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ΓΝΩΜΗ 

ΣΗ Ο.Κ.Ε.  

ΕΠΙ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ  

«ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΚΡΙΗ, ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ» 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

H O.Κ.Ε. μετά από τθν αποςτολι από το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ του νομοςχεδίου με κζμα : «Ρυθμίςεισ για τη λήψη άμεςων μζτρων 

για την αντιμετϊπιςη τησ ανθρωπιςτικήσ κρίςησ, την οργάνωςη τησ Κυβζρνηςησ 

και των Κυβερνητικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ» αποφάςιςε να 

γνωμοδοτιςει επί του παραπάνω Σχ/Ν.  

Η Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Κ.Ε. ςυνζςτθςε Επιτροπι Εργαςίασ 

αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ. Γεϊργιο Σςατήρη, Παναγιϊτη υριόπουλο και Ιωάννη 

Λυμβαίο.  

Ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ ορίςτθκε ο κ. Γ. Σςατήρησ, μζλοσ τησ 

Ε.Ε. τησ Ο.Κ.Ε.  Στισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ μετείχαν ωσ εμπειρογνώμονεσ  

οι κ.κ. Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Σμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 

ΣΕΙ Αθήνασ και Γεϊργιοσ Θανόπουλοσ Διεθνολόγοσ – Ερευνητήσ του ΙΜΕ-ΓΕΒΕΕ. 

Από πλευράσ Ο.Κ.Ε. ςυμμετείχε και είχε τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό θ κα Μαρία 

Ιωαννίδου, επιςτθμονικι ςυνεργάτθσ τθσ Ο.Κ.Ε.  

Η Επιτροπι Εργαςίασ ολοκλιρωςε τισ εργαςίεσ τθσ ςε τρεισ (3) ςυνεδριάςεισ 

ενώ θ Εκτελεςτικι Επιτροπι διαμόρφωςε τθν ειςιγθςι τθσ προσ τθν Ολομζλεια  

ςτθ ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 2 Απριλίου 2015. 

Η Ολομζλεια τθσ Ο.Κ.Ε., αφοφ ολοκλιρωςε τθ ςυηιτθςθ για το κζμα ςτθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ 12θσ Μαΐου 2015, διατφπωςε τθν υπ’ αρικ. 304 Γνώμθ τθσ.  
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Α. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ 

 Σν ππφ αμηνιφγεζε ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλεη 32 Άξζξα δηαξζξσκέλα ζε 3 

Κεθάιαηα. 

 Σν Κεθάιαην Πξψην (Άξζξα 1-4) πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ηε ιήςε 

άκεζσλ κέηξσλ. 

Δηδηθφηεξα, ην Άξζξν 1 πξνβιέπεη ηε δσξεάλ επαλαζχλδεζε θαη παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έσο 300kwh κεληαίσο ζε λνηθνθπξηά πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο 

αθξαίαο θηψρεηαο. Δπίζεο πξνβιέπεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε ηνπο παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ξχζκηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ 

δηθαηνχρσλ.  

 Σν Άξζξν 2 πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο ελνηθίνπ ζε έσο 30.000 

λνηθνθπξηά πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο. Σν παξερφκελν επίδνκα, ην 

νπνίν δελ ππεξβαίλεη κεληαίσο ηα 70 επξψ αλά άηνκν ή ηα 220 επξψ αλά πνιπκειή 

νηθνγέλεηα, είλαη αθνξνιφγεην θαη αθαηάζρεην, δελ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο, δελ 

ζπκςεθίδεηαη κε βεβαησκέλα ρξέε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηα 

εηζνδεκαηηθά φξηα γηα ην ΔΚΑ ή άιιεο παξνρέο θνηλσληθνχ ή πξνλνηαθνχ  

ραξαθηήξα. Μπνξεί σζηφζν λα ζπκςεθίδεηαη κε νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 Σν Άξζξν 3 πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε γηα ην 2015 επηδφηεζεο κε εθπησηηθά 

θνππφληα ή άιιν ειεθηξνληθφ ηξφπν γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ζίηηζεο ζε θπζηθά 

πξφζσπα πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο. 

Σν Άξζξν 4 πξνβιέπεη φηη ησλ παξνρψλ ησλ άξζξσλ 1-3 εμαηξνχληαη φζνη 

ήδε σθεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Βνεζείαο γηα ηνπο 

Απφξνπο θαη απφ ην ζεκαηηθφ ζηφρν 9 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη κε ην Άξζξν 5 παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνπο 

ζπλαξκφδηνπο ππνπξγνχο γηα ηελ έθδνζε ησλ θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε ηηο 

νπνίεο ξπζκίδνληαη φια ηα αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξνρψλ ηνπ Κεθαιαίνπ 

δεηεκάησλ. 
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Σν Κεθάιαην Γεχηεξν (Άξζξα 6-28) αθνξά ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ Οξγάλσλ. 

Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Γεληθήο 

Γξακκαηείαο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο (ΓΔ.Γ.ΚΑ.Γ) (Άξζξα 6-14).  

Σν Άξζξν 15 θαηαξγεί ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ ΙΓ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 

ηνπ λ.4152/2013 πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε ζέζεο θαη ηε ιεηηνπξγία Δζληθνχ 

πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο. 

Σν ΆΡΘΡΟ 16 πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

(ΚΤ..Οη.Π.) κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ 

ηεο Κπβέξλεζεο. ην ίδην δηάηαγκα θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε, ν αξηζκφο θαη νη 

εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ δήηεκα. 

