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Εγγυημένο Εισόδημα: Μια Εισαγωγική Εννοιολογική Προσέγγιση 
 

Τον Δεκέμβριο του 2010 δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. -
Παρατηρητήριο Κοινωνικών, Οικονομικών/Δημοσιονομικών Εξελίξεων, Φτώχειας 
και Ανισοτήτων- μια μικρή, μόλις 66 σελίδων, μελέτη με τίτλο Το Βασικό Εγγυημένο 
Εισόδημα και οι Πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην EE-151 
(Μαραγκός και Αστρουλάκης, 2010). Η εν το λόγω μελέτη, ωστόσο, πυροδότησε μια 
μεγαλύτερη τάξης συζήτηση πάνω στο θέμα. Η συζήτηση αυτή ξεπερνά τα όρια της 
οικονομικής ανάλυσης και αγγίζει τα όρια της κανονιστικής εφαρμοστικής πολιτικής. 
Δηλαδή, το εγγυημένο εισόδημα προτάσσεται ως μετρό αντιμετώπισης κυρίως της 
φτώχειας, άλλα και ως πολιτική άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλεί η οικονομική ύφεση.  
 
Εδώ θα πρέπει να προσδιοριστεί τι εννοείται ως φτώχεια, μιας και ο όρος είναι 
καθοριστικός στην εννοιολογική προσέγγιση του εγγυημένου εισοδήματος. Η 
φτώχεια στην διεθνή βιβλιογραφία διακρίνεται κυρίως σε «σχετική» και «απόλυτη». 
Η απόλυτη φτώχεια ορίζεται ως η κατάσταση όπου ένας άνθρωπος ζει με εισόδημα 
κάτω από ένα ποσό την ημέρα, πχ. κάτω από ένα δολάριο. Επίσης η απόλυτη φτώχεια 
συνδέεται με την κατάσταση αποστέρησης των ατόμων από τα είδη βασικής και 
πρώτης ανάγκης όπως είναι η τροφή, το πόσιμο νερό, η στέγη, η ένδυση ή η 
πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λιπών βασικών όρων διαβίωσης και 
επιβίωσης. Ενώ, η σχετική φτώχεια, ερμηνεύεται ως το ποσοστό του εισοδήματος 
ενός νοικοκυριού σε σχέση με το ενδιάμεσο εισόδημα των νοικοκυριών της 
οικονομίας στην οποία αναφέρεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό έχει 
οριστεί ως το 60 τοις εκατό επί του ενδιάμεσου εισοδήματος των νοικοκυριών της 
συγκεκριμένης οικονομίας στην οποία αναφέρεται. Όπως προκύπτει, πρώτον, 
διαφορετικές εθνικές οικονομίες προσεγγίζουν διαφορετικά το κατώφλι της σχετικής 
φτώχειας ως απόλυτο εισόδημα. Δεύτερον, μεγάλη σημασία στο προσδιορισμό της 
σχετικής φτώχειας έχει η κατανομή των εισοδημάτων. Στην Ελλάδα τα στοιχειά της 
φτώχειας αλλά και η πραγματικότητα είναι απογοητευτικά. Σύμφωνα με τελευταία 
στατιστικά στοιχειά της Eurostat που αφορούν στο έτος 2011, η σχετική φτώχεια 
στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 31 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού.  
 
Επιστρέφοντας την συζήτηση στο ελάχιστο εισόδημα ως μετρό πολιτικής ενάντια 
στην φτώχεια, το παρόν κείμενο αναφέρεται στην κανονιστική ερμηνεία του όρου. Σε 
ένα πρώτο ερμηνευτικό επίπεδο ανάλυσης, θα μπορούσε να ειδωθεί μια βασική 
διάκριση μεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και περισσότερο εφαρμοσμένων 
προσεγγίσεων πάνω στην ιδέα του ελάχιστου εισοδήματος. Ποιο συγκεκριμένα η 
διάσταση αυτή αφορά στην φιλοσοφική ιδέα του Βασικού Εγγυημένου Εισοδήματος 
(Basic Income Guarantee) και στην προσαρμοσμένη κατάσταση αυτής των 
εφαρμοσμένων πολιτικών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Minimum Income 
Guarantee).2 

