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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των
Πολιτικών Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ

Άρκρο 1
Οριςμοί

1. Ωσ«Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των
Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ» (εφεξισ Εκνικόσ
Μθχανιςμόσ), ορίηεται ο ενιαίοσ οργανικόσ ςχθματιςμόσ για το ςχεδιαςμό, τθν
ενθμζρωςθ, το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ καιτθν αξιολόγθςθ οριηόντιων
ςυνεκτικϊν πολυτοµεακϊν πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ
από το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
και τα ςυναρµόδια Τπουργεία, χωρίσ, ωςτόςο, να αναιρείται θ αυτονομία τουσ ωσ
προσ τθν υλοποίθςθ, τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των ωσ άνω πολιτικϊν.
2. Ωσ «Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα» (εφεξισ ΕΓΠ) νοείται το πλθροφοριακό
ςφςτθμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςτο οποίο καταχωρίηονται τα δεδομζνα, οι
αναφορζσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, που αφοροφν ςε πολιτικζσ κοινωνικισ
ζνταξθσ, κοινωνικισ προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ. Η παρακολοφκθςθ των
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κοινωνικϊν πολιτικϊν, των προτεραιοτιτων τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν
Κοινωνικι Ζνταξθ (εφεξισ ΕΚΕ) και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυναφϊν
παρεμβάςεωνδιενεργείται ςε κυβερνθτικό και αυτοδιοικθτικό επίπεδο με τθ
ςφςταςθ και λειτουργία του ΕΓΠ, ωσ αναπόςπαςτου τμιματοσ του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ.

Άρκρο 2
κοπόσ ςφςταςθσ

Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ:
α. ςυντονίηει τθ χάραξθ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ,
β. παρακολουκεί και αξιολογεί τθν εφαρμογι τουσ,
γ. προςδιορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ µε βάςθ τισ
εκάςτοτε ζκτακτεσ ανάγκεσ,
δ.ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ, διαφάνειασ, αποδοτικότθτασ και
αποτελεςµατικότθτασ του ςυςτιµατοσ κοινωνικισ προςταςίασ,
ε. τεκμθριϊνει και εξειδικεφειπολιτικζσ και δράςεισ, µε γνϊµονα τα ςωρευτικά
χαρακτθριςτικά των ατόµων, που βρίςκονται ςε κίνδυνο φτϊχειασ,ακραίασ
φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και
ςτ. ςχεδιάηει, εποπτεφει και αξιολογεί το κεςμικό πλαίςιο τθσ πλιρουσ εκνικισ
εφαρμογισ του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ.

Άρκρο 3
Επιχειρθςιακοί ςτόχοι

Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ είναι οι κάτωκι
α. Η κεμιτι, νόμιμθ και πρόςφορθ διαχείριςθ, διάδοςθ και κάκε άλλθσ μορφισ
διάκεςθ τθσ πλθροφορίασαπό το κυβερνθτικό ζωσ το αυτοδιοικθτικό επίπεδο και
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αντίςτροφα, μζςωτου ΕΓΠ,για τθ χάραξθ οριηόντιων πολιτικϊν και τθ λιψθ
αναγκαίων µζτρων.
β. Η χάραξθ τοπικϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν, ςτθ βάςθ των αρχϊν και των
προτεραιοτιτων τθσ ΕΚΕ, λαµβάνοντασ υπόψθ τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ
ανάγκεσ, τισ οριηόντιεσ εκνικζσ πολιτικζσ, τισ παραλείψεισ και τα κενά,όπου
διαπιςτϊνονται.
γ. Η εκπόνθςθ ςτοχευµζνων ρυκμίςεων για τθν κοινωνικι ζνταξθ και ςυνοχι.
δ. Η εξομάλυνςθ ςυντονιςτικϊν και επικοινωνιακϊν δυςχερειϊν µεταξφ φορζων
κοινωνικισ πολιτικισ ςε όλα τα πεδία τθσ δθμόςιασ πολιτικισ (π.χ. απαςχόλθςθ,
κοινωνικι

φροντίδα,

εκπαίδευςθ,

κατάρτιςθ),

ςφγχυςθσ

ι

επικάλυψθσ

αρµοδιοτιτων και αςυµβατότθτασ των εφαρµοηόµενων πολιτικϊν.
ε. Η αξιολόγθςθ τθσ πορείασ εφαρµογισ τθσ ΕΚΕ και θ διάχυςθ των
αποτελεςμάτων τθσ.
ςτ. Η χρθςτι δθμοςιονομικι διάκεςθ και διαχείριςθ των ςυναφϊν με τθν κοινωνικι
πολιτικι, εκνικϊν και κοινοτικϊν, πόρων.
η.Η δίκαιθ χωρικι κατανομι κοινωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν ςε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.
θ. Η κατοχφρωςθ διακριτϊν ρόλων και δράςεων των κεςμικϊν φορζων, που
ςχεδιάηουν και υλοποιοφν τθν πολιτικι τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
κ. Η διαβοφλευςθ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν ςε κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ.

Άρκρο 4
Αρχιτεκτονικι του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ και Φορείσ Λειτουργίασ

1. Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ ςυγκροτείται και λειτουργεί ςε δφο επίπεδα, κυβερνθτικό
και αυτοδιοικθτικό.
2. Οι φορείσ λειτουργίασ ςε κυβερνθτικό επίπεδο είναι οι εξισ
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α.θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και θ Διεφκυνςθ
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Τπουργείου
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
β.φορείσ εποπτευόμενοι από το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ιτοιτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το Εκνικό
Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ
Εργατικοφ Δυναμικοφ,
γ.τα ςυναρμόδια για κζματα κοινωνικισ προςταςίασ Τπουργεία με τα αντίςτοιχα
θμεία Επαφισ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο άρκρο 9 του παρόντοσ νόμου,
δ.τα κεςµικά όργανα, που δρουν ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου
Αναφοράσ (εφεξισ ΕΠΑ) και ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, ιτοι θ Ειδικι
Τπθρεςία υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ Δράςεων ΕυρωπαϊκοφΚοινωνικοφ
Σαμείου (εφεξισ ΕΤΕΚΣ), Επιτελικζσ Δομζσ, Επιτροπζσ Παρακολοφκθςθσ και
Διαχειριςτικζσ Αρχζσ του Ν. 4314/2014 (Α’ 265), και
ε.θ Εκνικι Επιτροπι Κοινωνικισ Προςταςίασ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 12 του
παρόντοσ νόμου,
3. Οι φορείσ λειτουργίασ ςε αυτοδιοικθτικό επίπεδο είναι οι εξισ
α.οι Διευκφνςεισ Κοινωνικισ Μζριμνασ των Περιφερειϊν,
β.τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια Κοινωνικισ Ζνταξθσ,
γ.οι Διευκφνςεισ Κοινωνικισ Προςταςίασ των Διμων,
δ.τα Κζντρα Κοινότθτασ,
ε. θ Περιφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ (άρκρο 178 του Ν. 3852/2010, Α’ 87) και
ςτ. θ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ (άρκρο 76 του Ν. 3852/2010, Α’ 87).

Άρκρο 5
Κυβερνθτικό υμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ

1. Σο Κυβερνθτικο υμβοφλιο Κοινωνικισ Πολιτικισ (εφεξισ ΚΤΚΟΙΠ), βάςει τθσ
φφςεωσ των προβλεπόμενων αρμοδιοτιτων του (38/2.11.2015 Πράξθ Τπουργικοφ
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υμβουλίου, Α’ 137), και ςτο πλαίςιο του ρόλου του, ωσ ςυλλογικοφ κυβερνθτικοφ
οργάνου,λαμβάνει τισ τελικζσ αποφάςεισ για όλα τα κζματα, που αφοροφν ςτθ
χάραξθ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ προςταςίασ, κατόπιν
ειςιγθςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιου για κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
Εξαιροφνται τα κζματα, που παραπζμπονται από τον Πρωκυπουργό ςτο Τπουργικό
ι ςτο Κυβερνθτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου
2 του ΠΔ 63/2005 (Α’ 98) και του άρκρου 2 τθσ 2/6.2.2015 Πράξθσ Τπουργικοφ
υμβουλίου (Α’ 24).
2. Για τισ ανάγκεσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςτισ ςυνεδριάςεισ του ΚΤΚΟΙΠ
μετζχουν, εφόςον κλθκοφν από τον Πρόεδρό του, οι ςυναρμόδιοι για κζματα
κοινωνικισ ζνταξθσ Τπουργοί, Αναπλθρωτζσ Τπουργοί, Τφυπουργοί κ.α., ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 τθσ 38/2.11.2015 Πράξθσ
Τπουργικοφ υμβουλίου.

Άρκρο 6
Κεντρικόσ Πυρινασ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ

1. το τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 36 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180) προςτίκενται οι
περίπτωςεισ δ’ και ε’, ωσ εξισ:
«δ) Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ.
ε) Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ».
2. Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και θ Διεφκυνςθ
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειαστθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Τπουργείου
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ ορίηονται ςτα
άρκρα 7 και 8 του παρόντοσ νόμου, αντιςτοίχωσ, αποτελοφν τον κεντρικό πυρινα
του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ.

Άρκρο 7
5

Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ

1. Μετά το άρκρο 39 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180), προςτίκεται άρκρο 39Α, ωσ
ακολοφκωσ:
«Άρκρο 39Α
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ.
1. Ο επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ
υνοχισ είναι ο ςυντονιςμόσ και θ αξιολόγθςθ των πολιτικϊν για τθν κοινωνικι
προςταςία, τθν κοινωνικι ςυνοχι και γενικότερα όλων των πολιτικϊν, που
αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και ςτθν καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
2. Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ ςυγκροτείται από τισ
ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ
α. Σμιμα χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ.
β. Σμιμα Παρακολοφκθςθσ.
γ.Σμιμα Σεκμθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.
3.α. Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ:
αα. Η επεξεργαςίακαι ειςιγθςθ προτάςεων µζτρων και πολιτικϊν για τθν
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ευάλωτων οµάδων του πλθκυςµοφ προσ τον
Αναπλθρωτι

Τπουργό

Εργαςίασ,

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ

και

Κοινωνικισ

Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
αβ. Η υποςτιριξθτων αρμόδιων υπθρεςιϊν των Περιφερειϊν κατά τθ διαδικαςία
κατάρτιςθσ και εναρμόνιςθσ των περιφερειακϊν ςτρατθγικϊν,βάςει των αρχϊντθσ
ΕΚΕ (ζλεγχοσ ςυµβατότθτασ).
αγ. Η προϊκθςθ τθσ οριηόντιασ και κάκετθσ δικτφωςθσ φορζων, που ςχετίηονται
άµεςα µε τθν εφαρµογι των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, και θ διοργάνωςθ
ςυναντιςεων εργαςίασ, οµάδων διαβοφλευςθσ, θµερίδων ανταλλαγισ καλϊν
πρακτικϊν, εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ µεγάλθσ εµβζλειασ, κ.λπ.
αδ. Ο προςδιοριςμόσ και ςχεδιαςμόσ του εφρουσ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν,
που κρίνονται απαραίτθτα για τθν παρακολοφκθςθ των διαςτάςεων του
κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και τθν εφαρµογι τθσ Εκνικισ τρατθγικισ.
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αε. Η διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ και θ ειςιγθςθ λιψθσ των αναγκαίων
µζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςµατικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
υλοποιοφµενων παρεµβάςεων ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό επίπεδο.
αςτ. Η ςυμμετοχι ςε διεκνι φόρα, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ, µε ςκοπό τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και καλϊν πρακτικϊν, που ςυµβάλλουν ςτθ διαµόρφωςθ
και παρακολοφκθςθ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ.
αη. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ειςιγθςθ ςυςτθμάτων και µεκόδων µζτρθςθσ τθσ
αποτελεςµατικότθτασ,

