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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διάρθρωση των συστημάτων ελά

χιστου εγγυημένου εισοδήματος, που εφαρμόζονται στις χώρες-μέλη της ΕΕ-

15, καθώς και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την εφαρμογή 

ενός παρόμοιου συστήματος στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο σύστημα στη χώρα μας 

αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα δίχτυ ασφαλείας για την αντιμετώπιση της 

απόλυτης φτώχειας. 

Το πρόβλημα της φτώχειας είναι πολυδιάστατο και γι' αυτό η αντιμετώ

πιση του παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιη-

μένης οικονομίας, τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη δυσκολεύονται να αντι

μετωπίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης των κοινωνικών τους δαπανών, παρότι 

διαθέτουν σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ευημερίας του κράτους. Τα κράτη 

αυτά προβληματίζονται έντονα διότι οι κοινωνικές τους δαπάνες αυξάνονται συ

νεχώς, χωρίς ωστόσο να λύνεται το πρόβλημα της φτώχειας στις κοινωνίες τους. 

Για τον περιορισμό του προβλήματος αυτού, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

αρχίσει να παίρνουν ειδικότερα μέτρα, μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών 

τους δυνατοτήτων. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η ΕΕ άρχισε να ενδιαφέρε

ται για θέματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά ήταν αργότερα, στη Συνάντηση Κο

ρυφής της Λισαβόνας, που η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός μπήκαν 

στην ημερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφορικά με την Ελλάδα 

παρατηρείται ότι είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15, η οποία στερείται ενός γενικού 

σχήματος για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, και αναμένεται ότι η πα

ρούσα εργασία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής για την 

εξάλειψη του εν λόγω κοινωνικού προβλήματος. 

Ελπίζεται ότι η ανά χείρας εργασία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργα

λείο για όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής, καθώς 

και για όσους είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη αποφάσεων για την κοινωνική 

προστασία των πολιτών, κυρίως εκείνων που βρίσκονται κάτω από το όριο της 

ακραίας φτώχειας. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Ιούνιος 2007 
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Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15 που ακόμα δεν διαθέτει ένα γενι
κό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο θα παρέχεται στα 
πλέον αδύναμα και τα λιγότερο ικανά μέλη της κοινωνίας μας, προκειμένου να 
βγουν από την ακραία φτώχεια και να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 

Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένου εισο
δήματος αποτελεί κεντρικό θέμα σε κάθε συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, παρότι συχνά επισκιάζεται από τη μη διατη
ρήσιμη άνοδο των συνταξιοδοτικών δαπανών λόγω της βαθμιαίας γήρανσης του 
πληθυσμού. Η εφαρμογή αυτής της ιδέας ξεκίνησε πριν από τριάντα περίπου 
χρόνια, αλλά λίγη πρόοδος έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας. Γι' αυτό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η υιοθέτηση ενός τε
λευταίου δικτύου ασφαλείας, ως κοινωνικό βοήθημα για την αντιμετώπιση της 
ακραίας φτώχειας χωρίς να εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, προσελκύει το 
ενδιαφέρον και την προσοχή όλων εκείνων που μελετούν και σχεδιάζουν την κοι
νωνική πολιτική. 

Διάφορα άτομα εννοούν διαφορετικά πράγματα όταν ομιλούν για εγγυη
μένο εισόδημα. Κοινή όμως αντίληψη είναι ότι το εγγυημένο εισόδημα συνίστα
ται σε ένα κατώτατο επίπεδο εισοδήματος για τους πολύ φτωχούς, που χορη
γείται σε διαρκή βάση, και το οποίο μπορεί να εξαρτάται από τη σύνθεση του 
νοικοκυριού, την ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά. Πέρα από αυτό, το εγγυημένο 
εισόδημα εξαρτάται από τους σκοπούς που προτίθεται να εξυπηρετήσει. Για 
κάποιους, ο σκοπός του εγγυημένου εισοδήματος είναι να αυξήσει τα κίνητρα 
για εργασία, μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα του τρέχοντος συ
στήματος πολλαπλών και αποσπασματικών εισοδηματικών ενισχύσεων, που άλ
λοτε επικαλύπτονται και άλλοτε αφήνουν κενά. Για άλλους, ο στόχος είναι να θε
σμοθετηθεί ένα δικαίωμα, που να μη στιγματίζει τον δικαιούχο, για ένα επαρκές 
ελάχιστο εισόδημα, για όλους τους πολίτες που έχουν ανάγκη. 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώ
πισης του προβλήματος της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-15 και εξετάζει τις 
δυνατότητες εφαρμογής ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα
τος στην Ελλάδα. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας προς 
τον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ, Καθηγητή Κυπριανό Προ-
δρομίδη, για την εποικοδομητική του συμπαράσταση καθ' όλη τη διάρκεια της 
παρούσας εργασίας. 
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Επίσης, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην κ. Βικτώρια Δεδεγιάν, Υπεύ

θυνη των Εκδόσεων του ΚΕΠΕ, και τη φιλόλογο κ. Ελένη Σουλτανάκη για την εξαί

ρετη επιμέλεια που έδειξαν κατά την εκδοτική διαδικασία αυτής της Έκθεσης. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΦΟΥΣΙΑΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 

Μάιος 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην Ελλάδα, από τη μια πλευρά υπάρχει έντονη αντίσταση του κοινωνι

κού συνόλου στην εγκατάλειψη των αδύναμων και των λιγότερο ικανών μελών 

της κοινωνίας μας, ενώ από την άλλη παρατηρείται μια ακατάπαυστη προσπά

θεια για τη δημιουργία μιας «κατασκευασμένης συναίνεσης» για την ανάγκη 

περιορισμού των διαφόρων κατηγοριών κοινωνικών δαπανών και για τη μαζική 

προώθηση της λεγόμενης ενεργητικής κοινωνικής ενίσχυσης, με σκοπό την 

αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από τα κίνητρα και την ανάπτυξη. Αυτό 

συμβαίνει άλλοτε με την επίκληση της ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία 

και ισοσκέλιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και άλλοτε με την επισήμανση 

του διεθνούς ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης, που επιβάλλουν συρ

ρίκνωση του δημόσιου τομέα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικο

νομίας. Συχνά επίσης γίνεται επίκληση των οικονομικών κινήτρων για ταχύ

τερη οικονομική ανάπτυξη, τα οποία όμως καρπούνται κυρίως εκείνοι που δια

θέτουν μεγάλα κεφάλαια. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες εκτοπίζουν βαθμιαία την 

εργασία, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι νέες επενδύσεις να συμβαδίζουν, όχι 

με τη μείωση, αλλά με την αύξηση τόσο της ανισότητας όσο και της φτώχειας. 

Οι αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτής της προ

σέγγισης του προβλήματος της φτώχειας είναι σοβαρές και πολυδιάστατες. 

Για παράδειγμα: 

• Πάνω από το 5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το φάσμα της ακραίας 

φτώχειας και της οικονομικής εξαθλίωσης, χωρίς καμία ουσιαστική οι

κονομική ενίσχυση από την Πολιτεία. 

• Ενώ γίνεται πάντοτε σχεδόν επίκληση των πλεονεκτημάτων του αντα

γωνισμού και της ελεύθερης αγοράς, όταν πρόκειται για την περικοπή 

των κοινωνικών δαπανών ή για τη μεταφορά της παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα, εντούτοις υπάρχουν 

πολλά «κλειστά» επαγγέλματα τα μέλη των οποίων διαθέτουν σημα

ντική πολιτική ή οικονομική δύναμη ώστε να εμποδίζουν θεσμικά την 

ελεύθερη είσοδο άλλων εργαζομένων στον κλάδο και να θεσμοθετούν 

υψηλές τιμές και μεγάλη τεχνητή ζήτηση των υπηρεσιών που προσφέ

ρουν. Δηλαδή, στην περίπτωση των κλειστών επαγγελμάτων, ο ελεύθε

ρος ανταγωνισμός και ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης έχουν 

παραβιαστεί, με σκοπό τη δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών 
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ωφελημάτων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Είναι σαφείς οι προ
ειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άνοιγμα των κλειστών 
επαγγελμάτων και για παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικα
στήριο. Τον περασμένο Νοέμβρη η Ευρωβουλή υιοθέτησε τη νομοθεσία 
για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς 
να περιληφθούν τα σημεία της πρώην Οδηγίας Μπόλκεσταϊν που είχαν 
προκαλέσει διαδηλώσεις αλλά και τριβές μεταξύ των 25 χωρών-μελών. 

• Χορηγούνται έμμεσες ενισχύσεις στις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, 
οι οποίες συχνά είναι αντίστροφα προοδευτικές λόγω προοδευτικής 
φορολογικής κλίμακας. Τέτοιες ενισχύσεις χορηγούνται επίσης σε μια 
σειρά επαγγελμάτων, ακόμα και σε πολλά από τα λεγόμενα κοινωνικά 
λειτουργήματα όπως είναι δικαστικοί, βουλευτές, δήμαρχοι, δικηγόροι, 
δημοσιογράφοι κ.ά., μέσα από τις παροχές εκτεταμένων φορολογικών 
δαπανών και προνομίων, φόρων υπέρ τρίτων, και αυτοτελών τρόπων 
(ευνοϊκής) φορολόγησης. Αντίθετα, στο μέρος του πληθυσμού που δεν 
διαθέτει καθόλου εισόδημα ή το εισόδημα του είναι μικρότερο από το 
αφορολόγητο όριο, δεν χορηγείται καμία από αυτές τις ενισχύσεις. 

• Στον τομέα της εργασίας, η κοινωνική φροντίδα των μακροχρόνια ανέρ
γων δίνει τη θέση της σε επιδοτήσεις των επιχειρήσεων για το νέο 
προσωπικό που απασχολούν, ενώ από την άλλη πλευρά το επίδομα 
ανεργίας χορηγείται μόνο στο 60% των ανέργων περίπου. 
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15 που δεν διαθέτει ένα γενικό 

σχήμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που να λειτουργεί ως δίχτυ ασφα
λείας για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, στην οποία βρίσκονται 
περίπου 560.000 άτομα ή το 5,4% του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με σχε
τικές μελέτες. 

Οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι σημαντικές, ωστόσο η συμ
βολή τους στην καταπολέμηση της φτώχειας είναι μικρή. Η βασική αυτή αδυ
ναμία των κοινωνικών δαπανών οφείλεται στο γεγονός ότι το κοινωνικό κράτος 
στην Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής 
ασφάλισης παρά στους μη ασφαλίσιμους κοινωνικούς κινδύνους, όπως είναι η 
φτώχεια και η μακροχρόνια ανεργία. Κατά συνέπεια, οι δείκτες φτώχειας στη 
χώρα μας είναι σαφώς μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15. 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην 
Ελλάδα είναι ότι το 90% περίπου των κοινωνικών δαπανών απορροφάται από 
τις συντάξεις και τον κλάδο υγείας, ενώ οι άλλες παροχές που αναφέρονται 
στην κοινωνική πρόνοια παραμένουν ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εκείνο 
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όμως που δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι στη χώρα μας δεν χορηγείται 

κανένα επίδομα με αποκλειστικό κριτήριο τη φτώχεια, οσοδήποτε ακραία και 

αν είναι αυτή. Υπάρχουν διάφορα άλλα επιδόματα - όπως για παράδειγμα 

επιδόματα ανεργίας, συνταξιούχων, αναπηρίας, πολυτεκνίας, κ.ά. - αλλά δεν 

υπάρχει κανένα επίδομα για την ακραία φτώχεια. 

Αυτά, όσον αφορά τις άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Αν τώρα προ

χωρήσουμε στην εξέταση των έμμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων που πα

ρέχονται μέσα από τη φορολογία εισοδήματος με τη μορφή φορολογικών 

δαπανών και προνομίων, τότε η ανισότητα της κοινωνικής πολιτικής σε βάρος 

των φτωχών είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πράγματι, σύμφωνα με την ελληνική 

φορολογική νομοθεσία, τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 

το αφορολόγητο όριο (12.000 €) δεν δικαιούνται κανένα από τα έμμεσα 

φορολογικά επιδόματα, όπως π.χ. επίδομα τέκνων, αναπηρίας, ενοικίου, τό

κων α' κατοικίας, ιατρικών εξόδων, διδάκτρων κ.ά. Φυσικά όλες αυτές οι 

έμμεσες ενισχύσεις επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που τον επιβαρύνουν και οι άμεσες, εισοδηματικές ενισχύσεις. 

Ωστόσο, οι έμμεσες φορολογικές ενισχύσεις χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια 

επειδή δεν περνούν από κοινοβουλευτικό έλεγχο, αφού δεν εμφανίζονται στον 

Προϋπολογισμό ως δαπάνες, παρότι είναι στην πραγματικότητα. Τα φορολογικά 

επιδόματα τα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 

€, δηλαδή μόνο το ένα τρίτο (1/3) περίπου των ατόμων που έχουν υποβάλει φο

ρολογική δήλωση και που βρίσκονται στην κορυφή της εισοδηματικής κλίμακας. 

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τα άτομα που δεν υποβάλλουν φορολογική 

δήλωση επειδή δεν έχουν αρκετό εισόδημα, τότε το ποσοστό των ωφελουμένων 

είναι ακόμα μικρότερο. Μια άλλη σημαντική μορφή προνομιακής μεταχείρισης 

είναι η ευνοϊκή αυτόνομη φορολόγηση διαφόρων σημαντικών πηγών εισο

δήματος τις οποίες απολαμβάνουν κατά κύριο λόγο οι υψηλότερες εισο

δηματικές τάξεις, όπως είναι π.χ. η φορολογία των μερισμάτων, η φορολογία 

των τόκων, η φορολογία της κεφαλαιακής υπεραξίας κ.ά. 

Σύμφωνα με τη φορολογική θεωρία, το ελάχιστο εισόδημα που είναι 

απαραίτητο για την επιβίωση του ατόμου δεν πρέπει να φορολογείται. Αυτό 

αποτελεί το λεγόμενο «αφορολόγητο όριο», το οποίο στη χώρα μας ανέρχεται 

σε 12.000 €. Επομένως, το επίδομα επιβίωσης το δικαιούνται από την Πολιτεία 

μόνο όσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα από 12.000 €, ενώ εκείνοι που δεν 

έχουν κανένα εισόδημα δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό, παρότι οι τελευταίοι 

φυσικά είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα επιβίωσης. 

Το έμμεσο επίδομα επιβίωσης ισοδυναμεί με εισοδηματική ενίσχυση που α-
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νέρχεται σε 3.480 € ετησίως1. Είναι φανερό ότι το επίδομα αυτό θα έπρεπε να 

χορηγείται σε όλους ανεξαιρέτως, και πριν απ' όλα στους πολύ φτωχούς, π.χ. 

με τη μορφή ενός αρνητικού φόρου εισοδήματος ή ενός κοινωνικού μερίσμα

τος. Με αυτό τον τρόπο, οι φτωχοί, ενώ δεν θα απολαμβάνουν καμία από τις 

άλλες έμμεσες φορολογικές ενισχύσεις, θα παίρνουν τουλάχιστον το επίδομα 

επιβίωσης που τώρα χορηγείται ακόμα και στους πλέον εύπορους. 

Η γενίκευση του φορολογικού επιδόματος επιβίωσης προς τις χαμηλό

τερες εισοδηματικές τάξεις προϋποθέτει τη διεύρυνση της φορολογικής βά

σης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και την υποχρεωτική κατα

γραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων του ατόμου στη φορολογική δή

λωση, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης, αλλά και ανεξάρτητα από το αν 

είναι φορολογήσιμα ή όχι. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο 

εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων ενός αρνητικού φόρου εισοδήματος 

και επομένως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προ

γράμματος εξασφάλισης ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους. 

Οι σοβαρές στρεβλώσεις που παρατηρούνται στο σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας στην Ελλάδα οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι αυτό δεν έχει σχε

διασθεί συνολικά, αλλά έχει δημιουργηθεί απρογραμμάτιστα και αποσπασματικά 

σε διάστημα πολλών δεκαετιών, κάτω από την πίεση κοινωνικών ομάδων που 

κατά διαστήματα διέθεταν μεγάλη πολιτική ή κοινωνική επιρροή. Αντίθετα, η 

πληθυσμιακή ομάδα όλων εκείνων που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώ

χειας δεν διαθέτει καμία οργάνωση και καμία ουσιαστική δύναμη προκειμένου 

να επηρεάσει τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής, ακόμα και στοιχειωδώς. 

Το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της φτώχειας που παρατηρείται στην 

Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με τον σχεδιασμό ενός γενικού συ

στήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που, σε πρώτη φάση, μπορεί να 

είναι πιο συντηρητικό, ώστε να αντιμετωπίζει την ακραία φτώχεια με βάση τις 

περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ωστόσο το πρόβλημα 

της χρηματοδότησης ενός τέτοιου συστήματος είναι μικρότερο από ό,τι φαίνεται 

με πρώτη ματιά, αφού σε αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά ο περιο

ρισμός των εκτεταμένων φορολογικών δαπανών και προνομίων, των φόρων υπέρ 

τρίτων και των αυτόνομων τρόπων ευνοϊκής φορολόγησης μεγάλων πηγών 

εισοδήματος, ενώ επιδόματα που βρίσκονται κάτω από το εγγυημένο εισόδημα 

θα μπορούσαν να απορροφηθούν από αυτό. Με αυτό τον τρόπο θα απλο

ί. Δηλαδή 3.480 € = (12.000 €) x (29%) = (αφορολόγητο όριο) χ (πρώτος 
οριακός φορολογικός συντελεστής). 

18 



ποιούνταν τόσο το φορολογικό σύστημα όσο και το σύστημα κοινωνικής πρό

νοιας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του διαχειριστικού τους κόστους. 

Επομένως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος είναι απόλυτα εφικτή. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από το γε

γονός ότι έχει ήδη εφαρμοσθεί σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ-15. 

Στην περίπτωση που το επίδομα επιβίωσης είναι υψηλό για τις υπάρ

χουσες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, τότε θα μπορούσε να μειω

θεί, ώστε να το παίρνουν και οι φτωχοί. Το ύψος του επιδόματος επιβίωσης 

για κανένα λόγο δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για να χορηγείται μόνο 

στις υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. 

Με δεδομένα τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας, μερικά μέ

τρα από αυτά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη χρηματοδό

τηση ενός προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος είναι η μείωση των φορο

λογικών δαπανών και των αυτοτελών τρόπων φορολόγησης, η ουσιαστική πε

ρικοπή των φορολογικών εξαιρέσεων και προνομίων, η κατάργηση των φόρων 

υπέρ τρίτων μέσω των οποίων το κοινωνικό σύνολο αναγκάζεται να χρηματο

δοτεί προνομιούχα ασφαλιστικά ταμεία, ο έλεγχος των αναπηρικών συντάξεων 

ώστε να μη χορηγούνται σε υγιείς, κ.ά. Αντίθετα, αν όλα αυτά τα προνόμια πα

ραμείνουν αμετάβλητα, τότε για να εφαρμοσθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισό

δημα θα πρέπει να συρρικνωθεί δραστικά λόγω έλλειψης πόρων. 

Η εγκατάλειψη των ατόμων που αντιμετωπίζουν την ακραία φτώχεια, 

ανθρώπων που κυριολεκτικά λιμοκτονούν, δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από 

ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου, κοινωνικής ευημερίας και κοινωνικής συνοχής. 

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή ανήκει δικαιωματικά σε κάθε πολίτη, γι' 

αυτό και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί υποχρέωση κάθε σύγχρο

νου Κοινωνικού Κράτους. Η συνήθης δικαιολογία ότι η Πολιτεία δεν μπορεί 

να χορηγήσει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα επειδή δεν γνωρίζει ποιοι το 

δικαιούνται -αφού δεν μπορεί να εντοπίσει τα πραγματικά εισοδήματα των αι

τούντων- δεν είναι επαρκής. Μια αγγλική παροιμία λέει ότι «δύο λάθη ποτέ 

δεν κάνουν ένα σωστό» ("two wrongs have never made a right"). 

Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη. Το δεύτερο κεφάλαιο 

ασχολείται με τους εναλλακτικούς ορισμούς της φτώχειας καθώς και με τα βα

σικά αίτια που την προκαλούν. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η διάρθρωση 

των συστημάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που εφαρμόζονται στις 

άλλες χώρες της ΕΕ-15. Παρότι οι παραλλαγές του εγγυημένου εισοδήματος 

που εφαρμόζονται στις χώρες αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, παρου

σιάζουν ορισμένα κοινά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία και συνοψίζονται στην 

παρούσα εργασία. Το τελευταίο κεφάλαιο ερευνά τις δυνατότητες εφαρμογής 

ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Σχεδόν όλες οι κοινωνίες έχουν κάποιους πολίτες που ζουν στη φτώ

χεια. Η γραμμή ή το κατώφλι φτώχειας είναι το εισόδημα κάτω από το οποίο 

κάποιος δεν έχει τα μέσα για να αγοράσει όλα τα βασικά αγαθά που απαιτού

νται για να ζήσει. Ο προσδιορισμός της φτώχειας γίνεται συνήθως με την 

εύρεση του συνολικού κόστους όλων των στοιχειωδών πόρων που χρειάζεται 

ένα μέσο ενήλικο άτομο για να ζήσει ένα έτος. 

Η γραμμή φτώχειας είναι χρήσιμη ως ένα οικονομικό εργαλείο με το 

οποίο μπορούν να καταμετρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να εξετα

σθούν διάφορες κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον 

περιορισμό της φτώχειας. Ο στόχος πολιτικής που θέτει κάποιος συνδέεται 

στενά με τη συγκεκριμένη πολιτική που επιλέγει για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος. Πώς ορίζεται το οικονομικό επίπεδο κάτω από το οποίο κάποιος θεω

ρείται ότι είναι φτωχός; Το παρόν τμήμα θα ασχοληθεί με αυτό το ερώτημα, 

καθώς και με τα βασικά αίτια της φτώχειας. 

2.1. Ορισμοί φτώχειας και προβλήματα που σχετίζονται με τη γραμμή 

φτώχειας 

Το ερώτημα για το πώς οφείλει να είναι η γραμμή φτώχειας έχει συ

ζητηθεί εκτεταμένα στη σχετική βιβλιογραφία (Schiller, 19891 Schwarz and 

Volgy, 1992· Mishel and Bernstein, 1994). Η χρήση μιας γραμμής φτώχειας 

συχνά παρουσιάζει προβλήματα, επειδή ένα εισόδημα οριακά υψηλότερο δεν 

είναι ουσιωδώς διαφορετικό από ένα εισόδημα οριακά χαμηλότερο από τη 

γραμμή αυτή. Πράγματι, οι οριακές επιδράσεις της φτώχειας τείνουν να είναι 

συνεχείς μάλλον παρά διακριτές και το ίδιο χαμηλό εισόδημα επηρεάζει διά

φορους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Για να ξεπερασθεί αυτό το 

πρόβλημα, χρησιμοποιούνται συνήθως διάφορα μέτρα φτώχειας. 

Η φτώχεια μπορεί να ορισθεί με δύο τρόπους: την απόλυτη φτώχεια 

και τη σχετική φτώχεια. Σύμφωνα με τον απόλυτο ορισμό, η γραμμή φτώχειας 

είναι το ποσό του εισοδήματος που χρειάζεται ένα άτομο ή μια οικογένεια για 

να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Το μέτρο αυτό είναι ανεξάρτητο από το 

επίπεδο διαβίωσης των άλλων ατόμων και ανεξάρτητο από τις μεταβολές στη 

διανομή του εισοδήματος. Συνεπώς, η απόλυτη φτώχεια μπορεί να μειωθεί 
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μολονότι η ανισότητα αυξάνεται, εφόσον τα πραγματικά εισοδήματα των φτω
χότερων καθίστανται υψηλότερα από πριν. 

Μερικές φορές ο όρος «απόλυτη φτώχεια» χρησιμοποιείται επίσης ως 
συνώνυμο της «ακραίας φτώχειας». Στην κοινωνική ασφάλιση, για παρά
δειγμα, εάν η κυβέρνηση εγγυάται να καλύψει το εισόδημα μέχρι ένα συγκε
κριμένο ελάχιστο επίπεδο, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό το επίπεδο είναι 
η γραμμή φτώχειας. Αυτός ο ορισμός όμως μπορεί να επικριθεί ως προβλη
ματικός, επειδή μια μη-γενναιόδωρη κυβέρνηση μπορεί να μειώσει το εγγυη
μένο εισόδημα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την έτσι οριζόμενη φτώχεια, 
αλλά αυξάνοντας ουσιαστικά την πραγματική φτώχεια. Γι' αυτό, θα πρέπει να 
γίνεται ρητή διάκριση μεταξύ «γραμμής φτώχειας» και «γραμμής ακραίας 
φτώχειας», οσάκις προσδιορίζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε επίπε
δο χαμηλότερο από τη γραμμή φτώχειας, ώστε να μη δημιουργούνται παρα
πλανητικές εντυπώσεις. 

Σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό, φτώχεια είναι η κατοχή ενός επιπέ
δου πόρων που είναι μικρότερος από ένα συγκεκριμένο ποσοστό του επιπέ
δου των πόρων που κατέχει ένα τυπικό άτομο ή οικογένεια. Για τον σκοπό 
αυτό, εξαιρούνται συνήθως τα άτομα που έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα 
της κατανομής, ως μη αντιπροσωπευτικά. Για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ και η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν το 60% της εθνικής διαμέσου ισοδυναμοποιη-
μένου οικογενειακού εισοδήματος. Τα μέτρα της σχετικής φτώχειας είναι πα
ραπλήσια με τη μέτρηση της ανισότητας. Γενικά, εάν σε μια κοινωνία η κατα
νομή του εισοδήματος γίνει λιγότερο άνιση, τότε η σχετική φτώχεια θα μειω
θεί. Τα αντίθετο θα συμβεί εάν αυξηθεί η ανισότητα. Ωστόσο, η πρώτη προτε
ραιότητα σε μια κοινωνία είναι να ικανοποιηθούν οι βασικές ανάγκες των πολι
τών της, προτού να εξετάσει πώς θα βελτιώσει την κατανομή της κατανάλω
σης των ειδών πολυτελείας. Ο όρος «σχετική φτώχεια» μπορεί επίσης να χρη
σιμοποιηθεί με την έννοια της «μέτριας φτώχειας», δηλαδή ότι το εισόδημα εί
ναι μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, 
αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της πλειονό
τητας του πληθυσμού. 

2.2. Βασικά αίτια της φτώχειας 

Οι απόψεις που υπάρχουν για τα βασικά αίτια της φτώχειας είναι πολ
λές και διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Τα βασικότερα από αυτά είναι η 
ανεπαρκής ζήτηση για εργασία, το χαμηλό επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, η 
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φυσική ανικανότητα για εργασία, η μονογονεϊκότητα και η έλλειψη εργασια
κής αντίληψης. 

Προτού αναφερθούμε ειδικότερα στα επιμέρους αίτια της φτώχειας, 
πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά είναι πολλά και συχνά παρουσιάζουν επικαλύ
ψεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους, χωρίς να είναι πάντα εύκολη η διά
κριση μεταξύ αιτίου και αιτιατού. Παρ' όλα αυτά, από άποψη κοινωνικής 
ασφάλισης, το βασικό πρόβλημα είναι απλό: οι άνθρωποι είναι φτωχοί όταν 
δεν έχουν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν τα προς το ζειν. Αυτό δεν απο
τελεί ταυτολογία, όπως ενδέχεται να νομίζουν μερικοί. Αντίθετα, δείχνει την 
ουσία του κοινωνικού προβλήματος της ανέχειας που καλείται να αντιμετω
πίσει η σύγχρονη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. 

