπορούν να συντηρηθούν από τον πατέρα ή τη μητέρα τους, ιδίως λόγω: 

o σωματικής ή πνευματικής πάθησης (αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 
67%, όπως πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες) 

o ασθενειών 

o ηθικής αναξιότητας 

o εγκατάλειψης 

o φυλάκισης 

o στρατιωτικής υπηρεσίας 

o πάθησης από τη νόσο του συνδρόμου ανοσιοποιητικής ανεπάρκειας. 

δ) Είναι τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. 

ε) Είναι παιδιά αγνώστων γονέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών 

1. Δικαίωμα λήψης παροχών θεμελιώνεται σε περίπτωση που η ανατροφή και επιμέλεια 
των παιδιών δεν μπορεί να εξασφαλισθεί από τα πρόσωπα που φέρουν την υποχρέωση 
συντήρησής τους. 

2. Η αδυναμία συντήρησης τεκμαίρεται όταν το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 
των γονέων (όταν τα παιδιά διαμένουν στους γονείς τους) ή των συγγενών κατ’ ευθείαν 
μεν γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας (όταν τα παιδιά διαμένουν στους συγγενείς τους) δεν υπερβαίνει 
το ποσό που προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου για το Πρόγραμμα Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Είδος των παροχών 

1. Οι εισοδηματικές παροχές του προγράμματος αντιστοιχούν σε μηνιαίο επίδομα 
κάλυψης των δαπανών συντήρησης κάθε παιδιού, ύψους 350 ευρώ, που χορηγείται στα 
πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% 
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για μια διετία σε περίπτωση επιδότησης των παιδιών που επιστρέφουν στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον μετά την παραμονή σε ίδρυμα που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2. Οι εισοδηματικές παροχές συνδυάζονται με ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής 
φροντίδας και ένταξης, τα οποία καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Λειτουργία των παροχών 

Η χορήγηση του επιδόματος δεν αποκλείει την παράλληλη επιδότηση του παιδιού ή 
κάποιου μέλους της οικογένειάς του από άλλο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της 
παράλληλης επιδότησης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του 
οικογενειακού εισοδήματος που εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 2. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αναπροσαρμογή των παροχών 

Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται ανά διετία σύμφωνα με τη μέση αύξηση του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Η υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα θα γίνεται με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης διαμονής του παιδιού, 
που θα καθορίζει τον υπεύθυνο για την είσπραξη και διαχείριση του μηνιαίου 
επιδόματος. 

2. Η ετήσια αναθεώρηση των αποφάσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα γίνεται με την 
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία⋅ η διεξαγωγή 
κοινωνικής έρευνας θα περιορίζεται μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις ύστερα 
από αιτιολογημένη πρόταση των αρμοδίων οργάνων. 

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προσδιορισθούν 
με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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3. Η μεταρρύθμιση των Προγραμμάτων ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία 

Βασικές επιδιώξεις κάθε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης στο πεδίο της κοινωνικής 
πρόνοιας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των υφισταμένων μέτρων για να 
καλυφθούν ενδεχόμενα κενά προστασίας και να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι 
ανάγκες των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση των μέτρων επιδοματικής πολιτικής 
για τα άτομα με αναπηρία επιβάλλεται, επομένως, η διερεύνηση των υφιστάμενων 
κατηγοριακών προγραμμάτων, ώστε να αναδειχθούν δυσλειτουργίες ή αποκλίσεις 
από το προτεινόμενο μοντέλο στοχευμένης κάλυψης. 

 

3.1. Οι άξονες της υφιστάμενης επιδοματικής πολιτικής για τα άτομα με 
αναπηρία  

Η κανονιστική ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αποδεικνύει ότι η 
επιδοματική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία ενεργοποιείται μέσω της εφαρμογής 
οκτώ κύριων και τριών συμπληρωματικών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης. 

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται: 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλών 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφαλάλων 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών, 
παραπληγικών και ακρωτηριασμένων 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που πάσχουν από συγγενή 
αιμολυτική αναιμία και συγγενή αιμορραγική διάθεση 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών και παραπληγικών 
ασφαλισμένων του Δημοσίου 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων που υπάρχουν από εγκεφαλική 
παράλυση 

 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 
67% και άνω. 

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται: 

 Πρόγραμμα διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών 

 Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής 

 Πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων. 

Από τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση συνάγεται ότι οι σχεδιαστές πολιτικών δεν 
έχουν επιλέξει ένα ενιαίο μοντέλο επιδοματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, 
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αλλά κατευθύνονται στην παράλληλη εφαρμογή “κατηγοριακών προγραμμάτων” 
(categorical schemes) που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες παθήσεις και 
αναπηρίες. Η εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης των κατηγοριακών προγραμμάτων 
οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα, που ουσιαστικά τεκμηριώνουν την αδυναμία 
προσαρμογής του υφιστάμενου συστήματος επιδοματικής πολιτικής για τα άτομα με 
αναπηρία στις αρχές μοντέλο στοχευμένης κάλυψης. 

α) Το κριτήριο της νομικής κατοχύρωσης των ενδιαφερομένων  

Η χορήγηση των παροχών αντιστοιχεί σε δικαίωμα των ατόμων που πληρούν τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις (επιτυγχάνεται, έτσι, η σύνδεση των παροχών με την 
άσκηση γνήσιου δικαιώματος που μπορεί να διεκδικηθεί μέσω της διοίκησης ή μέσω 
των αρμόδιων δικαστηρίων) 

β) Το κριτήριο της επικουρικότητας, ως προϋπόθεση επιδότησης των 
ενδιαφερομένων 

Η εφαρμογή του κριτηρίου στα υφιστάμενα προγράμματα οδηγεί στις εξής 
διαπιστώσεις: 

• Η ανεπάρκεια των πόρων συντήρησης των ενδιαφερομένων δεν αποτελεί 
προϋπόθεση χορήγησης των παροχών σε κανένα από τα οκτώ προγράμματα, 
καθώς δεν εξετάζεται το προσωπικό ή οικογενειακό τους εισοδηματικό επίπεδο. 

• Η έλλειψη λήψης παροχών για την ίδια αιτία από φορέα του Δημοσίου ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν εξετάζεται ενιαία στα οκτώ προγράμματα. 

• Η παραμονή σε ίδρυμα κλειστής περίθαλψης επίσης δεν εξετάζεται ενιαία στα 
οκτώ προγράμματα. 

γ) Το κριτήριο της εξατομίκευσης της ανάγκης 

Οι ανάγκες των ενδιαφερομένων προσεγγίζονται ουσιαστικά με βάση μια 
επιδοματική προσέγγιση παραδοσιακής στόχευσης, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
γνήσιων συμπληρωματικών παροχών. Προβλέπονται, βέβαια, και τρία 
συμπληρωματικά προγράμματα, που όμως προσανατολίζονται στην επιλεκτική 
κάλυψη συγκεκριμένων κατηγοριών (νεφροπαθείς, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά 
προβλήματα). 

δ) Το κριτήριο του προσδιορισμού του ύψους των παροχών 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου αποδεικνύει ότι: 

- Μόνο δύο από τα οκτώ κύρια προγράμματα χρησιμοποιούν ενιαίους κανονιστικούς 
δείκτες για το ύψος των παροχών που χορηγούν. Πρόκειται για τα προγράμματα 
επιδότησης των τετραπληγικών και παραπληγικών που είναι ανασφάλιστοι ή 
ασφαλισμένοι του Δημοσίου αντίστοιχα (το ύψος των επιδομάτων εδώ εξομοιώνεται 
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με το μη ανταποδοτικό ασφαλιστικό επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας του Ν. 
1140/81 που χορηγείται στους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους). 

- Τα υπόλοιπα έξι κύρια προγράμματα δεν υιοθετούν έναν ενιαίο δείκτη, αλλά, 
συνδέουν το ύψος των παροχών που χορηγούν, με διαφορετικές τεχνικές, που 
διαφοροποιούνται μάλιστα ακόμα και για άτομα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
πάθησης ή αναπηρίας. Οι τεχνικές αυτές εξαρτούν το ύψος των παροχών από: 

• την επαγγελματική κατάσταση των δικαιούχων (πρόγραμμα τυφλών) 

• το μορφωτικό τους επίπεδο (πρόγραμμα τυφλών) 

• την παραμονή των δικαιούχων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης (πρόγραμμα 
τυφλών, πρόγραμμα βαριά νοητικά καθυστερημένων) 

• τη λήψη παροχών για την ίδια αιτία (και τα έξι προγράμματα αλλά με 
διαφορετική επίδραση στο ύψος του επιδόματος) 

• την κάλυψη δαπανών περίθαλψης από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
(πρόγραμμα βαριά νοητικά καθυστερημένων). 

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών συνεπάγεται την τυποποίηση είκοσι 
τουλάχιστον διαφορετικών επιδομάτων που χορηγούνται από το υφιστάμενο 
σύστημα. Δεν μπορεί επομένως να γίνει λόγος για ένα ενιαίο βασικό επίδομα 
στήριξης, αλλά για διαφορετικά επιδόματα ανάλογα με την κατηγορία της αναπηρίας 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων. 

ε) Το κριτήριο της επάρκειας του ύψους των παροχών 

Η αξιολόγηση του ύψους των παροχών δεν ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση που θα 
επέτρεπε τη συναγωγή αντικειμενικών κατά το δυνατό συμπερασμάτων, αλλά, 
προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου συστήματος που αναμφισβήτητα 
συνεπάγονται: 

• την προσβολή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ατόμων με 
αναπηρία, καθώς συγκεκριμένες κατηγορίες λαμβάνουν υψηλότερα επιδόματα, 
χωρίς αυτό να δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος 

• την προσβολή της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς επιτρέπεται η 
συσσώρευση των επιδομάτων με παροχές που λαμβάνονται από άλλες ιδιωτικές 
ή δημόσιες πηγές. 

Η επάρκεια του ύψους των παροχών αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία για την 
κατηγορία των ανασφάλιστων ατόμων που αδυνατούν να εργασθούν, καθώς είναι 
πολύ πιθανόν η επιδοματική παροχή να αντιστοιχεί στη μοναδική πηγή βιοπορισμού 
τους. Από την ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών επιδομάτων δεν φαίνεται να 
επιλέγεται όμως μία αυτόνομη παροχή για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
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κατηγορίας. Προβλέπονται βέβαια παροχές για ανασφάλιστους, αλλά, υπάγονται σε 
διαφορετικά πλαίσια λόγω της άμεσης σύνδεσής τους με το είδος της αναπηρίας. 

στ) Το κριτήριο αναπροσαρμογής των παροχών 

Το υφιστάμενο σύστημα υιοθετεί δύο διαφορετικές τεχνικές ενιαίας αναπροσαρμογής 
των επιδομάτων: 

- Η πρώτη τεχνική εφαρμόζεται στα δύο προγράμματα ενίσχυσης των 
τετραπληγικών/παραπληγικών που είναι ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι του 
Δημοσίου αντίστοιχα, συνδέοντας το ποσοστό αναπροσαρμογής των σχετικών 
προνοιακών παροχών με την αναπροσαρμογή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου 
εργάτη. 

- Η δεύτερη τεχνική εφαρμόζεται στα υπόλοιπα έξι κύρια προγράμματα 
(επεκτάθηκε από το 1994 και στα συμπληρωματικά προγράμματα στεγαστικής 
συνδρομής, επιδότησης καυσίμων και διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών), 
συνδέοντας το ποσοστό της ενιαίας αναπροσαρμογής με την έκδοση 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κάθε χρόνο (Υπουργικές Αποφάσεις). 
Στην περίπτωση αυτή όμως δεν εφαρμόζεται κάποιος παραδοσιακός δείκτης 
αναπροσαρμογής (αύξηση Α.Ε.Π., αύξηση Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αύξηση 
κατώτατου μισθού κ.α.), με αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη τεκμηρίωσης του 
ποσοστού αύξησης των επιδομάτων. 

 

3.2. Οι κατευθύνσεις της μεταρρύθμισης 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος εισοδηματικής 
ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία αποδεικνύουν ότι η διατήρηση της λειτουργίας 
του συνεπάγεται: 

α) την κατάφωρη προσβολή των βασικών αρχών άσκησης προνοιακής πολιτικής 
(επικουρικότητα, εξατομίκευση της ανάγκης, ενεργοποίηση των δικαιούχων) 

β) την επέκταση των αδικαιολόγητων ανισοτήτων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 
δικαιούχων (καθώς το ύψος των παροχών δεν είναι ενιαίο, αλλά εξαρτάται από την 
κατηγορία της αναπηρίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων) 

γ) την αδυναμία κάλυψης των ατόμων εκείνων που μπορούν να απασχοληθούν αλλά 
δεν βρίσκουν κατάλληλη εργασία 

δ) την έλλειψη κατοχύρωσης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα που 
δε διαθέτουν άλλες πηγές συντήρησης. 

Η ανάδειξη των συγκεκριμένων προβλημάτων και μειονεκτημάτων επιβάλλει το 
σχεδιασμό και την υιοθέτηση σύνθετων στρατηγικών που θα προσανατολίζονται στην 
κάλυψη των κενών και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων. 
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Χρειάζεται επομένως η επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα 
στηριχθεί στους ακόλουθους κύριους άξονες: 

• κατοχύρωση επαρκών πόρων συντήρησης για κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες 
που αδυνατεί να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και παράλληλα δεν μπορεί να 
ενισχυθεί αποτελεσματικά από το οικογενειακό του περιβάλλον 

• εισαγωγή κινήτρων για κάθε άτομο που μπορεί να απασχοληθεί 

• παροχή κινήτρων για κάθε οικογένεια που φροντίζει κάποιο εξαρτημένο μέλος 
της 

• κάλυψη πρόσθετων αναγκών των ατόμων που απασχολούνται. 

Από κανονιστική άποψη, η εκπλήρωση των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων 
επιβάλλει τη θεσμοθέτηση ενός νέου μοντέλου επιδοματικής ενίσχυσης των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες που θα ενταχθεί στα γενικότερα πλαίσια εκσυγχρονισμού του 
Ελληνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Οι κύριες διαστάσεις του μοντέλου περιλαμβάνουν: 

 θέσπιση ενιαίων προϋποθέσεων για τη χορήγηση παροχών 

 τυποποίηση των δεικτών προσδιορισμού του ύψους των παροχών 

 θεσμοθέτηση ενιαίας διαδικασίας αναπροσαρμογής των παροχών 

 εισαγωγή συμπληρωματικών παροχών 

 εισαγωγή υπηρεσιών νομικής συνδρομής των ενδιαφερομένων. 

Η τυποποίηση των διαδικασιών ενεργοποίησης του μοντέλου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες παρεμβάσεις: 

α) Θέσπιση ενιαίων προϋποθέσεων για τη χορήγηση παροχών. Εισάγεται η αρχή 
της επικουρικότητας (και μάλιστα και στα τρία επίπεδά της) ως προϋπόθεση 
θεμελίωσης δικαιώματος στη λήψη παροχών, ενώ επεκτείνεται η εφαρμογή της αρχής 
της εξατομίκευσης της ανάγκης. 

Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας επικεντρώνει την παροχή συνδρομής στα 
άτομα εκείνα που: 

 δεν διαθέτουν εισόδημα (από απασχόληση, περιουσία ή άλλη πηγή) που 
τους εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 

 δεν λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους από οποιαδήποτε άλλη πηγή 
συναφείς παροχές ίδιου ύψους με τα προνοιακά επιδόματα  

 δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης με δαπάνες του 
Δημοσίου ή φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της αρχής περιλαμβάνουν: 
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 τυποποίηση του ύψους του εισοδήματος που θεωρείται ότι εξασφαλίζει 
επαρκείς πόρους συντήρησης (“όριο συντήρησης”) 

 σύγκριση των διαθέσιμων προσωπικών ή οικογενειακών πόρων των 
ενδιαφερομένων να επιδοτηθούν με το θεσμοθετημένο όριο συντήρησης 

 ένταξη στο σύστημα επιδότησης μόνο των ατόμων με πόρους μικρότερους 
από το όριο συντήρησης. 

