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διατάξεις»
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Άρθρο Ι
Αξιοποίηση δημοσίων εγγράψων και συγκριτικών στοιχείων για την επιτάχυνση της
διαδικασίας απονομής συντάξεων Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 51 ν. 4921/2022
—

Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4921/2022 (Α 75) περί αξιοποίησης δημοσίων εγγράψων και
συγκριτικών στοιχείων και χρήσης σύγχρονων εργαλείων αυτοματοπο ιη μένης ανάλυσης
δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασψάλισης και την επιτάχυνση
της διαδικασίας απονομής συντάξεων, τροποποιείται ώστε κατά την εξέταση αίτησης
συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, όχι μόνο ο χρόνος
ασψάλισης αλλά οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του
δικαιώματος συνταξιοδότησης, να αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραψο
που είναι πρόσΦορο να αποδείξει τα στοιχεία αυτά και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης
σύνταξης, οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος
συνταξιοδότησης, όπως η προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ο χρόνος ασψάλισής του, η
ασψαλιοτέα ιδιότητα και ο χρόνος αυτής και η καταβολή ή οψειλή ασψαλιστικών εισψορών,
αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραψο που είναι πρόσψορο να αποδείξει
τα στοιχεία αυτά και, ιδίως, με βάση τα έγγραψα και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.».
Άρθρο 2
Διεύρυνση περιπτώσεων θεμελίωσης υπολειπόμενου χρόνου ασψάλισης Τροποποίηση
παρ. Ι άρθρου 53 ν. 492 1/2022
-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 53 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) περί της αναγνώρισης
υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης τροποποιείται, ώστε να αψαιρεθεί η εξαίρεση
των ασψαλισμένων του Πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.), και η παρ. 1
διαμορψώνεται ως εξής:
ιιΙ. Ασψαλισμένοι σε ψορείς κοινωνικής ασψάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό
έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από
τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα
εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασψάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους
ψορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την Πραγματική Προαιρετική
ασψάλισή τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη
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συνταξιοδοτηθεί από Καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη
από οποιαδήποτε αιτία σύμ4)ωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ψορέων που εντάχθηκαν
στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εψαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος

ή

από ασψαλιστικούς ψορείς του εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν
πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης, Προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμψωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των ψορέων στους οποίους ήταν ασψαλισμένοι. Η αναγνώριση
γίνεται με την εψάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασψαλισμένου των εισψορών ασψαλισμένου
και εργοδότη που αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασψάλισης με βάση το ισχύον
κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν
οι ασψαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου
ασψάλισης.».
Άρθρο 3
Ρύθμιση βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οψειλών ειδικώς τιιστοποιημένων Φορέων
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οψειλές ειδικώς πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (στο εξής Φορείς) προς τα ασψαλιοτικά ταμεία,
συμψηψίζονται, με ποσά της ετήσιας επιχορήγησης της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
2646/1998 (Α’ 236), η οποία προορίζεται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους. Η διαδικασία του συμψηψισμού ενεργοποιείται με αίτηση των ψορέων και
το ποσό που απομένει μετά τον συμψηψισμό της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι ψορείς
έως το 30% των οψειλών ρυθμίζεται αυτόματα σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες δόσεις. Κατά
το μέρος που η επιχορήγηση είναι εντός των ορίων του άρθρου 2 του ν. 6409/1934 (Α’ 408),
ο συμψηψισμός μπορεί να εκτείνεται μέχρι του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ποσού της
επιχορήγησης. Η επιχορήγηση δύναται να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 2 του ν.
6409/1934, υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό συμψηψίζεται με τις ανωτέρω
οψειλές.
2. Οι Φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον συμψηψισμό ετησίως και μέχρι την
εξόψληση της οψειλής τους. Σε αυτή την περίπτωση το ύψος των δόσεων αναπροσαρμόζεται.
Ως βάση υπολογισμού για την αναπροσαρμογή των δόσεων ορίζεται το ποσό της οψειλής
που υπολείπεται μετά τον συμψηψισμό της παρ. 1.
3. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον συμψηψισμό, ρύθμισης των οψειλών, το επιτόκιο
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την
εψαρμογή του παρόντος.
4. Στους ψορείς των οποίων οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οψειλές υπάγονται στο
συμψηψισμό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθμίζονται τα ακόλουθα ευεργετήματα: α)
χορηγείται αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας, β) αναστέλλονται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη
επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του ψορέα.
5. Οι ανωτέρω βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες στους αοψαλιστικούς ψορείς οψειλές δεν
ετιιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής κοινής απόψασης της παρ. 3 με

προσαυξήσεις και

πρόστιμα

εκπρόθεσμης καταβολής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν

αναζητο ύ νται.
Άρθρο 4
Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29
ετών «Πρώτο’Ενσημο» Τροποποίηση άρθρου 196 ν. 4855/2021
-

-

Στο άρθρο 196 του ν. 4855/2021 (Α215), περί της Θέσπισης ανοικτού προγράμματος του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας
νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων,
μετην ονομασία «Πρώτο’Ενσημο» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η περ. α) της παρ. 4
και η περ. α) της παρ. 5 τροποποιούνται ως προς το ποσό της επιδότησης, β) στην περ. γ) της
παρ. 5 η Φράση «Η ανωτέρω επιδότηση» αντικαθί.σταται από τη Φράση «Η επιδότηση της
περ. α)», γ) στην παρ. 10, γα) στο τέλος του δεύτερου εδαψίου διαγράψεται η Φράση
«σύμΦωνα με το πρόγραμμα)) γβ) στο Τρίτο εδάψιο η Φράση <ιαν αυτή έχει καταβληθεί,
αναζητείται)) αντικαθίσταται από τη Φράση <ικαταβληθέντα ποσά αναζητούνται», γγ)
προστίθεται Τέταρτο εδάψιο, δ) στην παρ. 11 συμπληρώνεται το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης, ε) στην παρ. 13 η ψράση «από 1.1.2022 έως)> αντικαθίσταται από τη ψράση
(<μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος, κατά τη Θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου,
ποσού και πάντως όχι πέραν της», και το άρθρο 196 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 196
Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29
ετών <ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
1. Θεσπίζεται ανοικτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για
την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29)
ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ονομασία «Πρώτο
2. Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των νέων για την είσοδό τους στην αγορά
εργασίας και η ομαλή ένταξή τους σε αυτή, με στόχο την καταπολέμηση της νεανικής
ανεργίας.
Ένσημω>.

3. Ωψελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα
(29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης Εργασίας
οε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της
περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων και των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
4. α) Κάθε νέα Θέση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, που δημιουργείται σύμψωνα με το παρόν πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί. δραστηριοποιούνται, επιδοτείται από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό με τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών.
β) Αν η νέα πρόσληψη αΦορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η
επιδότηση της περ. α) μειώνεται στο ήμισυ.

γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των
έξι (6) μηνών, η νέα Θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το
είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).
5. α) Το ποσό της επιδότησης των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ καταβάλλεται ως
εξής:
αα)
Ποσό χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον
νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του
μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
και
αβ) Ποσό χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη για την
κάλυψη μέρους της συνολικής μισθολογικής δαπάνης.
β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, για την καταβολή της
επιδότησης της περ. β) της παρ. 4 εψαρμόζεται αναλογικά η περ. α) της παρούσας
παραγράψου.
γ) Η επιδότηση της περ. α) είναι αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τους δήμους, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
6. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης
σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου
των μηνιαίων ασψαλιστικών εισψορών εψαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι
κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασψαλιστικής νομοθεσίας.
7. Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον ωψελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) με τους
όρους καιτις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
8. Οι ωψελούμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος, δεν μπορούν
να ενταχθούν στο πρόγραμμα ((ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ>). Οι συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω δεν
μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.
9. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις
υψιστάμενες θέσεις εργασίας.
10. Για την ένταξή τους στο παρόν πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Πληροψοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η επιχείρηση που προβαίνει οε νέα
πρόσληψη ή νέες προσλήψεις μία ή περισσότερες ψορές, Πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι
Θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων γιατο διάστημα ετιιδότησης της
νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων
εργασίας. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρο όρο, δεν λαμβάνει την
επιδότηση και καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως
καταβληθέντων. Ομοίως, τόσο η επιχείρηση όσο και ο εργαζόμενος δηλώνουν υπεύθυνα ότι
ο εργαζόμενος δεν έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιοτείας α’ και β’ βαθμού με τον
εργοδότη και αν διαπιστωθεί η μη τήρηση του όρου αυτού, κανένα από τα δύο μέρη δεν
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λαμβάνουν την επιδότηση και καταβληθέντα ποσά αναζητούνται με τη διαδικασία των
αχρεωστήτως καταβληθέντων.
11. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προβλέπονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της επιδότησης στον εργαζόμενο και τον
εργοδότη, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι έννομες συνέπειες
από τη μη τήρηση των όρων του παρόντος, τα δικαιολογητικά, σι τυχόν όροι συνδυασμού με
άλλα προγράμματα, και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του
παρόντος.
12. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό
έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα του παρόντος
άρθρου, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής του
νεοπροσλαμβανομένου νέου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και
αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με τα ανωτέρω έντυπα.
13. Το πρόγραμμα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογιοΘέντος, κατά τη Θέση οε ισχύ
του παρόντος άρθρου, ποσού και, πάντως όχι πέραν της 3Ιης.12.2022.».