                                                 
1 http://www.ineobservatory.gr/dhmosieuseis/meletes/to-basiko-eggyimeno-eisodima-kai-oi-politikes-
toy-elachistoy-eggyimenoy-eisodimatos-stin-ee-15/ 
 
2 Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην μελέτη του Μαραγκού και Αστρουλάκη (2010) στην οποία 
μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης μέσω του συνδέσμου -site- που έχει παρατεθεί.  
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Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα 
Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα μπορεί να θεωρηθεί ως μια κρατική εγγύηση, ότι 
όλοι οι πολίτες ενός κράτους θα μπορούν να έχουν ένα επαρκές εισόδημα, χωρίς 
προϋποθέσεις χορήγησης, για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Η ιδέα του 
Βασικού Εγγυημένου Εισοδήματος παρουσιάζει ιστορικό βάθος, αλλά και 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή του. Ήδη από 
τον 17o αιώνα συναντάμε μια έννοια του Βασικού Εγγυημένου Εισοδήματος στα 
φιλοσοφικά κείμενα του Τhomas Paine (βλ. Paine, 1796) γεγονός που προκάλεσε 
μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα, κυρίως σχετικά με τη φιλοσοφική αιτιολογία 
και τη μορφή του.  
 
Σήμερα, το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα στοιχειοθετείται επαρκώς. Το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο των υποστηρικτών του Βασικού Εισοδήματος [Basic Income Earth Network 
(BIEN)] που ιδρύθηκε το 1986 στοχεύει να λειτουργήσει ως ένας σύνδεσμος μεταξύ 
ατόμων και ομάδων υποστηρικτών του βασικού εισοδήματος και να ενθαρρύνει τη 
συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα σε όλη την Ευρώπη.3 Από το 2004 το Δίκτυο 
αυτό επέκτεινε το πεδίο δράσης του από την Ευρώπη σε όλον τον κόσμο. Το βασικό 
αντικείμενο συζήτησης αφορά την εξασφάλιση ενός εισοδήματος που θα χορηγείται 
χωρίς προϋποθέσεις σε όλους, σε ατομική βάση, χωρίς τον έλεγχο των πόρων των 
δικαιούχων και ανεξάρτητα από το αν εργάζονται. Στο BIEN συμμετέχουν 
ακαδημαϊκοί, σπουδαστές και προσωπικότητες που διαμορφώνουν κοινωνική 
πολιτική, καθώς και άτομα που δραστηριοποιούνται σε πολιτικές, κοινωνικές και 
θρησκευτικές οργανώσεις. Τα μέλη διαφέρουν με βάση την επιστημονική τους 
κατάρτιση,  τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ηλικία και την υπηκοότητα.  
 
Κοινή πεποίθηση για όλα μέλη του Δικτύου είναι ότι κάθε άτομο έχει ένα είδος 
οικονομικού δικαιώματος που βασίζεται στην ιδιότητά του ως πολίτη – παρά στη 
σχέση του με τη διαδικασία παραγωγής ή την οικογενειακή του κατάσταση– και 
συνεπώς το δικαίωμα αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη δίκαιη λύση των 
κοινωνικών προβλημάτων. Το βασικό εισόδημα, που εκλαμβάνεται ως καθολικό και 
χωρίς προϋποθέσεις, έχει μόνιμο χαρακτήρα και χορηγείται σε όλα τα μέλη της 
κοινωνίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι ένα στοιχειώδες μέτρο κοινωνικής 
πολιτικής που απορρέει από την ιδιότητα του πολίτη και οφείλει να καθιερωθεί. 
 
Το BIEN αναφέρεται στην ιδέα του Βασικού Εγγυημένου Εισοδήματος με τον όρο 
«βασικό εισόδημα». Με βάση το ΒΙΕΝ, τρία είναι τα κύρια γνωρίσματα του βασικού 
εισοδήματος: Πρώτον, η καταβολή του γίνεται στο άτομο και όχι στα νοικοκυριά· 
δεύτερον, καταβάλλεται ανεξάρτητα από τυχόν εισόδημα του ατόμου από άλλες 
πηγές· τρίτον, η καταβολή του δεν απαιτεί την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή τη 
βούληση να αποδεχθεί μια θέση εργασίας, εφόσον προσφέρεται.   
 
