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Ο Εισηγητής
O Γαβριήλ Αμίτσης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής
Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας. Τα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο κανονιστικό πλαίσιο των
συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και
στην θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Πολιτικής. Την περίοδο 2013-2014 ανέλαβε τον συντονισμό
των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση της
Πράσινης Βίβλου για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την
Κοινωνική Ένταξη, ενώ την περίοδο 2015-2016 ήταν ένας
από τους κύριους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη διερεύνηση της δημιουργίας ενός
Συστήματος Ευρωπαϊκής Ασφάλισης των Ανέργων.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
 Κατά την διάρκεια της κρίσης τα εθνικά συστήματα
εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής προστασίας της
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα
απέναντι
σε
στρατηγικές
απορρύθμισης
και
δημοσιονομικών περιορισμών
 Οι σχεδιαστές πολιτικών βρίσκονται αντιμέτωποι με
σύνθετες προκλήσεις διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
επιχειρώντας
να
συγκεράσουν
τις
απαιτήσεις
βιωσιμότητας και επάρκειας των κοινωνικών παροχών
 Οι συνθήκες διαβίωσης των ευπαθών ομάδων
επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης σε όλα
σχεδόν τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ενώ πλήττονται πλέον
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και τα μεσαία στρώματα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΕ
122 εκ. αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας
ή / και κοινωνικού αποκλεισμού
 45 εκ. αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες
διατροφής
 33 εκ. ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα
εργαζόμενο
 22 εκ. είναι άνεργοι
 26 εκ. παιδιά είναι φτωχά
 4 εκ. είναι άστεγοι
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ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ
Α) Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εισοδηματικής φτώχειας
πρόσωπα με συνολικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 60% του
ισοδύναμου μέσου εισοδήματος του κράτους κατοικίας τους
Β) Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της υλικής στέρησης πρόσωπα
που στερούνται τουλάχιστον τεσσάρων από ένα κατάλογο εννέα
αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία ικανοποίησης αναγκών
συντήρησης, ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης, υπερβολική επιβάρυνση
από τις δαπάνες στέγασης, αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγορών
με δόσεις, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών, δυσκολία
αντιμετώπισης των συνήθων αναγκών, ποιότητα ζωής)

Γ) Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της πολύ χαμηλής έντασης
εργασίας πρόσωπα που διαβιούν σε νοικοκυριά των οποίων τα μέλη
εργάσθηκαν λιγότερο από 20% της συνήθους απασχόλησης κατά τη
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διάρκεια του προηγούμενου έτους

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ
Η οικονομική κρίση συνέβαλε στην παγίωση δύο
κατηγοριών Κρατών Μελών με βάση κοινωνικούς
δείκτες:
α) η κατηγορία υψηλού κινδύνου φτώχειας ή / και
κοινωνικού αποκλεισμού {Ρουμανία (40.2%),
Βουλγαρία (40.1%) και Ελλάδα (36.0%)}
β) η κατηγορία χαμηλού κινδύνου φτώχειας ή / και
κοινωνικού αποκλεισμού {Φινλανδία (17.3%),
Σουηδία (16.9%), Ολλανδία (16.5%) και Τσεχία
(14.8%)}
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το 17% των πολιτών της ΕΕ παρέμεναν σε κίνδυνο
εισοδηματικής φτώχειας ακόμα και μετά τη λήψη δημόσιων
κοινωνικών παροχών. Όμως, τα σχετικά ποσοστά
διαφοροποιούνται σύμφωνα με δύο κατηγορίες ΚΜ:
α) η κατηγορία χαμηλής αποτελεσματικότητας των
κοινωνικών παροχών {Ρουμανία (25.4%), Ισπανία
(22.2%), Ελλάδα (22.1%) και Βουλγαρία (21.8%)}
β) η κατηγορία υψηλής αποτελεσματικότητας των
κοινωνικών παροχών {Φινλανδία (12.8%), Σλοβακία
(12.6%), Δανία (11.9%) Ολλανδία (11.6%) και Τσεχία
(9.7%)
7

ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
Οι διατάξεις των Συνθηκών και του παράγωγου κοινοτικού
δικαίου (μηχανισμοί που δημιουργούν υποχρεώσεις και
θεμελιώνουν δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες) δεν
προωθούν δεσμευτικές παρεμβάσεις των οργάνων της ΕΕ σε
σχέση με την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία εθνικών
πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Και τούτο γιατί σε
αντίθεση με τις ρυθμίσεις περί συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών, δεν προβλέπεται καμία δεσμευτική
ρύθμιση γενικής εφαρμογής ως προς τις εθνικές δράσεις,
παρά μόνο είτε ειδικές ρυθμίσεις περιορισμένης στόχευσης
για τους διακινούμενους πολίτες και εργαζόμενους είτε
συστάσεις σε επίπεδο κατευθυντήριων αρχών που δεν
συνεπάγονται υποχρεώσεις για τα Κράτη Μέλη.
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Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