Άρθρο 5
Πρόσβαση παιδιών τιροσχολικής ηλικίας, βρεψών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής
αγωγή ς και ψροντίδας, πρόσβαση παιδιών, εψήβων και ατόμων με αναπηρία σε
υπηρεσίες δη μιουργικής απασχόλησης
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1. Καθιερώνεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεψών
και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και ψροντίδας, καθώς και πρόγραμμα
οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εΦήβων και ατόμων με
αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, με την εψαρμογή σύγχρονων
παιδαγωγικών ιτρακτικών και δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου
2. Τα προγράμματα αψορούν: α) την πρόσβαση σε βρέψη και νήπια σε βρεψικούς,
βρεψονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αντίστοιχα, όπως ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον
θεσμικό πλαίσιο, β) την πρόσβαση σε βρέψη και νήπια από οκτώ (8) μηνών έως την ηλικία
εγγραψής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5
ετών, για παροχή ψροντίδας από Βρεψονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, γ)
την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών και σε παιδιά με
ελαψράς μορψής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες για απασχόλησή τους σε Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και δ) την πρόσβαση σε παιδιά, εψήβους και
άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρίαγιαεγγραψή
τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ,Α.Π.Α.μελ).
3. Τα Προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών της παρ. Ι μπορεί να λαμβάνουν τη
μορψή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω κουπονιών υπέρ των ωψελουμένων προσώπων.
4. Ωψελούμενα πρόσωπα των προγραμμάτων είναι βρέψη, νήπια, παιδιά, έψηβοι και άτομα
με αναπηρία που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες.
5. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και ψροντίδας και δημιουργικής
απασχόλησης παρέχεται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους ψορείς που επιθυμούν
να συμμετέχουν στα προγράμματα και λειτουργούν νομίμως και είναι πλήρως
εναρμονισμένοι προς το εκάστοτε ισχύον εθνικό θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας τους,
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών
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κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων του ν. 4837/2021 (Α 178), καθώς και εκείνου που
σχετίζεται με την εφαρμογή του παιδαγωγικού Πλαισίου «Κυψέλη» του ν. 4837/2021,
εψόσον έχει τεθεί σε πλήρη εψαρμογή στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων,
βρεψικών, βρεψονηιτιακών και παιδικών σταθμών κατόπιν ολοκλήρωσης της πιλοτικής
εψαρμογής αυτού.
6. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΕ.Τ.Α.Α. ΑΕ).
7, Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και ΨηΦιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι
κατηγορίες των ωψελούμενων βρεψών, νηπίων, παιδιών, εψήβων και ατόμων με αναπηρία,
οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η σειρά κατάταξης των
ωψελούμενων, όπως ιδίως οι ειδικότερες συνθήκες ευαλωτότητάς τους και το οικογενειακό
τους εισόδημα. Στην ίδια απόψαση καθορίζονται το ύψος της αξίας συμμετοχής, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία υλοποίησης, χρηματοδότησης,
διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τυχόν αναγκαίες διαλειτουργικότητες και
διεπαψές και Θέματα δικαιωμάτων χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων που τηρούνται σε
πληροψοριακά συστήματα, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ), της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.) ή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Ομοίως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
συμμετοχής, οι υποχρεώσεις, οι λόγοι αποκλεισμού και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους
ψορείς/δομές της παρ. 2, καΘώς και οι υποχρεώσεις των ωψελούμενων για τη συμμετοχή
τους στα προγράμματα, ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεών τους, οι
συνέπειες της μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ο χρόνος
ενεργοποίησης των αξιών συμμετοχής στα προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ειδικότερο ή λεπτομερειακό Θέμα που συνδέεται με την υλοποίηση των προγραμμάτων.
8. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκδίδεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, ΑΕ ετησίως πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαψέροντος, στην οποία, με βάση τα οριζόμενα στην κοινή απόψαση της παρ.
7 εξειδικεύονται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δομών καιτων
ωψελουμένων των προγραμμάτων, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης
των αιτήσεων συμμετοχής τους, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης διοικητικών προσψυγών,
καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στα προγράμματα.
9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους των
συγχρηματοδοτούμενων Περιψερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20212027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης 2021-2027 των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, καθώς και από τον προϋπολογισμό των Υπουργείων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ μεταβιβάζονται οι
αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εψαρμογή των προγραμμάτων του παρόντος,
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων που σχετίζονται με τη διαχειριστική της δαπάνη.
Άρθρο ό
Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιιτού προσωπικού σε
συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά τους
μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2022

ς

1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., σι οποίοι μετακινούνται, κατ’ εψαρμογή του άρθρου 24 του
ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης Φύσεως προσωπικού των ψορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής
Περιψέρειας (Υ.Πε.), κατά το χρονικό διάστημα από Ιη.7.2022 έως 15η.9.2022, λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Στους ιατρούς του πρώτου
εδαψίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), Περί της
αποζημίωσης των ιατρών διαψόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας
ή άλλης Υ.Πε..
2. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εψαρμσγή του άρθρου
24 του ν. 3599/2007, κατά το χρονικό διάστημα από Ιη.7.2022 έως 15η.9.2022, λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων (1.000)
ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.
3. Η αποζημίωση των παρ. Ι και 2 του παρόντος, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης,
καθώς και η αποζημίωση εψημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της
μετακίνησης, καταβάλλονται από τον ψορέα υποδοχής. Η αποζημίωση των παρ. Ι και 2 είναι
αψορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη οτα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα
νομικά τους πρόσωπα, τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιοτωτικά ιδρύ ματα, δεν
υπόκειται σε αοψαλιστικές εισψορές κύριας και ειτικουρικής ασψάλισης, εψάπαξ παροχής
και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που
προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου
45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως αυτό
καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και
κλάδο σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό Προσωπικό, αξιολογούνται από τις οικείες
Διοικήσεις Υγειονομικών Περιψερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς
έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζειτον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε.. Μετά από την
ανάρτηση οε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαψερόμενοι εκδηλώνουν
ενδιαψέρον στη Δ.Υ.Πε. του Φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται
ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου
εδαψίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων
αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του ψορέα
προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν η
μετακίνηση έχει μικρότερη διάρκεια από τον ένα (1) μήνα, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2
καταβάλλεται αναλογικά.
5. Με απόψαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόψαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.,
δύνανται να μετακινούνται σύμψωνα με το παρόν και οι επικουρικοί ιατροί, καθώς και το
επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών

αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαίου, εψαρμόζονται σι παρ. Ι
έως 4.
Άρθρο 7
Παράταση σύμβασης υπηρεσίας φύλαξης του παραχωρημένου στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ»
ακινήτου
Η σύμβαση για την υπηρεσία ψύλαξης του ακίνητο, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛ» καιτον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», σύμψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου
Ι του ν. 4708/2020 (Ν 140), δύναται να παρατείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, από τη λήξη της, υπό τους ίδιους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, έως την
31η.12.2022.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γ
Γ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στοσχέδιονόμου
του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Αλέξανδρος Λεοντότιουλος Βαμβέτσος, Συνεργάτης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλ. 210 3368 354, ετιί(: 1οοποιγοο.εοπΊ
Υπουργείο Υγείας: Ειρήνη Κυριακάκη, Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, τηλ.
2132161439
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Παναγιώτης Χίνης, Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, τηλ. 2131322710 και Βασιλική Αλιμπέρτη, Γραψείο Υψυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, τηλ. 2131322381
-

Ετπλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης
στους οποίου ς αφορούν οι Βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύι9μισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
7Ν.·151

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΙ(ΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

Ζ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Ορροκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & ΑΘλητιομού
2

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής δμυνος και Υπουργείου Εξωτερικών,
τομέος νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέοεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας
νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό

,

.