Σν Άξζξν 17 νξίδεη φηη ην ζχλνιν ησλ κεηαηαζζφκελσλ, απνζπψκελσλ θαη 

δηνξηδφκελσλ ππαιιήισλ ζηηο δχν λέεο Γξακκαηείεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

ηξηάληα (30) γηα θαζεκία εμ’ απηψλ, εθ’ ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ κεηαθιεηψλ 

εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθαπέληε (15). 

Σα Άξζξα 18-28 αθνξνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ Κπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο. 

Σν Κεθάιαην Σξίην ηνπ ζρ/λ (Άξζξα 29-32) πεξηιακβάλεη ινηπέο ξπζκίζεηο 

επείγνληνο ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, ην Άξζξν 29 ξπζκίδεη ζέκαηα κεηαθνξάο 

καζεηψλ θαη ηα Άξζξα 30-31 πξνβιέπνπλ ηελ παξάηαζε ηεο ρνξήγεζεο 

αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ. Σέινο ην 

Άξζξν 32 νξίδεη ηελ ηζρχ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 



4 
 

 

Β. Ο ΡΟΛΟ ΣΗ Ο.Κ.Δ. ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΙΑ 

ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΦΣΩΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

 

1. Θέζεηο ηεο Ο.Κ.Δ. γηα κία Δζληθή ηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

Η Ο.Κ.Δ. έρεη επαλεηιεκκέλα δηαηππψζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο
1
 γηα ηε ράξαμε 

νινθιεξσκέλεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαηά ηεο θηψρεηαο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο 

αθφινπζεο αξρέο: 

1. Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο νθείιεη λα αληηκεησπίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θηψρεηαο ζε ζεκαληηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο απνδέθηεο ηεο πξφλνηαο 

(άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο θ.ιπ). 

2.  Όκσο έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα θαηά ηεο θηψρεηαο δελ κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο αιιά πξέπεη λα 

είλαη πνιπζχλζεην θαη λα ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ηηο 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηηο 

πνιηηηθέο πγείαο, ζηέγαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

κεηξφηεηαο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο. 

3. Ο ζρεδηαζκφο κηαο ζχλζεηεο θαη ζθαηξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηεο θηψρεηαο 

πξνυπνζέηεη: 

- κηα πξνζπάζεηα εμαληιεηηθήο δηεξεχλεζεο θαη εληνπηζκνχ ησλ πξαγκαηηθψλ 

αηηηψλ πνπ έρνπλ παξαγάγεη ή παξάγνπλ ηε θηψρεηα ζηελ Διιάδα, 

- απνδνρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο πνπ ζα 

νδεγεί ζε: 

 κέηξεζε ηεο έθηαζεο ηεο θηψρεηαο (below poverty line) 

 κέηξεζε ηεο έληαζεο (intensity) ή ηνπ βάζνπο (depth) ηεο θηψρεηαο  

 κέηξεζε ηνπ βαζκνχ θξηζηκφηεηαο (severity) ηεο θηψρεηαο.  

                                                           
1 Βι. Γλψκεο ηεο Ο.Κ.Δ. ππ’ αξηζκ. 16 (1998), 41(2000), 189(2007), 210(2009), 301 (2014). 
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4.  Η ράξαμε ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα πεηζαξρεί ζε ηξεηο θαλφλεο: 

ηνλ θαλφλα ηεο εληαίαο ζηφρεπζεο φισλ ησλ επί κέξνπο κέηξσλ, ηνλ θαλφλα ηνπ 

ζπλνιηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνλ θαλφλα ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ. 

5. Οπνηνζδήπνηε ζρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, νθείιεη λα έρεη δηπιή δηάζηαζε: θαηαζηαιηηθή (δει. ιήςε 

κέηξσλ άκεζεο αλαθνχθηζεο ησλ θησρψλ θαη παξνρήο ζε απηνχο ηεο 

δπλαηφηεηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηνπο) θαη πξνιεπηηθή (δει. 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ). 

6. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο, είλαη λα   

ζπλνδεχεηαη απφ πεξηνδηθή κέηξεζε θαη αμηνιφγεζή ηεο.  

7. Η δηαπίζησζε ηνπ εάλ έλα θξάηνο έρεη ζεκεηψζεη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ 

επηηπρίαο ζηελ πνιηηηθή ηνπ θαηά ηεο θηψρεηαο εθηηκάηαη κε δχν ηξφπνπο: κε 

ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ηνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο άιισλ θξαηψλ γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή κε ζχγθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεηθηψλ κε εθείλνπο πνπ 

αλακέλνληαλ λα επηηεπρζνχλ θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο πνιηηηθήο θαηά ηεο 

θηψρεηαο. 

8. Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο απνηειεί ε πνιηηηθή ηνπ 

«ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο» (guaranteed minimum income), ην 

νπνίν νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επαλέληαμε φζσλ ιακβάλνπλ απηήλ ηελ 

παξνρή θαη φρη σο εξγαιείν απιήο παξνρήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο 

θησρνχο.  

9. ηαζεξή ζηφρεπζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηεο θηψρεηαο απνηειεί ε 

δεκηνπξγία εζληθήο ππνδνκήο ζε αλαιπηηθά ζηνηρεία, πνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε Ο.Κ.Δ. έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη φηη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θηψρεηαο 

απαηηείηαη ε δηακφξθσζε κίαο νινθιεξσκέλεο ηξαηεγηθήο ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο θαη κέηξα ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο: (α) 

νηθνλνκία - απαζρφιεζε, (β) θνηλσληθή πνιηηηθή - θνηλσληθή αζθάιεηα, (γ) 

θνηλσληθέο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ηδίσο, ε παηδεία, ε πγεία - 
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καθξνρξφληα θξνληίδα. Παξάιιεια, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή ζηφρεπζε θαη 

ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ .   

Βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο πξέπεη λα είλαη 

θαζνιηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο. 

Παξάιιεια πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγείαο, εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη κε ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Ο νινθιεξσκέλνο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θηψρεηαο, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην κίαο ηέηνηαο ηξαηεγηθήο, πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηηο αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηελ νξζνινγηθνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ 

εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή θαη ηελ αδήισηε εξγαζία θαη ζα επηδηψθεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 

2. Η ζεκαζία ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ΟΚΔ απνηχπσζε αλαιπηηθά ζηελ 

ππ. αξ. 301 Γλψκε Πξσηνβνπιίαο ηεο κε ζέκα «Σν θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο – Πξνηάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο» (Μάξηηνο 

2014) ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο άμνλεο αλάπηπμεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ παξεκβάζεσλ, πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

«θησρνπνίεζεο» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζα ζεκειηψλεη έλα δίρηπ αζθαιείαο γηα 

φζνπο βξίζθνληαη ζε παξαηεηακέλε θαηάζηαζε θηψρεηαο , αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη δελ θαιχπηνληαη επαξθψο ηδίσο απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο.  

Η Γλψκε Πξσηνβνπιίαο επηζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη απμήζεη ηηο αλάγθεο γηα επαξθή θνηλσληθή πξνζηαζία, επηβάιινληαο άκεζα ηελ 

αλακφξθσζε ηδίσο ηνπ πθηζηάκελνπ ππνιεηκκαηηθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο πξφλνηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηξηψλ βαζηθψλ πξνθιήζεσλ: α) ηελ άκεζε ζηφρεπζε ησλ 

(πεξηνξηζκέλσλ πιένλ) δεκφζησλ πφξσλ ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε αληηθεηκεληθά 

πξνβιήκαηα ζπκκεηνρήο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηζηφ, β) ηελ ζηαδηαθή εμαζθάιηζε 

αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα θησρά άηνκα θαη λνηθνθπξηά θαη γ) ηελ 
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εμαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ, ε Ο.Κ.Δ έρεη πξνηείλεη ηα εμήο: 

i) λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ελφο εγγπεκέλνπ νξίνπ ζπληήξεζεο, 

ii) ζέζπηζε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο γηα θάζε άηνκν πνπ δελ 

εξγάδεηαη θαη αδπλαηεί λα εμαζθαιίζεη κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο έλα αμηνπξεπέο 

επίπεδν δηαβίσζεο,  

iii) ζέζπηζε ελφο εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο θάιπςεο ησλ θησρψλ αλέξγσλ ρσξίο 

αζθαιηζηηθή πξνζηαζία πνπ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, 

iv) επαλεμέηαζε φισλ ησλ θαηεγνξηαθψλ πξνλνηαθψλ πξνγξακκάησλ εηζνδεκαηηθήο 

ελίζρπζεο ακέζσο κεηά ηελ σξίκαλζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ηνπ γεληθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο κε βάζε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Απφ ηελ 

πξφηαζε απηή εμαηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο. 

v) αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε Διιάδα έρεη πζηεξήζεη ζεκαληηθά ζηελ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο (Δ.Δ.Δ.), ε ΟΚΔ επηζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Δ.Δ.Δ. θαη άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο ζέζεηο ηεο Ο.Κ.Δ., νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο Δ.Δ.Δ. 

πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζηα αθφινπζα: 

α) Σν γεληθφ ζχζηεκα ειαρίζηνπ εηζνδήκαηνο δελ πξέπεη λα απνηειεί κνλνδηάζηαηε 

ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ παξνρψλ, αιιά λα ζπλζέηεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ βαζηζκέλν ζε ηξεηο ππιψλεο:  

-Θεζκηθά θαηνρπξσκέλε πξνλνηαθή παξνρή εηζνδεκαηηθήο ελίζρπζεο, πνπ 

εμαζθαιίδεη ζε θάζε θησρφ πνιίηε έλα εγγπεκέλν φξην αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο 

-Παθέην πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξφζζεηα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ειηθίαο, αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο 

-Πιέγκα πξνγξακκάησλ ελεξγνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

αλέξγσλ πνπ είλαη ηθαλνί θαη δηαζέζηκνη πξνο απαζρφιεζε. 
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β) Η θαηνρχξσζε ηνπ Δ.Δ.Δ. ζπληζηά ζεκαληηθφ κεραληζκφ κεηαξξπζκηζηηθήο 

παξέκβαζεο ζην πεδίν ησλ παξαδνζηαθψλ πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ, πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεη, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ  ηηο παξνρέο κε ηελ εξγαζηαθή έληαμε θαη λα 

πηνζεηεί απζηεξά θξηηήξηα επηιεθηηθφηεηαο ζηελ άζθεζε κέηξσλ θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο. 

γ) Σν κνληέιν ζηνρεπκέλεο θάιπςεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πξέπεη λα 

εμεηδηθεχεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο θαη παξνρέο, θαηεπζχλνληαο ηηο αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο ζηα πιένλ 

εππαζή ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθά θνηλσληθά 

αγαζά. Πξφζζεηε δπζθνιία, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, απνηειεί ε εζσηεξηθή 

ηεξάξρεζε ζην επίπεδν ησλ επάισησλ νκάδσλ, ψζηε λα εληνπηζζνχλ εθείλεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο. Η εμεχξεζε ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο θαη ηνπ «ηδαληθνχ» 

κείγκαηνο πνιηηηθψλ απαηηεί, επνκέλσο, επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλαηλέζεηο 

ζηελ Διιάδα ηεο χθεζεο, ψζηε λα ελδπλακσζεί ην δηαθχβεπκα ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. 