τθσ

αποδοτικότθτασ

και

των

επιπτϊςεων

των

εφαρµοηόµενων πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ (διαδικαςίεσ, κανονιςµόσ µζτρθςθσ
και αξιολόγθςθσ, δείκτεσ κλπ.).
αθ. Η διαμόρφωςθ των κατάλλθλων δεικτϊν αποτελεςµατικότθτασ, που επιτρζπουν
να εκτιµθκεί ο βακµόσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ΕΚΕ, κακϊσ και δεικτϊν
αποδοτικότθτασ, που ςυςχετίηουν το κόςτοσ πραγµατοποίθςθσ µε τισ εκροζσ των
δράςεων.
ακ. Η ςυνεργαςία µε τισ αρµόδιεσ αρχζσ του ΕΠΑ και τουσ φορείσ υλοποίθςθσ
πολιτικϊν και µζτρων κοινωνικισ ζνταξθσ για τθν ενςωµάτωςθ των δεικτϊν ςτισ
διαδικαςίεσ µζτρθςθσ.
αι. Η ςυλλογι ςτοιχείων και δεδοµζνων, που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και
αποτελεςµατικότθτα των επιµζρουσ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςτθν
επίτευξθ των ςχετικϊν ςτόχων τουσ, θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, θ
επεξεργαςία των ςτοιχείων και θ ζκδοςθ ενθµερωτικϊν αναφορϊν.
αια. Ο εντοπιςμόσ των βζλτιςτων πρακτικϊν αποτελεςµατικισ και αποδοτικισ
εφαρµογισ ρυκμίςεων ι διαφορετικϊν πολιτικϊν ζνταξθσ.
αιβ. Η ειςιγθςθ, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ µζτρων για τθ διαρκι βελτίωςθ
τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςµατικότθτασ των εφαρµοηόµενων πολιτικϊν.
β. Αρμοδιότθτεσ τουΣμιματοσ Παρακολοφκθςθσ:
βα. Η ςυνεργαςία µε οµάδεσ εργαςίασςυναρμόδιων Τπουργείων για τθν ανάπτυξθ
ςυνεκτικϊν πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ
τουσ.
ββ.Η παροχι τεχνογνωςίασ ςτισ αρµόδιεσ υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν για τθ
διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εφαρµογισ περιφερειακϊν
ςτρατθγικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ.
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βγ.Η ςυμβολι ςτο ςυντονιςμό τθσ εφαρµογισ των κοινωνικϊν πολιτικϊν,
µεριµνϊντασ για τθν αποφυγι αλλθλοεπικαλφψεων και ςφγχυςθσ αρμοδιοτιτων.
βδ.Η ςυνεργαςία µε εκνικοφσ, περιφερειακοφσ και τοπικοφσ φορείσ για το
ςυντονιςµό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρµογισ τθσ ΕΚΕ και θ οργάνωςθ
ςυναντιςεων εργαςίασ, επιτόπιων επιςκζψεων, διαβουλεφςεων, κ.λπ., µε ςκοπό
των προϊκθςθ κεµάτων, που άπτονται τθσ εφαρμογισ τθσ ΕΚΕ.
βε.Η προϊκθςθ του κοινωνικοφ διαλόγου – διαβοφλευςθσ µε κοινωνικοφσ εταίρουσ
και τθν κοινωνία των πολιτϊν.
βςτ. Η διενζργεια, όποτε κρίνεται ςκόπιµο, επιτόπιων ερευνϊν και επιςκζψεων ςτο
πεδίο, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ επιµζρουσ παρεµβάςεων και τθν
εκτίµθςθ των επιπτϊςεϊν τουσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ των δεικτϊν
κοινωνικισ ζνταξθσ.
βη. Η ςυνεργαςία µε όλουσ τουσ ςυναρµόδιουσ φορείσ, που είναι υπεφκυνοι για τθν
τροφοδότθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ µε ςτοιχεία, προκειµζνου να
προςδιοριςτοφν, από κάκε οργανιςµό, τα εξουςιοδοτθμζναπρόςωπα για τθν
τροφοδότθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ µε ςτοιχεία.
βθ.Η παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τροφοδότθςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ
µε ςτοιχεία και θ μζριμνα για τθν πιςτι τιρθςθ του πλαιςίου ςυγκζντρωςισ τουσ
από όλουσ τουσ ςυναρµόδιουσ φορείσ.
βκ.Η επεξεργαςία ςτοιχείων και δεδοµζνων, που αναφζρονται ςτα παραγόµενα
αποτελζςµατα, ςτθν αποδοτικότθτα και αποτελεςµατικότθτα των επιµζρουσ
παρεµβάςεων και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν, ειδικϊν και γενικϊν, ςτόχων τθσ
ΕΚΕ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν ενθµερωτικϊν αναφορϊν.
βι.Η παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ αποτελεςµατικότθτασ και αποδοτικότθτασ
τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, ο εντοπιςμόσ των αποκλίςεων από τουσ εκνικοφσ
ςτόχουσ, των κακυςτεριςεων και των εµποδίων ςτθν εξζλιξθ κάκε προτεραιότθτασ
τθσ τρατθγικισ, κακϊσ και θ πρόταςθ των κατάλλθλων διορκωτικϊν µζτρων.
βια.Η ςφνταξθκαι υποβολιεκκζςεων προόδου και αναφορϊν προσ τον Αναπλθρωτι
Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο
για κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
γ. Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Σεκμθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων:
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γα. Η ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων, που άπτονται όλων των διαςτάςεων του
κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και τθσ υλικισ αποςτζρθςθσ (ειςόδθµα - φτϊχεια,
απαςχόλθςθ- ανεργία, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτζγαςθ, υγεία και κοινωνικι
φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.).
γβ. Η ςυλλογικαι επεξεργαςία ςτοιχείων, που άπτονται τθσ εφαρµογισ των
πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΚΕ, των αποτελεςµάτων και
επιπτϊςεϊν τουσ.
γγ. Η υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςµοφ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ
και θ τεκµθριωµζνθ λιψθ αποφάςεων, µζςω τθσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ του
ςυνόλου των δεδοµζνων.
γδ.

Η

ςυγκζντρωςθ

και

τεκµθρίωςθ

τθσ

αναγκαίασ

τεχνογνωςίασ

και

πλθροφόρθςθσγια τθ διαµόρφωςθ των προγραµµάτων κοινωνικισ ζνταξθσ (π.χ.
κεµατικζσ µελζτεσ, νοµοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο ςυναφζσ με ηθτιματα
ευάλωτων ομάδων, κ.λπ.).
γε. Η ειςιγθςθ κεςµικϊν και κανονιςτικϊν ρυκµίςεων, που ςυµβάλλουν ςτθν
εφαρµογι τθσ ΕΚΕ.
γςτ. Η μζριμνα, ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά τμιματα, για τθ διενζργεια ερευνϊν ι
µελετϊν για τθ διάγνωςθ αναγκϊν και τθν ιεράρχθςθ πολιτικϊν και µζτρων,
ςφµφωνα µε τισ αρχζσ τθσ ΕΚΕ.
γη. Ο ςχεδιαςμόσ των απαιτιςεων, προδιαγραφϊν και λειτουργιϊν του ενιαίου
γεωπλθροφοριακοφ

ςυςτιµατοσ

του

Εκνικοφ

Μθχανιςμοφ

υντονιςμοφ,

Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
Κοινωνικισ υνοχισ, κακϊσ και των διαφόρων µθτρϊων και βάςεων δεδοµζνων.
γθ. Η ςυνεργαςία µε αρμόδιουσ φορείσ, προκειµζνου να προςδιοριςτεί θ µορφι και
ο τρόποσ ειςαγωγισ πλθροφοριϊν, αναφορϊν και δεδομζνων ςτο ενιαίο
γεωπλθροφοριακό ςφςτθµα.
γκ. Η μζριμνα για τθν ανάπτυξθ του ενιαίου γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιµατοσ, των
µθτρϊων και βάςεων δεδοµζνων και τθ διαςφνδεςι του µε άλλα ςυςτιµατα και
ψθφιακζσ δομζσ.
γι. Η μζριμνα για τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και τεχνικι υποςτιριξθ, ςυντιρθςθ,
ανανζωςθ και αναβάκµιςθ των εγκατεςτθµζνων εφαρµογϊν (λειτουργικά
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ςυςτιµατα, βάςεισ δεδοµζνων, κ.λπ.) και των υποδοµϊν, που απαιτοφνται για τθν
οµαλι λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθµάτων.
για. Η μζριμνα για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ ςυςτθµάτων επικοινωνιϊν και των
απαιτοφμενων υποδοµϊν για τθν οµαλι λειτουργία των πλθροφοριακϊν
ςυςτθµάτων και τθ διαςφνδεςθ µε άλλουσ φορείσ.
γιβ. Η εφαρμογι πολιτικϊν αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθµάτων.
γιγ. Η υποβολι προτάςεων για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Εκνικοφ Μθχανιςµοφ ςε
εξοπλιςµό πλθροφορικισ (π.χ. λογιςµικό) και επικοινωνιϊν.
γιδ. Η ςυνεργαςίαµε υπθρεςίεσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι ςυναρμόδιων Τπουργείων, κρατικοφσ οργανιςµοφσ,
αρµόδιεσ Διευκφνςεισ των Περιφερειϊν ι Διµων και των υπθρεςιϊν τουσ, δοµζσ
κοινωνικισ

