
 

Δμνρφηαηε θ. Πξσζππνπξγέ, 

 

Ολνκάδνκαη Φξαγθίζθνο Γαΐηεο θαη ππεξεηψ ζην δεκφζην σο Πξντζηάκελνο ησλ Δξγαζηεξίσλ 

Γνθηκψλ & Δξεπλψλ Τξνθίκσλ Αζήλαο ηνπ ΔΦΔΤ, ελψ έρσ δηαηειέζεη θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηνπ επνπηεπφκελνπ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο, ηερλνινγηθνχ θνξέα 

ΔΤΑΤ ΑΔ (Δηαηξεία Έξεπλαο & Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ). 

 

Με πνιχ κηθξή εκπεηξία ζηα νηθνλνκηθά, αιιά ζεσξψληαο φηη κεξηθέο θνξέο νη απαληήζεηο ζε 

εξσηήκαηα θαη νη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα είλαη ίζσο πην απιά απφ φζν ζεσξνχκε, ζα ήζεια λα 

ζαο θνηλνπνηήζσ κηα πξφηαζε πνπ επεμεξγάδνκαη θαηξφ, κεηά απφ έλα άξζξν πνπ είρα 

δεκνζηεχζεη ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο Ναπηεκπνξηθήο (25-4-2018), επειπηζηψληαο φηη 

αθελφο ζα ηε δηαβάζεηε θαη αθεηέξνπ ζα ηελ βξείηε ελδηαθέξνπζα θαη ίζσο πινπνηήζηκε. 

 

Ξεθηλψ κε ηελ πξφηαζε ηελ νπνία ζα αλαιχζσ ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ:  

 

Κάθε έλληνας πολίηης από ηη ζηιγμή ηης γέννηζής ηοσ και μέτρι ηο ηέλος ηοσ βίοσ 

ηοσ (για όζο διάζηημα διαβιώνει ζηην Ελλάδα), λαμβάνει μηνιαίως από ηο κράηος 

300€ (ή αλλιώς 3600€ εηηζίως). 

 

Σηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί έρσ ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο 

ΔΛΣΤΑΤ (2011), ηζηνζειίδεο νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν εθεκεξίδσλ θαη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο.  

 

Α. Η αθοπμή για ηον πποβλημαηιζμό 

Οη ρακειφκηζζνη θαη νη άλεξγνη απνηεινχλ δπζηπρψο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο φηη ππάξρεη ζχγρξνλε, πνιηηηζκέλε 

θνηλσλία πνπ ζεσξεί πξέπνλ θαη εζηθφ απηή ε θαηάζηαζε, φηαλ επηβάιιεηαη απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην άγρνο ηεο δηαηξνθήο γηα ηελ επηβίσζε θαη 

ηεο δηακνλήο, ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκάησλ επραξίζηεζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο. 

 

Με βάζε πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα δεδνκέλα ελφο θνηλνχ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(βιέπε πίλαθεο), πξνθχπηεη έλα εηήζην θαζαξφ πφζν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ειάρηζηε αμηνπξεπή 

δηαβίσζε δηκειψλ, ηξηκειψλ ή ηεηξακειψλ νηθνγελεηψλ. 

 

 

α/α 
Έξοδα αξιοππεπούρ διαβίωζηρ (καη’ 

εκηίμηζη) 

Δηήζιο 

καθαπό 

κόζηορ για 

ηπιμελή 

οικογένεια 

Δηήζιο 

καθαπό 

κόζηορ για 

ηεηπαμελή 

οικογένεια 

1 
Δλνίθην γηα δηακνλή ζε 3άξη (75ηκ – 2π/δ): 

300€/κήλα 
3600,00 3600,00 

2 
Γηαηξνθή: 5€/άηνκν/εκέξα γηα δίαηηα 1600-

1800 ζεξκίδσλ 
5475,00 7300,00 

3 Κνηλφρξεζηα: κέζνο φξνο 50€/κήλα 600,00 600,00 

   

ΑΠΟ:  Γξ Φξαγθίζθν Γαΐηε   

 Βηνιφγν - Μηθξνβηνιφγν ηξνθίκσλ   

Τειέθσλν: 6936734667   

e-mail: fgaitis@otenet.gr Αζήλα, 4/12/2020 

    

  ΠΡΟ: Ππωθςποςπγό ηηρ Δλλάδαρ 

κ. Κςπιάκο Μηηζοηάκη 

    

 

Θέμα: Μια ππόηαζη για ηον πεπιοπιζμό ηηρ θηώσειαρ   



4 Καζαξηζηηθά θιπ είδε ζπηηηνχ 300,00 300,00 

5 ΓΔΗ: 90€/δίκελν 540,00 540,00 

6 Νεξφ: 20€/ηξίκελν 80,00 80,00 

7 Τειεθσλία-θηλεηφ-internet (δχν θηλεηά) 500,00 500,00 

8 

Απηνθίλεην (Βελδίλε:50€/κήλα, 

Αζθάιεηα:380€/έηνο, Τέιε 

θπθινθνξίαο:240€/έηνο 

1220,00 1220,00 

9 Κάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ (1 θάξηα) 320,00 320,00 