Παρότι μερικές από τις πιθανές αιτίες φτώχειας είναι σαφώς πιο ση
μαντικές από άλλες, καμία από αυτές δεν πρέπει να αγνοείται. Η άποψη που 
απαντάται συχνά ότι οι φτωχοί είναι άνθρωποι χωρίς εργασιακό ήθος είναι 
σαφώς λανθασμένη. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να πάει κανείς στην άλλη άκρη 
και να υποθέσει ότι δεν υπάρχει κανείς με ανεπαρκή επιθυμία για εργασία ή 
ότι δεν είναι δυνατόν ορισμένες κυβερνητικές πολιτικές να αποδυναμώνουν τα 
κίνητρα για εργασία. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα κατά τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής 
κοινωνικής πολιτικής προέρχεται από το γεγονός ότι πολλοί από εκείνους που 
συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία ή στη λήψη αποφάσεων, από όλες 
τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, συχνά επικεντρώνονται σε μια ή σε 
μερικές μόνο αιτίες φτώχειας. Η Αριστερά τείνει να επικεντρώνει την προσοχή 
της στο πρόβλημα της ανεργίας, ενώ η Δεξιά τείνει να πιστεύει ότι οι άνθρω
ποι δεν αξιολογούν την εργασία όσο θα έπρεπε. Αυτό όμως που συνήθως 
διαφεύγει της προσοχής είναι ότι ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι εκτιμούν 
την εργασία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από το ύψος του ημερομισθίου κα
θώς και από τις συνθήκες εργασίας. 

Ας δούμε όμως λεπτομερέστερα μερικές από τις σημαντικότερες αι
τίες φτώχειας. 

Είναι σχεδόν γενική η άποψη ότι η ανεπαρκής ζήτηση για εργασία 
είναι ένας από τους λόγους που: (α) εμποδίζει την απασχόληση όλων εκείνων 
που είναι ικανοί και πρόθυμοι να προσφέρουν την εργασία τους, (β) πιέζει 
προς τα κάτω το ημερομίσθιο αυτών που εργάζονται, και (γ) αυξάνει τη με
ρική απασχόληση, πιέζοντας προς τα κάτω τις ώρες εργασίας. Δύο είναι οι 
συνέπειες όλων αυτών: υψηλή ανεργία και χαμηλά εισοδήματα από εργασία. 
Με αυτό τον τρόπο, η ελλειμματική ζήτηση για εργασία ωθεί σιγά-σιγά πολλά 
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άτομα, ανέργους και εργαζόμενους, κάτω από τη γραμμή φτώχειας, κυρίως ό

σους είναι σε μερική ή εποχική απασχόληση, χωρίς άλλα εισοδήματα (Harvey, 

1989- Harrison and Bluestone, 1990- Rose, 1994- και Wilson, 1996). 

Για να θεωρείται κάποιος άνεργος πρέπει να είναι ικανός, πρόθυμος 

να εργασθεί με το τρέχον ημερομίσθιο, αλλά να μην μπορεί να το βρει. Κά

ποιος μπορεί να είναι άνεργος με αυτή την έννοια, μόνο εάν υπάρχει ανεπαρ

κής ζήτηση για εργασία με το τρέχον ημερομίσθιο. Σε μια σύγχρονη πολιτι

σμένη κοινωνία, η ενίσχυση της ζήτησης για εργασία μπορεί να επιδιώκεται 

με όλα τα μέσα που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εκτός 

από την εκτόπιση των ατόμων κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. 

Γιατί το τελευταίο όχι μόνο αντίκειται στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

αλλά και υποσκάπτει την κοινωνική συνοχή. 

Μερικοί νεοκλασικοί οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι η ανεργία είναι 

προσωρινό φαινόμενο. Υποστηρίζουν ότι αυτό που εμφανίζεται ως ανεργία 

στην πραγματικότητα οφείλεται στους ανθρώπους που επιλέγουν να μην που

λήσουν την εργασία τους με το τρέχον ημερομίσθιο, ίσως επειδή ψάχνουν για 

μια καλύτερη δουλειά, κάνοντας την ανεργία τους «ανεργία τριβής». Όταν η 

ζήτηση για εργασία είναι χαμηλή, το ημερομίσθιο πέφτει μέχρι να φθάσει ένα 

επίπεδο ισορροπίας στο οποίο όλοι όσοι είναι πρόθυμοι να εργασθούν μπο

ρούν να βρουν δουλειά (Munday, 1996). 

Αλλά ακόμα και αν υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο ισορροπίας, δεν υπάρ

χει κανένας λόγος να πιστέψει κανείς ότι το ημερομίσθιο ισορροπίας θα είναι 

πάνω από τη γραμμή φτώχειας. Επομένως, δεν πρέπει να διαφεύγει της προ

σοχής εκείνων που διαμορφώνουν την κοινωνική πολιτική ότι δεν υπάρχει κα

μία οικονομική θεωρία που να εξασφαλίζει ότι όλοι όσοι θέλουν να εργασθούν 

θα μπορούν να βρουν δουλειά που να πληρώνει πάνω από τη γραμμή φτώ

χειας. Στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση 

επειδή χρειάζονται τη δουλειά για να επιβιώσουν, ενώ, αντίθετα, οι κάτοχοι 

των φυσικών πόρων δεν έχουν ανάγκη τους εργαζόμενους για να επιβιώσουν. 

Η μειωμένη δύναμη αγοράς των εργαζομένων εξηγεί σε σημαντικό βαθμό 

την τάση των ημερομισθίων να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Αν επιπλέον 

ληφθεί υπόψη η μεγάλη εισροή παράνομων οικονομικών μεταναστών στην Ελ

λάδα, η πίεση των ημερομισθίων προς τα κάτω γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. 

Η οικονομική θεωρία προβλέπει ότι τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο 

ανθρωπίνου κεφαλαίου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση 

περισσότερων ωρών εργασίας και πιο καλοπληρωμένης δουλειάς. Το ανθρώ

πινο κεφάλαιο αναφέρεται στις επιδεξιότητες, τις γνώσεις, και τις ικανότητες 
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που κάνουν τους ανθρώπους αποτελεσματικότερους και πιο παραγωγικούς 

στη δουλειά τους (Becker, 1993- και Ehrenberg and Smith, 1994). Τόση είναι 

η σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου που ο Atkinson (1993β) έγραφε ότι 

οι άνθρωποι με μειωμένες γνώσεις και επιδεξιότητες καταλήγουν είτε άνεργοι 

είτε απασχολούμενοι σε κακοπληρωμένες δουλειές. Θα πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί ότι, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες, στην Ελλά

δα η ανεργία μεταξύ των ατόμων με λιγότερα έτη εκπαίδευσης είναι συγκρι

τικά χαμηλότερη. 

Μερικοί άνθρωποι είναι από φυσική άποψη ανήμποροι να κρατήσουν 

μια δουλειά και συνεπώς να μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα προς 

επιβίωση, λόγω μεγάλης ηλικίας ή αναπηρίας. Η αναπηρία μπορεί να είναι 

σωματική ή διανοητική, μπορεί να προέρχεται από μειονέκτημα γέννησης ή 

από τραυματισμό, αλλά περιλαμβάνει και αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή δια

νοητικές ασθένειες. Παρότι αυτή είναι ίσως η πιο ευρέως γνωστή και η πιο 

αποδεκτή αιτία φτώχειας, υπάρχει μια σημαντική γκρίζα περιοχή όσον αφορά 

τον βαθμό αναπηρίας που κάποιος πρέπει να έχει για να θεωρηθεί ανίκανος 

για εργασία (Dolgoff et al., 1993). 

Άλλη αιτία φτώχειας θα μπορούσε να είναι οι οικογένειες με ένα γο

νέα, επειδή οι μόνοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν χρόνο από 

τη φροντίδα των παιδιών τους προκειμένου να εργασθούν. Ιδίως σε μονογο-

νεϊκές οικογένειες που έχουν παιδί ή παιδιά νηπιακής ηλικίας, ο γονιός αντι

μετωπίζει μια κατάσταση όπου η ανατροφή των παιδιών του ισοδυναμεί πράγ

ματι με εργασία πλήρους απασχόλησης, απορροφώντας ολόκληρο σχεδόν το 

σύνολο του διαθέσιμου χρόνου του. Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία κατά πόσο 

αυτή θα έπρεπε, ή όχι, να θεωρηθεί ως μια από τις βασικές αιτίες φτώχειας 

(Mishel and Bernstein, 1994- Garfinkel and McLanahan, 1986· και Mayer, 1997). 

Εάν η μονογονεϊκότητα είναι πράγματι αιτία φτώχειας, τότε ίσως η πραγματι

κή αιτία είναι οι λόγοι που κάνουν τους ανθρώπους να γίνονται μόνοι γονείς. 

Είναι άραγε άνθρωποι που βρίσκονται σε ατυχείς περιστάσεις ή άνθρωποι οι 

οποίοι συνειδητά έχουν επιλέξει τη μονογονεϊκότητα; 

Το εργασιακό ήθος ή η εργασιακή αντίληψη είναι ανεπαρκής σε με

ρικούς ανθρώπους και αυτό αποτελεί μια βασική αιτία φτώχειας. Αυτή η άπο

ψη είναι πλατιά διαδεδομένη μεταξύ των εργαζομένων, μερικές φορές μάλι

στα, σε υπερβολικό ίσως βαθμό. Άνθρωποι υγιείς και με σωματική ακεραιό

τητα πιθανόν να επιλέξουν να μην εργασθούν, επειδή θα προτιμούσαν να μεί

νουν στο σπίτι. Άτομα που επιλέγουν να μην εργάζονται δεν θεωρούνται ότι 

αποτελούν μέρος του «εργατικού δυναμικού», επειδή οικειοθελώς επέλεξαν 
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να μη συμμετέχουν σε αυτό με το τρέχον επίπεδο του ημερομισθίου. Αυτό υπο

δηλώνει ότι, εάν το τρέχον ημερομίσθιο ήταν σε υψηλότερα επίπεδα και οι 

συνθήκες εργασίας καλύτερες, μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να αποφάσιζαν δια

φορετικά. 

Οι πολιτικές που είναι σχεδιασμένες με μονοσήμαντο τρόπο για να 

αναπτύξουν το εργασιακό ήθος σε τέτοιο βαθμό, ώστε να κάνουν τους εργα

ζόμενους να δεχθούν δουλειές απόλυτης φτώχειας, δεν θα περιορίσουν το 

ποσοστό του πληθυσμού που υποφέρει από την ακραία φτώχεια και δεν είναι 

σε θέση να καλύψει ακόμα και τις πλέον στοιχειώδεις ανάγκες του, όπως εί

ναι φαγητό, ένδυση, στέγη και υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, οι πολιτικές 

αυτές υποδηλώνουν ότι η ευθύνη για την ακραία φτώχεια ανήκει στους φτω

χούς και συνεπώς αυτές συμβάλλουν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση. Αυτό με τη σειρά του έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο 

για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειες τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει 

τις δυνατότητες τους να βρουν εργασία προκειμένου να βγουν από τη φτώ

χεια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην εκτιμούν πολύ 

την εργασία, όχι επειδή τους λείπει το εργασιακό ήθος ούτε επειδή οι εναλ

λακτικές επιλογές που διαθέτουν είναι ελκυστικότερες, αλλά επειδή οι διαθέσι

μες δουλειές δεν είναι ικανοποιητικές ή μερικές φορές δεν υπάρχουν καθόλου. 

2.3. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

Η πολυπλοκότητα του υπάρχοντος συστήματος και η αποτυχία του να 

εξαλείψει την ακραία φτώχεια υποδηλώνουν ότι θα ήταν ίσως καλύτερα να 

εγκαταλειφθεί αυτό το σύστημα και στη θέση του να εισαχθεί ένα γενικευμέ

νο σχήμα στήριξης ενός ελάχιστου εισοδήματος για όλους. 

Σε αυτό το τμήμα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους το ελά

χιστο εγγυημένο εισόδημα είναι η πιο αποτελεσματική, και ολοκληρωμένη πο

λιτική κατά της φτώχειας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί να εξαλεί

ψει τη φτώχεια μέχρι το εισοδηματικό αυτό επίπεδο, ανεξάρτητα από την αι

τία που την προκαλεί. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 

όπως το βασικό εγγυημένο εισόδημα, το εισόδημα του πολίτη, ο αρνητικός 

φόρος εισοδήματος, το κοινωνικό μέρισμα και άλλα. Παρά τις διαφορές που 

υπάρχουν μεταξύ τους, όλες αυτές οι παραλλαγές αποτελούν μια αφορολό

γητη εισοδηματική εξασφάλιση, αφού παρέχουν μια εγγύηση ότι κανενός το 

εισόδημα δεν θα πέσει κάτω από μια γραμμή φτώχειας ή ακραίας φτώχειας, 
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ανάλογα με το πού θέτει κάποιος τη γραμμή. Το επίπεδο της εγγύησης ορί

ζεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Παράλληλα 

όμως εξασφαλίζουν ότι όσο περισσότερο εργάζεται κάποιος έξω από το σπίτι, 

τόσο βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση. 

Πολύ συχνά οι άνθρωποι εννοούν διαφορετικά πράγματα όταν μιλούν 

για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κοινό σε όλες τις έννοιες είναι ότι χορη

γείται ένα ελάχιστο εισόδημα σε συνεχή βάση, το οποίο μπορεί να ποικίλλει, 

ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ηλικία και τις άλλες πηγές 

εισοδήματος. Πάνω απ' όλα όμως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εξαρτάται 

από τους σκοπούς που προτίθεται να υπηρετήσει. Για πολλούς, σκοπός του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι να αυξήσει τα κίνητρα για εργασία, 

να μειώσει το διαχειριστικό κόστος και την πολυπλοκότητα του τρέχοντος 

συστήματος. Για άλλους, ο στόχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

είναι να θεσμοθετηθεί ένα ελάχιστο εισόδημα που να μην στιγματίζει κοι

νωνικά εκείνους που δικαιούνται ένα ελάχιστο βασικό εισόδημα, ανεξάρτητα 

από την προσπάθεια για εργασία, για όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

Είναι φανερό ότι τόσο διαφορετικοί αντικειμενικοί στόχοι δεν μπορούν 

να ικανοποιηθούν από ένα και το αυτό σύστημα εγγυημένου εισοδήματος, 

αφού οι στόχοι της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της αναδιανομής 

του εισοδήματος είναι συχνά αντικρουόμενοι μεταξύ τους. 

Οι σύγχρονες προτάσεις για ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα παίρ

νουν συνήθως δύο βασικές μορφές που αντικατοπτρίζουν τους δύο διαφορε

τικούς σκοπούς που προαναφέρθηκαν καθώς και έναν απεριόριστο αριθμό 

παραλλαγών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Η μια μορφή είναι το βασικό 

εισόδημα και η άλλη είναι ο αρνητικός φόρος εισοδήματος. 

2.3.7. Βασικό εισόδημα 

Μια μορφή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι το λεγόμενο 

βασικό εισόδημα ή εισόδημα του πολίτη ή κοινωνικό μέρισμα. Η προσέγγιση του 

βασικού εισοδήματος για την παροχή ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

πήρε την κλασική της μορφή από τον οικονομολόγο Robert Theobald (1965). 

Με βάση αυτή τη μορφή, όλοι οι ενήλικοι πολίτες, ανεξαρτήτως εισο

δήματος, λαμβάνουν ένα αφορολόγητο επίδομα από την κυβέρνηση που είναι 

επαρκές για τις βασικές ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους, όταν 

αυτό αποσκοπεί στην εξάλειψη της φτώχειας, ή είναι σε χαμηλότερο επίπεδο 

όταν αποσκοπεί στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και μόνο. Το εισόδημα 
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από όλες τις άλλες πηγές μπορεί να φορολογείται είτε με ένα και μόνο συ

ντελεστή, για απλοποίηση της φορολογίας, είτε με μια κλίμακα συντελεστών 

οι οποίοι θα αυξάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων, όπως είναι η φορο

λογική κλίμακα του ελληνικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Το Διάγραμμα 1 δείχνει πώς λειτουργεί το βασικό εισόδημα ή κοινωνι

κό μέρισμα. Για λόγους παρουσίασης, υποθέτουμε ότι το εισόδημα φορολο

γείται με ένα συντελεστή 40% και αγνοούμε τους άλλους οριακούς συντελε

στές. Υποθέτουμε ότι τα υπάρχοντα κοινωνικά επιδόματα και οι παροχές εισο

δηματικής στήριξης αντικαθίστανται από μια και μόνη πληρωμή στα νοικοκυ

ριά, το ποσό της οποίας εξαρτάται από το μέγεθος και τη σύνθεση του νοι

κοκυριού. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ένα είδος κοινωνικού μερίσματος το ο

ποίο πληρώνεται αυτόματα στα νοικοκυριά και είναι αφορολόγητο, αντιπρο

σωπεύοντας έτσι ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Όλες οι φορολογικές 

παροχές καταργούνται και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβάλ

λεται σε όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από άλλες πηγές πλην του κοι

νωνικού μερίσματος. Το διάγραμμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το εισό-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Μια μορφή βασικού εισοδήματος 

ο 
Q. 

*ο 
θ-
> Ο 
Η 

Η 

Ι σ 3 . 

er 
ΙΟ ^Ο 
Ο 

LU 

Α 

σ 
η . 

'9 er •É κ> 

σ ö 
m ω 

Διαγώνιος / 

/ / 
/ 

/ / / ~ / ^-^ 
/ ^^^ / ^,— 

/ ^^^ y ^^*^ 
Β / ^ ^ 

/ -*^ 

---— / 
/ 

^—"^ • 
_ ^ — • / / / / / / / 

/ 

/ 
/ ,' / / / 

/ 
ι - -

Σημείο 
εξισορρόπησης 
(εγγύηση=φόρος) 

- ^ Δ 

Ο Εισόδημα πριν τον φόρο 

27 



δημα μετά από τον φόρο εξαρτάται από το εισόδημα πριν τον φόρο και από 

το βασικό εισόδημα. 

Στην περίπτωση που δεν υπήρχε κανένα σύστημα φόρου ή κοινωνικού 

μερίσματος, η οικογένεια θα βρισκόταν πάνω στη διακεκομμένη γραμμή του 

διαγράμματος, δηλαδή τη διαγώνιο, όπου το εισόδημα πριν τον φόρο ισούται 

με το εισόδημα μετά τον φόρο. Με το σύστημα του βασικού εισοδήματος, η οι

κογένεια λαμβάνει ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα ίσο με την απόσταση ΟΑ 

στο διάγραμμα. Καθώς το εισόδημα αυξάνεται, ένα μέρος της αύξησης πη

γαίνει για φόρο με αποτέλεσμα το καθαρό εισόδημα να αυξάνει πιο αργά από 

το ακαθάριστο εισόδημα. Γι' αυτό και η κλίση της γραμμής ΑΔ είναι μικρότερη 

από την κλίση της διαγωνίου. Σε κάποιο επίπεδο εισοδήματος, που είναι το ΟΓ 

στο διάγραμμα, το ποσό του φόρου που καταβάλλει η οικογένεια είναι ίσο με 

το κοινωνικό μέρισμα που λαμβάνει. Κάτω από αυτό το επίπεδο εισοδήματος η 

οικογένεια έχει να λαμβάνει κοινωνικό μέρισμα από το κράτος, και πάνω από 

αυτό το επίπεδο η οικογένεια συμβάλλει στα φορολογικά έσοδα του κράτους. 

2.3.2. Αρνητικός φόρος εισοδήματος 

Η μορφή που συνήθως χρησιμοποιείται περισσότερο από ανθρώπους 

που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην απλοποίηση του συστήματος και τα 

κίνητρα για εργασία είναι ο αρνητικός φόρος εισοδήματος. Αυτός συνεπάγε

ται την πληρωμή ενός ποσού από το κράτος στα άτομα ή τα νοικοκυριά που 

βρίσκονται κάτω από ένα επίπεδο εισοδήματος, σε αντίθεση με τους θετικούς 

φόρους εισοδήματος που πληρώνονται στην κυβέρνηση από πρόσωπα που 

διαθέτουν εισοδήματα μεγαλύτερα από ένα ορισμένο επίπεδο. 

Ο αρνητικός φόρος εισοδήματος ήταν αρχικά σύλληψη του Αμερικα

νού οικονομολόγου George Stingier (1946), ως ένας άλλος τρόπος για να επι

τευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της θεσμοθέτησης του ελάχιστου ημερομι

σθίου. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Milton Friedman (1962) προχώρησε σε πα

ραπέρα επεξεργασία του αρνητικού φόρου εισοδήματος για να τον προτείνει 

ως μια συνολική εναλλακτική ολόκληρου του συστήματος κοινωνικής βοή

θειας και των προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης. 

Ο αρνητικός φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τρεις βασικές παραμέ

τρους: την εισοδηματική εγγύηση, τον συντελεστή μείωσης και το σημείο 

εξισορρόπησης. 

Ας υποθέσουμε ότι κατασκευάσθηκε ένα σύστημα αρνητικού φόρου 

εισοδήματος με ετήσια εγγύηση 10.000 ευρώ για μια οικογένεια τεσσάρων 

ατόμων (ένα ζευγάρι με δύο παιδιά) και συντελεστή μείωσης 40%. Τότε το 
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σημείο εξισορρόπησης, που προκύπτει από τη διαίρεση του πρώτου με το 

δεύτερο, είναι 25.000 ευρώ. 

Η εγγύηση είναι το μέγιστο επίπεδο της εισοδηματικής ενίσχυσης που 

λαμβάνει η οικογένεια. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση 

της οικογένειας. Το ποσό της εγγύησης για οικογένειες διαφορετικού μεγέ

θους και σύνθεσης προκύπτει από την εφαρμογή μιας κλίμακας ισοδυναμίας. 

Σε αυτό το παράδειγμα, εάν η οικογένεια δεν έχει καθόλου άλλα εισοδήματα, 

τότε το επίπεδο της ενίσχυσης είναι 10.000 ευρώ. 

Ο συντελεστής μείωσης ενεργοποιείται όταν μια οικογένεια έχει και 

άλλα εισοδήματα, εκτός από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ο συντελε

στής μείωσης του 40% δείχνει ότι για κάθε ευρώ που κερδίζει η οικογένεια 

από άλλα εισοδήματα θα χάνει 40 λεπτά από την εγγύηση. Για παράδειγμα, 

αν κέρδιζε 2.500 ευρώ, τότε η εγγύηση θα μειωνόταν κατά 1.000 ευρώ (δη

λαδή 40% χ 2.500) και θα έφθανε ένα συνολικό εισόδημα 11.500 ευρώ μετά 

από τον φόρο (δηλαδή 2.500 - 1.000 + 10.000 ευρώ). 

Το επίπεδο του σημείου εξισορρόπησης είναι το μέγιστο επίπεδο ει

σοδήματος μέχρι το οποίο η οικογένεια μπορεί να λαμβάνει οικονομική ενί

σχυση. Το σημείο εξισορρόπησης, όπως και το επίπεδο της εγγύησης, μπορεί 

να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας και τη σύνθεση της. Αν 

η οικογένεια αύξανε τα ιδιωτικά της εισοδήματα σε 10.000 ευρώ, τότε η πα

ροχή θα μειωνόταν κατά 40%, σε 6.000 ευρώ, και το εισόδημα της μετά τον 

φόρο θα έφθανε τα 16.000 ευρώ (δηλαδή 10.000 - 4.000 + 10.000 ευρώ). Αν 

όμως κέρδιζε 25.000 ευρώ, τότε δεν θα έπαιρνε καμία καθαρή παροχή και έτσι 

το εισόδημα της μετά τον φόρο θα έφθανε τα 25.000 ευρώ (δηλαδή 25.000 

- 10.000 + 10.000 ευρώ). Συνεπώς, το σημείο εξισορρόπησης είναι 25.000 ευ

ρώ, πάνω από το οποίο το άτομο συνεισφέρει στην Πολιτεία, ενώ κάτω από 

αυτό λαμβάνει εισοδηματική ενίσχυση από αυτήν. 

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 

θα μπορούσε να αντικαταστήσει ένα μέρος του φορολογικού και επιδοματι

κού συστήματος με μια απλή καταρχήν εξίσωση: 

Εισόδημα μετά τον φόρο = προσωπικά εισοδήματα χ (1 - συντελεστής 

μείωσης) + εγγύηση. 

Όταν τα άλλα προσωπικά εισοδήματα είναι μικρότερα από το σημείο 
εξισορρόπησης, τότε το μέρος της εγγύησης που λαμβάνει ο δικαιούχος για 

να συμπληρώσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα βγαίνει από την εξίσωση: 

Χορηγούμενη ενίσχυση = εγγύηση - προσωπικά εισοδήματα χ 

συντελεστής μείωσης. 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η οικογένεια βελτιώνει συνεχώς 
τη θέση της καθώς αυξάνονται τα ιδιωτικά της εισοδήματα, και δεν βασίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στο ελάχιστο εισόδημα που παρέχει η κοινωνική πολι
τική του κράτους. Με αυτό τον τρόπο, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δεν 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για εργασία και δεν προκαλεί παγίδα ανεργίας. 

Κάτω από το σύστημα αρνητικού φόρου εισοδήματος, υπάρχει πάντα 
ένα κίνητρο που παροτρύνει τους δικαιούχους να προσπαθήσουν και να κερ
δίσουν περισσότερο εισόδημα, πέρα από το συμπλήρωμα που χορηγεί η Πο
λιτεία. Ωστόσο, ο αρνητικός φόρος δεν είναι δυνατό να εξαλείψει τη φτώχεια 
από μόνος του, εκτός και αν το επίπεδο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα
τος τεθεί στη γραμμή φτώχειας. Στην περίπτωση που αυτό είναι μικρότερο 
από τη γραμμή φτώχειας, τότε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποσκοπεί 
στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και μόνο. 

Συχνά υποστηρίζεται ότι, προκειμένου να διατηρηθεί ένα κίνητρο για 
περισσότερη προσπάθεια και αναζήτηση άλλων εισοδημάτων, η εγγύηση του 
αρνητικού φόρου εισοδήματος μπορεί να σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να είναι 
χαμηλότερα από το κατώφλι της φτώχειας. Ο αρνητικός φόρος μπορεί ωστό
σο να μειώσει το βάθος της φτώχειας, εάν το επίπεδο της εγγύησης ορισθεί 
σε επίπεδο υψηλότερο από τα υπάρχοντα προγράμματα κοινωνικής βοήθειας 
που λειτουργούν ως τελευταίο καταφύγιο. 

Εκείνο που είναι κρίσιμο στη στρατηγική κατά της φτώχειας μέσω του 
αρνητικού φόρου εισοδήματος είναι η πίστη ότι η ενίσχυση των κινήτρων για 
δουλειά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσφορά εργασίας και - εφόσον υπάρ
χουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας - θα προκαλέσει μείωση της φτώχειας και 
χαμηλότερα επίπεδα δημοσίων δαπανών. Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατη
γικής αυτής είναι να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση του αρνητικού φόρου εισο
δήματος στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτό θα 
εξασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι του αρνητικού φόρου εισοδήματος δεν θα πλη
ρώσουν φόρους και, με αυτό τον τρόπο, το συνδυασμένο αποτέλεσμα του συ
ντελεστή μείωσης και του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος δεν θα δημι
ουργήσουν αντικίνητρα για εργασία. Όμως, ο στόχος αυτός είναι πολύ δύσκο
λο να επιτευχθεί, αφού η εγγύηση του αρνητικού φόρου εισοδήματος βασίζε
ται στην οικογενειακή μονάδα, ενώ ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 
βασίζεται στο άτομο. 

Μερικοί οικονομολόγοι και αναλυτές της πολιτικής κατά της φτώχειας 
θεωρούν ότι ο οικονομικότερος τρόπος για την εξάλειψη της φτώχειας θα ήταν 
να ορισθεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο επίπεδο της γραμμής φτώ-
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χειας και να φορολογούνται όλα τα άλλα εισοδήματα με 100% μέχρι τη γραμ
μή της φτώχειας (J. Ε. Meade, 1978). Το μειονέκτημα όμως είναι ότι, αν συνέ
βαινε κάτι τέτοιο, θα καταργούσε κάθε οικονομικό κίνητρο για να πιάσει κά
ποιος μια δουλειά η οποία θα απέφερε εισόδημα μικρότερο από τη γραμμή 
της φτώχειας. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος είναι ο φορολογικός συντελεστής 
που επιβάλλεται στα άλλα εισοδήματα, τόσο μικρότερο θα ήταν το κίνητρο 
για να πιάσει κάποιος μια δουλειά που θα πλήρωνε πάνω από τη γραμμή φτώ
χειας, αλλά πολύ κοντά σε αυτήν. Και αυτό επειδή το τελικό εισόδημα μετά 
τον φόρο δεν θα ήταν σημαντικά περισσότερο από το επίπεδο της εγγύησης. 