δ) Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν πξέπεη λα πξνζεγγίδεη δπλακηθά ηνπο ζηφρνπο κίαο 

δεκφζηαο πξνλνηαθήο πνιηηηθήο κε παξεκβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο θαζψο θαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελίζρπζε επθαηξηψλ θαη 

πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ επηινγήο ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο 

αλάγθεο. 

  

3. Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Κνηλσληθήο  Έληαμεο 

Οη δηαρξνληθέο ζέζεηο ηεο Ο.Κ.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηζεγήζεηο ηεο πξφζθαηεο ππ’ 

αξ. 301 Γλψκεο Πξσηνβνπιίαο ηεο κε ζέκα «Σν θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο – Πξνηάζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο» (Μάξηηνο 

2014), ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε
2
, ην νπνίν έρεη 

ήδε εγθξηζεί θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Ιαλνπάξηνο 2015). 

                                                           
  

2
 To Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε εθπνλήζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 απφ 

ηελ Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο κε ηε ζπλδξνκή ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ. 



9 
 

πγθεθξηκέλα, ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε 

ζεκαηνδνηεί κία ζεκαληηθή παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ αλαπηπμηαθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε κεηαξξχζκηζε ηνπ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
3
 ππφ ην 

πξίζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο, ηεο απνδπλάκσζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δηθηχσλ θαη ηεο εκθάληζεο λέσλ δηαξζξσηηθψλ θηλδχλσλ 

(καθξνρξφληα αλεξγία, ππεξρξέσζε, θηψρεηα), πνπ απεηινχλ πιένλ ηε ζπλνρή ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο.  

Η Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Έληαμεο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κία ξηδηθή 

κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, θαζψο: 

 Θεζπίδεη έλα κοινό πλαίζιο απσών, πποηεπαιοηήηων και ζηόσων γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξεκβάζεσλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

 Ιεξαξρεί μεηαππςθμιζηικέρ πποηεπαιόηηηερ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020 γηα κία 

«Έμππλε, Βηώζηκε θαη ρωξίο απνθιεηζκνύο Αλάπηπμε» 

 Καηνρπξψλεη ηα πεδία ζςνεπγαζίαρ και δικηύωζηρ δημόζιος και ιδιωηικού 

ηομέα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ  

 Σππνπνηεί ηηο βαζικέρ πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ ηων δημόζιων πολιηικών 

κοινωνικήρ ένηαξηρ ηελ πεξίνδν 2015-2020 

 Οξηνζεηεί ηα πεδία αξιοποίηζηρ ηος Σςμθώνος Εηαιπικήρ Σσέζηρ (λέν 

ΔΠΑ) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 ζηνλ ηνκέα πξναγσγήο ηεο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο
4
. 

                                                           
             

3
 Βι. ηδίσο ηηο ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Αμηνιόγεζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεωλ θαη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Σηαζεξόηεηαο ηνπ 2013 γηα ηελ Διιάδα, SWD(2013) 358/29.5.2013. 
4
 Σν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Διιεληθφ χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο (λέν ΔΠΑ) 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 πξνβιέπεη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 9 «Πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο» θνλδχιηα χςνπο 

1.303.336.729,60 επξψ (6,5% ηεο ζπλνιηθήο Δλσζηαθήο πλδξνκήο) κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ 

Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ. 
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Η Δζληθή ηξαηεγηθή απνηειεί κία ηνρεπκέλε ηξαηεγηθή πνπ 

απνκαθξχλεηαη απφ παξαδνζηαθά κνληέια θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθή ηνπ πξνζηαζία θαη ηελ εηζνδεκαηηθή / πεξηνπζηαθή ηνπ 

θαηάζηαζε
5
) κέζσ δεκφζησλ κε αληαπνδνηηθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ππεξεζηψλ. Τπφ 

ην πξίζκα απηφ, ε ηξαηεγηθή επηδηψθεη λα δηνρεηεχζεη πφξνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

επθαηξίεο ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ 

εμαηηίαο ηεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο:  

 είηε απφ ίδηνπο πφξνπο (π.ρ. θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία) 

 είηε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο  

 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 είηε απφ ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 

 

Η ΟΚΔ απνδέρεηαη φηη ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο ηνρεπκέλεο ηξαηεγηθήο: 

α) ελζσκαηψλεη ηζρπξέο δηαζηάζεηο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο 

β) εμαζθαιίδεη πξνυπνζέζεηο ζεζκηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη ρξεκαηνδνηηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ 

γ) εμππεξεηεί ηελ ζηαδηαθή πιήξσζε ησλ ηξηψλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο
6
 (National Poverty Targets), φπσο έρνπλ νξηνζεηεζεί 

θαη απνηππψλνληαη ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ
7
. 