ζνταξθσ

επιχειρθςιακϊν

και

κοινωνικισ

προγραµµάτων,

αλλθλεγγφθσ,

επιτελικζσ

δοµζσ

διαχειριςτικζσ
ΕΠΑ,

αρχζσ

επιτροπζσ

παρακολοφκθςθσ Επιχειρθςιακϊν Προγραµµάτων, φορείσ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν».
2. Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Πρόνοιασ ςυγκεντρϊνει τισ εκκζςεισ και τισ ειςθγιςεισ των τμθμάτων τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου και, βάςει αυτϊν, διαμορφϊνει
προτάςεισ προσ τον Αναπλθρωτι Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. υντάςςει
και υποβάλλει προσ ζγκριςθ,μζςω του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιου για κζματα
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,ςτο ΚΤΚΟΙΠ ςχζδιο ετιςιασ ζκκεςθσ για τθν πορεία
εφαρμογισ τθσ ΕΚΕ, κακϊσ και για τα αποτελζςματα και τθν κατάςταςθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ ςτθν Επικράτεια. Κατόπιν ζγκριςθσ του από το ΚΤΚΟΙΠ, το
ςχζδιο του προθγοφμενου εδαφίουαποτελεί τθν ετιςια ζκκεςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και
διαβιβάηεται ςτθ Βουλι των Ελλινων.
3.υνιςτϊνται δεκαεννζα(19)οργανικζσ κζςεισ τακτικοφ (μόνιμου ιμε ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου) προςωπικοφ των Σμθμάτων τθσ
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ, μία εκ των οποίων
αποτελεί κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ. τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
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Κοινωνικισ

υνοχισ

προΐςταται

υπάλλθλοσ

κατθγορίασ

ΠΕ

Διοικθτικοφ-

Οικονομικοφ.
4. Οι οργανικζσ κζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κατανζμονται κατά
κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα, ωσ ακολοφκωσ:
α. Σμιμα χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ:
Δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ τατιςτικισ ι Μακθµατικϊν ι εφαρµοςµζνων
Μακθτικϊν ι ςυναφοφσ κατεφκυνςθσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ, μία (1) κζςθ κατθγορίασ
ΠΕ Οικονοµικϊν ι Κοινωνικϊν ι Πολιτικϊν Επιςτθµϊν και δφο (2) κζςεισκατθγορίασ
ΠΕ Νομικϊν Επιςτθμϊν. Μία εκ των ωσ άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ Προϊςταμζνου
Σμιματοσ.
β. Σμιμα Παρακολοφκθςθσ:
Δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Οικονοµικϊν ι Κοινωνικϊν ι Πολιτικϊν Επιςτθµϊν ι
Οικονοµικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν,
τρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Δθµόςιασ Διοίκθςθσ ι Νοµικϊν Επιςτθµϊν και μία
(1) κζςθ, κατθγορίασ ΠΕ Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διεκνϊν και
Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ι Οικονοµικϊν Επιςτθµϊν ι Διοικθτικισ Επιςτιµθσ και
Σεχνολογίασ.Μία εκ των ωσ άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
γ.Σμιμα Σεκµθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων:
Μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΠΕ τατιςτικισ ι Μακθµατικϊν ι Εφαρµοςµζνων
Μακθματικϊν ι ςυναφοφσ κατεφκυνςθσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ, τρεισ (3) κζςεισ
κατθγορίασ ΠΕ Κοινωνικϊν ι Πολιτικϊν Επιςτθµϊν ι ςυναφοφσ κατεφκυνςθσ τθσ
κατθγορίασ ΠΕ και τρεισ (3) κζςεισ, για τισ οποίεσ απαιτείται πτυχίο ι δίπλωµα
Πλθροφορικισ, τθσ κατθγορίασ ΠΕ.Μία εκ των ωσ άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ
Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
5. Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ
υνοχισ, όπωσ προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο, ςτελεχϊνονται ςφμφωνα με τισ
διατάξειστου Ν. 2190/1994 (Αϋ28), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Σα προςόντα διοριςμοφ
ςτισ κζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηονται από το ΠΔ 50/2001 (Α'
39)και από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ για τον κακοριςμό των προςόντων
διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα. τισ κζςεισ
κατθγορίασ ΠΕ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου διορίηονται και απόφοιτοι τθσ
Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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6.Σα Σμιματατθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ δφναται
να ςτελεχϊνονται με απόςπαςθ μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων με ςχζςθ
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου από Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ εντόσ
εξαμινου από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων
διατάξεων και με κοινοποίθςθ ςτθν υπθρεςία του υπαλλιλου και ςτο αρμόδιο
τμιμα

περί

αποςπάςεων

του

Τπουργείου

Εςωτερικϊν

και

Διοικθτικισ

Αναςυγκρότθςθσ. Η διάρκεια τθσ απόςπαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο (2)
ζτθ ςυνολικά. Είναι δυνατι θ παράταςθ για ιςόχρονο διάςτθμα, εφόςον θ ςχετικι
υπθρεςιακι ανάγκθ αιτιολογείται επαρκϊσ. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπϊμενων
υπαλλιλων λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ
υπθρεςίασ των Προϊςταμζνων των Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και Κοινωνικισ υνοχισςυνυπολογίηεται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων
Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
7. Σο τακτικό προςωπικό των Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
Κοινωνικισ υνοχισ, όπωσ ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, υπάγεται ωσ προσ τθν
υπθρεςιακι του κατάςταςθ ςτθν κείμενθ νομοκεςία περί δθμοςίων υπαλλιλων.
8. Οι πράξεισ απόςπαςθστθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου διενεργοφνται με κοινι
απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ.
9. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόςπαςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ

άρκρου,

ηθτιματα

αποδοχϊν

των

αποςπαςμζνωνυπαλλιλων

κακορίηονται, βάςει του Ν. 4354/2015 (Α’ 176).
10. Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ του παρόντοσ άρκρου δφναται να
ςτελεχϊνονται και με μετάταξθ υπαλλιλων από Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται θ κατανομι των υπαλλιλων ςτισ κζςεισ του Διευκυντι
και

των

Προϊςταμζνων

Παρακολοφκθςθσ

και

των

Σμιματων

Σεκμθρίωςθσ

και

χεδιαςμοφ

και

Αξιολόγθςθσ,

Πλθροφοριακϊν

υςτθμάτων

τθσΔιεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ, τα κριτιρια και θ
διαδικαςία επιλογισ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα λεπτομερειακοφ ι τεχνικοφ
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χαρακτιρα για τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν
μονάδων του παρόντοσ άρκρου.

Άρκρο 8
Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτώχειασ

1.Προςτίκεται άρκρο 39Β ςτο ΠΔ 113/2014 (Α’ 180), ωσ ακολοφκωσ:
«Άρκρο 39Β
Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ.
1. Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ είναι οι
κάτωκι:
α. θ 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 τθν προϊκθςθ των ωφελοφμενων ςτθν
αγορά εργαςίασ,
β. ο ςχεδιαςμόσ, θ ενθμζρωςθ, θ παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ
εφαρμογισ των προγραμμάτων, που προςφζρουν κοινωνικι προςταςία για τισ
ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ και για άτομα ι ομάδεσ ατόμων, που
περιζρχονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ και ακραίασ φτϊχειασ,
γ. θ δθμοςιότθτα και ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςτο χϊρο τθσ κοινωνικισ προςταςίασ,
κακϊσ και
δ. θ λιψθ μζτρων κοινωνικισ πρόνοιασ και θ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ τουσ, με
ςτόχο τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των κοινωνικϊν πόρων.
2. Η Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ
οργανικζσ μονάδεσ:
α. Σμιμα χεδιαςμοφ και Θεςμικισ Τποςτιριξθσ.
β. Σμιμα Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ.
γ. Σμιμα Παρακολοφκθςθσ και Διαςφνδεςθσ.
3.α. Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ χεδιαςμοφ και Θεςμικισ Τποςτιριξθσ:
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αα. Ο ςχεδιαςμόσ των όρων και των προχποκζςεων τθσ πλιρουσ εκνικισ
εφαρμογισ του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (εφεξισ ΚΕΑ).
αβ.

Ο

ςυντονιςμόσ

όλων

των

προβλεπόμενων

ςταδίων

του

ανωτζρω

προγράμματοσ.
αγ. Η ειςιγθςθ κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου του ΚΕΑ.
αδ. Η ζκδοςθ κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν προσ τουσ κατά περίπτωςθ
εμπλεκόμενουσ φορείσ.
αε. Η ειςιγθςθ και αξιολόγθςθ μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του
Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ, για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ
και τθσ αποτελεςματικότθτασ.
αςτ. Η πρόςβαςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία περί δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα, ςτο Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ και θ επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, που άπτονται του ΚΕΑ.
αη. Η ςφνταξθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο ανάκεςθσ τεχνικισ
ςυνδρομισ.
αθ. Η αξιολόγθςθ του ΚΕΑ και θ ενςωμάτωςθ των ευρθμάτων ςτον
επαναςχεδιαςμό του.
β. Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ:
βα. Η ανάπτυξθ ςτρατθγικισ δθμοςιότθτασ και ενθμζρωςθσ του πλθκυςμοφ.
ββ. Η υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ φορζων και
υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο του ΚΕΑ.
βγ. Η παροχι ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ (π.χ. οργανιςμοί τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, ΚΕΠ, κ.λπ.) πλθροφοριϊν ςυναφϊν με τθν εκνικι εφαρμογιτου
ΚΕΑ.
βδ. Η μζριμνα για τθν εκπόνθςθ μελετϊν ςυναφϊν με τθν εκνικι εφαρμογι του
ΚΕΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ ειςθγιςεισ των λοιπϊν Σμθμάτων τθσ παροφςασ
Διεφκυνςθσ.
γ. Αρμοδιότθτεσ του Σμιματοσ Παρακολοφκθςθσ και Διαςφνδεςθσ:
γα. Η ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ του ΚΕΑ και θ υποβολι τουσ ςτον
Αναπλθρωτι

Τπουργό

Εργαςίασ,

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ

και

Κοινωνικισ

Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.
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γβ. Η διενζργεια επιτόπιων επιςκζψεων ςτουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ
υλοποίθςθσ του ΚΕΑ, ςε ςυνεργαςία με τα άλλα Σμιματα τθσ παροφςασ
Διεφκυνςθσ.
γγ. Η ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ, για το ςχεδιαςμό
ςτοχευμζνων προγραμμάτων και τθν προϊκθςθ των ωφελοφμενων του ΚΕΑ ςε
δράςεισ ζνταξθσ ι επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
γδ. Η παρακολοφκθςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΟΑΕΔ, τθσ
υλοποίθςθσ προγραμμάτων κοινωνικισ προςταςίασ και κοινωνικισ ζνταξθσ.
γε. Η ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τοπικϊν φορζων (π.χ. Διμοι), με
επιδιωκόμενο ςκοπό τθ διαςφνδεςθ των ωφελοφμενων με ςυμπλθρωματικζσ
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, παροχζσ και αγακά».
2.υνιςτϊνται είκοςι (20) οργανικζσ κζςεισ τακτικοφ (μόνιμου ιμε ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου) προςωπικοφ των τριϊν Σμθμάτων τθσ
Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ,μία εκ
των

