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O υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο
υφυπουργός κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, η γενική γραμματέας Πρόνοιας κ. Έφη Μπέκου και
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ κ. Χρήστος Χάλαρης επισκέφθηκαν σήμερα
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης όπου πραγματοποιούνται
προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης στελεχών των 13 δήμων της χώρας στους
οποίους θα υλοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα».
Κατά της επίσκεψή τους παρουσιάστηκαν λεπτομερώς όλα τα στάδια της διαδικασίας υποβολής
των ηλεκτρονικών αιτήσεων που θα αρχίσει στις 15 Νοεμβρίου, η νέα ιστοσελίδα
www.energo-eke.gr στην οποία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι του προγράμματος θα
μπορούν να κάνουν την αίτηση τους ενώ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με τα στελέχη των 13 δήμων που προετοιμάζονται για την άρτια εφαρμογή του
προγράμματος.
Να σημειωθεί ότι προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος υποβολής των
αιτήσεων αποφασίστηκε ότι δικαίωμα ένταξης από την 1η Νοεμβρίου 2014 στο πρόγραμμα θα
έχουν όλοι όσοι υποβάλουν αίτηση το Νοέμβριο αλλά και το Δεκέμβριο. Από το 2015, το
δικαίωμα θα αρχίζει από την 1η του μήνα υποβολής της αίτησης.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:
«To κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδας αλλάζει. Γίνεται πιο δίκαιο, πιο διαφανές, πιο
αποτελεσματικό. Η εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελεί τη
πιο σημαντική και ελπιδοφόρα κοινωνική μεταρρύθμιση που έχει δει αυτός ο τόπος.
Μέσω αυτού του νέου και καινοτόμου θεσμού, υφαίνουμε ξανά, αυτή τη φορά σε στέρεες
βάσεις με όρους δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας, με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα
και ορθή στόχευση, έναν ισχυρό ιστό κοινωνικής προστασίας, μια κοινωνική ασπίδα για τους
ευάλωτους συμπολίτες μας. Οικοδομούμε από την αρχή το κοινωνικό πρόσωπο της σύγχρονης
Ελλάδας.
Είναι ευνόητο ότι η πραγματοποίηση αυτού του μεγάλου και σύνθετου έργου – αρχικά σε
πιλοτικό επίπεδο σε 13 Δήμους των Περιφερειών και, εν συνεχεία, στο σύνολο της χώρας –
απαιτεί μια οργανωμένη, μεθοδική και άρτια προετοιμασία.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης όπου εκπαιδεύονται εντατικά τα στελέχη των Δήμων που θα ωφεληθούν από
την πιλοτική εφαρμογή του εγγυημένου εισοδήματος, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του
έργου. Την ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση των αιτήσεων και την
απονομή των παροχών, αλλά και το κέντρο ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής υποστήριξης για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων».
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου:
«Όλες οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις μας , για την στήριξη των οικονομικά αδυνάμων,
είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου που έχουμε εκπονήσει για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, ο σύγχρονος θεσμός Κοινωνικής Προστασίας που
δημιουργήσαμε, θα αποτελέσει
το βασικό πυλώνα
για την αντιμετώπιση της ακραίας

φτώχειας, με εισοδηματική ενίσχυση, συνοδευτικές υπηρεσίες και επανένταξη στη
εργασία, μέσω συμβουλευτικής και κατάρτισης. Το καινοτόμο σύστημα που εφαρμόζουμε
διασφαλίζει την διαφάνεια και την δικαιοσύνη.
Η θετική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής στους δεκατρείς δήμους, μέχρι τον Απρίλιο, θα
οδηγήσει στην επέκταση του προγράμματος και την ανακούφιση των συνανθρώπων μας, που
βιώνουν τα πολύ δύσκολα».
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος κ διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ κ. Χρήστος Χάλαρης:
«Ευχαριστούμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για
την ανάθεση της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
της εφαρμογής του Ελάχιστου Κοινωνικού Εισοδήματος. Το νέο σύστημα αναπτύχθηκε σε 3
άξονες, με σκοπούς τη γρήγορη ενημέρωση του συνόλου των κατοίκων των 13 δήμων του
προγράμματος για την επιλεξιμότητά τους, την ασφαλή και εύκολη ηλεκτρονική συμπλήρωση
της αίτησης και τη διασύνδεση, υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων με τη Γενική
Γραμματεία Πρόνοιας. Το σύστημα έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, καθώς διασταυρώνει
δεδομένα από τουλάχιστον 6 Πληροφοριακά Συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
(Taxis, «Εργάνη», «ΑΤΛΑΣ», «ΠΣ ΟΑΕΔ», «ΑΡΙΑΔΝΗ», «ΗΛΙΟΣ») ελαχιστοποιώντας το
διοικητικό βάρος για την υποβολή της αίτησης των πραγματικών δικαιούχων διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα προστασία από επιτήδειους. Όλες οι τεχνικές προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί
και το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους πολίτες των 13 δήμων του Προγράμματος από το
πρωί της 15ης Νοεμβρίου στη διεύθυνση www. energo-eke.gr».
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης:
«Το ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων από τους 13 δήμους της
χώρας που μετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για το εγγυημένο κοινωνικό
εισόδημα. Στην Αθήνα, στελέχη από τους δήμους Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκιδαίων,
Καλλιθέας, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου Κρήτης, συμμετέχουν στο ταχύρυθμο
εξειδικευμένο πρόγραμμα που σχεδίασε το ΕΚΔΔΑ προκειμένου να ενισχύσει τις γνώσεις και
δεξιότητες όσων εμπλέκονται στην υποστήριξη του νέου θεσμού. Αντίστοιχο πρόγραμμα
ξεκίνησε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή υπαλλήλων από
τους δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Καρδίτσας.
Το ΕΚΔΔΑ συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την κοινωνική σύμπραξη αντιμετώπισης της ακραίας
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις πρόκειται
σύντομα να υλοποιηθούν και για τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης».