                                                           
  

5
 χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ γηα ηα πνξίζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ έηνπο 2013 (Γεθέκβξηνο 2014), ην κέζν 

εηήζην αηνκηθφ ηζνδχλακν εηζφδεκα αλέξρεηαη ζε 9.303 επξψ θαη ην κέζν εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο ρψξαο ζε 16.170 επξψ. 
6
 Δζληθνί ηφρνη γηα ηε Φηψρεηα (ΔΠΜ, 2011): 

 Μείσζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα ή/θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

θαηά 450.000 έσο ην 2020  

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ ηε θηψρεηα θαηά 100.000 έσο ην 2020 

 Αλάπηπμε ελφο «δηθηχνπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο» (social safety net) θαηά ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε βαζηθέο ππεξεζίεο 

(ηδίσο ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ζηέγαζεο θαη εθπαίδεπζεο) 
     

7
 Βι. Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεωλ 2011 – 

2014 – Διιάδα, Απξίιηνο 2011. Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 (α) Ο πξψηνο ζηφρνο κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ φζσλ απεηινχληαη απφ θηψρεηα 

ή/θαη απνθιεηζκφ απφ ην 28% ην 2008 ζε 24% ην 2020. ην πιαίζην ηνπ Δ.Π.Μ., ν πιεζπζκφο 

πνπ απεηιείηαη απφ θηψρεηα ή/θαη απνθιεηζκφ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο εμήο δείθηεο: πνζνζηφ 
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Η Δζληθή ηξαηεγηθή εμππεξεηεί ηελ πξνψζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο 

Ενεπγηηικήρ Ένηαξηρ ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ
8
, πνπ ζπλδπάδεη ηελ 

επαξθή ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη ηελ πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηφζν ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ελζσκάησζε 

ησλ επάισησλ αηφκσλ, φζν θαη ηηο πηζαλέο κεηαμχ ηνπο ζπλέξγεηεο. 

 

                                                                                                                                                                      
αηφκσλ πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα, πνζνζηφ αηφκσλ κε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε θαη αηφκσλ 

πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο.  

 (β) Ο δεχηεξνο ζηφρνο αθνξά άηνκα ειηθίαο 0 – 17 εηψλ (βξέθε, λήπηα, παηδηά, εθήβνπο) θαη 

κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ απεηινχληαη απφ θηψρεηα απφ ην 23% ην 

2008 ζε 18% ην 2020. 

 (γ) Ο ηξίηνο ζηφρνο δελ είλαη πνζνηηθνπνηεκέλνο αιιά αληαλαθιά ηελ βνχιεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Κξάηνπο γηα ιήςε κέηξσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε 

βαζηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ππιψλα ελεξγεηηθήο έληαμεο (Πξφζβαζε ζε Πνηνηηθέο 

Τπεξεζίεο). Βι. ζρεηηθά Διιεληθή Γεκνθξαηία / Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Greek National 

Reforms Programme 2014, Απξίιηνο 2014, ζ. 46. 
   

8
 Η ζπδήηεζε πεξί ελεξγεηηθήο έληαμεο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ εγθαηληάζζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000 κε ηελ έθδνζε ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο «Να νηθνδνκήζνπκε κηα Δπξώπε ρωξίο 

απνθιεηζκνύο», COM (2000) 79/1.3.2000 θαη ζρεκαηνπνηήζεθε ην 2008 κε ηελ έθδνζε ηεο χζηαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο «Δλεξγεηηθή έληαμε ηωλ αηόκωλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλα από ηελ αγνξά εξγαζίαο», 

COM(2008) 369/3.10.2008. 
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Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Σν ρέδην Νφκνπ κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ 

Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηξία 

απηνηειή πεδία: 

 ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 

 ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ / νινθιήξσζε 

ηεο ζπγθξφηεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο 

 αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ επείγνληνο ραξαθηήξα. 

Η Ο.Κ.Δ. ζα ηνπνζεηεζεί μερσξηζηά γηα ηα ηξία Κεθάιαηα ηνπ ρεδίνπ 

Νφκνπ. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο γλσκνδνηήζεσο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο,  

έκθαζε ζα δνζεί ζην ζέκα ηεο ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. 

 

Κεθάιαην Πξψην - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο  

Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί ζεηηθή ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρεη βξεζεί έλα κεγάιν ηκήκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηελ πξνζπάζεηα  δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηζεκαίλεη φκσο ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο κε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο Γεληθνχ πζηήκαηνο Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ 

Δηζνδήκαηνο σο ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κνληέινπ 

ζηνρεπκέλεο θάιπςεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Η Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ παξφληνο ζρ/λ επηβεβαηψλεη ηελ αλακθηζβήηεηα 

νξζνινγηθή ππαγσγή ηνπ ζην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Έληαμεο (ΔΚΔ)
 9

 

                                                           
9
 ηε ζει.2 ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά (ζ. 2) φηη: 

«Το παπόν νομοζσέδιο ενηάζζεηαι ζηο πλαίζιο ηηρ Εθνικήρ Σηπαηηγικήρ Κοινωνικήρ Ένηαξηρ 

(ΕΣΚΕ), ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλωληθνύ ηζηνύ κέζω πνιηηηθώλ πνπ θαιύπηνπλ 
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Η Ο.Κ.Δ. δηαπηζηψλεη φηη ηα άξζξα 1-3 ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ απνηεινχλ ηελ 

πξψηε ζεζκηθή πξσηνβνπιία πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 1 ηεο ΔΚΔ, 

πνπ πξνβιέπεη κέηξα άκεζνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα γηα ηελ θάιπςε 

αηφκσλ πνπ βηψλνπλ ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη ζεσξεί φηη ζην παξφλ ρέδην 

Νφκνπ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί λέν άξζξν ζην Κεθάιαην Πξψην πνπ ζα θαηνρπξψλεη 

ην πιέγκα ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε (ΔΚΔ), ζεζπίδνληαο ξεηψο ηελ επηηειηθή 

αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ  Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεψλ ηεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. 

