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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 

«Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και 

Αξιολόγθςθσ των Πολιτικών Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ 

υνοχισ και άλλεσ διατάξεισ για τθν Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ» 

του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ 

 

 

Αιτιολογικι Ζκκεςθ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Εκνικόσ Μθχανιςμόσ ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των 

πολιτικών κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ 

 

 

Α. Επί τθσ αρχισ 

 

 

Ο ςχεδιαςμόσ, θ ενθμζρωςθ, θ παρακολοφκθςθ, θ αξιολόγθςθ και ο 

ςυντονιςμόσ τθσ ςυνολικισ κοινωνικισ πολιτικισ του κράτουσ για τισ ευάλωτεσ 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ και ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

διοίκθςθσ αποτελοφν προαπαιτοφμενα, προκειμζνουνα ςυντονιςτοφν 

αποτελεςματικά και να ςυλλειτουργιςουν όλοι οι ςυναρμόδιοι φορείσ ςε 

κυβερνθτικό και αυτοδιοικθτικό επίπεδο, να ενιςχυκεί ο κοινωνικόσ διάλογοσ μζςω 

των οργάνων διαβοφλευςθσ, κακϊσ και να εξαλειφκοφν φαινόμενα επικαλφψεων 

και κακοδιαχείριςθσ περιοριςμζνων κοινωνικϊν πόρων ςε ζναν εξαιρετικά κρίςιμο 

τομζα πολιτικισ (Κεφάλαιο Α’). Η παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ 

αξιολόγθςθ κα επιτρζψουν τον μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμότθσ κοινωνικισ 

προςταςίασ, τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ,τθσ καινοτομίασ και τθσ βζλτιςτθσ 
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πρακτικισ, τθν ενίςχυςθ τθσδιαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθτων πελατειακϊν 

ςχζςεων και τθσ διαφκοράσ ςτο πεδίο τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Τουσ ςκοποφσ 

αυτοφσ επιδιϊκει ο «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και 

Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» (εφεξισ 

Εκνικόσ Μθχανιςμόσ), θ ςφςταςθ και λειτουργία του οποίου κακορίηονται από το 

παρόν ςχζδιο νόμου. 

Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ προβλζπεται από τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν 

Κοινωνικι Ζνταξθ (εφεξισ ΕΣΚΕ) που εκπονικθκε το 2014, εξειδικεφτθκε και 

υπεβλικθ το δεφτερο εξάμθνο του 2015ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, που τον 

ενζκρινε. Η κεςμοκζτθςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ μζχρι τισ 31 

Δεκεμβρίου 2016 αποτελεί εκνικι υποχρζωςθ και αιρεςιμότθτα για πλθρωμζσ από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ςτο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ανεξαρτιτωσ τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ για τθ ςφςταςθ του Εκνικοφ 

Μθχανιςμοφ, είναι γεγονόσ ότι θ ςυνολικι κοινωνικι πολιτικι, ςτον τομζα τθσ 

κοινωνικισ προςταςίασ, ςτθν Ελλάδα χαρακτθρίηεται από τον κατακερματιςμό και 

τισ επικαλφψεισ των αρμοδιοτιτων, τθν ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και διαφάνειασ και 

τθν απουςία αποτελεςματικισ εποπτείασ των εκατοντάδων φορζων, που 

προςφζρουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ, ιδίωσ εκείνων του 

ιδιωτικοφ δικαίου. Αυτι θ κατάςταςθ, αςφμβατθ ςτο πλαίςιο του κράτουσ δικαίου, 

ευνοεί τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, τθν προνομοιακι μεταχείριςθ και τθ διαφκορά και 

ιςχφει ζωσ ςιμερα, παρά το γεγονόσ ότι ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ, που αποτζλεςε 

αντικείμενο διαβουλεφςεων από το 2012, αναφζρεται ρθτά ωσ «Μθχανιςμόσ για 

τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των πολιτικϊν κοινωνικισ 

ζνταξθσ» ςτισ διατάξεισ του άρκρου 18 τθσ από 31.12.2012 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Α’ 256), που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α’ 98).  

