Κοινωνική Πολιτική

Τόμ. 15 (2021)

Από τις ανεκπλήρωτες μεταρρυθμίσεις της
κοινωνικής πρόνοιας στον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Κωνσταντίνος Γεώρμας
doi: 10.12681/sp.29090

Βιβλιογραφική αναφορά:
Γεώρμας Κ. (2021). Από τις ανεκπλήρωτες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πρόνοιας στον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Κοινωνική Πολιτική, 15, 29–46.
https://doi.org/10.12681/sp.29090

https://epublishing.ekt.gr | e-Εκδότης: EKT | Πρόσβαση: 22/05/2022 20:23:17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

K

TEΥΧΟΣ

Volume

15

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
DECEMBER 2021

Κοινωνική Πολιτική
Social Policy

Αφιέρωμα στην Κοινωνική Πρόνοια

Άρθρα / Articles:
Ανδρέας Φερώνας, Βαρβάρα (Μπέρρυ) Λαλιώτη
Κοινωνική Πρόνοια: Μια επισκόπηση του πεδίου
Κωνσταντίνος Γεώρμας
Από τις ανεκπλήρωτες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής
πρόνοιας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης
Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα:
οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση
στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας
Δημήτρης Απίστουλας, Δήμητρα Νίκου
Η έννοια της ευαλωτότητας και η τυποποίηση
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο ελληνικό
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας
Μαρία Στρατηγάκη
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
στον Δήμο Αθηναίων
Σάββας Βαμβακίδης, Γεώργιος Φιλιππίδης,
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Η Τεκνοθεσία και η Αναδοχή Ανηλίκων ως Θεσμοί
Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα

Από τις ανεκπλήρωτες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής
πρόνοιας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Κωνσταντίνος Γεώρµας
Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και οινωνικής Αλληλεγγύης

Περίληψη
Ο τοµέας της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα έχει ένα µακρύ ιστορικό από ανολοκλήρωτες
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες. Κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα της Μεταπολίτευσης, οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες έπασχαν ή και αναιρούνταν από το γεγονός της απουσίας τολµηρών εγχειρηµάτων που να αναιρούν τον πελατειακό-κορπορατιστικό χαρακτήρα των πολιτικών του τοµέα και
τον οργανωτικό του κατακερµατισµό. Η σύναψη των µνηµονίων συντέλεσε στο να ξεπεραστεί το
συγκεκριµένο εµπόδιο, µε την παράλληλη εισαγωγή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, αλλά
και τον επαναπροσανατολισµό της επιδοµατικής πολιτικής στους έχοντες τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Επιπλέον, στοιχείο κρίσιµης σηµασίας ήταν η µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης, αλλά
και του ασφαλιστικού συστήµατος. Έτσι, δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
«αφανή» µεταρρύθµιση του τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) αποτέλεσε ένα από τα επιστεγάσµατα αυτών
των πολιτικών. Αφενός προσέφερε τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν συγκεκριµένες διοικητικές
απαιτήσεις για το νέο τοπίο στην επιδοµατική προνοιακή πολιτική, και, αφετέρου, η πύκνωση των
προνοιακών δράσεων κατέστησε αναγκαία την ύπαρξή του, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική, διαφανής, δίκαια και µε αξιοπρέπεια προς τον πολίτη η παροχή τους.
Λέξεις-κλειδιά: Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα, Ελληνικό κράτος πρόνοιας, µεταρρύθµιση
των κοινωνικών παροχών

Abstract
The Greek welfare sector has a long history of unfulfilled reform endeavours. Especially during
the so-called ‘Metapolitefsi’, the reform efforts suffered or were nullified, due to the lack of bold
initiatives that would overturn the clientelistic-corporatist character of social protection policies
and the organizational fragmentation of the relevant sector. The Memoranda contributed to overΚοινωνική Πολιτική 15 • Δεκέμβριος 2021 • 29

coming this impediment, as exemplified by the introduction of the guaranteed minimum income
scheme and the refocusing of allowances policies to those most in need. Moreover, crucial was
the adoption of two reforms, one regarding the tax system administration and another the social
security system. Hence, the necessary conditions were created for an ‘imperceptible’ reform of
the welfare sector. The Organization of Welfare Benefits and Social Solidarity (OPEKA) was
amongst the capstones of these policies. On the one hand, it improved the administrative requirements for this new landscape in allowances policies and, on the other hand, the broad range of
new welfare benefits made necessary the establishment of this organization, so as to make benefit provision more effective, more transparent, fairer, and with decent procedures for citizens.
Key words: Greek social policy, Greek welfare system, reform of welfare provision

1. Εισαγωγή
Ο τοµέας της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα, ακολουθώντας και τη µοιραία πορεία του ασφαλιστικού, διακρίνεται από ένα µακρύ ιστορικό από ανεκπλήρωτες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες,
τόσο αναφορικά µε τη διαµόρφωση ενός διχτυού ασφαλείας για τους έχοντες ανάγκη όσο και
αναφορικά µε τις αναγκαίες διοικητικές διαρθρώσεις για την αξιοπρεπή και ορθή απονοµή των
παροχών. Κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα της Μεταπολίτευσης, οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες έπασχαν ή ακόµη και αναιρούνταν από την απουσία τολµηρών εγχειρηµάτων που να αναιρούν τον
πελατειακό-κορπορατιστικό χαρακτήρα των πολιτικών του τοµέα και τον οργανωτικό του κατακερµατισµό. Την τελευταία δεκαετία, ωστόσο, οι διαδικασίες που επιβλήθηκαν από τις µνηµονιακές υποχρεώσεις, οδήγησαν τόσο στον εκσυγχρονισµό και τον εξορθολογισµό του διοικητικού
συστήµατος του τοµέα της πρόνοιας, όσο και στον πολλαπλασιασµό των παροχών προς τους πιο
ευάλωτους συµπολίτες µας.
Στο παρόν άρθρο, θα εξεταστούν οι κυριότερες προσπάθειες µεταρρύθµισης του τοµέα της
κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα στη διάρκεια της µεταπολίτευσης. Θα γίνει προσπάθεια να καταδειχθούν τα αίτια που οδήγησαν, ακόµα και ορθές ως προς την πρόθεση µεταρρυθµιστικές προσπάθειες, στην αναίρεσή τους. Έπειτα, θα καταδειχθεί το πώς η διοικητική µεταρρύθµιση του
τοµέα της πρόνοιας συνδέονταν αποφασιστικά µε τις µεταρρυθµίσεις στις προνοιακές παροχές
και, ιδιαίτερα, µε την εισαγωγή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος και µιας σειράς άλλων
παροχών προς τα πιο φτωχά στρώµατα των πολιτών.Τέλος, θα παρουσιαστεί ο τρόπος µε τον
οποίο ο σχετικός διάλογος αποτυπώθηκε στις µνηµονιακές υποχρεώσεις και πώς µέσα από τις
τελευταίες αναδείχθηκε ένα πιο ολοκληρωµένο, δίκαιο και αποτελεσµατικό τοπίο στον τοµέα της
προνοιακής πολιτικής, µε τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) να συνιστά έναν από τους πυλώνες της.
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2. Η κοινωνική πρόνοια: Η ελλειµµατική οργανωτική εξέλιξη
του τοµέα της πρόνοιας
Ένα βασικό συµπέρασµα της επιστηµονικής έρευνας είναι ότι στην Ελλάδα η κοινωνική πολιτική
διακρίνεται από ορισµένες ιδιαιτερότητες. Αυτές έχουν να κάνουν, όπως επισηµαίνει ο Κοντιάδης (1997, σελ. 18) µε την «καθυστερηµένη ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας… σε συνάρτηση µε
τα φαινόµενα άνισης κατανοµής και της – ως ένα σηµείο οφειλόµενης στο πελατειακό σύστηµα
– οργανωτικής πολυδιάσπασης των φορέων κοινωνικής κάλυψης».
Όπως υπογραµµίζει η Τσουλουβή (1992, σελ. 124, 147, 149), σε ολόκληρη τη µεταπολεµική
περίοδο «η κοινωνική πρόνοια έχει κυρίως τη µορφή σπασµωδικών µέτρων για την αντιµετώπιση
κρίσιµων περιστάσεων παρά αποτελεί αντικείµενο µακροχρόνιου σχεδιασµού». Για να επισηµάνει παρακάτω ότι: «Καθώς απουσιάζει ένα συστηµατικό θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της
κοινωνικής πολιτικής και ρητά διατυπωµένοι στόχοι που προσδιορίζουν τις επιµέρους ρυθµίσεις
(στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης, κτλ.), οι αποφάσεις που παίρνονται συνιστούν τις περισσότερες φορές πολιτικούς χειρισµούς που εντάσσονται στη λογική των
πελατειακών σχέσεων (ενισχύουν ή αναδιαρθρώνουν τα κυκλώµατα των πελατειακών σχέσεων
και, κατ’ επέκταση, και των κοµµατικών συνασπισµών)».
Στα ίδια, λίγο-πολύ, συµπεράσµατα καταλήγει και ο Βενιέρης (2003, σελ. 42), ο οποίος αναλύοντας την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα παρατηρεί ότι «κύριο χαρακτηριστικό αναδείχθηκε
η απουσία/ατολµία διαρθρωτικών παρεµβάσεων σε κρίσιµους τοµείς, όπως η απασχόληση και η
κοινωνική προστασία. Η αποσπασµατική άσκηση επιµέρους πολιτικών µε διφορούµενα κριτήρια
αποδυνάµωσε την αποτελεσµατικότητα και διάβρωσε τη φιλοσοφία της κοινωνικής πολιτικής». Για
να καταλήξει ότι το αποτέλεσµα ήταν «ανώδυνες µεταρρυθµίσεις και επώδυνες καθυστερήσεις» και
να αναδείξει τέσσερις παραµέτρους που επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαµόρφωση της κοινωνικής
πολιτικής: α) τη διάρθρωση της οικονοµίας, β) την απουσία ιδεολογικής υποδοµής, γ) την απουσία
στρατηγικού σχεδιασµού, και δ) τις πελατειακές-κορπορατιστικές προσεγγίσεις των ηγετικών ελίτ.

