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ΔΚΘΔΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 
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Πνιηηηθώλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

Κνηλσληθή Αιιειεγγύε» 
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υνοπτική παρουσίαση σχολίων κατ’ άρθρον: 

Άρθρο 1 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ ηξία (3) ζρόιηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ηα νπνία 

επηθεληξώλνληαη (α) ζηε ζεηηθή εμέιημε θαη πξννπηηθή ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο, σο αλαπόζπαζηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δζληθνύ 

Μεραληζκνύ, (β) ζηελ ελλνηνινγηθή δηεύξπλζε ηνπ όξνπ ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, (γ) ζηελ πξνζζήθε πεξαηηέξσ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ, 

θαζώο θαη (δ) ζην ελδερόκελν δπζιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ νξγαληθνύ 

ζρεκαηηζκνύ, ιόγσ δεκνζηνλνκηθώλ δπζρεξεηώλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Σν ρέδην Νόκνπ επηδηώθεη ηνλ απνηειεζκαηηθό θαη απνδνηηθό ζπληνληζκό όισλ 

ησλ εκπιεθόκελσλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θνξέσλ, ζε θπβεξλεηηθό 

θαη απηνδηνηθεηηθό επίπεδν. Άκεζνο ζηόρνο είλαη ν καθξνπξόζεζκνο ζρεδηαζκόο 

ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο βέιηηζηεο 

πξαθηηθήο, ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην 

πεδίν ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο. Η ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ζα εληζρύζεη απνθαζηζηηθά ην ζπληνληζκό 

θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

Άρθρο 2 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ζύκθσλα κε ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζηνπο 

ζθνπνύο ζύζηαζεοηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ λα δηαηππσζεί ξεηά ε πξνεγνύκελε 

δηάγλσζε θαη δηαπίζησζε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Δίλαη βάζηκε ε σο άλσ ηνπνζέηεζε πεξί αλάγθεο λα πξνζηεζεί ξεηά ζηνπο 

επηδησθόκελνπο ζθνπνύο ε δηάγλσζε ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ σο πξνϋπόζεζε 

γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

Άρθρο 3 
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ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ δύν (2) ζρόιηα επί ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο, ηα νπνία 

επηθεληξώλνληαη ζηε δηαζαθήληζε επηκέξνπο πηπρώλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ ζηόρσλ 

ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

 

Με ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε ηίζεληαη κε ζαθήλεηα ηα όξηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ.  

 

Άρθρο 4 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ δύν (2) ζρόιηα, εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην επηθεληξώλεηαη, ρσξίο 

άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ παξνύζα δηάηαμε, ζηε δηάξζξσζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ελώ ην 

δεύηεξν εζηηάδεη ζην ξόιν ησλ αξκόδησλ γηα δεηήκαηα ΔΠΑ αξρώλ (π.ρ. Δηδηθέο 

Τπεξεζίεο) θαη ζηε ζύλδεζή ηνπο ή κε κε ηνλ νξγαληθό ζρεκαηηζκό ηνπ Δζληθνύ 

Μεραληζκνύ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Με γλώκνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ, ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο αξρέο, πνπ 

δξνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνύ 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη, εηδηθόηεξα, ζηνλ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θξίλεηαη επηηαθηηθή.  

 

Άρθρο 5 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 
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Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην «ην θπβεξλεηηθό ζπκβνύιην ζα πξέπεη λα εκπιέμεηε 

θαη ηε Γηαξθή Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο. Γελ γίλεηαη θακία 

αλαθνξά ζηνλ ξόιν θαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ελ ιόγσ Δπηηξνπήο».  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Ωο ζπιινγηθό θπβεξλεηηθό όξγαλν, ην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ζπληζηά ζεζκηθή εγγύεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Δζληθνύ 

Μεραληζκνύ.  

 

Άρθρο 6 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ δε δηαηππώζεθαλ ζρόιηα.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

 

 

Άρθρο 7 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ δύν (2) ζρόιηα, ηα νπνία επηθεληξώλνληαη ζην δήηεκα ηεο 

ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο θαη ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο 

αξκνδηόηεηεο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ηνπ Ν. 4314/2014.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Οη παξαηεξήζεηο ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. 

Γίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Πξόλνηαο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ν. 4314/2014, απαιείθνληαο 

νπνηαδήπνηε εληύπσζε αιιεινεπηθάιπςεο. Η απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ πξνϋπνζέηεη ηε ζπλέξγεηα ησλ ζεζκηθώλ 

νξγάλσλ ηνπ ΔΠΑ.  

 

Άρθρο 8 
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ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ ηξία (3) ζρόιηα, δύν εθ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά 

κε ηηο αλύπαληξεο κεηέξεο θαη ηε ρνξήγεζε επηδόκαηνο κεηξόηεηαο.Με ην ηξίην 

ζρόιην επηζεκαίλνληαη δεηήκαηα γξακκαηηθήο δηαηύπσζεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

ξύζκηζεο θαη γεληθόηεξα ζέκαηα επί ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Πέξαλ ησλ γξακκαηηθώλ παξαηεξήζεσλ, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε, ηα σο άλσ 

ζρόιηα δελ παξνπζηάδνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. 