Στο ςχζδιο δράςθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ διακρίνονται με ςαφινεια τα 

τρία επίπεδα τθσ λειτουργίασ του (κυβερνθτικό, περιφερειακό και δθμοτικό), 

ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων του, θ επικοινωνία μεταξφ τουσ και τα 

αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Ειδικότερα, ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ, με το ενιαίο γεωπλθροφοριακό ςφςτθμα 

που τον διατρζχει, κα επιτρζπει ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και ςτα τρία 

επίπεδα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να ζχουν τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ, που 
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χρειάηονται, με απόλυτθ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων των 

ωφελουμζνων. Τα ςθμεία επαφισ των ςυναρμόδιων Υπουργείων, ιτοι των 10 

Υπουργείων, που εμπλζκονται με διάφορουσ τρόπουσ ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ 

πολιτικισ, με τον κεντρικό πυρινα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ κα μεριμνοφν, ϊςτε 

επικαλφψεισ αρμοδιοτιτων και τριβζσ να επιςθμαίνονται και να αίρονται.  

Τα όργανα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςτα διαφορετικά του επίπεδα (π.χ. ο 

Κεντρικόσ Πυρινασ, που ςυγκροτείται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, οι 

Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Μζριμνασ και τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια Κοινωνικισ 

Ζνταξθσ ςτισ 13 Περιφζρειεσ, οι Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ των Διμων και τα Κζντρα 

Κοινότθτασ ςτουσ Διμουσ) κα μποροφν, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ 

του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, να προςφζρουν, μζςω μίασ αμφίδρομθσ διαδικαςίασ,τθν 

κακθμερινι ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε όλθ τθν επικράτεια καιτθν υποςτιριξθ, που 

χρειάηεται κάκε υπθρεςία για το ζργο τθσ,κακϊσ και να ςυμπυκνϊνουν τα 

ςυμπεράςματά τουσ ςε προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ 

με διαφάνεια και πλιρθ γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, για τθν 

αποφυγι φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και τθ διάχυςθ κοινωνικϊν καινοτομιϊν και 

βζλτιςτων πρακτικϊν. 

Η αναμόρφωςθ και ενεργοποίθςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Κοινωνικισ 

Προςταςίασ,ωσ εκνικοφ οργάνου διαβοφλευςθσ, κακϊσ και των περιφερειακϊν και 

δθμοτικϊν επιτροπϊν διαβοφλευςθσ, κα ςυμβάλουν, ϊςτε θ κοινωνικι πολιτικι, οι 

ςτόχοι και τα αποτελζςματά τθσ να γίνουν αντικείμενο ευρείασ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ 

όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικϊν φορζων. Θα ενεργοποιθκεί ο κοινωνικόσ 

διάλογοσ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ για τθν κοινωνικι 

ζνταξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Με τθ ςφςταςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ το ελλθνικό κράτοσ 

κα αποκτιςει ζνα ιςχυρό εργαλείο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενθμζρωςθσ, τθσ 

διαφάνειασ, τθσ αμεςότθτασ, τθσ αντικειμενικότθτασ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ 

χρθςτισ διαχείριςθσ και κατανομισ των πόρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ 

προςταςίασ. Κατά τρόπο πιο αποτελεςματικό κα εποπτεφονται και κα ελζγχονται οι 

πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ, κακϊσ και άλλων φορζων, δθμόςιων και ιδιωτικϊν, που 

εμπλζκονται ςτθν πολιτικι κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, ενϊ, 
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παράλλθλα, κα αξιοποιοφνται θ εμπειρία και θ τεχνογνωςία τόςο του δθμοςίου 

τομζα όςο και των ιδιωτικϊν φορζων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. Οι 

πολίτεσ κα μποροφν με αξιοπρζπεια να κζτουν τα αιτιματά τουσ και να ζχουν 

άμεςθ ανταπόκριςθ, χωρίσ να εξαναγκάηονταινα αναηθτοφν ενδιάμεςουσ μθ 

κρατικοφσ φορείσ, προκειμζνου να τουσ παρζχονται οι υπθρεςίεσ και τα 

ωφελιματα, που δικαιοφνται.  