3. Οι ανεκπλήρωτες µεταπολιτευτικές µεταρρυθµίσεις
3.1 Οι µεταπολιτευτικές αλυσιτελείς παρεµβάσεις στην οργάνωση
της κοινωνικής πρόνοιας
Το 1970 µε το Ν.∆. 572, δηµιουργείται ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας, µε αποστολή την οργάνωση παιδοπόλεων, παιδικών σταθµών, αστικών κέντρων παροχής κοινωνικών βοηθειών, σχολών τεχνικής εκπαίδευσης, εργαστηρίων ειδών οικοτεχνίας, καθώς και οµάδων βοήθειας µέσω της
εργασίας κατοίκων της υπαίθρου. Επίσης, λίγο πριν την πτώση της Χούντας, µε δύο νοµοθετικές
παρεµβάσεις – που έµελλε να χρησιµοποιηθούν από πολλές µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις και ταλανίζουν ακόµα και σήµερα τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας – διαµορφώνεται ένα πλαίσιο παρεµβάσεων, αφενός για τους απόρους και αφετέρου για τους υπερήλικες και τους χρόνια πάσχοντες1.
1. Ν.∆. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄ 149) «Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονοµικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσµό της απορίας διατάξεων» και Ν.∆. 162/1973 (ΦΕΚ Α΄227), «Περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόµων».
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Στα διατάγµατα αυτά προβλέπονταν η ίδρυση «τοπικών επιτροπών κοινωνικής προστασίας»
σε κάθε δήµο, οι οποίες θα απαρτίζονταν από ένα στέλεχος της εκκλησίας, έναν δηµόσιο υπάλληλο και έναν ευυπόληπτο πολίτη. Μολονότι γενικά στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αναφορές σε
αυτές τις νοµοθετικές παρεµβάσεις, µία πρώτη εκτίµηση είναι ότι έπασχαν από το ίδιο πρόβληµα
που χαρακτηρίζει µία σειρά από µελλοντικές παρεµβάσεις: µεγαλεπήβολους σχεδιασµούς και
εξαγγελίες, χωρίς κάποια υλοποιήσιµα προγράµµατα προνοιακής πολιτικής.
Η πρώτη µεταπολιτευτική απόπειρα συντονισµού των προνοιακών πολιτικών λαµβάνει χώρα
µε την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στο Υπουργείο δηµιουργείται
η Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας. Ειδικότερα, το Π.∆. 544/1977 ορίζει τις παρακάτω διευθύνσεις:
∆ηµόσιας Αντιλήψεως, η οποία αποτελεί και την επιτελική ∆ιεύθυνση για την παρακολούθηση
του συνόλου της προνοιακής πολιτικής· Παιδικής Προστασίας· Προστασίας Υπερηλίκων· Αναπήρων· Στεγάσεως· και Κοινωνικής Εργασίας.
Εδώ, δύο είναι οι παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν. Ο σχεδιασµός παρουσιάζεται ως
ολοκληρωµένος, αφού αφορά στο σύνολο των δυνητικών πολιτικών στην κοινωνική πρόνοια.
Ωστόσο, αυτό που απουσιάζει και πάλι, και όπως θα δειχθεί και παρακάτω συνιστά το ουσιαστικό
πρόβληµα όλων των επόµενων δυνητικών µεταρρυθµίσεων, είναι οι προτάσεις για ολοκληρωµένα µέτρα πολιτικής. Κρίσιµης σηµασίας είναι ότι, στην περιγραφή των αρµοδιοτήτων, ελάχιστη
αναφορά γίνεται σε επιδοµατικές πολιτικές, ελάχιστες υπηρεσίες αναφέρονται, ενώ απουσιάζει
και η αναφορά σε ζητήµατα που αφορούν στη σχέση του κεντρικού κράτους µε την τοπική αυτοδιοίκηση σε προνοιακά ζητήµατα.
Σύµφωνα µε τον Αµίτση (2001, σελ. 368-369), ανάµεσα στις πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες για µεταρρύθµιση του εγχώριου συστήµατος πρόνοιας ήταν και το σχέδιο νόµου του 1988
«Εκσυγχρονισµός και Αναδιοργάνωση Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας». Το σχέδιο προέβλεπε
δύο νέους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τον Οργανισµό Πρόνοιας και Οικογένειας και τον Οργανισµό Πρόνοιας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Γιατί απέτυχε αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία;
Όπως αναφέρει ο ίδιος συγγραφέας, αιτίες ήταν «η έλλειψη πολιτικής υποστήριξης για την προώθηση ουσιαστικών διαχειριστικών παρεµβάσεων, καθώς και η αδυναµία κοινωνικοπολιτικού
σχεδιασµού για την κάλυψη των οργανωτικών παρεµβάσεων του συστήµατος πρόνοιας». Πάντως,
τουλάχιστον σε διακηρυκτικό επίπεδο, γινόταν αποδεκτή η ανάγκη για εξορθολογισµό του τοµέα
και αντιµετώπιση της πολυδιάσπασής του.
Ο Ν. 2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσµών
Κοινωνικής Προστασίας» είναι άλλη µία αλυσιτελής οργανωτική προσπάθεια. Σε διακηρυκτικό
επίπεδο, καλλιεργείται η λογική της προσπάθειας οργάνωσης του πολυδιασπασµένου χώρου
της κοινωνικής πρόνοιας. Ο νόµος προέβλεπε ότι το Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας
και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) θα καταστεί ο κεντρικός φορέας για την προστασία και αποκατάσταση
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένων (Αµίτσης, 2001, σελ. 269-377). Ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας (ΕΟΠ), µε τη σειρά του, θα συνιστούσε τον κύριο φορέα προγραµµάτων για
την οικογένεια.
Ο νόµος είχε την ίδια κατάληξη µε τις άλλες «µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις». Με άλλα λόγια,
έµεινε στα χαρτιά. Στη βιβλιογραφία δεν υφίσταται µια ανάλυση για τα αίτια. Ο Αµίτσης αναφέρει τη µη έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού (Αµίτσης, 2001, σελ. 373), χωρίς ωστόσο
να παρέχει µια πιο λεπτοµερή εξήγηση των αιτίων αυτής της µετέωρης προσπάθειας. Η άποψη
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του γράφοντος το παρόν άρθρο συνάδει µε τις αναλύσεις των Τσουλουβή και Βενιέρη – αλλά και
άλλων µελετητών–, όπου ως κύριο αίτιο καταδεικνύεται η ανικανότητα των ελληνικών ηγετικών
ελίτ για µακροχρόνιο σχεδιασµό και η έλλειψη επιµονής στην υλοποίηση των όποιων µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Επιπλέον, σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η απουσία εξειδικευµένων γνώσεων και πολιτικής αντίληψης περί του αντικειµένου της κοινωνικής πρόνοιας.
Συνέπεια των ανωτέρω, η ηγεσία των αρµόδιων Υπουργείων δεν µπορούσε να κατανοήσει
τις αναγκαίες απαιτήσεις των εκάστοτε µεταρρυθµιστικών αποπειρών και, κατά συνέπεια, τις
οργανωτικές προϋποθέσεις, συµµαχίες και τα αναγκαία βήµατα για την υλοποίηση της εκάστοτε
µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Τέλος, σηµαντική παράµετρος είναι και η πελατειακή-κορπορατιστική προσέγγιση των µεταρρυθµίσεων. Ως αποτέλεσµα αυτής, στον βαθµό που οι µεταρρυθµίσεις
θίγουν κατεστηµένα συµφέροντα, αποφεύγεται ή αναβάλλεται η υλοποίησή τους. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης του 2001 (Γιαννίτσης, 2007, σελ. 173). Αυτά
που επισηµαίνει ο Γιαννίτσης, µολονότι αναφέρεται στην κοινωνική ασφάλιση, έχουν γενικότερη
εφαρµογή. Μια µεταρρύθµιση, γράφει, απαιτεί ηθικό κύρος, πολιτικό ήθος, διαχειριστική ακεραιότητα, αξιοπιστία και προσπάθεια για διασφάλιση του συλλογικού συµφέροντος.
Ακολούθησε µια έτερη φιλόδοξη πρόταση µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής φροντίδας µε τον Ν. 2646/1998 και τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας.
Η µεταρρύθµιση προέβλεπε µια σειρά από δράσεις. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς παράγοντες
αλυσιτελούς υλοποίησής της ήταν ότι «περιορίστηκε στη διαρρύθµιση των προνοιακών υπηρεσιών, χωρίς να υπεισέλθει στην διαµόρφωση ενός αντίστοιχου συστήµατος κοινωνικής βοήθειας σε
επίπεδο χρηµατικών παροχών» (Κοντιάδης και Απίστουλας, 2006, σελ. 70-71). Ο νόµος περιείχε
ρηξικέλευθες προβλέψεις, ιδιαίτερα σε οργανωτικά ζητήµατα, αφού στόχος ήταν η κατάργηση µιας
σειράς οργανισµών, όπως το ΠΙΚΠΑ, ο ΕΟΠ, το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και η συγχώνευσή τους σε έναν νέο Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ). Ο Οργανισµός αυτός
ουδέποτε υλοποιήθηκε, λόγω έλλειψης πόρων, αδυναµίας συγκρότησης του σχετικού οργανωτικού µηχανισµού, αλλά και λόγω αντιδράσεων.
Όπως αναφέρουν οι Κοντιάδης και Απίστουλας (2006, σελ. 71), ενώ το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Φροντίδας αποσκοπούσε στην αντιµετώπιση του κατακερµατισµού του συστήµατος κοινωνικής προστασίας της χώρας «κατέληξε σε έναν υπέρµετρο, δυσλειτουργικό συγκεντρωτισµό».
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, ενώ ο νόµος προέβλεπε ένα βαθµό ενοποίησης των επιδοµατικών
πολιτικών και έκανε αναφορά σε «µηχανογραφηµένο µητρώο των δικαιούχων επιδοµατικών
παροχών», ούτε αυτές οι προβλέψεις δεν υλοποιήθηκαν. Μια ακόµα νοµοθετική µεταρρύθµιση
παρέµεινε έωλη, αφού ο ΕΟΚΦ καταργήθηκε µε τον Ν. 3106/2003!
Η πρώτη προσπάθεια που θα συνδύαζε τη διακήρυξη προγραµµάτων µε τη διαµόρφωση µιας
οργανωτικής πρότασης για την υλοποίησή τους ήταν το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής
(ΕΤΑΚΣ). Το Ταµείο θα διαχειριζόταν τη «χρηµατοδότηση προγραµµάτων ετήσιας εισοδηµατικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών, που κατοικούν νόµιµα ή είναι νόµιµα εγκατεστηµένα, αντιστοίχως, στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εισόδηµα χαµηλότερο από το κατ’ έτος
εκάστοτε εκτιµώµενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα»2. Όπως αναφέρει ο Κοντός, «η ίδρυση
και η λειτουργία του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής αποτελεί αναµφίβολα ορόσηµο στην
2. Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ Α΄6) «Σύσταση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις».
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προσπάθεια για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας. Για πρώτη φορά, θεσµοθετείται στην Ελλάδα ένα ισχυρό χρηµατοδοτικό εργαλείο, µε κύρια αποστολή την άµβλυνση και την
εξάλειψη του φαινοµένου της φτώχειας» (Κοντός, 2009, σελ. 101).
Το Ταµείο συνιστούσε µια µάλλον σπασµωδική και σε µεγάλο βαθµό πρόχειρη στον σχεδιασµό προσπάθεια για έναν ενιαίο φορέα για την παροχή επιδοµάτων. Ακολούθησε και αυτό τη
µοίρα των άλλων «µεταρρυθµίσεων». ∆εν υλοποιήθηκε λειτουργικά ποτέ, εκτός από δύο δράσεις,
χαρακτηριστικές της αντίληψης για την προνοιακή πολιτική: έκτακτα επιδόµατα σε συνταξιούχους,
µακροχρόνια ανέργους και άτοµα µε αναπηρίες.
Επιπλέον, το ΕΤΑΚΣ παρουσίαζε µια σειρά από δυσλειτουργίες στην ίδια ακόµη τη σύλληψή του. Κατ’ αρχάς, το Ταµείο «ιδρύονταν» στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, για να
επιβλέπει προγράµµατα που θα υλοποιούσαν άλλα Υπουργεία. Εν τη γενέσει της δηλαδή έχουµε
µια διοικητική ασυνέχεια, η οποία, σε συνδυασµό µε τη φεουδαλική κουλτούρα της ελληνικής
πολιτικής ελίτ και την αδυναµία της για διυπουργικό συντονισµό, δηµιουργούσε προβλήµατα
συνεννόησης και συντονισµού. ∆εύτερον, η διαµόρφωσή του ήταν ιδιαίτερα αναποτελεσµατική
και υπερβολικά γραφειοκρατική. Για τη διαχείριση µιας και µόνον παροχής διαµορφωνόταν ένα
Ταµείο µε επταµελές διοικητικό συµβούλιο, επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό,
ενώ, επιπρόσθετα, περιλάµβανε και Μονάδα Έρευνας, Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης. Το Ταµείο
καταργήθηκε εν τέλει µε τον Ν. 3895/2010.
Αξίζει να υπογραµµιστεί ωστόσο ότι το ΕΤΑΚΣ αποτέλεσε την πρώτη µεταρρυθµιστική προσπάθεια µε γνώµονα την παροχή επιδοµάτων από µία ενιαία αρχή. Η µεταρρύθµιση αυτή ακολουθούσε διαφορετική λογική από όλες τις προηγούµενες στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας,
δεδοµένου του ότι, µε βάση την προσπάθεια διαµόρφωσης ενός νέου επιδοµατικού τοπίου στον
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, µε στόχευση στους πιο ευπαθείς πολίτες, διαµορφωνόταν και
ένας νέος φορέας για την παροχή των σχετικών επιδοµάτων.

