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Θέµα: Απαγορευτικοί όροι για την άσκηση δικαιώµατος ένταξης στο πρόγραµµα 

επιδότησης ενοικίου 2011 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά την παρ. 9 του 

άρθρου 103 του Συντάγµατος και το Ν. 3094/2003, εξέτασε αναφορές  πολιτών  σχετικά µε 

τον Οργανισµό Ε. Κ.  οι οποίες αφορούν την έντονη διαµαρτυρία τους για συγκεκριµένα 

δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκοµίσουν  στα Κ.Ε.Π. της χώρας ώστε να γίνει δεκτό 

το αίτηµα τους για το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου έτους 2011. Μετά από µελέτη του 

σχετικού υλικού συντάσσεται το παρόν πόρισµα, το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται 

αρµοδίως.  

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3094/2003, ο Συνήγορος του Πολίτη 

αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή που έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και 

των δηµοσίων υπηρεσιών, των ΟΤΑ, των ΝΠ∆∆ και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας για 

την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Από τη φύση του, ο 

Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί θεσµό εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών µεταξύ των 

πολιτών και της δηµόσιας διοίκησης.  

 

I.  Σύντοµο ιστορικό. 

Από το σύνολο των αναφορών που εξετάσθηκαν δύο είναι τα ζητήµατα που προέκυψαν και 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το πρώτο αφορά στην υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή  που 

πρέπει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος για το πρόγραµµα ενοικίου και το δεύτερο αφορά 

τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώρα.  

 

Ως προς το 1. 

 Η υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή, δεν είναι δυνατόν να προσκοµιστεί από τους 

ενδιαφερόµενους καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις,  ο εκµισθωτής δεν συνεργάζεται στην όλη 

διαδικασία. Ο δικαιούχος συχνά αναγκάζεται να πιέσει µέσω Εισαγγελέα τον εκµισθωτή, ο 

οποίος δηλώνει ότι δεν προκύπτει από το νόµο τέτοια υποχρέωση. Έτσι, ενώ συγκεντρώνουν 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν µπορούν να καταθέσουν το αίτηµα τους στο ΚΕΠ 

καθώς ο εκµισθωτής δεν τους παραχωρεί την υπεύθυνη δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο 

της υπογραφής. Οι πολίτες διαµαρτύρονται µάλιστα διότι έχουν όλες τις νόµιµες αποδείξεις 



πληρωµής ενοικίων έτους 2009 και έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία 

στην φορολογική τους δήλωση, τόσοι οι ίδιοι όσο και οι εκµισθωτές τους.  

 

Ως προς το 2.  

Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, απαιτείται άδεια 

διαµονής επί µακρόν διαµένοντος του Π.∆. 150/06 ή του άρθρου 40 παρ. 7 του Ν. 3731/08 

ή άδεια αορίστου διαµονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/05. Η 

προϋπόθεση αυτή δηµιουργεί δυσµενή µεταχείριση και στηρίζεται αποκλειστικά στο κριτήριο 

της ιθαγένειας. Πολλοί αλλοδαποί, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις, δεν γίνονται δεκτοί στα ΚΕΠ για την υποβολή της αιτήσεως τους καθώς δεν 

είναι κάτοχοι αδείας διαµονής δεκαετούς ισχύος ή ως επί µακρόν διαµένοντες. Μάλιστα 

συµβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν καταθέσει αίτηση για την έκδοση άδειας 

διαµονής, µε πλήρη δικαιολογητικά, αλλά να µην έχουν παραλάβει ανανεώσεις ή δεν έχει 

εκδοθεί καµία σχετική απόφαση από τις αρµόδιες υπηρεσίες. .Φαίνεται δηλαδή ότι η 

καθυστέρηση ανταπόκρισης της διοίκησης έγκαιρα στο αίτηµα για χορήγηση της σχετικής 

άδειας παραµονής, συνεπάγεται τη «τιµωρία» του ίδιου του αλλοδαπού, ο οποίος χάνει την 

δυνατότητα να λάβει την επιδότηση, καίτοι πληροί όλες τις προϋποθέσεις.  