οποίων

αποτελεί

κζςθ

Προϊςταμζνου

Διεφκυνςθσ.τθ

Διεφκυνςθ

Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ προΐςταται υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΠΕ ΔιοικθτικοφΟικονομικοφ.
3. Οι οργανικζσ κζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κατανζμονται κατά
κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα, ωσ ακολοφκωσ:
α. Σμιμα χεδιαςμοφ και Θεςμικισ Τποςτιριξθσ:
Σζςςερισ (4) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, δφο (2) κζςεισ
κατθγορίασ ΠΕ Νομικϊν Επιςτθμϊν και δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν ι Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ) Κοινωνικισ Εργαςίασ.Μία εκ των ωσ
άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
β. Σμιμα Διοικθτικισ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ:
Σρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕΟικονοµικϊν ι Κοινωνικϊν ι Πολιτικϊν Επιςτθµϊν ι
Οικονοµικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν και
τρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕΟργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ι Διεκνϊν
και Ευρωπαϊκϊν πουδϊν ι Οικονοµικϊν Επιςτθµϊν ι Διοικθτικισ Επιςτιµθσ και
Σεχνολογίασ.Μία εκ των ωσ άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
γ. Σμιμα Παρακολοφκθςθσ και Διαςφνδεςθσ:
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Σρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Κοινωνικϊν ι Πολιτικϊν Επιςτθµϊν ι ςυναφοφσ
κατεφκυνςθσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ και δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ Κοινωνικϊν
Επιςτθμϊν ι Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΣΕ) Κοινωνικισ Εργαςίασ.Μία εκ των ωσ
άνω κζςεων ςυνιςτά κζςθ Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
4. Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ, όπωσ
προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο, ςτελεχϊνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.
2190/1994 (Αϋ28), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Σα προςόντα διοριςμοφ ςτισ κζςεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηονται από το ΠΔ 50/2001 (Α' 39) και από τισ
ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ για τον κακοριςμό των προςόντων διοριςμοφ ι
πρόςλθψθσ ςε κζςεισ φορζων του δθμοςίου τομζα. τισ κζςεισ κατθγορίασ ΠΕ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου διορίηονται και απόφοιτοι τθσ Εκνικισ χολισ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
5. Σα Σμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ δφναται να
ςτελεχϊνονται με απόςπαςθ μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου από Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ εντόσ εξαμινου
από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων και με
κοινοποίθςθ ςτθν υπθρεςία του υπαλλιλου και ςτο αρμόδιο τμιμα περί
αποςπάςεων του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Η
διάρκεια τθσ απόςπαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο (2) ζτθ ςυνολικά. Είναι
δυνατι θ παράταςθ για ιςόχρονο διάςτθμα, εφόςον θ ςχετικι υπθρεςιακι ανάγκθ
αιτιολογείται επαρκϊσ. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπϊμενων υπαλλιλων
λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των
Προϊςταμζνων των Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ
ςυνυπολογίηεται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων Προϊςταμζνου Σμιματοσ.
6. Σο τακτικό προςωπικό των Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ
Φτϊχειασ, όπωσ ορίηονται ςτο παρόν άρκρο, υπάγεται ωσ προσ τθν υπθρεςιακι του
κατάςταςθ ςτθν κείμενθ νομοκεςία περί δθμοςίων υπαλλιλων.
7. Οι πράξεισ απόςπαςθσ τθσ παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου διενεργοφνται με κοινι
απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ.
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8. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόςπαςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ

άρκρου,

ηθτιματα

αποδοχϊν

των

αποςπαςμζνωνυπαλλιλων

ρυκμίηονται, βάςει του Ν. 4354/2015 (Α’ 176).
9. Οι οργανικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ του παρόντοσ άρκρου δφναται να
ςτελεχϊνονται και με μετάταξθ υπαλλιλων από Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
10. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται θ κατανομι των υπαλλιλων ςτισ κζςεισ του Διευκυντι
και των Προϊςταμζνων των Σμιματων τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ
Φτϊχειασ, τα κριτιρια και θ διαδικαςία επιλογισ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα
λεπτομερειακοφ ι τεχνικοφ χαρακτιρα για τθν οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και
λειτουργία των υπθρεςιακϊν μονάδων του παρόντοσ άρκρου.

Άρκρο 9
υναρμόδια Τπουργεία και θμεία Επαφισ

1. Η πολιτικι Κοινωνικισ Προςταςίασ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ αςκείται από κοινοφ
με τα εξισ Τπουργεία:
α.Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
β.Οικονοµίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςµοφ,
γ.Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευµάτων,
δ.Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,
ε.Τγείασ,
ςτ.Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
η.Οικονοµικϊν,
θ.Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
κ.Τποδοµϊν, Μεταφορϊν και Δικτφωνκαι
ι.Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίµων.
2. Ωσ θμείο Επαφισ του κάκε ςυναρμόδιου Τπουργείου με τον Εκνικό Μθχανιςμό
ορίηονται δφο (2) υπάλλθλοι (μόνιμοι ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου
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αορίςτου χρόνου) με εμπειρία ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ πολιτικϊν
κοινωνικισ προςταςίασ του Τπουργείου, ςτο οποίο ανικουν οργανικά. Ωσ εμπειρία
νοείται θ άςκθςθ ζργου, που ςχετίηεται με το αντικείμενο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ.
Η κθτεία των μελϊν του θμείου Επαφισ κάκε ςυναρμόδιου Τπουργείου είναι
διετισ. Οι υπάλλθλοι τθσ παροφςασ παραγράφου ορίηονται με απόφαςθ του κατά
περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ.
3. Αρμοδιότθτεσ των υπαλλιλων - θμείων Επαφισ των ςυναρμόδιων Τπουργείων
με τον Εκνικό Μθχανιςμό
α. Ο ςχεδιαςµόσ και θ υλοποίθςθ µζτρων και παρεµβάςεων του τοµζα
αρµοδιότθτάσ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΚΕ.
β. Η υποςτιριξθ των οικείων Τπουργείων ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και θ
αξιολόγθςθ των εφαρµοηόµενων πολιτικϊν.
γ. Η ςυνεργαςία µε τισ αρµόδιεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ για το ςχεδιαςµό και
ανάπτυξθ ςυνεκτικϊν πολιτικϊν ανά τοµζα.
δ. Ο ςυντονιςµόσ τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ πορείασ εφαρµογισ και
του τρόπου υλοποίθςθσ των κοινωνικϊν πολιτικϊν του Τπουργείου, του οποίου
αποτελοφν θμείο Επαφισ.
ε. Η τροφοδότθςθ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτατιςτικισ
φφςεωσ και αναφορζσ, που άπτονται τθσ ΕΚΕ.
ςτ. Η ςφνταξθ ετιςιων εκκζςεων – αναφορϊν προόδου και θ διαβίβαςθ αυτϊν,
κατόπιν ζγκριςθσ από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργό, ςτθ Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.

Άρκρο 10
Εποπτευόμενοι φορείσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

1. το πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ (εφεξισ ΕΚΚΑ) ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ
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α. Ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ για υπθρεςίεσ και προγράμματα κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Πρόνοιασ, όπωσ ορίηονται ςτον παρόντα νόμο.
β. χεδιαςμόσ και εξειδίκευςθ τρόπων άμεςθσ κοινωνικισ παρζμβαςθσ ςε
ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, που περιζρχονται ςε κατάςταςθ φτϊχειασ και
ακραίασ φτϊχειασ.
γ. φνταξθ και υποβολι ζκκεςθσ το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ προσ τα αρμόδια
Σμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και τθσ
Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται θ πρόοδοσ των
ςτόχων, προβλιματακαι διορκωτικζσ προτάςεισ και παρεμβάςεισ, βάςει ςτοιχείων,
που αντλοφνται από το πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ», όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ νόμου.
2. Σο Εκνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (εφεξισ ΕΙΕΑΔ)
α. Παρζχει επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ προσ τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ ςυναφι με πολιτικζσ, που
ςχεδιάηονται

και

εφαρμόηονται

για

τθν

καταπολζμθςθ

του

κοινωνικοφ

αποκλειςμοφ.
β. Παρζχει τεχνικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τθν
επίτευξθ των βζλτιςτων δυνατϊν αποτελεςμάτων των δράςεων του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ.
γ. υντάςςει και υποβάλλει ζκκεςθ το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ προσ τα αρμόδια
Σμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και τθσ
Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςτθν οποία αναφζρονται θ πρόοδοσ των
ςτόχων, προβλιματακαι διορκωτικζσ προτάςεισ και παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ
ΕΚΕ και προγραμμάτων φτϊχειασ (πχ. Κοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ, Σαμείο
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ, τάγαςθ και Επανζνταξθ, κ.λπ.).
3.Ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (εφεξισ ΟΑΕΔ)
α. Τποβάλλει κάκε ζτοσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ
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ειςθγθτικι ζκκεςθ για τθ χάραξθ πολιτικισ και τθ λιψθ μζτρων ςτο πεδίο τθσ
κοινωνικισ ζνταξθσ.
β. υντάςςει και υποβάλλει ετθςίωσ ενθμερωτικό ςθμείωμα απολογιςμοφ του
προθγοφμενου ζτουσ ςε ηθτιματα κοινωνικισ προςταςίασ προσ τισ αρμόδιεσ
οργανικζσ μονάδεσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
γ. Σροφοδοτεί το ΕΓΠ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ με ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία
ςτατιςτικισ φφςεωσ και αναφορζσ, που άπτονται του Μθτρϊου Ανζργων.

Άρκρο 11
Θεςμικά όργανα του ΕΠΑ

Σα κεςµικά όργανα, που δρουν ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ και ςτον τομζα τθσ
Κοινωνικισ

Αλλθλεγγφθσ,

όπωσ

θ

ΕΤΕΚΣ,

Επιτροπζσ

Παρακολοφκθςθσ,

Διαχειριςτικζσ Αρχζσ και Επιτελικζσ Δομζσ,ζχουν τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α.υμμετζχουν ςτο ςχεδιαςµό και τθν εξειδίκευςθ ςυγχρθµατοδοτοφµενων
δράςεων κοινωνικισ πολιτικισ, κακϊσ καιςτθν εξαςφάλιςθ τθσ κατάλλθλθσ
χρθµατοδότθςθσ για τθν υλοποίθςι τουσ.
β. Διαβιβάηουν δεδομζνα, αναφορζσ και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτατιςτικοφ
χαρακτιρα, που άπτονται κοινωνικϊν προγραμμάτων, ςτο ΕΓΠ του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ.
γ.Εφοδιάηουν το ςφςτθμα δεικτϊν του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ με τουσ δικοφσ τουσ
δείκτεσ για τθν παρακολοφκθςθ των ςυγχρθµατοδοτοφµενων δράςεων, τθν
εποπτεία, ςε περιοδικι βάςθ, τθσ προόδου, που ςθµειϊνεται ςτθν υλοποίθςθ των
ειδικϊν ςτόχων των επιµζρουσ δράςεων, και τθν αξιολόγθςθ των επιµζρουσ
δράςεων.