Οι προτεινόμενεσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Β’ επιδιϊκουν να κζςουν ζνα 

γενικό αλλά οριςμζνο πλαίςιο επί ηθτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

προνοιακϊν υπθρεςιϊν.Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ προάςπιςθ του κοινωνικοφ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ του πλθκυςμοφ, 

θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ ςτισ προνοιακζσ 

υπθρεςίεσ, θ εφρυκμθ λειτουργία και αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

κοινωνικισ φροντίδασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων φορζων, που 

παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ. 

 

 

Β. Επί των άρκρων 

 

 

Άρκρο 1 

Οριςμοί 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται ο εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ 

του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για το ςχεδιαςμό, τθν ενθμζρωςθ, το ςυντονιςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ εφαρμοηόμενων πολιτικϊν ςυναφϊν με τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Επιπλζον, 

διαςαφθνίηεται ο όροσ του Ενιαίου Γεωπλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (εφεξισ ΕΓΠΣ), 

ιτοι ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με τρία (3) μθτρϊα (ωφελοφμενων, 

ιδρυμάτων και προγραμμάτων), άρρθκτα ςυνδεδεμζνου με τθν αποτελεςματικι και 

αποδοτικι λειτουργία του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, που κα λειτουργείςτισ αρμόδιεσ 
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υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

 

 

Άρκρο 2 

Πεδίο εφαρμογισ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ διαςαφθνίηεται ο τομζασ δράςθσ και 

παρζμβαςθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. Οι πολιτικζσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

και κοινωνικισ προςταςίασ αποτελοφν τθ μζγιςτθ προτεραιότθτα.  

 

 

Άρκρο 3 

Επιχειρθςιακοί ςτόχοι 

 

 

 Στθν παροφςα διάταξθ διαλαμβάνεται ο επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ τθσ ςφςταςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για ηθτιματα 

κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ.  

 

 

Άρκρο 4 

Αρχιτεκτονικι του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ και Φορείσ Λειτουργίασ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποτυπϊνεται ο οργανικόσ ςχθματιςμόσ του 

Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςε κυβερνθτικό και αυτοδιοικθτικό επίπεδο.  

 

 

Άρκρο 5 

Κυβερνθτικό υμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ 
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 Το Κυβερνθτικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ (εφεξισ ΚΥΣΚΟΙΠ) 

αποτελεί, βάςει τθσ φφςεωσ των αρμοδιοτιτων του, το ςυλλογικό κυβερνθτικό 

όργανο, το οποίο λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ επί κεμάτων, που αφοροφν ςτον 

Εκνικό Μθχανιςμό. 

 

 

Άρκρο 6 

Κεντρικόσ Πυρινασ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ 

 

 

 Ο κεντρικόσ πυρινασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςυγκροτείται ςτθ Γενικι 

Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Για το ςκοπό αυτό, ςυνιςτϊνται θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 

Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ και θ Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.  

 

 

Άρκρο 7 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ 

 

 

 Συνιςτάται ΔιεφκυνςθΚοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ με τρεισ 

(3) οργανικζσ μονάδεσ, οι οποίεσ είναι κακ’ φλθν αρμόδιεσ για τθν εκπόνθςθ 

ςυναφϊν με τθν κοινωνικι ζνταξθ μελετϊν, τθ διαχείριςθ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, το ςχεδιαςμό πολιτικϊν και προτεραιοτιτων τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ 

για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ, τθν εποπτεία δράςεων κοινωνικισ προςταςίασ και τθν 

αξιολόγθςθ τουσ. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ αποςαφινιςθ των 