 

Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) είναι ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην 

Ελλάδα. Αποτελεί το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής.  Ως Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πόροι του προέρχονται από τις εισφορές των εργαζοµένων (1% 

επί των αποδοχών τους) και των εργοδοτών τους (0,75% επί των αποδοχών των 

εργαζοµένων που απασχολούν) και σκοπό έχει την στεγαστική αποκατάσταση των 

εργατοϋπαλλήλων της χώρας. Το στεγαστικό κεφάλαιο µε τον τρόπο που σχηµατίζεται 

συνδέει άµεσα την εργασία και την καταβολή εισφορών µε τις παροχές, γι αυτό και ο 

Κανονισµός Παροχών απαιτεί συγκεκριµένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις προκειµένου να 

θεµελιωθεί το δικαίωµα λήψης τους. Παράλληλα, το στεγαστικό κεφάλαιο ασκεί έναν 

αναδιανεµητικό ρόλο για τους εργαζόµενους που έχουν συµµετάσχει (από ένα ποσοστό και 

πάνω) στο σχηµατισµό του, παρέχοντάς τους συνδροµή κατά προτεραιότητα, ανάλογα µε την 

ειδική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

∆ικαιούχοι για τις στεγαστικές παροχές του ΟΕΚ είναι εργάτες ή υπάλληλοι που κατοικούν 

και εργάζονται στην Ελλάδα, εφόσον είναι ασφαλισµένοι σε οργανισµό κύριας ασφάλισης 

µισθωτών, καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΚ και καλύπτουν τις βασικές ασφαλιστικές και 

λοιπές προϋποθέσεις για στεγαστική συνδροµή από τον ΟΕΚ. Επίσης, δικαιούχοι είναι 

συνταξιούχοι οργανισµών κύριας ασφάλισης µισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόµενοι 

εισφορές υπέρ ΟΕΚ. 

Μετά τη διακοπή των στεγαστικών προγραµµάτων του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας τον 

Ιούλιο του 2010 λόγω του οικονοµικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει ο Οργανισµός, η 

∆ιοίκηση είχε αναλάβει τη δέσµευση να ανασχεδιασµού όλης της πολιτικής στεγαστικής 

συνδροµής, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, µέσω της 

αναµόρφωσης και του εξορθολογισµού των υφιστάµενων προγραµµάτων και της επεξεργασίας 

νέων αντικειµενικών κριτηρίων.  

Μετά από απόφαση  του ∆Σ του ΟΕΚ στις  25 Φεβρουαρίου 2011, η ∆ιοίκηση ανακοίνωσε το 

πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου 2011 που έχει έτος αναφοράς το 2009, µε διάστηµα 

υποβολής αιτήσεων από την 28η Μαρτίου 2011 έως την 29η Ιουλίου 2011. 

Όπως αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις, η  προτεραιότητα στο πρόγραµµα επιδότησης 

ενοικίου καθορίστηκε από την ανάγκη στήριξης των ασθενέστερων στρωµάτων των 

δικαιούχων που πλήττονται περισσότερο από την οικονοµική κρίση. 

 



- Η ∆ιοίκηση του ΟΕΚ δεσµεύτηκε για  πρόγραµµα ύψους  110 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσό που 

είναι µεν µειωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα, ωστόσο εξαντλεί τις οικονοµικές 

δυνατότητες του Οργανισµού όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου, χωρίς όµως να 

αποκλείεται κάποια κατηγορία δικαιούχου. 

Ανακοινώθηκε ότι αναµορφώθηκαν τα κριτήρια έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη 

στήριξη εκείνων που έχουν περισσότερο ανάγκη (συνταξιούχοι, µακροχρόνια άνεργοι, νέα 

ζευγάρια και ευπαθείς οµάδες εργαζοµένων, εργαζόµενοι µε προστατευόµενα µέλη), πάντα µε 

βάση τις πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες του ΟΕΚ. 

Ανακοινώθηκε ακόµη ότι διατηρήθηκε   το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο µέχρι 12.000€ για 

την ένταξη στο πρόγραµµα, µε αυξηµένο ποσό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι 6.000€ και 

από 6.001€ έως 9.000€.  

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι επανακαθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και καθιερώνεται διαδικασία 

διασταύρωσης των στοιχείων µε συναρµόδιους φορείς και υπηρεσίες ώστε να αποκλειστούν 

οι µη δικαιούχοι από το πρόγραµµα της επιδότησης. Π.χ. ζητούνται, εκτός από θεωρηµένο 

από αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενοικιαστήριο, πλήρη στοιχεία όχι µόνο του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και 

για την ίδια την κατοικία που µισθώνεται (αριθµός λογαριασµού ∆ΕΗ, όροφος κλπ). 