Σύμφωνα με τον Philippe Van Parijs (βλ. Van Parijs, 1995; 2004), τις απόψεις του 
οποίου υιοθετεί το ΒΙΕΝ  το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα λαμβάνεται ως εξής:  
 
Καταβάλλεται σε μετρητά: Είναι ένα εισόδημα που καταβάλλεται σε μετρητά και όχι 
σε είδος ή με άλλες μορφές εισοδηματικής ενίσχυσης. Παρέχεται χωρίς κάποιο 

                                                 
3 Η ιστοσελίδα του BIEN είναι http://www.basicincome.org/bien. 
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περιορισμό ως προς την κατανάλωση, την αποταμίευση ή την επένδυση που θα 
χρησιμοποιηθεί. Συμπληρώνει, παρά υποκαθιστά, υπάρχουσες κοινωνικές παροχές, 
όπως επιδόματα, διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος κτλ. 
 
Καταβάλλεται σε τακτές περιόδους: Καταβάλλεται ως τακτικό επίδομα και όχι ως 
εφάπαξ ενίσχυση. Το βασικό εισόδημα συνίσταται στην αγοραστική δύναμη που 
παρέχεται σε χρονικά διαστήματα, όπως κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, τρίμηνο ή κάθε 
έτος. Το επίδομα καταβάλλεται σε τακτές περιόδους, ανεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση της χώρας και όχι ως εφάπαξ καταβολή, π.χ., σε περιόδους ύφεσης. 
 
Καταβάλλεται από την πολιτική κοινότητα: Καταβάλλεται από την κυβέρνηση ως 
κάποιο είδος δημόσιου πόρου. Με βάση την πιο διαδεδομένη προσέγγιση, το βασικό 
εισόδημα καταβάλλεται και επομένως χρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο, όπως 
υποδηλώνεται και από το πώς προσδιορίζεται η συγκεκριμένη παροχή (π.χ. «κρατικό 
επίδομα», «εθνικό μέρισμα» ή «αμοιβή του πολίτη»). Μπορεί επίσης να καταβληθεί 
και να χρηματοδοτηθεί από ένα πολιτικά οργανωμένο μέρος ενός έθνους κράτους, 
όπως μια περιφέρεια, ή και από μια υπερεθνική πολιτική οντότητα. Διάφορες 
προτάσεις έχουν γίνει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πιο γενικές είναι οι 
προτάσεις στο επίπεδο των Ενωμένων Εθνών.  
 
Καταβάλλεται σε ατομική βάση: Καταβάλλεται σε κάθε μεμονωμένο μέλος της 
κοινότητας και όχι σε κάθε οικογένεια ως σύνολο, όπως συμβαίνει στα περισσότερα 
διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος. Στα προγράμματα αυτά, ακόμα 
και στις περιπτώσεις που καταβάλλεται σε κάθε άτομο, το ύψος του επηρεάζεται 
συχνά από τη σύνθεση της οικογένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν μικρότερο 
κατά κεφαλήν εισόδημα στα μέλη ενός ζευγαριού από ό,τι σ’ ένα άτομο που ζει μόνο 
του, βασιζόμενοι στο γεγονός ότι το κόστος ζωής για κάθε άτομο μειώνεται ανάλογα 
με το μέγεθος της οικογένειας. Η δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία τέτοιων 
ενισχύσεων προϋποθέτει ότι η κρατική μέριμνα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τους 
πόρους και τις συνθήκες διαβίωσης των δικαιούχων τους. Αντ’ αυτού, ένα βασικό 
εισόδημα καταβάλλεται σε αυστηρά ατομική βάση. Όχι μόνο με την έννοια ότι κάθε 
μέλος της κοινότητας είναι και ένας παραλήπτης, αλλά και με την έννοια ότι το ποσό 
που λαμβάνει είναι ανεξάρτητο από τον τύπο της οικογένειας στην οποία ανήκει. Η 
λειτουργία ενός βασικού εισοδηματικού σχεδίου, επομένως, έρχεται σε αντίθεση με 
οποιοδήποτε έλεγχο των πόρων και συνθηκών διαβίωσης.  
 
Καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εισόδημα: Σε αντίθεση με τα διαθέσιμα 
προγράμματα εισοδηματικών ενισχύσεων, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του  βασικού εισοδήματος είναι ότι ίδιο ποσό καταβάλλεται σε πλούσιους 
και σε φτωχούς. Στα περισσότερα προγράμματα εισοδηματικών ενισχύσεων, ένα 
κατώτατο επίπεδο εισοδήματος καθορίζεται για κάθε τύπο νοικοκυριού 
(μονοπρόσωπου, ζεύγους χωρίς παιδιά, μονογονεϊκής οικογένειας κτλ.), το συνολικό 
οικογενειακό εισόδημα από άλλες πηγές αξιολογείται και η διαφορά μεταξύ αυτού 
του εισοδήματος και αυτού που έχει οριστεί ως ελάχιστο καταβάλλεται σε κάθε 
οικογένεια. Από αυτή την άποψη, τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με βάση την 
προγενέστερη αξιολόγηση της οικογενειακής κατάστασης και των πόρων των 
δικαιούχων. Αντιθέτως, ένα βασικό εισοδηματικό πρόγραμμα λειτουργεί εκ των 
προτέρων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση. 
Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε το εισόδημα ενός προσώπου ούτε η βοήθεια που θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει από τους συγγενείς, ούτε η αξία των περιουσιακών του 
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στοιχείων. Ωστόσο οι πολίτες συνεπάγεται ότι θα φορολογούνται με ένα υψηλότερο 
μέσο ποσοστό φόρου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το βασικό εισόδημα και 
τελικά οι πλούσιοι, από τη στιγμή που δεν θα το χρειάζονται, θα το επιστρέφουν 
μέσω της φορολογίας. Οι υποστηρικτές του Βασικού Εγγυημένου Εισοδήματος 
πιστεύουν ότι αυτός ο τρόπος επιστροφής είναι πιο αποτελεσματικός από τον 
περιορισμό του βασικού εισοδήματος μέσα από τον έλεγχο των πόρων των 
δικαιούχων, αποφεύγοντας έτσι και το διαχειριστικό κόστος ελέγχου των πόρων των 
δικαιούχων.  
 
Δεν καθιστά τους πλούσιους πλουσιότερους: Το γεγονός ότι οι πλούσιοι και οι φτωχοί 
λαμβάνουν το ίδιο βασικό εισόδημα δεν συνεπάγεται ότι η καταβολή ενός βασικού 
εισοδήματος θα κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο. Και αυτό γιατί το βασικό εισόδημα 
πρέπει από κάπου να χρηματοδοτηθεί. Με την προϋπόθεση ότι θα επιβαρύνονται με 
υψηλότερο φόρο, είναι σαφές ότι οι πλούσιοι θα χρηματοδοτούν τόσο το δικό τους 
βασικό εισόδημα όσο και μεγάλο μέρος του βασικού εισοδήματος των φτωχότερων 
εισοδηματικά στρωμάτων. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βασικού 
εισοδήματος, τόσο υψηλότερο είναι και το μέσο ποσοστό του φόρου εισοδήματος και 
επομένως τόσο μεγαλύτερη η ανακατανομή του εισοδήματος. 
 
Συνολικά, η ιδέα του Βασικό Εγγυημένο Εισοδήματος διέπεται από τις αρχές της 
ελευθερίας, της ισότητας και της αξιοπρέπειας όλων των πολιτών σε μια κοινωνία, 
αυτό που θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε με τη φράση «δικαίωμα στο ελάχιστο».  
 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα περιγραφεί εφαρμοσμένες πολιτικές για αυτό θα 
πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένες γεω-οικονομικές πολιτικές. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 15 (ΕΕ-15)4 δεν συναντάμε πολιτικές Βασικού Εγγυημένου 
Εισοδήματος, όπως αυτές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του ΒΙΕΝ.  Οι πιο σχετικές 
με το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα πολιτικές είναι αυτές του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος.  

που να τους επιτρέπει να 
ζουν με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα. 
 