Άρκρο 12
Εκνικι Επιτροπι Κοινωνικισ Προςταςίασ
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1. Η παρ. 1 του άρκρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111), όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 76 παρ. 5 εδ. αϋτου Ν. 4144/2013 (Α’ 88), αντικακίςταται, ωσ εξισ
«το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
ςυνιςτάται Εκνικι Επιτροπι Κοινωνικισ Προςταςίασ (εφεξισ ΕΕΚΠ). Η ΕΕΚΠ
ςυγκροτείται με απόφαςθ τουΤπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, και
αποτελείται από: τον Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ ωσ Πρόεδρο, τον Αναπλθρωτι Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, τον Αναπλθρωτι Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιο για κζματα ανεργίασ, το Γενικό Γραμματζα
Πρόνοιασ, το υνιγορο του Πολίτθ, ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ
Διμων Ελλάδοσ (εφεξισ ΚΕΔΕ), ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν
Ελλάδοσ (εφεξισ ΕΝΠΕ), ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, ζναν (1)
εκπρόςωπο τθσ Εκνικισ υνομοςπονδίασ Ατόμων με Αναπθρία (εφεξισ ΕΑμεΑ),
ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδοσ (εφεξισ ΓΕΕ),
ζναν (1) εκπρόςωπο του υνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (εφεξισ ΕΒ),
ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν
Εμπόρων

Ελλάδοσ

(εφεξισ

ΓΕΒΕΕ),

ζναν

(1)

εκπρόςωπο

τθσ

Εκνικισ

υνομοςπονδίασ Ελλθνικοφ Εμπορίου (εφεξισ ΕΕΕ) και ζναν (1) εκπρόςωπο του
υνδζςμου Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ (εφεξισ ΚΛΕ).
ε περίπτωςθ κωλφματοσ, απουςίασ ι αδυναμίασ, τον Πρόεδρο τθσ ΕΕΚΠ
αναπλθρϊνει ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιοσ για κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
Η κθτεία των μελϊν τθσ ΕΕΚΠ ορίηεται τριετισ.
Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΕΚΠ τθροφνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα
μζλθ τθσ.
Κακικοντα γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ ΕΕΚΠ ανατίκενται, με απόφαςθ του
Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε
υπαλλιλουσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ.
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Η ΕΕΚΠ ςυνεδριάηει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτωσ, όποτε κρίνεται
αναγκαίο, κατόπιν πρόςκλθςθσ του Προζδρου τθσ».
2. Σο εδ. γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111) αντικακίςταται, ωσ
εξισ
«τθν ΕΕΚΠ καλοφνται και μετζχουν ωσ μζλθ, εφόςον ςυηθτοφνται κζματα τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ, Γενικοί Γραμματείσ άλλων Τπουργείων, εκπρόςωποι φορζων
τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, κοινωνικοί εταίροι, ερευνθτικά και πανεπιςτθμιακά
ιδρφματα

και γενικότερα

νομικζσ οντότθτεσ,

που επικεντρϊνονται ςτθν

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ».
3. Η παρ. 3 του άρκρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α’ 111) αντικακίςταται, ωσ κάτωκι
«Σα κακικοντα τθσ ΕΕΚΠ είναι τα εξισ:
α. Η προϊκθςθ του Κοινωνικοφ Διαλόγου για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
β. Η προετοιμαςία των προτάςεων πολιτικισ, ο κακοριςμόσ των προτεραιοτιτων
και θ αξιολόγθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ.
γ. Η διαβοφλευςθ επί των εκκζςεων των περιφερειακϊν και δθμοτικϊν επιτροπϊν
διαβοφλευςθσ ωσ προσ τισ πολιτικζσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ.
δ. Η διοργάνωςθ, ανά διετία, εκδιλωςθσ υπό τον τίτλο «Ημζρα Διαλόγου για τθν
καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ».
ε. Η γνωμοδότθςθ επί τθσ εξζλιξθσ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για τθν Κοινωνικι
Ζνταξθ.
ςτ. Η υποβολι των Πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων τθσ ΕΕΚΠ ςτθ Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και ςτθ Διεφκυνςθ Καταπολζμθςθσ τθσ
Φτϊχειασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ».

Άρκρο 13
Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ Περιφζρειασ
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1. το αυτοδιοικθτικό επίπεδο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, θ Διεφκυνςθ
Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ κάκε Περιφζρειασ είναι αρμόδια για:
α. τθ διενζργεια κοινωνικοφ διαλόγου – διαβοφλευςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο µε
κοινωνικοφσ εταίρουσ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, ςχετικά με ρυκμίςεισ
και πολιτικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ,
β. τθν κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και
επιµζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθµόςιασ
διαβοφλευςθσ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ των Περιφερειακϊν και Δθµοτικϊν
υµβουλίων και των αρμόδιων µε κζµατα κοινωνικισ πολιτικισ υπθρεςιϊν τουσ,
γ.τθ διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ µζτρων και τθ διαµόρφωςθ
ςχετικϊν πολιτικϊν και τθν υποβολι τουσ ςτο Περιφερειακό υµβοφλιο για
ζγκριςθ,
δ. τθ ςφνταξθ τθσ Περιφερειακισ τρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (εφεξισ
ΠΕΚΕ), ςε ςυνεργαςία µε τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ,
ε.το ςυντονιςμό των Διµων εντόσ των ορίων τθσ οικείασ Περιφζρειασ ςε κζµατα
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθ μζριμνα για τθν εφαρµογι των οριηόντιων µζτρων
πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ, ad hoc, παρεµβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αντιµετϊπιςθσ
ειδικϊν τοπικϊν αναγκϊν,
ςτ.τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ και τεχνογνωςία ςτουσ Διµουσ για τθν εφαρµογι και
παρακολοφκθςθ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ,
η. τθ δικτφωςθ όµορων Διµων με επιδιωκόμενο ςκοπό τθν αντιµετϊπιςθ κοινϊν
αναγκϊν,
θ.τθν παρακολοφκθςθ ςε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕΚΕ, με ζµφαςθ ςτθν
πρόοδο που ζχει επιτευχκεί κατά τθν εφαρµογι των επιµζρουσ δράςεων και τθν
επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, τόςο ςε επίπεδο Περιφζρειασ, όςο και ςε
επίπεδο Διµων,
κ.τθν αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιµατα και
τισ ειςθγιςεισ των Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν των Διµων, κακϊσ καιτθν εξζταςθ τθσ
µεταβολισ των δεικτϊν κοινωνικοφ αποκλειςµοφ, ςε µεςοπρόκεςµο και
µακροπρόκεςµο ορίηοντα,
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ι. τθ διενζργεια τακτικϊν ςυναντιςεωνµε εκπροςϊπουσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ,
των Διµων, των κοινωνικϊν εταίρων, τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, των φορζων
υλοποίθςθσ παρεµβάςεων κοινωνικοφ χαρακτιρα, τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ
Διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο Περιφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (εφεξισ
ΕΤΔ-ΠΕΠ), του Σµιµατοσ Κοινωνικϊν Τποκζςεων τθσ Αποκεντρωµζνθσ Διοίκθςθσ,
κ.λπ., ςχετικά µε τθν υλοποίθςθ των επιµζρουσ παρεµβάςεων,
ια.τθ δικτφωςθ όλων των φορζων υλοποίθςθσ προνοιακϊν παρεµβάςεων και
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε περιφερειακό επίπεδο,
ιβ. τθν καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και τον εντοπιςμό τυχόν αποκλίςεων
ςτθν υλοποίθςθ,
ιγ. τθ διαβίβαςθ ςχετικϊν ςτοιχείων, δεδοµζνων και πλθροφοριϊν προσ το ΕΓΠ
του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, και
ιδ. τθ ςφνταξθ και υποβολι ετιςιασ ζκκεςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από το οικείο
Περιφερειακό υμβοφλιο,προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ και τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ.

Άρκρο 14
Περιφερειακό Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ

1. τθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ ςυνιςτάται Περιφερειακό Παρατθρθτιριο
Κοινωνικισ Ζνταξθσ (εφεξισ Παρατθρθτιριο), ωσ ςυμπλθρωματικι δομι τθσΓενικισ
Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ. Επιδιωκόμενοι ςκοποί
είναι:
α. θ αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και ο ςυντονιςμόσ των ςτόχων, που
εξειδικεφονται ςτο πλαίςιο τθσ ΠΕΚΕ,
β. θ ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ,
πρόνοιασ και αλλθλεγγφθσ,
γ.θ διαβίβαςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςτο ΕΓΠ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ και
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δ. θ αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων τθσ φτϊχειασ και του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
2. Ωσ πυλϊνασ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςε αυτοδιοικθτικό επίπεδο, το
Παρατθρθτιριο προωκεί ενδεικτικϊσ τισ ακόλουκεσ δράςεισ
α. τθν εκπόνθςθ ετιςιασ Περιφερειακισ Ζρευνασ Ειςοδιματοσ και υνκθκϊν
Διαβίωςθσ ςτθν οικεία Περιφζρεια, με ςτόχο τθ μελζτθ των επιπτϊςεων
ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ
Περιφζρειασ,
β.τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των
διαδικαςιϊν κοινωνικισ ζνταξθσ των ωφελοφμενων τθσ ΠΕΚΕ, ιδίωσ ςε ηθτιματα,
που άπτονται τθσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ,
γ.τθν παρακολοφκθςθ και καταγραφι κοινωνικϊν φαινομζνων, όπωσ ακραία
φτϊχεια, υπερχρεωμζνα νοικοκυριά κ.λπ., και τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν
προβλθμάτων ιδιαίτερα των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων,
δ.τθν ανάπτυξθ, επζκταςθ και διαχείριςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ωσ
διαδικτυακισ πφλθσ καταγραφισ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ,
ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςτατιςτικοφ
χαρακτιρα και αναφορϊν κοινωνικϊν φαινομζνων ςε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, κακϊσ και δράςεων τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ, κόςτουσ και ομάδων
ςτόχου.
3. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ
και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται θ
οργανωτικι διάρκρωςθ και θ ςτελζχωςθ του Παρατθρθτθρίου, οι πόροι, εκνικοί ι
κοινοτικοί, χρθματοδότθςθσ των ωσ άνω δομϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα
τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα για τθ λειτουργία των δεκατριϊν (13)
Παρατθρθτθρίων. ε περίπτωςθ ςυγχρθματοδότθςθσ του Παρατθρθτθρίου από
πόρουσ των ΕΔΕΣ, εφαρμόηονται οι κανόνεσ και το ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου
του ΕΠΑ 2014-2020.