.

,

,

Τομεας νομοΘετησης επι Θεματων Υπουργειου Αναπτυξης & Επενδυοεων, Υπουργειου Περιβολλοντος & Ενεργειας, Υπουργειου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Γαυριομού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολοική έκθεση

Η ιιταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Η διαδικασία απονομής συντάξεων πολλές ψορές καθυστερεί επειδή οι
υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.)
λαμβάνουν υπόψη έγγραψα και άλλα στοιχεία αποκλειστικά ασψαλιστικού
περιεχομένου και δεν αξιοποιούν άλλου αντικειμένου δημόσια έγγραψα, από τα
οποία συνάγονται κρίσιμα στοιχεία νια την ασψαλιστική σχέση του αιτούντος
σύνταξη.
Άρθρο 2: Ασψαλισμένοι του Πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
που βρίσκονται σε ηλικία (τουλάχιστον 67 ετών), κατά την οποία δεν είναι ευχερής
η περαιτέρω οικονομική τους δραστηριότητα, δεν συνταξιοδοτούνται μολονότι
έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του απαιτούμενου ασψαλιστικού χρόνου.
Άρθρο 3: Πιοτοποιημένοι ψορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσχέρειες στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους προς
τον ε-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα του ύψους της
επιδότησης που χορηγείται προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πλαίσιο του ανοικτού προγράμματος
νέων θέσεων εργασίας ιΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας
18-29 ετών σύμψωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α 215).
Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεται η ανάγκη να δημιουργηθεί πρόγραμμα κάλυψης της αξίας
συμμετοχής βρεψών, παιδιών και νηπίων σε προγράμματα πρσσχολικής
εκπαίδευσης και ψροντίδας, καθώς και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
Ομάδες στόχοι Είναι βρέψη, νήπια και παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως την ηλικία
της εγγραψής τους στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, πρωτίστως δε τα
πλέον ευάλωτα παιδιά όπως αυτά ορίζονται στη Σύσταση 2021/1004 του
Συμβουλίου ΕΕ της Ι4ης Ιουνίου 2021 [ΕΕΕΕ 1 223/14] για τη θέσπιση μιας
Ευρωπαϊκής Εγγύησης γιατο παιδί.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ως κίνητρο, πέραν των
μηνιαίων αποδοχών και της εψημεριακής τους απασχόλησης, η καταβολή επιπλέον
μηνιαίας αποζημίωσης για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που θα
μετακινηθεί, κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2022, σε
συγκεκριμένες δομές υγείας για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που
δημιουργεί η τουριστική περίοδος.
Άρθρο 7: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται για ένα μεταβατικό
χρονικό διάστημα, μέχρι την 31η.12.2θ22, το ζήτημα της ανάθεσης των υπηρεσιών
ψύλαξης, που είναι απαραίτητες για την ασψάλεια του κτηρίου που έχει

παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο «ΑΚΡΟΠΟΛ
ΑΚΡΟΣ», το οποίο βρίσκεταιστην Αθήνα, επίτων οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)
αρ. 51 και Αβέρωψ.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διαδικασία απονομής συντάξεων, οι
οποίες μπορούν να αποψευχθούν, εάν σι υπηρεσίες του -Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιούν
δημόσια έγγραψα, μετην αυξημένη αποδεικτική ισχύ που αυτά έχουν, Προκειμένου
να τεκμηριώσουν Προσωπικά στοιχεία, στοιχεία του ασψαλιστικού ιστορικού και
άλλα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την απονομή της σύνταξης και τον
προσδιορισμό του ύψους της.
Άρθρο 2: Κοινωνικές ομάδες σε αγροτικές περιοχές αποκλείονται από τη
δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες εισψορές, προκειμένου να
συνταξιοδοτηΘούν, μολονότι σι υπολε ιπόμενες ε ισψορές αντιστοιχούν σε ασψάλιση
μικρότερη των έξι (6) μηνών και οι αγρότες, ασψαλισμένοι του πρώην Ο.Γ.Α., είναι
σε ηλικία (67 ετών) που καθιστά πολύ δύσκολη την ενεργό οικονομική τους
απασχόληση.
Άρθρο 3: Πολλοί ψσρείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας έχουν
υψηλές οψειλές προς τον -Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίες δεν επιτρέπουν τη λήψη
ασψαλιστικής ενημερότητας και της επιχορήγησης που δικαιούνται. Για τον λόγο
αυτό ούτε οι ψορείς αυτοί μπορούν να προσψέρουν το έργο τους, ούτε ο θ-Ε.Φ.Κ.Α.
να εισπράξει τις απαιτήσεις του. Ελλείπει η δυνατότητα ρύθμισης των οψειλών
αυτών και συμψηψισμού των δόσεων μιας ρύθμισης με τις επιχορηγήσεις που
λαμβάνουν οι Φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.
Άρθρο 4: Η υψιστάμενη πρόβλεψη παρουσίασε χαμηλή απορροψητικότητα, με
αποτέλεσμα να καταστεί αναγκαία η αύξηση του ύψους της επιδότησης που
χορηγείται προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για
κάθε νέα Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πλαίσιο του ανοικτού
προγράμματος νέων Θέσεων εργασίας «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», για την πρώτη
πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών σύμψωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 196
του ν. 4855/2021.
Άρθρο 5: Η ρύθμιση διαοψαλίζει το δικαίωμα των βρεψών, νηπίων και παιδιών στη
λήψη προσιτής και ποιοτικής ψροντίδας ιδιαίτερα εκείνων για τα οποία λόγω
εισοδήματος των γονέων είναι αδύνατη ή δυοχερής η πρόσβαση στις υπόψη
υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόν υιοθετείται η σύγχρονη αντίληψη ότι κατά την
Πρώιμη παιδική ηλικία τα παιδιά δημιουργούν τα θεμέλια και την ικανότητα να
μαθαίνουν καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους και ότι η οικοδόμηση ισχυρών
γνωστικών θεμελίων αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ικανοτήτων
υψηλότερου επιπέδου και για την εκπαιδευτική επιτυχία, ενώ Ταυτόχρονα συνιστά
βασικό στοιχείο για την υγεία και την ευημερία των παιδιών. Η προτεινόμενη
ρύθμιση σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες των άρθρων 16 επ. του ν. 4837/2021 (Α’
174) ως προς τη θέοπιση και καθολική εψαρμογή σύγχρονου εκπαιδευτικού
προγράμματος στους βρεψονηπιακούς σταθμούς
Πρόγραμμα Κυψέλη, και του
—

άρθρου 58 του ν. 4837/2021 που αψορά πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων
βρεψονηιτιακών Σταθμών, επιλύει το σχετικό κενό στην οργάνωση των υπόψη
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα εκψράζει αψενός τη δέσμευση της πολιτείας να
διασψαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και
κυρίως να διασψαλίσει τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα στις σχετικές
ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά.
Άρθρο 6: Η έλλειψη επαρκούς ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού δεν
επιτρέπει την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού
σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, στις οποίες παρατηρείται σημαντική αύξηση
του πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο.
Άρθρο 7: Η προτεινόμενη διάταξη, αντιμετωπίζει, αψενός, το πρόβλημα της
εξασψάλισης της δυνατότητας παράτασης της σύμβασης των υπηρεσιών ψύλαξης
και, αψετέρου, του ορισμού ως αναθέτουσας αρχής του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, αντί του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», στο οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο,
ελλείψει πλήρους διοικητικής λειτουργίας του και εξοπλισμού του κτηρίου.
3.