3.2. Η συζήτηση για τις οργανωτικές προϋποθέσεις της εισαγωγής
του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος στη χώρα
Η συζήτηση για την εισαγωγή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος αποτέλεσε κρίσιµης σηµασίας παράµετρο για την «αφανή»µεταρρύθµιση που έλαβε χώρα στον τοµέα των επιδοµατικών
προνοιακών πολιτικών κατά τη δεκαετία 2010–2020. Ο λόγος είναι πως βασικό στοιχείο της µεταρρύθµισης της προνοιακής πολιτικής στην Ελλάδα ήταν οι παρεµβάσεις σε δύο άξονες: πρώτον,
την εκ βάθρων αναµόρφωση των επιδοµατικών πολιτικών, έτσι ώστε αυτές να στοχεύουν, κατά
κύριο λόγο, στα φτωχότερα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας, και να καλύπτουν το σύνολο των
προνοιακών αναγκών· και δεύτερον, την υιοθέτηση των αναγκαίων οργανωτικών παρεµβάσεων
στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας (το επιδοµατικό µέρος), έτσι ώστε η στόχευση των επιδοµάτων
να είναι αποτελεσµατική και αποδοτική, να καταπολεµηθεί η πελατειακή προσέγγιση και να είναι
ευχερής η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η πρόταση Σούρλα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, που ο τότε Υπουργός Υγείας και
Πρόνοιας απέρριψε µε το εκπληκτικό επιχείρηµα ότι οι οικονοµικά αδύνατοι ικανοποιούνται µέσα
από «ένα σύνθετο πλέγµα παροχών» (Σούρλας, 2019, 154), προέβλεπε ως αρµόδιες υπηρεσίες
τις νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Σούρλας, 2019, 118). Στην
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πρόταση νόµου που παρουσιάστηκε από βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
(ΠΑΣΟΚ) το 2000, υιοθετήθηκε το περίεργο σχήµα των Τοπικών ∆ηµοτικών Επιτροπών Παρακολούθησης, οι οποίες «περιλαµβάνουν µέλη που εκπροσωπούν τους δηµόσιους οργανισµούς
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, µέσα στην εδαφική περιφέρειά τους, για τους τοµείς κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ασφάλισης, της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, της
εκπαίδευσης και της υγείας» (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008, 297). Επιπρόσθετα, η πρόταση προέβλεπε και Περιφερειακές Επιτροπές Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος, µε την ευθύνη της εποπτείας των Τοπικών ∆ηµοτικών Επιτροπών. Μια Εθνική Επιτροπή
Ελαχίστου Εισοδήµατος θα παρακολουθούσε την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου.
Το 2004, οι Ziomas, Bouzas και Ntontis, στην αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την Κοινωνική Ένταξη 2003–-2005, σηµείωναν χαρακτηριστικά στην αξιολόγησή τους: «απουσιάζουν ακόµα κατάλληλοι θεσµικοί µηχανισµοί που απαιτούνται για την προώθηση συνέργειας
και στενής αλληλεπίδρασης µεταξύ των ποικίλων µέτρων…παρεκτός τα κατάλληλα εργαλεία,
µηχανισµοί και διαδικασίες τεθούν σε εφαρµογή, είναι αµφισβητούµενο εάν κρίσιµα κοινωνικά προβλήµατα της χώρας µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά» (Ziomas et al., 2004,
σελ. 4).Την ίδια χρονιά παρουσιάζεται και η µελέτη του Ματσαγγάνη για το ελάχιστο εγγυηµένο
εισόδηµα, όπου, ανάµεσα στις προϋποθέσεις για την εισαγωγή του, αναφέρει τον ορθό έλεγχο του εισοδήµατος των αιτούντων, τη σύνδεση της εισοδηµατικής ενίσχυσης µε την κοινωνική
επανένταξη και τη σταδιακή εφαρµογή του προγράµµατος. Επιπλέον, υπογραµµίζει τη σηµασία
δύο αλληλένδετων παραγόντων: των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων και των διοικητικών προϋποθέσεων. Μολονότι δεν προχωρά σε µια ενδελεχή ανάλυση των διοικητικών προϋποθέσεων,
εντούτοις αναφέρει ότι απαιτείται ο συντονισµός υπηρεσιών, ενώ µια µικρή οµάδα «υπεύθυνων
προγράµµατος» των νοµαρχιών ή των δήµων θα µπορούσε να ήταν αρµόδια για τις διαδικασίες
απονοµής του (Ματσαγγάνης, 2004).
Το 2005, κατατίθεται πρόταση νόµου από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ)
για τη θεσµοθέτηση του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος και συνοδευτικών υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης. Η πρόταση προέβλεπε την ίδρυση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για τη διαχείριση του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, χωρίς όµως περαιτέρω ανάλυση της δοµής και της
στελέχωσής της (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008, σελ. 307-308).
∆ύο χρόνια µετά, το 2007, δηµοσιεύεται το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδας 2006, όπου
παρουσιάζεται από τη Σπυροπούλου ένας ολοκληρωµένος προβληµατισµός αναφορικά µε την
εισαγωγή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, τόσο όσον αφορά στις αναγκαίες παρεµβάσεις
στα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής όσο και στις διοικητικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή
αυτή (Σπυροπούλου, 2007). Όπως αναφέρεται στη σχετική µελέτη, «η απουσία προγράµµατος
Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος στην Ελλάδα, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις αδυναµίες του συστήµατος κοινωνικής προστασίας για την υλοποίηση πολιτικών µε υψηλές απαιτήσεις
χειρισµών και διοίκησης, καθώς και στη µειωµένη πολιτική βούληση για τη λήψη δραστικών
µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση».
Παράλληλα, υπογραµµίζεται ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράµµατος απαιτεί την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, του κατακερµατισµού των φορέων που παρέχουν ενισχύσεις και
της ελλιπούς ενηµέρωσης των δικαιούχων. Όπως και ότι οι δήµοι «έχουν µάλλον περιορισµένες
δυνατότητες» για την υλοποίηση του µέτρου, το οποίο απαιτεί «επαναπροσδιορισµό αρµοδιοτήτων
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φορέων, ορθή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, υποστήριξη από έναν µηχανισµό µεθοδολογικά και διοικητικά άρτιο … διαφάνεια και αυτοµατοποίηση στις διαδικασίες» (δηλαδή ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης και παρακολούθησης). Κατά
περίεργο τρόπο, στον ίδιο τόµο, περιλαµβάνεται η πρόταση οµάδας εργασίας για την υλοποίηση
ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για την εφαρµογή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος,
η οποία ορίζει τον δήµο ως αρµόδιο φορέα για την υλοποίησή του (!). Προβλέπει και αυτή τη
θέσπιση µιας «Επιτροπής Παρακολούθησης», ενώ αναφέρεται και σε έναν «ενιαίο διοικητικό
µηχανισµό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τον καθορισµό του εισοδήµατος του νοικοκυριού» (Οµάδα Εργασίας, 2007).
Ακολούθησε, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η σύσταση του ΕΤΑΚΣ το 2008. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού, συνδύαζαν πάντα στις κριτικές αποτιµήσεις των Ελληνικών Σχεδίων ∆ράσης
την αναγκαιότητα βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών δαπανών και ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητάς τους µε την προτροπή για βελτίωση της διακυβέρνησης (European Commission,
2009, σελ. 290). Τέλος, το 2012, λαµβάνει χώρα στη Βουλή των Ελλήνων Ειδική Συνεδρία για
την καθιέρωση ενός ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Ελάχιστα αναφέρθηκαν, ωστόσο, τόσο
για τις οργανωτικές προϋποθέσεις της εισαγωγής του όσο και για την εξεύρεση των απαραίτητων
πόρων (Βουλή των Ελλήνων, 2012).

