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ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολο
ύθησης 

και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινων
ικής 

Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και εφαρμ
οστικές 

διατάξεις του ν.4387/2016 (Α'85)». 

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου προκαλούνται, τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

1. Επί του τακτικού προϋπολογισμού: 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 761.512 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται 

ως εξής: 

864 χιλ. ευρώ περίπου, από τη σύσταση τριανταεννέα (39) θέσεων 

προσωπικού που θα στελεχώσει τις νεοσυσταθείσες Διευθύνσεις, στην 

περίπτωση όπου οι θέσεις αυτές καλυφθούν με μετατάξεις /αποσπάσε
ις από 

φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, (άρθρα 6,7 και 8) 

24 χιλ. ευρώ περίπου, από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων 

των προαναφερομένων οργανικών μονάδων, (άρθρα 6,7 και 8) 

760 εκ. ευρώ περίπου, από την εφαρμογή σε εθνική κλίμακα του 

Προγράμματος Κ.Ε.Α. (άρθρο 22) 
624 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση των οργανικών θέσεων του 

Ν.Σ.Κ., λόγω της στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του 
Ν.Σ.Κ. 

που προβλέπεται στη Διοικητική Οργάνωση του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 31) 

2. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 70 χιλ. ευρώ περίπου, από την προμήθεια του 

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των εν λόγω 

οργανικών μονάδων. (άρθρα 6,7 και 8) 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

11. Επί του Π.Δ.Ε.: 

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 114 χιλ. ευρώ περίπου, για την κάλυψη των 

εξόδων συντήρησης του Ε.ΓΠ.Σ. (άρθρο 19) . 

2. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα σύναψης ατομικών 

συμβάσεων μίσθωσης έργου με επιστημονικούς συνεργάτες και 

εμπειρογνώμονες, για την επικουρία των εν λόγω Διευθύνσεων. Το ύψ
ος της 

δαπάνης αυτής δεv μπορεί να εκτιμηθεί, δι~τι εξαρτάται από πραγματικά 

γεγονότα (αριθμός συμβάσεων, κ.λπ). (άρθρα 7 και 8) 
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3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 394 χιλ. ευρώ περίπου, για το σχεδιασμό, 

ανάπτυξη και συγκρότηση του Ε.ΓΠ.Σ. (άρθρο 19) 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 

111. Επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών (ο.τ.α. β' βαθμού, 

ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό - φορείς 

Γενικής Κυβέρνησης 

Δαπάνη από τη σύσταση των δεκατριών (13) Περιφερειακών 

Παρατηρητηρίων Κοινωνικής Ένταξης ένα ( 1) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, 

για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας αυτών. Η εν λόγω δαπάνη θα 

προσδιοριστεί με την κατάρτιση των Οργανισμών των οικείων Περιφερειών. 

(άρθρο 14) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 

προϋπολογισμών των Περιφερειών. 

IV. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενο από τον κρατικό 

προϋπολογισμό- φορέας της Γενικής Κυβέρνησης): 

Ετήσια δαπάνη, από τη συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος 

«e-pronoia για τον πολίτη», η οποία εκτιμάται στο ποσό των 65 χιλ. ευρώ 

περίπου. (άρθρο 21) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ.Α. 

V. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 

Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ν.π.δ.δ. 

επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό- φορέας της 

Γενικής Κυβέρνησης) 

Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τη δυνατότητα σύστασης οργανικών 

μονάδων ειδικού σκοπού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της 

σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 32) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. 
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VI. Επί του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του 

Τ ΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 

663/1977, καθώς και επί των προϋπολογισμών των φορέων του 

άρθρου 20 του ν. 4058/2012 (Μετοχικό Ταμείο Στρατού και 

Μετοηκό Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων) 

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την τυχόν επιβολή των προβλεπόμενων 

ποινών (φυλάκιση) σε φυσικά πρόσωπα για την τέλεση συγκεκριμένων 

αξιόποινων πράξεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 22. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &1. 
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

Αθήνα, :f Δεκεμβρίου 2016 

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ε. 

Ειδ.Εθνικός Μηχανισμός - ΚΤ 
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