2.4. Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

Το επίπεδο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και ο συντελεστής 
μείωσης θα μπορούσαν να ορισθούν στο επίπεδο της γραμμής φτώχειας ή 
της γραμμής ακραίας φτώχειας, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις δημο
σιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα. 

Και οι δύο μορφές ελάχιστου εγγυημένου εισόδημα απευθύνονται 
συνήθως στον ενεργό πληθυσμό. Δεν μεταβάλλουν το σύστημα των οικονομι
κών ενισχύσεων που αφορά τα άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, επει
δή συχνά το σύστημα ενίσχυσης των ηλικιωμένων αποτελεί τμήμα ενός χωρι
στού πακέτου κοινωνικής πολιτικής που επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά αυτής της ηλικίας. 

Ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που χορηγείται με τη μορφή του 
βασικού εισοδήματος δεν έχει ούτε συντελεστή μείωσης ούτε επίπεδο εξι
σορρόπησης. Παρέχεται αφορολόγητο και το δικαιούται κάθε άτομο και οικο
γένεια, δηλαδή πλούσιοι και φτωχοί. Επίσης, θα μπορούσε να ποικίλλει ανάλο
γα με το μέγεθος της οικογένειας, τον τύπο της οικογένειας ή άλλα δημογρα
φικά χαρακτηριστικά. 

Το καθαρό πρόσθετο κόστος της εισαγωγής ενός ελάχιστου εγγυημέ
νου εισοδήματος θα μπορούσε να καλυφθεί με διάφορους τρόπους, όπως 
είναι: 

• Η κατάργηση ενός μέρους από τα τρέχοντα προγράμματα κατά της 
φτώχειας τα οποία υπερκαλύπτονται από το ελάχιστο εγγυημένο εισό
δημα. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση του διαχειριστικού κόστους 
όλων αυτών των προγραμμάτων. 

• Οι φόροι εισοδήματος, υπεραξίας, κληρονομιών, περιουσίας, ή έμμε
σοι φόροι. 
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• Η κατάργηση φορολογικών απαλλαγών, εξαιρέσεων και άλλων φορο

λογικών προνομίων τα οποία ευνοούν τις ανώτερες εισοδηματικές 

τάξεις, χωρίς να έχουν καμία οικονομική ή κοινωνική αιτιολογική βάση. 

Όσο πιο προοδευτικό είναι το σύστημα φορολογίας που χρηματοδοτεί 

το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και όσο πιο αντίστροφα προοδευτική είναι 

η κατανομή των φορολογικών δαπανών και προνομίων που θα καταργηθούν, 

τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εισοδηματική αναδιανομή που θα επιφέρει η πα

ροχή του εγγυημένου εισοδήματος. 

Το βασικό εισόδημα αποφέρει τα ίδια οφέλη σε όλους και κατόπιν 

προσπαθεί να στοχεύσει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επιλέγοντας 

τους φόρους και προσαρμόζοντας τους φορολογικούς συντελεστές με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η χρηματοδότηση του προγράμματος να γίνει κυρίως από τις 

υψηλότερες εισοδηματικές τάξεις. 

Σημαντικό πλεονέκτημα του βασικού εισοδήματος είναι ότι, αφού η εγ

γύηση δίνεται σε όλους, δεν αποτελεί στίγμα για τους φτωχούς. Ως αποτέλε

σμα, περισσότεροι φτωχοί και ίσως όλοι όσοι το δικαιούνται θα είναι πρόθυ

μοι να πάρουν αυτή την εισοδηματική ενίσχυση, αφού κανένας δεν πρόκειται 

να τους κατηγορήσει π.χ. για τεμπέληδες, όπως συμβαίνει πολλές φορές με 

το επίδομα ανεργίας. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η απλοποίηση 

του συστήματος φορολογίας-επιδομάτων και η συνεπαγόμενη μείωση του δια

χειριστικού κόστους, στην περίπτωση που εξαλείφονται άλλα προγράμματα 

εισοδηματικής στήριξης, πιστώσεις φόρου, φορολογικές απαλλαγές, εξαι

ρέσεις κ.ά. 

Αφού, τόσο με το βασικό εισόδημα όσο και με τον αρνητικό φόρο ει

σοδήματος, επικαλύπτεται το υπάρχον σύστημα στήριξης των χαμηλότερων 

εισοδηματικών τάξεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα θα πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευαίσθητο 

στις μεταβολές του εισοδήματος καθώς και της οικογενειακής διάρθρωσης. 

Το βασικό εισόδημα είναι μοναδικό από αυτή την άποψη, αφού η μέγιστη ενί

σχυση χορηγείται πάντοτε σε όλο τον πληθυσμό, και ο σχεδιασμός μπορεί να 

μένει αμετάβλητος για κάθε τύπο οικογένειας. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές 

οικονομίες σε όρους διαχειριστικού κόστους. 

Τα μειονεκτήματα του βασικού εισοδήματος είναι ότι αυξάνει το επίπε

δο της φορολογικής επιβάρυνσης και μέσω αυτής ενισχύονται τα αντικίνητρα 

της φορολογίας για εργασία, για αποταμίευση και για επενδύσεις. Υπάρχει 

επίσης ένα αξιοσημείωτο πολιτικό μειονέκτημα: θεωρείται μάλλον πολιτικά 

άστοχο αν όχι και άκομψο, να αποστέλλονται πολυάριθμες επιταγές σε οικο-
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γένειες υψηλών και μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίες μετά να ξαναπληρώνουν 

τα επιδόματα αυτά μέσα από υψηλότερους φόρους. Ίσως αυτός να είναι ο 

σημαντικότερος λόγος για τον οποίο καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει 

εφαρμόσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με τη μορφή του βασικού εισο

δήματος. Και αυτό παρότι το βασικό εισόδημα θεωρείται η καλύτερη μορφή 

εγγυημένου εισοδήματος, τόσο από άποψη οικονομικής αποτελεσματικότητας 

όσο και διαχειριστικού κόστους. 

Με τη μορφή του αρνητικού φόρου εισοδήματος, το ελάχιστο εγγυη

μένο εισόδημα γίνεται πιο αναδιανεμητικό από το βασικό εισόδημα, αφού 

οικονομική ενίσχυση παίρνουν μόνο τα φτωχότερα στρώματα και ειδικότερα 

μόνο όσοι έχουν εισοδήματα μικρότερα από το σημείο εξισορρόπησης. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο ο αρνητικός φόρος εισοδήματος απαιτεί πολύ 

μικρότερες δημόσιες δαπάνες από όσες ένα βασικό εισόδημα ίσης γενναιο

δωρίας. Επομένως, θα χρειασθούν μικρότερες φορολογικές αυξήσεις και 

μικρότερη εξοικονόμηση άλλων δημόσιων δαπανών για τη χρηματοδότηση 

του. Αυτό σημαίνει ότι, για να είναι ευαίσθητο στις διακυμάνσεις του διαθέ

σιμου εισοδήματος κατά τη διάρκεια του χρόνου, ένα σύστημα αρνητικού φό

ρου εισοδήματος πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις εισοδηματι

κές διακυμάνσεις σε οικογενειακό επίπεδο, ώστε η εγγύηση να χορηγείται 

όταν και όπου χρειάζεται, χωρίς ούτε ελλιπείς πληρωμές αλλά ούτε και σπα

τάλες. Ο κίνδυνος αυτός είναι κάτι περισσότερο από υπαρκτός. Επίσης, αφού 

εφαρμόζεται έλεγχος του οικογενειακού εισοδήματος, η διαχείριση του συ

στήματος πρέπει να είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της οικογενειακής διάρ

θρωσης. Για να επιτευχθεί αυτό, ο αρνητικός φόρος εισοδήματος συνεπάγε

ται υψηλά διαχειριστικά έξοδα. 

2.5. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αιτίες φτώχειας 

Το εγγυημένο εισόδημα θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά για 

τον περιορισμό της φτώχειας, όταν η αιτία που την προκαλεί είναι η ελλειμμα

τική ζήτηση για εργασία. Αντίθετα με το ελάχιστο ημερομίσθιο, το εγγυημένο 

εισόδημα δεν θα έχει μια άμεση αρνητική επίδραση στη ζήτηση για εργασία. 

Επιπλέον, αντιμετωπίζει το πρόβλημα που συνεπάγεται η παγίδα του επιδόμα

τος ανεργίας, αφού δεν ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να μείνουν εκτός 

εργασίας, ούτε να αφήνουν το επίδομα ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρουν 

οποιαδήποτε δουλειά. Το άτομο που βρίσκεται στην ανεργία πρέπει να στε

ρηθεί ολόκληρο το επίδομα για να πιάσει δουλειά, και διακινδυνεύει να μην 

μπορέσει να πάρει πίσω το επίδομα ανεργίας στην περίπτωση που δεν εκπλη-

33 



ρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εξα
σφαλίζει ότι, όσο περισσότερο κάποιος εργάζεται, τόσο περισσότερα εισοδή
ματα αποκομίζει, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι κανένας δεν φοβάται μήπως 
βρεθεί σε πλήρη ανέχεια. Το τελευταίο, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί 
όταν ένας άνεργος στερηθεί για κάποιο λόγο το επίδομα ανεργίας. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί να το βρουν ελκυστικό εκεί
νοι που πιστεύουν ότι η φτώχεια προέρχεται κυρίως από κάποια αδυναμία, 
φυσική ανικανότητα ή από μονογονεϊκές οικογένειες. Το εγγυημένο εισόδημα 
προστατεύει από την απόλυτη ένδεια το κάθε άτομο που δεν μπορεί να 
εργασθεί για οποιονδήποτε από αυτούς ή άλλους λόγους. Και οι απόμαχοι 
της εργασίας θα μπορούσαν να βοηθηθούν σημαντικά από το ελάχιστο εισό
δημα, αλλά και να είναι σίγουροι ότι, όσο μεγαλύτερα είναι τα προσωπικά 
τους εισοδήματα, τόσο καλύτερη θα είναι η οικονομική τους κατάσταση. Με
ρικοί έχουν προτείνει τον συνδυασμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
με το συνταξιοδοτικό σύστημα. Το εγγυημένο εισόδημα θα μπορούσε να εξα
λείψει το ενδεχόμενο κάποιος που δεν έχει (αρκετό) εισόδημα να μείνει χωρίς 
οικονομική ενίσχυση, όπως συμβαίνει συχνά με το υπάρχον σύστημα. Π.χ., κά
ποιος που πραγματικά δεν είναι σε θέση να εργασθεί, αλλά που δεν ικανο
ποιεί τα κριτήρια κανενός από τα προγράμματα φτώχειας του υπάρχοντος συ
στήματος, θα είχε την εγγύηση μιας οικονομικής βοήθειας από ένα σύστημα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Η ανεπάρκεια του ανθρώπινου κεφαλαίου ως αιτία φτώχειας δεν αντι
μετωπίζεται από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πράγματι, δεν κάνει πολλά 
πράγματα για να αυξήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο, αφού δίνει μόνο οικονομική 
στήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών επιβίωσης. Αντιμετωπίζονται ωστό
σο σε ένα βαθμό τα συμπτώματα αυτής της αιτίας, δηλαδή η φτώχεια που 
προκαλεί. Και κάτι ακόμα περισσότερο. Στον βαθμό που οι άνθρωποι εξασφα
λίζουν τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, είτε εργάζονται είτε όχι, θα μπορούσαν 
να είναι σε θέση να αφιερώσουν περισσότερο από τον χρόνο τους σε επαγ
γελματική κατάρτιση, εξάσκηση και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα αύ
ξαναν τα επίπεδα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πέραν αυτού, το ελάχιστο εγ
γυημένο εισόδημα θα μπορούσε να συνδυασθεί με την τοποθέτηση σε δου
λειές εργασιακής κατάρτισης και εκπαίδευσης, ώστε με αυτό τον τρόπο να 
προσφέρει, τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυχρόνια, λύση στο πρόβλημα της 
φτώχειας που οφείλεται σε ανεπαρκές ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με το υπάρχον σύστημα, το ελάχιστο εγ
γυημένο εισόδημα θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να δώσει ένα κίνητρο για 
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να εργάζονται περισσότερο οι άνθρωποι, ώστε να κερδίζουν μεγαλύτερα εισο

δήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή, ανεξάρτητα από το πόσα κερδίζει ένα άτομο, 

πάντοτε βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση όταν κερδίζει περισσότερα 

εισοδήματα από εργασία ή άλλες πηγές. Το εγγυημένο εισόδημα είναι μια εφά

παξ εισοδηματική μεταβίβαση και έτσι δεν προκαλεί οικονομική αναποτελε

σματικότητα. Η τελευταία μπορεί να προκληθεί μόνο από τη συλλογή φόρων 

για τη χρηματοδότηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μόνο 

αντικίνητρο για εργασία που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει ένα τέτοιο 

σύστημα είναι με την έννοια ότι το άτομο, όταν δεν εργάζεται, δεν εγκαταλεί

πεται σε πλήρη στέρηση και σε πλήρη ένδεια, αλλά απολαμβάνει τη στήριξη 

που του παρέχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αντίθετα, το κίνητρο για 

εργασία που έχει ένα άτομο το οποίο λαμβάνει εγγυημένο εισόδημα αίρει τα 

αντικίνητρα για εργασία που έχουν αρκετά από τα προγράμματα που ισχύουν 

σήμερα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τέτοια προγράμματα είναι για 

παράδειγμα το επίδομα ανεργίας, το επίδομα ενοικίου κ.ά. Ωστόσο, όταν κάτι 

είναι δύσκολο να το πετύχει κάποιος, όπως είναι π.χ. η ικανοποίηση εισοδημα

τικών κριτηρίων για τη χορήγηση ενός επιδόματος, είναι επίσης δύσκολο να 

εγκαταλείψει το επίδομα αυτό. Αντίθετα, στην περίπτωση ενός συστήματος 

εγγυημένου εισοδήματος, ο δικαιούχος δεν παίρνει κανένα απολύτως ρίσκο 

όταν αναλαμβάνει μια δουλειά, αφού δεν χάνει την παροχή της εισοδηματικής 

εγγύησης που του εχορηγείτο. Το χαρακτηριστικό αυτό θα μπορούσε να 

μειώσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του «φαύλου κύκλου» της εξάρτησης. 

Πράγματι, λόγω αυτού του προβλήματος, τα εισοδηματικά κριτήρια των δια

φόρων επιδομάτων χρηματοδοτούν τελικά τη φτώχεια, ενισχύοντας την. 

Η σημαντικότερη ίσως αντίρρηση στην εφαρμογή ενός προγράμματος 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προέρχεται από όσους πιστεύουν ότι η 

έλλειψη εργασιακού ήθους, δηλαδή εργατικότητας, αποτελεί τη βασικότερη 

αιτία της φτώχειας. Ισχυρίζονται ότι μια πολιτική παροχής αρκετών χρημάτων 

που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων θα προκαλούσε ένα 

σοβαρό αντικίνητρο για εργασία. Προειδοποιούν ότι, σε αυτή την περίπτωση, 

δεν θα μπορούσαμε να βρούμε αρκετούς ανθρώπους να εργασθούν προκει

μένου να παράγουν όλα τα αγαθά που χρειάζονται για να επιβιώσουμε ως 

κοινωνία. 

Ωστόσο, είναι μονόπλευρο και ασυνεπές να πιστεύει κανείς ότι τα 

άτομα που στερούνται τους απαραίτητους πόρους για να ζήσουν έχουν την 

ηθική υποχρέωση να εργασθούν, χωρίς ταυτόχρονα να πιστεύει ότι και οι ερ

γοδότες ή η κοινωνία, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να έχουν την αντί-
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στοιχη ηθική υποχρέωση να δώσουν εργασία σε όλους όσοι επιθυμούν να ερ
γασθούν για να επιβιώσουν. Πράγματι, ο κύκλος της εξάρτησης τείνει να πα
ρατηρείται σε καιρούς και μέρη όπου υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για εργασία 
στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (Handler and Hasenfeld, 1997). 

Υπογραμμίζεται ότι καμία από τις βασικές οικονομικές θεωρίες (ούτε 
η νεοκλασική ούτε η κεϋνσιανή) υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας θα εξα
σφαλίσει ημερομίσθια μεγαλύτερα από κάποια ανεκτά επίπεδα φτώχειας για 
οποιονδήποτε θέλει να εργασθεί. Όταν δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση, οι 
άνθρωποι ζητούν απεγνωσμένα εργασία, αλλά οι εργοδότες δεν ζητούν το ίδιο 
απεγνωσμένα εργάτες. Αυτό προκαλεί την τάση για χαμηλά ημερομίσθια στις 
λιγότερο εξειδικευμένες αγορές εργασίας. Ενώ το ελάχιστο εγγυημένο εισό
δημα μπορεί να παρέχει ένα συμπλήρωμα στους μη-εργαζόμενους καθώς και 
στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ή με χαμηλές αμοιβές, παράλλη
λα τους δίνει και τη δύναμη αγοράς (market power) που είναι απαραίτητη για 
να διεκδικήσουν υψηλότερες αμοιβές. Εάν ένας σημαντικός αριθμός χαμηλά 
αμειβομένων επιχειρούσε να σταματήσει τις δουλειές του και να ζει από το 
εγγυημένο εισόδημα, η αγορά εργασίας θα αντιδρούσε ίσως με υψηλότερα 
ημερομίσθια για να τους προσελκύσει πίσω στην εργασία. Ακόμα και αν τα 
ημερομίσθια δεν ανέβαιναν αρκετά ώστε να απασχοληθούν όλοι, οι εργαζό
μενοι θα ήταν σε σημαντικά καλύτερη θέση από όσο είναι κάτω από το υπάρ
χον σύστημα, αλλά και σε καλύτερη θέση από εκείνους που ζουν από το ελά
χιστο εγγυημένο εισόδημα και μόνο. 

Τα υπάρχοντα προγράμματα κατά της φτώχειας (π.χ. επιδόματα ανερ
γίας, σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, επιδόματα τέκνων, επίδομα ενοικίου 
κ.ά.) χορηγούνται με εισοδηματικές, χρονικές και άλλες προϋποθέσεις, δη
μιουργώντας με αυτό τον τρόπο παγίδες φτώχειας, διαιωνίζοντας το πρόβλη
μα σε σημαντικό βαθμό. Όλα αυτά τα προγράμματα συνεπάγονται μεγάλες 
δημόσιες δαπάνες σε διαχειριστικά έξοδα, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι 
δαπάνες που διατίθενται σε άμεσες πληρωμές για την ενίσχυση των φτωχών. 
Αυτή είναι η διαχειριστική αναποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει το υπάρ
χον σύστημα. Μια σοβαρή επίσης αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος εί
ναι η αναποτελεσματικότητα κάλυψης η οποία οφείλεται στα κενά που αφή
νουν διάφορα προγράμματα φτώχειας, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται 
όλοι οι φτωχοί, ακόμα και πολλοί από εκείνους που δεν διαθέτουν κανένα 
απολύτως εισόδημα. Επίσης, υπάρχει η αναποτελεσματικότητα επικαλύψεων 
που χαρακτηρίζουν τα διάφορα προγράμματα κατά της φτώχειας. Συνέπεια 
αυτής είναι να παίρνουν άλλοι άνθρωποι πολλά επιδόματα και άλλοι λίγα. 
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Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά όλες τις 
παραπάνω αναποτελεσματικότητες και αδυναμίες των σημερινών προγραμ
μάτων κατά της φτώχειας. Και αυτό γιατί μπορεί να λειτουργήσει με ένα απλό 
και αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών προς τους ανθρώπους που το χρειά
ζονται, χωρίς να σπαταλώνται πόροι σε διαχειριστικά ή άλλα έξοδα, χωρίς 
κενά που αφήνουν φτωχούς ακάλυπτους και χωρίς να δημιουργεί αντικίνητρα 
για εργασία ή παγίδες φτώχειας. 

Κατά συνέπεια, εάν η κυβέρνηση θέλει να κάνει κεντρικό στόχο της 
κοινωνικής της πολιτικής την καταπολέμηση της φτώχειας ή της ακραίας φτώ
χειας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
για να το επιτύχει. Το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο για μια πιο αποτελεσματική 
πολιτική φτώχειας είναι η επιθυμία να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις για τους 
φτωχούς, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι συχνά οι κρίσεις μας είναι άδικες 
και πληγώνουν πολλούς καλούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους. 

Πολλοί επιχειρηματολογούν έμμεσα, ισχυριζόμενοι ότι, αφού το εργα
σιακό ήθος είναι τόσο ισχυρό στην κοινωνία μας ώστε να αποτελεί ουσιαστικά 
κοινωνική αντίληψη, θα πρέπει να προωθούνται πολιτικές φτώχειας οι οποίες 
να είναι σύμφωνες με την αντίληψη αυτή. Υποστηρίζουν ότι το ελάχιστο εγ
γυημένο εισόδημα δεν είναι συνεπές με το εργασιακό ήθος, επειδή παρέχει 
στους ανθρώπους εισόδημα χωρίς καμία προσπάθεια από την πλευρά τους. Γι' 
αυτό τον λόγο, ακόμα και αν έχει αποφασισθεί η εφαρμογή ενός προγράμμα
τος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εγγύηση θα μπορούσε να ορισθεί 
σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που απαιτούνται για την ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών επιβίωσης, εφόσον οι πολίτες δεν θα ήταν πρόθυμοι να χο
ρηγήσουν στα μη-εργαζόμενα άτομα μεγάλη κρατική βοήθεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ-15 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διάρθρωση των συστημάτων ελάχι

στου εγγυημένου εισοδήματος στις χώρες της ΕΕ-15, και αναφέρονται τα ισχύ

οντα κατά το έτος 2002. 

Μολονότι οι παραλλαγές του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που 

εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, εντού

τοις παρουσιάζουν ορισμένα κοινά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία και θα 

συνοψίσουμε. Σε όλες τις χώρες, το σύστημα του ελάχιστου εγγυημένου ει

σοδήματος: 

• Αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των ατόμων και των οικογενειών 

τους που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των βασικών 

βιοτικών τους αναγκών, ενώ ταυτόχρονα ευνοείται η βαθμιαία κοινωνι

κή και επαγγελματική τους ενσωμάτωση. 

• Είναι μη-ανταποδοτικό, δηλαδή για τη χορήγηση του δεν απαιτείται 

από το άτομο να έχει πληρώσει κανενός είδους εισφορές. 

• Είναι γενικό, με την έννοια ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγο

νται οι δικαιούχοι ισχύουν για ολόκληρο τον πληθυσμό, χωρίς εξαι

ρέσεις. 

• Είναι στοχευμένο, αφού αποσκοπεί στη στήριξη μόνο των ατόμων εκεί

νων που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο της εισοδηματικής κατανομής. 

• Είναι καταρχήν ατομικό δικαίωμα. Η κατάσταση του νοικοκυριού εξε

τάζεται συνολικά (παντρεμένα ή ανύπανδρα ζευγάρια και ανήλικα τέ

κνα). 

• Βασίζεται σε εισοδηματικά (και περιουσιακά, μερικές φορές) κριτήρια 

για την επιλογή των δικαιούχων, τα οποία στις πλουσιότερες συνήθως 

χώρες είναι υψηλότερα, ενώ στις φτωχότερες χώρες του Νότου είναι 

χαμηλότερα, αφού περιορίζονται στην καταπολέμηση μόνο της απόλυ

της ή της ακραίας φτώχειας. 

• Λαμβάνει υπόψη τις οικονομίες κλίμακας που απολαμβάνουν οι μεγα

λύτερες οικογένειες, με τη χρήση μιας κλίμακας ισοδυναμίας. 

• Η ετήσια πληρωμή της κοινωνικής βοήθειας ισούται με τη διαφορά με

ταξύ του ποσού όλων των οικογενειακών εισοδημάτων και του ελάχι

στου ποσού εισοδήματος γι' αυτή την ίδια οικογένεια, το οποίο υπο-
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λογίζεται με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας (όταν το πρώτο είναι μι

κρότερο του δευτέρου). 

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία δεν υπάρχει ένα γενικό πρό

γραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που να στοχεύει στην αντιμετώ

πιση της ακραίας φτώχειας. Το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα δίνει μεγαλύ

τερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, παρά 

στους μη ασφαλίσιμους κοινωνικούς κινδύνους, όπως είναι η φτώχεια Αυτό 

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες του συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας στη χώρα μας. Οι κοινωνικοί δείκτες της ανισότητας και της φτώ

χειας δεν έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά, παρότι είναι σημαντική η βελτίωση του 

αριθμού καθώς και του επιπέδου των κοινωνικών παροχών τα τελευταία χρό

νια. Ο κύριος όγκος των κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται προς τις συντά

ξεις, ενώ οι παροχές για κοινωνική πρόνοια είναι πολύ περιορισμένες και ακό

μα λιγότερες είναι οι πολιτικές που είναι στοχευμένες εναντίον της φτώχειας. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο έχουν 

αντληθεί από τις ιστοσελίδες των Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών των χω-

ρών-μελών της ΕΕ-15 και από τα αρχεία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλη

σης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3.1. Αυστρία 

Βασικός στόχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Αυστρία 

είναι να καταστήσει ικανά εκείνα τα άτομα που προς το παρόν στερούνται 

τους αναγκαίους πόρους για τη διαβίωση τους και χρειάζονται τη βοήθεια της 

κοινωνίας, ώστε να διάγουν μια ικανοποιητική ζωή. 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι άτομα μόνα και νοικοκυριά (οικογένειες) 

σε κατάσταση ανάγκης. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη, μέχρι οι περιστάσεις να μην απαιτούν περαιτέρω βοήθεια. 

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιοχών: Η Άνω Αυστρία, η Στυρία και 

το Τυρόλο δεν αναφέρονται στην υπηκοότητα, οι άλλες ομοσπονδιακές Πολι

τείες παρέχουν πλήρη κοινωνική βοήθεια μόνο στους Αυστριακούς κατοίκους, 

τους πρόσφυγες βάσει της Συμφωνίας της Γένοβας, υπηκόους κρατών με τα 

οποία η Αυστρία έχει συνάψει αμοιβαίες συμφωνίες, και σε εκείνους τους 

αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν εξομοιωθεί βάσει κρατικών συμφωνιών. Ενώ επί

σης παρέχεται βοήθεια για στοιχειώδη διαβίωση σε μη-εξομοιωμένους αλλο

δαπούς, στην Κάτω Αυστρία, την Burgenland και το Vorarlberg, στις περιοχές 
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Kärnten, Σάλτζμπουργκ και Βιέννη η κοινωνική βοήθεια συνολικά σε αυτή την 
κατηγορία ατόμων είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αρχών. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε όλα άτομα, χωρίς όρους που 
αφορούν την ηλικία. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη
μα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία. Άτομα 
ικανά προς εργασία πρέπει να είναι πρόθυμα να εκτελούν λογική εργασία. 
Εξαιρέσεις σε σχέση με την ηλικία αποτελούν οι άνδρες άνω των 65 ετών και 
οι γυναίκες άνω των 60, και υπάρχουν εξαιρέσεις σε σχέση με υποχρεώσεις 
φροντίδας ή τρέχουσας εκπαίδευσης που έχει αναλάβει ο δικαιούχος. 

Οι διεκδικούντες πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματα τους σε άλλα 
κοινωνικά επιδόματα συντήρησης κατά προτεραιότητα. Πρέπει να επιδιωχθεί 
οι διεκδικήσεις συντήρησης να τεθούν σε εφαρμογή, εκτός αν η εφαρμογή 
τους φαίνεται να είναι από την αρχή μη ρεαλιστική. 