Ποιους ψορείς

ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά τον ε-Ε.Φ.Κ.Α. και τους ασψαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση
συνταξιοδότησης.
Άρθρο 2: Αψορά αγρότες, ασψαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α., ηλικίας τουλάχιστον 67
ετών με περισσότερα από 13.500 ημέρες ασψάλισης.
Άρθρο 3: Αψορά τους ψορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.
Άρθρο 4: Αψορά νέους 18-29 ετών και επιχειρήσεις που θα τους ιτροσλάβουν.
Άρθρο 5: Αψορά βρέψη και νήπια έως την ηλικία εγγραψής τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, για παροχή
ψροντίδας από Βρεψονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Επίσης,
αψορά σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και σε παιδιά με ελαψράς μορψής
κινητικές ή αιοθητηριακές αναπηρίες για απασχόληοή τους σε Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και την πρόσβαση σε παιδιά, εψήβους και άτομα
με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία για
εγγραψή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.Α.μελ.).
Άρθρο 6: Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό Προσωπικό.
Άρθρο 7: Αψορά το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», που
συστήθηκε μετον ν. 4708/2020 (Α’ 140).

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 18Ι
ΟΧΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: Συναψής η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4921/2022.
Άρθρο 2: Συναψής η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4921/2022.
Άρθρο 5: Άρθρο 196 ν. 4855/2021.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

)

με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ή
άλλης κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

Απαιτείται τροποποίηση των σχετικών προβλέψεων
της υψιστάμενης νομοθεσίας ή εισαγωγή νέας
διάταξης.

Δεν κρίνεται πρόσψορη
επιδιωκόμενου σκοπού.

για την

επίτευξη του

Δεν κρίνεται πρόσψορη για την
επιδιωκόμενου σκοπού.

επίτευξη του

Συναψεις πρακτικες

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:
ΙΙ)

σε

όργανα

της

ή

Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

.111

ΝΑΙ

Π

Οχι

ΕΙ

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
εττιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

:

:ι
8.

Ιι

[Ισιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η εκκαθάριση σημαντικού αριθμού
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Άρθρο 2: Η επίλυση του προβλήματος που
αντιμετωπίζουν οι ασψαλισμένοι του πρώην
Ο.Γ.Α για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 3: Η είσπραξη απαιτήσεων του ε
Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη των επιχορηγήσεων των
ψορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας.
Άρθρο 4: Η καλύτερη λειτουργία
προγράμματος «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».

του

Άρθρο 5: Η εξασψάλιση της απρόσκοπτης και
ισότιμης πρόσβασης των βρεψών, νηπίων και
παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες ψροντίδας και
δημιουργικής απασχόλησης.
Άρθρο 6: Η
συγκεκριμένων
παρουσιάζουν

ενίσχυση με προσωπικό
δομών
υγείας
που
σημαντική
αύξηση

υπηρεσιακών αναγκών κατά την καλοκαιρινή
περίοδο.
Άρθρο 7: Βραχυπρόθεσμα σκοπείται η
ασψάλεια του κτηρίου που έχει παραχωρηθεί
στο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ»

Άρθρο 1: Η ταχεία έκδοση συνταξιοδοτικών
πράξεων κατά τρόπο αξιόπιστο.
Άρθρο 2: Η εξασψάλιση ουνταξιοδοτικών
παροχών για δικαιούχους αγρότες.
Άρθρο 3: Η ομαλή λειτουργία των ψορέων του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
στο μέλλον.
Άρθρο 4: Η καταπολέμηση της ανεργίας στους
νέους.
Άρθρο 5: Η προσχολική εκπαίδευση και
ψροντίδα αποτελεί θεμέλιο των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και ως εκ τούτου
αναπόστιαστο
μέρος της εκπαιδευτικής
αλληλουχίας. Η προσχολική εκπαίδευση και
ψροντίδα είναι ωψέλιμη για όλα τα παιδιά και
ιδίως για εκείνα που η πρόσβαση στις υπόψη
υπηρεσιες ειναι δυσχερης. Προλαμβανει τη
δημιουργία κενών σε βασικές δεξιότητες και
αποτελεί
βασικό
για
την
εργαλείο
καταπολέμηση των ανισοτήτων και της
εκτιαιδευτικής ένδειας και ως εκ τούτου
αποτελεί θεμέλιο για την επίτευξη του στόχου
διάρρηξης του διαγενεακού κύκλου της
ψτώχειας.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο 6: Η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών υγείας σε συγκεκριμένες περιοχές
που παρουσιάζουν αύξηση υπηρεσιακών
αναγκών κατά την καλοκαιρινή περίοδο Θα
έχει θετικό αντίκτυπο στους τουρίστες και Θα
ενισχύσει τη Θέση της Ελλάδας ως τουριστικού
προορισμού.
Άρθρο 7: Η διάταξη έχει μεταβατικό
χαρακτήρα και καλύπτει το χρονικό διάστημα
έως και την 31η.12.2022 για τη ψύλαξη του
κτηρίου.
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Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία Εετία

Ειτιδιωκόμενας
ατοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό σοοφοίοων γβσθμιας ννοαίθννσης οσο βμίονσσν
εργασία στον τομέα Των οσονθών οονς νοοός ό μηνώο από Την

έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός οιαοοοοιημυοωο Παννοισοημιιινών σχολώο (150 ολο)
Αριθμός οομμνοσχιλν ον ομνγμόμμοοα Έμνννας, Τεχνολογίας
ό Κιιιοοοομίιις )θινθνή & εθνικό), ιινό Πανοαιονηιιαιο) Σχολι)
Αριθμός έμγωι/μελννώο οσο έχοον ιινιιενθεί ιιοό Τον ιθινινικο
τομέα, στό Ποι·νοιονιινιακή / Τνχνολογιιιή Σχολή
όιιαιόνιιιινά ιμοιοηοι) τμιοοβιλθμιιις νκιιιιίθννοιί ςιινό Αεί
Ποσοστό ενηλίκων (στο οόνολο οσο ννοργοό οληθνομσό) οσο
οομιονόχονν ον ομογμόμματο λινι βίου_νκσνίθντοις
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ ΑΘΜΙΑ / ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ίίοοοοτν ιιναλιρόβηοιιν/οοι’ολν ο?ηθοοίιοό
Αριθμός ατόμων οσο νμκαοαλνίοονο οο σχολείο ομιν την
ολοκλήμωοη της β βόθμιιις κιιι ιι βόθιιιις οκοιιίθνοοης / έτος
Αριθμός θιο-οολιοιομινών οχολνίωο στό Πνμιφέμνιιι
)οοοοοοό μαθητών στο σόνολο των μιιθιοών) οσο ηιοιοοόν ον
θιαοολιοιαμικό_σχολεία
Ποσοστό ιιλλοθαοιλν μαθητών στο σόνολο )αων μιιθηοών)
Καοιινομή ανά ονμιφέμνια
Αριθμός ολοήιινμων / αοομονμαοα’ώο αχολνίωο οσι αμιθιός
μαθηοώο οσο φοιοσόν ον ιιννό
—

Μέσος όμος καθηγητών
Μέσος όρος Π/Υ

/ σόνολο

/ οόνολο

μαθι τών

μιιθιοών

Αμιθμός μαθητών οσο νοωφνλοόοται ααό ομογμάμμοοο
ννιοχοοιοής νκοιιίθεοοης / έτος
Δαπάνη ανό μαθητή στό βιιθμίλα (Αθμια, Βθίιια)
νοιιαίθνσοης

ΠΟΑΙΤΙΣΜΩΣ

Πρόσφατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πμαγιατοσοιηθνίσνς
σνασσαιμές,
Κατά
ιιοντν? έοίιιιτιι, νο1 ομιθίιός νομημόοων

νίθος

Εππιδιωκόμενος
αταχας (3ετια)

σσι

Χμηιιατοθοτήονις ιινιισνιιφώις Κατά φσμέν, σιιι σοσό οσο
θιατέθη Καν
Πιαοιλανις γιο ανασκαφές, ουσ θιανέθι1ναν ον θφσμνίνς
Αμχιιισοήοων
Κήμοξη αμχιιιολογινών χώμειι’, Ιιι’ιι μνίοιι’, οιιμιιθιιοιιινιλν νιιι
ισοσμικών οινιομιλν
Ιίμαγμνιουοοιηθνίανς ιιοιιλλοομιιίιονις σιιι Κα νιιβλιιθνίανς
αοοζιίίιιιλονις, γιιι νινίνη οιι ιιμχοιολσγινσό ννλιοιφέμοννος
Αιιοόννς έργων οσιι έχονν ονιοθεοθνί ον ίινημοίιι κιιι
αμχιιιολσγινσός χώμιινς, οιιι θιιυόννς έμχνιν οσο βμίονσνοαι
ον εξέλιξη
Δοαόννς έργων οσο έχοσν νοονθοοθνί ον ίιονοιίιι νο1 λοιοό
ωοίμια ναι θσαόννς έμγων σον βμίονσνονι ον νξέλιξη

Για

την

ενδεικτική
Ϊ

//../ΞΞΙιΞ

τ&ΙζΞ.