Οι χώρες της ΕΕ-15 παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό οικονομικής, κοινωνικής 
και πολιτικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ 
περισσότερο μεταξύ των χωρών όλης της Ευρώπης. Εντούτοις, είναι απολύτως 
κατανοητό ότι κάθε χώρα έχει τη δική της κοινωνική πολιτική που έχει διαμορφωθεί 
κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Η μελέτη 

                                                

 
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα διαφοροποιείται σε καθεμία από τις χώρες της  
ΕΕ-15 και ποικίλλουν οι πολιτικές που εφαρμόζει κάθε κράτος-μέλος. Ο γενικός 
στόχος των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι η κοινωνική 
παρέμβαση ενάντια στη φτώχεια και η μείωση των ανισοτήτων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα εισόδημα που παρέχεται 
από το κράτος κοινωνικής πρόνοιας στα άτομα ή/και στις οικογένειες που δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα 

 
4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 (ΕΕ-15) αναφέρεται στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 
τη διεύρυνση, την 1η Μαΐου 2004. Συγκεκριμένα, η ΕΕ-15 περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία. 
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επικεντρώνεται στις κοινωνικές πολιτικές που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές 

όλυτης» φτώχειας, 
εταξύ της «κοινωνικής ποιότητας για όλους» και «της εκπλήρωσης των πρώτων 

μέλη μοιράζονται ένα κοινό, μακροπρόθεσμο στόχο, που δεν 
εριορίζεται μόνο στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά 

χ έ α ε κ ο

ειες που δεν μπορούν να 
ξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και στοχεύουν σαφώς στην 

 έ .
δημα λαμβάνει τη μορφή ενός «υποκειμενικού, 

η διακριτικού δικαιώματος», που σημαίνει ότι δεν χορηγείται αυτόματα, αλλά 

εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην ΕΕ-15. 
 
Είναι δεδομένο ότι στην ΕΕ-15 υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις για το 
τι είναι φτώχεια και πώς πρέπει να καταμετρηθεί. Αυτό είναι κάτι που βασίζεται στις 
εθνικές αντιλήψεις σχετικά με τη θέση και τον ρόλο των αποδεκτών κατώτατων 
κοινωνικών επιπέδων, ειδικά στον τομέα του εισοδήματος. Στην Ευρώπη υπάρχει μια 
λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της «σχετικής» και της «απ
μ
αναγκών», διάκριση που αποτελεί και τον πυρήνα της συζήτησης σχετικά με τα 
ελάχιστα πρότυπα διαβίωσης στον κοινωνικό τομέα. Τελικά, όμως, το ιδιαίτερο 
πλαίσιο μέτρησης της φτώχειας καθορίζεται από πολιτικά, παρά από καθαρά 
επιστημονικά κίνητρα. 
 
Η κύρια δράση στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό 
ήταν η θέσπιση το 2000 της «Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού» (Open Method of 
Coordination − OMC) για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία 
είναι ότι όλα τα κράτη 
π
προσανατολίζεται κυρίως στην προοδευτική μείωση των ανισοτήτων. Κάθε πολίτης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται να έχει ίσες ευκαιρίες, αλλά και τη δυνατότητα 
να ωφεληθεί από την ευρωπαϊκή ευημερία, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί 
τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους. 
 
Όλες οι ευρωπαϊκές ώρες χουν αν πτύξ ι, αν αι κάτω από διαφορετικές μ ρφές 
και χρόνους υλοποίησης, συμπληρωματικά εισοδηματικά προγράμματα, προκειμένου 
να εγγυηθούν σε όλους τους πολίτες ικανοποιητικούς πόρους ώστε να «ζουν με 
αξιοπρέπεια» ή να ικανοποιούν τις «πρώτες ανάγκες» τους. Αυτά τα προγράμματα 
έχουν σχεδιαστεί για τα άτομα ή/και τις οικογέν
ε
αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. 
 
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, έχει διαφορετικούς εθνικούς ορισμούς σε κάθε 
χώρα μέλος της ΕΕ-15. Επιπλέον, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα περιέχεται σε 
προγράμματα που έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να 
μας βοηθήσουν να διατυπώσουμε ναν γενικό ορισμό  Σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, το δικαίωμα στο ελάχιστο εισό
μ
πρέπει να γίνει αίτηση από το συγκεκριμένο άτομο/οικογένεια. Σε όλη την ΕΕ-15 το 
προκαθορισμένο κατώτατο εισόδημα είναι εγγυημένο από τους νόμους ή τους 
κανόνες διοικητικού χαρακτήρα. Ο έλεγχος των οικονομικών πόρων των δικαιούχων 
και η προϋπόθεση για πραγματική αναζήτηση εργασίας από τα ικανά άτομα προς 
εργασία είναι κοινός παρανομαστής για όλα τα προγράμματα Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος που εφαρμόζονται. Άλλο ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι τα ποσά 
των επιδομάτων ρυθμίζονται σύμφωνα με τη σύνθεση των νοικοκυριών. Επίσης, το 
δικαίωμα αυτό αφορά τους νόμιμα εγκατεστημένους πολίτες της χώρας (το 
νοικοκυριό ή την οικογένεια). Μια κοινή τάση που παρατηρείται σε πολλές χώρες 
είναι η διοικητική αποκέντρωση των προγραμμάτων, τα οποία λειτουργούν σε 
περιφερειακό επίπεδο με αυξανόμενη συμμετοχή των τοπικών φορέων. 
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Peña Casas (2006, σελ. 17-18) τα προγράμματα 
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν τα ακόλουθα 
βασικά χαρακτηριστικά: 