Για τον προσδιορισμό του εγγυημένου εισοδήματος, καθορίζονται τα 
βασικά ποσά για τρόφιμα, ρουχισμό, προσωπική υγιεινή, θέρμανση και φωτι
σμό, μικρές οικιακές συσκευές και προσωπικές ανάγκες μιας κατάλληλης 
εκπαίδευσης και συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. 

Τα βασικά ποσά καθορίζονται από τα τοπικά κρατίδια. Περιφερειακή 
διαφοροποίηση, π.χ. τα βασικά ποσά για μοναχικά άτομα, κυμαίνονται μεταξύ 
382,00 € (Burgenland) και 496,00 € (Άνω Αυστρία). 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων προκει
μένου να κριθεί αν κάποιος δικαιούται οικονομικής στήριξης είναι ο αιτών και 
τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας που διαβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά
νονται υπόψη όλοι οι πόροι οποιασδήποτε φύσεως ή πηγής προέλευσης. 
Εξαιρέσεις αποτελούν π.χ. η στήριξη από ανεξάρτητους οργανισμούς πρό
νοιας, χρηματικά επιδόματα φροντίδας και τα εκπαιδευτικά επιδόματα. 

Βασικά ποσά υπάρχουν για: 
• Μόνα άτομα χωρίς καθήκον να φροντίζουν τέκνα. 
• Άτομα που φροντίζουν για τα έξοδα συντήρησης της οικογένειας με 

εξαρτώμενα μέλη. 
• Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας με ίδιο δικαίωμα. 
• Ψυχοπαίδια. 

Πρόσθετες απαιτήσεις καλύπτονται με τη μορφή ειδικών πληρωμών. 
Οι απαιτήσεις που δεν καλύπτονται με τα βασικά ποσά ή τις ειδικές πληρωμές 
μέσα στο πλαίσιο των δαπανών διαβίωσης πρέπει να καλυφθούν με πρόσθετα 
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μετρητά ή παροχές σε είδος, η διάσταση των οποίων πρέπει να προσδιορί

ζεται σύμφωνα με τις ανάγκες κατά περίπτωση. Όταν πρόκειται για δαπάνες 

απόκτησης κατοικίας, εγκατάστασης και ανακαίνισης διαμερισμάτων δίδονται 

απλές εφάπαξ πληρωμές. 

Επιπρόσθετα, δηλαδή χωριστά από το ελάχιστο εισόδημα, χορηγού

νται τα οικογενειακά επιδόματα. 

Εξαιτίας των διαφορετικών βασικών ποσών για τα εξαρτώμενα μέλη οι

κογενειών με ή χωρίς δικαίωμα σε επίδομα τέκνου, η παροχή αντισταθμίζεται 

έναντι της κοινωνικής βοήθειας σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες περιφέ

ρειες, αντιστοίχως. 

Τα ποσά που χορηγούνται για εισοδηματική βοήθεια ποικίλλουν μετα

ξύ των διαφόρων Ομοσπονδιακών Πολιτειών. 

Χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα τα μηνιαία ποσά είναι: Για μόνα 

άτομα από 382,10 € έως 496,50 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά από 548,80 € έως 

719,40 €, για μόνο γονιό από 322 € έως 451 €, για τον σύντροφο από 195,47 

€ έως 280 €. 

Παραδείγματα που περιλαμβάνουν και τα οικογενειακά επιδόματα: Για 

ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών από 766,60 € έως 981 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 

8 και 10 ετών από 979 € έως 1.237,20 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 

12 ετών από 1.222,30 € έως 1.524,30 €, για μόνο γονιό με 1 παιδί 10 ετών 

από 542,30 € έως 712,60 €. 

3.2. Βέλγιο 

Το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που εφαρμόζεται στο 

Βέλγιο βασίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο 

εισόδημα σε όλα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και είναι ανίκανα 

να τους αποκτήσουν με ατομική προσπάθεια ή με άλλα μέσα. 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι οι σύζυγοι που ζουν στην ίδια κατοικία ή 

το μεμονωμένο άτομο. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη, εφόσον το άτομο εξακολουθεί να δικαιούται οικονομική στήριξη. 

Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, αυτοί πρέπει να είναι υπή

κοοι της χώρας, άτομα που ωφελούνται από τον Κανονισμό 1612/68 της ΕΕ, 

άτομα χωρίς υπηκοότητα, πρόσφυγες και εκείνοι με απροσδιόριστη εθνικότητα. 

Σε κάθε περίπτωση, τόπος κατοικίας των δικαιούχων πρέπει να είναι 

το Βέλγιο. 
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Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα άνω των 18 ετών, δηλαδή 

σε άτομα που βρίσκονται σε πολιτική ενηλικίωση. Υπάρχουν όμως τρεις εξαι

ρέσεις, στις οποίες χορηγείται η οικονομική ενίσχυση ακόμα και αν είναι κάτω 

των 18 ετών. Αυτές είναι οι ανήλικες που ανεξαρτητοποιήθηκαν μέσω γάμου, 

άγαμα άτομα που φροντίζουν ένα παιδί και ανήλικες έγκυες. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία, εκτός και 

αν αυτό είναι αδύνατο για λόγους ισονομίας ή λόγους υγείας. Στην περίπτω

ση συζύγων, και οι δύο πρέπει να αποδείξουν την προθυμία τους για εργασία. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα δικαίωμα που υπολογίζεται 

εξ υπολοίπου. Δηλαδή ο δικαιούχος πρέπει πρώτα να εξαντλήσει τις άλλες 

κοινωνικές παροχές που δικαιούται, εφόσον υπάρχουν, στις οποίες η απαίτη

ση προσδιορίζεται από τη βελγική ή αλλοδαπή κοινωνική νομοθεσία. 

Για τον προσδιορισμό του βασικού ποσού του εγγυημένου εισοδήμα

τος δεν υφίσταται αναφορά στο μέσο εισόδημα, στον μέσο οικιακό προϋπο

λογισμό ή στον νόμιμο ελάχιστο μισθό. Τα αρχικά ποσά είναι εκείνα που, στο 

χρόνο της νομοθεσίας, έχουν καθορισθεί ως το εγγυημένο εισόδημα για τα 

ηλικιωμένα άτομα. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς περι

φερειακές διαφοροποιήσεις. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι: (α) οι σύ

ζυγοι, (β) το άτομο που διαβιώνει μόνο του, (γ) το άτομο που διαβιώνει μόνο 

του μαζί με ένα ανύπαντρο ανήλικο άτομο το οποίο είναι εξαρτώμενο ή με 

μερικά τέκνα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι παντρεμένο ανήλικο και 

εξαρτώμενο και (δ) το άτομο που είναι συγκάτοικος. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλοι οι πόροι οποιασδήποτε φύσεως ή πηγής προέλευσης, 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των κονδυλίων που πληρώθηκαν επί τη βάσει 

βελγικών ή αλλοδαπών κοινωνικών κανονισμών, εκτός των νομοθετημένων 

εξαιρέσεων. 

Οι κατηγορίες των ατόμων που θεωρούνται υποψήφιοι δικαιούχοι είναι: 

• Σύζυγοι που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 

• Άτομο που ζει είτε με ένα εξαρτώμενο ανύπαντρο ανήλικο τέκνο, ή με 

μερικά τέκνα μεταξύ των οποίων υπάρχει τουλάχιστον ένα ανήλικο, 

ανύπαντρο και εξαρτώμενο. 

• Άτομο που ζει μόνο του. 
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• Όποιο άλλο άτομο που συγκατοικεί με ένα ή περισσότερα άτομα, είτε 

αυτά είναι γονείς, συγγενείς είτε όχι. 

• Νέα ειδικά ποσά βασικού οφέλους πρόνοιας έχουν καθορισθεί όταν ο 

δικαιούχος του βασικού οφέλους πρόνοιας εργάζεται σε ένα πρόγραμ

μα επανόδου στην εργασία, ως μέρος των ειδικών μέτρων επαγγελμα

τικής επανένταξης. Τα ποσά αυτά προηγούνται από τα ποσά του ελάχι

στου εγγυημένου εισοδήματος που είναι καθορισμένα για τις διάφορες 

κατηγορίες. Αυτά καλύπτουν ένα μέρος του μισθού που πληρώνει ο ερ

γοδότης. Αν οι πόροι του εξεταζόμενου ατόμου εξακολουθούν να είναι 

μικρότεροι από το βασικό επίδομα του εγγυημένου εισοδήματος το οποίο 

δικαιούται, τότε απονέμεται ένα συμπληρωματικό ποσό ώστε να φθάσει 

το γενικό βασικό επίδομα που έχει θεσπισθεί γι' αυτή την κατηγορία. 

Τα εγγυημένα οικογενειακά επιδόματα δίνονται επιπρόσθετα πέραν 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Τα διάφορα ποσά εισοδηματικής στήριξης σχετίζονται ως ακολούθως: 

• Σύζυγοι που μένουν στην ίδια κατοικία ή ανύπαντρα άτομα με εξαρτώ

μενα τέκνα παίρνουν το 100% της ενίσχυσης βάσης. 

• Μόνο άτομο χωρίς εξαρτημένα τέκνα παίρνει το 75% της ενίσχυσης 

βάσης. 

• Σύζυγοι με εξαρτημένα τέκνα (περιλαμβανομένων των οικογενειακών 

επιδομάτων) παίρνουν επιπλέον: +19,03% της βασικής ενίσχυσης για 

ένα παιδί, +44,19% για δύο παιδιά, +75,44% για τρία παιδιά. 

Τα μηνιαία ποσά που χορηγούνται, χωρίς να περιλαμβάνονται τα οικο

γενειακά επιδόματα, διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του 

δικαιούχου. Για παράδειγμα, για άτομο που ζει μόνο του 572,22 €, για ζευγάρι 

με ή χωρίς παιδιά 762,96 €, για μονογονεϊκή οικογένεια 762,96 €, για συ

γκάτοικο 381,48 €. 

Τα ποσά που περιλαμβάνουν επίσης και τα οικογενειακά επιδόματα 

είναι για ζευγάρι με 1 παιδί (10 ετών) 895,07 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά (8, 

12 ετών) 1.087,03 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά (8, 10, 12 ετών) 1.312,97 €, για 

μόνο γονιό με 1 παιδί (10 ετών) 895,07 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά (8, 10 

ετών) 1.073,97 €. 

3.3. Γαλλία 

Ο βασικός σκοπός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στη Γαλλία 

είναι να καταστήσει ικανούς εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη και διαθέτουν 
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ανεπαρκή εισοδήματα για την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών, καθώς 

και να ενθαρρύνει την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των στερη

μένων ατόμων. 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι τα παντρεμένο ζευγάρι ή τα ανύπαντρα 

άτομα, τέκνα, ενήλικες εξαρτώμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών) 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

τρεις μήνες, με δυνατότητα να επεκταθεί για διάστημα μεταξύ τριών μηνών 

και ενός έτους. 

Σχετικά με την εθνικότητα των δικαιούχων, αυτοί μπορεί να είναι υπή

κοοι της χώρας καθώς και αλλοδαποί που ζουν μόνιμα στη Γαλλία, προσδιορί

ζοντας τη μονιμότητα σε σχέση με τις άδειες διαμονής που έχουν στην κυ

ριότητα τους. 

Το εγγυημένο εισόδημα χορηγείται σε άτομα άνω των 25 ετών, και σε 

άτομα κάτω των 25 ετών που ανατρέφουν ή περιμένουν παιδί. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι πρέπει να είναι διαθέσιμος για εκπαίδευση, δραστηριότητες κοι

νωνικής ενσωμάτωσης ή απασχόλησης με βάση μια συμφωνία ενσωμάτωσης, 

όπου το άτομο υπόσχεται να συμμετέχει στις δραστηριότητες κοινωνικής 

ενσωμάτωσης που ορίζονται μαζί με την Τοπική Επιτροπή Ενσωμάτωσης. 

Οι αιτούντες πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματα τους σε κοινωνικά 

οφέλη και σε πληρωμές συντήρησης, κατά προτεραιότητα. Το ελάχιστο εγ

γυημένο εισόδημα είναι ένα δικαίωμα που υπολογίζεται εξ υπολοίπου. 

Το επίπεδο της εγγύησης καθορίζεται με νόμο. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς πε

ριφερειακές διαφοροποιήσεις. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προ

κειμένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη είναι ο αιτών 

και εκείνα τα άτομα που διαβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό (όπως είναι μόνος 

σύζυγος, ζευγάρια που συμβιούν, άτομα εξαρτώμενα κάτω των 25 ετών). 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλοι οι πόροι κάθε φύσεως ή πηγής προέλευσης, συμπεριλαμ

βανομένων των άλλων επιδομάτων της οικογένειας, τα κέρδη από δραστηριό

τητες, έσοδα που προέρχονται από κινητή ή ακίνητη περιουσία, κλπ., κάποιες 

ειδικές κοινωνικές επιχορηγήσεις που χορηγούνται για να αντιμετωπίσουν μια 

ειδική απαίτηση και μη θεωρούμενες ότι προσφέρουν πόρους συνεισφέροντας 

στο καθολικό αξιόχρεο του αποδέκτη τέτοιων επιχορηγήσεων. 
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Το μέγιστο των μηνιαίων πόρων για Ελάχιστους Εγγυημένους Πόρους 

είναι: Για μόνο άτομο 405,62 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά 608,43 €, για ζευγάρι 

με 1 παιδί 730,12 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 851,81 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 

1.014,06 €, για μόνο γονιό με 1 ή 2 παιδιά 608,43 € και 730,12 €, αντιστοίχως. 

Τα διάφορα ποσά εισοδηματικής στήριξης σχετίζονται ως ακολούθως: 

• Άτομο μόνο: βασικό ποσό. 

• Συν 50% για το πρώτο πρόσθετο άτομο στο νοικοκυριό, 

• Συν 30% για κάθε άτομο πρόσθετο στο πρώτο, 

• Συν 40% για κάθε περαιτέρω άτομο μετά το τρίτο άτομο, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη ο σύντροφος ή ο συμβίων. 

Έκτακτο διορθωτικό βασικό ποσό: 152,45 € για ένα μόνο άτομο, ενώ 

από εκεί και πέρα εξαρτάται από το μέγεθος του νοικοκυριού. Για τους εγ

γυημένους ελάχιστους πόρους λαμβάνονται υπόψη και τα εξαρτώμενα παιδιά. 

3.4. Γερμανία 

Βασικός σκοπός του εγγυημένου εισοδήματος στη Γερμανία είναι να 

καθίστανται ικανοί εκείνοι οι αποδέκτες οι οποίοι είναι ανίκανοι να στηρίξουν 

τους εαυτούς τους, ώστε να απολαμβάνουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο δια

βίωσης, και τοποθετούνται σε μία θέση εργασίας, ώστε να ζουν ανεξάρτητα 

από την κοινωνική βοήθεια. 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι το άτομο ή ανεξάρτητη οικογενειακή μο

νάδα. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη, μέχρις ότου οι περιστάσεις επιτρέψουν να μη χρειάζονται περαι

τέρω κοινωνική βοήθεια. 

Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, αυτοί πρέπει να είναι 

υπήκοοι της χώρας, πολίτες των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία Κοινω

νικής Ασφάλειας (δηλαδή όλων των κρατών-μελών της ΕΕ), άτομα που τους 

έχει αποδοθεί πολιτικό άσυλο, άλλοι αλλοδαποί (με περιορισμούς). Οι κανό

νες για οφέλη υπέρ των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων λόγω εμφυλίου 

πολέμου και αλλοδαπών με επιτακτική ανάγκη να μεταναστεύσουν, προσδιορί

ζονται σύμφωνα με την Πράξη Ωφελημάτων των Αιτούντων Άσυλο. 

Σε κάθε περίπτωση, τόπος κατοικίας των δικαιούχων πρέπει να είναι η 

Γερμανία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Γερμανοί που έχουν τη μόνιμη 

κατοικία τους στο εξωτερικό μπορεί να τύχουν οικονομικής βοήθειας. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται χωρίς όρους σε σχέση με την ηλι

κία, οι δε ανήλικοι μπορούν να διεκδικήσουν το δικό τους δικαίωμα. 
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Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισό
δημα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία. Άτομα 
ικανά προς εργασία πρέπει να είναι προετοιμασμένα να πραγματοποιούν όλη 
την εργασία που τους προσφέρεται μέσα σε λογικά πλαίσια. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα δικαίωμα που υπολογίζεται 
εξ υπολοίπου. Πρέπει πρώτα να εξαντλούνται οι διεκδικήσεις στα άλλα κοινω
νικά επιδόματα. Υπάρχουν ωστόσο μερικές εξαιρέσεις όπως είναι, π.χ., η 
επιχορήγηση λόγω παιδιού και η βασική σύνταξη σύμφωνα με την Πράξη των 
Συνταξιούχων Πολέμου. 

Η βοήθεια για πόρους στοιχειώδους συντήρησης περιλαμβάνει ιδιαι
τέρως τρόφιμα, στέγαση, ρουχισμό, προσωπική υγιεινή, οικιακό εξοπλισμό, 
θέρμανση και προσωπικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Οι κανονικές πα
ροχές για τρόφιμα, οικιακό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένης της οικιακής ενέρ
γειας και προσωπικές ανάγκες της καθημερινής ζωής παρέχονται στη μορφή 
της βασικής ενίσχυσης. Επίσης, υφίστανται κανονικές παροχές για κάλυψη των 
βασικών δαπανών για στέγαση και θέρμανση και επιπλέον εφάπαξ οφέλη. 
Συμπληρωματικά επιδόματα παρέχονται σε περιπτώσεις ειδικών αναγκών. 

Τα βασικά ποσά του εγγυημένου εισοδήματος προσδιορίζονται από τα 
τοπικά κρατίδια. Τα ποσά αυτά ποικίλλουν μεταξύ 273 € και 288 €. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει
μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο δικαιούχος 
και ο/η σύζυγος του που μοιράζεται ένα νοικοκυριό. Το εισόδημα καθώς και 
τα περιουσιακά τους στοιχεία λαμβάνονται υπόψη. Για ανύπαντρα ανήλικα 
άτομα που διαβιώνουν στο σπίτι, υπολογίζεται επίσης το εισόδημα και τα πε
ριουσιακά στοιχεία των γονέων. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά
νονται υπόψη όλα τα εισοδήματα από όπου και αν προέρχονται, συμπερι
λαμβανομένων και των άλλων κοινωνικών επιδομάτων (με ορισμένες εξαιρέ
σεις). Επίσης, χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία, με την εξαίρεση 
ορισμένων απαλλαγών. 

Τακτικές πληρωμές με βασικές ενισχύσεις σε διάφορα ποσά χορηγού
νται σε μόνα άτομα ή σε αρχηγούς νοικοκυριών, συζύγους, άνδρες ή γυναί
κες, και σε τέκνα (με βάση την ηλικία τους). 

Χορηγούνται παροχές για κατοικία και θέρμανση. 
Πρόσθετη βοήθεια παρέχεται σε ειδικές περιστάσεις όπως είναι, π.χ., 

επίδομα ασθένειας, επίδομα ενσωμάτωσης για τους ανάπηρους, επίδομα νο
σηλείας ή πληρωμές για βοήθεια στη λύση ορισμένων κοινωνικών δυσκολιών. 
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Συμπληρωματικές παροχές δίνονται για ειδική ανάγκη σε ορισμένες 

ομάδες (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, έγκυες γυναίκες, άτομα άνω των 65 

ετών με μειωμένη κινητικότητα κλπ.). 

Εφάπαξ επιδόματα χορηγούνται για ρουχισμό, μεγάλα νοικοκυριά και 

άλλες ανάγκες όπως είναι, π.χ., οι δαπάνες μετακόμισης. 

Κάθε μέλος της οικογένειας δικαιούται να διεκδικήσει κοινωνική βοή

θεια με ίδιο δικαίωμα. Το συνολικό ποσό αυξάνει με το μέγεθος της οικογέ

νειας. Επειδή η κοινωνική βοήθεια έχει δεύτερη προτεραιότητα, το επίδομα 

τέκνου θα αντισταθμιστεί ως εισόδημα έναντι της κοινωνικής βοήθειας. Επι

πρόσθετα, πέρα από την ενίσχυση της κοινωνικής βοήθειας δίνεται επίδομα 

ανατροφής του τέκνου. 

Οι μέσες μηνιαίες ανάγκες για την παρεχόμενη κοινωνική βοήθεια 

επιβίωσης είναι ως ακολούθως: Για μόνο άτομο 332 €, για ζευγάρι χωρίς 

παιδιά 600 €, για ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 824 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 

8 και 12 ετών 1.047 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 12 ετών 1.271 €, 
μόνος γονιός με 1 παιδί 10 ετών 624 €. 

Επιπλέον, η κοινωνική βοήθεια παρέχει τα πραγματικά έξοδα για κατοι

κία και θέρμανση ως εξής: Για 1, 2, 3, 4, 5 παιδιά χορηγούνται αντιστοίχως 

301, 395, 462, 511, και 572 ευρώ, αντιστοίχως. 

3.5. Δανία 

Βασική αρχή του εγγυημένου εισοδήματος στη Δανία είναι ότι προ

σφέρονται μέτρα δραστηριοποίησης ή/και επιδόματα σε είδος όταν ένα άτο

μο, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων (ασθένεια, ανεργία), είναι προσωρινά, για 

μικρή ή μεγάλη περίοδο, χωρίς επαρκή μέσα να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, 

τις δικές του ή της οικογένειας του. 

Δικαιούχοι μπορεί να είναι το άτομο ή, όταν παντρευτεί, το ζευγάρι. 

Τα τέκνα έχουν ένα προσωπικό δικαίωμα για οικονομική στήριξη. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη, εφόσον το άτομο εξακολουθεί να δικαιούται οικονομική στήριξη. 

Το εγγυημένο εισόδημα δίνεται για περισσότερο από ένα έτος μόνο 

σε Δανούς υπηκόους ή αλλοδαπούς πολίτες που ζουν στη Δανία περισσότερο 

από τρία έτη. 

Δίνεται χωρίς όρους που σχετίζονται με την ηλικία. Ωστόσο, στην 

πράξη, οικονομική βοήθεια σπάνια δίνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών, γιατί 

αυτά υποστηρίζονται από τους γονείς τους. 
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Όλοι οι κάτοικοι της Δανίας είναι δεσμευμένοι να στηρίζουν τους εαυ
τούς τους, και οι δύο σύζυγοι πρέπει να έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατό
τητες να βρουν απασχόληση. 

Όμως δίνεται ειδικό συμπλήρωμα στον δικαιούχο όταν ο σύντροφος 
του/της μένει στο σπίτι να εκπληρώνει τις οικογενειακές δουλειές. 

Οι δικαιούχοι με κανένα άλλο πρόβλημα εκτός εκείνου της ανεργίας 
πρέπει να ψάχνουν δραστήρια για δουλειά. 

Αν ο δικαιούχος ή ο σύντροφος του/της (ο οποίος δεν έχει άλλο πρό
βλημα εκτός εκείνου της ανεργίας), εκτελώντας μία εργασία στο πλαίσιο ενός 
μέτρου δραστηριοποίησης, μείνει μακράν από τη θέση εργασίας του/της χω
ρίς δικαιολογία, το όφελος μειώνεται ανάλογα με τις ώρες ή τις ημέρες απου
σίας εντός ενός ορίου 30%. Η τοπική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μειώσει 
τη βοήθεια, αν οι δικαιούχοι έχουν άλλα προβλήματα. 

Το άτομο έχει την υποχρέωση να διεκδικεί κατά προτεραιότητα οφέλη 
στα οποία μπορεί κάποιος να είναι δικαιούχος στο πλαίσιο άλλων προγραμ
μάτων. Έχει επίσης την υποχρέωση να στηρίζει σύζυγο και παιδιά ηλικίας 
κάτω των 18 ετών. 

Το σημείο εκκίνησης της εκτίμησης του εγγυημένου ποσού των πόρων 
είναι το 80% του μέγιστου επιδόματος ανεργίας για γονείς και το 60% αυτού 
του μέγιστου για άτομα χωρίς παιδιά. 

Προβλέπεται ειδικός συντελεστής για νέα άτομα κάτω των 25 ετών. 
Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς πε

ριφερειακές διαφοροποιήσεις. 
Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προ

κειμένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο αιτών 
και τα τέκνα του μέχρι 18 ετών. 

Γενικά, για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου 
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πόροι ανεξάρτητα από τη φύση τους και την 
προέλευση τους. Εξαιρούνται: περιουσιακά στοιχεία αξίας μέχρι 1.344 € ή 
μέχρι 2.689 € για ένα ζευγάρι, και τα αναγκαία μέσα για τη διατήρηση της 
οικογενειακής κατοικίας, την εξασφάλιση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του δικαιούχου και της οικογένειας του/της ή για πρόσβαση στην εκπαίδευ
ση/εξάσκηση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η επιχορήγηση ανικανότητας, το κεφά
λαιο ανικανότητας της ασφάλειας επαγγελματικού ατυχήματος και ορισμένες 
άλλες αποζημιώσεις για προσωπικές ζημίες, όπως επίσης και το κεφάλαιο 
που προέρχεται από αποζημίωση για μη-υλική ζημιά. 

Αφαιρείται το εισόδημα από εργασία εκτός από ένα ποσό 1,55 € ανά 
εργάσιμη ώρα, περιλαμβανομένης και της εργασίας που εκτελείται στο 
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πλαίσιο ενός μέτρου ενεργοποίησης. Αυτός ο κανόνας αφορά μόνο 160 ώρες 
ανά μήνα. 

Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι: 
• Βασικό ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για μόνα άτομα 

άνω των 25 ετών. 

• Βασικό ποσό για ένα άτομο με ένα τουλάχιστον παιδί. 

• Ποσό για άτομα κάτω των 25 ετών: 
(ι) που ζουν με τους γονείς τους, 
(ιι) που ζουν χωριστά. 

• Συμπληρωματικά επιδόματα. 

Συμπληρωματική ενίσχυση δίνεται επίσης στα άτομα που έχουν να 
καλύψουν σοβαρές δαπάνες για στήριξη της οικογένειας ή για κατοικία. 
Συμπληρωματικά επιδόματα είναι πιθανό να δοθούν για ειδικές περιπτώσεις 
σημαντικών και απρόβλεπτων δαπανών. 

Δίνεται συμπλήρωμα για άτομα που συμμετέχουν σε μέτρα ενεργο
ποίησης ή ατομικής εκπαίδευσης για συμψηφισμό των δαπανών που προκύ
πτουν από αυτή τη συμμετοχή. 

Επιπρόσθετα στο ελάχιστο δίνονται επιδόματα τέκνου και άλλα οικογε
νειακά επιδόματα. 

Τα μηνιαία ποσά που χορηγούνται, χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα, 
είναι: Για μόνο άτομο 572,22 €, για ζευγάρι με ή χωρίς παιδιά 762,96 €, για 
μονογονεϊκή οικογένεια 762,96 €, για συγκάτοικο που συμβιώνει 381,48 €. 

Τα ποσά που συμπεριλαμβάνουν και τα οικογενειακά επιδόματα είναι: 
Για ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 895,07 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 8 και 10 
ετών 1.087,03 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 12 ετών 1.312,36 €, για 
μόνο γονιό με 1 παιδί 10 ετών 895,07 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 8 και 10 
ετών 1.073,97 €. 

3.6. Ηνωμένο Βασίλειο 

Το εγγυημένο εισόδημα είναι ένα φορολογικά χρηματοδοτούμενο σχή
μα που παρέχει οικονομική βοήθεια σε άτομα τα οποία δεν έχουν πλήρη απα
σχόληση (16 ώρες ή περισσότερες εβδομαδιαίως για τον δικαιούχο, 24 ώρες 
ή περισσότερες για τον σύντροφο του δικαιούχου), τα οποία δεν υποχρεού
νται να καταγραφούν ως άνεργοι και των οποίων το εισόδημα από όλες τις 
πηγές βρίσκεται κάτω από ένα προκαθορισμένο ελάχιστο επίπεδο. 

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ένα άτομο, που μπορεί να διεκδικήσει 
βοήθεια για έναν σύντροφο, και τα εξαρτώμενα τέκνα του νοικοκυριού. 
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Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 
απεριόριστη. 