Δίλαη ζαθέο φηη νη αληνρέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο βξίζθνληαη ζε νξηαθφ 

ζεκείν. Δίλαη επηηαθηηθή ινηπφλ αλάγθε λα δηαζθαιηζζεί έλα ειάρηζην εγγπεκέλν 

εηζφδεκα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο κε ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο ζηηο πιένλ επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνηεηλφκελα άκεζα κέηξα (Άξζξα 1-3),  ην παξφλ ζρ/λ 

εηζάγεη ηξία δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα πξφζβαζεο ζε βαζηθά αγαζά (ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, ζηέγαζε, είδε δηαβίσζεο). Η Ο.Κ.Δ. επηζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή 

θξηηεξίσλ ζπζηεκηθήο αμηνιφγεζεο
10

 ησλ ηξηψλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξφζβαζεο ζε βαζηθά αγαζά νδεγεί ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 

α) Καη ηα ηξία πξνγξάκκαηα απνηεινχλ βξαρππξφζεζκεο παξεκβάζεηο 

εηήζηαο ηζρχνο πνπ δελ εηζάγνπλ νπζηαζηηθά έλα λέν ζχζηεκα πξφζβαζεο ησλ 

εππαζψλ νκάδσλ ζε βαζηθά αγαζά. 

β) Ωο κνλάδα ηππνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ επηιέγεηαη ζηα δχν πξψηα 

Πξνγξάκκαηα ην λνηθνθπξηφ, ελψ ην Πξφγξακκα ζίηηζεο απεπζχλεηαη ζε άηνκα. 

                                                                                                                                                                      
όιν ηνλ πιεζπζκό ρωξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνύο, εμαζθαιίδνπλ καθξνπξόζεζκα θνηλωληθό θαη 

νηθνλνκηθό όθεινο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγωγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο.  

Σε πεξηόδνπο δεκνζηνλνκηθνύ πεξηνξηζκνύ, είλαη ζεκαληηθή ε Δζληθή Σηξαηεγηθή Κνηλωληθήο Έληαμεο 

θαη εηδηθόηεξα ε αληηκεηώπηζε ηεο αθξαίαο θηώρεηαο λα εμαζθαιίδεη κέζω ηεο νξζνινγηθήο επέλδπζεο 

δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ πόξωλ (ζηξαηεγηθέο θνηλωληθώλ επελδύζεωλ), πέξα από ηηο ζπλζήθεο 

αμηνπξεπνύο δηαβίωζεο ηωλ νηθνγελεηώλ, θαη καθξνπξόζεζκα ζεκαληηθά αλαπηπμηαθά νθέιε, ηδίωο 

όζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ηωλ εππαζώλ νκάδωλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλαιωηηθήο 

ηνπο ηθαλόηεηαο / αγνξαζηηθήο δύλακεο. Οη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο δελ δηαζθαιίδνπλ 

κόλν ηελ θνηλωληθή ζπλνρή αιιά απνηεινύλ ηαπηόρξνλα θαη κνριό γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε».   
10

 Σα θξηηήξηα ζπζηεκηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηηο ππέξηεξεο πληαγκαηηθέο Αξρέο 

 πκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΚΔ 

 πκβαηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. 
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γ) Η βαζηθή νξηνζέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζην νξηδφληην 

θξηηήξην ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, πνπ δελ έρεη εμεηδηθεπζεί κέρξη ζήκεξα λνκνζεηηθά 

κε εληαίν ηξφπν. Οχησο ή άιισο, ε ζεζκηθή νξηνζέηεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα δελ απνηππψλεηαη ζε έλα θείκελν δεζκεπηηθήο ηζρχνο (π.ρ. 

Δζληθφ χζηεκα Κνηλσληθήο Έληαμεο) αιιά εληνπίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο 

ή θαλνληζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ηππνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. 

Η εμεηδίθεπζε ηεο νκάδαο πνπ πιήηηεηαη απφ ζπλζήθεο αθξαίαο  θηψρεηαο 

πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά κφιηο ην 2012, κέζσ ηεο θαηνρχξσζεο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ελφο Πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.3. ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012, πνπ 

πξνβιέπνπλ φηη ην Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ δηαβηνχλ 

ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο
11

, παξέρνληαο ζηνπο δηθαηνχρνπο ελίζρπζε 

εηζνδήκαηνο ζπλδπαδφκελε κε δξάζεηο θνηλσληθήο επαλέληαμεο, ελψ ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

Η δηαδηθαζία πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ 

εηζνδήκαηνο «Εγγςημένο Κοινωνικό Ειζόδημα» πξνσζήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ππ. αξ. 39892/ΓΓ1.2/7.11.2014 Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο «Καζνξηζκόο ηωλ όξωλ θαη ηωλ 

πξνϋπνζέζεωλ εθαξκνγήο ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο Διάρηζην Δγγπεκέλν 

Δηζόδεκα», πνπ ζεζπίδεη γηα πξψηε θνξά δείθηεο ηνπ εγγπεκέλνπ απφ ηελ πνιηηεία 

νξίνπ ζπληήξεζεο θαη ζέηεη πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε έλα 

παθέην επηδνκαηηθψλ παξνρψλ, ππεξεζηψλ θαη θνηλσληθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

δ) Η εηδηθή νξηνζέηεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηεξίδεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 ην Πξφγξακκα παξνρήο δσξεάλ ξεχκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε δηθαηνχρνπο κε 

θχξηα θαηνηθία 

                                                           
11

 Η έλλνηα ηεο αθξαίαο θηψρεηαο δελ εμεηδηθεχεηαη ζην θείκελν ηεο δηάηαμεο, παξακέλνληαο επνκέλσο 

κία αφξηζηε λνκηθή έλλνηα πνπ παξαπέκθζεθε λα πξνζδηνξηζζεί απφ ηελ δηνίθεζε, απνηειψληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε αληηθείκελν δηθαζηηθνχ ειέγρνπ. 
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 ην Πξφγξακκα επηδφηεζεο ελνηθίνπ πεξηνξίδεηαη ζε λνηθνθπξηά ρσξίο 

δπλαηφηεηεο ζηέγαζεο ζε ηδηφθηεην αθίλεην εληφο ηνπ Γήκνπ ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο ηνπο
12

 

 ην Πξφγξακκα ζίηηζεο δελ πξνβιέπεη εηδηθφ θξηηήξην. 