  

II. Το  ζήτηµα της πρόσβασης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου βάσει του 

ισχύοντος  νοµοθετικού πλαισίου.   

1. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΟΛΚΕΠ/Φ.15/57/16611/2009 (ΦΕΚ 

1330/Β’/3.7.2009), καθορίστηκε  η διοικητική διαδικασία επιδότησης ενοικίου δικαιούχων 

Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που διεκπεραιώνεται αποκλειστικά από τα Κ.Ε.Π. Στους 

γενικούς όρους του προγράµµατος ορίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται 

στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής κατοικίας των αιτούντων. Έχει λοιπόν 

αποφασιστεί ότι η διοικητική διαδικασία του προγράµµατος επιδότησης ενοικίου 

διεκπεραιώνεται µε κατάθεση αίτησης συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 

αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνον εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

2. Με την υπ’ αρ. 4363/197/4-3-2011 Απόφαση καθορίσθηκαν οι ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των δικαιούχων στο πρόγραµµα χορήγησης επιδότησης 

ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθησαν το έτος 2009. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

4510/204/2011 (ΦΕΚ 445 Β/2011) περί «προγράµµατος επιδότησης ενοικίου δικαιούχων 

του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009», 

ορίσθηκε στην παρ. 9 ότι «µε απόφαση του ∆.Σ του ΟΕΚ προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτουµένων προϋποθέσεων». Στη παρ. 10 ορίσθηκε ότι 

«η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για µίσθωση κατοικίας το έτος 

2009 και θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις». 

3. Στις 15 Μαρτίου 2011 έγιναν γνωστά, µέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου, τα δικαιολογητικά που αποφασίστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΕΚ. 

Ανάµεσα στα 10 δικαιολογητικά που ζητά ο Οργανισµός από τους δικαιούχους, εκτός από το 

µισθωτήριο συµβόλαιο στο όνοµα του αιτούντος, (κατατεθειµένο και θεωρηµένο από την 

αρµόδια ∆ΟΥ µέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωµένο 

φωτοαντίγραφο) όπου θα πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα ο ΑΦΜ του εκµισθωτή και του 

µισθωτή), ζητείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από κάθε αρµόδια αρχή όπου θα πρέπει να αναγράφεται:  



Α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το µισθωτήριο συµβόλαιο (πλήρης περιγραφή, ∆/νση –όροφος 

κλπ) 

Β. το χρονικό διάστηµα της ενοικίασης 

Γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο  

∆. ότι τα εισοδήµατα που προέρχονται από το συγκεκριµένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη 

φορολογική τους δήλωση 

Επιπλέον, ζητείται αρχική φορολογική δήλωση οικονοµικού έτους 2010 για τα εισοδήµατα του 

2009, το εκκαθαριστικό σηµείωµα έτους 2010,  το έντυπο Ε9 έτους 2005, σύνολο 

ηµεροµισθίων ασφαλισµένου, αποδεικτικό πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων για το έτος 

2011, πράξη συνταξιοδότησης (για τους συνταξιούχους) και λογαριασµός της ∆ΕΗ ή επίσηµο 

αντίγραφο λογαριασµού από την ∆ΕΗ από όπου προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που 

ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωµής.  

III. Από την νοµική αξιολόγηση του ζητήµατος προκύπτουν τα εξής:  

Σύµφωνα µε το νόµο 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) ορίζεται στο Άρθρο 2  ότι «τα διοικητικά όργανα οφείλουν 

να προβαίνουν, αυτεπαγγέλτως, στις ενέργειες που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις εντός των οριζοµένων, σχετικών, προθεσµιών. Σε περίπτωση που δεν 

προβλέπεται σχετική προθεσµία, η ενέργεια συντελείται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν 

µπορεί να υπερβεί το τρίµηνο».  