παράθεση
..

δεικτών

αξιστισιήθηκαν

σι

Ξ?4]πι) και της ΕΛΣΤΑΤ (Ιιίίρ://νν νννν.γίόι

βάσεις

δεδσμένων

τσυ

ΟΟΣΑ

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομιοή μορφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέιιι, κατά γεωγριιφικο
διαμέρισμα

-

Ει9νική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του ειτισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, τσ εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακιιθάριστο εγχώμιο ιοροιόν νε αγοραίες Τιμές (δισ.)
Ρνθιός μεταβολής ΑΕΠ νε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο ερεχουσών σοντύίιιγών (% ΑΕ[Ι)
ίιιοζύγιν γενικής κυβέρυηαης [χωρίς Τις εράσεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κιιτά Μιέιιντριχτ,

.ι

ΑΕΠ)

Γίροιτογεοές σλεόνιιοιιι (ιις Ω ΑΕΙ])

Ενιιριοι’ισμένος Δείκτης Τιιιιλν Κν ται·ο.)ιπ(

ΦΟΡΟΑΟΓΙΑ
ψιιι:νλννικά έσνδιι υις σνανατό τον ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης ται έμιιεσις φνμολορ:ιις
Τίονά Που εινορόΤταντιιι μέχρι σήμεριι ιισό τον φόρο
φόρους στους οονίαες ιιφομούι· νι διιιτέιξεις Του
νομοσχεδίου.

ή τους

Ποσά νου ειιτσρέιχθιιιιιυ ιιπύ ιριηινλνγικούς ελέγχους
Ποσοστό σράξευιν διοικητικού νρνοδιοριο[ιού φόρνο
εσιβολής τιμιιστίιων νου ιικυρώθιικιιυ Το μέρει ή εν όλοι ιινύ
Τα δικαστήοια

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός εσιχειρησιιικώτ, κδιιδικώυ κιιι ιιιοιιιεαιιγγελιιιτικέιυ
ιιυμβάσειιυ (κιιι εγσσε. εάυ συνήιρθι ιο συγκεκριμένο έτος)
κιιι ιιριθμός/σοσοστό_εργαζνιέι’νιν Τον κιιλέιοτοντιιι ιιπό οοτές.
Αριθιός/σοσοστύ ιι.σ.ε. νου νει’ήιρθινειυ χκιρίς νμοσφυγή ιιε
διιιιεσολάβιιοιι
Αριθμός/ποσοστό σο ε νοιι συοήφθισοο χωρίς σμοσφιιγή συ
διιιιτιίσίιι
Νίέοος Χρόνος ολοκλήρωσης διιιδικιισίιις ιενολάβηοης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διιιδιιοοσίιις διιιιιιινίιις
ιίέσι1 διόρκειει σ.σ.ε. (σροβλεσόρευη σ Το σχι τικέι κείρενιι αλλέι
κιιι νραγ;ιιιτική με τιιο έι·ναιιι της Τιι,ιάτιισιίι ιιε τά τη σομβιιτική
τους λήξη)
Ώρες εμγιισίιις ιιτ:ίι ημέμει, εβδοιέιδιι κιιι ιινό κλάδο οικονσμίεις
Αριθμός ιιιειβόιεοωυ οσεριιμιιλυ
ι μγιιζυιεοο Και κλάδο οικονομίας

(οσο

δη) ώθιίκιιο)

αού

Αριθμός
ατυχηράτυιυ
οοά
κλάδο
οικονομίας
και
ιι1ιιθμύς/πιισνστύ ιιτυχιμιίτιου νου ν1ιοκι’ιλεοιιο θόοιιτο
ιιοιισηρίει

Κοινωνική πολιτική:

1τ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

ΛΠΛΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειιιδιωκόμενος
σταχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενας
στοχας (3ετια)

Ποσοστά ανεργίας
Ποσοστά ριικρσχράτια ατάργων
Ποσοστά ανεργίας νέων
Ποσοστά ανεργίας γοναικώτ
Ποσοστά ανεργίας ανά γεωγραφική σεριφέρεια

Ποσοστά ανεργίας βάντι ρορφιατικνά ενιοέδον
Δείκτης ααανχάλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αιοιβών (ανά βιισικά ταρέν της οικννορίας π.χ. ρεταποίηση,
κατιιακτνές_ολο.)
Μερική οτανχάληνη ιις οννοατά της οννολικής ανααχάληνης
(στν σάεολν τον ολιδνσρνά κειι τιδιοάττρα γιιι νάονς)
Ποσοστά ειααοχοάννιιένιιν ιιε ο·νίιβαοη οριαρένον χράννν (στν
νάνολο τοκ σληθνσροά ται ειδινάτερα για νέονς)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγρατικά άψος σεντά(εων ανά ααιραλιακιιτή οίιάδα
( ίιιαθωτνί ταν ιδιωτιννά τνίιέα, δηίιάνινι οαάάληλοι,
εσαγγεάραείες και άρποροι, αγράτες( και ανά έτη σοτολικ·ής
εισφάάισης οειι αντίστοιχες δεινάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισιρνριλν ιινά ααφαλιστιτή οράδο
(ρισθωτοί τον ιδικιτικοά τορέα, δηράτιοι οσάλάηδοι,
εσαγγελρατίες ται έρννρνι, αγράτες( ται αντίστοιχα έσοδα ταν
ΕΦΚΑ
Πλικία (νρογρατική( νννταξιοδάτησης ανά οληδοσριακή οίιάδα
ται έτη σονολικής ασφάλισης
Μέσος γράννς ασοτορής σάντα(ιίς
ίίοσοστά σενταξιοδονικής δασάνης επί τον ΑΕΠ
Ποσοστά προσφνγιλν νχετινά ρε την οσοννρή σάνταξης σον
γίνονται εν ρέρει ή ετ άλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστά νληδοσροά σε καθεστώς φτώχειας, νε κίνδονο
φτώχειας ή αε κοινιονικά ασοτλεισρά
Ποσοστά κλικής αεάρηοης νε εέοσερα ή οτρισσάτερα βασικά
αγαθά ή οσηρεσίες
Ποσοστά τοικοκνριών στο αάνολο τοο πλιΕοσριιά Παν
αντιρετιασίζοον άνοκολία εεντιιετιλοιαης έκτακτειο οναρκέιν
Ποσοστά σληθοσροά σον λαρβάνει εοιδάιιατα και η αντίστοιχη
κρατική δαοάνιί (οννολικά και ανά επίδομα)
Αριδράς σαιδιιλν νε νρφννοτροφείο
Αριθιάς αστέρων (εκτίμηση) σον νισίζονται αοά δήροες κειι
άλλες οοηρεσίες
Ποσοστά ολιθοσροά σον ρένει σε σροαωριοή μορφή κατοικίας
λάγω Κρίσης (σ.χ. σεισιάς, σνρκαγιά(
Κάστας ταν’ άτορο ανά πράχραρρα φροντίδας (μητράεητας.
δκοκολίες ράδηαης ολο)
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Πρόσφατα
στοιχεια

Εστιδιωκόμενος
σταχας (3ετια)

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΥΓΕΙΑ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ιισθει·ών ανά έτος
Ποσοστά πιιιδικής θνηοιμότητας
Σκναλικές δαπάνες υγείας