• είναι εγγυημένα και μη συμμετοχικά, χορηγούνται σε καθολική βάση και 
όχι με βάση τις εισφορές των πολιτών στα ασφαλιστικά συστήματα 
κοινωνικής προστασίας  

• είναι «κατώτατα» εισοδήματα, λειτουργούν ως δίχτυ κοινωνικής 
προστασίας και συνδέονται με τις εθνικές ή τοπικές αντιλήψεις για τις 
ελάχιστες βιοτικές ανάγκες 

θούν και δεν τους χορηγείται αυτόματα, ενώ το 

 πόρους των δικαιούχων ένα ποσό χρημάτων, 

 
Το
Εισόδημα
πρ ι, όπως περιγράψαμε παραπάνω, 

δια αρτάται δηλαδή από την 
ικονομική κατάσταση των δικαιούχων), τη θέση ή τα κοινωνικά και δημογραφικά 

πρεπούς ζωής» σε καθένα από αυτά. Μόνο σε δύο χώρες της ΕΕ-15 
εν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να βασίζεται στην έννοια του Εγγυημένου 

• είναι η έκφραση ενός υποκειμενικού και μη διακριτικού (non-
discretionary) δικαιώματος στην κοινωνική βοήθεια, που σημαίνει ότι τα 
άτομα πρέπει να το αιτη
ύψος του εισοδήματος καθορίζεται από τον νόμο ή με κανόνες διοικητικού 
χαρακτήρα, με τρόπο ισότιμο για όλους  

• καταβάλλεται με βάση τους
το οποίο δεν υπερβαίνει ένα δεδομένο ελάχιστο. 

 Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα συχνά συγχέεται με το Βασικό Εγγυημένο 
, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής 

οστασίας. Το Βασικό Εγγυημένο Εισόδημα είνα
ένα χρηματικό ποσό που χορηγείται σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από τους 

θέσιμους πόρους των ατόμων ή των οικογενειών (δεν εξ
ο
χαρακτηριστικά. 
 
Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-15 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας που στοχεύει στην εγγύηση, για όλους τους 
νόμιμους κατοίκους, ενός ελάχιστου εισοδήματος ώστε να μπορούν «να ζουν με 
αξιοπρέπεια», ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη της 
έννοιας της «αξιο
δ
Ελάχιστου Εισοδήματος: Ελλάδα και Ιταλία5. 
 
Αντί επιλόγου 
Το παρόν κείμενο αφορά σε μια σύντομη εννοιολογική γνωριμία με το Βασικό 
Εγγυημένο Εισόδημα και τις πολιτικές του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Έστω και περιορισμένα, η ακαδημαϊκή συζήτηση στην Ελλάδα για 
μέτρα προς την κατεύθυνση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχει ξεκινήσει 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, (βλ. Ματασταγγάνης, 1999; 

 στο επίπεδο των εφαρμοσμένων πολιτικών στην βάση ενός τύπου 
σ
2004). Ωστόσο
εισοδηματικής ενίσχυσης προς την κατεύθυνση του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος η συζήτηση στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ήταν ελλιπής, αποσπασματική, 
εν πολλοίς αφαιρετική και σπασμωδική.  Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών 
έχει φέρει το ζήτημα στην πολιτική ατζέντα ως ένα μέτρο ενάντια στην φτώχεια και 
των κοινωνικό αποκλεισμό.  
 
Αναφορές 

                                                 
5 Στην Ιταλία υπήρχε πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε το 2002. 
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