αρμοδιοτιτων και του ρόλου των νζων οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ. 
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Άρκρο 8 

Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτώχειασ 

 

 

 Συνιςτάται Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ με τρεισ (3) οργανικζσ 

μονάδεσ, οι οποίεσ είναι κακ’ φλθν αρμόδιεσ για τθν προϊκθςθ των κοινωνικϊν 

προτεραιοτιτων ςε τρεισ πυλϊνεσ πολιτικισ για τθ φτϊχεια και τθν ακραία 

φτϊχεια, το Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ και τθ διαςφνδεςι του με υπθρεςίεσ, 

κακϊσ και τθ ςφνδεςθ των ωφελοφμενων με τθν αγορά εργαςίασ. Με τθν 

προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ αποςαφινιςθ των αρμοδιοτιτων και του 

ρόλου των νζων οργανικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Φτϊχειασ.  

 

 

Άρκρο 9 

υναρμόδια Τπουργεία και θμεία Επαφισ 

 

 

 Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προςδιορίηεται ο ρόλοσ των Σθμείων Επαφισ των 

ςυναρμόδιων με πολιτικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ προςταςίασ 

Υπουργείων.  

Η πολιτικι Κοινωνικισ Ζνταξθσ αςκείται από δζκα ακόμα Υπουργεία: 

1. το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,το οποίοείναι 

αρμόδιο για το ςτρατθγικό ςχεδιαςµό και τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν ιςότθτασ των 

φφλων, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν 

και προςφφγων, 

2. το Υπουργείο Οικονοµίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςµοφ, που είναι αρµόδιογια τθ 

διαχείριςθ του ΕΣΠΑ και για προγράμματα Κοινωνικοφ Τουριςμοφ, 

3.το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευµάτων, που αναπτφςςει 

προγράµµατα διευκόλυνςθσ τθσ πρόςβαςθσ των παιδιϊν ευάλωτων οµάδων του 

πλθκυςµοφ ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και ενθλίκων ςε ςχολεία δεφτερθσ ευκαιρίασ,  
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4. το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,που είναι 

αρµόδιο για το ςχεδιαςµό και τθν ανάπτυξθ των αναγκαίων δράςεων και 

πρωτοβουλιϊν για τθν προάςπιςθ και προαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 

5.το Υπουργείο Υγείασ, ςτο πεδίο τθσ διατιρθςθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ των 

πολιτϊν, τόςο των αςφαλιςμζνων ςε φορείσ Υγείασ όςο και των αναςφάλιςτων, 

6. το Υπουργείο Πολιτιςμοφ, που μεριμνά για τθν πρόςβαςθ ευάλωτων ομάδων ςε 

Μουςεία, Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ κ.λπ. 

7.το Υπουργείο Οικονοµικϊν, που χρθματοδοτεί ι επιχορθγεί δράςεισ κοινωνικισ 

προςταςίασ οικογενειϊν µε χαµθλά ειςοδιµατα, 

8. το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,που εφαρμόηει προγράμματα, όπωσ 

το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και το «Τιμολόγιο Υπθρεςιϊν Αλλθλεγγφθσ», 

9. το Υπουργείο Υποδοµϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, που είναι αρµόδιο για τθν 

δωρεάν ι με μειωμζνο κόμιςτρο μετακίνθςθ των φοιτθτϊν και των πολυτζκνων ςτο 

ςυγκοινωνιακό δίκτυο και 

10.το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίµων, που εφαρµόηει πρόγραµµα 

δωρεάν διανοµισ τροφίµων ςε απόρουσ και προωκεί τθν κατανάλωςθ 

οπωροκθπευτικϊν ςτα ςχολεία. 