Α. Οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες ρύθμισης του
πεδίου της ελεύθερης διακίνησης
Β. Οι Οδηγίες για την καταπολέμηση των
διακρίσεων
Γ. Οι Οδηγίες ρύθμισης του πεδίου των εργασιακών
σχέσεων
Δ. Οι Κανονισμοί ρύθμισης του πεδίου της
κοινωνικής
ασφάλισης
των
διακινούμενων
εργαζομένων
Ε. Οι Οδηγίες για την ισότητα των φύλων στο πεδίο
της κοινωνικής ασφάλισης
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΕ
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν
πρωτοβουλίες στα πεδία των εργασιακών σχέσεων και
κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο επικουρικής άσκησης
των συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων τους για την
προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχή και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Οι
σχετικές πρωτοβουλίες εντάσσονται επιχειρησιακά στη
Στρατηγική ΕΕ 2020 για μία «Έξυπνη, Βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς Ανάπτυξη», αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον
για την προσαρμογή της λειτουργίας βασικών θεσμών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου σε περιόδους ύφεσης
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΕ 2020
 Το ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64
ετών πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 75%, μεταξύ
άλλων μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών,
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και της καλύτερης
ενσωμάτωσης των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό
 Το ποσοστό σχολικής διαρροής πρέπει να είναι
μικρότερο από 10%
 Τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά
όρια φτώχειας (με βάση τους στατιστικούς δείκτες της
Επιτροπής) πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκ. πολίτες 11

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αναπτύξει μια σειρά από σύνθετα
χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των εθνικών
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
που περιλαμβάνουν:
α) μηχανισμούς προώθησης της Πολιτικής Συνοχής
β) μηχανισμούς προώθησης της Πολιτικής
Μετανάστευσης και Ασύλου
γ) ειδικά χρηματοδοτικά μέσα
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ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
Ο Κανονισμός 1304/2013 προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα
χρηματοδοτικής στήριξης (με δεσμεύσεις τουλάχιστον 74
δισ. ευρώ) των εθνικών πολιτικών εκπαίδευσης,
απασχόλησης και ένταξης, εξυπηρετώντας τέσσερις
θεματικούς στόχους:
 Προώθηση της απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των
εργαζομένων
 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας
 Επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου
μάθηση
 Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής
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δημόσιας διοίκησης

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
• Συμβολή των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην
οικονομική ανάπτυξη - το μοντέλο των κοινωνικών
επενδύσεων
• Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού - το μοντέλο της ενεργητικής ένταξης των
ευπαθών ομάδων
• Ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που εμπλουτίζονται
σταδιακά με στοιχεία αγοράς - το μοντέλο του
προνοιακού πλουραλισμού
• Διατομεακή και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των πολιτικών
κοινωνικής προστασίας - το μοντέλο της εδαφικής
συνοχής
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
• Η άσκηση δημόσιων κοινωνικών πολιτικών έχει ισχυρές
επενδυτικές διαστάσεις, καθώς αφενός επιτρέπει τη
διατήρηση των προηγούμενων επενδύσεων της πολιτείας
ή/και της αγοράς σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αφετέρου
προσφέρει στα άτομα πρόσβαση σε βασικά αγαθά και
υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος
• Επικεντρώνεται σε δράσεις πρόληψης του αποκλεισμού
μέσω της έγκαιρης παρέμβασης, καθώς οι πολιτικές με
προληπτική διάσταση και μακροχρόνιο ορίζοντα
αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως υψηλή
προτεραιότητα εξαιτίας των σημαντικών κοινωνικών,
πολιτιστικών και δημοσιονομικών τους πλεονεκτημάτων
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(π.χ. τα προγράμματα προσχολικής αγωγής)

