
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  

Στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές 

Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» 

Θέμα: «Ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών και 
κοινωνικών στρωμάτων» 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

Η πρόσφατη συμφωνία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους διαμόρφωσε τις 
προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της Β’ αξιολόγησης και την ένταξη 
της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, το οποίο θα συμπιέσει το κόστος κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας 
και δύναται να ανοίξει πηγές χρηματοδότησης για το σύνολο της οικονομίας. 

Η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους 
χαμηλοσυνταξιούχους, δεν έρχεται να στηρίξει μακροπρόθεσμα τα ασθενή 
κοινωνικά στρώματα τα οποία επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Αντίθετα, η 
κυβέρνηση προκάλεσε την αναστολή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος 
ακυρώνοντας τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και αγνοώντας τις μέχρι 
σήμερα θυσίες του ελληνικού λαού.   

Η χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους θεσμούς απόφαση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, με προφανή σκοπό την πρόσκαιρη επικοινωνιακή 
εκμετάλλευση, προκάλεσε βλάβη του δημόσιου συμφέροντος υπονομεύοντας τις 
προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό 
που υπερέβη τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016, θα μπορούσε να 
δοθεί εντός του πλαισίου των συμφωνιών ώστε να μην ανασταλεί η διαδικασία 
εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους και 
με δικαιότερο τρόπο ως προς την κοινωνική του στόχευση. 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

1.Στις οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, όπως αυτό πιστοποιείται από τα 
μητρώα του ΟΕΑΔ κατά την 1/12/2016, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
ύψους 500 ευρώ ανά τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου 2016.  



2.Χορηγείται έκτακτη επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ ύψους 300 εκ. ευρώ για την 
καταβολή με χρονική προτεραιότητα των κύριων συντάξεων που δεν έχουν ακόμα 
χορηγηθεί και είναι σε διαδικασία επεξεργασίας από τα ταμεία που 
συγχωνεύτηκαν στον ΕΦΚΑ. 

3.Στους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης χορηγείται 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το έτος 2017 συνολικού ύψους 300 εκ. ευρώ.  

4.Με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσης. 

 

 

     Οι προτείνοντες  Βουλευτές : 

1. Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης  Β’ Αθηνών 
2. Γρηγοράκος Λεωνίδας  Λακωνίας 

 

 

 