Κατά

Δαπάνες φαρμάκκιν

κεφιιλι

Κατά

κεφαλή

Αριθμός ιατρών τινά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκνμειοκών κλινών ανά 1000 Κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές οοσηλεοτικές ονηρεσίες· εσιιτερικοί εισθενείς (οιτάλοτνς
αριθμός και ανά διειθέσιμο κρεβάτι), μέση παρειρονή, περίθαλψη
εξωτερικών ιιαθενών (εξωτερικά ιιιερείιι κιιι εοείγοντιι
περιστατικά)
Αριθμός εισθενών που περιμένουν γιιι Χ μήνες οο εξυπηρετηθούν
(γιει μη επείγοεσιι νιισηλείιι, ή γιιι μοι·οιτρή περίθιιλψι) ή γιει την
πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοοηλειέιο ονά 1000 κειτοίκαος
Αριθμός κλινών τινά νοσηλενεική κιτηρεσίιο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόιενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστά ιιπιισηόλησης τινά φίλο
σονολικά
ιινιλ οεριιρέρι ιιι
ιιι·ά κλάλιι οικιινομίας
ιινά ιίλικιιιει) οιιέιδιι
Ποσοστό ιιεεργίας ανά φόλιι
σνοολιτά
ιινά Περιφέρεια
οοό κλάλιι οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ιιντοιιοιιοχνλοόμενιον ιινά φύλο
Ποσοστό εργοδυτιλν ανά φύλιι
ίίοτοστά μελών Δ.Σ. ετειιμειών ιινά φάλο
ίίυοοστό μελώι’ Κοινοβοολίον, ιτεριφερειεικών κιιι δημοτικών
πνιβον?.ίιιν ανά φόλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΙΙΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΓΚΗ
Αιτ·ι)μιιτα ιιτιύλοτ
αΠοφιιτειον

-

Ποσοστό ιιοοδο;ής

—

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Προσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενο
ς στόχος
(3ετια)

Νιέοοςχράι’ος έκδυοης

Μετιινιιοτεντικές {ιοές εινά πύλη ειοάδυο/χώμιι πιοέλενσης/
ηλικιιιιιή ομάδιτ/ιράλο
Αριθμός
ιιοελάσει,ιν
τινά
οοελουνοιέι’ων/ιιιτίτι ειπέλειοης

χιριι

προέλευσης

τι,ιν

ΝΙοι’άδες φι,’οξενίιις ίιετιι\’ιιοτώι )σχέσιι δονιιιικά τιΊεις κιιι
αριιγιιιιτικοό αριθμοί’ φιλοξει·ουρένκιυ)
Ι Ιεριοτειτικά κιιι είδος οομιιβατικότητιις ιιοά μονάδα φιλοξενίας
Πρνφα·ι’ιις. στιι πεδία οιτιί (Ιιι νσάρχονν ται στοιχεία Πιιν αφν(ινιίι’ τοις αλλολιιοοάς που προέρχονται από ιίλλιι ι’ςι5ι·ι’κττι
(ιννιοοχόληοη, εκπιοίλεεοι;, πιοριιβατικότη Γιο κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία δετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενσς
στσχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιιιικόμενσς
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδεωκόμενος
στσχος (δετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό ιι) μονίμων/ιδσγ β) ιδη< κοι γ) μννακλη ιών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στν ΝΤΙέθΝΕΤ
Αριθμός κπηρεσιών ιιν εσκιτιμική δικτύωση )ικίτνιινι)
Αι’ιιλογία

-ι/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστνσελίδι,ιν δημόσιων υπηρεσιών νσι ιρορεων/ σύνολο
δημοσίων_κπιίίιεσιών_και_φορέων
Αριθμός κνντριιν πλημιιφάμηινης σολιτόιι’, πν κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό ναι τοπικό επίπεδο κιιθόις και οκ
ινίπεδο ννμινόιν προσώπων, ομγιινισμώο κλπ
Αριθμός ατόμων νου εξοσηγττνόνναιανό νις δημόσιες νιτημεσίες
ανά έτος και ανά νοημιπία
Κόσνιις προσωπικού (διιπάονς μισθιιδιισίιις κιιι νρόσθννις
δαπάνες_νις ποσοστό επί της συνολικής_δαπάνης ανά κπιιοργείιι)
Κόσνος διαγκίμισης θνμάτων πμοσωσικοό: δαπάνες μονάδωπ
προσωπικού_ως ποσοστά της_σοοσόιω)ς_διικάσς ιινά οσσομγνίο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθένκα αδικήματα, δμάπκες αδικηιάκι’ιν κιιι αναλογία
ανά ιθθ,θμθ κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικιι κ’ιιτό νιιτιγορίτς και κανά
γεωγραφική πεμιοχή
Διιιπμαχθέντιι αδικήμκινιι και θνιιμονίιννοι νις δμάπ νες ιιοτιλν
κατά εθνικάτηια, φύλο και τάξεις ηδικιών
ετήσια στατισνιω) απιικάνιση των νθικηίιντων Και αξιόσοινι,ιν
σομπιριφορών που πμοκαλοάν σο κοινά ιιίοθιίίιιι
(ανθμιοποκτονίτς, ληστιίνς, κλοπές διιιμγήξεις)
Αδικήματα σου αφορούν ατην παράνομη νίνοδο κιιι παραμονή
στι χώριι
—

Συχνότητα τγκδηράτοιν ανά τόπο τγκλήιιατος
Γίιισοατό ιγκληιατικιλν πνμιπτόισιαιν σον νξιχυιάστηκαυ οτιι
σύνολο των νγκλημάτωι’
Σόνο).ο τργιιζομένων ντιί διί ίιόνιιι ααφύλνια
Αριθμός κιιτοίκκιν ιινά ιιστον’νμικό, ιινά ιιστοοομικό τίιήίιιι κιιι
ανά περιογή αστνοάμννσις
Ανιιλογίιι αοτιινοίιικιλν ονό Ιθθθ κιινοίκοος —σοαλαγία
κιιτοίκιον ιινά ιιστονομικό τμή ιιι κιιι περιοχή αστονάρτυαιι,
Κιιτά κτιραλή κιιθιιρές διιαέιντς γιιι ιισυνι’οιικές υπηρεσίες
Κατανομή πόροιν για τνν αντιίιτνιλπιση της παραβατινής
σορστμιφοράς ανά ταρνίς (α.δ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
νγνλήματα, ναρκωτικά, τμοχιιίιι, κλιιπές, νριιίιιικρατίιι)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός ειπεργόιει’ιιν νιανικών, τμγντικόιν και είιπορικόιν
διιιφοριλν
Αριθμός τισνργλρενων διοιαιτικών σεριπνόισενιο
Σννολινός χρόνος οσο ασαιτνίται για την ναίλυση ασιικόιν.
τιαομινών, τμγατικόιν, δινιαίνιτών και άδλων νποθέσναιν
Μέσος χρόνος έκδοσης διναοτικόιν αποηιάσννιν (ειίιιίναδικιίιι.
ίίμωτοδικτία, ίίφτντία, Αρειος Πάγος/Συμβούλιο επικρατείας)
Μέσος όρος τκιν οσοθέσκκιν ανά δικαστή (ποινικά. ποδιτικό και
διοικητικά δικιιστήμιιι)
Ποσοστό δικαντικιλν ασοιμάσεκιν παν ακ·υμόινονται ιιττό αού
ύφεση ή αναίρεση
Αριθμός οποθέστων παν ιπιλόνντιιι μν σο ολοτιμιι τον
ιξι.ιδικαστικοό σκ!ιβιβοσιον
Αξιοποιηση ννιιλλακνικώο ικθόλοιν τπέδνοης θιαφομιλν, ν,<.
θιιιμτσολάβιοι
Στήριξη των ατόίινιν που θμήζονν νμνστανίος αλλά διν
δαιθέτνον πύμοος (νοίιικι) σμοστασίιι)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
ιιιισοντό ηλεκτμιινικής ονιιβολής δικαγμάφοιν
ιίοσοστό διτκσεμαιονμέοων κατ’ έτος οποθέσκοιν έναντι
εκκμνμών_(ον_ιτήαιιι_κιιι_σοι’ολική_βιίσι_τ κκρτμοτήτωο)
ίίοσαστύ αοινικόιν οποθέστων’, ον ετήσια βάση. για τις ππνίτς
ιπιβλήθηκιιν_ποινές_μντιιτμέήιιινς νι χρήμα

,

,

,

Εξελιξη την τελευταια Πετια

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συοτήμιιτος ανά νριιτούμενο

Ι

Αεειλογίσ Προσωπικού φύλαξης (φυλάκειν) ιού Κμιινοόρενο

-

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επώιωκόμενος
στοχιις (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5εΤία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Δείκτης πειγκόσιισς ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων Που ιινοίγοον ιινά κ)ιέδο Και περιφέρεια
κειι αντίσνσιχος_αριθμός_αιτασχολουρένων Πε αυτές
Αριθμός Επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο Και Περιφέρεια
Και_ιιντίστοιχος_ιιμιθμός_ιιτιοσχσλουμεεων σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστεισις επιχειρήσεων
Μέσες χρόνος σύστιισης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μονάδες