4. Οι παρεµβάσεις στην περίοδο των µνηµονίων: Η αφανής µεταρρύθµιση
της κοινωνικής πρόνοιας
Την περίοδο των µνηµονίων οι παρεµβάσεις κινούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει
µε δράσεις και πρακτικές που λίγο πολύ συνεχίζουν τις ίδιες αλυσιτελείς λογικές των παρεµβάσεων της προηγούµενης περιόδου. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η «στρατηγική προσέγγιση»,
η οποία συνήθως καταλήγει σε δυσκίνητα σχέδια «παρατηρητηρίων», «εθνικών επιτροπών» και
µια λεπτοµερή απαρίθµηση επιδοµατικών και άλλων δράσεων, χωρίς αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων και µεταρρύθµισής τους µέσα από την κατάργηση επιδοµάτων,
την ανεύρεση πόρων, κ.ά.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουµε τις παρεµβάσεις που υλοποιούνται µέσα από τις µνηµονιακές
δεσµεύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά στη διαµόρφωση ενός νέου τοπίου στον τοµέα της
κοινωνικής προστασίας και, ειδικότερα, της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα. Σίγουρα, σε µεγάλο
βαθµό, οι παρεµβάσεις αυτές είναι επηρεασµένες από τον διάλογο για την εισαγωγή του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος και, βέβαια, τις απαραίτητες διοικητικές προϋποθέσεις για το
εγχείρηµα αυτό.