Επιπλέον το άρθρο 3 παρ. 6.α ορίζει ότι : 

"Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, 

που η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη του αιτούντος και τα οποία δεν 

συνυποβάλλονται µε την αίτησή του, η αρµόδια υπηρεσία, για την έκδοση της τελικής πράξης, 

τα αναζητεί από τις οικείες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου 2690/1999: 

"1. α. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπα 

δηµόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις 

των ενδιαφεροµένων και να αποφαίνονται για τα αιτήµατά τους µέσα σε προθεσµία πενήντα 

(50) ηµερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται µικρότερες προθεσµίες. Η 

προθεσµία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία και την υποβολή ή 

συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. 

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρµόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες, να τη διαβιβάσει στην αρµόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόµενο. Στην 

περίπτωση αυτή η προθεσµία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρµόδια 

υπηρεσία. Για υποθέσεις αρµοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσµία του πρώτου 

εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόµη, ηµέρες. 

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 6 του νόµου 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση 

και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α», ορίζεται σαφώς ότι  



«οι υπηρεσίες υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται 

από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των 

δικαιολογητικών που ελλείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής, η οποία χορηγείται από 

την υπηρεσία στον ενδιαφερόµενο».  

IV.  Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη  

Ο Οργανισµός θα έπρεπε να αναζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες την διασταύρωση των 

στοιχείων, καθώς διέθετε όλα τα αναγκαία στοιχεία όπως ΑΦΜ του µισθωτή και του 

εκµισθωτή. Η απαίτηση του δικαιολογητικού της υπεύθυνης δήλωσης του εκµισθωτή κατά 

την άποψη της Αρχής µετέφερε στους ενδιαφερόµενους την αδυναµία του Οργανισµού να 

προβεί σε πραγµατικό έλεγχο και να καθιερώσει τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων 

µε συναρµόδιους φορείς παρά τις δηλώσεις περί αντιθέτου. Επιπλέον, προκάλεσε µια 

αντιπαράθεση ανάµεσα στους εκµισθωτές και τους µισθωτές των ακινήτων, καθώς οι πρώτοι 

δεν κατανόησαν τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να προβούν σε µια διαδικασία την 

οποία θεωρούσαν ότι έχουν ήδη εκπληρώσει προ πολλού µε τα στοιχεία που κατέθεταν στις 

φορολογικές τους δηλώσεις και στα µισθωτήρια συµβόλαια που συνέταξαν. 

Περαιτέρω, η απαίτηση αυτή της ∆ιοικήσεως του ΟΕΚ έχει αναφορά το έτος 2009 και 

περιλαµβάνει γεγονότα και υποχρεώσεις που ανάγονται στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Η διοίκηση θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη της τον εύλογο χρόνο για την απαίτηση ενός 

δικαιολογητικού  στο οποίο εµπλέκονται ιδιώτες, και µάλιστα για παρελθόντα χρόνο.  Σήµερα 

πολλοί παλαιοί δικαιούχοι, που συγκεντρώνουν όλες τις ασφαλιστικές και λοιπές 

προϋποθέσεις, αδυνατούν να εξασφαλίσουν το δικαίωµα τους εξαιτίας της έλλειψης 

αποκλειστικά του συγκεκριµένου δικαιολογητικού. Ταυτόχρονα, δεν µπορούν να ασκήσουν 

κανένα ένδικο µέσο, καθώς δεν τους δίδεται η δυνατότητα να καταθέσουν την αίτηση τους 

στα Κ.Ε.Π. αν δεν συγκεντρώσουν όλα τα δικαιολογητικά.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

∆ΟΛΚΕΠ/Φ.15/57/16611/ µε την οποία ορίζεται ότι «οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µόνον 

εφόσον συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά» προσκρούει στο 

προαναφερόµενο άρθρο 4 του νόµου 2690/1999. Προσκρούει επίσης στο άρθρο 31 παρ. 1 

του νόµου 3013/2002 όπου ορίζεται η αποστολή των Κ.Ε.Π. για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης 

σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες: Το Κ.Ε.Π. «παραλαµβάνει αιτήσεις 

πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα στοιχεία 

των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. ∆ιαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα 

αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.  Ελέγχει την 

πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση πού για τη διεκπεραίωση της 

υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση το  Κ.Ε.Π. τα 

αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, 

µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών».  

