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Ν/Σ για τη μετατροπή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε 

Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΟΠΕΚΑ)   

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την μετεξέλιξη του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Η νομοθετική πρωτοβουλία του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι 

μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

Ο ΟΠΕΚΑ είναι μετασχηματισμός του υφιστάμενου ΟΓΑ που δεν ενσωματώθηκε 

στον ΕΦΚΑ. Αποτελεί τον δεύτερο βασικό πυλώνα του νέου ψηφιακού Προνοιακού 

Κράτους Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Ο πρώτος πυλώνας είναι ο Εθνικός Μηχανισμός με τα 240 Κέντρα Κοινότητας 

στους Δήμους, που πληροφορεί τους πολίτες για τα δικαιώματά τους σε επιδόματα, 

παροχές και υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα.  

Πλέον προβλέπεται η λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και Κέντρων Κοινότητας. Με 

τους δυο αυτούς πυλώνες καταργούμε τις πελατειακές σχέσεις και την πολυνομία 

παροχής των προνοιακών επιδομάτων, παροχών και υπηρεσιών. Όλα γίνονται με 

διαφάνεια, ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.  

Ο νέος Οργανισμός ενσαρκώνει το όραμα για ένα κράτος κοινωνικής φροντίδας και 

ουσιαστικής αλληλεγγύης, με ενιαίους κανόνες και ισότιμη πρόσβαση. Ο ΟΠΕΚΑ θα 

είναι πλέον ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών  που αναπτύσσονται και 

θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 



Στόχος είναι πάντα ο άνθρωπος. Η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των 

ευάλωτων ομάδων την στιγμή ακριβώς που το έχουν ανάγκη.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος Οργανισμός είναι μια Ενιαία Αρχή Απόδοσης Επιδομάτων 

και αναλαμβάνει δέσμη παροχών :  

1. Το Επίδομα Παιδιού   

2. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 

3. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, τη 

χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση 

θανάτου τους.  

4. Τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.  

5. Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία.  

6. Προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και 

κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ειδικών και ευπαθών 

ομάδων.  

 

Συνολικά ο νέος Οργανισμός έχει 9 Κεντρικές Διευθύνσεις, 9 Περιφερειακές 

Διευθύνσεις στις έδρες των αντίστοιχων Περιφερειών και περιλαμβάνει 275 

υπαλλήλους. Για πρώτη φορά θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων και 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αποδίδουμε τα επιδόματα 

στους πραγματικούς δικαιούχους.  

 

Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, το μοντέλο που βασίστηκε στην έλλειψη μιας ενιαίας 

διοικητικής αρχής επιδοματικών ενισχύσεων έχει φτάσει στα όρια του. Στο 

σημερινό αδιέξοδο μας οδήγησε η έλλειψη ενοποιημένου και επικαιροποιημένου 

μητρώου των δικαιούχων των πάσης φύσης κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών, 

η ανεπαρκής ενημέρωση του πληθυσμού αναφοράς, η απουσία γεωπληροφοριακού 

συστήματος, η πολυνομία και η αλληλοεπικάλυψη των σχετικών προγραμμάτων. 

Πλέον, στο νέο φορέα προβλέπεται η λειτουργία ενοποιημένου μητρώου 

δικαιούχων.  

Οι πρωτοβουλίες αυτές, αντανακλούν τις προτεραιότητες της ελληνικής 

κυβέρνησης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ανάπτυξη χωρίς 

αλληλεγγύη και προστασία των ευάλωτων ομάδων, δεν είναι δίκαιη ανάπτυξη. Δεν 

είναι κοινωνικά αποδεκτή ανάπτυξη.  