4.1 Η συνέχιση των παρεµβάσεων σε επίπεδο εθνικών συστηµάτων
Στο επίπεδο αυτό, τρεις ήταν οι κεντρικές παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η
πρώτη είναι η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) το 2014
(Υπουργείο Εργασίας, 2014). Η Εθνική Στρατηγική αποτυπώνει σε µεγάλο βαθµό τη συζήτηση
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τόσο για τα προβλήµατα της κοινωνικής προστασίας στη χώρα, όσο και την ανάγκη για βελτίωση
του συντονισµού σε όλο το πεδίο της απονοµής και ελέγχου των παροχών. Θέτει επιτακτικά το
ζήτηµα εισαγωγής του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος, ενώ κάνει ευρεία αναφορά σε µέτρα
και πολιτικές, η πλειονότητα των οποίων είτε είχαν ήδη περιληφθεί στις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας, είτε βρίσκονταν ήδη σε στάδιο υλοποίησης.
Αναφορικά µε το ζήτηµα της βελτίωσης του συντονισµού και της διακυβέρνησης, η Στρατηγική εξαντλείται στην πρόταση για τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινωνικής Ένταξης και τον Εθνικό
Συντονιστή Κοινωνικής Ένταξης. Σε µια προσπάθεια κριτικής αποτίµησης της ΕΣΚΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Είναι ύψιστης σηµασίας η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού για τον συντονισµό και την παρακολούθηση της κοινωνικής ένταξης και των
παρεµβάσεων ενάντια στη φτώχεια. Το υποβληθέν έγγραφο παρέχει ελάχιστη πληροφόρηση επ’
αυτού του ζητήµατος και περαιτέρω λεπτοµέρειες απαιτούνται για την προσέγγιση της στρατηγικής
αναφορικά µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση» (Αµίτσης, 2016, 391).
Η δεύτερη παρέµβαση γίνεται µε τον Ν. 4445/2016, ο οποίος διαµόρφωσε τον Εθνικό Μηχανισµό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής. Ο Εθνικός Μηχανισµός προβλεπόταν, µεταξύ άλλων, να προχωρά σε διαπίστωση των
κοινωνικών αναγκών, στον συντονισµό της χάραξης πολιτικών κοινωνικής ένταξης, καθώς και
στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής τους. Στόχος ήταν η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος κοινωνικής προστασίας.
Στρατηγικό ρόλο στον Μηχανισµό έπαιζαν η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής και η ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Μηχανισµός
προέβλεπε επίσης τη σύσταση µιας Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και ενός ακόµα
«Εθνικού Μηχανισµού Αυτοδιοικητικού Επιπέδου», µε τη συµµετοχή ∆ιευθύνσεων Κοινωνικής
Μέριµνας των Περιφερειών, των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης, των
κοινωνικών υπηρεσιών των ∆ήµων, των Κέντρων Κοινότητας, της Περιφερειακής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης και της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισµού, θα µπορούσε να πει κανείς πως
και µόνη η πολυπλοκότητά του συνιστούσε εγγύηση για την αδυναµία εφαρµογής του. Προέβλεπε πληθώρα επιπέδων και διασυνδέσεων που καθιστούσε αδύνατη την παρακολούθησή τους.
Επιπλέον, στο νόµο γίνεται αναφορά σε µια µόνο παροχή, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), παραβλέποντας µια σειρά από άλλες βαρυσήµαντες πολιτικές, όπως τα αναπηρικά επιδόµατα και τα επιδόµατα παιδιού.
Μάλιστα, στην όλη αρχιτεκτονική του Μηχανισµού απουσιάζει η αναφορά στις αντίστοιχες
διευθύνσεις, οι οποίες ασχολούνται µε τις πολιτικές για την αναπηρία και τις οικογενειακές πολιτικές. Επιπρόσθετα, παραδόξως, η διεύθυνση που διαχειρίζεται το ΚΕΑ δεν επιφορτίστηκε και
µε την διαχείριση άλλων δράσεων που αφορούν στο αντικείµενό της. Για µια ακόµα φορά, προβλεπόταν βέβαια η θέσπιση µιας σειράς επιτροπών, οι οποίες ακολουθώντας την ιστορική µοίρα
αυτών των δράσεων, δεν λειτούργησαν ουσιαστικά ποτέ.
Τέλος, η τρίτη σχετική παρέµβαση παρουσιάζεται τον Οκτώβριο του 2018 από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αναθεωρηµένη ΕΣΚΕ αναφέρει ρητά ότι, σε µεγάλο βαθµό, η εκπόνηση της στρατηγικής ήταν αποτέλεσµα του ότι πολλά
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στοιχεία της αποτελούσαν αιρεσιµότητα για τη νέα προγραµµατική περίοδο. Πέραν τούτου, στην
ΕΣΚΕ παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΑ και µάλιστα ως ένας από τους δύο πυλώνες
της Στρατηγικής.
Έτσι, δύο µόλις χρόνια µετά την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισµού, η ΕΣΚΕ φαίνεται
να τον αναµορφώνει, αναγνωρίζοντας ότι «Η αναµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ένταξης ήταν αναγκαία για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του και την ανάκτηση της
χαµένης εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιείται σταδιακά η αναδιοργάνωση του συστήµατος, δηµιουργείται, δηλαδή, ένα σύγχρονο Εθνικό
Σύστηµα Κοινωνικής Ένταξης, ψηφιακό, διαφανές, ικανό να συγκεντρώνει και να παρακολουθεί
στοιχεία και άρα να σχεδιάζει και να παράγει τεκµηριωµένες παρεµβάσεις, µε απλούστερες διαδικασίες για τον πολίτη και αξιόπιστους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Το σύστηµα αυτό στηρίζεται
σε δύο πυλώνες, τον Εθνικό Μηχανισµό Παρακολούθησης, Συντονισµού και Αξιολόγησης των
πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής (Εθνικό Μηχανισµό) και τον Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (δηλαδή τον ΟΠΕΚΑ)» (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2018).
Ωστόσο, στη συνέχεια, στο κείµενο της ΕΣΚΕ, ο ΟΠΕΚΑ αναφέρεται ελάχιστα. Κατά περίεργο τρόπο, η απουσία αναφοράς στον ρόλο του ΟΠΕΚΑ στην ΕΣΚΕ συνεχίζεται και σε επόµενα
θεσµικά κείµενα και κείµενα πολιτικής. Έτσι, από την ΚΥΑ του 20193 που ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά για τις σχέσεις τους
µε τον ΟΠΕΚΑ. Παροµοίως, και στη νέα ΕΣΚΕ που τέθηκε προς διαβούλευση τον Ιούνιο του
2021, δεν υπάρχουν αναφορές στον ρόλο του ΟΠΕΚΑ. Συνεπώς, ενώ οι κατά καιρούς ΕΣΚΕ
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για εξορθολογισµό του πεδίου της κοινωνικής πρόνοιας, δεν
είχαν εγγράψει στο σκεπτικό τους τη δηµιουργία µιας ενιαίας αρχής πληρωµών. Αυτή θα προέλθει από µια άλλη γραµµή µεταρρυθµιστικών ενεργειών στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας,
αυτή των µνηµονιακών υποχρεώσεων.