Για τη χορήγηση του εγγυημένου εισοδήματος, δεν υπάρχει όρος για 
υπηκοότητα. Ωστόσο, οι αιτούντες οικονομική στήριξη που έχουν ζήσει στο 
εξωτερικό στη διάρκεια των 5 ετών πριν την ημερομηνία της απαίτησης θα 
πρέπει να ικανοποιούν τον έλεγχο της μόνιμης κατοικίας. Ο δικαιούχος πρέπει 
να βρίσκεται στη χώρα. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να το δικαιούνται και άτομα 16 ή 17 ετών. 

Η προθυμία του ατόμου για εργασία δεν αποτελεί όρο για στήριξη ει
σοδήματος. Οι προσωπικοί Σύμβουλοι συσκέπτονται υποχρεωτικά. Άτομα ικα
νά για εργασία δικαιούνται επίδομα βασισμένο στην επιχορήγηση ζητούντων 
εργασία παρά σε στήριξη εισοδήματος. 

Διεκδικήσεις για άλλα οφέλη πρέπει να εξαντλούνται πρώτα αλλά, αν 
υφίσταται ακόμη ανάγκη, μπορεί να γίνει στήριξη εισοδήματος ώστε να φέρει 
το εισόδημα στο επίπεδο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης μπο
ρεί να γίνει μια ενδιάμεση πληρωμή στήριξης εισοδήματος, διαρκούσης της 
έκβασης των διεκδικήσεων για άλλα επιδόματα. 

Το ελάχιστο εγγυημένο επίδομα ορίζεται από την Κυβέρνηση. 
Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς κα

μία περιφερειακή διαφοροποίηση. 
Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο δικαιούχος 
και «η οικογένεια», π.χ. ο σύντροφος και ένα εξαρτώμενο παιδί που διαβιώνει 
μαζί τους, ηλικίας μικρότερης των 16 ετών, ή μικρότερης των 19 ετών αν 
βρίσκεται σε μη-προχωρημένη εκπαιδευτική βαθμίδα, εκτός αν βρίσκονται σε 
κατηγορία που δικαιούνται να διεκδικούν με ίδιο δικαίωμα. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά
νονται υπόψη πλείστοι πόροι εισοδήματος, πλείστα κοινωνικά επιδόματα 
ασφάλισης και σύνταξης. Τα επιδόματα που γενικά αγνοούνται είναι: το επί
δομα κατοικίας, το φορολογικό επίδομα συμβουλίου και το επίδομα ανικα
νότητας. 

Το ελάχιστο ποσό με το οποίο συγκρίνεται το εισόδημα είναι το άθροι
σμα των προσωπικών επιδομάτων και των διαφόρων επιδομάτων προς την 
οικογένεια, συν ορισμένες δαπάνες κατοικίας (αλλά όχι το ενοίκιο). Για ορι
σμένα άτομα προστίθεται η επιχορήγηση κατοικίας, σε κατοικίες μέριμνας ή 
κλινικές. 
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Το κύριο οικογενειακό επίδομα (επίδομα τέκνου) λαμβάνεται υπόψη ως 
οικογενειακό εισόδημα όταν υπολογίζεται το ποσό της στήριξης εισοδήματος. 

Τα μηνιαία ποσά, τα οποία περιλαμβάνουν και τα οικογενειακά επιδό
ματα, όπου υπάρχουν, είναι: Για μόνο άτομο 25 ετών 728 €, για ζευγάρι χωρίς 
παιδιά 1.004 €, για ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 1.322 €, για ζευγάρι με 2 
παιδιά 8 και 12 ετών 1.540 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 12 ετών 1.758 
€, για μόνο γονιό με 1 παιδί 10 ετών 1.055 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 8 
και 10 ετών 1.273 €. 

3.7. Ιρλανδία 

Η συμπληρωματική επιχορήγηση κοινωνικής πρόνοιας, όπως λέγεται 
το εγγυημένο εισόδημα, δίνει ένα βασικό εβδομαδιαίο εισόδημα σε άτομα 
που έχουν λίγους ή καθόλου οικονομικούς πόρους. Επιπροσθέτως, μπορεί να 
γίνονται εφάπαξ πληρωμές για να αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά επείγουσες 
ή εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Πρόκειται για θεσμοθετημένο δικαίωμα σε βασική εβδομαδιαία επιχο
ρήγηση, αρκεί να ικανοποιούνται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που έχουν 
τεθεί. Εφάπαξ πληρωμές και εβδομαδιαίες παροχές για έξοδα ενοικίου ή 
υποθήκης χορηγούνται κατά περίπτωση. 

Δικαιούχος μπορεί να είναι το άτομο, με συμπληρωματικές ενισχύσεις 
σε σχέση με εξαρτώμενα ενήλικα άτομα και τέκνα. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 
απεριόριστη, εφόσον το άτομο εξακολουθεί να εκπληρώνει τις σχετικές προϋ
ποθέσεις. 

Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, αυτοί πρέπει να είναι 
Ιρλανδοί υπήκοοι, πρόσφυγες και άτομα χωρίς υπηκοότητα καθώς και όλα τα 
άτομα που κατοικούν νόμιμα στο κράτος, ανεξάρτητα από υπηκοότητα. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται κανονικά σε άτομα άνω των 18 
ετών, δηλαδή σε άτομα που βρίσκονται σε πολιτική ενηλικίωση. 

Οι άνεργοι θα είναι φυσιολογικά δικαιούχοι ενός επιδόματος ανεργίας 
που είναι ξεχωριστό από μια συμπληρωματική επιχορήγηση κοινωνικής πρόνοιας. 

Διεκδικήσεις για άλλα οφέλη πρέπει κανονικά να εξαντλούνται πρώτα. 
Ωστόσο, αν υφίσταται ακόμη κατάσταση ανάγκης, το εγγυημένο εισόδημα 
μπορεί επίσης να πληρωθεί ολικά ή μερικά. Μια επιχορήγηση μπορεί επίσης 
να γίνει σε μια ενδιάμεση φάση, όταν καθυστερεί η διαδικασία χορήγησης των 
άλλων κοινωνικών επιδομάτων. 
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Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθορίζεται από την Κυβέρνηση. 

Το επίπεδο του βασικού ποσού του εγγυημένου εισοδήματος προσδιο

ρίζεται κεντρικά σε εθνικό επίπεδο. Καμία περιφερειακή διαφοροποίηση δεν 

γίνεται. Οι τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι κοινωνικής πρόνοιας έχουν έναν ορι

σμένο βαθμό διακριτικής ευχέρειας σε σχέση με ιδιαίτερες περιπτώσεις, ει

δικά στην περίπτωση αιτούντων ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο αιτών, το 

νοικοκυριό και οι εξαρτώμενοι του. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλο το εισόδημα σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων άλλων κοι

νωνικών ενισχύσεων, καθώς επίσης και η αξία της περιουσίας (εκτός από την 

κατοικία του αιτούντος), οι επενδύσεις και οι αποταμιεύσεις. Τα οικογενειακά 

επιδόματα εξαιρούνται από την εκτίμηση του εισοδήματος. 

Η κοινωνική υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων περιλαμβάνει: 

• Ατομικό ποσό συμπληρωματικής επιχορήγησης πρόνοιας. 

• Πληρωμή πρόσθετων επιχορηγήσεων σε σχέση με εξαρτώμενα άτομα, 

ενήλικες ή τέκνα. 

• Χορήγηση συμπληρωματικών ενισχύσεων σε άτομα που βρίσκονται σε 

ειδικές ή έκτακτες ανάγκες. 

Ειδικά συμπληρώματα μπορεί να πληρωθούν σε σχέση με το ενοίκιο 

και πληρωμές τόκων υποθήκης ή αν ένα άτομο έχει εξαιρετικές δαπάνες 

θέρμανσης λόγω αρρώστιας ή του έχει συσταθεί μια ειδική δίαιτα για λόγους 

ιατρικούς. Πληρωμές εξαιρετικών αναγκών σχεδιάζονται για να αμβλύνουν 

έκτακτες δυσκολίες για σημαντικά εφάπαξ έξοδα, όπως είναι έξοδα κηδείας 

ή σημαντικού οικιακού εξοπλισμού. Όλα αυτά όμως είναι στη διακριτική ευ

χέρεια του Συμβουλίου Υγείας. 

Τα οικογενειακά επιδόματα (π.χ. το επίδομα τέκνου) πληρώνονται χω

ριστά και δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των εξαρτωμένων σε άλλες κοινωνικές 

πληρωμές. 

Το βασικό ελάχιστο μηνιαίο ποσό που χορηγείται (χωρίς τα οικογενεια

κά επιδόματα) είναι: Για μόνο άτομο 514,80 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά 856,30 

€, για ζευγάρι με 1 παιδί 929,10 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 1.001,90 €, για 

ζευγάρι με 3 παιδιά 1.074,70 €, για μόνο γονιό με 1 παιδί 598,40 €, για μόνο 

γονιό με 2 παιδιά 682,10 €. Όλα τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν την ίδια μετα

χείριση: 16,80 € την εβδομάδα. 

Τα ποσά της κοινωνικής βοήθειας μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα 

είναι: Για ζευγάρι με 1 παιδί 1.046,70 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 1.237,10 €, 

52 



για ζευγάρι με 3 παιδιά 1.457,20 €, για μόνο γονιό με 1 παιδί 716 €, για μόνο 
γονιό με 2 παιδιά 917,3 €. 

3.8. Ισπανία 

Το σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που εφαρμόζεται 
στην Ισπανία βασίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελά
χιστο εισόδημα σε όλα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και είναι 
ανίκανα να τους αποκτήσουν με ατομική προσπάθεια ή με άλλα μέσα. 

Δικαιούχοι του εγγυημένου εισοδήματος μπορούν να είναι μεμονωμένα 
άτομα ή ανεξάρτητες οικογενειακές μονάδες. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι γε
νικώς 12 μήνες, με δυνατότητα να επεκταθεί. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα μεταξύ 25 και 65 ετών. 
Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία, 
Συσσώρευση με άλλα δημόσια κοινωνικά επιδόματα δεν επιτρέπεται. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα δικαίωμα που υπολογίζεται εξ υπο
λοίπου. Δηλαδή ο δικαιούχος πρέπει πρώτα να εξαντλήσει τις άλλες κοινωνι
κές παροχές που δικαιούται, εφόσον υπάρχουν. 

Το επίπεδο του εγγυημένου εισοδήματος ποικίλλει μεταξύ των Αυτό
νομων Κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε επίπεδο Αυτόνομων Κοινο
τήτων. Μεταξύ των Αυτόνομων Κοινοτήτων παρατηρείται σημαντική διαφορο
ποίηση του επιπέδου της εγγύησης μεταξύ 180 € και 228 €, των δικαιούχων 
και των κριτηρίων πρόσβασης στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

Για τον υπολογισμό των πόρων χρησιμοποιείται οικογενειακή μονάδα: 
διαβιώνοντας μαζί δύο ή περισσότερα άτομα που συνδέονται με γάμο ή μια 
ανάλογη σχέση, υιοθεσία, συγγένεια εξ αίματος (μεταξύ 2ου και 4ου βαθμού) 
και συγγένεια μέσω γάμου (μέχρι και 2ου βαθμού). 

Λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πόροι της οικογένειας κάθε φύσεως ή πη
γής προέλευσης. 

Οι κατηγορίες των ατόμων που θεωρούνται υποψήφιοι δικαιούχοι είναι 
οικογένειες, έστω και αν αποτελούνται ακόμη και από ένα και μόνο άτομο, και 
χορηγούνται συμπληρωματικές ενισχύσεις για κάθε εξαρτώμενο άτομο. 

Τα εγγυημένα οικογενειακά επιδόματα δίνονται επιπρόσθετα, πέραν 
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, και ποικίλλουν από τη μια Αυτόνομη 
Κοινότητα στην άλλη. 
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Τα βασικά ποσά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ποικίλλουν από 

τη μια Αυτόνομη Κοινότητα στην άλλη και εξαρτώνται από τον αριθμό των ε

ξαρτώμενων ατόμων καθώς και από την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου. 

3.9. Ιταλία 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί μια μεταβίβαση δημοσίων 

πόρων προς πολίτες οι οποίοι πράγματι δεν εργάζονται και οι οποίοι δεν έχουν 

εισόδημα μεγαλύτερο από ένα ορισμένο καθοριστικό επίπεδο, που αντιστοιχεί 

σε ένα υποθετικό στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης. 

Το εγγυημένο εισόδημα είναι ένα διαφορικό ποσό σύμφωνα με τη σύν

θεση της οικογένειας και το βασικό ελάχιστο εισόδημα καθορίζεται από την 

περιφέρεια, τους δήμους και τα τοπικά Κέντρα Υγείας. 

Δικαιούχοι μπορούν να είναι όλοι οι πολίτες που βρίσκονται σε κατά

σταση οικονομικής ανάγκης, η οποία οφείλεται σε έλλειψη επαρκών οικονομι

κών πόρων για κάλυψη των βασικών δαπανών διαβίωσης. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι πε

ριορισμένη, με δυνατότητα ανανέωσης που εξαρτάται από τη διάρκεια της 

κατάστασης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το άτομο. 

Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, αυτοί πρέπει να είναι οι 

Ιταλοί υπήκοοι, οι αλλοδαποί κάτοικοι Ιταλίας και οι αιτούντες πολιτικό άσυλο. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται χωρίς όριο ηλικίας. Εκτός από την 

Περιοχή Κομπανίας όπου ισχύει η φροντίδα σε είδος απονεμόμενη σε ανήλικα 

ορφανά από τις τοπικές κοινότητες. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία. Ο δικαιού

χος πρέπει να είναι προετοιμασμένος να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριό

τητες, σε μια προσπάθεια για να βελτιώσει την κατάσταση του/της. Με τον 

σκοπό αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις οι κοινότητες ή η περιφέρεια διοργα

νώνουν ειδικές σειρές μαθημάτων επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Γενικά το όφελος από άλλα συμπληρωματικά κοινωνικά επιδόματα δεν 

προκαλεί τη διακοπή της χορήγησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

για τη διασφάλιση μιας στοιχειώδους διαβίωσης. 

Για τον προσδιορισμό του βασικού ποσού του εγγυημένου εισοδήματος, 

οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί ποικίλλουν σύμφωνα με τις περιφέρειες. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται κατά περιφέρεια. Παρατηρείται 

σημαντική περιφερειακή διαφοροποίηση π.χ. το βασικό ποσό για ένα μόνο 
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άτομο ποικίλλει μεταξύ 232 € και 269 €. Εξαίρεση αποτελεί η Πεδιάδα Αόστα 

όπου εκείνοι που ζουν σε νοικιασμένες κατοικίες λαμβάνουν 372 €. Αν όμως 

είναι ιδιοκτήτες κατοικιών, το όφελος ανέρχεται σε 223 €. 
Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προ

κειμένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι η οικογέ

νεια, με βάση το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ο νόμος επεκτεί

νεται στην πραγματική οικογένεια-κύτταρο της κοινωνίας που διαβιώνει στο 

ίδιο σπίτι και μοιράζεται τους πόρους επιβίωσης. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλοι οι πόροι οποιασδήποτε φύσεως ή πηγής προέλευσης, 

εκτός από την οικογενειακή κατοικία. 

Τα ποσά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καθορίζονται από το

πικές επιτροπές, ενώ το δικαίωμα εξαρτάται από δύο παραμέτρους: την ελά

χιστη σύνταξη και τα μη φορολογήσιμα εισοδήματα (εξαρτάται από τη γενική 

φορολογία για τους απασχολούμενους). Τα οφέλη ποικίλλουν σε άμεση σχέ

ση με τον αριθμό των οικογενειακών μελών. Μπορεί να προσφερθούν αυξή

σεις σε ειδικές έκτακτες περιπτώσεις (ορφανά, περιοδεύονται άτομα, κλπ.). 

Τα εγγυημένα οικογενειακά επιδόματα που δίνονται επιπρόσθετα, πέ

ραν του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ποικίλλουν από τη μια περιφέ

ρεια στην άλλη και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της 

οικογένειας και όχι ανάλογα με τη σύνθεση της. 

Τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα στοιχειώδους διαβίωσης 

δίνονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το δικαίωμα στην οικογενειακή επι

χορήγηση χορηγείται μόνο στα άτομα που λαμβάνουν εισόδημα από εργασία. 

Η κοινωνική βοήθεια που χορηγείται διαφέρει από περιφέρεια σε πε

ριφέρεια και διαφοροποιείται 

Το βασικό ελάχιστο μηνιαίο ποσό που χορηγείται είναι: Για μόνο άτομο 

514,80 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά 856,30 €, για ζευγάρι με 1 παιδί-929,10 €, 
για ζευγάρι με 2 παιδιά 1.001,90 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 1.074,70 €, για 

μόνο γονιό με 1 παιδί 598,40 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 682,10 €. 

3.10. Λουξεμβούργο 

Βασική αρχή του εγγυημένου εισοδήματος στο Λουξεμβούργο είναι να 

εξασφαλισθούν επαρκή μέσα για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και μέ

τρα επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Με αυτό τον τρόπο διεξά

γεται ένας αγώνας ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
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Οι δικαιούχοι ορίζονται με γενικό νόμο. 
Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη, εφόσον το άτομο εξακολουθεί να δικαιούται οικονομική στήριξη. 
Το εγγυημένο εισόδημα χορηγείται χωρίς καμία αναφορά στην υπη

κοότητα. 
Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα άνω των 25 ετών. Εξαιρέ

σεις υφίστανται για άτομα ανίκανα να εργασθούν και για εκείνους που φρο
ντίζουν ένα παιδί ή έναν ανάπηρο. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη
μα είναι ότι πρέπει να είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει όλες τις ευκαιρίες ερ
γασίας και εκπαίδευσης που του παρέχονται, ώστε να βελτιώσει την κατά
σταση του. 

Ο δικαιούχος πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώματα του για κοινωνικά επι
δόματα και για διατροφή. 

Τα βασικά ποσά για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καθορίζονται μέ
σω πολιτικής απόφασης σε σύγκριση με τον ελάχιστο μισθό και την ελάχιστη 
σύνταξη. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς περι
φερειακές διαφοροποιήσεις. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων είναι η 
«de facto» κοινότητα όλων των ατόμων που διαβιώνουν στο ίδιο νοικοκυριό, 
που έχουν έναν κοινό προϋπολογισμό και δεν δύνανται να δώσουν επαρκή 
μαρτυρία ότι διαβιώνουν κάπου αλλού. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβάνο
νται υπόψη όλοι οι πόροι οποιασδήποτε φύσεως ή πηγής προέλευσης, καθώς 
επίσης και τα συμπληρωματικά κοινωνικά επιδόματα (εκτός των οικογενειακών 
επιδομάτων και των επιδομάτων μητρότητας και μακροχρόνιας φροντίδας). 

Τα οικογενειακά επιδόματα δίδονται επιπρόσθετα, χωριστά από το 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

• Τα μηνιαία ποσά εγγυημένου εισοδήματος, χωρίς τα οικογενειακά 
επιδόματα, είναι: Για μόνο άτομο 919,05 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά 1.378,55 
€, για ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 1.462,15 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 10 και 
12 ετών 1.545,75 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 12 ετών 1.629,35 €, για 
μόνο γονιό με 1 παιδί 10 ετών 1.002,65 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 10 και 
12 ετών 1.086,25 €. 

Τα ποσά που συμπεριλαμβάνουν τα οικογενειακά επιδόματα εξαρτώ
νται από τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα 
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ακόλουθα παραδείγματα: Πα ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 1.644,35 €, για 

ζευγάρι με 2 παιδιά 10 και 12 ετών 2.003,64 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 

και 12 ετών 2.429,87 €, για μόνο γονιό με 1 παιδί 10 ετών 1.185,45 €, για 

μόνο γονιό με 2 παιδιά 8 και 10 ετών 1.514,83 €. 

3.11. Ολλανδία 

Βασική αρχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ολλανδία 

είναι ότι πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για οικονομική βοήθεια σε κάθε πολίτη 

κάτοικο της Ολλανδίας ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις αναγκαίες 

δαπάνες υποστήριξης του εαυτού του ή της οικογένειας του, είτε απειλείται 

λόγω μιας τέτοιας κατάστασης. Η Πράξη Εθνικής Κοινωνικής Βοήθειας πα

ρέχει οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες. 

Η εγγύηση σκοπό έχει να επιτευχθεί ξανά μια θέση στην οποία ο δικαιούχος 

θα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτόνομα τις αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης του. 

Έχουν καθιερωθεί εθνικά πρότυπα. Επίσης, τοπικές δημοτικές αρχές μπορούν 

να προσφέρουν άλλες παροχές. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι καταρχήν ατομικό δικαίωμα. 

Στα νοικοκυριά (παντρεμένα ή ανύπαντρα ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου), 

βοήθεια ζητείται και λαμβάνεται από τον ένα σύντροφο ως μια οικογενειακή 

βοήθεια. Κατόπιν αιτήσεως το μισό του ποσού της βοήθειας μπορεί να ληφθεί 

από έκαστο των συντρόφων. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 

απεριόριστη. 

Δικαιούχοι είναι όλα τα άτομα που κατοικούν νόμιμα στην Ολλανδία με 

ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους 

δαπάνες διαβίωσης. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Άτομα 

21 ή 22 ετών μπορούν να λάβουν μικρότερη εγγύηση, αν οι αρχές εκτιμούν ότι 

το πλήρες όφελος καθιστά την απασχόληση οικονομικά μη ελκυστική. Το όφε

λος για άτομα 65 ετών ή περισσότερο είναι καθορισμένο στο καθαρό ποσό της 

κατώτερης σύνταξης. Το επίπεδο για νέα άτομα κάτω των 21 ετών βασίζεται 

στα ποσά του παιδικού επιδόματος. Αν αυτά τα νέα άτομα αντιμετωπίζουν 

υψηλότερα έξοδα διαβίωσης, τότε οι γονείς τους είναι υπεύθυνοι. Αν η γονική 

βοήθεια είναι αδύνατη, μπορεί να ζητηθεί μία συμπληρωματική ενίσχυση. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι τα άτομα πρέπει να πράττουν τα μέγιστα για να στηρίζουν τον 
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εαυτό τους. Κάθε αποδέκτης πρέπει να προσπαθεί να βρίσκει εργασία, να δέ

χεται μια κατάλληλη απασχόληση, και να είναι καταγεγραμμένος στο Γραφείο 

Απασχόλησης. Οι σύντροφοι των ανέργων θα πρέπει επίσης να αναζητούν 

εργασία. Αν ένα άτομο έχει τη φροντίδα ενός ή περισσοτέρων παιδιών ηλικίας 

κάτω των 5 ετών, δεν υποχρεούται να ψάχνει για εργασία. Αν τα παιδιά είναι 

ηλικίας 5 ετών ή περισσότερο, οι περιπτώσεις εξετάζονται ατομικά για να 

προσδιορισθεί η εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή. Άνεργοι που ήταν 57,5 

ετών ή περισσότερο την 1/5/1999 δεν είναι υποχρεωμένοι να ψάξουν για ερ

γασία. Άτομα που έφθασαν σε αυτή την ηλικία μετά την ημερομηνία αυτή δεν 

απαιτείται να παρακολουθήσουν συνεντεύξεις εργασίας, αλλά πρέπει να 

δεχθούν μια κατάλληλη εργασία αν τους προσφέρεται και πρέπει να καταγρα

φούν στο Γραφείο Απασχόλησης. Αν όλες οι προσπάθειες αποτύχουν, οι κοι

νωνικές υπηρεσίες θα βοηθήσουν να βρουν εργασία ή εκπαίδευση. Αν ο δι

καιούχος αρνείται να συνεργασθεί με ένα σχέδιο δράσης, οι κοινωνικές υπη

ρεσίες μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις, όπως είναι η περικοπή ή η πλήρης 

αναστολή του κοινωνικού επιδόματος. 

Η κοινωνική βοήθεια είναι συμπληρωματική σε όλες τις άλλες επιχορη

γήσεις στοιχειώδους διαβίωσης και προσφέρεται ως τελευταίο καταφύγιο 

(δίχτυ ασφαλείας). Αν ένα άτομο λαμβάνει επίδομα διατροφής (κοινωνικά 

οφέλη, εισόδημα από εργασία), τότε φθάνει στην κορυφή του σχετικού επιπέ

δου αρωγής. 

Το επίπεδο της βοήθειας για αντιμετώπιση βασικών αναγκών ρυθμίζε

ται από εθνικούς κανόνες που περιέχονται στην Πράξη Εθνικής Κοινωνικής 

Βοήθειας, η οποία καθορίζει τα βασικά ποσά προς πληρωμή κάθε μήνα. Τα 

βασικά ποσά συνδέονται με τον ελάχιστο μισθό. 

Οι νόρμες για ανύπαντρα ζευγάρια ή για ζευγάρια που συμβιούν, μο

ναχικούς γονείς και μόνους συντρόφους προσδιορίζονται σε εθνικό επίπεδο. 

Οι τοπικές αρχές προσδιορίζουν τις πρόσθετες παροχές που δεν πρέπει να 

είναι περισσότερες από 20% του ελάχιστου ημερομισθίου για άτομα που δια

βιούν με δικά τους μέσα, τα οποία δεν δύνανται να μοιράζονται τις οικιακές 

τους δαπάνες με ένα άλλο άτομο. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο δικαιού

χος, ο σύντροφος και τα τέκνα κάτω των 18 ετών. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλοι οι πόροι, ανεξάρτητα από τη φύση τους και την προέλευ

ση τους. Το κεφάλαιο δεν λαμβάνεται υπόψη μέχρι 9.640 € για παντρεμένους 

ή ανύπαντρα ζευγάρια και μόνους γονείς και 4.820 € για μεμονωμένα άτομα. 
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Τα διάφορα ποσά εισοδηματικής στήριξης σχετίζονται ως ακολούθως: 

• Παντρεμένα ή ανύπαντρα ζευγάρια (ανεξάρτητα από φύλο) ηλικίας 21 

μέχρι 65 ετών: 100% του καθαρού ελάχιστου ημερομίσθιου. 

• Γονείς μόνοι ηλικίας 21 μέχρι 65 ετών: 70% του καθαρού ελάχιστου 

ημερομίσθιου. 

• Άτομα μόνα ηλικίας 21 μέχρι 65 ετών: 50% του καθαρού ελάχιστου 

ημερομίσθιου. 

• Το σημείο εκκίνησης για το κανονικό ποσό για μόνους γονείς και μόνα 

άτομα είναι ότι τα έξοδα κατοικίας μπορούν να μοιράζονται με άλλα 

άτομα. Αν είναι διαφορετικά, ή μόνο εν μέρει, οι αρχές μπορούν να 

απονείμουν μια συμπληρωματική επιχορήγηση όχι όμως μεγαλύτερη 

από 20% του καθαρού ελάχιστου ημερομίσθιου. 

• Τα άλλα άτομα που δεν μπορούν να μοιράζονται τις βασικές τους ανάγ

κες διαβίωσης με άλλα άτομα, επίσης δικαιούνται το μέγιστο ποσό. 

Επιπρόσθετα στις εθνικές και πρόσθετες παροχές, υπάρχει ειδική βοή

θεια όπως είναι οι πληρωμές σε οικογένειες με έκτακτες ανάγκες. Βοήθεια 

δεν δίνεται μόνο σε άτομα με βασική κανονική επιχορήγηση, αλλά επίσης σε 

εκείνους με εισοδήματα ακριβώς πάνω από το κοινωνικό ελάχιστο. Οι πληρω

μές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνεισφορές σε σχολικά ταξίδια, για 

ψυγεία, εξαιρετικές οικιακές δαπάνες, έπιπλα κ.ά. 

Οι γενικές οικογενειακές παροχές δίδονται χωριστά, επιπρόσθετα στην 

κοινωνική βοήθεια. 