Η τυποποίηση του ορίου συντήρησης αντιστοιχεί σε μια γνήσια κοινωνικοπολιτική 
επιλογή που δεν δεσμεύεται από κανονιστικές ρυθμίσεις αλλά υπακούει μάλλον στην 
ανάγκη στόχευσης των κοινωνικών παροχών. Από τεχνική άποψη βέβαια, 
προτείνονται αρκετές τεχνικές που συνδέουν το όριο συντήρησης με συγκεκριμένους 
δείκτες: 

 τη γραμμή φτώχειας 

 το μέσο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

 τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο 

 την κατώτατη σύνταξη. 

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι τα περισσότερα Ευρωπαϊκά, τουλάχιστον, Κράτη 
επιλέγουν σύνθετους μηχανισμούς για την τυποποίηση του ορίου συντήρησης, που 
είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές προτεραιότητες 
και τις αντίστοιχες οικονομικές συνθήκες. Από την ανάλυση όμως των διεθνών 
μηχανισμών που αναφέρονται στην κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων προστασίας 
προκύπτει ότι η περισσότερο παραδοσιακή τεχνική αντιστοιχεί στον καθορισμό ενός 
ορίου σχετικής φτώχειας, κάτω από το οποίο δεν μπορεί να ζήσει καμία ανθρώπινη 
ύπαρξη.  

Η χρήση δεικτών τυποποίησης ενός ελαχίστου ορίου συντήρησης εντοπίζεται - όσον 
αφορά την προνοιακή προστασία των ΑμΕΑ - στην Υπουργική απόφαση 
3298/24.12.1987 που εισάγει ενιαία οικονομικά κριτήρια για την θεμελίωση του 
δικαιώματος στις παροχές, χωρίς όμως να εξειδικεύει την επιλογή των 
συγκεκριμένων δεικτών. Είναι επομένως κατανοητό - και επιβεβαιώνεται από την 
ιστορική εμπειρία - ότι τελικά ο νομοθέτης δεν δεσμεύεται να εισάγει 
αιτιολογημένους ή τεκμηριωμένους δείκτες. 

Από τη σχετική ανάλυση προκύπτει ότι το προτεινόμενο ενιαίο μοντέλο στηρίζεται 
στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας που επιβάλλει τόσο την τυποποίηση 
ενός ελαχίστου ορίου συντήρησης για τα ΑμΕΑ όσο και τον έλεγχο των μέσων 
βιοπορισμού τους σε ατομικό και οικογενειακό επίδομα. Η πλήρωση των 
προϋποθέσεων θεμελιώνει επομένως τη χορήγηση παροχών στα άτομα που : 

 δεν διαθέτουν άλλες πηγές συντήρησης ικανές να τους εξασφαλίσουν ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
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 δεν λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές από οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης  

 δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης με δαπάνες 
ασφαλιστικών φορέων. 

β) Τυποποίηση του ύψους των παροχών. Η τυποποίηση αυτή συνδέεται με την 
εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και αποβλέπει ακριβώς στην προσαρμογή 
των παροχών σε αντικειμενικά και όχι αυθαίρετα κριτήρια. 

Η χρήση δεικτών τυποποίησης συνεπάγεται αρχικά τον προσδιορισμό των παροχών 
που χορηγούνται από το σύστημα. Έμφαση εδώ δίδεται στην απλοποίηση των 
παροχών, ώστε να αποφευχθούν υπερβολικές επιβαρύνσεις από την άποψη του 
οργανωτικού και διοικητικού κόστους (υπολογισμός, διαδικασίες χορήγησης κ.λ.π.). 

Οι παροχές του νέου μοντέλου διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: το βασικό 
επίδομα συντήρησης και το επίδομα αυξημένων αναγκών. 

Το βασικό επίδομα αντιστοιχεί σε μία ενιαία παροχή (flat - rate benefit) για κάθε 
ΑμΕΑ χωρίς επαρκείς προσωπικούς και οικογενειακούς πόρους. Το ύψος της 
μπορεί όμως να εξαρτηθεί και από την έκταση της οικονομικής αδυναμίας του 
ενδιαφερόμενου, ώστε τελικά το 100% να χορηγείται στα άτομα που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη. 

Το επίδομα αυξημένων αναγκών αντιστοιχεί σε μια παροχή που αποβλέπει στην 
κάλυψη των προσθέτων δαπανών που συνεπάγεται η αναπηρία. Το ύψος του 
εξαρτάται από την τεκμηρίωση των δαπανών αυτών σύμφωνα με συγκεκριμένες 
κλίμακες που ισχύουν για τις βασικές αναπηρίες. 

Όσον αφορά τον προσδιορισμό του ύψους και των δύο παροχών, αντιστοιχεί σε μια 
κοινωνικοπολιτική επιλογή που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη δύο σημαντικούς 
παράγοντες: (α) την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε 
ΑμΕΑ που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους συντήρησης και (β) την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων αυτοβοήθειας κάθε ΑμΕΑ ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες που θα του 
επιτρέψουν να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. 

Η λειτουργία των δύο αυτών αρχών έχει ως αποτέλεσμα την οριοθέτηση του ύψους 
των επιδομάτων σύμφωνα με τους ακόλουθους προσδιορισμούς: 

• το ύψος του βασικού επιδόματος ισούται με το 100% του εκάστοτε ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος (μειώνεται κατά 1/3 για τα άτομα που νοσηλεύονται σε 
ιδρύματα κλειστής περίθαλψης) 

• το ύψος του επιδόματος αυξημένων αναγκών ισούται με το ύψος του ανώτερου 
συμπληρωματικού επιδόματος για ΑμΕΑ που χορηγείται από το υφιστάμενο 
σύστημα (πρόκειται για το επίδομα καυσίμων που χορηγείται σε 
ακρωτηριασμένα άτομα και παραπληγικούς με ποσοστό αναπηρίας άνω του 
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80%): το επίδομα όμως διπλασιάζεται στην περίπτωση των ατόμων με ποσοστό 
αναπηρίας άνω του 80%. 

γ) Διαδικασία αναπροσαρμογής των παροχών. Εισάγεται μια ενιαία διαδικασία 
αναπροσαρμογής και των δύο παροχών που στηρίζεται στην εξέλιξη του Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή. Η εφαρμογή της αναπροσαρμογής γίνεται επομένως αυτόματα 
και από θεσμική άποψη απαιτείται απλώς η έκδοση μιας “διαπιστωτικής” 
κανονιστικής πράξης. 

δ) Εισαγωγή συμπληρωματικών παροχών. Με στόχο την εξασφάλιση κινήτρων για 
την επαγγελματική αποκατάσταση των ΑμΕΑ που μπορούν πράγματι να 
απασχοληθούν θεσμοθετείται μια νέα παροχή, που αντιστοιχεί στην εφ’ άπαξ 
επιδότηση των ατόμων που εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Η λειτουργία της νέας 
παροχής έγκειται στην πρόσθετη ενίσχυση των ΑμΕΑ εκείνων που δεν θεμελιώνουν 
πλέον δικαίωμα σε προνοιακές παροχές, επειδή το εισόδημά τους από απασχόληση 
υπερβαίνει το τυποποιημένο όριο συντήρησης. Το επίδομα θα χορηγείται ανεξάρτητα 
από την ένταξη του δικαιούχου σε προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων 
Ελευθέρων Επαγγελματιών που υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού. 

 

3.3. Οι βασικοί άξονες αναθεώρησης του συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης 

Οι βασικοί άξονες αναθεώρησης του συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης των 
ΑμΕΑ αντιστοιχούν στις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

• ενοποίηση των υφιστάμενων κύριων κατηγοριακών προγραμμάτων σε ένα 
πρόγραμμα κάλυψης των ατόμων με αναπηρία 

• υιοθέτηση των αρχών της επικουρικότητας και της εξατομίκευσης της ανάγκης 
ως προϋποθέσεις υπαγωγής στο ενιαίο πρόγραμμα 

• διεύρυνση της προστασίας σε περιπτώσεις πρόσθετης ανάγκης μέσω της 
εισαγωγής συμπληρωματικών παροχών 

• θέσπιση εισοδηματικού ορίου που αντιστοιχεί στην εξασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης των δικαιούχων (κοινωνικοπολιτική 
επιλογή) 

• σύνδεση του συστήματος ελέγχου των πόρων βιοπορισμού με το φορολογικό 
σύστημα 

• εισαγωγή δύο κατηγοριών παροχών (βασικό επίδομα συντήρησης / επίδομα 
αυξημένων αναγκών) 

• προσδιορισμός του ύψους των παροχών (κοινωνικοπολιτική επιλογή) 

• εισαγωγή τεχνικών αναπροσαρμογής του ύψους των παροχών. 
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Όσον αφορά τη θεσμική κατοχύρωση της μεταρρύθμισης, μπορούν να προταθούν δύο 
επιλογές: 

α) προώθηση αυτοτελούς νομοθετικής παρέμβασης (Νόμος που θα κατοχυρώνει 
το θεσμικό εκσυγχρονισμό του συστήματος) 

β) έκδοση κανονιστικής πράξης (Υπουργική Απόφαση) σε εκτέλεση 
προηγούμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης. 

Αναμφισβήτητα, η πρώτη επιλογή παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που 
αντιστοιχούν στην ενίσχυση της σημασίας των διαδικασιών βελτίωσης του εθνικού 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αλλά και στην κατοχύρωση της νομικής θέσης των 
δικαιούχων. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη επιλογή φαίνεται ότι εξυπηρετεί 
περισσότερο τις ανάγκες της διοίκησης, επιτρέποντας μεγαλύτερα περιθώρια 
ευελιξίας. Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η δεύτερη επιλογή, που ενδέχεται να 
αποτελέσει τελικά ένα εργαλείο πιλοτικής εφαρμογής της μεταρρύθμισης πριν από τη 
νομοθετική της τυποποίηση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2646/98, το περιεχόμενο της κανονιστικής 
πράξης για το πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
πρέπει να αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις χορήγησης και το ύψος των 
ενισχύσεων. Φαίνεται έτσι ότι τα όρια της εξουσιοδότησης περιγράφονται κατά τρόπο 
που επιτρέπει πράγματι την αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος. 

 

3.4. Οι συνέπειες υιοθέτησης του στοχευμένου μοντέλου ενίσχυσης των ατόμων 
με αναπηρία 

Η υιοθέτηση του στοχευμένου μοντέλου ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία 
αναδεικνύει δύο σημαντικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τόσο τους 
ενδιαφερόμενους, όσο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια προώθησης των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων. 
Πρόκειται για (α) τις επιπτώσεις της τυποποίησης ενός ενιαίου βασικού επιδόματος 
για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και (β) τις συνέπειες στόχευσης των παροχών σε 
άτομα που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο όριο συντήρησης. 

 

3.4.1. Οι επιπτώσεις της τυποποίησης ενός ενιαίου βασικού επιδόματος για όλες 
τις κατηγορίες δικαιούχων 

Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος χορήγησης τριών ενιαίων παροχών σε 
αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος των κατηγοριακών προγραμμάτων 
επιδοματικής ενίσχυσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον εξορθολογισμό του 
προνοιακού μοντέλου καταπολέμησης της φτώχειας των ατόμων με αναπηρία, καθώς 
οι παροχές θα επικεντρώνονται στα άτομα με μεγαλύτερες ανάγκες (δείκτης 
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δικαιοσύνης) ανεξάρτητα από το είδος της αναπηρίας τους (δείκτης ισότητας). Ο 
ακόλουθος Πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τις επιπτώσεις εφαρμογής του νέου 
ενιαίου βασικού επιδόματος για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Η σχέση του νέου βασικού επιδόματος με το πλέγμα των 
υφιστάμενων επιδοματικών παροχών  

Είδος προνοιακού επιδόματος 

Καθαρό ποσό 
υφιστάμενου 
μηνιαίου 
βασικού 

επιδόματος σε € 

Καθαρό ποσό 
νέου μηνιαίου 

βασικού 
επιδόματος σε € 

Ποσοστό νέου 
επιδόματος επί 
του υφιστάμενου 
επιδόματος % 

Τυφλοί άνεργοι ανασφάλιστοι 266 350 131 

Τυφλοί έμμεσα ασφαλισμένοι, μη 
εργαζόμενοι φοιτητές 532 350 66 

Τετραπληγικοί 528,20 350 67 

Βαριά νοητικά καθυστερημένοι 360 350 97 

Άτομα με βαριές αναπηρίες 67% και άνω 230 350 152 

Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα 
άτομα με βαριές αναπηρίες 230 350 152 

Κωφάλαλοι 266 350 131 

Πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία 266 350 131 

Πάσχοντες από AIDS- αιμορροφιλία 532 350 66 

Άτομα με εγκεφαλική παράλυση 0-18 ετών 532 350 66 

Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπονται ως 
εσωτερικοί στο ΘΧΠ Αττικής 266 350 131 

Χανσενικοί που νοσηλεύονται κατ’ οίκον 532 350 66 

Τα εξαρτημένα μέλη οικογένειας του 
χανσενικού  266 350 131 

 

Η ανάλυση των δεδομένων του Πίνακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το νέο σύστημα 
θα οδηγήσει αφενός στην άρση των δικαιωμάτων συγκεκριμένων κατηγοριών 
επιδοματούχων που καλύπτονται από τα υφιστάμενα κατηγοριακά προγράμματα και 
αφενός στην διαφοροποίηση του ύψους των παροχών που θα λαμβάνουν οι νέοι 
επιδοτούμενοι σε σχέση με τις υφιστάμενες παροχές.  
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Παράδειγμα μεταχείρισης ενήλικα κωφάλαλου 

Ένας ενήλικας κωφάλαλος που δεν εργάζεται μένει μόνος του και δηλώνει ετήσιο 
εισόδημα 6.000 €. Ο προσδιορισμός του ορίου ένταξης στο Πρόγραμμα για ένα 
άτομο, με βάση το όριο συντήρησης, ανέρχεται στις 4.200 € το χρόνο (12 Χ 350€). 
Επομένως, το συγκεκριμένο άτομο δεν δικαιούται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα. 
Αντίθετα, εάν δήλωνε ετήσιο εισόδημα 3.000 €, τότε θα λάμβανε ως μηνιαίο επίδομα 
το ποσό των 100 ευρώ (4.200 – 3.000 : 12) [με την υφιστάμενη ρύθμιση, το άτομο 
αυτό λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 266 €, ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές του 
πηγές]. 

Στην περίπτωση που το άτομο αυτό ενταχθεί στην αγορά εργασίας, τότε θα απωλέσει 
το δικαίωμα ένταξής στο Πρόγραμμα, αλλά θα επιδοτηθεί εφάπαξ με παροχή ύψους 
4.200 €. 

 

Παράδειγμα μεταχείρισης οικογένειας ατόμων με βαριές αναπηρίες 67% και άνω 

Μία οικογένεια δύο ατόμων με βαριές αναπηρίες 67% και άνω δηλώνει μηδενικό 
ετήσιο εισόδημα. Ο προσδιορισμός του ορίου ένταξης στο Πρόγραμμα για ένα άτομο, 
με βάση το όριο συντήρησης, ανέρχεται στις 4.200 € το χρόνο (12 Χ 350€), ενώ το 
όριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος της οικογένειας, σύμφωνα με  τις ειδικές 
κλίμακες ισοδυναμίας, ανέρχεται στις 8.400 € [4.200 € (συντελεστής 1). Συνεπώς, η 
συγκεκριμένη οικογένεια θα λάβει ως μέγιστη δυνατή επιδότηση 8.400 € για ένα έτος 
(μηνιαίο επίδομα ύψους 700 €), ποσό που ισούται με τη διαφορά μεταξύ του 
θεσμοθετημένου εγγυημένου ορίου, από τη μια, και του εισοδήματος αναφοράς του 
νοικοκυριού, από την άλλη [με την υφιστάμενη ρύθμιση, η οικογένεια αυτή λαμβάνει 
μηνιαίο επίδομα ύψους 532 €, ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές της πηγές]. 

 

Τα συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναδεικνύουν ένα κρίσιμο ζήτημα 
νομικού ελέγχου των προτεινομένων παρεμβάσεων, που αποτελεί πεδίο αυτοτελούς 
επεξεργασίας ώστε να αποδειχθεί η συμβατότητά τους με υπέρτερες πηγές δικαίου. 

