
Το ΕΚΑ αναδεικνύει το πρόβληµα που µας αφορά όλους!  

ΦΤΩΧΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ 

∆εν είναι µόνο θέµα επιβίωσης. Είναι θέµα αξιοπρέπειας 

 

Τα τελευταία κυρίως χρόνια, στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η φτώχεια πλήττει 
όλο και περισσότερους εργαζόµενους και συνταξιούχους. Για πρώτη φορά µάλιστα παρατηρείται το 
φαινόµενο να εξοµοιώνεται η οικονοµική κατάσταση των χαµηλόµισθων εργαζοµένων µε τη δεινή 
θέση των ανέργων. ∆υστυχώς, η φτώχεια συνδέεται πλέον µε την εργασία, καθιστώντας 
αναποτελεσµατικές τις όποιες πολιτικές επιδιώκουν την εξάλειψη του φαινοµένου.  

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της φτώχειας διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή και καταδικάζουν σε 
αποκλεισµό µεγάλο µέρος της κοινωνίας. Η φτώχεια στην εργασία και ο συνακόλουθος κοινωνικός 
αποκλεισµός συνιστούν πολύπλοκα κοινωνικά φαινόµενα, τα οποία απαιτούν άµεση ανάληψη 
υπεύθυνης δράσης µε σύνθετες και συντονισµένες παρεµβάσεις από το σύνολο των πολιτικών και 
κοινωνικών φορέων.  

Το 2010 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέµηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού». Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Αθήνας συµµετέχει στην εκπόνηση εξειδικευµένου Σχεδίου ∆ράσης µε τίτλο «Φτώχεια 
και Εργασία: Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση διερεύνησης και άµβλυνσης του 
φαινοµένου», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
µε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. 

Σε αυτή τη δύσκολη, για όλους, οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, το Ε. Κ. Α. αναδεικνύει 
δυναµικά την ανάγκη άµβλυνσης του φαινοµένου της φτώχειας των εργαζοµένων σε επισφαλείς ή 
χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, συντονίζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες διερεύνησης, καθώς 
και στοχευµένες ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινωνικά ευάλωτων οµάδων και 
κυρίως των άµεσα πληττοµένων. 

Στην καινοτόµο αυτή πρωτοβουλία, το Ε. Κ. Α. συνεργάζεται µε την Επιστηµονική Εταιρεία 
Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.), το Νοµαρχιακό ΚΕΚ Αθηνών και τη ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, στοχεύοντας σε µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη 
στρατηγική αντιµετώπισης του κινδύνου της φτώχειας για τους εργαζόµενους στην Αθήνα και 
ιδιαίτερα στο κέντρο της. 

Το Σχέδιο ∆ράσης περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο πλέγµα ενεργειών για τον εντοπισµό, την 
αποτύπωση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των θυλάκων της φτώχειας στον αστικό χώρο. 
Σκοπός είναι αφενός να πληροφορηθούν τα άτοµα που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού για την προώθηση ουσιαστικών παρεµβάσεων, και αφετέρου 
να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν άµεσα τα στελέχη των δηµόσιων αρχών, οι 
διαµορφωτές της κοινής γνώµης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για την απάντηση 
στη ραγδαία εξάπλωση του φαινοµένου στην Αθήνα.  

Μέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση και ενός Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης, επιδιώκεται η 
δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού ∆ικτύου για την καταπολέµηση της φτώχειας στην εργασία που 
προωθεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας. Μέσω της ανάπτυξης συµβουλευτικού υποστηρικτικού 
µηχανισµού των εργαζοµένων, µε την προσέλκυση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την 
εκπόνηση προτάσεων πολιτικής επιδιώκεται άµβλυνση του φαινοµένου.    

Το άρθρο αυτό έχει παραχθεί µε την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν µπορεί κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί ότι  
αντανακλούν την επίσηµη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