Η τροποποίηση και η συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 31 του νόµου 3013/2002 

µε την παρ. 5 του άρθρου 11 του νόµου 3146/2003, την παρ. 4 του άρθρου 24 του νόµου 

3200/2003, καθώς και του άρθρου 16 του νόµου 3345/2005, δεν επηρεάζει την κατ’ ουσία 

κύρια αποστολή των Κ.Ε.Π., η οποία σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά  το ρόλο της 

διοίκησης του ΟΕΚ , αλλά αντίθετα έρχεται συµπληρωµατικά για να διευκολύνει τον πολίτη 

στην κατάθεση του αιτήµατος του και να ενεργήσει συνεργατικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.  

Με την άρνηση πρωτοκόλλησης αιτήµατος στα Κ.Ε.Π. αποδυναµώνεται και η  ουσία του 

άρθρου 10 του Συντάγµατος «καθένας ή πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα τηρώντας τους 



νόµους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να 

ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον που 

υπέβαλε την αναφορά σύµφωνα µε το νόµο».  

2. Όσο αφορά το δεύτερο ζήτηµα, σχετικά µε  την πρόσβαση των υπηκόων τρίτων χωρών 

στο πρόγραµµα χωρών, διαπιστώθηκε ότι στην από 4-3-2011 απόφαση του Υφυπουργού 

Εργασίας περί καθορισµού των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συµµετοχή δικαιούχων, 

όπως και στη µεταγενέστερη από 18-3-2011 (ΦΕΚ 445 Β/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Υφυπουργών Οικονοµικών και Εργασίας περί έγκρισης του προγράµµατος χορήγησης 

επιδότησης ενοικίου σε δικαιούχους του ΟΕΚ, καµία µνεία δεν γίνεται για διαφορετική 

µεταχείριση των δικαιούχων τρίτων χωρών.  

 

1. Με βάση την 4363/197/4-3-2011 Υπουργική Απόφαση τίθενται οι ελάχιστες ασφαλιστικές 

προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραµµα επιδότησης, που αφορούν συµπλήρωση 

ελάχιστων ηµερών ασφάλισης στον  ΟΕΚ, ενώ µε την δεύτερη Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 

4510/204/2011 τίθενται όρια εισοδήµατος ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση των 

δικαιούχων για τον καθορισµό του ποσού επιδότησης. Οι ως άνω αποφάσεις έχουν εκδοθεί 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 3 του νόµου 1849/1089, µε την οποία προβλέφθηκε η 

οικονοµική ενίσχυση δικαιούχων του ΟΕΚ για την αντιµετώπιση δαπάνης µίσθωσης κατοικίας, 

καθώς και του άρθρου 20 του νόµου 3227/2004 περί καθορισµού των ελαχίστων 

ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συµµετοχή στα δανειοδοτικά προγράµµατα και στα 

προγράµµατα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ.  

2. Μέχρι πρόσφατα η επιδότηση ενοικίου αποδιδόταν σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων 

χωρών, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που αποδιδόταν  σε Έλληνες πολίτες, υπό τον όρο της 

συµπλήρωσης των ελάχιστων ασφαλιστικών προϋποθέσεων που όριζε ο Κανονισµός περί 

προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων του ΟΕΚ.  

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 71 παρ. 1 του νόµου 2286/2005, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 

διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς και 

έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παροχές του ΟΕΚ αποτελούν γνήσιες ασφαλιστικές παροχές, 

καθώς χρηµατοδοτούνται από εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων (0,75% και 1,00% 

αντίστοιχα επί των ακαθάριστων αποδοχών τους), έτσι ώστε να µην τίθεται οποιοδήποτε 

ζήτηµα αντιµετώπισης τους ως προνοιακών παροχών και συνεπώς δυνατότητας περιορισµού 

τους και διακρίσεως σε βάρος δικαιούχων µε βάση κριτήρια εθνικά ή φυλετικά. ∆εν υπάρχει 

επίσης ζήτηµα υπαγωγής ή µη των σχετικών παροχών στο νδ 57/1973 περί µέτρων 

κοινωνικής προστασίας οικονοµικά αδυνάτων, καθώς πρόκειται για αµιγείς ασφαλιστικές 

παροχές. Για το σκοπό αυτό για τη χορήγησή τους λαµβάνεται υπόψη η συµπλήρωση 

ελάχιστων ασφαλιστικών προϋποθέσεων µε βάση τον σχετικό Κανονισµό του ΟΕΚ ή τις 

ειδικότερες Υπουργικές αποφάσεις.   