ε) Καη ηα ηξία πξνγξάκκαηα ππάγνληαη ζε κία αξλεηηθή ξήηξα εμεηδίθεπζεο 

ησλ δηθαηνχρσλ, ε νπνία νπζηαζηηθά απνθιείεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πνπ 

πιήηηνληαη απφ ζπλζήθεο αθξαίαο  θηψρεηαο: 

 πξφζσπα θαη νηθνγέλεηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζε δξάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Σακείνπ Βνεζείαο γηα ηνπο Απφξνπο
13

 

 πξφζσπα θαη νηθνγέλεηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζε δξάζεηο ηνπ Θεκαηηθνχ ηφρνπ 

9
14

 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δ 2014-

2020
15

. 

ζη) Σα ηξία πξνγξάκκαηα πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθέο παξνρέο γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο: 

 ην Πξφγξακκα παξνρήο δσξεάλ ξεχκαηνο ρνξεγεί κεληαίεο παξνρέο ζε είδνο 

(δσξεάλ ξεχκα έσο 300 kwh)  

 ην Πξφγξακκα επηδφηεζεο ελνηθίνπ ρνξεγεί κεληαίεο ρξεκαηηθέο παξνρέο 

(επίδνκα ελνηθίνπ) 

                                                           
     

12
 Η ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θείκελν ηεο Αηηηνινγηθήο Έθζεζεο ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ (ζ. 6) φηη 

«πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε λνηθνθπξηά κε αλήιηθα παηδηά θαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο» δελ απνηειεί 

δεζκεπηηθφ θξηηήξην νξηνζέηεζεο, θαζψο απνπζηάδεη απφ ην θείκελν ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ. 
   

13
 Σν άξζξν 4 πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη ζε «όζνπο ήδε ωθεινύληαη από πξνγξάκκαηα ηνπ 

Δπξωπαϊθνύ Τακείνπ Βνεζείαο γηα ηνπο Απόξνπο», θαζψο ε νκάδα απηή δελ έρεη εμεηδηθεπζεί ζεζκηθά 

κέρξη ζήκεξα. 
14

 Ο Καλνληζκόο 1303/2013 ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ «Πεξί θαζνξηζκνύ θνηλώλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Δπξωπαϊθό Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, ηα νπνία θαιύπηνληαη από ην θνηλό 

ζηξαηεγηθό πιαίζην, πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεωλ γηα ην Δπξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006», EE L347/20.12.2013, εληάζζεη ξεηψο ηνλ ζηφρν ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο αλάκεζα ζηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο ησλ ΔΓΔΣ, θαζψο ην άξζξν 9 πξνβιέπεη φηη «Κάζε 

ΔΓΔΤ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Έλωζεο γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρωξίο 

απνθιεηζκνύο αλάπηπμε, θαζώο θαη ζηηο εηδηθέο απνζηνιέο θάζε Τακείνπ, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηνπο 

ζηόρνπο πνπ απνξξένπλ από ηε Σπλζήθε θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλωληθή θαη εδαθηθή 

ζπλνρή, ππνζηεξίδεη ηνπο αθόινπζνπο ζεκαηηθνύο ζηόρνπο:  

(9) πποώθηζη ηηρ κοινωνικήρ ένηαξηρ και καηαπολέμηζη ηηρ θηώσειαρ και ηων διακπίζεων». 
   

15
 Σν άξζξν 4 πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη ζε «όζνπο ήδε ωθεινύληαη από ην ζεκαηηθό ζηόρν 

9 ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ», θαζψο ε νκάδα απηή δελ έρεη εμεηδηθεπζεί 

ζεζκηθά κέρξη ζήκεξα. 
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 ην Πξφγξακκα ζίηηζεο δελ εμεηδηθεχεη ξεηψο ηηο ρνξεγνχκελεο παξνρέο, 

παξαπέκπνληαο πξνθαλψο ζε παξνρέο ζε είδνο (ηξφθηκα). 

δ) Καη ηα ηξία πξνγξάκκαηα δελ απνηεινχλ παξεκβάζεηο άκεζεο 

εθαξκνγήο, θαζψο ζα εμεηδηθεπζνχλ κέζσ ηεο έθδνζεο εληαίαο θαλνληζηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο (Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε) πνπ ζα ξπζκίζεη φια ηα αλαγθαία 

δεηήκαηα. Δπνκέλσο, νη δηθαηνχρνη ζα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηηο παξνρέο κε ηελ 

παξέιεπζε ησλ αθφινπζσλ ζηαδίσλ:   

 επεμεξγαζία θαη έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

 θαηάζεζε αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

 έιεγρνο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα ζεζπηζζνχλ κε ηελ ελ ιφγσ Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη έθδνζε απνθάζεσλ ππαγσγήο 

 έθδνζε απνθάζεσλ έληαμεο. 