Τα μηνιαία βασικά ποσά κοινωνικής βοήθειας, χωρίς τα οικογενειακά 

επιδόματα, για άτομα ηλικίας μεταξύ 21 και 65 ετών, είναι ως εξής: Παντρεμέ

να ή ανύπαντρα ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά 732,92 €, μόνοι γονείς 732,92 €, 
μόνα άτομα 523,51 €. Επιπλέον χορηγείται επίδομα διακοπών ίσο με το 8% των 

ποσών αυτών. Μόνοι γονείς και μόνα άτομα μπορούν να πάρουν πρόσθετο 

επίδομα μέχρι 209,40 € από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Τα ποσά που περιλαμβάνουν και τα οικογενειακά επιδόματα, όπου υ

πάρχουν, είναι: Για μόνο άτομο 25 ετών 728 €, για ζευγάρι χωρίς παιδιά 1.004 

€, για ζευγάρι με 1 παιδί 10 ετών 1.322 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 10 και 12 

ετών 1.540 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 8, 10 και 12 ετών 1.758 €, για μόνο γονιό 

με 1 παιδί 10 ετών 1.055 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 8 και 10 ετών 1.273 €. 

3.12. Πορτογαλία 

Σκοπός του πορτογαλικού προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος είναι 

να διασφαλίζονται τα φτωχά άτομα και οι οικογένειες τους με την παροχή σε αυ-
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τους επαρκών πόρων ώστε να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ ταυ

τόχρονα θα ευνοείται η βαθμιαία κοινωνική και επαγγελματική τους ενσωμάτωση. 

Το εγγυημένο εισόδημα παρέχεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18, ή μι

κρότερα από 18 ετών, αρκεί να είναι ανεξαρτητοποιημένα μέσω γάμου, ή να 

έχουν τέκνα τα οποία είναι ανήλικα και οικονομικά εξαρτώμενα από το νοικο

κυριό ή, αν είναι γυναίκα, να είναι έγκυος. 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι 12 

μήνες, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης. 

Όσον αφορά την εθνικότητα των δικαιούχων, το ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα χορηγείται ανεξάρτητα από την υπηκοότητα. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισόδη

μα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του και η διαθεσιμότητα του 

για εργασία, όπως επίσης και η συμμετοχή του σε επαγγελματική εκπαίδευση 

και δραστηριότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας. 

Η κοινωνική ενίσχυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ποσού που 

ορίζεται για την κοινωνική σύνταξη. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς πε

ριφερειακές διαφοροποιήσεις. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι: 

• Ο δικαιούχος. 

• Ο σύζυγος ή το άτομο που θεωρείται ως τέτοιος. 

• Συγγενείς ανήλικοι ή άτομα που θεωρούνται ως τέτοιοι. 

• Ανήλικοι που έχουν υιοθετηθεί πλήρως ή με περιορισμό. 

• Ανήλικοι σε επιμέλεια. 

• Ανήλικοι σε φροντίδα του δικαιούχου κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, 

ή υπηρεσιών αρμοδίων για την επιμέλεια των ανηλίκων. 

• Ανήλικοι σε υιοθεσία, αν η διαδικασία υιοθεσίας έχει ήδη αρχίσει. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου, λαμ

βάνονται υπόψη τα οικογενειακά εισοδήματα ανεξάρτητα από τη φύση τους 

και την προέλευση τους (με την εξαίρεση των επιδομάτων κατοικίας, οικογε

νειακών και εκπαιδευτικών επιδομάτων), όπως επίσης και έσοδα από εργασία 

και υποτροφίες εκπαίδευσης μέχρι 20%. 

Η μηνιαία πληρωμή οφέλους αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του πο

σού όλων των οικογενειακών εισοδημάτων και του ελάχιστου ποσού εισοδή

ματος για αυτή την ίδια οικογένεια, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: 

• Για κάθε ενήλικο άτομο, μέχρι το δεύτερο άτομο, 100% της κοινωνικής 

σύνταξης. 
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• Για κάθε ενήλικο άτομο, μετά από το τρίτο άτομο, 70% της κοινωνικής 
σύνταξης. 

• Για κάθε ανήλικο, 50% της κοινωνικής σύνταξης. 
Παρέχεται ένα ποσό που ποικίλλει όταν οι δαπάνες κατοικίας υπερβαί

νουν το 25% του ελάχιστου μισθού. 
Το ποσό των οικογενειακών επιδομάτων δεν λαμβάνεται υπόψη στο δι

καίωμα διεκδίκησης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 
Τα μηνιαία ποσά εγγυημένου εισοδήματος είναι: Για μόνο άτομο 138,27 

€, για ζευγάρι 276,54 €, για νοικοκυριό με 3 ενήλικους 373,34 €, για μόνο γονιό 
με 1 παιδί 207,41 €, για μόνο γονιό με 2 παιδιά 276,54 €, για ζευγάρι με 1 παι
δί 345,68 €, για ζευγάρι με 2 παιδιά 414,81 €, για ζευγάρι με 3 παιδιά 483,94 €. 

3.13. Σουηδία 

Η κοινωνική βοήθεια στη Σουηδία είναι ένα σχήμα έσχατης ανάγκης. 
Η βοήθεια δίνεται όταν ένα άτομο ή οικογένεια είναι προσωρινά, για ένα βρα
χύ ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή μέσα να αντιμετωπίσει τις 
αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης. 

Το εγγυημένο εισόδημα είναι καταρχήν ατομικό δικαίωμα. Η κατάστα
ση του νοικοκυριού εξετάζεται συνολικά (παντρεμένα ή ανύπαντρα ζευγάρια 
και ανήλικα τέκνα). 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι απε
ριόριστη, μέχρι οι περιστάσεις να μην απαιτούν περαιτέρω βοήθεια. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χορηγείται ανεξάρτητα από την υπη
κοότητα του ατόμου. 

Βοήθεια δίνεται στην οικογένεια ως σύνολο, εφόσον οι γονείς είναι υπο
χρεωμένοι να υποστηρίζουν τα παιδιά τους. Κανένας άλλος όρος σε σχέση 
με την ηλικία δεν υφίσταται. 

Όλοι είναι υποχρεωμένοι να στηρίζουν τους εαυτούς τους και πρέπει 
να προσπαθούν να έχουν πάντοτε μια εργασία με ένα ικανοποιητικό μισθό, 
εφόσον είναι ικανοί να εργάζονται. 

Η κοινωνική βοήθεια είναι συμπληρωματική σε όλες τις άλλες επιχορη
γήσεις στοιχειώδους διαβίωσης και προσφέρεται ως τελευταίο καταφύγιο. Για 
αρκετά κονδύλια δαπανών αποφασίζει κάθε χρόνο η Κυβέρνηση και η Βουλή. 
Για άλλα κονδύλια οι δημοτικές αρχές οφείλουν να πληρώνουν τις πραγμα
τικές δαπάνες, αν αυτές είναι λογικές. 

Ο προσδιορισμός του βασικού ποσού του εγγυημένου εισοδήματος 
προκύπτει από έναν συνδυασμό του εθνικού και του τοπικού επιπέδου. 
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Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προκει

μένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο αιτών και/ή 

οικογένεια του. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου λαμβά

νονται υπόψη όλοι οι πόροι ανεξάρτητα από τη φύση τους και την προέλευση 

τους. 

Βασικά ποσά κοινωνικής βοήθειας χορηγούνται ως εξής: 

• Ποσό βάσης για μόνα άτομα. 

• Ποσό βάσης για ζεύγη. 

• Ποσά βάσης για τέκνα σε διάφορες ηλικίες. 

Η βοήθεια προνοεί για τέκνα σε διάφορες ηλικίες. Οικογενειακά επιδό

ματα χορηγούνται χωριστά, ανεξάρτητα από το κοινωνικό βοήθημα. 

Τα μηνιαία βασικά ποσά είναι: για μόνο άτομο 271 €, για ζευγάρι 492 €. 
Για κάθε παιδί: 0-1 ετών 147 €, 1-2 ετών 173 €, 3 ετών 138 €, 4-6 ετών 

173 €, 7-10 ετών 191 €, 11-14 ετών 221 €, 15-18 ετών 250 €. 
Για συνήθεις δαπάνες του νοικοκυριού χορηγείται επιπλέον ένα πρό

σθετο ποσό που αυξάνεται με το μέγεθος του νοικοκυριού ως εξής: 67 € για 

1 άτομο, 76 € για 2 άτομα, 87 € για 3 άτομα, 94 € για 4 άτομα, 104 € για 5 

άτομα, 111 € για 6 άτομα, 117 € για 7 άτομα. 

3.14. Φιλανδία 

Η κοινωνική βοήθεια στη Φιλανδία είναι ένα σχήμα έσχατης ανάγκης. 

Η βοήθεια δίνεται όταν ένα άτομο ή οικογένεια είναι προσωρινά, για ένα βρα

χύ ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς επαρκή μέσα να αντιμετωπίσει τις 

αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης. 

Το εγγυημένο εισόδημα είναι καταρχήν ατομικό δικαίωμα. Η κατάστα

ση του νοικοκυριού εξετάζεται συνολικά (παντρεμένα ή ανύπαντρα ζευγάρια 

και ανήλικα τέκνα). 

Η διάρκεια κατά την οποία παρέχεται το εγγυημένο εισόδημα είναι απε

ριόριστη, εφόσον το άτομο εξακολουθεί να δικαιούται οικονομική στήριξη.. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα χορηγείται ανεξάρτητα από την υπη

κοότητα του ατόμου. 

Χορηγείται χωρίς όρους που αφορούν την ηλικία. Στη πράξη, ωστόσο, 

κοινωνική βοήθεια σπάνια δίνεται ατομικά σε παιδιά κάτω των 18 ετών, γιατί 

οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να τα υποστηρίζουν. 

Προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος το ελάχιστο εγγυημένο εισό

δημα είναι ότι πρέπει να αποδεικνύεται η προθυμία του για εργασία. Όλοι 
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είναι υποχρεωμένοι να στηρίζουν τους εαυτούς τους και πρέπει να προσπα

θούν να έχουν πάντοτε μια εργασία με έναν ικανοποιητικό μισθό, εφόσον είναι 

ικανοί να εργάζονται. 

Η κοινωνική βοήθεια είναι συμπληρωματική σε όλες τις άλλες επιχορη

γήσεις στοιχειώδους διαβίωσης και προσφέρεται ως τελευταίο καταφύγιο ή 

δίχτυ ασφαλείας. 

Τα βασικά ποσά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καθορίζονται 

με νόμο. 

Το εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο. 

Η μονάδα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πόρων, προ

κειμένου να κριθεί εάν κάποιος δικαιούται οικονομική στήριξη, είναι ο αιτών 

και/ή οικογένεια του. 

Για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του δικαιούχου και της 

οικογένειας του λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πόροι οποιασδήποτε φύσεως ή 

πηγής προέλευσης, με μερικές εξαιρέσεις. 

Βασικά ποσά κοινωνικής βοήθειας χορηγούνται σε: 

• Άτομα μόνα. 

• Συζύγους. 

• Τέκνα άνω των 17 ετών που ζουν με τους γονείς τους. 

• Τέκνα ηλικίας 0 μέχρι 9 ετών. 

• Τέκνα ηλικίας 10 μέχρι 17 ετών. 

Άλλες δαπάνες για τις οποίες μπορεί να δοθεί πρόσθετη κοινωνική βοή

θεια περιλαμβάνουν 93% των λογικών δαπανών κατοικίας, των ουσιαστικών 

ιατρικών δαπανών, των δαπανών για την καθημερινή φροντίδα του παιδιού και 

άλλων δαπανών που θεωρούνται βασικές. 

Οι οικογενειακές επιχορηγήσεις λαμβάνονται υπόψη ως εισόδημα της 

οικογένειας, όταν υπολογίζεται το ποσό της κοινωνικής βοήθειας. 

Τα βασικά μηνιαία ποσά της κοινωνικής βοήθειας, σύμφωνα με τη πε

ριφερειακή διαφοροποίηση (Ι ή II, αντίστοιχα) είναι: 

• Ζευγάρι 740,96 € ή 709,08 €. 
• Παιδί άνω των 17 ετών που ζει με τους γονείς 270,45 € ή 258,81 €. 
• Παιδί 10-17 ετών 259,34 € ή 248,18 € 
• Παιδί κάτω των 10 ετών 233,40 € ή 223,36 €. 

Πρόσθετη κοινωνική βοήθεια παρέχεται και για άλλες βασικές δαπάνες 

που περιλαμβάνουν 93% ενός λογικού κόστους ενοικίου, σημαντικές ιατρικές 

δαπάνες, το κόστος καθημερινής φροντίδας των παιδιών καθώς και το κόστος 

άλλων αναγκών που θεωρούνται ουσιώδεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Δυστυχώς μέχρι τώρα στην Ελλάδα οι διάφορες κυβερνήσεις δεν 

έχουν ασχοληθεί σοβαρά με τη θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου ει

σοδήματος, πλην ίσως των σκέψεων που είχαν γίνει για να συμπεριληφθεί μια 

τέτοια μεταρρύθμιση στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμά

τωση (ΕΣΔΕΝ, 31/5/2001) και σχετικών δημοσιευμάτων τον Αύγουστο 2003 

που έφεραν την κυβέρνηση να μελετά το ζήτημα. 

Γενικά, η ιδέα αυτή έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρο 

το πολιτικό φάσμα. Όμως η εμπειρία άλλων χωρών έχει δείξει ότι το ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα είναι μια ιδέα ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. 

Συστήματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφαρμόσθηκαν πρό

σφατα πλήρως στην Πορτογαλία, σε αρκετές ισπανικές περιφέρειες και πει

ραματικά σε 306 ιταλικούς δήμους. Στη χώρα μας, το μοναδικό κράτος-μέλος 

της ΕΕ-15 που δεν εφαρμόζεται κανένα γενικό σχέδιο εγγυημένου εισοδή

ματος, το ζήτημα έχει περιορισθεί στο στάδιο της γενικής συζήτησης και η 

απόφαση μίας, έστω και σταδιακής, εφαρμογής του παρουσιάζεται πολύ αμφι

λεγόμενη. 

Ο βασικός λόγος που μια σφαιρική αντιμετώπιση της φτώχειας δεν 

αποτέλεσε μέρος της κοινωνικής πολιτικής είναι ότι, ενώ το πρόβλημα της 

φτώχειας είναι μεγαλύτερο από τις άλλες χώρες της ΕΕ, δεν είναι εμφανές, 

επειδή και το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού δεν είναι ακόμη έντονο. 

Το τελευταίο οφείλεται στον ρόλο που παίζουν οι σφιχτοί δεσμοί της ελληνι

κής οικογένειας, ο αγροτικός χαρακτήρας της φτώχειας και η μορφή και η 

σύνθεση της ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους και τις γυναίκες. 

Εκείνο που χρειάζεται, και είναι κεντρικό σημείο που ενώνει υποστηρι

κτές και αντιπάλους της θεσμοθέτησης ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα

τος στην Ελλάδα, είναι ότι το θέμα απαιτεί προσεκτικότερη μελέτη. Πράγματι 

αυτό ισχύει, όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, για τη μη 

εφαρμογή του. 

4.1. Η φτώχεια στην Ελλάδα 

Οι αναλύσεις και τα προβλήματα της φτώχειας στις ευρωπαϊκές χώρες 

έχουν αρχίσει να εξετάζονται από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ιδιαίτερα 
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για την Ελλάδα, από το 1970 άρχισαν να γίνονται διάφορες μελέτες που εξέ

ταζαν τα προβλήματα, το μέγεθος και τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομι

κών ανισοτήτων και της φτώχειας. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των 

μελετών αυτών δεν συνέπιπταν μεταξύ τους, γιατί τα στοιχεία στα οποία βα

σίζονταν οι έρευνες διαφοροποιούντο και δεν ήταν τόσο αξιόπιστα. Επιπλέον 

οι μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που χρησιμοποιούσαν 

και η μεθοδολογία της κάθε μελέτης ήταν μεταξύ τους διαφορετικές. 

Παρά τις προσπάθειες των ερευνητών, η έλλειψη κατάλληλων και αξιό

πιστων στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών περιόρισε την ανάλυση συ

γκεκριμένων πλευρών της ανισότητας και της φτώχειας, με προφανείς επι

πτώσεις στην άσκηση αλλά και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις πιο βασικές πηγές δεδομένων στις ο

ποίες βασίστηκαν οι σχετικές μελέτες της ανισότητας και της φτώχειας στην 

Ελλάδα ως εξής: 1) τα δεδομένα από τη φορολογία εισοδήματος, 2) την Έ

ρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, 3) τα δεδομένα από τις ειδικές δειγ

ματοληπτικές έρευνες που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευ

νών (ΕΚΚΕ) και 4) τις έρευνες του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών (European 

Community Household Panel). Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εκτιμήσεις για την 

ανισότητα και τη φτώχεια, ακόμη και όσων μελετών χρησιμοποιούν την ίδια 

πηγή δεδομένων, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά εξαιτίας του γεγονότος ότι 

δεν ακολουθούν όλες οι μελέτες τους ίδιους ορισμούς και την ίδια μεθοδο

λογία ανάλυσης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες από διάφορους φο

ρείς που στηρίζονται στα δεδομένα της Eurostat. Το πλεονέκτημα από τη χρη

σιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών 

είναι ότι τα στοιχεία αυτά θεωρούνται πιο αξιόπιστα και πιο συγκρίσιμα, ώστε 

να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. 

Τα δεδομένα της Eurostat δείχνουν ότι το ποσοστό της σχετικής φτώ

χειας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, σύμ

φωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών, το πο

σοστό νοικοκυριών με ισοδύναμο εισόδημα κάτω από το 60% του διαμέσου 

εισοδήματος, το οποίο θεωρείται γραμμή της σχετικής φτώχειας, ήταν 20% 

στην Ελλάδα, ενώ στο σύνολο των 15 κρατών - μελών της ΕΕ ήταν 15%. Άλ

λες μελέτες, χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία, προσδιορίζουν το ποσοστό 

της σχετικής φτώχειας στο 22%. Αξίζει να αναφερθεί ότι μελέτες που χρησιμο

ποιούν δεδομένα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ εκτι

μούν το ποσοστό της σχετικής φτώχειας για την Ελλάδα στο 18% περίπου. Η 
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διαφορά οφείλεται σε διάφορες προσαρμογές που κάνει η ΕΣΥΕ λόγω ιδιο

κατοίκησης και αυτοκατανάλωσης αγροτικών προϊόντων, ενώ οι μετρήσεις της 

Eurostat αναφέρονται σε χρηματικά εισοδήματα. 

Είναι ενδιαφέρον να δούμε τα χαρακτηριστικά των φτωχών νοικοκυ

ριών με βάση τα κοινωνικοοικονομικά τους κριτήρια. Ο Πίνακας 1, που τα 

στοιχεία του προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίω

σης των Νοικοκυριών 2004 της ΕΣΥΕ, παρέχει σημαντικές πληροφορίες για 

ορισμένα χαρακτηριστικά των φτωχών όπως η οικογενειακή κατάσταση του 

νοικοκυριού, η οικονομική δραστηριότητα του και η σχέση της απασχόλησης 

των μελών του νοικοκυριού με τα εξαρτώμενα μέλη. Οι δείκτες που παρου

σιάζονται είναι το ποσοστό της φτώχειας, δηλαδή πόσοι είναι κάτω από τη 

γραμμή της φτώχειας ως ποσοστό του συνόλου του πληθυσμού και η συμμε

τοχή στη συνολική φτώχεια, δηλαδή οι φτωχοί κάθε εξεταζόμενης κατηγορίας 

ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των φτωχών. 

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το ποσοστό της σχετικής φτώχειας 

είναι 20% του συνολικού πληθυσμού και τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα 

όρια της φτώχειας εκτιμώνται σε 799.530 και τα μέλη τους σε 2.126.750. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, οι δύο κατηγορίες των νοικοκυριών, 

συνολικά, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή με ή χωρίς 

εξαρτώμενα πρόσωπα, έχουν το ίδιο ποσοστό φτώχειας που είναι 20% περίπου. 

Εξετάζοντας τις δύο αυτές κατηγορίες νοικοκυριών, διαπιστώνεται ότι 

στην κατηγορία των νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα μέλη, τα φτωχότερα νοι

κοκυριά είναι αυτά με ένα άτομο (ποσοστό φτώχειας 29,2%) και τα νοικοκυριά 

με δύο ενήλικες που τουλάχιστον ο ένας είναι πάνω των 65 ετών (28,7%), ενώ 

στην κατηγορία των νοικοκυριών με εξαρτώμενα μέλη τα πλέον φτωχά είναι 

τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί (37,6%) και τα νοικοκυ

ριά με δύο ενήλικες που έχουν τρία ή και περισσότερα παιδιά (31,5%). Από 

αυτά φαίνεται ότι υπάρχει συστηματική σχέση μεταξύ φτώχειας και μεγέθους 

του νοικοκυριού, με την έννοια ότι τα μικρά και μεγάλα νοικοκυριά εμφανί

ζουν σχετικά υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα νοικοκυριά με

σαίου μεγέθους. 

Επιβεβαιώνεται η σημασία που έχει για την πρόσδεση στην αγορά 

εργασίας η οικονομική στάθμη των ατόμων και των οικογενειών τους. Νοικο

κυριά με αρχηγό αυτοαπασχολούμενο ή εργαζόμενο στον ιδιωτικό ή στον δη

μόσιο τομέα εμφανίζουν σαφώς μικρότερα ποσοστά φτώχειας από τα νοι

κοκυριά που έχουν αρχηγό άνεργο, αγρότη ή συνταξιούχο. Αξίζει να σημειω

θεί ότι τα νοικοκυριά με αρχηγό άνεργο έχουν το υψηλότερο ποσοστό φτώ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Προφίλ σχετικής φτώχειας (2004) 

19,9 

29,2 

14,4 

28,7 

14,5 

20,1 

37,6 

15,1 

18,5 

31,5 

26,4 

50,0 

10,8 

6,3 

16,5 

16,3 

50,0 

3,2 

8,5 

24,7 

1,9 

11,7 

Πληθυσμιακή ομάδα Ποσοστό Συμμετοχή 
φτώχειας στη φτώχεια 

% % 

Τύπος νοικοκυριού: οικογενειακή σύνθεση 

Νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα πρόσωπα (σύνολο) 

Νοικοκυριά με ένα μέλος 

2 ενήλικοι, και οι δύο ηλικίας κάτω των 65 ετών 

2 ενήλικοι, τουλάχιστον ο ένας 65 ετών και άνω 

Λοιπά νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά 

Νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά (σύνολο) 

Μονογονεϊκό νοικοκυριό με τουλάχιστον 
ένα εξαρτώμενο παιδί 

2 ενήλικοι με ένα εξαρτώμενο παιδί 

2 ενήλικοι με 2 εξαρτώμενα παιδιά 

2 ενήλικοι με 3 ή και περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά 

Λοιπά νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά 

Τύπος νοικοκυριού: ένταση εργασίας 

Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη 29,2 12,6 

Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και με τουλάχιστον ένα 
εργαζόμενο μέλος 

Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά και με όλα τα μέλη εργαζόμενα 

Με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη 

Με εξαρτώμενα παιδιά και με τουλάχιστον ένα 
εργαζόμενο μέλος κάτω των 16 ετών 45,7 8,5 

Με εξαρτώμενα παιδιά και με τουλάχιστον 
ένα εργαζόμενο μέλος 

Με εξαρτώμενα παιδιά και με όλα τα μέλη εργαζόμενα 

Τύπος νοικοκυριού: επαγγελματική δραστηριότητα 

Σύνολο 

Εργαζόμενοι 

Μη εργαζόμενοι Σύνολο 

Άνεργοι 

Συνταξιούχοι 

Λοιποί μη ενεργοί 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2004. 
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χειας (31,2%), παρ' όλο που το ποσοστό συμμετοχής τους στη συνολική φτώ

χεια είναι πολύ χαμηλό (7,6%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανεργία πλήτ

τει κυρίως τους νέους και τις γυναίκες που δεν είναι αρχηγοί νοικοκυριών. 

Επίσης, από τον Πίνακα 1, διαπιστώνεται ότι ο κίνδυνος φτώχειας των 

νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 

51,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για νοικοκυριά χωρίς παιδιά και χωρίς ερ

γαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 29,2%. Γενικά, παρατηρείται ότι οι κατηγορίες των 

νοικοκυριών που ευρίσκονται στα όρια της φτώχειας είναι οι συνταξιούχοι, οι 

άνεργοι, τα νοικοκυριά με ένα μέλος, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά και τα νοικο

κυριά με πολλά εξαρτώμενα μέλη. 

Εξετάζοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της κατανομής 

της φτώχειας, παρατηρείται ένα ποσοστό φτωχών που τα συνολικά τους ει

σοδήματα είναι πολύ χαμηλά. Τόσο χαμηλά που δεν υπερβαίνουν τα εισοδή

ματα που προέρχονται από τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων που 

για το 2006 ανέρχεται στα 227 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή, που βρίσκεται κά

τω από το όριο της ακραίας φτώχειας, περιλαμβάνονται 560 χιλ. άτομα ή το 

5,4% του συνολικού πληθυσμού. 

4.2. Απόλυτη ή ακραία φτώχεια στην Ελλάδα 

Ο ορισμός της απόλυτης φτώχειας περιλαμβάνει τα νοικοκυριά τα 

οποία έχουν εισόδημα χαμηλότερο από το ποσό που απαιτείται για την αγορά 

βασικών αγαθών και υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητα για τη διαβίωση τους. 

Τα νοικοκυριά που ευρίσκονται κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας θεω

ρούνται οι φτωχότεροι από τους φτωχούς. Η γραμμή της ακραίας φτώχειας 

ορίζεται συνήθως σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο της απόλυτης φτώχειας. 

Προσπάθεια για τη στατιστική μέτρηση της ακραίας φτώχειας στην 

Ελλάδα έχει γίνει στην εργασία των Μ. Matsaganis, F. Papadopoulos και P. 

Tsakloglou (2001) με τίτλο "Eliminating extreme poverty in Greece". Στην ερ

γασία αυτή χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Eurostat από το European Com

munity Household Panel με την παραδοχή ότι γραμμή της ακραίας φτώχειας 

ορίζεται το εισοδηματικό κριτήριο της σύνταξης των ανασφάλιστων υπε

ρηλίκων και κλίμακα ισοδυναμίας αυτή του ΟΟΣΑ. Δηλαδή για την πολυμελή 

οικογένεια 1 για τον αρχηγό της οικογένειας, 0,7 για τη σύζυγο και 0,5 για 

κάθε ανήλικο παιδί. Από την επεξεργασία των στοιχείων του European Commu

nity Household Panel για το 2000, προκύπτει ότι περίπου 224 χιλ. νοικοκυριά 
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με 574 χιλ. μέλη έχουν εισόδημα χαμηλότερο από το όριο της ακραίας φτώ

χειας και αυτό αντιστοιχεί στο 5,4% του πληθυσμού της χώρας. 

Από την εργασία αυτή σχετικά με την κατανομή της ακραίας φτώχειας, 

προκύπτει ότι τα ζευγάρια ηλικιωμένων άνω των 65 ετών έχουν το μεγαλύ

τερο ποσοστό μεταξύ των φτωχών και ακολουθούν οι μονογονεϊκές οικογέ

νειες και τα ζευγάρια με τρία παιδιά κάτω των 18 ετών. Επίσης, σε ό,τι αφο

ρά την κατανομή των ακραίων φτωχών σε σχέση με το επάγγελμα, οι οικογέ

νειες με άνεργο αρχηγό έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και ακολουθούν οι 

αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχο

λούμενοι. 

Ο Πίνακας 2 δείχνει ότι η φτώχεια πλήττει τις διάφορες ομάδες πλη

θυσμού με διαφορετικό τρόπο. Ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας κάποιας ομά

δας είναι διαφορετικό μέγεθος από τη συμβολή της ομάδας αυτής στο συνο

λικό ποσοστό φτώχειας. Είναι συνεπές μια ομάδα πληθυσμού να έχει υψηλό 

κίνδυνο φτώχειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υψηλό ποσοστό των φτωχών 

είναι μέλη της ή και το αντίστροφο. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι ομάδες με υψηλό 

κίνδυνο ακραίας φτώχειας είναι κυρίως: 

1) Σε σχέση με τη σύνθεση του νοικοκυριού: 

Ζευγάρια ηλικιωμένων, τουλάχιστον ο ένας άνω των 65 ετών, όπου το 

ποσοστό φτώχειας (14,2%) είναι υπερδιπλάσιο του εθνικού ποσοστού 

(5,5%) και το ποσοστό της συμμετοχής στη συνολική φτώχεια είναι πο

λύ μεγάλο (25,6%). 