10 Αγγιηθά παηδηψλ 65€/κήλα/παηδί 585,00 1170,00 

11 Έλδπζε 240,00 350,00 

12 
Γηαζθέδαζε (ελδεηθηηθά 1 ζηλεκά – 1 

ηαβέξλα/κήλα) 
790,00 1000,00 

13 Γεληθά έμνδα – απξφβιεπηα 600,00 700,00 

ΥΝΟΛΟ 14850,00 17680,00 

 

 

α/α 
Έξοδα αξιοππεπούρ διαβίωζηρ (καη’ 

εκηίμηζη) 

Δηήζιο 

κόζηορ για 

διμελή 

οικογένεια 

1 
Δλνίθην γηα δηακνλή ζε 2άξη (55ηκ – 1π/δ): 

270€/κήλα 
3240,00 

2 
Γηαηξνθή: 5€/άηνκν/εκέξα γηα δίαηηα 1600-

1800 ζεξκίδσλ 
3650,00 

3 Κνηλφρξεζηα: κέζνο φξνο 40€/κήλα 480,00 

4 Καζαξηζηηθά θιπ είδε ζπηηηνχ 150,00 

5 ΓΔΗ: 80€/δίκελν 480,00 

6 Νεξφ: 15€/ηξίκελν 60,00 

7 Τειεθσλία-θηλεηφ-internet 500,00 

8 

Απηνθίλεην (Βελδίλε:50€/κήλα, 

Αζθάιεηα:380€/έηνο, Τέιε 

θπθινθνξίαο:240€/έηνο 

1220,00 

9 Κάξηα απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ (1 θάξηα) 320,00 

10 Έλδπζε 180,00 

11 Γηαζθέδαζε 650,00 

12 Γεληθά έμνδα – απξφβιεπηα 500,00 

ΥΝΟΛΟ 11430,00 

 

 

Β. Η ιδέα 

Η πξφηαζε γηα δηαζθαιηζκέλα θαζαξά 300€ κεληαίσο αλά κέινο νηθνγέλεηαο, ζηελ αθξαία 

πεξίπησζε φπνπ φινη νη ελήιηθεο είλαη άλεξγνη, δεκηνπξγεί ηηο θάησζη αλαινγίεο: 

1. 14400,00€ εηεζίσο γηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα 

2. 10800,00€ εηεζίσο γηα ηξηκειή νηθνγέλεηα 

3. 7200,00€ εηεζίσο γηα δηκειή νηθνγέλεηα 

πνζά ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, επηηξέπνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν 

ηθαλνπνηεηηθήο δηαβίσζεο (πξνθαλψο κηιάκε γηα αθνξνιφγεηα πνζά). 

 

 

Γ. Υλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ 

Η πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο είλαη ε αθφινπζε: 

1. Όινη νη γελλεζέληεο ζηελ Διιάδα πνιίηεο, ιακβάλνπλ ΑΦΜ απφ ηε γέλλεζή ηνπο. 

2. Δγγξάθνληαη ζηνλ ΟΑΔΓ, φπνπ κέζα ζηα ρξφληα αιιάδνπλ θαηάζηαζε (π.ρ. παηδηά, 

θνηηεηέο, ζηξαηεπκέλνη, άλεξγνη, εξγαδφκελνη, εηζνδεκαηίεο, ζπληαμηνχρνη θιπ). 

3. Κάζε κήλα πιεξψλνληαη κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ 300,00€, ζε ινγαξηαζκφ φπνπ 

κέρξη ηελ ελειηθίσζε, ηνλ έιεγρν έρνπλ νη γνλείο ή νη λφκηκνη θεδεκφλεο. 



4. Όζνη πξνζιακβάλνληαη, κε επζχλε ηνπ εξγνδφηε, δειψλνληαη σο εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΑΔΓ 

(καδί θαη κε ην ζπλνιηθφ κηζζφ κε ηνλ νπνίν πξνζιήθζεθαλ) πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε 

θαηάζηαζή ηνπο. Όινη νη εξγνδφηεο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε, ζε κελαία βάζε, λα 

επηζηξέθνπλ ζην θξάηνο (καδί κε ηελ παξαθξάηεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ κηζζνχ) 300€ κεληαίσο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ, 

θαηαζέηνληαο ην ππφινηπν πνζφ ηνπ κηζζνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

5. Όηαλ απνιχεηαη ή παξαηηείηαη έλαο εξγαδφκελνο, ηφηε πάιη κε επζχλε ηεο εξγνδνζίαο 

δειψλεηαη ζηνλ ΟΑΔΓ σο άλεξγνο. 