 

 

Άρθρο 9 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ δύν (2) ζρόιηα, ηα νπνία, θαηά θύξην ιόγν, ζπλνςίδνληαη ζην πεδίν 

δξάζεο ησλ εκείσλ Δπαθήο ησλ ζπλαξκόδησλ γηα δεηήκαηα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο Τπνπξγείσλ. Γίλεηαη ιόγνο γηα δηαθαηλόκελε 

απνπζία ζπλεξγαζίαο κε ινηπέο Γεληθέο Γξακκαηείεο, θαζώο θαη γηα αζάθεηα ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ξόινπ ησλ εκείσλ Δπαθήο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Δίλαη απηνλόεην όηη ε ζπλεξγαζία κε νξγαλσηηθνύο ζρεκαηηζκνύο άιισλ 

ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ εκπεξηέρεη ηελ επαθή θαη ζπλελλόεζε κε ζεζκηθά 

όξγαλα (π.ρ. Γεληθέο Γξακκαηείεο), πνπ ππάγνληαη ζηνπο σο άλσ ζρεκαηηζκνύο. 

Πέξαλ κηαο ελδερόκελεο επαλαδηαηύπσζεο κίαο αξκνδηόηεηαο ησλ εκείσλ 

Δπαθήο, γηα ιόγνπο βέιηηζηεο θαηαλόεζεο, ην πεδίν δξάζεο ησλ εκείσλ Δπαθήο 

ησλ ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ είλαη κε ζαθήλεηα νξηνζεηεκέλν.  

 

 

Άρθρο 10 
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ΥΟΛΙΑ: 

Γελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα γηα ην πξνηεηλόκελν άξζξν.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

 

 

Άρθρο 11 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή ηεο 

πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο, δηόηη νη αξκνδηόηεηεο ησλ νξγάλσλ, πνπ δξνπλ ζην 

πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, θαζνξίδνληαη ξεηά ζην Ν. 

4314/2014 θαη, ζπλεπώο, θαηά ηνλ ζπληάθηε ηνπ ζρνιίνπ, παξέιθεη νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ αλαθνξά.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Με ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε εληζρύεηαη ν θνηλσληθόο ξόινο ησλ αξκόδησλ αξρώλ 

ηνπ Ν. 4314/2014, πνπ δξνπλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. ην πιαίζην ηεο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ, ε 

δηαβίβαζε ζηνηρείσλ από ην ΟΠ θαη ε ζπλδξνκή ησλ σο άλσ αξρώλ ζηνλ 

εθνδηαζκό θαη ζηε δηακόξθσζε δεηθηώλ, απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ρσξίο θακία πξόζεζε εξκελεπηηθήο 

επηθάιπςεο.  

 

Άρθρο 12 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ ηξία (3) ζρόιηα, ηα νπνία, θαηά θύξην ιόγν, ζπλνςίδνληαη ζηε 

ζύλζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Η πξνηεηλόκελε ζύλζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

δηακνξθώλεηαη, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θαη αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ, όπσο 
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αξκνδηόηεηαο, αληηπξνζσπεπηηθόηεηαο θαη ζπλάθεηαο πξνο ην αληηθείκελν ηνπ σο 

άλσ νξγάλνπ δηαβνύιεπζεο.   

 

Άρθρο 13 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ 

ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Σν πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο είλαη κε ζαθήλεηα νξηνζεηεκέλν.  

 

 

Άρθρο 14 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην,ζύκθσλα κε ην νπνίν είλαη εζθαικέλνο ν δηαρσξηζκόο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Κνηλσληθήο Έληαμεο από ηε Γηεύζπλζε 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Ο ξόινο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Κνηλσληθήο Έληαμεο είλαη δηαθξηηόο 

θαη ζπγθεθξηκέλνο.  

 

Άρθρο 15 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ ηξία (3) ζρόιηα, ηα νπνία, θαηά θύξην ιόγν, ζπλνςίδνληαη ζηε 

δπζδηάθξηηε θύζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ησλ Γήκσλ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 
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ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε δηάηαμε, νη αξκνδηόηεηεο ησλ θνηλσληθώλ 

ππεξεζηώλ ησλ Γήκσλ, ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ, είλαη κε ζαθήλεηα 

θαη θαζαξόηεηα νξηνζεηεκέλεο.  

 

Άρθρο 16 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθαλ ηέζζεξα (4) ζρόιηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο θαη ηα ππόινηπα ακθηζβεηνύλ ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Σα δύν πξώηα ζρόιηα δε ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν. Δπί ησλ 

ππνινίπσλ, ε ζπλδξνκή ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο εληζρύεη ηελ πιεξνθόξεζε ησλ 

πνιηηώλ, επηδησθόκελν ζθνπό ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ. 

 

Άρθρο 17 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Γελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

 

 

Άρθρο 18 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Γελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 
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Άρθρο 19 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) ζρόιην, ζύκθσλα κε ην νπνίν είλαη απαξαίηεηε ε ηερλνινγηθή 

ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ, γηα ηε βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ 

Δληαίνπ Γεσπιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Δζληθνύ Μεραληζκνύ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά 

ζην ζπληνληζκό, ζηελ παξαθνινύζεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

 

Άρθρο 20 

 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Γελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 

 

 

 

Άρθρο 21 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Γελ ππνβιήζεθαλ ζρόιηα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ: 
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Άρθρο 22 

 

ΥΟΛΙΑ: 

Τπνβιήζεθε έλα (1) άξζξν, ην νπνίν επηθεληξώλεηαη ζε δεηήκαηα εθπξνζώπεζεο 

ησλ Ρνκά.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΊ ΣΩΝ ΥΟΛΙΩΝ 

Σν σο άλσ ζρόιην δελ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ην παξόλ άξζξν.  

 

 

 