4.2 Οι µνηµονιακές παρεµβάσεις: Η «αφανής» µεταρρύθµιση
Στο δεύτερο επίπεδο, αυτό των µνηµονιακών παρεµβάσεων, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Στο
πλαίσιο των µνηµονιακών υποχρεώσεων, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναλαµβάνει την εκπόνηση µιας µελέτης για τη µεταρρύθµιση των προγραµµάτων
κοινωνικής πρόνοιας. Στη µελέτη αποτυπώνονται, σε µεγάλο βαθµό, οι προβληµατισµοί που
αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.2.. Γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα υπουργεία δεν διαθέτουν
µητρώα µε τους ωφελούµενους και τα τοπικά πληροφοριακά συστήµατα καταγράφουν πολύ λίγα
στοιχεία για τον κάθε ωφελούµενο. Ο έλεγχος της πληροφορίας αναφορικά µε το εισόδηµα των
αιτούντων και για το ποιος είναι επιλέξιµος για ένα επίδοµα είναι ανεπαρκής και τα τοπικά στελέχη δεν είναι σε θέση να ελέγξουν εάν τα επιδόµατα καταβάλλονται στα σωστά άτοµα.
Η µελέτη συνεχίζει προτείνοντας µια σειρά από δράσεις, οι οποίες έµελλε να υλοποιηθούν λίγο
αργότερα. Έτσι, προτείνει: α) την ενίσχυση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για
3. KYA υπ’ αριθµ. ∆14/15834/237 (ΦΕΚ B, 1344/19.04.2019) «Καθορισµός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας».
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τον έλεγχο των ωφελουµένων αναφορικά µε τα µέσα διαβίωσης και το εισόδηµά τους· β) τη δηµιουργία σε κάθε δήµο γραφείου κοινωνικών υποθέσεων, το οποίο θα αναλάβει και την καταβολή
των παροχών· και γ) την αξιοποίηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως σηµείων
όπου οι πολίτες θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Υπογραµµίζεται επίσης ότι η διαχείριση των
παροχών, έως σήµερα, στο τοπικό επίπεδο ήταν «αδύναµη» (OECD, 2013, σελ. 19, 22, 88-92).
Επισηµαίνεται τέλος η πολυπλοκότητα της διοίκησης του όλου συστήµατος, γεγονός, που όπως
το θέτει ευγενικά, υπονοµεύει την «αποδοτικότητα, τη λογοδοσία και την αποτελεσµατική υλοποίηση». Μεγάλος αριθµός υπουργείων, φορέων και τα τοπικά τους δίκτυα είναι εµπλεκόµενοι. Οι
κεντρικές κυβερνητικές δοµές για την επίβλεψη και την καθοδήγηση του συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας είναι κατακερµατισµένες, αδύναµες και ανεπαρκείς, χωρίς κάποιο εποπτεύον υπουργείο,
µε αλληλοεπικαλύψεις και σύγχυση αρµοδιοτήτων». Συνεπώς, εδώ έχουµε την πρώτη αποτύπωση
της διοικητικής διάρθρωσης που θα προκύψει στον τοµέα της προνοιακής επιδοµατικής πολιτικής.
Στην ανάδειξη του ΟΠΕΚΑ ως ενός από τους κεντρικούς φορείς στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, θα συµβάλλουν ωστόσο τρεις ακόµα παράµετροι. Η πρώτη έχει να κάνει µε τις γενικότερες διοικητικές εξελίξεις στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας, η δεύτερη µε τη λειτουργία του ΟΓΑ και η
τρίτη µε τις προτάσεις που ανέπτυξε η Παγκόσµια Τράπεζα, επηρεαζόµενη βέβαια από τις δύο πρώτες.
Μια σηµαντική µεταρρύθµιση έχει ήδη υλοποιηθεί µε τη σταδιακή δηµιουργία ενός Υπουργείου όπου πλέον συγκατοικούν η κοινωνική ασφάλιση και η πρόνοια. Μία δεύτερη σηµαντικότατη µεταρρύθµιση που έλαβε χώρα στη διάρκεια των µνηµονίων και αποτέλεσε τον πυλώνα για
τον εξορθολογισµό και του τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας, ενώ δηµιούργησε και τις διοικητικές
βάσεις για την ευχερή και µε έλεγχο εισοδήµατος απονοµή των επιδοµάτων, ήταν η µεγάλη µεταρρύθµιση στη φορολογική διοίκηση. Με αυτή, για πρώτη φορά, δηµιουργούνται οι δυνατότητες
από την πλευρά της διοίκησης να έχει ουσιαστική γνώση των εισοδηµάτων και της περιουσιακής
κατάστασης των πολιτών.
Η έτερη µεταρρύθµιση αφορά στη δηµιουργία του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ). Η συγχώνευση των δεκάδων ταµείων σε ένα καλλιεργεί και µια συγκεκριµένη νοοτροπία
για ενιαιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία ενός ενιαίου ταµείου
κοινωνικής ασφάλισης είχε και µια άλλη συνέπεια: την ανάγκη για εξεύρεση ενός ουσιαστικού
ρόλου για τον ΟΓΑ. Στην εξεύρεση αυτού του ρόλου, κάποια βασικά στοιχεία του ΟΓΑ και των
στελεχών του διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο. Ήδη από το 1982, ο ΟΓΑ είχε αναλάβει τη διαχείριση της πρώτης προνοιακής παροχής – µολονότι αναφερόταν ως σύνταξη –, δηλαδή της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1286/1982. Επιπλέον, το 1992, όταν θεσµοθετήθηκαν τα
πολυτεκνικά επιδόµατα – το επίδοµα τρίτου παιδιού, το µηνιαίο πολυτεκνικό επίδοµα και η ισόβια
σύνταξη πολύτεκνης µητέρας – η χορήγησή τους ήταν ευθύνη του ΟΓΑ (Ματσαγγάνης, 2011).
Στη διάρκεια της κρίσης ο ΟΓΑ αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας µια από τις µεγαλύτερες
επιδοµατικές µεταρρυθµίσεις, τη µετατροπή των οικογενειακών επιδοµάτων σε επίδοµα τέκνων.
Αργότερα, αναλαµβάνει τη διαχείριση και την απόδοση του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Η επιτυχηµένη υλοποίηση όλων αυτών των αρµοδιοτήτων
στηρίχθηκε στην τεχνογνωσία των στελεχών του σε διοικητικές διαδικασίες που απαιτούσαν
δικτυώσεις, βαθιά γνώση του συνόλου της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και διασυνδέσεις µε την
τοπική πραγµατικότητα, µέσω των ανταποκριτών του και των περιφερειακών του διευθύνσεων.
Επιπλέον, διέθετε µια υψηλή τεχνογνωσία σε ψηφιακά συστήµατα.
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Τον Απρίλιο του 2016, σε µια έκθεσή της, η Παγκόσµια Τράπεζα, προτείνει τη δηµιουργία
ενιαίων φορέων τόσο για την κοινωνική ασφάλιση όσο και για την κοινωνική πρόνοια. Επιπλέον,
προτείνει τη συγκέντρωση των περισσότερων ή και του συνόλου των επιδοµάτων υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, τη θέσπιση ενός Φορέα Κοινωνικής Πρόνοιας για την υποστήριξη της
παροχής κοινωνικών επιδοµάτων και υπηρεσιών, καθώς και τη δηµιουργία τοπικών γραφείων
για την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων των κοινωνικών προγραµµάτων (World Bank,
2016, σελ. 48). Ακόµα, αναφέρεται στη δηµιουργία ενός ενιαίου µητρώου δικαιούχων και µιας
ενιαίας ψηφιακής πλατφόρµας για την απονοµή των παροχών. Τέλος, επισηµαίνεται ηανάγκη
για βελτίωση των περιφερειακών και δηµοτικών υπηρεσιών και η διασύνδεσή τους µε τις/την
κεντρικές/-η υπηρεσίες/-α (World Bank, 2017, σελ. 8).
Συνεπώς, η νέα αρχιτεκτονική του συστήµατος έχει αρχίσει πλέον να δοµείται. Τον Φεβρουάριο του 2016 θεσµοθετούνται τα Κέντρα Κοινότητας4. Τον ∆εκέµβριο του 20165 δηµοσιεύεται µια
απόφαση για την αλλαγή του ρόλου του ΟΓΑ και τη µετατροπή του από ασφαλιστικό οργανισµό
σε φορέα χειρισµού προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας. Το 2017, ανακοινώνεται στην Κοινοβουλευτική Υποεπιτροπή για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία από την τότε Υφυπουργό κα
Φωτίου, η δηµιουργία µιας Ενιαίας Αρχής ∆ιαχείρισης και Απονοµής των Προνοιακών Επιδοµάτων, µε στόχο να απονέµονται πλέον τα προνοιακά επιδόµατα µε τρόπο ενιαίο, απόλυτα διαφανή, αδιάβλητο και αντικειµενικό· και µε κορµό του νέου οργανισµού το τµήµα του ΟΓΑ που δεν
ενσωµατώθηκε στον ΕΦΚΑ. Τελικά, τον Φεβρουάριο του 2018, ο ΟΓΑ, µε τον Ν. 4520/2018,
µετασχηµατίζεται στον ΟΠΕΚΑ και αναλαµβάνει τη διαχείριση της συντριπτικής πλειοψηφίας των
προνοιακών επιδοµατικών παροχών του συστήµατος κοινωνικής προστασίας.

