Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2010
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηµερίδα Σχεδίου ∆ράσης
«Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση
διερεύνησης και άµβλυνσης του φαινοµένου»
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (Ε.Κ.Α.) διοργάνωσε σήµερα στην Αθήνα
την Ηµερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Σχεδίου ∆ράσης
«Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση διερεύνησης και
άµβλυνσης του φαινοµένου».
Κατά την έναρξη των εργασιών της Ηµερίδας απεύθυναν χαιρετισµό ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. ∆ηµοσθένης
∆ασκαλάκης και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Θεόδωρος Τσέκος.
Η παρουσίαση των συµπερασµάτων και των προτάσεων του Σχεδίου ∆ράσης
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
Ελλάδος, µε οµιλητές την Πρόεδρο του Ε.Κ.Α. κα Στάβη Σαλουφάκου, τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών και
Νοµαρχιακό Σύµβουλο Αθήνας κ. Γιώργο Καστρινάκη, τον Καθηγητή του
Πάντειου Πανεπιστηµίου κ. Απόστολο ∆εδουσόπουλο, τον Πρόεδρο της
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
Εκπαιδευτικές
&
Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες
κ.
Γιάννη
Παπαδηµητρίου και τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εργασίας του ΕΚΑ κ. Γιάννη
Μυκωνιάτη.
Η Πρόεδρος του Ε.Κ.Α. κ. Στάβη Σαλουφάκου, στην οµιλία της, σηµείωσε
χαρακτηριστικά: «Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδοµένα µεγάλο ποσοστό των
εργαζοµένων στην Ελλάδα ζει σε συνθήκες φτώχειας. Παρόλο που στο δηµόσιο
διάλογο η φτώχεια ταυτίζεται µε την έλλειψη εργασίας, η πλειοψηφία των φτωχών
στην Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, είναι εργαζόµενοι και
συνταξιούχοι. Η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις που αυτή έχει στην αγορά
εργασίας, εκτός από την αύξηση της ανεργίας, θα µειώσει ακόµα περισσότερο τις
αποδοχές των εργαζοµένων, αυξάνοντας την ανισότητα στη διανοµή του
εισοδήµατος και το ποσοστό των εργαζοµένων που βρίσκονται κοντά ή κάτω από
το όριο της φτώχειας.
Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, µε την ένταξη τη χώρας στο µηχανισµό
στήριξης της ΕΕ, του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ, έχουν επιφέρει µία σειρά «βάρβαρων»
παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας. Παρεµβάσεις που παρουσιάζονται ως λύσεις
ενώ περιλαµβάνουν την ενίσχυση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, τη
µείωση του κατώτατου µισθού, τη µείωση των επιδοµάτων και την αποδυνάµωση
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Όµως η ελαστικοποίηση των εργασιακών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού 2010» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηµατοδοτείται µε κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

σχέσεων και η µείωση των επιδοµάτων και των µισθών που επιβάλλονται στο
πλαίσιο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αποτελούν εξελίξεις που αναµένεται να
επιδεινώσουν τη φτώχεια των εργαζοµένων, ενώ παράλληλα, η αύξηση της
ανεργίας τόσο από το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα είναι αναµενόµενο ότι θα
έχει δραµατικές επιπτώσεις στο πρόβληµα της φτώχειας στο σύνολο της κοινωνίας.
Η αντιµετώπιση της φτώχειας των εργαζοµένων προϋποθέτει την ενίσχυση της
πλήρους και καλά αµειβόµενης απασχόλησης µε σταθερότητα στη σχέση εργασίας,
ενώ είναι απαραίτητο να αναµορφωθεί το σύστηµα κοινωνικής προστασίας στην
Ελλάδα, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικό στην άµβλυνση της φτώχειας που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους».
Στην Απολογιστική Ηµερίδα παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσµατα του
Σχεδίου ∆ράσης. Ο Πρόεδρος της ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συµβουλευτικές
Υπηρεσίες, κ. Παπαδηµητρίου παρουσίασε το Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης και
αναφέρθηκε σε αυτό ως µια σηµαντική προσπάθεια στη διερεύνηση και άµβλυνση
του φαινοµένου της φτώχειας των εργαζοµένων.
Ο Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστηµίου κ. Απόστολος ∆εδουσόπουλος και ο κ.
Γιάννης ∆αφέρµος, του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, παρουσίασαν τη µελέτη µε τίτλο «Φτώχεια και Εργασία», η οποία είχε ως
στόχο να αναδειχθεί το φαινόµενο της φτώχειας και να καταγραφούν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της στον χώρο της εργασίας.
Στη Ηµερίδα έγινε, επίσης, εκτενής αναφορά από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου
Εργασίας του Ε.Κ.Α. κ. Γιάννη Μυκωνιάτη, στα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν
από την παροχή υπηρεσιών Συµβουλευτικής Υποστήριξης και από τα Κέντρα
Πληροφόρησης των εργαζοµένων, ενώ από την άλλη ο Πρόεδρος του
Νοµαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών κ. Γιώργος Καστρινάκης, παρουσίασε το Μνηµόνιο για
την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού ∆ικτύου Συνεργασίας στην Αθήνα για την
άµβλυνση των φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Το ∆ίκτυο συνεργασίας «ΦΤΩΧΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ» δηµιουργήθηκε για να εντοπίζει και
να αναδεικνύει τις διαστάσεις του φαινοµένου, να εντοπίζει τις υστερήσεις σε κάθε
τοµέα (εργασιακές σχέσεις, αµοιβές, κοινωνικές µεταβιβάσεις, κοινωνικές
υπηρεσίες) και να υποστηρίζει την ανάληψη κοινών δράσεων για την άµβλυνση
του προβλήµατος. Σ’ αυτή την προσπάθεια επιδιώκεται η ενίσχυση του κοινωνικού
διαλόγου µε τη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, των εργοδοτών, των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα όλων των
τοπικών κοινωνικών και παραγωγικών συντελεστών.
Στόχος είναι το ∆ίκτυο να αποτελεί µια ανοικτή πύλη συµµετοχής, διαλόγου,
συνεργασίας και συνεισφοράς όλων των κοινωνικών δρώντων. Ένα δίκτυο
συνεργασίας ικανό να παρακολουθεί και να ενηµερώνει ολοκληρωµένα και άµεσα
για την εξέλιξη του φαινοµένου, τις πολιτικές αντιµετώπισης και τις δυνατότητες
άµβλυνσής του, µέσω της κοινής δράσης.
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Το Σχέδιο ∆ράσης Σχεδίου ∆ράσης υλοποιήθηκε από το Ε. Κ. Α., την
Επιστηµονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Ε.Κ.Π.), το Νοµαρχιακό
ΚΕΚ Αθηνών και τη ∆ΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες,
στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού
Αποκλεισµού 2010» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
χρηµατοδοτήθηκε από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Επισυνάπτεται η µελέτη µε στοιχεία για τις διαστάσεις της Φτώχειας και της
Αποστέρησης των Εργαζοµένων στην Ελλάδα και την Αττική
Το κείµενο 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.
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