6. Σηελ πεξίπησζε ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ θαη εηζνδεκαηηψλ (δηθαηνχρσλ ησλ 300,00€), 

αθελφο ζα έρνπλ νη ίδηνη ηελ επζχλε δήισζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ζηνλ ΟΑΔΓ θαη 

αθεηέξνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πξνζπάζεηεο εμαπάηεζεο ηνπ θξάηνπο, ην εηήζην 

πνζφ ησλ 3600,00€ (κεληαίν πνζφ ησλ 300,00€ x 12κήλεο), ζα παξαθξαηείηαη κέζσ ηεο 

εθνξίαο κε βάζε εηδηθή θιίκαθα θνξνιφγεζεο ε νπνία ζα πξνβιέπεη έλα ειάρηζην εηζφδεκα 

γηα ηνπο εηζνδεκαηίεο, ε έλαλ ειάρηζην ηδίξν γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. 

7. Με επζχλε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζα αιιάδεη ε θαηάζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ΟΑΔΓ, φηαλ ζπληαμηνδνηνχληαη. 

8. Με επζχλε ησλ ζπγγελψλ ή ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ (ζε πεξηπηψζεηο κε χπαξμεο 

ζπγγελψλ), ζα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ φζνη απνβηψλνπλ. 

 

Η αλαγγειία πξφζιεςεο ζηνλ ΟΑΔΓ, ζα ζπλερίδεηαη θαλνληθά γηα φινπο ηνπο κε δηθαηνχρνπο 

ησλ 300,00€ εξγαδφκελνπο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα γηα ιήςε επηδφκαηνο αλεξγίαο. 

 

 

Γ. Ανάλςζη ηηρ ππόηαζηρ 

Σχκθσλα κε ηηο ζπιιερζείζεο πιεξνθνξίεο, πθίζηαληαη ηα θάησζη δεδνκέλα: 

 

Μόνιμορ πληθςζμόρ: 10.816.286 (Νφκηκνο πιεζπζκφο: 9.904.280) 

Ενεργοί Μη ενεργοί 

Δξγαδφκελνη 

3.727.633 (εθ ησλ 

νπνίσλ 615.000 

πεξίπνπ δεκφζηνη 

ππάιιεινη 

Σπληαμηνχρνη 2.407.222 

Μαζεηέο-θνηηεηέο 1.737.074 

Οηθηαθά 1.224.095 

Άλεξγνη 859.003 

Λνηπνί (ζηξαηηψηεο, 

κσξά θιπ) 
839.455 

Δηζνδεκαηίεο 22.804 

ΥΝΟΛΟ 4.586.636 ΥΝΟΛΟ 6.229.650 

 

Ωο πιεζπζκφο ζηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν κφληκνο (δειαδή 10.816.286) 

 

Τν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζε 38.938.629.600,00€ (πιεζπζκφο x 

3600,00€ εηεζίσο) 

 

Οη ζπληαμηνχρνη θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ακείβνληαη απφ ην θξάηνο θαη σο εθ ηνχηνπ 

10.879.999.200,00€ (3.022.222 x 3600€) αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 

Δπίζεο, νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη (3.112.633) θαη νη εηζνδεκαηίεο (22.804), επηζηξέθνπλ ην 

πνζφ ησλ 3600€ εηεζίσο ζην θξάηνο, δειαδή ζπλνιηθά 11.287.573.200,00€ επίζεο 

αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 

Σπλεπψο, ην θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζε 16.771.057.200,00€ 

 

 



 

 

Δ. Οθέλη από ηην ςλοποίηζη ηηρ ππόηαζηρ 

1. Καηάξγεζε ησλ επηδνκάησλ αλεξγίαο (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κε σθεινχκελσλ απφ 

ηελ πξφηαζε) θαζψο θαη κηαο ζεηξάο επηδνκάησλ πνπ θαηά θαηξνχο απνηεινχλ εξγαιεία 

εμηζνξξφπεζεο απσιεηψλ εηζνδήκαηνο. 

2. Κίλεηξν γηα αλαζηξνθή ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο. 

3. Μείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα αληηκεηψπηζε 

ςπρηθψλ λνζεκάησλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ αηζζήκαηα απφγλσζεο. 

4. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΟΑΔΓ πξνο έλα ζχγρξνλν θέληξν επξέζεσο εξγαζίαο.  

5. Έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο κε έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 17δηο επξψ πνπ ζα 

βνεζήζεη ζε άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ιφγσ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ απηφ ην πνζφ ζα επηζηξαθεί ζην θξάηνο κέζσ: 

- είζπξαμεο ΦΠΑ γηα ηελ αγνξά ππεξεζηψλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο (ελέξγεηα, 

ηειεθσλία, χδξεπζε, ηξφθηκα, ξνπρηζκφο) θαη εθηίκεζε ππνινγηδφκελν ζηα 10% ή 

πεξίπνπ 1.700.000.000,00€. 

- είζπξαμεο θφξνπ κέζσ ηεο αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

6. Δλδερφκελε κείσζε ησλ κηθξνθινπψλ. 

 

 

Δπειπηζηψληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο απφ κέξνπο ζαο, ηελ νπνία θαηαζέησ κε 

απνιχησο αγλά θξηηήξηα, παξακέλσ ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη 

ζπλδξνκή. 

 

 

 

 

                                                                                             Με εθηίκεζε 

 

  

 

                                                                                          Φξαγθίζθνο Γαΐηεο 