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ετήσιες ενοοιιιιές ιιεμίιιν ει τιειιτιμειιρικής ρύπειννης
Κατά κεφαλή
Ποσοστό τον ττληθνσμού εισι εξοοι1μετείτ ιιι από βιολογικούς
κιιθιιρισρούς
Ποσοστό των ακτών σον κμίνοι’τιιι κιιτιίλ)ιλες γιιι κολάιβιισιι
σε σχέση ιε Το σύνολο Των δννάιιενων νιι χμηοιιοσοοΕοόν
-

Αριθμός ελέμχ ων κοτιιλλιλόεητνις δικτύοο όδιιεοσιις καε έτος
ίίιτειοντό οικιιιινλν & βιομηχεινικύιν ιιιτορριμμάτιιν πιιυ
διαεέθηκον Πε άλλες χρήσεις (αχ. ιιεακόκλωσι1, πορογωγή
ενέργειεις,_λιπαπμιιεοποίι1ση)
Ποσοστό διειτιθέιιενιον ιιπνρμιιρόνκν ιιι ΧίΓιλ
ίίοαοστύ διισινιλν εκτάσεων ποο κειτιιο τρ?ιφηκιιο ιιπιί τνςικιιγιά
/ σύνολο διισικύιν εκτάσεων
Ποαοπτό αναδαυιοθειοών (ιε φοπικύ ή τεχειιτό τρόπο)
εκτάσεων_(σύνολο_κιινιατριιιμένων_Ειιαών απύ_πνμκιιγιές
Ποαοστό πμοστατεκόρενιιν Πε ριοχιλν Πε πχέιτη ε την συνολική
κτασιί_τηςχώμος
Ποσοστό Τον προϋπολογισμού οσο διιιείθετιιι γιει Εέιειτει
πμοστιισίας_οεριβάλλονεος
Κατεινάλιιση ενέργειιις κοινά κεφιιλή
Κιιτιινάλιοσιι ενέμγειιις ιτνά μορφή ενέργειιις
Κοεονάλωση ενέργειεις από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κατά
κεφιιλι(
Γίοσοσεά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Πιά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξισλογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

11.

Η) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
1
Οχι__Π
Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π
οι Π

12

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί
συστήματος;

μελέτη

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
Οχι

προβλεπόμενου
Π

πληροψοριακού

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρο
Ι

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση γενικεύεται η
υποχρέωση των υπηρεσιών του -Ε.Φ.Κ.Α.
υπόψη κάθε διαθέσιμο δημόσιο έγγραψο,
πρόσψορο να αποδείξει οποιοδήποτε

δυνατότητα και
να λαμβάνουν

το οποίο είναι
στοιχείο είναι
απαραίτητο για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και
τον υπολογισμό του ύψους της.
2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαλείψεται η εξαίρεση που
είχε αρχικώς τεθεί στην παρ. Ι του άρθρου 53 του ν. 4921/2022
και αφορούσε στους ασψαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α.. Πλέον
με τις προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου και οι ασψαλισμένοι
του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)
δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες
ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμψωνα με τις κατά
περίπτωση

ισχύουσες

διατάξεις

της

συνταξιοδοτικής

νομοθεσίας των Φορέων στους οποίους ήταν ασψαλισμένοι.

3

Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα ρύθμισης
των οψειλών των ψορέων που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα
Κοινωνικής Φροντίδας σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις και του
συμψηψισμού τους με τις επιχορηγήσεις που οι ψορείς αυτοί
λαμβάνουν, μέχρι ποσοστού 30% επί των επιχορηγήσεων
αυτών. Η υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή επιτρέπει στους ψορείς
να λάβουν ασψαλιστική ενημερότητα, ενώ αναστέλλονται και

4

οι διαδικασίες διοικητικής εκτέλεσης εις βάρος τους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 196
του ν. 4855/2021 (Α’ 215), με στόχο την ενίσχυση του
υψιοτάμενου μέτρου «Πρώτο
τόσο για όσους
Ένσημο»

πρόκειται να ενταχθούν για πρώτη ψορά στο πρόγραμμα, όσο
και για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, χωρίς
να μεταβάλλεται ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του εν
λόγω μέτρου. Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση της
διάταξης, προσαυξάνει το χρηματικό ποσό της επιδότησης που
χορηγείται προς τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως
του
στον
κλάδου,
οποίο
αυτοί
δραστηριοποιούνται, για κάθε νέα Θέση εξαρτημένης εργασίας,
πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που
δημιουργείται σύμψωνα με το Ανοικτό πρόγραμμα νέων
Θέσεων Εργασίας για την Πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29
ετών «ΓΙΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» και επιδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Σε σχέση με το ισχύον Πλαίσιο, που προβλέπει
συνολική επιδότηση για κάθε Θέση εργασίας ύψους 1.200 ευρώ
για έξι μήνες και η οποία κατανέμεται ισόποσα μεταξύ
-

εργαζομένου και εργοδότη, με την εισαγόμενη ρύθμιση
προσαυξάνεταιτο συνολικό ποσό της επιδότησης στο ύψος των
τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ για κάΘε νέα θέση
εργασίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα, ενώ η ενισχυμένη
οικονομική επιδότηση στο πρόσωπο του εργοδότη δημιουργεί
ισχυρότερο κίνητρο για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα.
5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθιερώνεται πρόγραμμα
οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεψών
και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και ψροντίδας,
καθώς και πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για
την πρόσβαση παιδιών, εψήβων και Ατόμων με Αναπηρία
(ΑμεΑ) σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με την
σύγχρονων
εψαρμογή
παιδαγωγικών
πρακτικών
και
δραστηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου, και ορίζονται σι
δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο
πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα λειτουργεί κυρίως διά της
κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω ιδίως κουπονιών υπέρ

των

ωψελουμένων

Προσδιορίζονται
προσώπων.
σι
προϋποθέσεις και των ψορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στο
πρόγραμμα και ανατίθεται η παρακολούθηση και διαχεί.ρισή

στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Οι
λεπτομέρειες του προγράμματος και η δυνατότητα επέκτασής
του ορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών,

του

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

Εργασίας και Κοινωνικών
και Ψηψιακής Διακυβέρνησης.
Προβλέπεται η κάλυψη της σχετικής δαπάνης από ενωσιακούς
των
συγχρηματοδοτούμενων
πόρους
Περιψερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από τον
Υποθέσεων,

Εσωτερικών

προϋπολογισμό

δημοσίων

επενδύσεων

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό των
Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών.
ό

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται αποζημίωση για το
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό, πλην νοσηλευτικού,
προσωπικό που Θα μετακινηθεί για την κάλυψη συγκεκριμένων
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε συγκεκριμένους ψορείς
κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2022 έως 15.9.2022. Η
μετακίνηση θα γίνεται με απόψαση του Διοικητή της οικείας
Υγειονομικής Περιψέρειας (Υ.Πε.), αν ο ψορέας προέλευσης και
υποδοχής ανήκουν στην ίδια Υγειονομική Περιψέρεια, ή με
κοινή απόψαση των Διοικητών των οικείας Υ.Πε., στην
αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται ο ψορέας υποδοχής και
προέλευσης. Η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση 1.500 ευρώ
για το ιατρικό Προσωπικό και 1.000 ευρώ για το νοσηλευτικό
και λοιπό προσωπικό θα Είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά τιαρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη ψορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν
γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις
περιψέρειες, τα ασψαλιοτικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα,
δεν Θα υπόκειται σε ασψαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και δεν Θα
προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του ιατρικού και
νοσηλευτικού-λοιπού προσωπικού. Οι έκτακτες υπηρεσιακές
ανάγκες αξιολογούνται από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιψερειών (ΔΥ.Πε), εγκρίνονται από το Υπουργείο Υγείας
και αναρτώνται σε συγκεντρωτικό πίνακα σε κάθε Δ.Υ.[Ιε. για
των
ενδιαψερόμενων,
ενημέρωση
προκειμένου
να
εκδηλώσουν ενδιαψέρον στη Δ.Υ.Πε. του ψορέα υποδοχής με
αίτησή τους. Για την επιλογή των μετακινούμενων Θα ληψθεί

υπόψη ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου σε συνδυασμό με τις
υπηρεσιακές ανάγκες του ψορέα προέλευσης. Κατ’ εΦαρμογή
της προτεινόμενης ρύθμισης είναι δυνατή η μετακίνηση για την
εξυπηρέτηση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και επικουρικού
προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού) και λοιπού προσωπικού.
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Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει μεταβατικά το ζήτημα
της εξασψάλισης υπηρεσιών Φύλαξης στο παραχωρημένο στο
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό
τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» ακίνητο, ορίζοντας ως αναΘέτουσα
αρχή, αντί του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, το οποίο Θα δύναται να παρατείνει, με τους
ίδιους όρους, έως την 31η.12.2022, την υψιοτάμενη σύμβαση
ανάθεσης

υπηρεσιών

ψύλαξης.