4.3 Ο σηµερινός ρόλος του ΟΠΕΚΑ στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
Το άρθρο 2 του Ν. 4520/2018 καθορίζει τον ρόλο του ΟΠΕΚΑ: «Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σκοπός του ΟΠΕΚΑ είναι: α) Η χορήγηση χρηµατοδοτούµενων
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προνοιακών παροχών, επιδοµάτων, οικονοµικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονοµική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και
ευπαθών οµάδων του πληθυσµού· και β) Η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση προγραµµάτων,
δράσεων και ενεργειών που αφορούν προνοιακές πολιτικές» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ήδη από τον καταστατικό νόµο του ΟΠΕΚΑ διαφαίνεται λοιπόν η βούληση
του νοµοθέτη για τη διαµόρφωση ενός οργανισµού που θα αναλάβει όχι µόνον τη χορήγηση των
προνοιακών παροχών της χώρας, αλλά και λοιπών δράσεων, όπως π.χ. κοινωνικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, µε τον ίδιο νόµο, ο ΟΠΕΚΑ καθίσταται το συντονιστικό κέντρο της απονοµής των
προνοιακών επιδοµάτων, αφού στο άρθρο 48 του νόµου οριζόταν η διαλειτουργική διασύνδεση
του ΟΠΕΚΑ µε τα Κέντρα Κοινότητας. Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ καλείται να παρέχει στα Κέντρα
Κοινότητας επικαιροποιηµένο πληροφοριακό-ενηµερωτικό υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή,
αναφορικά µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στα προνοιακά προγράµµατα των παροχών
και των υπηρεσιών που διαχειρίζεται. Οµοίως, για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τόσο των
4. Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Απόφαση µε αριθµ. Φ.80000/57604/15285 «Οργανωτική δοµή, αποστολή, αρµοδιότητες και στελέχωση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)».
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ενδιαφεροµένων όσο και των δικαιούχων των παροχών και υπηρεσιών του. Στα καθήκοντά του
εµπίπτει επιπλέον και η παροχή οδηγιών προς τα Κέντρα Κοινότητας, σε σχέση µε τη διοικητική
διαδικασία υποβολής και συµπλήρωσης των αιτήσεων και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
Η παρουσία του ΟΠΕΚΑ έχει συµβάλλει στη συστηµατοποίηση και την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτηµάτων για πληθώρα επιδοµάτων. Συνεπικουρούµενος από τα Κέντρα
Κοινότητας και τις Περιφερειακές του ∆ιευθύνσεις έχει καταστεί το σηµείο αναφοράς για την
ικανοποίηση των αιτηµάτων των πολιτών. Μέσα από την καθηµερινή επαφή µε τα Κέντρα Κοινότητας και τα ΚΕΠ, και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει συνεισφέρει στην οµογενοποίηση και τον εξορθολογισµό των
διαδικασιών απονοµής των επιδοµάτων σε όλη την επικράτεια.
Η ύπαρξη ενός κεντρικού σηµείου αναφοράς για οποιοδήποτε ζήτηµα ανακύπτει στην απονοµή
των επιδοµάτων, σε συνδυασµό µε την οµογενοποίηση των απαντήσεων για την επίλυση αυτών
των ζητηµάτων, είναι αποφασιστικής σηµασίας τόσο για την ισότιµη αντιµετώπιση των πολιτών
όσο και για τη διασφάλιση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς την διοίκηση. Η διαµόρφωση του
κανονισµού απονοµής των παροχών που προβλέπεται στον καταστατικό του νόµο και του Ενιαίου
Μητρώου ∆ικαιούχων αποτελούν επίσης κρίσιµα στοιχεία για την ολοκλήρωση του ρόλου του
στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας.
Σήµερα, ο ΟΠΕΚΑ διαχειρίζεται δεκατρείς επιδοµατικές παροχές. Στο τέλος του 2020 οι καταβολές για αυτές ανέρχονταν σε περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ εξυπηρετούνταν γύρω
στα 2,5 εκατοµµύρια ωφελούµενοι. Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει µια συνοπτική εικόνα των
παροχών του Οργανισµού:
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Επιδόµατα, προϋπολογισµός και αριθµός δικαιούχων6
Ποσό 2020
(σε ευρώ)

Αριθµός δικαιούχων
(αιτήσεις)

Συνολικός αριθµός
ωφελουµένων

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα

674.031.923

257.452

602.572

Επίδοµα Στέγασης

353.068.452

247.526

625.024

3.703.216

1.037

23.256.862

57.205

995.022

2.497

3.110.931

6.987

Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

43.817.967

14.274

Επίδοµα (σύνταξη) Ανασφαλίστων του
Ν. 1289/1982

95.617.494

20.904

1.702.200

3.433

1.016.000.000

888.324

109.864.000

66.064

90.059

205

831.735.000

168.325

Επίδοµα

Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής
Πρόγραµµα Επιδότησης Πρώτης
Κατοικίας Λόγω COVID (Πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ»)
«Κόκκινα δάνεια» - Ν. 4605/2019 για
την προστασία της 1ης κατοικίας
Επίδοµα Οµογενών/Παλιννοστούντων

Οικονοµική Ενίσχυση Ορεινών και
Μειονεκτικών Περιοχών
Επίδοµα Παιδιού
Επίδοµα Γέννησης
Οικονοµική Ενίσχυση Αναδοχής
Προνοιακά Επιδόµατα Αναπηρίας
Σύνολο δαπάνης

14.274

1.540.900
(παιδιά)