Ζευγάρια με ένα τουλάχιστον παιδί άνω των 18 ετών, όπου το ποσο

στό της φτώχειας (4,6%) είναι λίγο μικρότερο του εθνικού ποσοστού 

(5,5%), με σημαντική συμμετοχή στη συνολική φτώχεια (21,7%). 

2) Σε σχέση με την απασχόληση του αρχηγού: 

Τα νοικοκυριά με αρχηγό συνταξιούχο έχουν ποσοστό φτώχειας 11,1%, 

διπλάσιο του εθνικού ποσοστού (5,5%) και η συμμετοχή στη συνολική 

φτώχεια είναι 33,5%, η μεγαλύτερη όλων των κατηγοριών και αποτελούν 

το ένα τρίτο του συνόλου των νοικοκυριών με αρχηγό συνταξιούχο. 

Τα νοικοκυριά με αρχηγό αγρότη εμφανίζουν ποσοστό φτώχειας 12,2% 

και συμμετέχουν στη συνολική φτώχεια με 24,4%. 

Τα νοικοκυριά με αρχηγό άνεργο παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσο

στό φτώχειας 12,9%, αλλά η συμμετοχή τους στη συνολική φτώχεια 

είναι μόνο 9,2%. 
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3) Σε σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο του αρχηγού: 

Αρχηγοί νοικοκυριού με την υποχρεωτική ή μικρότερη εκπαίδευση έχουν 

το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας (8,9%) από όλες τις κατηγορίες 

εκπαίδευσης και πολύ μεγάλη συμμετοχή στη συνολική φτώχεια (88,4%). 

Γενικά αναγνωρίζεται ότι η φτώχεια υπήρξε θέμα χαμηλής πολιτικής 

προτεραιότητας και έχει παραμείνει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης 

για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την παρατηρούμενη μεγάλη συνοχή της 

ελληνικής κοινωνίας και τη διάρθρωση της φτώχειας. Η συνοχή οφείλεται 

κυρίως στον σημαντικό ρόλο που παίζει η οικογένεια στην Ελλάδα ως δίχτυ 

ασφαλείας, στον αγροτικό χαρακτήρα της φτώχειας όπου δεν παρατηρούνται 

σημαντικά φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και στη διάρθρωση της ανερ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Προφίλ ακραίας φτώχειας (2000) 

Πληθυσμιακή ομάδα Ποσοστό 
φτώχειας 

% 

Συμμετοχή 
στη φτώχεια 

% 

Οικογενειακή κατάσταση 

Ζευγάρι ηλικιωμένων (65+) 

Μονογονεϊκή οικογένεια 

Ζευγάρι με πάνω από 3 παιδιά, μικρότερα των 18 ετών 

Ζευγάρι με ένα τουλάχιστον παιδί άνω των 18 ετών 
Ζευγάρι με 2 παιδιά και τα δύο μικρότερα των 18 ετών 

Απασχόληση 

Αρχηγός νοικοκυριού: Άνεργος 

Μισθωτός ιδιωτικού τομέα 
Αγρότης 

Αυτοαπασχολούμενος 

Συνταξιούχος 

Εκπαίδευση 

Λιγότερα από 9 έτη εκπαίδευσης 
Περισσότερα από 12 έτη εκπαίδευσης 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισοδύναμο 

14,2 

5,3 

4,4 

4,6 

3,7 

12,9 

3,5 

12,2 

2,8 

11,1 

8,9 

2,1 

0,4 

25,6 

5,0 

3,1 

21,7 

12,2 

9,2 

14,9 

24,4 

12,4 

33,5 

88,4 

9,8 

1,4 

Σύνολο 5,5 100 

Πηγή: Μ. Matsaganis, F. Papadopoulos και P. Tsakloglou (2001), "Eliminating extreme poverty in 
Greece", Journal of Income Distribution, τ. 10, αρ. 1-2. 
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γίας στη χώρα μας, η οποία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες και τους νέους 
μάλλον, παρά τους άνδρες παραγωγικών ηλικιών. 

Η κατάσταση δεν είναι τόσο ενθαρρυντική, γιατί η μελλοντική αύξηση 
της μακροβιότητας, η μείωση της γονιμότητας και η αστικοποίηση του πλη
θυσμού θέτουν εμπόδια στην παραδοσιακή λειτουργία του άτυπου κοινωνικού 
δικτύου ασφαλείας που βασίζεται κυρίως στην οικογένεια και στη μικρή συ
νεκτική κοινωνία. Κατά συνέπεια απαιτείται παραπέρα κρατική παρέμβαση για 
περιορισμό της ακραίας φτώχειας τόσο με οικονομική ενίσχυση όσο και με 
την παροχή υπηρεσιών στήριξης και φροντίδας. Επίσης, η εναλλαγή ανεργίας 
- υποαπασχόλησης - εργασίας σε προσωρινές θέσεις εργασίας ενέχει όχι 
μόνο τον κίνδυνο χαμηλού εισοδήματος αλλά και του αποκλεισμού από την 
κοινωνική ασφάλιση που προϋποθέτει σταθερό ιστορικό ασφάλισης, με απο
τέλεσμα η διακεκομμένη συμμετοχή στην επίσημη αγορά εργασίας να μειώνει 
τα εισοδήματα και να μην εξασφαλίζει επαρκή ασφαλιστική περίθαλψη. 

4.3. Μέτρα αντιμετώπισης της φτώχειας 

Παρά τη σημαντική βελτίωση του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα μέ
σω των κοινωνικών παροχών που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, οι κοι
νωνικοί δείκτες της ανισότητας και της φτώχειας δεν έχουν βελτιωθεί αντίστοι
χα. Παρότι το ύψος των κοινωνικών παροχών στην Ελλάδα ως προς το ΑΕΠ 
βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15, οι δείκτες φτώ
χειας αποκλίνουν από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15. Ο λό
γος της διαφοροποίησης αυτής οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα και την 
ελλιπή στόχευση των αναδιανεμητικών πολιτικών στην Ελλάδα. 

Η κοινωνική δαπάνη στην Ελλάδα είναι σημαντική, αλλά η συμβολή 
της στην καταπολέμηση της φτώχειας είναι μικρή. Η βασική αυτή αδυναμία 
των κοινωνικών δαπανών οφείλεται στο γεγονός ότι το κοινωνικό κράτος στην 
Ελλάδα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής α
σφάλισης παρά στους μη ασφαλίσιμους κοινωνικούς κινδύνους, όπως είναι η 
φτώχεια και η μακροχρόνια ανεργία. Επίσης οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντί
δας δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες στη χώρα μας, παρότι τα τελευταία χρό
νια έχουν αναπτυχθεί προγράμματα που έχουν βελτιώσει σημαντικά τις υπη
ρεσίες αυτές, όπως τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτίΓή δημιουρ
γία του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας κ.ά. 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους στην 
Ελλάδα είναι η σημαντική στήριξη των συντάξεων, ενώ οι άλλες παροχές που 
αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
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Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού 2006 που ανα

φέρονται στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο σύνολο των κοινω

νικών μεταβιβάσεων για το 2006 που είναι το 18,1% του ΑΕΠ, οι δαπάνες για 

συντάξεις είναι το 12,6% του ΑΕΠ, οι δαπάνες για υγεία είναι το 3,8% του ΑΕΠ, 

ενώ το υπόλοιπο 1,7% του ΑΕΠ αποτελούν τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. 

Τόσο οι εξελίξεις στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, όσο και οι δη

μοσιονομικοί περιορισμοί, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην αποτελεσμα

τικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. Αδυναμίες 

του υφιστάμενου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν η μερική κάλυ

ψη των ευπαθών ομάδων, ο εντοπισμός των κατηγοριών που δεν καλύπτονται 

πλήρως ή αντίθετα καλύπτονται πολλαπλώς, η ανεπάρκεια των πόρων με τους 

οποίους ενισχύεται η κάθε κατηγορία, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

υπηρεσιών που διαχειρίζονται την προνοιακή πολιτική, ο βαθμός ενεργοποίη

σης άλλων πολιτικών που μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και να αναι

ρέσουν τις αιτίες που καθιστούν κάποιες κατηγορίες ευπαθείς ή κοινωνικά 

αποκλεισμένες ή φτωχές. 

Τα μέτρα ελάφρυνσης της φτώχειας που είναι σε ισχύ σήμερα στην 

Ελλάδα είναι τα διάφορα επιδόματα ανεργίας, τα διάφορα συνταξιοδοτικά 

επιδόματα, τα επιδόματα αναπηρίας, τα πολυτεκνικά επιδόματα, τα επιδόματα 

στέγασης και τα επιδόματα έκτακτης ανάγκης. Πέραν αυτών έχουν θεσπιστεί 

και άλλα επιδόματα που παρέχονται σε ειδικές περιπτώσεις όπως επίδομα κα

τοίκων ορεινών περιοχών, φοιτητικό επίδομα στέγασης κ.ά. Η επίδραση αυτών 

των κοινωνικών παροχών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξή

σεων της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και της επέκτασης του Επιδόματος Κοι

νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) που θεμελιώθηκε το 1996. 

Στη συνέχεια παρέχεται μια επιγραμματική αναφορά στα κύρια μέτρα 

πολιτικής που απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος με σκοπό τον 

περιορισμό της φτώχειας. 

Επιδόματα ανεργίας 

- Τακτικό επίδομα ανεργίας. Το τακτικό επίδομα ανεργίας χορηγείται 

από τον ΟΑΕΔ στους μισθωτούς (εκτός ΔΎ.) των οποίων καταγγέλθηκε ή έλη

ξε η σύμβαση εργασίας και είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο ανεργίας του 

ΟΑΕΔ. Οι προϋποθέσεις για επιδότηση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγμα

τοποιήσει 80 μέρες εργασίας κατ' έτος τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την 

επιδότηση και το τελευταίο 14μηνο να έχει συμπληρώσει 125 μέρες εργασίας. 

Το ύψος της επιδότησης και η διάρκεια εξαρτάται από το ιστορικό ασφάλισης 

72 



του ασφαλισμένου, αλλά δεν ξεπερνά τους 12 μήνες. Το μηνιαίο επίδομα από 

1/1/2004 είναι 311 ευρώ το κατώτερο και 329 ευρώ το ανώτερο. Για κάθε προ

στατευόμενο μέλος της οικογένειας το επίδομα ανεργίας προσαυξάνεται κατά 

10%. Η μέση διάρκεια είναι 7,1 μήνες και οι δικαιούχοι ανέρχονται στα 259 

χιλ. άτομα. 

- Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μα

κροχρονίως ανέργων πρέπει να είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, να εί

ναι ηλικίας 45 μέχρι 65 ετών, να έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότη

ση των ανέργων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους να μην υπερβαίνει 

τα 5.000 ευρώ. Η διάρκεια της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

των 12 μηνών και το ύψος της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στα 200 ευρώ. 

Συνταξιοδοτικά επιδόματα 

- Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Θεωρείται το μοναδικό πρόγραμ

μα στην Ελλάδα που παρέχει μια μορφή ενός χαμηλού ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος στους ηλικιωμένους. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 

ετών και το ύψος γιά το 2006 είναι 226 ευρώ το μήνα. Προϋπόθεση για τη 

χορήγηση του είναι να μην έχει προσωπικό εισόδημα ο δικαιούχος και ο/η σύ

ζυγος να έχει μικρότερο εισόδημα από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Ο αριθμός δι

καιούχων είναι 43.500 άτομα. 

- ΕΚΑΣ (επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων). Απευθύνεται 

σε συνταξιούχους εκτός ΟΓΑ άνω των 60 ετών με ετήσια ατομικά εισοδήματα 

κάτω 7.165 ευρώ και ετήσια οικογενειακά εισοδήματα κάτω των 13.009 ευρώ. 

Το ύψος της ενίσχυσης για το 2006 κυμαίνεται μεταξύ 40 και 160 ευρώ τον 

μήνα και οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 365 χιλ. άτομα. 

- Βασική αγροτική σύνταξη. Η βασική αγροτική σύνταξη είναι μη αντα

ποδοτική και απευθύνεται σε αγρότες άνω των 65 ετών, με την προϋπόθεση ότι 

δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη, ζουν σε αγροτική περιοχή και απασχολήθηκαν τα 

τελευταία 25 χρόνια με αγροτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα. Το ύψος είναι 

226 ευρώ τον μήνα για το 2006. Τη βασική σύνταξη εισπράττουν 625 χιλ. άτομα 

περίπου. 

- Κατώτατες συντάξεις. Καταβάλλονται σε περίπου 320 χιλ συνταξιού

χους γήρατος του Ι ΚΑ και του ΟΑΕΕ. 

Επιδόματα αναπηρίας 

Υπάρχουν χωριστά επιδόματα για 10 κατηγορίες αναπηρίας. Η μεσο-

σταθμική μηνιαία αξία το 2002 ήταν 183 ευρώ τον μήνα και οι δικαιούχοι ανέρ-
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χονται σε 140 χιλ. άτομα. Ισχύει η λογική της επικουρικότητας, δηλαδή τα 

επιδόματα μειώνονται ή παύουν να ισχύουν όταν ο δικαιούχος εργάζεται ή 

γίνεται συνταξιούχος ή λαμβάνει αναπηρική σύνταξη. 

Συντάξεις αναπηρίας 

Η μέση μηνιαία σύνταξη για το 2001 είναι 207 ευρώ για τον ΟΓΑ, 367 

ευρώ το ΙΚΑ και 402 ευρώ τον ΟΑΕΕ. Οι δικαιούχοι συνολικά ανέρχονται σε 

350 χιλ. άτομα. 

Επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά 

- Πολυτεκνικά επιδόματα. Το ύψος του επιδόματος για το 2006 είναι 

40 ευρώ τον μήνα και ο αριθμός των δικαιούχων είναι 82.871 οικογένειες. 

- Επίδομα 3ου παιδιού. Το ύψος είναι 159 ευρώ τον μήνα και δικαιού

χοι είναι 54.481 οικογένειες. 

- Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας. Το ύψος είναι 92 ευρώ τον μήνα 

και δικαιούχοι είναι 190.902 γυναίκες. 

- Επίδομα απροστάτευτων παιδιών. 

- Εφάπαξ επίδομα μητρότητας ανασφαλίστων. 

- Οικογενειακά επιδόματα. 

Επιδόματα στέγασης 

- Επίδομα ενοικίου. 

- Στεγαστική συνδρομή σε ανασφάλιστους υπερήλικες. 

Επιδόματα έκτακτης ανάγκης 

Τα επιδόματα έκτακτης ανάγκης χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, διατίθενται από τις Νομαρχίες, είναι εφάπαξ και αφορούν 

διάφορα ειδικά προγράμματα που παρέχουν έκτακτη συνδρομή σε παλιννο

στούντες, θύματα θεομηνιών, αποφυλακισμένους, πυροπαθείς κ.ά. 

Οι δαπάνες αυτές για κοινωνικές μεταβιβάσεις στην Ελλάδα προσδί

δουν μεγαλύτερη έμφαση στα ανταποδοτικά επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης 

και μικρότερη σε παροχές αντιμετώπισης της φτώχειας, της μακροχρόνιας 

ανεργίας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

Λόγω αυτής της ανισορροπίας, ο χαρακτήρας της κοινωνικής πρόνοιας 

παραμένει περιθωριακός και έχει οδηγήσει σε ένα διάτρητο δίχτυ ασφαλείας 
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για έναν μεγάλο αριθμό φτωχών οικογενειών που δεν πληρούν τα στενά κρι
τήρια που προβλέπονται από τους διάφορους νόμους. Ο κατακερματισμός και 
η ανεπαρκής κάλυψη των κοινωνικών ενισχύσεων είναι εμφανείς. Για παρά
δειγμα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και περιορισμένης διάρκειας 
(μέχρι 12 μήνες), με αποτέλεσμα οι αποδέκτες του να αποτελούν μόνο 44% 
των εγγεγραμμένων ανέργων. Οι εισοδηματικές μεταβιβάσεις προς τις οικο
γένειες απευθύνονται κυρίως σε όσες οικογένειες έχουν τρία ή περισσότερα 
παιδιά, με αποτέλεσμα φτωχά παιδιά σε μικρότερες οικογένειες να λαμβάνουν 
μικρή ή καθόλου βοήθεια. Η ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εξαρτά
ται από το είδος της αναπηρίας και τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων (10 
κατηγορίες με 22 υποκατηγορίες επιδομάτων). 

Τα διάφορα προγράμματα που ισχύουν σήμερα αφήνουν ένα μεγάλο 
αριθμό φτωχών οικογενειών χωρίς προστασία. Για παράδειγμα, το δίχτυ κοι
νωνικής προστασίας και ασφάλειας για τους ηλικιωμένους είναι διάτρητο, 
ακριβώς επειδή δεν είναι γενικό και ενιαίο. Όσοι από τους ηλικιωμένους έχουν 
φτωχό ιστορικό ασφάλισης δικαιούνται κατώτατη σύνταξη και ΕΚΑΣ, οι αγρό
τες και οι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι λαμβάνουν μη ανταποδοτικές αλλά χαμη
λές συντάξεις. Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη γενικής εμβέλειας. 
Ούτε λόγος να γίνεται για την εξασφάλιση ενός βασικού επιπέδου διαβίωσης. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η Ελλάδα, αν και παρουσιάζει υψηλότατη συνολι
κή συνταξιοδοτική δαπάνη (13% του ΑΕΠ), εμφανίζει πολύ εκτεταμένη φτώ
χεια μεταξύ των ηλικιωμένων (35% των ατόμων άνω των 65 ετών). 

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει (Κανελλόπουλος et al., 
2004· Μητράκος, 2007) είναι τεκμηριωμένο και αποδεκτό ότι στην Ελλάδα η 
άσκηση της κοινωνικής πολιτικής μέσω των συντάξεων και των διαφόρων επι
δομάτων δεν συμβάλλει αρκετά στη μείωση της φτώχειας και μάλιστα της 
ακραίας φτώχειας. Ιδιαίτερα το μέγεθος των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας εί
ναι μικρό σε σχέση με τις άλλες δαπάνες κοινωνικής προστασίας και η επί
δραση των δαπανών αυτών τόσο στην αντιμετώπιση της φτώχειας όσο και 
στη διανομή του εισοδήματος είναι μικρή. Για να είναι πιο αποτελεσματική η 
κοινωνική πολιτική στην αντιμετώπιση της φτώχειας θα πρέπει, πέρα από την 
αύξηση των κοινωνικών δαπανών, να εφαρμοσθεί ένα γενικό σύστημα εγγυ
ημένου εισοδήματος, ώστε να στηριχθούν οι φτωχοί που δεν καλύπτονται από 
την ισχύουσα κοινωνική πολιτική. 

Οι ομάδες που πλήττονται περιλαμβάνουν κυρίως τους περισσότερους 
μακροχρόνια ανέργους, τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, τους 
επισφαλώς εργαζόμενους χωρίς ιστορικό ασφάλισης, τους χαμηλόμισθους με 
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ένα ή δύο παιδιά, πολλούς δικαιούχους βασικής σύνταξης ΟΓΑ, τις χήρες με 

χαμηλή σύνταξη και χωρίς πρόσθετους πόρους, μικροϊδιοκτήτες ζημιογόνων 

εκμεταλλεύσεων, άτομα ανίκανα να εργασθούν χωρίς πρόσβαση σε αναπηρι

κή σύνταξη ή επιδόματα. 

Είναι σαφές ότι αυτά τα κενά προστασίας δεν αναμένεται να εκλεί

ψουν χωρίς γενίκευση και ενδυνάμωση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας. Η 

μέχρι τώρα αποσπασματική αύξηση ορισμένων επιδομάτων, η θεσμοθέτηση 

νέων παροχών προς ειδικές ομάδες, η επιδότηση εργατικής εισφοράς χαμη

λόμισθων ως φορολογική παροχή και ειδικά η φορολογική πίστωση για παιδιά 

6-16 ετών, θεωρούνται γενικώς ανεπαρκή για την καταπολέμηση της ακραίας 

φτώχειας με γενικό και ομοιόμορφο τρόπο. Ο κίνδυνος για μερικές ομάδες 

που ζουν στη φτώχεια να μην είναι επιλέξιμες για εισοδηματική ενίσχυση είναι 

μεγάλος, παρά τα όποια μέτρα ενίσχυσης των ήδη υφισταμένων επιδομάτων 

ή εισοδηματικών παροχών. Η έλλειψη ενός γενικού ελάχιστου εισοδήματος 

ως δικτύου ασφαλείας για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας, επιλεκτι

κής στόχευσης αλλά καθολικής εμβέλειας, παραμένει ο αδύναμος κρίκος του 

συστήματος κοινωνικής προστασίας από τη φτώχεια. Ένα τέτοιο δίχτυ ασφα

λείας κατά της ακραίας φτώχειας είναι η εισαγωγή ενός συστήματος ελάχι

στου εγγυημένου εισοδήματος παρόμοιου με τα συστήματα που ισχύουν σε 

όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ-15. 

4.4. Δυνατότητες εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην 

Ελλάδα 

Η επισκόπηση της έκτασης της φτώχειας, της ακραίας φτώχειας και των 

κενών της κοινωνικής πρόνοιας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του 

κοινωνικού δικτύου ασφαλείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη θε

σμοθέτηση ενός γενικευμένου προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδή

ματος. 

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί δέσμευση του Κράτους για 

τη διασφάλιση ενός κατώτατου επιπέδου διαβίωσης και αποτελεί το ύστατο 

δίχτυ ασφαλείας για την κάλυψη ουσιωδών αναγκών. 

Ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρέπει να διέπε

ται από ορισμένες αρχές όπως είναι: 

Η καθολικότητα, δηλαδή να απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά και σε 

άτομα που ζουν μόνα τους, αρκεί το εισόδημα τους να είναι χαμηλό

τερο του καθορισμένου ύψους της εγγύησης. 
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Ο προσδιορισμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η εξα

κρίβωση των πόρων των νοικοκυριών. 

Η συμπλήρωση της διαφοράς μεταξύ του καθορισμένου ύψους της 

εγγύησης και των πόρων του νοικοκυριού. 

Η χρηματοδότηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Η παροχή του εγγυημένου εισοδήματος ως προσωρινό μέτρο ανακού

φισης των δικαιούχων χωρίς καταληκτική προθεσμία για τη διακοπή 

της ενίσχυσης. 

Η προθυμία των δικαιούχων για εργασία. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι 

διαθέσιμοι για εργασία, εφόσον μπορούν να εργαστούν, ή για άλλες 

κοινωνικές εργασίες ή δραστηριότητες. 

Η σύνδεση των δικαιούχων με ειδικά μέτρα κοινωνικής επανένταξης 

όπου απαιτείται. 

Η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους, εφό

σον δεν έχουν. 

Στη χώρα μας δεν εφαρμόζεται κάποιο ειδικό πρόγραμμα ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος που να στηρίζει τα εισοδήματα των πολιτών που βρί

σκονται κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. Υπάρχουν ωστόσο πλήθος επι

δομάτων και βοηθημάτων που εντάσσονται στη συνταξιοδοτική και κοινωνική 

πολιτική του κράτους. 

Ιδιαίτερα για τους πολίτες που ευρίσκονται κάτω από τη γραμμή της 

ακραίας φτώχειας και έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν αλλά είναι άνεργοι, 

το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ξεφεύγει από τα πλαίσια 

μιας απλής επιδοματικής πολιτικής. Απαιτείται ο συνδυασμός της εισοδημα

τικής ενίσχυσης με μια ενεργητική πολιτική κοινωνικής επανένταξης μέσω της 

αγοράς εργασίας, της κατάρτισης, της επανεκπαίδευσης και της συμμετοχής 

των δικαιούχων σε κοινωνικές δράσεις. Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι 

η υποχρέωση συμμετοχής των δικαιούχων σε προγράμματα επανένταξης, 

προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και τις ανάγκες του καθενός. 

Μολονότι οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται σημα

ντικές, δεν έχει καταστεί δυνατόν να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ακραία 

φτώχεια. Εκτιμάται ότι η μη θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή

ματος στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να ζουν 

σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους ανέρχεται σε 

575 χιλ. άτομα περίπου που αποτελούν το 5,4% του πληθυσμού της χώρας. 

Αυτό δεν παρατηρείται σε καμία άλλη χώρα της ΕΕ-15. 
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Εκείνο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στόχος του εγγυημένου ει

σοδήματος είναι η πρόληψη της ακραίας φτώχειας και όχι η πλήρης εξάλειψη 

της φτώχειας. Η εγγύηση ενός ελάχιστου εισοδήματος ίσου με το 50% του 

μέσου εισοδήματος ή το 60% του διάμεσου εισοδήματος (όριο που υιοθετεί 

η Eurostat) κρίνεται αδύνατη για λόγους δημοσιονομικού ρεαλισμού και ίσως 

ανεπιθύμητη για λόγους διατήρησης των κινήτρων για εργασία. Η διάρθρωση 

του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην 

λειτουργήσει ως αντικίνητρο για εργασία και ως κίνητρο για φτώχεια. 

Με αυτή την έννοια, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μπορεί να προ

σφέρει στήριξη και ελπίδα σε κατηγορίες για τις οποίες δεν έχει προβλεφθεί 

ρητώς κάποιο επαρκές ειδικό επίδομα και μένουν χωρίς κοινωνική ενίσχυση, 

δηλαδή στους «φτωχότερους από τους φτωχούς». 

Για τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος εί

ναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η γραμμή ακραίας φτώχειας, δηλαδή το εισό

δημα εκείνο κάτω από το οποίο να θεωρείται κάποιος ως ακραία φτωχός. Τη 

διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων του και της γραμμής ακραίας 

φτώχειας να την καλύπτει η Πολιτεία, οσάκις τα πρώτα υπολείπονται. 

Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό 

ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να είναι: 

Το όριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Το εισόδημα αναφοράς. 

Οι όροι επιλεξιμότητας. 

Οι διοικητικές προϋποθέσεις. 

Το εκτιμώμενο κόστος και ο τρόπος κάλυψης του από το κράτος. 

4.4.1. Όριο ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

Ο προσδιορισμός του ύψους της εγγύησης είναι θέμα επιλογής και 

αυτό δεν μπορεί παρά να είναι σχετικά χαμηλό, ώστε να βρίσκεται μέσα στις 

δημοσιονομικές δυνατότητες της οικονομίας. Το ύψος της εξαρτάται από το 

ύψος της εγγύησης που θα ορισθεί για ένα άτομο που ζει μόνο του και από 

την κλίμακα ισοδυναμίας που θα προσδιορισθεί με βάση το μέγεθος της οικο

γένειας του δικαιούχου. 

Στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά το ύψος της εγγύησης για ένα άτομο, το 

μέγεθος της εγγύησης ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Άλλες χώρες έχουν 

θεσμοθετήσει αυτόνομα ποσά και άλλες συνδέουν το ποσό αυτό με κάποιο 

θεσμικό ποσό, όπως π.χ. με το επίδομα ανεργίας ή με ποσοστό κάποιας βα-
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σικής σύνταξης. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό αυτό της εγγύησης εξαρτά
ται από το βιοτικό επίπεδο της χώρας και τη δυνατότητα της να καλύψει την 
απαιτούμενη συνολική δαπάνη. Αξίζει να επισημανθεί ότι στις νότιες χώρες 
της Ευρώπης που εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισο
δήματος πρόσφατα, έχουν θεσμοθετήσει την ελάχιστη εθνική σύνταξη που 
ισχύει ως το ύψος της εγγύησης για ένα άτομο που ζει μόνο του. Το ποσό αυ
τό για τη χώρα μας μπορεί να ταιριάζει με το ύψος της σύνταξης των ανα
σφάλιστων υπερηλίκων ή τη σύνταξη των ανασφάλιστων του ΟΓΑ. Άλλωστε 
οι συντάξεις αυτές θεωρούνται ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους 
ηλικιωμένους που δεν έχουν ιστορικό ασφάλισης. 

