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                                                        Αθήνα, 9 Ιανοςαπίος 2023 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Ππορ ςποςπγό  Επγαζίαρ και Κοινωνικών Τποθέζεων 

Θέμα: Αποκλειζμόρ  δικαιούσων κοινωνικών επιδομάηων λόγω πποκληηικών 

αςξήζεων ανηικειμενικών αξιών ζε λαϊκέρ ζςνοικίερ 

Ο πξόζθαηνο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηωλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ αθηλήηωλ έπιεμε ηηο πην 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο. Τν εγρείξεκα ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρωξήζεη 

ζηελ εμνκνίωζε ηωλ αληηθεηκεληθώλ κε ηηο αγνξαίεο αμίεο ηωλ αθηλήηωλ νδήγεζε από ηελ 1ε  

Ιαλνπαξίνπ 2022 ζηελ αύμεζε ηωλ αληηθεηκεληθώλ ηηκώλ γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην 

55% ηωλ πεξηνρώλ («δωλώλ») ηεο ρώξαο. 

Σύκθωλα κε δεκνζηεύκαηα αιιά θαη θαηαγγειίεο ζπκπνιηηώλ καο, εμαηηίαο απηήο ηεο 

αλόδνπ, ρηιηάδεο πνιίηεο κε κεδεληθά ή πεληρξά εηήζηα εηζνδήκαηα έραζαλ ην δηθαίωκα 

είζπξαμεο ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (Κνηλωληθό Εηζόδεκα Αιιειεγγύεο-

ΚΕΑ). Αλ θαη νη δηθαηνύρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βνεζήκαηνο πξνζδηνξίδνληαη κε εηζνδεκαηηθά 

θαη άιια πεξηνπζηαθά θξηηήξηα, νη ηειεπηαίεο απνθάζεηο έκκεζνπ επαλαθαζνξηζκνύ ηωλ 

ηεθκεξίωλ δηαβίωζεο, απέθιεηζαλ από ην ΚΕΑ άηνκα θαη νηθνγέλεηεο, ηωλ νπνίωλ ε 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δε δηθαηνινγεί απηόλ ηνλ απνθιεηζκό. Ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, γηα λα θαηαζηεί θάπνηνο δηθαηνύρνο 

είζπξαμεο ηνπ ΚΕΑ ζα πξέπεη, κεηαμύ άιιωλ, ε ζπλνιηθή αληηθεηκεληθή αμία ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 90.000 επξώ αλ είλαη άγακνο. Σηελ  πεξίπηωζε 

ωθεινύκελεο ηνπ Κέληξνπ Αιιειεγγύεο Αζήλαο, ηεο νπνίαο ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ 

δηακεξίζκαηνο ηεο απμήζεθε από ηηο 60.000 ζηηο 115.000 επξώ, ηέζεθε εθηόο ΚΕΑ, παξόηη ε 

γπλαίθα απηή δελ έρεη θαλέλα άιιν εηζόδεκα, είλαη άλω ηωλ 55 εηώλ θαη αληηκεηωπίδεη 

πξνβιήκαηα πγείαο. Πιήζνο αληίζηνηρωλ πεξηπηώζεωλ αλαθέξζεθαλ ζε Κέληξν Κνηλόηεηαο 

δήκνπ Δπηηθήο Αζήλαο.  

Αμίδεη λα ηνληζζεί επίζεο πωο ε εμέιημε απηή δελ αθνξά κόλν ην ΚΕΑ, θαζώο ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθό όξην εθαξκόδεηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηωλ δηθαηνύρωλ θαη 

άιιωλ θνηλωληθώλ παξνρώλ, όπωο ε ζύληαμε αλαζθάιηζηωλ ππεξειίθωλ αιιά θαη ην 

δηθαίωκα έληαμεο ζην Κνηλωληθό Τηκνιόγην (ΚΟΤ) ηεο ΔΕΗ. 

Καζώο δηαλύνπκε κία επνρή όπνπ νη κεγάιεο αλαηηκήζεηο, ν πιεζωξηζκόο, νη ηεξάζηηεο 

απμήζεηο ζην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο νδεγνύλ ζε νινέλα θαη πεξηζζόηεξε θηωρνπνίεζε ηωλ 

θνηλωληθώλ ζηξωκάηωλ θαη ν απνθιεηζκόο εθαηνληάδωλ ρηιηάδωλ επάιωηωλ δηθαηνύρωλ από 

ηηο πξνλνηαθέο παξνρέο απεηιεί άκεζα ηελ επηβίωζή ηνπο, 

επωηάηαι ο Τποςπγόρ: 

1. Πνηα ηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ηωλ αηηεκάηωλ έληαμεο ζην πξόγξακκα ηνπ 

Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ παλειιαδηθά εμαηηίαο ηεο 

αύμεζεο ηωλ αληηθεηκεληθώλ; Σε ηη πνζνζηό ζπλίζηαηαη ν ελ ιόγω απνθιεηζκόο γηα θάζε  

Δήκν ηεο Δπηηθήο Αζήλαο;  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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2. Σε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ην Υπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

θαηάθωξε αδηθία απνθιεηζκνύ ηωλ επάιωηωλ λνηθνθπξηώλ από Πξνλνηαθά Επηδόκαηα θαη 

ΚΟΤ ιόγω ηωλ λέωλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ;  

Ο Επωηών Βοςλεςηήρ 
 

Κπίηων Απζένηρ 
 