 

3.4.2. Οι συνέπειες στόχευσης των παροχών σε άτομα που αδυνατούν να 
εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο όριο συντήρησης 

Στο πεδίο των πολιτικών προστασίας των ατόμων με αναπηρίες, ένα από τα κρίσιμα 
προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης αλλά και ο ερμηνευτής του 
δικαίου είναι ο ορισμός της αναπηρίας. Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας – Τελική Μελέτη 
Οι νέες πολιτικές εισοδηματικής ενίσχυσης για την καταπολέμηση της φτώχειας 

109



Οργάνωσης Υγείας22, η αναπηρία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που ενσωματώνει τις 
ακόλουθες τρεις βασικές διαστάσεις: (α) τη βλάβη (impairment) του σώματος ή του 
πνεύματος, (β) την ανικανότητα (disability), δηλαδή την εξ αιτίας της βλάβης απώλεια 
ή μείωση της λειτουργικής ικανότητας ή της ικανότητας άσκησης μίας 
δραστηριότητας (π.χ. ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης ή ικανότητα προς εργασία) και 
(γ) την μειονεξία (handicap), δηλαδή τις συνέπειες που έχει η βλάβη ή η ανικανότητα 
στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του ατόμου. 

Ο συγκεκριμένος ορισμός δεν εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στην ιατρική θεώρηση 
του προβλήματος και στον κλονισμό της υγείας του ατόμου (βλάβη) αλλά 
περιλαμβάνει τόσο τις πρακτικές και οικονομικές συνέπειες των λειτουργικών 
περιορισμών που υφίσταται το άτομο (ανικανότητα), όσο και την μείωση ή την 
απώλεια της κοινωνικής του ευεξίας (μειονεξία). Με βάση τον συγκεκριμένο ορισμό, 
αναπηρία συνιστά η απώλεια της ικανότητας εκπλήρωσης των κοινωνικά αποδεκτών 
ρόλων – ανάμεσα στους οποίους πρωταρχική είναι η εργασία –, η οποία οφείλεται σε 
μια ιατρικώς διαγνωσθείσα βλάβη23. Η σύγχρονη θεώρηση της αναπηρίας 
επικεντρώνεται όχι στην πάθηση per se αλλά στις συνέπειες της στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή του ατόμου. Γίνεται έτσι δεκτό, πλέον, ότι η αναπηρία δεν είναι μία 
πάγια και αμετάβλητη κατάσταση αλλά ένα φαινόμενο σχετικό που μπορεί να 
αμβλυνθεί ή να διορθωθεί ακόμη και όταν η βλάβη της υγείας παραμένει. Κατά 
συνέπεια, τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι εξ ορισμού ευάλωτα / ανίκανα αλλά 
αντίθετα ο ύπαρξη και ο βαθμός της ανικανότητας και της μειονεξίας τους 
διαμορφώνεται από τους υφιστάμενους κοινωνικούς και οικονομικούς μηχανισμούς 
(π.χ. επικρατούσες αντιλήψεις και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, στόχευση 
πολιτικών κοινωνικής προστασίας). 

Με αφετηρία τις διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου της αναπηρίας, το σύστημα 
απασχόλησης, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και το σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας αντιμετωπίζουν διαφορετικά το πρόβλημα ανάλογα με τους βασικούς 
στόχους τους το καθένα. Το σύστημα απασχόλησης επικεντρώνεται - ως 
διορθωτικός μηχανισμός των στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας - στην προώθηση 
της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, κυρίως μέσω της προώθησης ειδικών 
μέτρων προστασίας (κίνητρα πρόσληψης για εργοδότες, κίνητρα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης, δομές προστατευόμενης απασχόλησης κ.ο.κ.) που στοχεύουν στην 
άμβλυνση ή εξάλειψη των παραγόντων που προκαλούν την ανικανότητα συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό όπως π.χ. οι κοινωνικές προκαταλήψεις, η ελλιπής κατάρτιση, 
η προβληματική λειτουργία της αγοράς εργασίας κ.ο.κ.  

                                                 
22 Βλ. σχετικά Ε. Αναπλιώτου – Βαζαίου, «Η τυποποίηση της έννοιας της αναπηρίας σύμφωνα με την 
Π.Ο.Υ.» σε ΕΠΙΚΑΥΠ, Μελέτη  για την κοινωνική προστασία της αναπηρίας, 1997, σ. 35. 
23 Βλ. αναλυτικότερα Α. Στεργίου, Αναπηρία – Η αναπηρία στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α., Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 11-14. 
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Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης επικεντρώνεται - ως αποζημιωτικός θεσμός - 
στην κάλυψη της απώλειας εισοδήματος λόγω μείωσης της βιοποριστικής ικανότητας 
και περαιτέρω στην πρόληψη και την αποκατάσταση της αναπηρίας. Ειδικότερα η 
υλοποίηση ενεργητικών μέτρων με στόχο την πρόληψη ή την αποκατάσταση 
προκρίνεται όλο και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο στον αντίποδα των 
παραδοσιακών παθητικών πολιτικών επιδοματικής ενίσχυσης, καθώς τα ενεργητικά 
μέτρα ενισχύουν την αυτονομία και την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες.  

Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας εστιάζει - ως αναδιανεμητικός θεσμός 
εξασφάλισης ελαχίστων ορίων συντήρησης των ευάλωτων ομάδων - στην κάλυψη 
των αναγκών των ατόμων με αναπηρία που καθίστανται ευάλωτα όταν αδυνατούν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ίδιων πόρων και δεν καλύπτονται από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης. Η προνοιακή προστασία της αναπηρίας μπορεί να 
περιλαμβάνει τόσο τις παραδοσιακές παθητικές πολιτικές επιδοματικής ενίσχυσης για 
την αντιμετώπιση του κόστους των βασικών και ειδικών αναγκών τους, όσο και 
σύγχρονα ενεργητικά μέτρα (συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
αποκατάστασης και ένταξης, εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, 
προγράμματα αποασυλοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης) για την προώθηση της 
κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες.  

 

Α. Η προστασία των ατόμων με αναπηρία από συνταγματική άποψη 

Το άρθρο 21 παρ. 1 – 6 του Συντάγματος κατοχυρώνει κοινωνικά δικαιώματα που 
συνδέονται με την προστασία της οικογένειας και των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού. Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν θεσπίζουν αγώγιμες αξιώσεις του 
ατόμου ή των ομάδων κατά του κράτους. Η διατύπωση του συντακτικού νομοθέτη 
είναι γενική και η γενικότητα αυτή δημιουργεί για τον κοινό νομοθέτη τα απαραίτητα 
περιθώρια διακριτικής ευχέρειας για να επιλέξει τις λύσεις που είναι οι πλέον 
πρόσφορες για την ικανοποίηση των συνταγματικών δικαιωμάτων σε σχέση πάντα με 
τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες του χώρας24. Παρά το μη αγώγιμό τους, 
όμως, τα κοινωνικά δικαιώματα του άρθρου 21 δεν αποτελούν απλώς ένα κατάλογο 
ευχολογίων. Το κοινωνικό κεκτημένο που δημιουργείται από την υλοποίηση των 
δικαιωμάτων και την λήψη μέτρων δεσμεύει το νομοθέτη, ο οποίος δεν μπορεί να το 
καταργήσει εκ των υστέρων χωρίς αποχρώντες λόγους που να συνδέονται με την 
εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και του σκοπού του δικαιώματος25.  

Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα 
η ανάλυση περιλαμβάνει διατάξεις που απηχούν την παραδοσιακή προστασία των 
                                                 
24 Βλ. Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίασης ΟΘ΄, σ. 480. 
25 Βλ. Πρακτικά της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο.π., σ. 154. 
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ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21, καθώς και τις 
καινοτόμες διατάξεις που εισήχθησαν με την αναθεώρηση του 2001 είτε με στόχο την 
κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων όπως η παρ. 6 του άρθρου 21 και η παρ. 2 του 
άρθρου 116 είτε με στόχο την οριοθέτηση των δικαιωμάτων, όπως η παρ. 1 του 
άρθρου 25.  

α) Η συνταγματική πρόβλεψη για την ειδική φροντίδα των ατόμων με αναπηρία (Σ21 
παρ. 2) και για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει ειδικά μέτρα για την 
προστασία της αναπηρίας (Σ21 παρ. 3) 

Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζει ότι «Πολύτεκνες οικογένειες, 
ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων 
που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική 
νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος». Το Σύνταγμα του 1975 στο 
άρθρο 21 παρ. 2 επισημαίνει την υποχρέωση του Κράτους να παρέχει ενισχυμένη 
προστασία σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και οικογενειών. Η λογική της 
διάταξης είναι η αναγνώριση δικαιώματος στην κοινωνική πρόνοια ομάδων είτε 
επειδή τελούν σε ευάλωτη κατάσταση (π.χ. ανάπηροι ειρηνικής περιόδου, άτομα 
πάσχοντα από ανίατες ασθένειες), είτε επειδή αξίζουν ειδική μεταχείριση λόγω 
ειδικών υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο (π.χ. θύματα πολέμου), είτε 
και για τους δύο λόγους ταυτόχρονα (π.χ. πολύτεκνες οικογένειες). Στις ομάδες που 
έχουν κοινωνικό δικαίωμα στην ειδική φροντίδα περιλαμβάνονται και τα άτομα που 
πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική ασθένεια.  

Η συστηματική ερμηνεία της διάταξης καταδεικνύει ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό 
δικαίωμα με προνοιακό χαρακτήρα καθώς ο συντακτικός νομοθέτης δεν διαμορφώνει 
θεσμική εγγύηση όπως π.χ. στην περίπτωση της οικογένειας (Σ21 παρ. 1) ενώ 
στοχεύει προφανώς στους ανασφάλιστους πολίτες αφού τίθεται σε αντιδιαστολή με 
την συνταγματική ρήτρα κατοχύρωσης της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας (Σ22 
παρ. 5)26.   Εξάλλου, όπως διαφαίνεται από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην 
Βουλή ενόψει της ψήφισης της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης27, ο 
αποκλειστικός σκοπός του συντακτικού νομοθέτη ήταν η επίτευξη στόχων 
κοινωνικής δικαιοσύνης και πρόνοιας και ειδικότερα η προστασία των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους ως οικονομικά ευάλωτη ομάδα28.  

                                                 
26 Βλ. Γ. Αμίτσης / Ξ. Κοντιάδης, Διερεύνηση και Αξιολόγηση των Μηχανισμών Εισοδηματικής 
Ενίσχυσης των ΑΜΕΑ, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2000, σ. 41. 
27 Βλ. Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΟΘ΄ / 26.4.1975 ο.π., σελ. 479 και 486. 
28 Βλ. Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, Συνεδρίαση ΟΘ΄ / 26.4.1975 ο.π., και ειδικότερα βλ. σ. 480 
(Βουλευτής Χ. Γραμματίδης «…να προστατευθεί η κωφαλαλία, η ορφανία, η αναπηρία, η ανικανότης, η 
απορία και επιτέλους πρέπει να φιλοδοξήσετε εσείς…να καταργήσετε την επαιτεία»), σελ. 483 
(Βουλευτής Ε. Ζαννής «Χιλιάδες είναι τα ανάπηρα παιδιά (ενν. παιδιά με νοητική υστέρηση)  της 
Χώρας μας τα οποία οι οικογένειές τους δεν τα παρουσιάζουν διότι το θεωρούν υποτιμητικόν να έχουν 
ένα τέτοιο παιδί και υφίστανται τα πάνδεινα από οικονομικής απόψεως. Προτείνω λοιπόν να ληφθούν 
ειδικά μέτρα, ούτως ώστε να λυτρώσωμεν τας οικογένειας αυτάς από το δυσβάστακτον αυτό βάρος.»). 
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί επιτακτικό 
καθήκον του κοινού νομοθέτη για λήψη μέτρων προστασίας και, πολύ περισσότερο 
όχι σε λήψη δυσμενών μέτρων εναντίον τους. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως και από την 
επιλογή του νομοθέτη να κάνει χρήση του όρου «φροντίδα» που πολιτικά 
συνδέεται με την επιτακτική υποχρέωση λήψης μέτρων, αντί του όρου «μέριμνα» 
που παραπέμπει περισσότερο σε υποχρέωση λήψης μέτρων μόνο σε περιπτώσεις 
όπου διαπιστώνεται από το νομοθέτη ανάγκη29. Ωστόσο, βούληση επίσης του 
συντακτικού νομοθέτη και βασική αρχή με βάση την οποία διατυπώθηκε το σύνολο 
των διατάξεων περί κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν η αναγνώριση της δυνατότητας 
του κοινού νομοθέτη να ασκεί κοινωνική πολιτική ανάλογα με τις εκάστοτε 
κοινωνικές και οικονομικές δυνατότητες και το δικαίωμά του να «ευρύνει ή 
περιορίζη τα όρια των υπό του Συντάγματος τιθεμένων περιπτώσεων»30. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι ο σκοπός του συντακτικού νομοθέτη δεν είναι η κατοχύρωση 
απόλυτου κοινωνικού κεκτημένου υπέρ των ατόμων που πάσχουν από νοητική ή 
σωματική αναπηρία αλλά η δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας που θα 
μεταλλάσσεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες που καλείται να 
αντιμετωπίσει ο κοινός νομοθέτης με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συνταγματικών επιταγών. 

Η ίδια θεώρηση ισχύει και για την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος που 
κατοχυρώνει το γενικό δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια, αλλά και το 
δικαίωμα των απόρων για την εξασφάλιση προστασίας, ορίζοντας ότι «το Κράτος 
μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της 
νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Η 
συνταγματική αυτή πρόβλεψη, που έχει σαφώς κοινωνικό περιεχόμενο, αναγνωρίζει 
συγκεκριμένο κοινωνικό δικαίωμα των αναφερομένων ομάδων πληθυσμού, 
στρεφόμενο κατά του κράτους και με αντικείμενο την εξασφάλιση βασικών 
βιοτικών αγαθών. Έτσι, η σημασία των προβλέψεων του άρθρου 21§3 του 
Συντάγματος έγκειται στη συνταγματική εγγύηση της κρατικής υποχρέωσης για 
προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η οποία θα πρέπει να εκδηλωθεί με 

                                                 
29 Βλ. Επίσημα Πρακτικά Βουλής, Συνεδρίαση ΟΘ΄, ο.π., σ. 480 και Π. Δαγτόγλου, Ατομικά 
Δικαιώματα, τ. Α΄, Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 1991, σ. 321. 
30  Βλ. εισήγηση Βουλευτή Α. Κατσαούνη ως εκπροσώπου της Συντακτικής Επιτροπής «Κατελήξαμε 
δε εις δύο συμπεράσματα: Πρώτον ότι ο συντακτικός νομοθέτης αποφαίνεται άπαξ. Αποφαίνεται γενικώς 
και αφήνει εις τον τακτικόν νομοθέτην την παρακολούθησιν της κατ’ιδίαν εξελίξεως της Κρατικής 
μηχανής και αναλόγως να ευρύνει ή περιορίζη τα όρια των υπό του Συντάγματος τιθεμένων 
περιπτώσεων. Η δευτέρα αρχή εις την οποίαν κατελήξαμεν κατά την διατύπωσιν του άρθρου αυτού είναι 
ότι προκειμένου να ασκηθή κοινωνική πολιτική εκ μέρους του Κράτους δεν θα πρέπει να είναι αύτη ούτε 
ανεδαφική ούτε εξωπραγματική. Πρέπει να στηρίζεται εις το STATUS το οποίον ημπορεί να 
αντιμετωπίση οικονομικώς, κοινωνικώς και πολιτικώς η Χώρα. Με αυτά τας δύο αρχάς ξεκινήσαμε να 
διατυπώσωμεν το άρθρον …συντηρητικά αλλά προπαντός πραγματιστικά…Τρίτος κανών που 
επεκράτησεν εις την διατύπωσιν του άρθρου είναι η γενικότης εν τη διατυπώσει. Εκάμαμε μίαν 
γενικότητα εις την διατύπωσιν δι’ένα και μόνον λόγον, δια να παράσχωμεν το δικαίωμα εις τον κοινόν 
νομοθέτην να ελίσσεται εις την κατ’ιδίαν κάλυψιν των διαφόρων αναγκών.» Επίσημα Πρακτικά Βουλής, 
Συνεδρίαση ΟΘ΄, ο.π., σ. 480. 
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τη διαμόρφωση ενός αντιστοίχου μηχανισμού ενίσχυσης και προστασίας τους. 
Παράλληλα, στις περιπτώσεις προγενέστερων μέτρων κοινωνικής προστασίας, η 
συγκεκριμένη διάταξη του Συντάγματος υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη να μην 
προβεί σε αυθαίρετη κατάργηση των θεσμοθετημένων παροχών. Πάντως σε κάθε 
περίπτωση η εξειδίκευση, τα κριτήρια, και τα όρια των παροχών τα οποία 
υποχρεούται να εξασφαλίσει το κράτος στα άτομα σε κατάσταση ανάγκης, 
εναπόκεινται στην πρωτοβουλία του νομοθέτη (επομένως αποτελούν ουσιαστικά 
αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων και επιλογών).   