 

4. Οι διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαµονής για τους αλλοδαπούς, παρά τις 

διαδοχικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης των διαδικασιών 

έκδοσης αδειών (π.χ. την συγχώνευση της άδειας διαµονής και άδειας εργασίας σε µια 

µοναδική άδεια) και του οργανωτικού σχήµατος διαχείρισης της διαδικασίας έκδοσης αδειών, 

συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από παθογένειες και δυσλειτουργίες.  (Έκθεση σχετικά µε 

την Απλούστευση των ∆ιαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών προς Αλλοδαπούς από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης –Έκδοση και Ανανέωση Αδειών ∆ιαµονής, 04-06-2008, Κεντρική 

Επιτροπή Απλούστευσης ∆ιαδικασιών (ΚΕΑ∆, Υπουργείο Εσωτερικών). 

Τα προβλήµατα πολυπλοκότητας, ασάφειας και συνεχών µεταβολών του θεσµικού πλαισίου 

που διέπει τις διαδικασίες έκδοσης των αδειών διαµονής επιδεινώνονται από µία σειρά 



παραγόντων, όπως ότι πολλοί από τους ενδιαφερόµενους δεν έχουν καλή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, είναι χαµηλού µορφωτικού επιπέδου και βρίσκονται κατά κανόνα σε 

µειονεκτική θέση απέναντι στις δηµόσιες υπηρεσίες µε τις οποίες συναλλάσσονται. Τα 

προβλήµατα αυτά επιδεινώνονται επίσης από το γεγονός ότι οι ρυθµίσεις συχνά 

τροποποιούνται µε αποτέλεσµα είτε να χάνονται προθεσµίες και να απαιτούνται νέες 

ρυθµίσεις, είτε να δηµιουργούνται ουρές και να αναγκάζονται οι υπηρεσίες να 

διεκπεραιώσουν µεγάλο αριθµό συναλλαγών σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Υπό τις 

συνθήκες αυτές, η σαφήνεια και επάρκεια της διαθέσιµης πληροφόρησης αποτελεί 

καθοριστική προϋπόθεση της ποιότητας των παρεχόµενων προς τους µετανάστες υπηρεσιών 

αλλά και της αποτελεσµατικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες και µείωσης του φόρτου εργασίας τους. 

 

5. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µε βάση πάγια πλέον νοµολογία του 

Ε∆∆Α µε βάση την ΕΣ∆Α, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτής, απαγορεύονται διαφορετικές 

µεταχειρίσεις προσώπων στη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών εν γένει παροχών –

συµπεριλαµβανοµένων και των µη ανταποδοτικών ή και προνοιακών, στηριζόµενες 

αποκλειστικά στο κριτήριο της ιθαγένειας (βλ. Ε∆∆Α ANDREJEVA κατά Λετονίας 

18.2.2009, LUCZAK κατά Πολωνίας 27.11.2007, ad hoc Niedzwicki κατά Γερµανίας 

25.10.2005, ad hoc Okpisz κατά Γερµανίας 25.10.2005, KOUA POIRREZ κατά Γαλλίας 

30.9.2003, GAYGUSUZ κατά Αυστρίας 16.9.1996).  

 

2.1. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη 

 

Οι παροχές του ΟΕΚ, όπως η προκείµενη της επιδότησης ενοικίου  έτους 2011, θα έπρεπε  

να χορηγούνται και στους αλλοδαπούς δικαιούχους, µε τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και 

στους ηµεδαπούς και, σε κάθε περίπτωση, να µην αναζητείται η κατοχή εκ µέρους των 

αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών η κατοχή συγκεκριµένου είδους τίτλου διαµονής στη 

χώρα.  

 

Ο Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας ως µέλος του CECODHAS έχει υποχρέωση 

προστασίας του δικαιώµατος στην κατοικία και της διαµόρφωσης πρακτικών που οδηγούν 

στην πρόσβαση και την απόκτηση αξιοπρεπούς στέγης για  άτοµα και οικογένειες που 

εξαιτίας περιορισµένων πόρων δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν την δαπάνη µίσθωσης της 

κατοικίας τους.  