 

Κεθάιαην Γεχηεξν – Οξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ 

νξγάλσλ 

 Η Ο.Κ.Δ. θξίλεη ζεηηθά: 

 ηε ζχζηαζε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο, θαζψο 

ζεσξεί φηη ε ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ θάησ απφ έλα 

φξγαλν κπνξεί λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζε θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη 

βειηησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθιεηψλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, εηδηθψλ ζπκβνχισλ 

θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα γξαθεία κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο. 

 ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο θαη ηε 

δεχηεξεο θαη κεηαθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο 

Η Ο.Κ.Δ. θξίλεη αξλεηηθά φηη : 

 ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ, ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεληθά ησλ 

απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε Γεληθή Γξακκαηεία 
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Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζα θαζνξηζηνχλ κε κεηαγελέζηεξεο  θνηλέο 

απνθάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ. 

 δελ ππάξρεη νχηε ελδεηθηηθφο ππνινγηζκφο θφζηνπο γηα ηελ θαηαβνιή 

νδνηπνξηθψλ ζηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο πνπ ζα ππεξεηνχλ εζεινληηθά ζηα 

πνιηηηθά  γξαθεία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ησλ αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη ησλ Τπνπξγψλ (Άξζξν 24). 

Κεθάιαην Σξίην – Λνηπέο Ρπζκίζεηο επείγνληνο ραξαθηήξνο 

 Η Ο.Κ.Δ. θξίλεη ζεηηθά ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ 

θαη ηελ παξάηαζε ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ.  
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Γ. ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΝΔΟ ΆΡΘΡΟ 1 

ε ζπλέρεηα ηεο Γεληθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ζρ/λ, ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα 

εηζαρζεί λέν άξζξν ζην Κεθάιαην Πξψην πνπ ζα θαηνρπξψλεη ην πιέγκα ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Έληαμε, ζεζπίδνληαο ξεηψο ηελ επηηειηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

Τπνπξγνχ  Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα 

ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεψλ ηεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

Άξζξα 1-5 

 Δπί ησλ άξζξσλ 1-5 ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα απαιεηθζεί ν φξνο «αθξαία 

θηψρεηα» ζην θείκελν ηνπ λφκνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα νξηζηεί θαη 

εμεηδηθεπηεί ν φξνο απηφο ζε ζρεηηθή δηάηαμε ζηνλ λφκν απηφ θαη λα κελ αθεζεί  ν 

θαζνξηζκφο ηεο έλλνηαο αθξαία θηψρεηα θαη νη δηθαηνχρνη πνπ εθπνξεχνληαη εμ απηήο 

λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο δηφηη εθεί ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη εξκελεηψλ. 

Άξζξα 1-3 

 ηα άξζξα 1,2,3, ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη ν φξνο «λνηθνθπξηά» λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ φξν, «νηθνγέλεηα θαη κνλαρηθά πξόζωπα». Με απηφ ηνλ ηξφπν αίξνληαη 

ελδερφκελνη απνθιεηζκνί δηθαηνχρσλ απφ κηα αδφθηκε δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ. 

Άξζξν 1 

 Η Ο.Κ.Δ. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα πεξηπηψζεηο 

δηθαηνχρσλ πνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ππάξρεη κέινο κε αλαπεξία θαη γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο πνπ ε ζεξαπεπηηθή ηνπο αγσγή απαηηεί ζχλδεζε κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.    

Άξζξν 3 

 Η Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα δηαγξαθεί ε παξ. 2 θαη ην πεδίν ηεο λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν ξχζκηζεο ηεο ζρεηηθήο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.  

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα εμεηαζζεί εάλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ δηθαηνχρσλ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα αλαπεξίαο 

πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο. 
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Άξζξν 4 

 Σν άξζξν 4 νξίδεη φηη ζηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 1 έσο 3 δελ ππάγνληαη φζνη 

ήδε σθεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Βνεζείαο γηα ηνπο 

Απφξνπο θαη απφ ην ζεκαηηθφ ζηφρν 9 ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ. 

Η πξνζπάζεηα λα κελ αιιειεπηθαιχπηνληαη  πθηζηάκελεο δξάζεηο κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά σο πξνο  ηελ νκάδα ζηφρνπ, 

θαζψο αλ δηθαηνχρνη πνπ δηαβηνχλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο θαη είλαη 

σθεινχκελνη άιισλ δξάζεσλ, εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λνκνζρεδίνπ, 

ηφηε ίζσο ην λνκνζρέδην έπξεπε είηε λα δερζεί ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε άιιεο 

παξεκβάζεηο, είηε λα ζηνρεχζεη ςειφηεξα ζηελ θνηλσληθή ππξακίδα (π.ρ. 

ππνθαζηζηψληαο ηελ αθξαία θηψρεηα κε ηελ ζρεηηθή θηψρεηα). 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη ηε δηαγξαθή ηνπ άξζξνπ 4. 

Άξζξν 5 

 Με δεδνκέλν φηη ζα ππάξμεη δηαθνξεηηθφο βαζκφο σξηκφηεηαο θάζε 

Πξνγξάκκαηνο, ε Ο.Κ.Δ. πξνηείλεη λα πξνβιεθζεί ξεηή εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε γηα 

ηελ έθδνζε ηξηψλ απηνηειψλ ΚΤΑ (κία γηα θάζε Πξφγξακκα), ψζηε λα 

εμαζθαιηζζνχλ ζπλζήθεο θαλνληζηηθήο επειημίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

Πξνγξακκάησλ. 

 

  