Από την άλλη πλευρά, το δικαίωμα των ατόμων σε προνοιακές κοινωνικές υπηρεσίες 
συνάγεται ερμηνευτικά από ένα πλήθος διατάξεων του Συντάγματος, οι οποίες 
ουσιαστικά συγκροτούν το θεσμικό υπόβαθρο του γενικού δικαιώματος στην 
κοινωνική πρόνοια: άρθρο 1§1, άρθρο 5§1, άρθρο 21 και άρθρο 25§1. Ειδικά όσον 
αφορά στο άρθρο 21, αυτό αποτελεί την κύρια βάση ερμηνευτικής κατοχύρωσης του 
δικαιώματος σε κοινωνικές υπηρεσίες, εξειδικεύοντας μάλιστα συγκεκριμένες ομάδες 
του πληθυσμού που θεωρούνται ως άμεσα υποκείμενα – λήπτες των σχετικών 
υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι άποροι. Η διάταξη αυτή θεμελιώνει την 
υποχρέωση του Κράτους να θεσπίσει κοινωνικές υπηρεσίες για την κάλυψη των 
αναγκών των ενδιαφερομένων ατόμων χωρίς όμως να κατοχυρώνει δικαιώματα για τη 
λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

β) Η συνταγματική πρόβλεψη για την υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει ειδικά 
μέτρα για την αυτονομία και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Σ21 παρ. 6) και 
την καταπολέμηση των de facto ανισοτήτων (Σ116 παρ. 2) και για το θεμιτό του 
περιορισμού των κοινωνικών δικαιωμάτων (Σ25 παρ. 1) 

Η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 προσέδωσε μία καινοτομική διάσταση στο 
ζήτημα της προστασίας των ατόμων με αναπηρία με βάση τις σύγχρονες αρχές της 
αποασυλοποίησης, της ενδυνάμωσης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης. Το 
ελληνικό Σύνταγμα εναρμονίζεται πλέον πλήρως με τις σύγχρονες τάσεις για την 
ολιστική προσέγγιση της αναπηρίας και την κατάργηση των μηχανισμών που 
προκαλούν άμεσα ή έμμεσα την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των ατόμων με 
αναπηρία. Πρωταρχικός στόχος είναι πλέον η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτονομίας τους και κάθε μέτρο που 
υιοθετείται για την προστασία τους θα πρέπει να κατατείνει προς την συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Ειδικότερα, στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η 
οποία προστέθηκε με την πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση (Ψήφισμα της Ζ΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων) και ισχύει από τις 17.4.2001, καθιερώνεται 
συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την λήψη μέτρων κοινωνικής και 
οικονομικής ένταξης των αναπήρων. Η νέα αυτή προσθήκη στο άρθρο 21 δεν έχει 
αποκλειστικά και μόνο ευχολογικό χαρακτήρα. Η ανάγκη να δοθεί έμφαση στις 
πολιτικές ενσωμάτωσης μέσω ρητής συμπερίληψής τους στο Σύνταγμα δεν προέκυψε 
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τόσο από πρόβλημα της αναπηρίας, αφού αυτό δεν είναι καινοφανές, όσο από το νέο 
όραμα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών προστασίας των αναπήρων.  

Είναι προφανές ότι, υπό το νέο πρίσμα του αναθεωρημένου Συντάγματος και με βάση 
την συνδυασμένη πλέον ερμηνεία των παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 21, η άσκηση 
πολιτικών προστασίας των αναπήρων δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την 
επίτευξη του πραγματικού σκοπού που είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και η 
κοινωνικοοικονομική τους ένταξη. Ο συντακτικός νομοθέτης δηλώνει εμφατικά 
πλέον ότι η εφαρμογή μέτρων που δεν είναι ολοκληρωμένα και δεν ενισχύουν την 
αυτονομία και την κοινωνικοοικονομική ένταξη των αναπήρων δεν εκπληρώνει τον 
σκοπό του συνταγματικού δικαιώματος αλλά αντίθετα τον αντιστρατεύεται. 

Υπό το πρίσμα των σκοπών των κρίσιμων συνταγματικών ρυθμίσεων καθίσταται 
προφανές ότι η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω της επιδοματικής 
ενίσχυσής τους λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο μέσω της κάθετης αναδιανομής 
του εισοδήματος. Ειδικότερα, ο επιδιωκόμενος στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης 
επιτυγχάνεται με την άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων που δημιουργούνται σε 
βάρος εκείνων των ατόμων με αναπηρία, τα οποία εξαιτίας λόγω της ιδιαίτερης 
οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το 
κόστος της βλάβης της υγείας τους με αποτέλεσμα η βλάβη να συνεπάγεται 
ανικανότητα και μειονεξία. Αντίθετα, η οριζόντια αναδιανομή που μεταθέτει το 
κόστος της βλάβης της υγείας στο σύνολο των πολιτών ανεξάρτητα με το βαθμό 
ανικανότητας και μειονεξίας του πάσχοντος ατόμου δεν θεωρείται συμβατή ούτε με 
την σύγχρονη θεώρηση της αναπηρίας ούτε με τους στόχους μιας ολοκληρωμένης 
πολιτικής ίσων ευκαιριών και ένταξης. Τα μέτρα οριζόντιας αναδιανομής υπακούουν 
στην λογική ότι η βλάβη της υγείας «επιδοτείται» per se, ανεξάρτητα εάν το 
άτομο καθίσταται πράγματι ευάλωτο καθιερώνοντας ουσιαστικά ένα «μισθό 
αποκλεισμού» για το άτομο με αναπηρία που αντιμετωπίζεται ως εξ ορισμού ανίκανο. 
Με αυτό τον τρόπο όμως διαιωνίζονται οι μηχανισμοί που συντελούν στην 
περιθωριοποίησή του και παρέχεται άλλοθι για την απουσία ολοκληρωμένων μέτρων 
αποτελεσματικής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης. Παράλληλα, δημιουργούνται 
έντονες και αδικαιολόγητες ανισότητες σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά 
ατόμων με αναπηρία, καθώς οι υφιστάμενοι πόροι διαχέονται χωρίς την παραμικρή 
στόχευση και συνεπώς τα αποτελέσματα εφαρμογής τους δεν συνάδουν με την αρχή 
της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Εξάλλου, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην πρόνοια είναι αυτοτελές 
δικαίωμα και για την υλοποίησή του θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της 
αναλογικής ή διαφοροποιητικής ισότητας που αποτελεί το θεμέλιο του κράτους 
πρόνοιας. Η συγκεκριμένη αρχή ίσχυε ήδη με βάση το Σύνταγμα του 1975 αφού 
απέρρεε εμμέσως πλην σαφώς από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος31. Ωστόσο, 

                                                 
31 Βλ. σχετικά Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος του 2000, ο.π., σ. 154. 
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στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2001, η υποχρέωση του κράτους να επιβάλλει 
θετικές διακρίσεις υπέρ των ασθενέστερων πολιτών προκειμένου να καταπολεμήσει 
εκ των πραγμάτων άνισες καταστάσεις κατοχυρώθηκε ρητά στην παρ. 2 του άρθρου 
116 και η διαφοροποιητική ισότητα αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς στόχους 
της συνταγματικής αναθεώρησης. Κατά συνέπεια, αν και το κείμενο της παρ. 2 του 
άρθρου 21 του Συντάγματος δεν διαχωρίζει ρητά τους αναπήρους ανάλογα με τις 
οικονομικές τους δυνατότητες, ωστόσο η εφαρμογή της ως άνω αρχής καθιστά 
συνταγματική προτεραιότητα την επιβολή θετικών διακρίσεων υπέρ των 
ασθενέστερων αναπήρων λόγω της εκ των πραγμάτων άνισης κατάστασης που 
αντιμετωπίζουν.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού στα κοινωνικά δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες που θέτει η νέα 
παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος. Μετά την συνταγματική 
αναθεώρηση του 2001, η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει ότι περιορισμοί των 
δικαιωμάτων δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα όταν προβλέπονται από το 
Σύνταγμα ή από το νόμο, εφόσον υπάρχει σχετική επιφύλαξη υπέρ του 
τελευταίου, και όταν σέβονται την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή δεν είναι 
περισσότεροι από όσοι απαιτούνται για την εξυπηρέτηση ενός συνταγματικά 
επιβεβλημένου σκοπού.  

 

B. Η νομολογιακή προσέγγιση των περιορισμών των κοινωνικών δικαιωμάτων 
και η επίδραση της αρχής του κοινωνικού κεκτημένου στα υφιστάμενα μέτρα 
εισοδηματικής ενίσχυσης των ΑμΕΑ 

Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διαμορφώσει μία πλούσια νομολογία σε σχέση με την 
ερμηνεία διατάξεων που άπτονται της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. 
Ειδικότερα σε σχέση με το δικαίωμα του κοινού νομοθέτη να επιβάλλει περιορισμούς 
ή και να καταργεί υφιστάμενα μέτρα προστασίας, το ΣτΕ έχει διαμορφώσει μία σειρά 
κριτηρίων με βάση τα οποία συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές μη ανταποδοτικού 
χαρακτήρα δεν δύνανται να περιορισθούν ή να καταργηθούν. Παρουσιάζει, 
επομένως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επεξεργασία των νομολογιακά καθορισμένων 
κριτηρίων που αποκλείουν τον περιορισμό υφιστάμενων παροχών - μέτρων ειδικής 
φροντίδας σύμφωνα με το Σ 21 παρ. 2, ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητες 
ανατροπής τους στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρίες. 

α) Τα κριτήρια της γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος και 
του σκοπού του δικαιώματος 

Η πρώτη παραδοχή του ΣτΕ έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο της νομολογίας περί 
εισαγωγής εισοδηματικού ορίου στα πολυτεκνικά επιδόματα και σχετίζεται με την 
διατύπωση του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος (γραμματική ερμηνεία), σύμφωνα 
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με την οποία το Σύνταγμα δεν διακρίνει ρητά μεταξύ των πολυτέκνων ανάλογα με τις 
οικονομικές τους δυνατότητες. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί το ΣτΕ στο συμπέρασμα 
ότι η υποχρέωση του κράτους για την παροχή ειδικής φροντίδας στους πολυτέκνους 
αφορά το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών και όχι μόνο όσες αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στο οικονομικό βάρος της ανατροφής των παιδιών τους.  

Ωστόσο, η νομολογία κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα αφού διασταύρωσε 
την γραμματική ερμηνεία της διάταξης (λεκτική διατύπωση) με την τελολογική της 
ερμηνεία (σκοπός του συντακτικού νομοθέτη) με βάση τα Επίσημα Πρακτικά της 
Βουλής κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975. Ειδικότερα, τα διοικητικά 
δικαστήρια32 επισήμαναν ότι το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος αφενός 
υποδεικνύει στον κοινό νομοθέτη την λήψη των κατάλληλων μέτρων φροντίδας υπέρ 
των πολυτέκνων, αφετέρου απαγορεύει τον περιορισμό ή την υποβάθμιση της ειδικής 
φροντίδας των πολυτέκνων χωρίς σπουδαίο λόγο. Ειδικότερα μάλιστα ως προς τη 
εξάρτηση της παροχής φροντίδας από κριτήρια οικονομικής φύσης, το ΣτΕ 
επικαλέστηκε τα Πρακτικά της Βουλής επί του Συντάγματος, όπου η προστασία των 
πολυτέκνων συνδεόταν με την καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος, 
και τόνισε ότι η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 «ενόψει …της αδιαστίκτου 
διατυπώσεως …αλλά και του …σκοπού της, η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά και 
λόγον γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος»33 δεν αφορά στην προστασία μόνο 
συγκεκριμένων κατηγοριών οικονομικώς αδύνατων ή αναξιοπαθούντων προσώπων 
αλλά στο σύνολο των πολιτών που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα. Συνεπώς, το ΣτΕ 
δέχεται ότι σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη ήταν η ενίσχυση των πολυτέκνων 
ως μέσο καταπολέμησης του δημογραφικού προβλήματος και για το λόγο αυτό τα 
προνόμια και οι παροχές υπέρ τους συνιστούν μέτρα δημογραφικής πολιτικής και 
ως τέτοια δεν μπορούν να έχουν επιλεκτικό χαρακτήρα. 

Στο πεδίο των προνοιακών παροχών επιδοματικής ενίσχυσης των ατόμων με 
αναπηρία, η γραμματική διατύπωση του άρθρου 21 παρ. 2 Σ. παραμένει η ίδια, καθώς 
το Σύνταγμα δεν διακρίνει ρητά μεταξύ οικονομικά ισχυρών ή μη αναπήρων. 
Ωστόσο, η τελολογική ερμηνεία καταδεικνύει ότι ο πραγματικός σκοπός του 
συντακτικού νομοθέτη ήταν η προστασία των ατόμων με αναπηρία ως άτομα 
οικονομικώς ευάλωτα. Επομένως, η επιδοματική προστασία των αναπήρων έχει 
γνήσιο προνοιακό περιεχόμενο, αφού δεν παρουσιάζει διττό χαρακτήρα όπως π.χ. 
στην περίπτωση των πολυτέκνων (δημογραφικό κίνητρο) ή των θυμάτων πολέμου 
(ένδειξη αναγνώρισης υπηρεσιών προς το έθνος). Εξάλλου, σύμφωνα με τον ορισμό 
της αναπηρίας που περιγράφηκε, η βλάβη της υγείας δεν συνιστά αναπηρία από μόνη 
της και δεν καθιστά per se ευάλωτο το άτομο που την υφίσταται. Η αναπηρία 

                                                 
32 Βλ. ΣτΕ 1774 και 1773/1985, 3675/96 και ΔΕφΑθ 5565/1999, Ε.Δ.Κ.Α. 2000, σ. 606, ΤρΠρΑθ 
5527/2002, αδημ., ΔπρΘεσς 3627/2003, ΕΔΚΑ 2004, σ. 295, ΔπρΑθ 4783/2002, αδημ., ΔπρΑθ 
1068/2001, ΑρχΝ 2003, σ. 440. 
33 ΣτΕ 1095/2001, Αρμ 2001, σ. 1081, Δδίκη 2002, σ. 84, Ε.Δ.Κ.Α. 2001, σ. 346, ΑρχΝ 2003, σ. 287. 
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συνίσταται κατά κύριο λόγο αφενός στην ανικανότητα προς εργασία και συνεπώς 
στην οικονομική επισφάλεια, αφετέρου στην κοινωνική μειονεξία. Ο συντακτικός 
νομοθέτης, αποβλέποντας στην άμβλυνση των συνεπειών της πάθησης (και όχι στην 
ίδια την πάθηση), καθιερώνει την υποχρέωση λήψης μέτρων που αμβλύνουν αφενός 
την οικονομική επισφάλεια (χρηματικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες με βάση 
τις διατάξεις Σ21 παρ. 2 και 3), αφετέρου την κοινωνική μειονεξία (μέτρα ενίσχυσης 
της αυτονομίας και της ένταξης με βάση την διάταξη Σ21 παρ. 6). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την πρόσφατη συνταγματική 
αναθεώρηση, στο πεδίο της προστασίας των αναπήρων ο απώτερος στόχος όλων των 
μέτρων πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αυτόνομης διαβίωσης και της ισότιμης 
κοινωνικοοικονομικής συμμετοχής. Η ιδρυματοποίηση και ο εκ των προτέρων 
αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρίες από την οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα, εάν και συνιστούσαν την επικρατούσα λογική κατά την ψήφιση του 
Συντάγματος το 1975, έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως μετά την αναθεώρηση του 2001. 
Συνεπώς, η λογική των μέτρων εισοδηματικής ενίσχυσης κατατείνει πλέον στην 
στήριξη των ατόμων που αδυνατούν να αυτονομηθούν οικονομικά. Αντίθετα, 
παροχές που χορηγούνται με βάση την ιατρική διάγνωση ασθένειας ανεξάρτητα από 
τις πραγματικές οικονομικές της συνέπειες αντιστρατεύονται ουσιαστικά τον σκοπό 
του σύγχρονου νομοθέτη καθώς στιγματίζουν το άτομο ως εκ των προτέρων ανίκανο 
και περιθωριοποιημένο34. Ο συντακτικός νομοθέτης έχει κατοχυρώσει ως βασική 
προτεραιότητα των ασκούμενων πολιτικών κοινωνικής προστασίας την διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής και κατά συνέπεια προκρίνει τις ενεργητικές πολιτικές 
ενδυνάμωσης και ένταξης των ευάλωτων ομάδων. Η νέα αυτή θεώρηση έχει ως 
αυτοδίκαιο αποτέλεσμα τον περιορισμό  των παθητικών πολιτικών επιδοματικής 
ενίσχυσης στις περιπτώσεις όπου η ένταξη και η αυτονομία κρίνεται αδύνατη ή 
ιδιαίτερα δυσχερής. 