 

 

Άρκρο 10 

Εποπτευόμενοι φορείσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ ςκοπείται θ ανάδειξθ τθσ ςυμβουλευτικισ και 

τεχνικισ υποςτιριξθσ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, που 

δφνανται να παρζχουν το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το Εκνικό 

Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ 

Εργατικοφ Δυναμικοφ, φορείσ, που τελοφν υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  
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Άρκρο 11 

Θεςμικά όργανα του ΕΠΑ 

 

 

 Με τθν παροφςα ρφκμιςθ κατοχυρϊνεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ κεςμικϊν 

οργάνων και υπθρεςιϊν, που δρουν ςτο πλαίςιο του ΕΣΠΑ και διακζτουν εμπειρία 

και τεχνογνωςία ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

και κοινωνικισ προςταςίασ.  

 

 

Άρκρο 12 

Εκνικι Επιτροπι Κοινωνικισ Προςταςίασ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ διάταξθ επιδιϊκονται θ αναςφνκεςθ τθσ Εκνικισ 

Επιτροπισ Κοινωνικισ Προςταςίασ, ωσ γνωμοδοτικοφ οργάνου, και θ εξειδίκευςθ 

των ςτόχων τθσ ςτο πλαίςιο καταγραφισ και αξιολόγθςθσ πολιτικϊν κοινωνικισ 

ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. Ενιςχφεται ο κοινωνικόσ διάλογοσ και 

ενεργοποιοφνται όλοι οι εμπλεκόμενοι ςε κζματα κοινωνικισ προςταςίασ φορείσ, 

δθμόςιοι και ιδιωτικοί.  

 

 

Άρκρο 13 

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ Περιφζρειασ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ διαςαφινιςθ του ζργου και 

των δράςεων τθσ αρμόδιασ κοινωνικισ υπθρεςίασ τθσ κάκε Περιφζρειασ ςτο 

πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθ χάραξθ και εφαρμογι 

προνοιακϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ ςε 

περιφερειακό επίπεδο.  
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Άρκρο 14 

Περιφερειακό Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ 

 

 

Με τθν παροφςα ρφκμιςθ προτείνεται θ ςφςταςθ και λειτουργία δεκατριϊν 

(13) Περιφερειακϊν Παρατθρθτθρίων, ζνα ςτθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ, με βαςικι 

αποςτολι τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των ςτόχων τθσ ΕΣΚΕ, όπωσ αυτοί 

εξειδικεφονται ςτο πλαίςιο των Περιφερειακϊν Στρατθγικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ, 

κακϊσ και τθν αποτφπωςθ των χωρικϊν διαςτάςεων τθσ φτϊχειασ και του 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια ςυνιςτοφν 

αναπόςπαςτο τμιμα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςε περιφερειακό επίπεδο.  

 

 

Άρκρο 15 

Διευκφνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου 

 

 

 Η προτεινόμενθ ρφκμιςθ διαςαφθνίηει τισ αρμοδιότθτεσ και δράςεισ των 

αρμόδιων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των Διμων ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Μθχανιςμοφ για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν προγραμμάτων ςε τοπικό επίπεδο.  

 

 

Άρκρο 16 

Κζντρα Κοινότθτασ 

 

 

 Με τθν ενςωμάτωςθ των Κζντρων Κοινότθτασ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του 

Εκνικοφ Μθχανιςμοφ επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ενόσ τοπικοφ ςθμείου αναφοράσ για 

τθν υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και διαςφνδεςθ των πολιτϊν με όλα τα κοινωνικά 

προγράμματα και υπθρεςίεσ, που υλοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Τα 

Κζντρα Κοινότθτασ ενςωματϊνουν τα Γραφεία Διαμεςολάβθςθσ του Δικτφου Δομϊν 
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για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, κακϊσ και τισ 

λειτουργίεσ εξειδικευμζνων κζντρων για ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.  

 

 

Άρκρο 17 

Περιφερειακι και Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ 

 

 

 Ωσ γνωμοδοτικά όργανα, θ Περιφερειακι και Δθμοτικι Επιτροπι 

Διαβοφλευςθσ ςυμβάλλουν ενεργά ςτθν προϊκθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου ςε 

αυτοδιοικθτικό επίπεδο. Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποτυπϊνεται θ δράςθ 

τουσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.  