2.550.365.126

6

5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις. Η µεγάλη µεταρρύθµιση:
Προς ένα νέο σύστηµα προνοιακών παροχών;
Ο Αµίτσης (2016) επισηµαίνει ότι η κρίση βρήκε τον τοµέα της κοινωνικής προστασίας χωρίς τα
απαραίτητα εργαλεία, τόσο στο επίπεδο των επιδοµάτων όσο και στο οργανωτικό-διοικητικό. ∆εν
ήταν µόνον ότι το υφιστάµενο δίχτυ ασφαλείας ήταν διάτρητο και ακατάλληλο να αντιµετωπίσει
τις νέες ανάγκες που αναδύθηκαν, αλλά και ότι τα υφιστάµενα διοικητικά σχήµατα ήταν αδύναµα
και ανήµπορα να ανταποκριθούν στην ένταση των κοινωνικών προβληµάτων.
Ωστόσο, η κρίση αποτέλεσε µια ευκαιρία. Όπως τόνιζε η Σπανού (Spanou, 2014) «η Ελλάδα
βρίσκεται σήµερα στην κόψη µιας πολυσχιδούς κρίσης η οποία, έχοντας ρίζες στην οικονοµία,
επηρεάζει το σύνολο της θεσµικής δοµής. Πολλές πτυχές από τις λειτουργίες της διοίκησής της
είναι ώριµες για ανανέωση. Έτσι, η κρίση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας καταλύτης για αλλαγή στη σχέση µεταξύ διοίκησης, πολιτικής και κοινωνίας».
6. Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τα µηνιαία ∆ελτία Τύπου που εκδίδει ο ΟΠΕΚΑ για τις µηνιαίες πληρωµές. Για
την οικονοµική ενίσχυση αναδοχής τα στοιχεία αφορούν στον Ιούλιο του 2021. Για το επίδοµα παιδιού και την οικονοµική ενίσχυση ορεινών και µειονεκτικών περιοχών τα στοιχεία αφορούν το σύνολο του έτους. Για τα λοιπά επιδόµατα
οι αριθµοί δικαιούχων είναι σε µηνιαία βάση.
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Προς τη µεγάλη µεταρρύθµιση στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας συνεπικούρησαν µια
σειρά από παράγοντες. Ο πρώτος έχει να κάνει µε τη συζήτηση και τις προϋποθέσεις για την
εισαγωγή και την υλοποίηση του ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος και γενικότερα την ανάγκη
για µεταρρύθµιση της προνοιακής πολιτικής. Πολλά στοιχεία αυτής της συζήτησης και προτάσεις
δράσεων αποτυπώνονται στα κείµενα των µνηµονίων όσο και στις κατά καιρούς εκθέσεις των
διεθνών οργανισµών. Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται µε τη συγκέντρωση µιας σειράς συναφών πολιτικών κάτω από τη σκέπη του ίδιου υπουργείου, γεγονός που περιόρισε τις ανάγκες για
διυπουργικό συντονισµό. Η ενσωµάτωση των κοινωνικών ασφαλίσεων και της πρόνοιας σε ένα
ενιαίο υπουργείο ήταν κρίσιµης σηµασίας για τη συνέχεια.
Ένας τρίτος παράγοντας έχει να κάνει µε τη µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία
κατέστησε δυνατή τη δυνατότητα του ελέγχου του εισοδήµατος µε γρήγορες ψηφιακές διαδικασίες.
Τέταρτος παράγοντας είναι οι δραστικές αλλαγές στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όπου και
εκεί έχουµε σταδιακά την ενσωµάτωση των ποικίλων ταµείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
σε ένα. Ένας πέµπτος παράγοντας ήταν η ίδια η µεταρρύθµιση υφιστάµενων παροχών, όπως το
επίδοµα παιδιού ή η εισαγωγή νέων, όπως το επίδοµα στέγασης· και, γενικότερα, η διεύρυνση
των παροχών, αλλά µε στόχευση και εισοδηµατικό έλεγχο.
Τέλος, ο έκτος παράγοντας που λειτούργησε επικουρικά για τη µεγάλη µεταρρύθµιση στον
τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας έχει να κάνει µε τις προτάσεις των διεθνών οργανισµών και αυτό
που ο Φερώνας θα ονόµαζε «κάθετη επιβολή του εξευρωπαϊσµού». Με άλλα λόγια, η µνηµονιακή υποχρέωση, έθεσε τις κυβερνήσεις ενώπιον της ευθύνης να ακολουθήσουν µε συνέπεια
τις ίδιες πολιτικές για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα· διάστηµα που πιθανολογούµε ότι είναι
αρκετό για την εµπέδωσή τους, πέρα από τις κοµµατικές παλινωδίες των εκάστοτε κυβερνήσεων
ή ακόµα και υπουργών.
Η θέση του γράφοντος είναι ότι οι µνηµονιακές παρεµβάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τοµέα της πρόνοιας, αναίρεσαν χρόνιες παθογένειες, διαµορφώνοντας για
πρώτη φορά ένα πλήρες πλαίσιο υποστηρικτικών προγραµµάτων για τους πολίτες που βρίσκονται
αντιµέτωποι µε τον κοινωνικό αποκλεισµό. Όπως και την απαραίτητη διοικητική υποδοµή και
οργάνωση για την αξιοπρεπή και µε διαφάνεια απονοµή των σχετικών παροχών.
Η πολιτική που υλοποιήθηκε σε όλη την προηγούµενη δεκαετία, και η οποία έτυχε της εύνοιας
και της υποστήριξης όλων των κυβερνήσεων αυτής της περιόδου, οδήγησε στην ανατροπή της
παθογένειας που αναφέρει ο Βενιέρης: δηλαδή του ότι οι δράσεις για την κοινωνική πολιτική στην
Ελλάδα χαρακτηρίζονται από «απουσία/ατολµία διαρθρωτικών παρεµβάσεων σε κρίσιµους τοµείς,
όπως η απασχόληση και η κοινωνική προστασία. Η αποσπασµατική πολιτική µε διφορούµενα
κριτήρια αποδυνάµωσε την αποτελεσµατικότητα [της κοινωνικής πολιτικής]». Οµοίως, και του ότι,
ειδικά για την κοινωνική πρόνοια, ο ρόλος της παραµένει αποσπασµατικός, καταδεικνύοντας έτσι
τη διαχρονική αδυναµία καθολικής διασφάλισης. Σύµφωνα µε τον Βενιέρη (2018, σελ. 44), ένα
χαρακτηριστικό αυτής της απουσίας συστηµατικών πολιτικών είναι αφενός η διατήρηση υψηλών
ποσοστών φτώχειας σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο και αφετέρου η ανησυχητική αύξηση της
παιδικής φτώχειας από το 2000 και εντεύθεν.
Σήµερα, υπάρχει ένα δοµηµένο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, και αναφέροµαι κυρίως στην
επιδοµατική πολιτική, το οποίο περιλαµβάνει τις ∆ιευθύνσεις της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, τον ΟΠΕΚΑ, τα Κέντρα Κοινότητας και τις Κοινωνικές ∆ιευθύνσεις των ∆ήµων,
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και ενίοτε και τα ΚΕΠ. Έχει ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα µας; Η απάντηση είναι πως όχι. Πολλά µένουν ακόµα να γίνουν για τη διοικητική
λειτουργική διασύνδεση των εµπλεκοµένων φορέων και, κυρίως την καλύτερη οργάνωση, τη
µονιµοποίηση των Κέντρων Κοινότητας, τη στενότερη διασύνδεσή τους µε τον ΟΠΕΚΑ και την
αναβάθµιση της στελέχωσης όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Είναι απαραίτητος π.χ. τουλάχιστον ο διπλασιασµός των στελεχών που εµπλέκονται σε όλο αυτό το σύστηµα.
Από την άλλη όµως δεν είναι δυνατόν να µην αναγνωρίσει κανείς ότι πλέον υφίσταται ένα
ευρύ δίχτυ ασφαλείας για τους συµπολίτες µας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ότι υπάρχουν διαδικασίες απονοµής που σέβονται την αξιοπρέπειά τους. Ότι για να υφίστανται όλα αυτά, πέραν των
άλλων, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι µόχθησαν και παλεύουν ακόµα και σήµερα, µε ελάχιστους
διοικητικούς πόρους για την υλοποίησή τους.
Οι δραστικές µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας στην
Ελλάδα, κάποτε αποτελούσαν αντικείµενο συζήτησης κυρίως σε ένα µικρό τµήµα του ακαδηµαϊκού κόσµου. Τα πορίσµατα της σχετικής προβληµατικής άρχισαν να τίθενται σε εφαρµογή µόνον
υπό την πίεση των «προαπαιτούµενων» των µνηµονίων. Σήµερα είναι καθήκον µας λοιπόν να
προστατεύσουµε και να διευρύνουµε την πολιτική της «θεσµοθετηµένης αλληλεγγύης», να πυκνώσουµε το δίχτυ αλληλεγγύης για τη φτώχεια, να στηρίξουµε τη δηµογραφική αναγέννηση, να
διευρύνουµε τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης.
Ο ΟΠΕΚΑ, σε όλη αυτή την εξέλιξη, υπήρξε τόσο το αποτέλεσµα όσο και ένα εργαλείο.
Εργαλείο, γιατί έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν σάρκα και οστά συγκεκριµένες διοικητικές
απαιτήσεις για το νέο τοπίο στην κοινωνική πρόνοια. Αποτέλεσµα, γιατί χωρίς την πύκνωση των
δράσεων κοινωνικής πολιτικής, δεν θα ήταν αναγκαίος.
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