Άρκρο 15
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Διευκφνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου

Ωσ κοινωνικι υπθρεςία, θ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου:
α. ςυλλζγει και επεξεργάηεται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που άπτονται όλων των
διαςτάςεων του κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και τθσ υλικισ αποςτζρθςθσ (ειςόδθµαφτϊχεια, απαςχόλθςθ- ανεργία, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ςτζγαςθ, υγεία και
κοινωνικι φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.), ςε επίπεδο Διµου,
β.υποςτθρίηει το ζργο των χαρτογραφιςεων, ερευνϊν και µελετϊν του Σµιµατοσ
Σεκµθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ
και Κοινωνικισ υνοχισ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
γ.διαβουλεφεται µε τθν τοπικι κοινωνία και ειςθγείται προσ το Δθµοτικό υµβοφλιο
και τα αρµόδια όργανα τθσ Περιφζρειασ τθ χάραξθ πολιτικϊν και τθ λιψθ µζτρων
για τθν κοινωνικι ζνταξθ,
δ.λειτουργεί ωσ ςθµείο αναφοράσ όλων των φορζων υλοποίθςθσ ζργων για τθν
κοινωνικι ζνταξθ, που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια τθσ διοικθτικισ αρµοδιότθτασ
του Διµου, και ςτο πλαίςιο αυτό ςυντάςςει χάρτθ χωρικϊν παρεµβάςεων, τον
οποίο υποβάλλει ςτο ΕΓΠ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ.
ε.προωκεί τθ δικτφωςθ όλων των φορζων υλοποίθςθσ παρεµβάςεων, κακϊσ και
των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, που δρουν ςε τοπικό, περιφερειακό και εκνικό
επίπεδο, για τθν υλοποίθςθ ολιςτικϊν παρεµβάςεων,
ςτ.µεριµνά για τθν εφαρµογι των οριηόντιων πολιτικϊν,
η.υποβάλλει, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα, ςτοιχεία, δεδοµζνα και πλθροφορίεσ,που άπτονται του κοινωνικοφ
αποκλειςµοφ των ατόµων, του είδουσ τθσ προνοιακισ ςτιριξθσ και των κοινωνικϊν
παροχϊν των ωφελοφμενων, προσ τθ Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριµνασ τθσ οικείασ
Περιφζρειασ και ςτισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ.

Άρκρο 16
Κζντρα Κοινότθτασ
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1. Σα Κζντρα Κοινότθτασ, όπωσ κακορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν.
4368/2016 (Α’ 21)και ςτθν υπ’ αρικμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Β’ 854/30.3.2016), αποτελοφν δομζσ
ςυμπλθρωματικζσ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των αντίςτοιχων Οργανιςμϊν
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ βακμοφ και εποπτεφονται από αυτζσ.
2. κοπόσ τθσ λειτουργίασ των Κζντρων Κοινότθτασ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ είναι θ περαιτζρω υποςτιριξθ των Διμων ςτθν εφαρμογι πολιτικϊν
κοινωνικισ προςταςίασ και καταπολζμθςθσ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και θ
ανάπτυξθενόσ τοπικοφ ςθμείου αναφοράσ για τθν υποδοχι, εξυπθρζτθςθ και
διαςφνδεςθ των πολιτϊν με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπθρεςίεσ
προνοιακοφ χαρακτιρα, που υλοποιοφνται ςε τοπικό, περοφερειακό ι εκνικό
επίπεδο.
3. Ωσ χϊροσ πρϊτθσ υποδοχισ, τα Κζντρα Κοινότθτασ ςυνειςφζρουν ςτο ζργο των
Διευκφνςεων Κοινωνικισ Προςταςίασ των Διμων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ επιτελϊντασ
α. τθν υποδοχι, καταγραφι και εξυπθρζτθςθ των ωφελοφμενων μζςω
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, που εξαςφαλίηει τθ ςυλλογι και επεξεργαςία
ςτοιχείων και δεδομζνων,
β. τθ ςφςταςθ και διαχείριςθ αρχείου και ατομικϊν φακζλων των ωφελοφμενων,
τθρουμζνων των κείμενων διατάξεων περί Κζντρων Κοινότθτασ και δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα,
γ. τθ διαβίβαςθ των ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ για κζματα κοινωνικισ προςταςίασ
υπθρεςίεσ των Διμων και ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ ςε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠ
του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ.

Άρκρο 17
Περιφερειακι και Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ
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1. το αυτοδιοικθτικό επίπεδο του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ για τθν αξιολόγθςθ
πολιτικϊν και δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, θ
Περιφερειακι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ κάκε Περιφζρειασ και θ Δθμοτικι Επιτροπι
Διαβοφλευςθσ Διμου, με πλθκυςμό μεγαλφτερο των δζκα χιλιάδων (10.000)
κατοίκων, αςκοφν τα γνωμοδοτικά τουσ κακικοντά, όπωσ κακορίηονται από τισ
διατάξεισ των άρκρων 178 και 76 του Ν. 3852/2010(Α’ 87), αντιςτοίχωσ.
2. Κατά τθ φάςθ λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, τα πρακτικά τθσ
Περιφερειακισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, που άπτονται κεμάτων κοινωνικισ
πολιτικισ, διαβιβάηονται ςτθΔιεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ
Περιφζρειασ.Βάςει αυτϊν, θ Διεφκυνςθ του προθγοφμενου εδαφίου επεξεργάηεται,
κατθγοριοποιεί και ιεραρχεί τισ επιμζρουσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ
απορρζουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, και υποβάλλει με τθ
μορφι ειςθγθτικοφ ςθμειϊματοσ, κατά το πρϊτο δίμθνο εκάςτου ζτουσ, προσ
ζγκριςθ ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο προτάςεισ για τθ λιψθ μζτρων κοινωνικισ
ζνταξθσ.
3. το πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ, τα πρακτικά τθσ Δθμοτικισ
Επιτροπισ

Διαβοφλευςθσ,

που

άπτονται

κεμάτων

κοινωνικισ

πολιτικισ,

διαβιβάηονται ςτθΔιεφκυνςθ Κοινωνικισ Προςταςίασ του οικείου Διμου.Βάςει
αυτϊν, θ Διεφκυνςθ του προθγοφμενου εδαφίου επεξεργάηεται, κατθγοριοποιείκαι
ιεραρχεί τισ επιμζρουσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τθ
διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, και υποβάλλει με τθ μορφι ειςθγθτικοφ
ςθμειϊματοσ, κατά το πρϊτο δίμθνο εκάςτου ζτουσ, προσ ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό
υμβοφλιο προτάςεισ για τθ λιψθ μζτρων κοινωνικισ ζνταξθσ.

Άρκρο 18
Εργαλεία αξιολόγθςθσ Εκνικοφ Μθχανιςμοφ μεκοδολογία και ςφςτθμα δεικτών

1. Αρμόδια υπθρεςία για τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ
ςτο πλαίςιο εφαρμογισ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ, είναι το Σμιμα
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χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ
υνοχισ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ.
2. Για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ πολιτικϊν, προγραμμάτων και παρεμβάςεων
κοινωνικισ ζνταξθσ και ςυνοχισ, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου ςυνεργάηεται,ενδεικτικά,µε: α. οργανικζσ μονάδεσ του οικείου
Τπουργείου, β. υπθρεςίεσ ςυναρμόδιων Τπουργείων, γ. δθμόςιουσ οργανιςµοφσ, δ.
αρµόδιεσ Διευκφνςεισ των Περιφερειϊν ι Διµων και των υπθρεςιϊν τουσ, ε.δοµζσ
κοινωνικισ

ζνταξθσ

και

κοινωνικισ

αλλθλεγγφθσ,

ςτ.Διαχειριςτικζσ

Αρχζσ

Επιχειρθςιακϊν Προγραµµάτων, η. Επιτελικζσ Δοµζσ ΕΠΑ ςτον τομζα τθσ
κοινωνικισ

αλλθλεγγφθσ,

θ.επιτροπζσ

παρακολοφκθςθσ

Επιχειρθςιακϊν

Προγραµµάτων, κ. φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, κ.λπ.
3. Με επιδιωκόμενο ςκοπό τθν αποτελεςμαςτικι αξιολόγθςθ και αποδοτικι
αποτφπωςθ των επιπτϊςεων εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, προγραμμάτων και
παρεμβάςεων κοινωνικισ ζνταξθσ, το Σμιμα χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισχρθςιμοποιεί μεκοδολογικά
εργαλεία ποιοτικοφ και ποςοτικοφ χαρακτιρα, όπωσ:ερωτθματολόγια πριν και
μετά, ςυνεντεφξεισ, ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, μελζτεσ περιπτϊςεων ςε βάκοσ,
ςτοχοκετθμζνεσ ζρευνεσ,ομάδεσ ελζγχουκοινωνικϊν προγραμμάτων και αναφορά
δεδομζνων, ομάδεσ εργαςίασ και διαβοφλευςθσ, χριςθ και επεξεργαςία
ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςτατιςτικοφ χαρακτιρα, ανάλυςθ με αντιπαραδείγματα,
κ.λπ.
4.το πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ καταρτίηεται «φςτθμα Κοινϊν
Δεικτϊν». τόχοσ του είναι θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου κάκε
προτεραιότθτασ τθσ ΕΚΕ και τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
εκνικϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν παρεμβάςεων ςε κζματα καταπολζμθςθσ τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Σο Σμιμα χεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
Κοινωνικισ υνοχισμεριμνά για τθ διαμόρφωςθ, εξειδίκευςθ και εφαρμογι του
υςτιματοσ Κοινϊν Δεικτϊν. Λαμβάνει υπόψθ:α. τουσ δείκτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ
τατιςτικισ Τπθρεςίασ (εφεξισ EUROSTAT), β. τουσ δείκτεσ τθσ Ελλθνικισ
τατιςτικισ Τπθρεςίασ (εφεξισ ΕΛΣΑΣ),γ. τουσ δείκτεσ ανεργίασ του ΟΑΕΔ,κακϊσ
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και δ. τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ για τθν κοινωνικι ζνταξθ ςτο πλαίςιο τθσ τρατθγικισ
"Ευρϊπθ 2020", όπωσ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, καταπολζμθςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ, δόμθςθ ενόσ «κοινωνικοφ
δικτφου αςφαλείασ», αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ καιμείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ.
Η κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία τθσ παροφςασ παραγράφου μεριμνά για τθν
κατάρτιςθ πζντε (5) διακριτϊν κατθγοριϊν δεικτϊν, όπωσ: δείκτεσ µζτρθςθσ όλων
των διαςτάςεων αποκλειςµοφ (φτϊχειασ, υλικισ ςτζρθςθσ, ςτζγαςθσ, πρόςβαςθσ
ςε βαςικά αγακά, ανεργίασ, διακρίςεων), δείκτεσ εκροϊν, δείκτεσ αποτελζςματοσ,
οικονοµικοφσ δείκτεσ και δείκτεσ χωρικϊν παρεµβάςεων ανά φορζα και τοµζα
δράςθσ.
Σο φςτθμα Κοινϊν Δεικτϊν εγκρίνεται με απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, αρμόδιου για
κζματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.