Εξάλλου, η αδιάκριτη χορήγηση παροχών ίδιου ύψους σε κάθε άτομο με αναπηρία 
ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα αντιστρατεύεται την αρχή της 
διαφοροποιητικής ισότητας, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αντίθετα, ο κοινός 
νομοθέτης οφείλει πλέον σύμφωνα με το άρθρο 116 παρ. 2 να επιβάλλει θετικές 
διακρίσεις υπέρ των πιο αδύναμων προκειμένου να αντισταθμίσει την πραγματική και 
ουσιαστική ανισότητα.  

β) Το κριτήριο του κοινωνικού κεκτημένου 

                                                 
34 Ο κίνδυνος αυτός είχε ήδη επισημανθεί κατά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 από τον 
Βουλευτή Απ. Κακλαμάνη, ο οποίος είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί ειδική πρόβλεψη για το δικαίωμα 
των αναπήρων – ως κοινωνικώς και οικονομικώς μειονεκτούντων ατόμων - σε επαγγελματική 
αποκατάσταση προκειμένου να «…καταστήσουν ευρύτατα στρώματα της κοινωνίας μας ενεργά και 
χρήσιμα εις το κοινωνικό σύνολο και δεν θα αποτελούν παρίες αυτής, ούτε θα ευρίσκωνται και δεν θα 
κινούνται εις το περιθώριον της κοινωνίας…». Βλ. σχετικά Επίσημα Πρακτικά της Βουλής, 
Συνεδρίαση ΟΘ΄ / 26.4.1975 ο.π., σ. 479. 
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Η ελληνική νομολογία αποδέχεται την θεωρία του σχετικού κοινωνικού κεκτημένου, 
σύμφωνα με την οποία οι περιορισμοί των κοινωνικών παροχών από το κοινό 
νομοθέτη ή την διοίκηση είναι θεμιτοί μόνο όταν δικαιολογούνται από «αποχρώντες 
λόγους» και μόνο προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης του πραγματικού σκοπού 
θέσπισης του δικαιώματος και της προστασίας του γενικού συμφέροντος. Το ζήτημα 
του κατά πόσο ο λόγος που προβάλλει ο νομοθέτης αποτελεί συνταγματικά επαρκή 
και ανεκτή αιτιολογία για τον περιορισμό κοινωνικών δικαιωμάτων κρίνεται ad hoc. 

Στο πεδίο του περιορισμού πολυτεκνικών δικαιωμάτων εντοπίζεται ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον αντιθετικό ζεύγος αποφάσεων του ΣτΕ. Οι δύο αποφάσεις 
διαφοροποιούνται ως προς το αποτέλεσμά τους καθώς στην πρώτη περίπτωση ο 
περιορισμός του δικαιώματος κρίθηκε αντισυνταγματικός λόγω έλλειψης αποχρώντος 
λόγου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αντίστοιχος περιορισμός θεωρήθηκε ότι δεν 
αντιβαίνει το σύνταγμα γιατί δικαιολογείται επαρκώς από λόγους εξυπηρέτησης του 
γενικού συμφέροντος. 

Στην πρώτη περίπτωση, το ΣτΕ κλήθηκε να αποφανθεί σε σχέση με την 
συνταγματικότητα της εισαγωγής ανώτατου ορίου οικογενειακού εισοδήματος ως 
προϋπόθεση για την χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων του άρθρ. 63 
ν.1892/1990. Ο ισχυρισμός του Δημοσίου ήταν ότι η θέσπιση του εισοδηματικού 
ορίου με το άρθρο 39 παρ. 1 έως 3 του ν. 2459/1997 ήταν πλήρως δικαιολογημένη 
από συνταγματική άποψη λόγω της ανάγκης ενισχύσεως των οικονομικώς 
ασθενεστέρων πολυτέκνων οικογενειών. Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό 
του δημοσίου κρίνοντας ότι «…ο αποκλεισμός των υπερβαινουσών το εν λόγω 
ανώτατο όριο εισοδήματος πολυτέκνων οικογενειών από την χορήγηση των ως άνω 
παροχών δεν συνεπάγεται, καθ’εαυτόν, την ενίσχυση των οικονομικώς ασθενεστέρων 
πολυτέκνων οικογενειών, εν όψει μάλιστα και της επερχόμενης δια των επιμάχων 
ρυθμίσεων συνολικής μειώσεως των σχετικών υπέρ των πολυτέκνων δημοσίων 
δαπανών»35.  

Είναι προφανές ότι κατά την διαμόρφωση της άποψης του περί 
αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 39 ν. 2459/1997, το ΣτΕ 
αντιμετώπισε με έντονα αρνητική διάθεση το γεγονός ότι η ψήφιση του άρθρου 39 
του ν. 2459/1997 αποτέλεσε αποκλειστικά και μόνο ένα μέσο περικοπής δαπανών και 
ότι το κύριο μέσο αιτιολόγησης της σχετικής τροπολογίας ήταν η με αριθμ. 
17/10/23.1.1997 έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί εξοικονόμησης 
πόρων. Το γεγονός αυτό αποδείκνυε για το ΣτΕ ότι ο σκοπός του κοινού νομοθέτη 
ήταν καθαρά δημοσιονομικός και δεν παρέπεμπε σε αναδιανομή των 
υφιστάμενων έως τότε δαπανών υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων36. 

                                                 
35 ΣτΕ 1095/2001, ο.π., φύλλο 2ο. 
36 ΣτΕ 1095/2001, ο.π., φύλλο 2ο.  
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Αντίθετο είναι το παράδειγμα της απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ με αριθμό 
1141/199937. Η υπόθεση αφορούσε το ν. 2175/1993 (ΦΕΚ Α΄211) με τον οποίο 
ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και ανατέθηκε σε αυτόν το 
έργο της εκτέλεσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Με το νόμο αυτό αφενός 
αφαιρέθηκε η εκτέλεση των αστικών συγκοινωνιών από τις Συγκοινωνιακές 
Επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί με τον προϊσχύσαντα ν. 2078/1992 και στις οποίες 
συμμετείχαν ως υποχρεωτικά μέλη (μέτοχοι) πολύτεκνοι αυτοκινητιστές και 
αφετέρου ανακλήθηκαν όλα τα σχετικά δικαιώματα που είχαν παρασχεθεί στους 
προαναφερθέντες μετόχους. Στην προκειμένη περίπτωση το ΣτΕ έκρινε ότι οι 
προσβαλλόμενες διατάξεις δεν ήταν αντισυνταγματικές καθώς δικαιολογούνταν από 
την ανάγκη εξυπηρέτησης των συγκοινωνικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.  

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση, το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος 
«έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα και αφήνει στο νομοθέτη την ευχέρεια να προσδιορίσει 
κατά την εκτίμησή του το είδος και την έκταση της ειδικής φροντίδας στους 
πολυτέκνους…(και σε κάθε περίπτωση) … δεν εμποδίζει το νομοθέτη να προβεί 
στη μεταβολή ως προς τον τρόπο οργανώσεως και το φορέα εκτελέσεως του 
προαναφερθέντος συγκοινωνιακού έργου, που αυτός κρίνει, σε κάθε περίπτωση, ως 
επιβεβλημένη, προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, έστω και 
αν αυτή θίγει τα κτηθέντα, υπό το παλαιότερο σύστημα ρυθμίσεως, δικαιώματα 
πολυτέκνων αυτοκινητιστών»38.  

Στην περίπτωση των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, ο σκοπούμενος 
περιορισμός (εισαγωγή εισοδηματικού ορίου) εμπίπτει στους κανόνες που θέτει το 
άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ανατρέπει το νομολογιακό κριτήριο του 
κοινωνικού κεκτημένου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1, ο περιορισμός 
του κοινωνικού δικαιώματος είναι θεμιτός όταν προβλέπεται η σχετική δυνατότητα 
από το Σύνταγμα και όταν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Όπως έχει δεχθεί το 
ΣτΕ στην θεμελιώδη απόφαση 1141/1999, η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 συνιστά 
κατευθυντήρια αρχή και συνεπώς προβλέπει υπέρ του κοινού νομοθέτη τα αναγκαία 
περιθώρια ελιγμών για το είδος και την έκταση της ειδικής φροντίδας των ευάλωτων 
ομάδων. Εξάλλου, όσον αφορά στην τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, η 
εισαγωγή εισοδηματικού ορίου για την χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων 
αναπηρίας δεν συνιστά μέσο απλής εξοικονόμησης δαπανών. Αντίθετα, είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου συστήματος που 
με την σημερινή μορφή του αντιστρατεύεται στην πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη 
που είναι και ο πραγματικός σκοπός του δικαιώματος. Ειδικότερα, το νέο σύστημα 
μεταρρυθμίζεται ριζικά με βάση τους ακόλουθους άξονες: 

                                                 
37 ΝοΒ 49, σ. 110επ. 
38 Βλ. επίσης ΣτΕ 2100/1998, 7μελ. 
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- εκσυγχρονίζει το πεδίο προστασίας των ατόμων με αναπηρία και 
αποκαθιστά αδικαιολόγητες διακρίσεις, καθιερώνοντας ένα ενιαίο 
πρόγραμμα επιδοματικής ενίσχυσης και καταργώντας τα υφιστάμενα 
αναχρονιστικά και κοινωνικά άδικα κατηγοριακά προγράμματα  

- διευρύνει την παρεχόμενη προστασία καλύπτοντας οικονομικά αδύναμους 
αναπήρους που έως σήμερα δεν είχαν ενταχθεί σε μία από τις «τυχερές» 
κατηγορίες με αποτέλεσμα να μην έχουν καμία προστασία και αυξάνοντας 

- διευρύνει την παρεχόμενη προστασία αυξάνοντας το συνολικό ύψος του 
ενιαίου πλέον επιδόματος υπερβαίνοντας το μέσο όρο όλων των 
προηγούμενων κατηγοριακών επιδομάτων. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, οι αποχρώντες λόγοι που επιβάλλουν την 
εισαγωγή εισοδηματικού ορίου είναι η εξυγίανση και ο εξορθολογισμός συστήματος 
προνοιακής προστασίας της αναπηρίας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της διαφοροποιητικής ισότητας. Η εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συνόλου απαιτεί τον σχεδιασμό ενός συστήματος που ιεραρχεί ορθά τις υφιστάμενες 
ανάγκες εξασφαλίζοντας πρωταρχικά την ελάχιστη προστασία για τους αναπήρους 
που δεν έχουν ίδιους πόρους και στοχεύοντας διαχρονικά στην συνεχή βελτίωση της 
παρεχόμενης προστασίας. Αντίθετα, ένα σύστημα που επιφυλάσσει αδικαιολόγητα 
διαφορετική μεταχείριση σε κάθε κατηγορία αναπήρων εξασφαλίζοντας 
γενναιόδωρες παροχές για ορισμένους ανεξάρτητα με τις οικονομικές τους 
δυνατότητες και ανύπαρκτη έως πενιχρή προστασία σε άλλους έστω και αν είναι 
ιδιαίτερα ευπαθείς δεν εκπληρώνει τον πραγματικό σκοπό του δικαιώματος των 
αναπήρων σε ειδική φροντίδα και αντιστρατεύεται το συμφέρον του κοινωνικού 
συνόλου διαχέοντας πόρους χωρίς στόχευση και αποτελεσματικότητα. 

 

3.5. Το μοντέλο νομικής ρύθμισης των Προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχυσης 
των ατόμων με αναπηρία 

Οι βασικές διαστάσεις μιας νέας ρύθμισης των Προγραμμάτων ενίσχυσης των 
ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνουν τον καθορισμό των γενικών αρχών του 
Προγράμματος, την τυποποίηση του προσωπικού και υλικού πεδίου εφαρμογής του 
και την ουσιαστική και λειτουργική εξειδίκευση των αντίστοιχων παροχών. Στο 
πλαίσιο της παρούσας Μελέτης κατατίθεται προς συζήτηση το ακόλουθο σχέδιο της 
κανονιστικής πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 23 & 1 του Ν. 2646 / 98 και μπορεί 
να συμβάλλει στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου για τη θεσμική κατοχύρωση των 
πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας των ΑμΕΑ στην Ελλάδα.  
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

«Πρόγραμμα επιδοματικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία» 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Έχοντας υπ' όψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/19.7.1973 τ.Α') "Περί λήψεως μέτρων 
κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών 
τον θεσμόν της απορίας διατάξεων" 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23§1 του Νόμου για την Ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/92 (ΦΕΚ 68/92) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 421/37 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α') "περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ 
της Κοινωνικής Πρόνοιας". 

…………….. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Εγκρίνεται Πρόγραμμα ενιαίας επιδοματικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία που 
εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των οικείων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας (και είδους 
πάθησης ή αναπηρίας)  που έχουν αναπηρία 67% και άνω, όπως πιστοποιούνται από 
τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 Π.Δ. 210/98 ή τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών 

1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών περιλαμβάνουν: 
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α) αδυναμία εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης από ατομικούς ή 
οικογενειακούς πόρους 

β) έλλειψη λήψης λόγω της αναπηρίας συναφών παροχών από φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (σύνταξη και επιδόματα αναπηρίας) ίδιου ύψους με τα προνοιακά επιδόματα 

γ) παραμονή του ενδιαφερόμενου στο οικογενειακό ή συγγενικό του περιβάλλον. 

Κατ΄εξαίρεση, στο πρόγραμμα υπάγονται και άτομα με ειδικές ανάγκες που παραμένουν 
σε ιδρύματα ή κέντρα κλειστής περίθαλψης χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου ή φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης. 

2. Η αδυναμία εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης τεκμαίρεται όταν το 
συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για το 2008 των ενδιαφερομένων ή της 
οικογένειάς τους (όταν συντηρούνται από την οικογένειά τους) δεν υπερβαίνει το ποσό 
που προβλέπεται στις διατάξεις του Νόμου για το Πρόγραμμα Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος. 

3. Η έλλειψη λήψης συναφών ασφαλιστικών παροχών πιστοποιείται με υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνονται παροχές για την αναπηρία, ίδιου ύψους με 
τα προνοιακά επιδόματα. 

4. Η παραμονή του ενδιαφερομένου στο οικογενειακό του περιβάλλον πιστοποιείται με 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υπάρχει νοσηλεία σε ίδρυμα ή κέντρο 
κλειστής περίθαλψης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Είδος των παροχών 

1. Οι παροχές του προγράμματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) Βασικό επίδομα συντήρησης που χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς επαρκείς 
προσωπικούς και οικογενειακούς πόρους. 

β) Επίδομα αυξημένων αναγκών που χορηγείται για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών 
που συνεπάγεται η αναπηρία (δαπάνες μετακίνησης και φροντίδας από τρίτα πρόσωπα). 

γ) Εφ’ άπαξ επίδομα που χορηγείται αποκλειστικά σε άτομα με αναπηρία που 
εντάσσονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας (ως μισθωτοί ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες). Το επίδομα χορηγείται ανεξάρτητα από την ένταξη του δικαιούχου σε 
προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας ή Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών που 
υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 

2. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 ισχύουν και για τις τρεις κατηγορίες παροχών. Με 
κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί όμως να διαφοροποιείται το ύψος των 
εισοδηματικών ορίων. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

'Υψος των παροχών 

1. Το ύψος του βασικού επιδόματος συντήρησης ανά μήνα ανέρχεται στο μέγιστο ποσό 
των 350 ευρώ. Το επίδομα αυτό μειώνεται κατά 1/3 για τα άτομα που παραμένουν σε 
ιδρύματα και κέντρα κλειστής περίθαλψης. 