Η πρόσβαση στο δικαίωµα αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται  χωρίς διακρίσεις.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθεί τόσο ο τρόπος υποβολής 

όσο και το είδος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο 

πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου. Η πρόσβαση στο πρόγραµµα θα έπρεπε να απαιτεί από τους 

ενδιαφερόµενους τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα ελέγχονται από  τις αρµόδιες 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Τα άτοµα που έχουν ανάγκη της κοινωνικής στεγαστικής 

προστασίας του Οργανισµού δεν πρέπει να οδηγούνται σε µια διαµάχη µε άλλους ιδιώτες για 

την απόκτηση δικαιολογητικών που θα τους πιστοποιούν ως δικαιούχους. Η αναγνώριση  

ενός πολίτη ως δικαιούχου µιας παροχής τόσο σηµαντικής όσο είναι η στέγαση αποτελεί 

ευθύνη της διοίκησης και µόνο.  

∆εδοµένου ότι τα µέτρα που λαµβάνει η διοίκηση κατά την ενάσκηση της εξουσίας της 

πρέπει να τηρούν τις επιταγές του νόµου και του Συντάγµατος, οι οποίες ακριβώς υπάρχουν 

για να προστατεύουν τον διοικούµενο ή αλλιώς, να µη αναιρούν, στην πράξη τα συνταγµατικά 

δικαιώµατα και την προβλεπόµενη, έκταση της εφαρµογής τους. Ειδάλλως, έρχονται σε 

αντίθεση µε τον σκοπό λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας.   



Πρέπει λοιπόν να αρθεί η διάκριση που δηµιουργείται εις βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών 

από το είδος  των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκοµίσουν, ιδιαίτερα µε δεδοµένη τη 

γνωστή καθυστέρηση των αρµοδίων υπηρεσιών στην έκδοση των αδειών διαµονής. Σε κάθε 

δε περίπτωση, θα έπρεπε να καθίσταται εφικτή η κατάθεση της σχετικής αίτησης για την 

επιδότηση, µε βάση τη «µπλε βεβαίωση» που χορηγείται στους αλλοδαπούς που έχουν 

καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής της συγκεκριµένης κατηγορίας. 

Η άδεια αορίστου διαµονής ή δεκαετίας που απαιτείται για τους υπηκόους τρίτων χωρών 

εξαιρεί από το δικαίωµα πρόσβασης στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου τους υπηκόους 

τρίτων χωρών και εισάγει σοβαρή διάκριση, που δεν δικαιολογείται από το εθνικό και 

ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο.  Σύµφωνα µε το Σύνταγµα (άρθρο 21 παρ. 3)  η απόκτηση 

κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείµενο 

ειδικής φροντίδας του Κράτους. Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, ο οποίος 

υιοθετήθηκε στη Νίκαια, στις 7 ∆εκεµβρίου 2000 ορίζει (άρθρο 11-34) : «η Ένωση 

προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και 

σέβεται το δικαίωµα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές». 

Τέλος η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σηµειώνει ότι οι όροι 

παρέµβασης των δηµοσίων αρχών των κρατών µελών που σχετίζονται µε τη στέγαση δεν θα 

πρέπει να  θέτουν εµπόδια στις στεγαστικές πολιτικές που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση 

της πρόσβασης όλων σε αξιοπρεπή και οικονοµικά προσιτή στέγη. Η διάθεση στέγης σε κάθε 

πολίτη αποτελεί προϋπόθεση για τον αποτελεσµατικό σεβασµό των υπολοίπων ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι ο σεβασµός του 

ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, της κατοικίας και της επικοινωνίας. (Γνωµοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα η στέγαση και η περιφερειακή 

πολιτική 2007/C 161/03). 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατανοεί τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιµετωπίζει ο 

Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Όµως έχει την 

πεποίθηση ότι θα εξετάσετε τα ανωτέρω µε την απαιτούµενη ευαισθησία, αφού το πρόγραµµα 

επιδότησης ενοικίου απευθύνεται σε κοινωνικές οµάδες και άτοµα τα οποία υπό τις 

υπάρχουσες συνθήκες, δεν  µπορούν να αντιµετωπίσουν τη δαπάνη µίσθωσης της κατοικίας.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένω τόσο εγώ όσο και οι 

συνεργάτες µου στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.  

 

 

 

Με τιµή 

 

Καλλιόπη Σπανού 

 Συνήγορος του Πολίτη 
 
 