Άρκρο 19
Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα

1. Σο Σμιμα Σεκμθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ςχεδιάηει,αναπτφςςει και διαχειρίηεται το
Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό φςτθμα (ΕΓΠ) ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ. Μζςω του ΕΓΠ, ςυγκεκριμζνο και ειδικά εξουςιοδοτθμζνο
προςωπικό

τθσ

κακ’

φλθν

αρμόδιασ

υπθρεςίασ

του

προθγοφμενου

εδαφίουςυλλζγει και επεξεργάηεται δεδομζνα, πλθροφορίεσ και ςυγκεντρωτικά
ςτοιχεία

ςτατιςτικισ

προςταςίασ,

του

φφςεωσ,

κοινωνικοφ

που

άπτονται

αποκλειςμοφ

αποκλειςτικάτθσ
και

των

κοινωνικισ

επιπτϊςεων

των

εφαρμοηόμενων πολιτικϊν και μζτρων, τθσ εφαρμογισ και πορείασ υλοποίθςθσ τθσ
Εκνικισ τρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ. τόχοσ τθσ ςυλλογισ και
επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτϊν είναι θ προάςπιςθ του κοινωνικοφ δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, ο δθμόςιοσ ζλεγχοσ των κοινωνικϊν και προνοιακϊν παροχϊν, θ
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χρθςτι, αποτελεςματικι και αποδοτικι διαχείριςθ των κοινωνικϊν πόρων και θ
διαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ κάλυψθσ των αναγκϊν των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν
ομάδων.
2. το ΕΓΠ, το οποίο λειτουργεί ςτο Σμιμα Σεκμθρίωςθσ και Πλθροφοριακϊν
υςτθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ,
ςυνιςτϊνται τα εξισ τρία (3) ενιαία μθτρϊα:
α.

Σο

Εκνικό

Μθτρϊο

Ωφελοφμενων,

ςτο

οποίο

καταχωροφνται

αποκλειςτικάςτοιχεία ταυτοποίθςθσ των δικαιοφχων κοινωνικϊν επιδομάτων μθ
ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, ιτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο, φφλο,
θμερομθνία γζννθςθσ,δθμογραφικά ςτοιχεία, είδοσ και ποςό προνοιακισ παροχισ.
β. Σο Μθτρϊο Φορζων άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ, ςτο οποίο καταχωροφνται
αποκλειςτικά ςτοιχεία δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων, που παρζχουν υπθρεςίεσ
κοινωνικισ φροντίδασ, και ειδικότερα πλθροφορίεσ για τθ ςφςταςθ, οργάνωςθ και
λειτουργία τουσ, αναλυτικά ςτοιχεία εργαηομζνων και οικονομικά τουσ ςτοιχεία
κάκε μορφισ (πόροι χρθματοδότθςθσ, ιςολογιςμόσ, απολογιςμόσ κλπ.).
γ. Σο Μθτρϊο Κοινωνικϊν Προγραμμάτων, ςτο οποίο καταχωροφνται αποκλειςτικά
δράςεισ

και

πολιτικζσ

προνοιακοφ

χαρακτιρα,

που

υλοποιοφνται

από

οποιονδιποτε φορζα και χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται από εκνικοφσ και
κοινοτικοφσ πόρουσ.
3. α.Τπεφκυνοσ επεξεργαςίασ των ωσ άνω τθροφμενων ςτοιχείων ορίηεται θ κακ’
φλθν αρμόδια Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
β.Σα χορθγοφμενα ωσ άνω ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται, αποκλειςτικά, για τθν
υποςτιριξθ και εφαρμογι πολιτικϊν τθσ πρόνοιασ και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ
και απαγορεφεται οποιαδιποτε δθμοςιοποίθςι τουσ.
γ. ε κάκε περίπτωςθ επεξεργαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ δ’ του άρκρου 2
του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ του παρόντοσ άρκρου
οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα, ϊςτε να μθν είναι
δυνατι θ παραβίαςθ του απορριτου των ςτοιχείων. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ του
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απορριτου των ςτοιχείων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν.
2472/1997.
δ. Ο χρόνοσ τιρθςθσ των ωσ άνω δεδομζνων από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ
διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ περί τιρθςθσ αρχείου δθμοςίων υπθρεςιϊν.
4. Σο ΕΓΠ αποτελείται από τρία επιμζρουσ υποςυςτιματα:
α.Σο υποςφςτθμα δεδομζνων, ςτο οποίο καταχωροφνται δεδομζνα και ςτατιςτικά
ςτοιχεία φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Σο υποςφςτθμα δεδομζνων
περιλαμβάνει τθν κεντρικι βάςθ ςυλλογισ δεδομζνων, ιτοι τα τρία (3) ενιαία
μθτρϊα τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου καιτισ απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ µε
υφιςτάμενεσ ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων καιδιαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (Ρortal).
β.Σο γεωπλθροφοριακό υποςφςτθμα, το οποίο αξιοποιεί κάκε πλθροφορία,
ςυμβάλλει ςτθν πολυεπίπεδθ χωρικι επεξεργαςία των δεδομζνων φτϊχειασ και
ςτζρθςθσ, με τθ χριςθ εξελιγμζνων μεκόδων, και επιτρζπει τθν αναπαράςταςθ των
δεδομζνων, µζςω διαδραςτικϊν χαρτϊν. Σο γεωπλθροφοριακό υποςφςτθμα
περιλαμβάνει διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ γεωγραφικοφ περιεχομζνου (geoportal),
κακϊσ και ειδικά ςχεδιαςμζνθ βάςθ γεωγραφικϊν και περιγραφικϊν πλθροφοριϊν
φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, επιτρζποντασ τθ χωρικι ανάλυςθ τθσ
φτϊχειασ και τθσ ςτζρθςθσ και το χωρικό εντοπιςμό τθσ ςτζρθςθσ ευάλωτων
ομάδων πλθκυςμοφ.
γ.Σο υποςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων, το οποίο επιτρζπει δυναμικζσ
αναηθτιςεισ και υποςτθρίηει τθ λιψθ αποφάςεων διαμόρφωςθσ ολοκλθρωμζνων
πολιτικϊν ζνταξθσ, αξιοποιϊντασ δεδομζνα από τα δφο (2) άλλα υποςυςτιματα τθσ
παροφςασ παραγράφου. Σο υποςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων επιτρζπει τθν
πολυδιάςτατθ παρουςίαςθ των δεδομζνων και ςτοιχείων και τθ δυναμικι
δθμιουργία απεικονίςεων, τθν καταςκευι και παρακολοφκθςθ τυποποιθμζνων,
αλλά και δυναμικϊν δεικτϊν τθσ προτίμθςθσ του χριςτθ, χϊρο-χρονικζσ εκτιμιςεισ,
προβολζσ και προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ςτζρθςθσ,
πολλαπλζσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ εκτυπϊςεων, γραφθμάτων και απεικόνιςθσ
των αποτελεςμάτων και χαρτογράφθςθσ τθσ φτϊχειασ και των επιμζρουσ
διαςτάςεων τθσ ςτζρθςθσ.
5. Σο ΕΓΠ διαςυνδζεται με:
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α. τισ ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων και τα μθτρϊα, που τθροφν υπθρεςίεσ του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ το
πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ» (άρκρο Πρϊτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3 του Ν.
4152/2013, Α’ 107), το πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΗΛΙΟ» (άρκρο 10 του Ν.
4225/2014, Α’ 2), το Εκνικό Μθτρϊο δικαιοφχων κοινωνικϊν και προνοιακϊν
επιδομάτων (άρκρο 18 του Ν. 4025/2011, Α’ 228), το Εκνικό Μθτρϊο φορζων
ιδιωτικοφ τομζα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που παρζχουν υπθρεςίεσ
κοινωνικισ φροντίδασ (άρκρο 5 του Ν. 2646/1998, Α’ 236), το Μθτρϊο Κοινωνικισ
Οικονομίασ (άρκρο 14 του Ν. 4019/2011, Α’ 216) κ.α.,
β. τισ ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων και τα μθτρϊα, που τθροφν φορείσ
εποπτευόμενοι από το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, όπωσ το πλθροφοριακό ςφςτθμα του ΕΚΚΑ «e-pronoia για τον
πολίτθ», το οποίο προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 21 του παρόντοσ νόμου,
το Μθτρϊο Ανζργων του ΟΑΕΔ, το Μθτρϊο οικογενειακϊν επιδομάτων του
Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (εφεξισ ΟΓΑ), το Μθτρϊο εξωιδρυματικϊν
επιδομάτων αναπθρίασ και το Αρχείο κοινωνικϊν επιδομάτων προνοιακοφ
χαρακτιρα (άρκρο Δεφτερο του Ν. 4366/2016, Α’ 18), που τθροφνται από τθν
Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ (εφεξισ ΗΔΙΚΑ) κ.α.,
γ. το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα (εφεξισ ΟΠ) του άρκρου 55 του Ν.
4314/2014 (Α’ 265), ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων, που ςχετίηονται
αποκλειςτικά με τθν κοινωνικι ζνταξθ,
δ. τισ ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων και τα μθτρϊα, που τθροφν αρμόδιεσ για κζματα
κοινωνικισ πολιτικισ και ζνταξθσ υπθρεςίεσ και ςυμπλθρωματικζσ δομζσ των
Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Βϋβακμοφ,
ε. ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων και μθτρϊα, που τθροφν ειδικϊσ πιςτοποιθμζνοι
(άρκρο 5 του Ν. 2646/1998) ι μθ πιςτοποιθμζνοι φορείσ παροχισ κοινωνικισ
φροντίδασ,
ςτ. τα Πλθροφοριακά υςτιματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων για
ςυλλογι, όπου απαιτείταικαι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ςτοιχείων
ειςοδιματοσ, με ςτόχο τον ζλεγχο μζςω διαςταυρϊςεων, και
η. κάκε άλλθ ψθφιακι βάςθ δεδομζνων και μθτρϊο Φορζων τθσ Γενικισ
Κυβζρνθςθσ για κζματα, που άπτονται αποκλειςτικά τθσ εφαρμογισ και
33

παρακολοφκθςθσ πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ και εν
γζνει δράςεων πρόνοιασ.
6. α. Δεδομζνα, αναφορζσ και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτατιςτικισ φφςεωσ, που
άπτονται τθσ κοινωνικισ και προνοιακισ πολιτικισ, αποςτζλλονται με τθ μορφι
θλεκτρονικοφ αρχείου ςε τακτικι βάςθ από τουσ φορείσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ υνοχισ.
β. Σο ςυγκεκριμζνο και ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό οφείλει ςτθν
περίπτωςθ ςτ’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου να τθρεί το φορολογικό απόρρθτο,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α’ 170).
γ. το ΕΓΠ και τα διαςυνδεδεμζνα με αυτό πλθροφοριακά ςυςτιματα ζχει πλιρθ
θλεκτρονικι πρόςβαςθ θ Φορολογικι Διοίκθςθ.
δ. Σο Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
δφναται να ςυνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με τουσ φορείσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων και δεδομζνων, που κα
τροφοδοτοφν το ΕΓΠ θλεκτρονικϊσ και ςε τακτικι βάςθ και ςε ςυμφωνία με τθν
κείμενθ νομοκεςία περί δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
7. Με αποφάςεισ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται:α.οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ του μθτρϊου
ωφελοφμενων, του μθτρϊου φορζων άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ, του μθτρϊου
κοινωνικϊν προγραμμάτων, του υποςυςτιματοσ επιτελικϊν αναφορϊν και
υποςτιριξθσ

αποφάςεων

(MIS),

του

υποςυςτιματοσ

(GIS),

β.