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
Το μοντέλο της ενεργητικής ένταξης συμπληρώνει
τις παραδοσιακές αναδιανεμητικές επιδοματικές
πολιτικές
καταπολέμησης
της
φτώχειας,
επιδιώκοντας τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες:
α) στήριξη του εισοδήματος για να διασφαλίζεται
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων χωρίς
επαρκείς πόρους
β) σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω μέτρων
προώθησης στην απασχόληση
γ) βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΥ
Ποικιλία καθεστώτων των φορέων παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών
Διεύρυνση της δυνατότητας λήψης εξατομικευμένης
φροντίδας ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων
ατόμων ή ομάδων
Ενδυνάμωση των χρηστών μέσω της ενημέρωσης
και της δυνατότητας να επιλέγουν τις υπηρεσίες που
τους εξυπηρετούν καλύτερα
Σταδιακός περιορισμός της συμμετοχής του κράτους
στη διαδικασία παραγωγής των υπηρεσιών
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Η έννοια της εδαφικής συνοχής υπερβαίνει την
έννοια της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
Το μοντέλο της εδαφικής συνοχής επιδιώκει:
 την ισόρροπη ανάπτυξη
 τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών σε αγροτικές
και αστικές περιοχές
 τον συντονισμό με άλλες τομεακές πολιτικές που
έχουν χωροταξικές επιπτώσεις
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

• Η ενίσχυση των κοινωνικών διαστάσεων της
ΟΝΕ - Ένα στοίχημα με 540 εκ. άμεσα
ενδιαφερόμενους πολίτες
• Η προώθηση της ενεργητικής ένταξης των
ευπαθών ομάδων - Ένα στοίχημα με 122 εκ.
άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες
• Η καταπολέμηση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων - Ένα στοίχημα με 1661 άμεσα
ενδιαφερόμενες Περιφέρειες
• Η
αποτελεσματική
διαχείριση
του
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δημογραφικού ζητήματος

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
• Η Σύσταση για την ενεργητική ένταξη των ατόμων που
είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (2008)
• Η Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρίες 2010-2020
(2010)
• Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)
• Η Λευκή Βίβλος για τις Συντάξεις (2011)
• Η Πρωτοβουλία ‘Κοινωνική Επιχειρηματικότητα’ (2011)
• Η Πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (2013)
• Το Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων (2013)
• Η Σύσταση του Συμβουλίου για την ένταξη των
μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας (2016)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Α. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Ένταξη (Στόχος «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» της
Πολιτικής Συνοχής 2014-2020):
 Τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς
 Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
 Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 Το Πρόγραμμα «Για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Καινοτομία»
 Το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΩΝ 2020»
Β. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (το Επενδυτικό
Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει την κινητοποίηση
τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ συμπληρωματικών δημόσιων και
ιδιωτικών επενδύσεων για την περίοδο 2016-2018, με στόχο τη
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στήριξη της απασχόλησης και της ανάπτυξης)

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Ο Κανονισμός 1304/2013 προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα χρηματοδοτικής στήριξης
(με δεσμεύσεις τουλάχιστον 16 δισ. ευρώ) των εθνικών πολιτικών
ένταξης, μέσω των ακόλουθων επενδυτικών προτεραιοτήτων:
• την ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της
βελτίωσης της απασχολησιμότητας
• την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων
• τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
• την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
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ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
Η ενσωμάτωση πρωτογενών κοινωνικών ρητρών και δεικτών στις
διαδικασίες παρακολούθησης των εθνικών μακροοικονομικών και
δημοσιονομικών πολιτικών
Η δημιουργία μηχανισμών άμβλυνσης του κοινωνικού ντάμπινγκ
(το Σύστημα του Ευρωπαϊκού Κατώτατου Μισθού)
Η δημιουργία μηχανισμών αυτόματης απορρόφησης των
κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης (το Σύστημα της Ευρωπαϊκής
Ασφάλισης των Ανέργων)
Η δημιουργία μηχανισμών προώθησης της ενεργητικής ένταξης
(το Σύστημα λειτουργίας Γενικών Συστημάτων Ελαχίστου
Εισοδήματος)
Η ενίσχυση νέων μοντέλων παραγωγής και απασχόλησης
(Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Οικονομία, Κυκλική
23
Οικονομία)

ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΕΔΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Η λειτουργία του Κοινωνικού Κράτους υπό το πρίσμα
των ρητρών των Μνημονίων και οι κοινωνικές
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
• Ο χαρακτήρας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο
πεδίο της κοινωνικής προστασίας (συστημικές
πρωτοβουλίες πρόληψης και καταπολέμησης του
κοινωνικού αποκλεισμού σχέση με τη διαχείριση της
ανθρωπιστικής κρίσης)
• Το επίπεδο των μεταρρυθμίσεων (η εφαρμογή των
Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης)
• Η διακυβέρνηση των μεταρρυθμίσεων (ο ρόλος των
κοινωνικών εταίρων, της αγοράς, της Εκκλησίας και της
κοινωνίας των πολιτών)
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