2. Το ύψος του επιδόματος αυξημένων αναγκών ισοδυναμεί με το ύψος του επιδόματος 
καυσίμων που χορηγείται για το έτος 2007. Το επίδομα αυτό διπλασιάζεται στην 
περίπτωση των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. 

3. Το ύψος του εφ’ άπαξ επιδόματος αντιστοιχεί στο εκάστοτε ετήσιο ύψος του βασικού 
επιδόματος συντήρησης (4.200 ευρώ για το έτος 2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Λειτουργία των παροχών 

Η χορήγηση του βασικού επιδόματος συντήρησης δεν αποκλείει την παράλληλη 
χορήγηση του επιδόματος αυξημένων αναγκών. Το εφ’ άπαξ επίδομα χορηγείται όμως 
μόνο σε άτομα που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σε βασικό επίδομα ή σε επίδομα 
αυξημένων αναγκών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αναπροσαρμογή των παροχών 

Το ύψος και των τριών επιδομάτων αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διαδικασία χορήγησης των παροχών και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Η χορήγηση του βασικού επιδόματος συντήρησης θα γίνεται με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης διαμονής 
του ενδιαφερόμενου, ύστερα από την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών: 

α) Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. 

β) Αντίγραφο της προσωρινής ή ισόβιας Κάρτας Αναπηρίας. 
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γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας για το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του έτους 
2008 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φόρου 
εισοδήματος. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με το περιεχόμενο του άρθρου 2 παρ.3. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με το περιεχόμενο του άρθρου 2 παρ.4. 

2. Η χορήγηση του επιδόματος αυξημένων αναγκών θα γίνεται με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης διαμονής 
του ενδιαφερόμενου, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας με βάση προηγούμενη κοινωνική έρευνα. Στην έκθεση θα 
περιέχονται αναλυτικά οι λόγοι που επιβάλλουν τη χορήγηση του επιδόματος (κάλυψη 
δαπανώνμετακίνησης και φροντίδας από τρίτα πρόσωπα). Τα δικαιολογητικά της 
προηγούμενης παραγράφου θα ισχύουν και για το επίδομα αυξημένων αναγκών. 

3. Το εφ’ άπαξ επίδομα θα χορηγείται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης διαμονής του ενδιαφερόμενου, 
ύστερα από προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ ή του εκάστοτε αρμόδιου ασφαλιστικού 
φορέα για την έναρξη της απασχόλησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Η υλοποίηση του Προγράμματος αρχίζει από 1.1.2009. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θα προσδιορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος καταργούνται όλα τα προγράμματα 
κύριας και συμπληρωματικής επιδότησης διαφορετικών κατηγοριών ατόμων με 
αναπηρία αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΟΚ «Για το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα» 
(2000) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών νόμος θεσπίζει μία παροχή του απαλλαγμένου από εισφορές συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης και ένα πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν υπέρ των ενδιαφερομένων και των οικογενειών οι πόροι, οι οποίοι θα 
συμβάλλουν στην κατ' ελάχιστον κάλυψη των αναγκών τους, και να διευκολυνθεί μία 
προοδευτική κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. 

 

Άρθρο 2 

Παροχή ενός ελάχιστου εισοδήματος 

Η παροχή που μνημονεύεται στο προηγούμενο άρθρο, οριζόμενη ως παροχή ελάχιστου 
εισοδήματος, είναι χρηματικής φύσεως, κυμαινόμενου ύψους και προσωρινού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 3 

Πρόγραμμα ένταξης 

Το πρόγραμμα ένταξης συνίσταται στο σύνολο των ενεργειών των οποίων οι αρχές 
καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καθορίζεται τοπικά με συμφωνία μεταξύ των Τοπικών 
Δημοτικών Επιτροπών Παρακολούθησης, εφεξής καλούμενων Τ.Δ.Ε.Π., οι οποίες 
προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, και των δικαιούχων αυτής της παροχής, προκειμένου 
να δημιουργηθούν οι συνθήκες που επιτρέπουν την προοδευτική κοινωνική ένταξη των 
τελευταίων και των μελών της οικογένειας τους. 

 

Άρθρο 4 

Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος είναι τα πρόσωπα ηλικίας 22 ετών 
και άνω, ή ακόμη και μικρότερης ηλικίας, όταν πρόκειται για ανηλίκους με εξαρτώμενα από 
αυτούς μέλη αποκλειστικά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα νόμο. 
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Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις απόδοσης 

1. Η απόδοση της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος εξαρτάται από την πλήρωση των 
ακόλουθων προϋποθέσεων: 

α) Νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα. 

β) Έλληνες υπήκοοι ή χωρών της Ε.Ε.. 

γ) Έλλειψη εισοδημάτων του ίδιου του ενδιαφερομένου ή του συνόλου των μελών της 
οικογένειας του, μεγαλύτερων από εκείνα που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. 

δ) Επίσημη δέσμευση αποδοχής και παρακολούθησης του προγράμματος ένταξης που 
προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, εκφραζόμενη ειδικότερα από μία ενεργητική 
διαθεσιμότητα για εργασία ή νέα συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
ή ένταξης. 

ε) Διαθεσιμότητα για την αναζήτηση άλλων παροχών κοινωνικής ασφάλισης που του 
οφείλονται και για την άσκηση του δικαιώματος της αγωγής για την είσπραξη τυχόν 
απαιτήσεων ή για την αναγνώριση του δικαιώματος διατροφής. 

στ) Παροχή όλων των νόμιμων αποδεικτικών που του ζητούνται μέσα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκτίμησης της ατομικής οικονομικής κατάστασης του και εκείνης των μελών 
της οικογένειας, καθώς και της εξουσιοδότησης που δίδεται προς την Περιφερειακή 
Επιτροπή, εφεξής καλούμενη Π.Ε., προκειμένου να έχει πρόσβαση σε όλες τις 
πληροφορίες που είναι πρόσφορες για την εκτίμηση αυτή. 

Οι κανόνες για την απόδοση της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος καθορίζονται με 
νομοθετικό διάταγμα, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν μέσα στην ίδια 
οικογένεια περισσότερα από ένα μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ζητήσουν 
την παροχή αυτή. 

Η προϋπόθεση που προβλέπεται από το εδάφιο δ'της παραγράφου 1 δεν απαιτείται στις 
περιπτώσεις που η πλήρωση της αποδεικνύεται αδύνατη για λόγους ηλικίας, υγείας ή 
άλλους, οφειλόμενους σε ειδικές συνθήκες της οικογένειας, οι οποίες καθορίζονται με 
νομοθετικό διάταγμα. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος δεν 
είναι σε θέση να ασκήσει ο ίδιος το μνημονευόμενο στο εδάφιο ε' της παραγράφου 1 
δικαίωμα, ο φορέας που είναι αρμόδιος για την απόδοση του δικαιώματος στην παροχή 
αυτή θα υποκατασταθεί στη θέση του δικαιούχου. 
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Άρθρο 6 

Έννοια της οικογένειας 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, η οικογένεια θεωρείται ότι αποτελείται, 
επιπλέον του αιτούντος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος, από τα πιο κάτω 
αναφερόμενα πρόσωπα, υπό τον όρο ότι συνοικούν με τον τελευταίο: 

α) η ή ο σύζυγος ή το πρόσωπο που συμβιώνει με τον (την) δικαιούχο περισσότερο από ένα 
χρόνο, 

β) τα ανήλικα τέκνα, 

γ) τα ανήλικα υιοθετημένα τέκνα, 

δ) οι ανήλικοι υπό υιοθεσία, εφόσον η νόμιμη διαδικασία είναι ήδη σε εξέλιξη. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου μπορούν επίσης να θεωρηθούν μέλη της 
οικογένειας του δικαιούχου τα ακόλουθα πρόσωπα, εφόσον εξαρτώνται αποκλειστικά από 
τον τελευταίο ή από την οικογένεια του,υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με 
νομοθετικό διάταγμα, και είναι ενήλικοι: 

α) οι γονείς, 

β) οι υπό επιτροπεία, 

γ) οι θετοί γονείς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Άρθρο 7  

Ύψος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος 

Το ύψος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος είναι ίσο προς τη διαφορά μεταξύ του 
ποσού του ελάχιστου εισοδήματος που αντιστοιχεί στη σύνθεση της οικογένειας, του 
οποίου ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου, 
και του συνόλου των εισοδημάτων της οικογένειας αυτής. 

Το μνημονευόμενο στην προηγούμενη παράγραφο ύψος μπορεί να αυξηθεί, σύμφωνα με 
όρους που θα καθοριστούν, κατά ένα ποσό που θα συνιστά ειδικό βοήθημα για την 
κάλυψη δαπανών σχετικών με την κατοικία ή τη στέγη. 
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Άρθρο 8 

Ποσό του ελάχιστου εισοδήματος 

Το ποσό του ελάχιστου εισοδήματος συνδέεται με το ύψος που καθορίζεται νόμιμα για την 
ελάχιστη σύνταξη κοινωνικής ασφάλισης (Ο. ΓΑ.) και ποικίλλει, κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας των 
δικαιούχων της παροχής, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

α) για κάθε ενήλικο άτομο, μέχρι το δεύτερο, το 100% του ποσού της σύνταξης κοινωνικής 
ασφάλισης, 

β) για κάθε ενήλικο άτομο, μέχρι το τρίτο, το 70% του ποσού της σύνταξης κοινωνικής 
ασφάλισης, 

γ) για κάθε ανήλικο άτομο, το 50% του ποσού της σύνταξης κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Άρθρο 9 

Εισοδήματα  λαμβανόμενα υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής 

 Εν όψει του καθορισμού του ύψους της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος, 
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας, ανεξάρτητα 
από την προέλευση και τη φύση τους. 

 Τα εισοδήματα από μία εργασία που θα αρχίσει κατά τη διάρκεια της καταβολής της 
παροχής του ελάχιστου εισοδήματος για τον δικαιούχο ή ένα άλλο μέλος της 
οικογένειας του, συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ύψους των εισοδημάτων της 
οικογένειας, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Άρθρο 10 

 Διαδικασία της απόφασης 

 Η αίτηση απόδοσης του ελάχιστου εισοδήματος υποβάλλεται και παραλαμβάνεται από 
την αρμόδια Τοπική Δημοτική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.Π.). Η διαδικασία που ανοίγει με τη 
μνημόνευση στην προηγούμενη παράγραφο αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά, εκτός από 
τα αποδεικτικά που η .Δ.Ε.Π. θεωρεί απαραίτητα, από μία κοινωνική έκθεση η οποία 
εκπονείται από τον καθοριζόμενο από την εν λόγω Επιτροπή φορέα ή φορείς, σύμφωνα 
με τους όρους που καθορίζονται με νομοθετικό διάταγμα. 

Η απόφαση στην οποία απολήγει η διαδικασία αυτήπρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία και μπορεί να αρνηθεί την απόδοση της παροχής του ελάχιστου  
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εισοδήματος στην περίπτωση  κατά τηνοποία, παρά την άγνοια της προέλευσης των 
εισοδημάτων, υπάρχουν αντικειμενικές και βέβαιες ενδείξεις ότι ο αιτών διαθέτει 
επαρκή εισοδήματα για να καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας του. 

Η απόφαση σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί μέσα σε μία 
μέγιστη προθεσμία εκατό (100) ημερών, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υπόκειται σε 
ένσταση και προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
στην Περιφερειακή επιτροπή (Δευτεροβάθμια) και στην Εθνική Επιτροπή 
(Τριτοβάθμια). 

 

Άρθρο 11 

Εκπόνηση και περιεχόμενο του προγράμματος ένταξης 

1. Το πρόγραμμα ένταξης στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 3 πρέπει να εκπονείται από 
κοινού με το φορέα ή τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι από την Τ.Δ.Ε.Π. για την 
παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης και από τον δικαιούχο της παροχής του 
ελάχιστου εισοδήματος και, ενδεχομένως, από τα άλλα μέλη της οικογένειας του, μέσα σε 
μία προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της καταβολής της εν 
λόγω παροχής. 

2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 μπορούν να συνίστανται ειδικότερα σε:α) 
αποδοχή εργασίας ή επαγγελματικής κατάρτισης, β) παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, γ) συμμετοχή σε προσωρινές απασχολήσεις που ευνοούν την ένταξη στην 
αγορά εργασίας ή καλύπτουν κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και που κανονικά 
δεν θα είχαν υπάρξει στο πλαίσιο της τακτικής αγοράς, δ) πραγματοποίηση ενεργειών 
που προορίζονται να αναπτύξουν την κοινωνική αυτονομία του δικαιούχου της παροχής 
του ελάχιστου εισοδήματος και των άλλων μελών της οικογένειας του. 

 

Άρθρο 12  

Άλλα βοηθήματα 

Μέσα στο πλαίσιο των προγραμμάτων ένταξης άλλα βοηθήματα μπορούν να 
παραχωρηθούν στον δικαιούχο της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος και στα άλλα 
μέλη της οικογένειας του ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υγεία, την εκπαίδευση, την 
κατοικία και τις μεταφορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Άρθρο 13  

Διάρκεια της παροχής 

Η παροχή του ελάχιστου εισοδήματος αποδίδεται για μία περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η 
οποία ανανεώνεται υπό προϋποθέσεις. 

Η καταβολή της παροχής παύει στο τέλος του 3ου μήνα που ακολουθεί εκείνον της 
απόδοσης της, στην περίπτωση κατά την οποία, για λόγους καταλογιστέους στον 
δικαιούχο, το πρόγραμμα ένταξης δεν έχει καθοριστεί ή, σε οποιονδήποτε χρόνο, αν 
διαπιστωθεί ότι αυτός παραλείπει αδικαιολόγητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
έχουν καθοριστεί από το πρόγραμμα. 

Η τροποποίηση των όρων που καθορίζουν την αναγνώριση του δικαιώματος για την 
παροχή συνεπάγεται την αλλοίωση ή την απόσβεση του. 

Ο δικαιούχος της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος έχει την υποχρέωση να 
κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή, μέσα σε μία προθεσμία δέκα (10) ημερών, τις αλλαγές 
της κατάστασης του που είναι ικανές να επηρεάσουν τη σύσταση της ή να επισύρουν την 
τροποποίηση ή την απόσβεση της. 

 

Άρθρο 14 

Επιστροφή των αχρεωοτήτως καταβληθεισών παροχών 

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές του ελάχιστου εισοδήματος αποτελούντο 
αντικείμενο επιστροφών.  

 Θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες οι παροχές των οποίων η χορήγηση είχε 
ως βάση τις ψευδείς δηλώσεις ή ήταν αποτέλεσμα της παράλειψης δηλώσεων που 
απαιτούνται νόμιμα.  

 Οι ελεγχόμενες μέσα στο πλαίσιο του νόμου συμπεριφορές, οι οποίες εμπεριέχουν 
ποινικά αδικήματα ή διοικητικά παραπτώματα, θα τιμωρούνται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Άρθρο 15  

Αρμόδιοι φορείς 
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 Η απόφαση επί της αιτήσεως απόδοσης της παροχής του ελάχιστου εισοδήματος και η 
πληρωμή της είναι της αρμοδιότητος του Π.Ε. του τόπου κατοικίας του αιτούντος.  

Η έγκριση των προγραμμάτων ένταξης, η οργάνωση των μέσων που θα διατεθούν για 
την υλοποίηση τους, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εκτέλεσης τους είναι της 
αρμοδιότητας των Τοπικών Δημοτικών Επιτροπών. 

 

Άρθρο 16 

Τοπικές Δημοτικές Επιτροπές Παρακολούθησης 

 Οι Τ.Δ.Ε.Π. είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δήμων, αλλά, όπου αυτό 
δικαιολογείται, το πεδίο εδαφικής παρέμβασης τους μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε 
δημοτικά διαμερίσματα ή γειτονιές.  

 Οι Τ.Ε.Δ.Π. περιλαμβάνουν μέλη που εκπροσωπούντους δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι,μέσα στην εδαφική περιφέρεια τους, για τους τομείς της κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης,της απασχόλησης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης,της εκπαίδευσης και της υγείας.  

 Οι Τ.Δ.Ε.Π. μπορούν να περιλαμβάνουν επίσης μέλη που εκπροσωπούν άλλους 
δημόσιους οργανισμούς,των οποίων η παρουσία αποδεικνύεται αναγκαία, οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικά ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλους μη 
κερδοσκοπικούς φορείς και ειδικότερα σωματεία και συνδικάτα τα οποία 
δραστηριοποιούνται μέσα στη γεωγραφική περιοχή και δηλώνουν διαθέσιμα προς τούτο.  