 

 

Άρκρο 18 

Εργαλεία αξιολόγθςθσ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ μεκοδολογία και ςφςτθμα δεικτών 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ κακορίηεται ενδεικτικι μεκοδολογία 

αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ από τθν πλευρά των 

αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικϊν Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Ζνταξθσ. Επιπλζον, κατοχυρϊνεται «Σφςτθμα Κοινϊν Δεικτϊν», ωσ απαραίτθτο 

εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ, το ςυντονιςμό και τθν εκτίμθςθ τθσ Εκνικισ 

Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ.  

 

 

Άρκρο 19 

Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα 

 

 



 12 

 Με τθν παροφςα ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ κεςμικι κατοχφρωςθ του 

ψθφιακοφ πυλϊνα του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, ιτοι του Ενιαίου Γεωπλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ (ΕΓΠΣ) και τριϊν ενιαίων μθτρϊων ωφελοφμενων κοινωνικϊν 

επιδομάτων, φορζων άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ και προγραμμάτων κοινωνικισ 

προςταςίασ, ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ωσ αναπόςπαςτο εργαλείο του Εκνικοφ 

Μθχανιςμοφ, το ΕΓΠΣ αναπτφςςεται και λειτουργεί ςε ςυμφωνία με τθν κείμενθ 

νομοκεςία περί δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.   

 

 

Άρκρο 20 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ ομαλι μετάβαςθ και άςκθςθ 

των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων από τισ νζα Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Πρόνοιασ.  

 

 

Άρκρο 21 

Πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ» 

 

 

 Με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ επιδιϊκεται θ κεςμικι κατοχφρωςθ του 

πλθροφοριακοφ ςφςτθματοσ «e-pronoia για τον πολίτθ», που ςυςτινεται ςτο 

Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). Με τθν υπ’ αρικμ. Π2α/Γ.Π.:οικ 

59597 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Β’ 

1528/27.6.2011) ανατζκθκε, κατόπιν νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ (άρκρο 6 παρ. 

2Α του Ν. 3106/2003, Αϋ30), ςτο ΕΚΚΑ θ αρμοδιότθτα καταγραφισ, 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των δράςεων των φορζων κοινωνικισ 

φροντίδασ, κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και προςταςίασ, κακϊσ και των ωφελοφμενων 

από τουσ φορείσ αυτοφσ, με ςτόχο τθν θλεκτρονικι ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ 
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των πολιτϊν, τθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των φορζων και των εφαρμοηόμενων 

δράςεων και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ του τομζα τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ. Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ είναι θ νόμιμθ και 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω ανατεκείςασ αρμοδιότθτασ, μζςω τθσ 

ςφςταςθσ και λειτουργίασ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.  

 

 

Άρκρο 22 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

 

 Προβλζπεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου.  

 

 

 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

Παναγιώτθσ Κουρουμπλισ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Γεώργιοσ τακάκθσ 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

Νικόλαοσ Φίλθσ 
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ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Νικόλαοσ Παραςκευόπουλοσ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

Γεώργιοσ Κατροφγκαλοσ 

 

 

 

 

ΤΓΕΙΑ 

Ανδρζασ Ξανκόσ 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

Αριςτείδθσ-Νικόλαοσ-Δθμιτριοσ Μπαλτάσ 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ευκλείδθσ Σςακαλώτοσ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Παναγιώτθσ κουρλζτθσ 

 

 

 

 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 

Χριςτοσ πίρτηθσ 

 

 

 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Ευάγγελοσ Αποςτόλου 

 

 

 

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

Χριςτόφοροσ Βερναρδάκθσ 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

Θεανώ Φωτίου 
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ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

Ουρανία Αντωνοποφλου 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γεώργιοσ Χουλιαράκθσ 

 

 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

Αλζξανδροσ Χαρίτςθσ 

 

 

 

 

 

 

 