Σε πρώτη φάση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα μπορούσε να 
έχει ως στόχο να εγγυηθεί σε όλα τα άτομα ένα απόλυτο ελάχιστο εισόδημα 
διαβίωσης που να μπορεί να συγκριθεί με την πολύ μικρή προστασία που 
παρέχεται με τη σύνταξη ανασφάλιστων ηλικιωμένων. Η σύνταξη ανασφάλι
στων υπερηλίκων του ΟΓΑ δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό 
τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ισοδύναμο της αγροτικής σύνταξης. Επειδή 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί ύστατο δίχτυ ασφαλείας, οι αι
τούντες πρέπει να ενθαρρύνονται και να βοηθούνται ώστε να διεκδικούν 
προηγουμένως τις όποιες άλλες παροχές δικαιούνται. Το ύψος της σύνταξης 
ανασφάλιστων από 1/1/2006 στη χώρα μας ανέρχεται σε 227 ευρώ το μήνα, 
ποσό για ένα άτομο που ζει μόνο. 

Για νοικοκυριά διαφόρων μεγεθών ο καθορισμός του ελάχιστου εγ
γυημένου εισοδήματος θα στηριχθεί σε ειδικές κλίμακες ισοδυναμίας που θα 
αντιστοιχούν σε διαφόρους τύπους νοικοκυριών. Η κλίμακα ισοδυναμίας δεν 
είναι δεδομένη, αλλά είναι θέμα επιλογής της κάθε χώρας. Βέβαια για λόγους 
μελέτης και διεθνών συγκρίσεων έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες κλίμακες 
όπως του ΟΟΣΑ, η τροποποιημένη του ΟΟΣΑ, της Eurostat, του Atkinson κ.ά. 
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 φθάνει τα 600 ευρώ περίπου τον μήνα. 

4.4.2. Εισόδημα αναφοράς 

Η τεκμηρίωση του εισοδήματος αναφοράς θα πρέπει να γίνει πολύ 
προσεκτικά για να έχει επιτυχία το πρόγραμμα του εγγυημένου εισοδήματος. 
Το πρόγραμμα χορηγεί τα ανάλογα χρηματικά ποσά μέχρι το ύψος του ελάχι-
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στου εγγυημένου εισοδήματος, καλύπτοντας τη διαφορά μεταξύ του θεσμο-

θετηθέντος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του εισοδήματος αναφο

ράς. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθεί το πραγματικό εισόδημα των 

δικαιούχων που αποτελεί τη βάση για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος. 

Το πιο πρόσφορο εισόδημα ως εισόδημα αναφοράς είναι αυτό που 

προκύπτει μετά τον φόρο. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα που υπόκει

νται σε φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, συν όλα τα εισοδήματα 

που υποβάλλονται σε αυτόνομη φορολογία (και ως τέτοια δεν περιλαμβάνονται 

στη φορολογική δήλωση), συν όλα τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που είναι 

αφορολόγητες. Για τη συλλογή όλων των εισοδηματικών ενισχύσεων και επι

δομάτων που χορηγούνται από το κράτος θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας 

γενικός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMΚΑ) για όλους τους 

πολίτες. Με τον κωδικό αυτό, όλη η σχετική πληροφόρηση θα είναι άμεσα 

διαθέσιμη για κάθε άτομο και ενημερωμένη σε τρέχουσα βάση. 

Ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια των δηλωθέντων εισοδημάτων, καθώς 

και ο υπολογισμός των εισοδημάτων για τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπο

βάλλουν φορολογική δήλωση. Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα της φοροδια

φυγής στην Ελλάδα είναι έντονο, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός των πραγμα

τικών εισοδημάτων να είναι δύσκολος. Άλλωστε, δεν πρέπει να αγνοούμε το γε

γονός ότι τα άτομα στα οποία απευθύνεται ένα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημέ

νου εισοδήματος είναι τα πτωχότερα της κοινωνίας και τα εισοδήματα τους 

βρίσκονται κατά κανόνα εκτός φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

αφού είναι μικρότερα του αφορολόγητου ορίου και των άλλων απαλλαγών. 

Μεγάλο μέρος αυτών δεν υποβάλλει καθόλου φορολογική δήλωση. 

Επίσης, πρόβλημα αναμένεται να προκύψει με την τεκμηρίωση του ει

σοδήματος των αγροτών, δεδομένου ότι οι αγρότες στην πλειοψηφία τους δεν 

υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Γι' αυτό θα ήταν εύλογο 

να εφαρμοστεί ένα τεκμαρτό εισόδημα ίσο με το ποσό της ασφαλιστικής κα

τηγορίας που κάθε αγρότης επιλέγει, στο πλαίσιο του νόμου 2458/1997 περί 

συστάσεως κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ. 

Ένα θέμα που θα πρέπει να επισημανθεί είναι η θέσπιση κινήτρων για 

εργασία. Η ενιαία αντιμετώπιση του εισοδήματος, ανεξάρτητα αν προέρχεται 

από εργασία ή όχι, εντείνει το πρόβλημα της «παγίδας της φτώχειας». Η πρό

βλεψη για ευνοϊκότερη μεταχείριση των εισοδημάτων από εργασία είναι απα

ραίτητη, ώστε το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού να βελτιώνεται, όταν 

προέρχεται από εργασία. Για τον σκοπό αυτό, κατά τον υπολογισμό του εισο

δήματος αναφοράς του νοικοκυριού, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ένα μέρος 
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των εισοδημάτων από εργασία. Στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το μέρος των 
εισοδημάτων που προέρχεται από εργασία και δεν υπολογίζεται στο εισόδημα 
αναφοράς ανέρχεται συνήθως στο 20-30% του εισοδήματος από εργασία 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 

4.4.3. Όροι επιλεξιμότητας 

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδή
ματος είναι καθολικό, δηλαδή δικαιούχοι μπορεί να είναι όλοι οι πολίτες, αρ
κεί να πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως τα ακόλουθα: 

Να διαμένουν μονίμως στη χώρα και να έχουν υπηκοότητα ελληνική ή 
μιας από τις χώρες της Ε Ε. 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 εγ
γυημένο εισόδημα που ορίζει το κράτος. 

Σημαντικό σημείο αποτελούν οι όροι επιλεξιμότητας συμμετοχής στο πρό
γραμμα του εγγυημένου εισοδήματος, εφόσον αυτό δεν συνιστά παραδοσια
κή επιδοματική πολιτική, αλλά συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με ενερ
γητικές πολιτικές κοινωνικής επανένταξης μέσω της αγοράς εργασίας, της κα
τάρτισης και επανεκπαίδευσης, ή της συμμετοχής σε άλλες κοινωνικές δράσεις. 

Η διαθεσιμότητα του δικαιούχου για εργασία είναι αυτό που διαφορο
ποιεί το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από άλλες κοινωνικές παροχές. Ο δι
καιούχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται, πρέπει να είναι διαθέσιμος για 
εργασία όποτε του ζητηθεί, αρκεί η εργασία να είναι κατάλληλη ως προς τον 
τόπο κατοικίας του και τις επαγγελματικές του ικανότητες. Οι δικαιούχοι, εάν 
είναι άνεργοι, έχουν προτεραιότητα στην κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας. 
Οι νεότεροι άνεργοι έχουν προτεραιότητα σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης. Εάν για διαφόρους λόγους δεν είναι δυνατόν είτε να απορροφη
θούν σε κάποια θέση εργασίας είτε να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα κατάρ
τισης, τότε εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας σε διά
φορους φορείς όπως π.χ. σε δήμους, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ. 

Στο πρόγραμμα εγγυημένου εισοδήματος θα έχουν τη δυνατότητα να 
υπαχθούν όλοι οι πολίτες, αρκεί να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Από τα 
στατιστικά στοιχεία και από μελέτες που υπάρχουν οι δικαιούχοι εντοπίζονται 
κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες, χωρίς να αποκλείεται και κάποια άλλη κα
τηγορία: 
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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. 

Άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω μητρότητας ή ασθένειας 

οι οποίοι δεν δικαιούνται την αντίστοιχη επιδότηση. 

Άτομα με ειδικές ανάγκες εάν δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες 

που αναγνωρίζονται από την Πρόνοια. 

Χαμηλόμισθοι, εκτός δημόσιου τομέα, με πολυμελείς οικογένειες. 

Από τις σχετικές μελέτες συνάγεται ότι συνταξιούχοι, αγρότες και ά

νεργοι αποτελούν τις κύριες ομάδες του πληθυσμού που έχουν άτομα με ει

σόδημα κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας. 

4.4.4. Διοικητικές προϋποθέσεις 

Ο τρόπος εφαρμογής και οι διοικητικές προϋποθέσεις είναι οι βασικό

τεροι παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένου 

εισοδήματος. Η επιτυχής υλοποίηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 

προϋποθέτει την ακριβή στόχευση των δικαιούχων, έτσι ώστε: α) να μην απο

κλείονται πολίτες που δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, β) να εντάσ

σονται στο πρόγραμμα άτομα που δεν δικαιούνται και γ) να ενεργοποιούνται 

οι δικαιούχοι σε θέσεις εργασίας ή σε κοινωνικές δράσεις. Αυτά απαιτούν την 

αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών διαχείρισης του ελάχιστου εγγυη

μένου εισοδήματος από άποψη πληροφόρησης και ελέγχου. Ο γενικός αριθμός 

μητρώου κοινωνικής ασφάλισης θα συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κα

τεύθυνση, γιατί θα βοηθήσει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δικαιούχων. 

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας χορηγείται ένας μεγάλος αριθμός επι

δομάτων, συντάξεων και βοηθημάτων από διαφορετικές υπηρεσίες και φο

ρείς, χωρίς να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος και η διασταύρωση των δι

καιούχων και των παροχών, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις και οι 

αδικίες. Διαφορετικές παροχές δίνονται από τον ΟΓΑ, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ, το 

Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Νομαρχίες κ.ά. και σε πολλές περιπτώ

σεις παρατηρούνται επικαλύψεις, αφού χορηγούνται στα ίδια άτομα. Δυστυ

χώς δεν υπάρχει κάποιος φορέας που να ελέγχει, να συντονίζει και να δια

σταυρώνει όλες αυτές τις πληροφορίες. Η έλλειψη ενός μηχανογραφικού φο

ρέα που να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες, η έλλειψη Αριθμού Μητρώου 
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Κοινωνικής Ασφάλισης και η μη υποχρεωτική έκδοση Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου καθιστούν την εφαρμογή ενός προγράμματος εγγυημένου εισοδή

ματος αρκετά δύσκολη. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην οργάνωση των υπηρεσιών που θα διαχειρίζονται το πρόγραμμα. 

Η πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση ενός τέτοιου προγράμματος σε 

μερικές χώρες ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως στη Γερμανία, τη Γαλ

λία, το Βέλγιο, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, ενώ σε άλλες αποτελεί 

εξαρχής συστατικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους στον τομέα 

της προστασίας εισοδήματος, όπως την Ιρλανδία, την Αγγλία και τις Σκανδι

ναβικές χώρες. Άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης βρίσκονται κάπου ανάμε

σα, αφού υπάρχουν αρμοδιότητες τόσο στην κεντρική κυβέρνηση όσο και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε άλλες περιπτώσεις το ελάχιστο εγγυημένο εισό

δημα εφαρμόζεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά εποπτεύεται και 

ελέγχεται από την κεντρική κυβέρνηση. Ένα τέτοιο διοικητικό σχήμα φαίνεται 

να προσιδίαζε καλύτερα στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Είναι γενικώς αποδεκτή η αντίληψη ότι μέσα από την αποκέντρωση 

επιτυγχάνεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο διοίκησης που διευκολύνει τη βέλτιστη 

χρήση και αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Εντούτοις, 

είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο απαιτεί οργανωμένη τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ 

επιβάλλεται να ακολουθούνται ενιαίες προδιαγραφές, αφήνοντας ελάχιστα 

περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν τη δυ

νατότητα, με τις υπάρχουσες συνθήκες, να διαχειριστούν ένα πρόγραμμα ελά

χιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έτσι, θα μπορούσε σε κάθε δήμο ή νομαρ

χία να συσταθεί μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από υπαλλήλους του δή

μου, της νομαρχίας, κοινωνικούς λειτουργούς και εκπροσώπους των υπουρ

γείων Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έργο της επιτροπής θα είναι η ενημέρωση των εν

διαφερομένων, η παραλαβή των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιο

λογητικών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν 

τα εισοδήματα, η υποβοήθηση των ανέργων δικαιούχων στην ανεύρεση και κά

λυψη θέσεων εργασίας, στην προώθηση των νέων δικαιούχων σε προγράμμα

τα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή σε κοινωνικές εργασίες, ο υπολογισμός του ει

σοδήματος αναφοράς και ο προσδιορισμός του ποσού της χρηματικής ενί

σχυσης του κάθε δικαιούχου. 

Συγκεκριμένα, κοινωνικοί λειτουργοί από τις τοπικές κοινωνικές υπηρε

σίες αξιολογούν τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων. Ο κοινωνικός λειτουρ-
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γός που παρακολουθεί κάθε δικαιούχο συντάσσει ατομική έκθεση, η οποία 

περιέχει μια περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό και 

προτείνει ένα σχέδιο επανένταξης. Αυτό έχει τη μορφή συμφωνίας και η πρό

σβαση στη χρηματική παροχή εξαρτάται από τη συμμετοχή του δικαιούχου 

στο σχέδιο επανένταξης. 

Για να είναι επιτυχής η εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή

ματος, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα τρία βασικά προβλήματα: ο έλεγχος 

της απάτης που συνεπάγεται ένταξη στο πρόγραμμα ατόμων που δεν δι

καιούνται, η μη ένταξη στο πρόγραμμα ατόμων που το δικαιούνται και η ενερ

γοποίηση των δικαιούχων με σκοπό τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. 

Ο προσδιορισμός του εισοδήματος γίνεται με βάση στοιχεία που προ

σκομίζουν οι αιτούντες με τη βοήθεια συμπληρωματικών πηγών πληροφό

ρησης. Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής, που θα είναι ταυτοχρόνως και 

υπεύθυνη δήλωση, περιέχει στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του προη

γούμενου έτους, αγροτικές επιδοτήσεις και κοινωνικές παροχές. Τα στοιχεία 

που δηλώνουν οι αιτούντες είναι σημαντικά για τον ακριβή έλεγχο των εισο

δημάτων των νοικοκυριών. Ο έλεγχος των εισοδημάτων πρέπει να βασίζεται 

στη συνεκτίμηση και διασταύρωση κάθε συμπληρωματικής πηγής πληροφο

ριών. Η διασταύρωση των στοιχείων του εισοδήματος, τα οποία δηλώνουν οι 

δικαιούχοι, επιβάλλουν τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης των πλη

ροφοριών. Η διαχείριση των πληροφοριών θα διευκολυνθεί από τη μηχανο

γράφηση των ασφαλιστικών ταμείων, τη θεσμοθέτηση του Αριθμού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης και, σε συνδυασμό με τον Αριθμό Φορολογικού Μη

τρώου, θα είναι δυνατή η γρήγορη επαλήθευση των δηλώσεων των δικαιού

χων για το φορολογούμενο εισόδημα, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις κοι

νωνικές παροχές που λαμβάνουν. Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγμα

τικών εισοδημάτων και των εισοδημάτων που δηλώνονται στην αίτηση του 

υποψηφίου οδηγούν σε αναπροσαρμογή ή ακόμη και διακοπή της επιδότησης 

που καλύπτει το εγγυημένο εισόδημα. 

Η συμφωνία κοινωνικής επανένταξης αποτελεί την ενεργητική διάστα

ση του προγράμματος και το περιεχόμενο της καθορίζεται από τους υπευθύ

νους του προγράμματος μετά από την αξιολόγηση των αναγκών και των δυ

νατοτήτων των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, για διάφορους λόγους, δεν 

είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας ή να παρακολουθήσουν 

σεμινάρια κατάρτισης και επανεκπαίδευσης εντάσσονται σε προγράμματα κοι

νωνικής εργασίας τα οποία θα υλοποιούνται κυρίως από φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 
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4.4.5. Κόστος και τρόπος χρηματοδότησης 

Η ακριβής εκτίμηση του κόστους εφαρμογής ενός προγράμματος ελά

χιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα είναι δύσκολο να γίνει, επειδή 

τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα προέρχονται από δειγματοληψίες και η εκτί

μηση εξαρτάται από διάφορες υποθέσεις και παραμέτρους, όπως από την εξει

δίκευση του προγράμματος, το ύψος της εγγύησης, από τον αριθμό των δι

καιούχων και από το συμπλήρωμα που θα δοθεί σε καθένα από αυτούς μέχρι 

να φθάσουν στο επίπεδο της εγγύησης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ει

σοδήματα των δικαιούχων του προγράμματος ποικίλλουν από μηδενικό εισό

δημα μέχρι εισόδημα που φθάνει το όριο της εγγύησης. Η πλειοψηφία των 

δικαιούχων έχουν κάποιο εισόδημα είτε από εργασία είτε από επιδόματα ή 

από άλλες πηγές, αλλά το σύνολο των εισοδημάτων τους είναι μικρότερο από 

το επίπεδο του εγγυημένου εισοδήματος. 

Μία εκτίμηση των επιπτώσεων και του κόστους από την εφαρμογή του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος περιέχεται στην εργασία των Matsaganis, 

Papadopoulos και Tsakloglou (2001), οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα μικροδε-

δομένα του Ευρωπαϊκού Πάνελ Νοικοκυριών του έτους 2000. Στην εργασία 

αυτή εφαρμόστηκε η τεχνική των μικροπροσομοιώσεων και λήφθηκαν υπόψη 

ορισμένες υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν: α) το ποσό της εγγύη

σης για άτομο που ζει μόνο του που ορίσθηκε στο ύψος της σύνταξης των 

ανασφάλιστων υπερηλίκων, β) την κλίμακα ισοδυναμίας για πολυμελή οικο

γένεια με τιμές 1,0 για τους δύο ενήλικες και 0,5 για κάθε ανήλικο παιδί, γ) 

την απαλλαγή από το εισόδημα αναφοράς του 20% του εισοδήματος από 

αμοιβές εργασίας και δ) τον αποκλεισμό των φοιτητών από τους δικαιούχους. 

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις και με βασικό σενάριο της απόλυ

της ευστοχίας, δηλαδή να έχει μετρηθεί σωστά το εισόδημα αναφοράς και οι 

δικαιούχοι είναι άτομα ή νοικοκυριά που πράγματι το δικαιούνται, ενώ έχουν 

αποκλειστεί άτομα που δεν το δικαιούνται, εκτιμήθηκε ότι θα συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα περίπου 575.000 άτομα ή 225.000 νοικοκυριά και το κόστος 

ανέρχεται στα 270 εκατ. ευρώ ή το 0,23% του ΑΕΠ (2000). Με διαφορετικές 

υποθέσεις και με σενάριο της μη απόλυτης ευστοχίας το κόστος του προγράμ

ματος μπορεί να φθάσει στο 0,28% του ΑΕΠ. 

Με την υπόθεση ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά οι συνθήκες 

της φτώχειας και οι κατηγορίες και ο αριθμός των φτωχών στην Ελλάδα μέχρι 

το 2006, μπορούμε να κάνουμε αναγωγή με το ΑΕΠ του 2006, όπου προκύ

πτει ότι το κόστος εφαρμογής προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδή-
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ματος το 2006 θα κυμαινόταν μεταξύ 450 και 550 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περί

πτωση, το ποσό αυτό δεν είναι απαγορευτικό για την εφαρμογή ενός προγράμ

ματος εγγυημένου εισοδήματος, γνωρίζοντας τα στενά δημοσιονομικά περι

θώρια της ελληνικής οικονομίας. Αν και το ποσό αυτό είναι θεωρητικό, στην 

πράξη πιθανόν να είναι μάλλον χαμηλότερο. Δεν συμπεριλαμβάνεται ωστόσο 

το κόστος διαχείρισης του συστήματος. Σε πρώτη φάση το ύψος της εγγύη

σης θα μπορούσε να ορισθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, εφόσον το επιβάλλουν 

οι περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρηματοδότηση γίνεται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό και σε ορισμένες χώρες από τον Κρατικό Προϋ

πολογισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για τη χώρα μας η χρηματοδότηση 

ενός προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος προτείνεται να γίνεται μέσω 

ενός Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά της Φτώχειας και του Αποκλει

σμού, το οποίο μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για καλύτε

ρη διοικητική ευελιξία. Η χρηματοδότηση του ταμείου αυτού θα μπορούσε να 

προέλθει: α) από κονδύλια που μπορούν να εκταμιεύονται μέσω κοινοτικών 

προγραμμάτων ή μέσω του υπό σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκο

σμιοποίηση (ενίσχυση ανέργων), β) από μερική αναδιάταξη των κοινωνικών 

πόρων, και γ) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, με σχετική αύξηση της φορο

λογίας και κατάργηση φορολογικών προνομίων και φορολογικών δαπανών. 

Μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι η διεύρυν

ση της φορολογικής βάσης μέσα από την κατάργηση αυτοτελών και άλλων 

προνομιακών τρόπων φορολόγησης, αλλά και πολλών φορολογικών απαλλα

γών και εξαιρέσεων που επικεντρώνονται στα υψηλά εισοδήματα και στερού

νται οικονομικής και κοινωνικής αιτιολογικής βάσης. Πρόσθετη πηγή χρηματο

δότησης μπορεί επίσης να είναι η επιβολή κάποιου τέλους που θα επιβάρυνε 

τα μεγάλα εισοδήματα υπέρ των ακραίων φτωχών, για λόγους φορολογικής 

δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. 

4.5. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η θεσμοθέτηση του προγράμματος ελάχιστου εγγυη

μένου εισοδήματος φαίνεται ρεαλιστική, αφού το κόστος είναι δυνατό να προ

σαρμοσθεί σε επίπεδα που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κα

τάσταση της χώρας. Τα περίπου 450 εκατ. ευρώ, που εκτίμησε η μελέτη που 

προαναφέρθηκε ως κόστος του εγγυημένου εισοδήματος, είναι ίσο περίπου με 

το κόστος του ΕΚΑΣ. Συγχρόνως, έχει στόχους πολύ κοντά στη συμπλήρωση 
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των σημερινών κενών της κοινωνικής προστασίας από την ακραία φτώχεια ή 

ακόμα και την οικονομική εξαθλίωση. Βραχυπρόθεσμα, η ένταξη στο πρό

γραμμα θα παρέχει στους δικαιούχους ένα στοιχειώδες εισόδημα και μακρο

πρόθεσμα θα ανοίγει την προοπτική της στήριξης αυτών στις δυνάμεις τους, 

ώστε να μπορέσουν να εργασθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και να 

παύσουν να έχουν ανάγκη από κοινωνική αρωγή. 

Η σωστή λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος απαι

τούν άρτια διοικητική οργάνωση και συντονισμένο έλεγχο, για να περιορισθεί 

το διοικητικό κόστος του προγράμματος, ιδιαίτερα για τις πιο απομακρυσμένες 

και αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία 

πρέπει να δοθεί σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι

σης, προγράμματα κατά του αλκοολισμού, του αναλφαβητισμού και του κοι

νωνικού αποκλεισμού. Το κόστος μιας τέτοιας ολοκληρωμένης προσπάθειας 

ξεπερνά τον αρχικό προϋπολογισμό και είναι συνάρτηση της υπάρχουσας 

υποδομής και των στόχων που θα τεθούν. 

Ένα πρόγραμμα εγγυημένου εισοδήματος μπορεί να έχει πιλοτική εφαρ

μογή και σταδιακή επέκταση, όπως έγινε στην Πορτογαλία και την Ιταλία, και 

η επιλογή των περιοχών από όπου θα αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος 

θα πρέπει να βασίζεται σε αδιάβλητα κριτήρια, όπως η διοικητική επάρκεια, 

το ποσοστό ανεργίας και φτώχειας στην περιοχή και άλλοι σχετικοί δείκτες. 

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται ότι, με ορισμένες προϋποθέσεις, 

υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου 

εισοδήματος που συνοπτικά να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Θα αποτελεί το ύστατο δίχτυ ασφαλείας για την κάλυψη ουσιωδών 

αναγκών των ατόμων που βρίσκονται κάτω από τα όρια της ακραίας 

φτώχειας. 

Θα βασίζεται στον έλεγχο των εισοδημάτων των νοικοκυριών. 

Θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ύψους της εγγύησης και των 

πόρων του νοικοκυριού (εισόδημα αναφοράς). 

Θα συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με ενεργητικές πολιτικές 

οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης. 

Θα στοχεύει στην αυτοδυναμία των δικαιούχων και στην απεξάρτηση 

τους από την κοινωνική αρωγή. 

Θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της οικογένειας εφαρμόζοντας μια 

κλίμακα ισοδυναμίας. 

Θα είναι καθολικής εφαρμογής, δηλαδή θα περιλαμβάνει όλους τους 

κατοίκους της χώρας. 
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Το ύψος της εγγύησης πρέπει να μην είναι τόσο υψηλό ώστε να δη

μιουργεί αντικίνητρο για εργασία και να μην είναι τόσο χαμηλό ώστε 

να μην βοηθάει τους φτωχούς να επιβιώσουν για να ξεφύγουν από την 

ακραία φτώχεια. 

Ο φορέας εφαρμογής μπορεί να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά η 

γενική σχεδίαση, εποπτεία και έλεγχος θα ανήκουν στην κεντρική δι

οίκηση. 

Η χρηματοδότηση να γίνεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω 

ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού. 

Η πρόταση για θεσμοθέτηση του ύψους της αγροτικής σύνταξης ως 

βασικού εγγυημένου εισοδήματος συνεπάγεται ουσιαστικά διεύρυνση του μέ

τρου σε όλα τα άτομα ή νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα και τα συνολικά 

τους εισοδήματα είναι κατώτερα της εγγύησης. Η πρόταση αυτή, άσχετα αν 

κάποιος μπορεί να χαρακτηρίσει το ύψος της εγγύησης υψηλό ή χαμηλό, έχει 

τη λογική ότι το πρόγραμμα θα βρίσκεται μέσα στις δημοσιονομικές δυνατό

τητες της χώρας και ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι σχετικά περιορισμέ

νος, αφού οι ηλικιωμένοι αγρότες και οι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι θα είναι 

εκτός προγράμματος, στην πρώτη και δοκιμαστική φάση του, εκτός και αν 

έχουν εξαρτώμενα μέλη οπότε το εγγυημένο εισόδημα που δικαιούνται θα 

είναι μεγαλύτερο από τη σύνταξη που παίρνουν. Με αυτό τον τρόπο, θα πε

ριορισθεί σημαντικά το διαχειριστικό κόστος και οι διοικητικές δυσλειτουργίες 

του προγράμματος κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του. 

Η θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ασφαλώς θα 

συμβάλει στην καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας αλλά και θα συμπληρώ

σει κενά που υπάρχουν στο σημερινό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας που είναι 

διάτρητο. Το πρόγραμμα θα καλύψει κυρίως άτομα που μένουν μερικώς ή 

ολικώς απροστάτευτα από το ισχύον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πρό

νοιας. Ούτε το κόστος του προγράμματος, ούτε οι διοικητικές προϋποθέσεις 

της εφαρμογής του καθιστούν απαγορευτική την υλοποίηση του αλλά όμως 

από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει οι δύο αυτές παράμετροι να υποτιμηθούν. 

Ο άρτιος σχεδιασμός τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμο

γή του προγράμματος. 

Η θεσμοθέτηση ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η ενδυ

νάμωση του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας απαιτεί τη συμπλήρωση, εκλογί

κευση και ενίσχυση της σημερινής δέσμης των κοινωνικών παροχών, αλλά και 

την επιπλέον θωράκιση του συστήματος προστασίας από την ακραία φτώχεια 

με την προσθήκη ενός ύστατου δικτύου ασφαλείας. 
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