ηθτιματα

διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ του ΕΠ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα,
γ.οργανωτικά και τεχνικά κζματα απορριτου και πολιτικισ αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων του παρόντοσ άρκρου (όπωσ δικαίωμα πρόςβαςθσ
και

χριςθσ,

κρυπτογράφθςθ

δεδομζνων,

αςφάλεια

επικοινωνιϊν,

εμπιςτευτικότθτα κλπ.) και δ. κάκε άλλο ηιτθμα τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ
χαρακτιρα για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία του ΕΓΠ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ
Μθχανιςμοφ.

Άρκρο 20
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
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Ζωσ τθν ζναρξθ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και
Κοινωνικισ υνοχισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7
του παρόντοσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν οιδιατάξεισ:
α. του εδαφίου β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 του ΠΔ 113/2014 (Α’ 180),
β. των εδαφίων αβ’, αγ’, αςτ’, αη’, αθ’ και ακ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 του ΠΔ
113/2014 (Α’ 180).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ρυκμίςεισ για τθν Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ

Άρκρο 21
Πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ»

1. υνιςτάται και λειτουργεί ςτο Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ)
πλθροφοριακό ςφςτθμα, υπό τον τίτλο,«e-pronoia για τον πολίτθ», το οποίο
περιλαμβάνει Ηλεκτρονικι Πλατφόρμα Διαςφνδεςθσ και Διαδραςτικότθτασ των
υπθρεςιϊν Πρόνοιασ, Διαδικτυακι Πφλθ Πρόνοιασ για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
και φςτθμα Ηλεκτρονικισ Αναφοράσ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ Δράςεων
Κοινωνικισ Φροντίδασ και Αλλθλεγγφθσ. Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ προάςπιςθ
του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ κοινωνικι προςταςία 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.
2. Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ» αποτελείται από τα
κάτωκι υποςυςτιματα:
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α. Τποςφςτθμα «Ηλεκτρονικι Διαςφνδεςθ και Διαδραςτικότθτα των Τπθρεςιϊν
Πρόνοιασ» (εφεξισ ΗΔΔΤΠ), το οποίο διαχειρίηεται το Μθτρϊο όλων των φορζων,
που παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, τισ θλεκτρονικζσ φόρμεσ για τθν
επιγραμμικι καταχϊρθςθ δεδομζνων, που αφοροφν ςτθ λειτουργία αυτϊν, και τισ
θλεκτρονικζσ φόρμεσ για τθν επιγραμμικι ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςω
ερωτθματολογίων ανοικτϊν ερευνϊν. Σα δεδομζνα, που καταχωροφνται ςτο ωσ
άνω υποςφςτθμα, προςδιορίηονται ςε: ταυτότθτα, πιςτοποιιςεισ, υπθρεςίεσ,
εξυπθρετοφμενοσ

πλθκυςμόσ,

ανκρϊπινοι

πόροι,

διακζςιμεσ

κλίνεσ,

επιςυναπτόμενα ζγγραφα, χάρτθσ και προςβαςιμότθτα.
β. Τποςφςτθμα «Πλθροφοριακό ςφςτθμα Διοίκθςθσ και Αναφορϊν» (Management
Information System MIS και Reporting), το οποίο υποςτθρίηει τθ διοικθτικι
πλθροφόρθςθ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.
γ. Τποςφςτθμα «Διαδικτυακι Πφλθ Πρόνοιασ» (εφεξισ ΔΠΠ), το οποίο
περιλαμβάνει τθν ενιαία θλεκτρονικι πρόςβαςθ από τουσ πολίτεσ και τουσ
ςχετικοφσ φορείσ ςε πλθροφορίεσ ςυναφείσ με παροχζσ και υπθρεςίεσ κοινωνικισ
προςταςίασ.
δ. Τποςφςτθμα «Διαχείριςθ χρθςτϊν», το οποίο αφορά ςτθν κεντρικι διαχείριςθ
των χρθςτϊν, παρζχοντασ υπθρεςίεσ αυκεντικοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ ςε
χριςτεσ ι ομάδεσ χρθςτϊν.
ε.Τποςφςτθμα «Εκνικό Κζντρο Αναφοράσ και Παρακολοφκθςθσ Δραςτθριοτιτων
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για το παιδί» (εφεξισ ΕΚΑΠ), το οποίο υποςτθρίηει και
διαχειρίηεται τθ λειτουργία των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν των προνοιακϊν
φορζων για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ μζςω ενιαίου θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ τιρθςθσ, αρχειοκζτθςθσ και διαχείριςθσ φακζλων των παιδιϊν, που
τελοφν υπό το κακεςτϊσ τθσ παιδικισ προςταςίασ. Ο θλεκτρονικόσ φάκελοσ
παιδιοφ

περιζχει

τα

κάτωκι:

ςτοιχεία

φακζλου,

κοινωνικό

ιςτορικό,

παρακολοφκθςθ, αναδοχι, υιοκεςία εκκρεμότθτεσ, επιςυναπτόμενα ζγγραφα,
κίνθςθ, δικαιϊματα πρόςβαςθσ φακζλου ανά χριςτθ και αναηιτθςθ ριηϊν.
ςτ. Τποςφςτθμα «Διαχείριςθ Αιτθμάτων ΕΚΑΠ», το οποίο διαχειρίηεται αιτιματα,
που υποβάλλονται θλεκτρονικά από τουσ πολίτεσ, με αντικειμζνο το ΕΚΑΠ.
3. Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ» διαςυνδζεται με:
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α. τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου παροχισ προνοιακϊν υπθρεςιϊν, που
εποπτεφονται από το Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ,
β. τουσ ειδικϊσ πιςτοποιθμζνουσ (άρκρο 5 του Ν. 2646/1998) ι μθπιςτοποιθμζνουσ
φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ,
γ. τισ αρμόδιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Α’ και
Β’ βακμοφ και τα Κζντρα Κοινότθτασ (άρκρο 4 του Ν. 4368/2016, Α’ 21),
δ. τουσ φορείσ, που εποπτεφονται από το Τπουργείο Τγείασ και παρζχουν
υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ,
ε. τισ Εταιρείεσ Προςταςίασ Ανθλίκων, τισ Τπθρεςίεσ Επιμελθτϊν Κοινωνικισ
Αρωγισ, τισ Τπθρεςίεσ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και το Κδρυμα Αγωγισ Ανθλίκων
Αρρζνων Βόλου, φορείσ εποπτευόμενουσ από το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. α. τοπλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον πολίτθ», που λειτουργεί ςτο
ΕΚΚΑ, ςυνιςτάται και λειτουργεί Κεντρικι Βάςθ Δεδομζνων, ςτθν οποία
καταχωροφνται ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου. Ωσ υπεφκυνοσ
επεξεργαςίασ για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των ωσ άνω δεδομζνων ορίηεται το
Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΚΚΑ. υγκεκριμζνο και ειδικά εξουςιοδοτθμζνο
προςωπικό, που ορίηεται με απόφαςθ του Δ του ΕΚΚΑ, διαχειρίηεται το
πλθροφοριακό ςφςτθμα του παρόντοσ άρκρου.
β. Σα χορθγοφμενα ωσ άνω ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται, αποκλειςτικά, για τθν
υποςτιριξθ δράςεων κοινωνικισ φροντίδασ και αλλθλεγγφθσ και απαγορεφεται
οποιαδιποτε δθμοςιοποίθςι τουσ.
γ. ε κάκε περίπτωςθ επεξεργαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ δ’ του άρκρου 2
του Ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ του παρόντοσ άρκρου
οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα, ϊςτε να μθν είναι
δυνατι θ παραβίαςθ του απορριτου των ςτοιχείων. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ του
απορριτου των ςτοιχείων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 21 του Ν.
2472/1997.
δ. Ο χρόνοσ τιρθςθσ των ωσ άνω δεδομζνων από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ
διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ περί τιρθςθσ αρχείου δθμοςίων υπθρεςιϊν.
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5. Με απόφαςθ τουΤπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, ςυςτινεται Επιτελικι Ομάδα Παραγωγικισ Λειτουργίασ (εφεξισ
ΕΟΠΛ) ςτο πλαίςιο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ«e-pronoia για τον πολίτθ». Η
ΕΟΠΛ αποτελείται από: α. τζςςερισ (4) υπαλλιλουσ του Τπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ιτοι δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δφο (2) υπαλλιλουσ των αρμόδιων
υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ, ζνασ εκ των οποίων αναλαμβάνει, με
τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου, κακικοντα Προζδρου τθσ ΕΟΠΛ, και β.
τρεισ (3) εκπροςϊπουσ του ΕΚΚΑ, που ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του οικείου φορζα. Με τθν υπουργικι απόφαςθ τθσ παροφςασ
παραγράφου ανατίκενται χρζθ γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ ΕΟΠΛ ςε υπάλλθλο
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πρόνοιασ. Η κθτεία των μελϊν τθσ ΕΟΠΛ ορίηεται τριετισ.
κοπόσ τθσ ΕΟΠΛ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ νόμιμθσ, πρόςφορθσ και κεμιτισ
διαχείριςθσ και εν γζνει λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ«e-pronoia για
τον πολίτθ».
6. Με αποφάςεισ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται α. οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ των
υποςυςτθμάτων, που υπάγονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα «e-pronoia για τον
πολίτθ»,β. ηθτιματα διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ του ΕΚΚΑ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, γ. οργανωτικά και
τεχνικά κζματα απορριτου και πολιτικισ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων του παρόντοσ άρκρου (όπωσ δικαίωμα πρόςβαςθσ και χριςθσ,
κρυπτογράφθςθ δεδομζνων, αςφάλεια επικοινωνιϊν, εμπιςτευτικότθτα κλπ.) και δ.
κάκε άλλο ηιτθμα τεχνικοφ ι λεπτομερειακοφ χαρακτιρα για τθν ανάπτυξθ και
λειτουργία του«e-pronoia για τον πολίτθ».

Άρκρο 22
Ζναρξθ ιςχφοσ
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Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου άρχεται από τθ δθμοςίευςι του ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ
διατάξεισ του.

Ακινα, 26.9.2016

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
Παναγιώτθσ Κουρουμπλισ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Γεώργιοσ τακάκθσ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Νικόλαοσ Φίλθσ

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
Νικόλαοσ Παραςκευόπουλοσ
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ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Γεώργιοσ Κατροφγκαλοσ

ΤΓΕΙΑ
Ανδρζασ Ξανκόσ

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Αριςτείδθσ-Νικόλαοσ-Δθμιτριοσ Μπαλτάσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδθσ Σςακαλώτοσ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Παναγιώτθσ κουρλζτθσ

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ
40

Χριςτοσ πίρτηθσ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Ευάγγελοσ Αποςτόλου

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ
Χριςτόφοροσ Βερναρδάκθσ

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Θεανώ Φωτίου

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
Ουρανία Αντωνοποφλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γεώργιοσ Χουλιαράκθσ
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Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Αλζξανδροσ Χαρίτςθσ
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