 Οι Τ.Δ.Ε.Π., των οποίων η οργάνωση και η λειτουργία καθορίζονται με νομοθετικό 
διάταγμα, συντονίζονται από το μέλος που εκπροσωπεί μέσα σε αυτές την πρωτοβάθμια 
τοπική αυτοδιοίκηση, εκτός αν, με απόφαση λαμβανόμενη με ομοφωνία των μελών της, 
οριστεί άλλος συντονιστής.  

 Οι Τ.Δ.Ε.Π. συστήνονται μετά από αίτηση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής, με 
απόφαση εγκεκριμένη από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντωνμελών της 
Περιφερειακής Επιτροπής, εφεξής καλούμε νης Π.Ε.Ε.Ε., ή, ελλείψει τέτοιας 
πλειοψηφίας, σε πενήντα (50) ημέρες από την αίτηση αυτή, με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας.  

 Η τροποποίηση και η κατάργηση των Τ.Δ.Ε.Π. θα αποφασίζεται από την Π.Ε.Ε.Ε. με 
την πλειοψηφία τηςπροηγούμενης παραγράφου.  

 Οι Τ.Δ.Ε.Π. μπορούν επίσης να τροποποιούνται ή να καταργούνται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε περίπτωση κατά την οποία θα συμβούν κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους γεγονότα επιζήμια ή βλαπτικά για το δημόσιο συμφέρον. 
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Άρθρο 17  

Εθνική Επιτροπή του Ελάχιστου Εισοδήματος 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου παρακολουθείται από την Ε.Ε.Ε.Ε., 
η οποία διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. 

2. Η Επιτροπή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνει τους 
εκπροσώπους των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 
Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των δήμων, των νομαρχιών, των 
ιδιωτικών ιδρυμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και των εργατικών και εργοδοτικών 
ομοσπονδιών. 

 

Άρθρο 18 

Περιφερειακή Επιτροπή Ελάχιστου Εισοδήματος 

 Είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Περιφέρειας.  

 Έχουν την ευθύνη εποπτείας, συγκρότησης και πα ρακολούθησης λειτουργίας όλων των 
Τ.Δ.Ε.Π.. 

 Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και συμμετέχουν σε αυτήν 
εκπρόσωποι της Γ.Γ. Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των Τ.Ε.Δ.Κ., του 
Ο.Α.Ε.Δ. και εκπρόσωποι μαζικών φορέων.  

 Η οργάνωση και η λειτουργία καθορίζεται με έκδοση υπουργικής απόφασης. 

 

Άρθρο 19 

Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής του Ελάχιστου Εισοδήματος 

Η Ε.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και έχει ως αρμοδιότητες: 

α) Την παρακολούθηση και την υποστήριξη της δράσης των αρμόδιων φορέων για την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου και των συμπληρωματικών διατάξεων. 

β) Την αξιολόγηση της εκτέλεσης της νομοθεσίας για το ελάχιστο εισόδημα και της 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας του μέτρου. 

γ) Την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου 
εισοδήματος. 

δ) Τη διατύπωση προτάσεων τροποποίησης του νομικού πλαισίου εν όψει της 
τελειοποίησης του και της προσαρμογής του στην κοινωνική πραγματικότητα. 
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Άρθρο 20 

Πληροφόρηση και κατάρτιση 

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είναι αρμόδιο για να προωθήσει τη διάδοση του 
παρόντος νόμου και των απαραίτητων διαδικασιών για την εφαρμογή του, καθώς και για 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες κατάρτισης που προορίζονται για τους συμμετέχοντες 
φορείς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΠΙΛΟΤΟΙ 

Άρθρο 21 

Πειραματικά προγράμματα-πιλότοι 

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 
2001 θα αναπτυχθούν τα πειραματικά προγράμματα-πιλότοι κοινωνικής δράσης, τα οποία 
θα εγκριθούν από τους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και θα προορίζονται για άτομα σε κατάσταση οικονομικής ανάγκης και για 
τις οικογένειες τους, εφόσον πληρούν τους όρους απόδοσης της παροχής του ελάχιστου 
εισοδήματος που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. 

Τα προγράμματα-πιλότοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περικλείουν 
την ανάπτυξη ενός προγράμματος κοινωνικής ένταξης και απόδοσης ενός χρηματικού 
επιδόματος προσωρινού χαρακτήρα. 

 Τα προγράμματα-πιλότοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιλέγονται μέσα από 
προτάσεις που παρουσιάζονται από κοινού από τους δημόσιους φορείς και από δημόσια 
ιδρύματα κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Η επιλογή των προτάσεων προγραμμάτων-πιλότων κοινωνικής δράσης έχει ως κριτήρια 
ειδικότερα: 

α) Τη συνοχή μεταξύ του στόχου της ικανοποίησης των πιεστικών αναγκών των ατόμων 
και των οικογενειών τους που βρίσκονται στην πλέον δυσχερή οικονομική κατάσταση, της 
διάγνωσης της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης του πληθυσμού που πρέπει να 
καλυφθεί και των σχεδιαζόμενων μέσων δράσης. 

β) Το βαθμό της συμφωνίας μεταξύ των φορέων που προτείνουν το πρόγραμμα. 

γ) Την ποικιλία των εν δυνάμει δικαιούχων και των κοι-νωνικο-οικονομικών χώρων στους 
οποίους εντάσσονται. 

δ) Την προβλεπόμενη διοικητική διάρθρωση και τη συμμόρφωση του προς την αρχή της 
ίσης μεταχείρισης. 
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ε) Τη διανομή προγραμμάτων-πιλότων σε ολόκληρο το εθνικό έδαφος, χωρίς επικάλυψη 
των δράσεων και με την αποφυγή των περιφερειακών ασυμμετριών. 

5. Μέσα σε μία προθεσμία εκατό (100) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
οι Υπουργοί Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ρυθμίσουν, με 
υπουργική απόφαση, τα προγράμματα-πιλότους που προβλέπονται από το παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 22 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων-πιλότων 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των πειραματικών προγραμμάτων-πιλότων υπάγεται 
στην αρμοδιότητα τηςΕ.Ε.Ε.Ε.. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 23 

Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση του ελάχιστου εισοδήματος, της παροχής του άνευ εισφορών 
εισοδήματος της κοινωνικής ασφάλισης, του προγράμματος κοινωνικής ένταξης και των 
διοικητικών δαπανών του πραγματοποιείται με μεταφορές από τον Προϋπολογισμό του 
Κράτους. 

 

Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών νόμος θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο το πρώτο εξάμηνο του 2002 με τη 
δημοσίευση κατά περιφέρεια, νομό και δήμο του τελικού καταλόγου των δικαιούχων του 
Ε.Ε.Ε., ενώ όλες οι άλλες προετοιμάστηκες διαδικασίες (συγκρότησης επιτροπών, 
κατάθεσης αιτήσεων - ενστάσεων), το 2001 αμέσως μετά την ψήφιση του στη Βουλή.  
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 

«Για τη θεσμοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης» (2005) 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και στόχος 

Ο παρών νόμος θεσμοθετεί ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που διασφαλίζεται με την 
παροχή χρηματικής ενίσχυσης. Η εγγύηση απευθύνεται στα φτωχότερα από τα φτωχά 
νοικοκυριά, στους ανέργους και σε άτομα χωρίς προοπτική εργασίας. Έχει δύο στόχους, οι 
οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους.  

Πρώτος στόχος του νόμου είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη των ατόμων που 
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η πρόληψη της ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης 
με την παροχή από την πολιτεία μια στοιχειώδους εισοδηματικής βάσης, αντίστοιχης με ένα 
επίπεδο διαβίωσης κάτω από το οποίο το κοινωνικό σύνολο δεν επιτρέπει να πέσει κανένα 
από τα μέλη του, διασφαλίζεται με το νόμο αυτό.   

Δεύτερος στόχος του νόμου είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού υποβοήθησης των 
δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για απασχόληση και κοινωνική 
επανένταξη. 

 

Άρθρο 2 

Πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης και οικονομικής δραστηριότητας 

1. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως θεσμοθετείται με το νόμο αυτό, συνδυάζει την 
εισοδηματική ενίσχυση με πολιτικές κοινωνικής επανένταξης των δικαιούχων μέσω της 
αγοράς εργασίας.   

2. Όλα  τα ικανά προς εργασία μέλη των νοικοκυριών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα 
οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής επανένταξης με τη βοήθεια εξειδικευμένων 
λειτουργών στη βάση εξατομικευμένου προγράμματος ενσωμάτωσης. 

3. Από την υποχρέωση της παρ. 2 εξαιρούνται οι δικαιούχοι που αντικειμενικά δεν μπορούν 
να εργαστούν, είτε λόγω κλονισμένης υγείας ή σοβαρής αναπηρίας είτε λόγω άλλης 
ανυπέρβλητης αιτίας.  

Άρθρο 3 

Περιεχόμενο προγράμματος ένταξης 

1. Οι αποδέκτες της παροχής πρέπει να είναι διαθέσιμοι για εργασία. 
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2. Τα υποχρεωτικά προγράμματα ένταξης εκπονούνται και επιλέγονται από κοινού από τον 
αρμόδιο φορέα και τους ικανούς προς εργασία δικαιούχους εντός του πρώτου μήνα 
καταβολής της εγγύησης. Ο δικαιούχος έχει όλα τα προνόμια όσων συμμετέχουν στα εν λόγω 
προγράμματα.  

3. Κατά περίπτωση, το ατομικό πρόγραμμα ένταξης του δικαιούχου μπορεί να συνίσταται σε:  

α.  Αποδοχή της εργασίας που θα προτείνει ο φορέας υλοποίησης.  

β. Αποδοχή επαγγελματικής κατάρτισης ή εκμάθησης μιας τέχνης, συμμετοχή σε σεμινάρια 
ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

γ. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος ή συμπληρωματική εκπαίδευση για 
ενηλίκους στο πλαίσιο του προγράμματος «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας».  

δ. Απασχόληση που καλύπτει κοινωνικές ανάγκες και υποστήριξη μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.  

ε. Θεραπείες απεξάρτησης από ουσίες, συμμετοχή σε προγράμματα ψυχολογικής 
υποστήριξης και κοινωνικής αυτονομίας.  

στ. Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης της Ε.Ε.   

4. Ο φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξεύρει μια τουλάχιστον θέση 
εργασίας για κάθε συμμετέχοντα μέσα σε μια προθεσμία εντός 6 μηνών.  

5. Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μόνο μια φορά προσφερόμενη εργασία 
κατόπιν έγγραφης έκθεσης των λόγων της άρνησής του και να αιτηθεί εγγράφως εναλλακτική 
πρόταση εκ μέρους του αρμόδιου φορέα.  

6. Στη δεύτερη απόρριψη η παροχή μειώνεται κατά 30%. Εξαιρούνται τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, τα άτομα άνω των 65 ετών και όσοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα βρεφών ή 
συγγενών με πλήρη αναπηρία.  

7. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και επαναλαμβανόμενης άρνησης συμμετοχής ή αμέλειας, 
ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 11 παρ. 4.   

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια χορήγησης 

Δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός για δικαιούχους που δεν είναι και δεν μπορούν να 
καταστούν ικανοί για εργασία. Για τους δικαιούχους που είναι ικανοί για εργασία επίσης δεν 
ισχύει χρονικός περιορισμός και συνεχίζεται, κατόπιν κατά περίπτωσης επαναξιολόγησης ανά 
έτος, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις.  
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Άρθρο 5 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της παροχής είναι όλα τα νοικοκυριά καθώς και τα μεμονωμένα άτομα που ζουν 
μόνα τους, των οποίων το εισόδημα δεν επαρκεί για την κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης 
και είναι χαμηλότερο από το καθορισμένο ύψος του εγγυημένου ορίου, όπως αυτό ορίζεται 
στα άρθρα 8 και 9.  

 

Άρθρο 6 

Νοικοκυριό – Οικογένεια 

Η οικογένεια του έχοντος ανάγκη την παροχή του χρηματικού βοηθήματος αποτελείται από 
τα εξής αναφερόμενα πρόσωπα που συμβιούν μαζί του στο ίδιο νοικοκυριό:  

α.  ο ενδιαφερόμενος - αιτών της παροχής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος  

β.  ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο που συμβιώνει με τον δικαιούχο.   

γ.  τα ανήλικα τέκνα και οι ανήλικοι συγγενείς  

δ.  ανήλικοι υπό κηδεμονία  

ε.  ανήλικα υιοθετημένα τέκνα και τα ανήλικα τέκνα υπό υιοθεσία, εφόσον η διαδικασία έχει 
ήδη αρχίσει 

στ. ενήλικοι, εάν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον δικαιούχο ή την οικογένειά του.  

 

Άρθρο 7 

Πλήρωση κριτηρίων επιλεξιμότητας 

1. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δικαιούται οποιοδήποτε άτομο, ανεξάρτητα από 
υπηκοότητα, εφόσον πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια και προϋποθέσεις: 

α)  Εισόδημα του ενδιαφερομένου ή της οικογένειάς του χαμηλότερο από το καθορισμένο 
ύψος του εγγυημένου ορίου. Το οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνει εισοδήματα από 
εργασία, από περιουσία, ενοίκια, μερίσματα.  

β)  Διαθεσιμότητα του ενδιαφερομένου για τη συμμετοχή στα υποχρεωτικά προγράμματα 
εργασίας επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής επανένταξης και οικονομικής 
δραστηριότητας, εάν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.  

γ)  Εξάντληση όλων των δυνατοτήτων ευρέσεως εργασίας του ενδιαφερομένου και του/της 
συζύγου.  

δ)  Νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα.  

ε)  Παροχή από τον ενδιαφερόμενο όλων των νόμιμων αποδεικτικών που κρίνονται 
απαραίτητα για την εκτίμηση της ατομικής και οικογενειακής οικονομικής κατάστασης.  
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στ) Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.  

2. Η απόδοση του ελάχιστου εγγυημένου επιδόματος δεν αποκλείει την παραχώρηση στον 
δικαιούχο και την οικογένειά του περαιτέρω ειδικών βοηθημάτων για την κάλυψη δαπανών 
σχετικών με την υγεία, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, τη στέγη, τη διατροφή, τη θέρμανση, 
την παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.  

3. Σχετικά με το εδάφιο α’ παρ. 1, προβλέπεται η απαλλαγή του 20% όλων των εισοδημάτων 
που προέρχονται από εργασία κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος του ενδιαφερομένου για 
την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φτώχειας. Από το εδάφιο α’ παρ. 1 
παραβλέπονται επίσης τα εισοδήματα για υποτροφίες κατάρτισης, σπουδών, σπουδαστικά 
βοηθήματα. Εξαιρούνται επίσης, όλα τα επιδόματα που χορηγούνται για λόγους αναπηρίας, 
τα επιδόματα πολυτέκνων και απροστάτευτων παίδων.  

4. Το εδάφιο α’ παρ. 1 αναφέρεται αποκλειστικά στο σύνολο των χρηματικών εισοδημάτων 
του ενδιαφερομένου και της οικογένειάς του και παραβλέπει τα τεκμαρτά εισοδήματα όπως η 
ιδιοκατοίκηση και η κατανάλωση ιδίας παραγωγής.  

 

Άρθρο 8 

Ύψος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

1. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Ασφαλείας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το ύψος του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. To ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ορίου 
ακραίας φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Σε έκτακτες συνθήκες (περιόδους έξαρσης του πληθωρισμού ή ακρίβειας) με 
κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Ασφαλείας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ύψος του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να αυξάνει για μια περιορισμένη περίοδο.  

2. Η απόδοση του επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καταβάλλεται για 14 
φορές το χρόνο. Η καταβολή αρχίζει την πρώτη μέρα του μήνα μετά το μήνα στον οποίο 
αποκτάται το δικαίωμα και τερματίζεται την τελευταία μέρα του μήνα μέσα στον οποίο το 
δικαίωμα τερματίζεται.  

 

Άρθρο 9 

Ποσό και μορφές του επιδόματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

1. Το ποσό του επιδόματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των 
δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ορίζεται ίσο προς τη διαφορά που υφίσταται 
μεταξύ του αντίστοιχου προς τη σύνθεση της οικογένειας ελάχιστου ορίου εγγυημένου 
εισοδήματος και του ποσού των εισοδημάτων της οικογένειας.  
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2. Το ποσό του επιδόματος καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του καθορισμένου ύψους του 
ελάχιστου ορίου διαβίωσης και των ιδίων πόρων του νοικοκυριού. 

3. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθορίζεται ως εξής: Ο πρώτος και δεύτερος ενήλικος 
του νοικοκυριού λαμβάνουν το 100% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο τρίτος και κάθε ενήλικος πέραν του τρίτου δικαιούται το 70% 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Κάθε ανήλικο παιδί δικαιούται το 50% του 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  

4. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν φορολογείται.  

5. Σε ειδικές περιπτώσεις το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί, στο σύνολό του ή μέρος 
του, να καταβάλλεται υπό τη μορφή παροχών σε είδος (π.χ. άτομα σε στάδιο απεξάρτησης).   

 

Άρθρο 10 

Αίτηση απόδοσης 

1. Η αίτηση απόδοσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υποβάλλεται στους αρμόδιους 
φορείς υλοποίησης με τους οποίους συνεργάζεται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή για το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (άρθρο 12).  

2. Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να υποβάλει όλα τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία 
που θα καθοριστούν από νομοθετικό διάταγμα και θα αποδεικνύουν την οικονομική του 
κατάσταση.  

3. Ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται γραπτώς ότι αποδέχεται να συμμετάσχει σε ένα από τα 
υποχρεωτικά προγράμματα ένταξης. Εξαιρούνται όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες ή 
αναπηρίες και όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα βρεφών ή ατόμων με πλήρη 
αναπηρία.  

4. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να λάβει μια απόφαση σε εύθετο χρόνο που δεν θα 
υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών 

α. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης απόδοσης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η 
διαδικασία και το ύψος της απόδοσής του ορίζεται στα  άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόμου.  

β. Η αίτηση είσπραξης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος απορρίπτεται, εφόσον δεν 
πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 
νόμου. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης και προσφυγής εντός 30 
ημερών στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θα πρέπει 
προτού καταφύγει σ’ αυτή, να έχει έλθει σε επαφή με το συνεργαζόμενο αρμόδιο φορέα και 
εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη ή προβληματική, να καταθέσει αναφορά στην ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή. 
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5. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης έχει την υποχρέωση να συντάξει μιαν 
ατομική έκθεση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα αιτιολογεί εμπεριστατωμένα το 
σκεπτικό της απόφασής του.  

 

Άρθρο 11 

Παύση και επιστροφή 

1. Η απόδοση της παροχής παύει, εφόσον ο δικαιούχος διαμέσου του προγράμματος 
κοινωνικής επανένταξης και οικονομικής δραστηριότητας έχει επιτυχώς επανενταχθεί στην 
παραγωγική διαδικασία και το εισόδημά του ξεπερνάει το όριο της εγγύησης. Για διάστημα 
τριών μηνών από την εξεύρεση εργασίας και την κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή της 
αλλαγής της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου, συνεχίζει αυτός να λαμβάνει το 50% 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως επιπλέον χρηματική ενθάρρυνση της επανένταξής 
του.   

2. Ο δικαιούχος υποχρεώνεται να κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή εντός επτά ημερών κάθε 
αλλαγή της οικονομικής ή επαγγελματικής του κατάστασης που δύναται να επισύρει 
τροποποίηση ή παύση της παροχής.   

3. Η απόδοση της παροχής παύει, εάν διαπιστωθεί ότι o δικαιούχος δεν πληροί κάποιο από τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζουν τα εδάφια α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
παρόντος νόμου. 

4. Η παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος επιστρέφεται στο σύνολό της, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η χορήγησή της ήταν αποτέλεσμα ψευδών πιστοποιητικών και δηλώσεων ή 
παράλειψης πιστοποιητικών και δηλώσεων που απαιτούνται νόμιμα.  

 

Άρθρο 12 

Ίδρυση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής 

1. Συγκροτείται ανεξάρτητη διοικητική αρχή για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οποία 
έχει την ευθύνη της ορθής εφαρμογής του μέτρου.  

2. Η επιλογή, ο ορισμός, η θητεία, η έδρα, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της 
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, η δομή της υπηρεσίας θα καθοριστούν με κοινή υπουργική 
απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Ασφαλείας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

3. Αποστολή της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής είναι η συνολική διαχείριση του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος, η ελεγκτική διαδικασία της εφαρμογής του νόμου, η εποπτεία της 
λειτουργίας των ειδικών γραφείων και της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η καταγραφή των 
δικαιούχων και η τήρηση πλήρους αρχείου, η αξιολόγηση των αιτήσεων, η απόδοση της 
παροχής, η διερεύνηση και κατάρτιση των προγραμμάτων, η διάδοση του παρόντος νόμου, η 
εξεύρεση των φορέων υλοποίησης και η συνεχής συνεργασία μαζί τους.  
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4. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της καταρτίζει 
ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο, στο πλαίσιο των συμφωνιών με τους φορείς 
υλοποίησης, καθορίζονται τα εξής:  

α. παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων,  

β. καταβολή της εγγύησης,  

γ. παραλαβή και επεξεργασία ενστάσεων και προσφυγών,  

δ. παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα και την υποβολή αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόμενους,  

ε. υπογραφή συμφωνιών με τοπικούς φορείς υλοποίησης,  

στ. επιλογή και καταγραφή επιλέξιμων δικαιούχων σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, 
τη Στατιστική Υπηρεσία και τις εφορίες,  

ζ. επανεξέταση και ανανέωση ή διακοπή της παροχής,  

η. εποπτεία της διαδικασίας απόδοσης του επιδόματος,  

θ. έγκριση προγραμμάτων κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης,  

ι. αξιολόγηση των φορέων υλοποίησης και σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης προόδου προς την 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή,  

5. Για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της και για τον περιορισμό του 
λειτουργικού της κόστους, η ανεξάρτητη διοικητική αρχή μπορεί να συνάπτει 
προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους οργανισμούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς 
υλοποίησης και έχει την ευθύνη της ορθής εφαρμογής του μέτρου από τους συμμετέχοντες 
φορείς.  

6. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή είναι αρμόδια να διερευνήσει μια υπόθεση όταν 
καταγγέλλεται ότι θίγονται ή παραβιάζονται δικαιώματα πολιτών από ατομικές διοικητικές 
πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιών, δύναται να ακυρώσει τις συμφωνίες και να επιβάλει 
κυρώσεις στους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης, εφόσον διαπιστωθεί κακή εφαρμογή 
του νόμου.   

7. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή παραλαμβάνει, ελέγχει και αξιολογεί τις εξαμηνιαίες 
εκθέσεις προόδου των φορέων υλοποίησης και εγκαθιστά σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης 
της αποτελεσματικής εφαρμογής του όλου θεσμού, στελεχωμένο με εμπειρογνώμονες και 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

8. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή έχει την υποχρέωση να υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής 
ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει το έργο της αρχής και αξιολογεί την εκτέλεση της 
νομοθεσίας. Η ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής συζητείται στην αρμόδια 
διαρκή επιτροπή ή στην συνιστώμενη από τη διάσκεψη των Προέδρων επιτροπή για την 
περίπτωση αυτή. 
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9. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αφορμή διάφορα θέματα της επικαιρότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του θεσμού και την κοινωνική πραγματικότητα ανιχνεύει τα 
αίτια της φτώχειας, συντάσσει ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους και διατυπώνει 
προτάσεις τροποποίησης του νομικού πλαισίου με στόχο τη βελτίωσή του νόμου και την 
καλύτερη εφαρμογή του, τις οποίες κοινοποιεί στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς 
υλοποίησης. 

 

Άρθρο 13 

Διασφάλιση εξατομικευμένης και προσωποποιημένης φύσης του θεσμού 

1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη υποστήριξης των δικαιούχων 
από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες (κοιν. λειτουργούς, ιατρούς, ψυχολόγους, 
εκπαιδευτικούς, νομικούς, οικονομολόγους κ.α). Οι εξειδικευμένοι αυτοί λειτουργοί 
παρέχουν βοήθεια στους δικαιούχους στη βάση ενός εξατομικευμένου και 
προσωποποιημένου προγράμματος ενσωμάτωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2.  

2. Στα άμεσα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:  

α. οι προσωπικές συνεντεύξεις για την επιλογή, κατάρτιση και πρόοδο του ατομικού 
προγράμματος ένταξης,  

β. η τακτική επαλήθευση και παρακολούθηση της συμμετοχής στο πρόγραμμα,  

γ. η εξεύρεση τουλάχιστον μιας θέσης εργασίας για το δικαιούχο εντός έξι μηνών  

δ. η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 

ε. η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε δικαιούχους με σοβαρή ασθένεια  ή αναπηρία.   

 

Άρθρο 14 

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 

1. Από την ημερομηνία ψήφισής του και για τρία έτη θα εφαρμοστεί ο παρών νόμος πιλοτικά 
ώστε να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι τυχόν δυσλειτουργίες του, το πραγματικό 
λειτουργικό κόστος του προγράμματος, ο συντονισμός των φορέων υλοποίησης και η πορεία 
του προγράμματος επανένταξης και κατόπιν τούτου στο αμέσως επόμενο στάδιο θα 
αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια.  

2. Το συντομότερο δυνατό θα πρέπει το πρόγραμμα να υλοποιηθεί σε περιορισμένο αριθμό 
περιφερειών και θα εφαρμόζεται με ειδική χρηματοδότηση (άρθρο 15). 

3. Τα πιλοτικά προγράμματα θα εκπονηθούν από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή σε 
συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης.  

4. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή θα διανείμει τα προγράμματα, θα είναι αρμόδια για τον 
έλεγχο της διαδικασίας καθ’ όλη την εξέλιξή της και θα συντάξει, έπειτα από την 
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ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων, ειδική έκθεση, την οποία θα παρουσιάσει σε 
ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.  

 

Άρθρο 15 

Χρηματοδότηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

1. Η δαπάνη για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

2. Από την ψήφιση του νόμου δεσμεύεται για σκοπούς υλοποίησης τουλάχιστον το 0,25% 
του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό, εφόσον δεν απορροφηθεί στη διάρκεια ενός έτους, μεταφέρεται 
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους αθροιστικά. 

3. Στη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, το ανώτατο ύψος της δημοσιονομικής δαπάνης 
για τη χρηματοδότηση του μέτρου δεν θα υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ. 

 

Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Το αργότερο το δεύτερο εξάμηνο του 2005, αφού προηγηθεί η ψήφισή του στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο και συγκροτηθεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή για το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμφωνιών με τους 
περιφερειακούς και τοπικούς φορείς υλοποίησης, να κατατεθούν οι αιτήσεις αποδοχής του 
βοηθήματος και να δημοσιευθούν κατά περιφέρεια, νομό και δήμο οι τελικοί κατάλογοι των 
δικαιούχων της εγγύησης.  
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΑΣΟΚ 
«Επίδομα θέρμανσης» (2007) 

 
 

Άρθρο 1 
Οικονομική ενίσχυση χειμερινής περιόδου 2007 - 2008 

Οι οικονομικά ασθενείς ομάδες πολιτών του άρθρου 2 του παρόντος δικαιούνται επιδόματος 
θέρμανσης, με την μορφή αφορολόγητης οικονομικής ενίσχυσης, για την χειμερινή περίοδο 
2007 - 2008, λόγω των αυξημένων τιμών του αργού πετρελαίου. 

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι του επιδόματος 

Δικαιούχοι του επιδόματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, τυγχάνουν οι δικαιούχοι της 
εισοδηματικής ενίσχυσης του άρθρου 14 του Ν. 2837/2000, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι 
πάσης φύσεως συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ., και οι μακροχρονίως 
άνεργοι.  

 

Άρθρο 3 

Ύψος του επιδόματος 

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης καθορίζεται ως εξής: 

α) Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς 
Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, 
Σάμου, Χανίων και Χίου, 

β) Τριακόσια πενήντα (350) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς 
Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, 
Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, 
Πρεβέζης, Φθιώτιδας και Φωκίδας, 

γ) Τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς 
Αρκαδίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, 
Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, 
Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής. 

 

Άρθρο 4 

Τρόπος καταβολής 

Το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί ως εξής: 
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α) στους κατά τα παραπάνω συνταξιούχους από τους ασφαλιστικούς φορείς από τους οποίους 
καταβάλλεται η κύρια σύνταξή τους σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με το επίδομα εορτών 
Χριστουγέννων 2007 και η δεύτερη με τη σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2008, 

β) στους μακροχρονίως άνεργους από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε δύο ισόποσες δόσεις εντός των μηνών 
Δεκεμβρίου 2007 και Μαρτίου 2008.  

γ) στους δικαιούχους του άρθρου 14 του Ν. 2837/2000 εφάπαξ, σύμφωνα με διαδικασία που 
θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας. 

 

Άρθρο 5 

Ρυθμίσεις 

1. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπίζεται με διάθεση των απαραιτήτων κονδυλίων από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

2. Κάθε δικαιούχος δικαιούται να λαμβάνει το ως άνω επίδομα από μια μόνο πηγή. 

3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του 
επιδόματος θέρμανσης για οποιαδήποτε χειμερινή περίοδο, να αναπροσαρμόζεται το ύψος 
αυτού και να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του νόμου αυτού. 

 

Άρθρο 6 

Χρόνος έναρξης ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 
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4. Πρόταση για τη νομική κατοχύρωση ενός Προγράμματος Ελαχίστου 
Εισοδήματος (Γ. Αμίτσης, Η Θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων 
διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη, 2001) 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

“ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ” 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικές Αρχές 

1. Κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια και υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου έχει δικαίωμα σε επαρκείς παροχές από το σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας που θα του εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε 
περίπτωση ανάγκης. 

2. Οι παροχές χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσω ενός ειδικού 
προγράμματος ελαχίστου εισοδήματος που υλοποιείται από τις Διευθύνσεις Πρόνοιας των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

3. Η λειτουργία του προγράμματος αποβλέπει στην επικουρική κάλυψη των ατόμων που δε 
διαθέτουν επαρκείς πόρους συντήρησης για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
τους ένταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 

1. Στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος υπάγονται: 

α) Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια 

β) Οι παλιννοστούντες ομογενείς, που επιστρέφουν για μόνιμη εγκατάσταση 

γ) Οι υπήκοοι Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους 
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

δ) Οι υπήκοοι Κρατών - Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν επικυρώσει το 
άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

ε) Οι υπήκοοι Κρατών που έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις με την Ελλάδα στον τομέα της 
κοινωνικής πρόνοιας και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 

στ) Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

2. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο πρόγραμμα ατόμων που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα 

1. Δικαίωμα υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος θεμελιώνουν τα άτομα που: 

α) έχουν συμπληρώσει το 20ο και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους 

β) δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν παροχές από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

γ) δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν παροχές από προγράμματα εισοδηματικής ενίσχυσης του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

δ) είναι ενεργώς διαθέσιμα για εργασία ή επαγγελματική κατάρτιση (με την εξαίρεση ατόμων 
που αδυνατούν να εργασθούν  για οικογενειακούς λόγους) 

ε) δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους που θα τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. 

2. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο πρόγραμμα φοιτητών και σπουδαστών ανωτάτων και 
ανωτέρων σχολών καθώς και ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

3. Το ύψος των πόρων που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και οι 
διαδικασίες τυποποίησής του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Είδος των παροχών 

1. Οι εισοδηματικές παροχές του προγράμματος αντιστοιχούν σε επίδομα κάλυψης των 
βασικών δαπανών συντήρησης, που χορηγείται για όσο διάστημα πληρούνται οι σχετικές 
προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος. 

2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης και το ύψος του επιδόματος καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. 

3. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, νομικής βοήθειας και στήριξης των δικαιούχων για 
την προώθηση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αναπροσαρμογή των παροχών 

Το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη του 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα 

1. Η υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα ελαχίστου εισοδήματος θα γίνεται με απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου της μόνιμης διαμονής 
τους. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι διαδικασίες, τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 
προγράμματος. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής 
Φροντίδας. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Κατάργηση διατάξεων 

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτό προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζεται η κατά τη δημοσίευση του νόμου ισχύουσα συναφής 
νομοθεσία. Από την έκδοσή τους κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού ή ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που αναφέρονται στο νόμο αυτό 
καταργείται. 
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