Η

τελευταία

σύμβαση

ανάθεσης υπηρεσιών ψύλαξης του Φορέα έλαβε χώρα την
20η.12.2021, με διάρκεια ό μήνες, με αναθέτουσα αρχή το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς εκείνο το
χρονικό σημείο δεν είχε ακόμα διοριστεί το Διοικητικό
Συμβούλιο του Φορέα. Εν τω μεταξύ, επακολούθησε την
Ιη.3.2022 ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ψορέα, αποοτερώντας από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού τη δυνατότητα εκ μέρους του ανάθεσης των
υπηρεσιών Φύλαξης. Ωστόσο, ελλείψει της πλήρους
διοικητικής λειτουργίας του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», καθώς δεν
έχει ακόμα διοριστεί ούτε ο Διευθυντής του εν λόγω Φορέα,
αλλά ούτε έχει αποσπασθεί ή απασχολείται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο προσωπικό σε αυτόν, προκειμένου να δύναται να
συμβάλει στη διοικητική υποστήριξή του, καθίσταται αδύνατη
η λειτουργία του εν λόγω ψορέα ως αναθέτουσας αρχής. Η μη
εισέτι πλήρης διοικητική λειτουργία του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ»
οψείλεται και στην ένταξη, στις 183.2022, του έργου
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ», με Μ15 5153438,
στο πλαίσιο του «Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020». Στο ως άνω
ενταγμένο έργο περιλαμβάνονται υπο-έργα νευραλγικής
σημασίας γιατη διοικητική λειτουργίατου ψορέα, όπως είναι η
μελέτη διαμόρψωσης των εσωτερικών χώρων, η προμήθεια
εξοπλισμού γραψείων, αλλά και οι υπηρεσίες Φύλαξης. Ως εκ
τούτου, η μη ολοκλήρωση των ως άνω υπο-έργων, μεταθέτει
χρονικά και την πλήρη διοικητική λειτουργία του Φορέα,
γεγονός το οποίο οδηγεί στην αναγκαιότητα, αΦενός, της
χορήγησης παράτασης και, αΦετέρου, ορισμού αναΘέτουσας
αρχής με την προτεινόμενη ρύθμιση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ
Ο ΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δοπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνοι

Χ

Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Αλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
τεαρεχό μενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜ ΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
διαφάνεια θεσμών

/

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός! ποιοτική αποτίμηση:

1)4

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΔΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

19.

Κόστος αξιολοούμενης ρύθμισης

Θ ΕΣΜ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΙΛΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριοης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΛ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΛΦΑΝΕΙΛ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Λναώρισιί /
εντοπισμος
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΛ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝ ΙΔ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Ο ΜΑΔΕΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

-

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική αποτίμηση

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Π

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

ή συμιωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

2

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π
28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης

30

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποιτοιούμενων
29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολο’ούμενης ρύμισης

Άρθρο Ι
Αξιοποίηση δημοσίων
εγγράψων και συγκριτικών
στοιχείων για την επιτάχυνση
της διαδικασίας απονομής
συντάξεων Τροποποίηση παρ.
Ι άρθρου 51 ν. 4921/2022
—

Η Παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.
4921/2022 (Α’ 75) περί αξιοποίησης
δημοσίων εγγράψων και συγκριτι
κών στοιχείων καιχρήσης σύγχρονων
εργαλείων αυτσματοιτσιημένης ανά
λυσης δεδομένων και διαδικασιών
για τη διαπίστωση του χρόνου ασψά
λισης και την επιτάχυνση της διαδι
κασίας απονομής συντάξεων, τροπο
ποιείται ώστε κατά την εξέταση αίτη
σης συνταξιοδότησης ή την αναπρο
σαρμογή της καταβαλλόμενης σύ
νταξης, όχι μόνο ο χρόνος ασψάλισης
αλλά οποιοδήποτε στοιχείο ειτηρεά
ζειτη θεμελίωση ή την έκταση του δι
καιώματος συνταξιοδότησης, να α
ναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέ
σιμο δημόσιο έγγραψο που είναι
πρόσψορο να αποδείξει τα στοιχεία
αυτά και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως
εξής:

3’Ι

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 51 παρ. Ι ν. 4921/2022
1.
Κατά
την
εξέταση
αίτησης
συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή
της καταβαλλόμενης σύνταξης, σ χρόνος
ασψάλισης
του
αιτούντος
αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο
έγγραψο που είναι πρόσψορο να
αποδείξει την ασψαλιστέα ιδιότητα και
τον χρόνο αυτής και, ιδίως, με βάση τα
έγγραψα και τις διαδικασίες του
παρόντος άρθρου..

«1. Κατά την εξέταση αίτησης
συνταξιοδότησης
την
ή
αναπροσαρμογή
της
καταβαλλόμενης
σύνταξης,
οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη
θεμελίωση ή την έκταση του
δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως
κατάσταση
προσωπική
του
η
αιτούντος, ο χρόνος ασψάλισής του,
η αοψαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος
αυτής και η καταβολή ή οψειλή
ασψαλιοτικών
εισψορών,
κάθε
αναγνωρίζεται
με
βάση
διαθέσιμο δημόσιο έγγραψο που
είναι πρόσψορο να αποδείξει τα
στοιχεία αυτά και, ιδίως, με βάση τα
έγγραΦα και τις διαδικασίες του
παρόντος άρθρου».

Άρθρο 2
Διεύρυνση περιπτώσεων
θεμελίωσης υπολειττόμενου
χρόνου ασψάλισης
Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 53
ν. 4921/2022
-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρ
θρου 53 του ν. 4921/2022 (Α’ 75)
Περί της αναγνώρισης υπολειπόμε
νου χρόνου για τη λήψη σύνταξης
τροποποιείται, ώστε να αψαιρεθεί η
εξαίρεση των ασψαλισμένων του
πρώην Οργανισμού Γεωργικών Α
σψαλίσεων (Ο.Γ.Α.), και η παρ. Ι δια
μορψώνεται ως εξής:
ιιΙ. Ασψαλισμένοι σε ψορείς
Κοινωνικής
ασψάλισης
που
εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό
Κοινωνικής
Φορέα
Ασψάλισης (-ΕΦ.Κ.Α.) οι οποίοι
συμπληρώνουν
το
εξηκοστό
έτος
έβδομο (67ο)
της ηλικίας
τους μέχρι την 31η.12.2022 και
πραγματοποιήσει
έχουν
από
τέσσερις
χιλιάδες
τριακόσιες
πενήντα (4.350) έως τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα
εννέα
(4.499)
ημέρες

Άρθρο 53 παρ. 1 ν. 4921/2022
1. Ασψαλισμένοι σε ψορείς κοινωνικής
ασψάλισης που εντάχθηκαν στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του
Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίσεων
(Ο.Γ.Α.), οι οποίοι συμπληρώνουν το
εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας
τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν
πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες
τριακόσιες
πενήντα
(4.350)
έως
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα
εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής
ασψάλισης αθροιστικά σε έναν ή
περισσότερους
από τους
ψορείς
αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την
απασχόληση και την πραγματική ή
προαιρετική ασψάλισή τους, δεν έχουν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν
έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από Καμία
πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
δεν
δικαιούνται
σύνταξη
από
οποιαδήποτε αιτία σύμψωνα με τις
καταοτατικές διατάξεις των ψορέων που
εντάχθηκαν στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. ή με
διατάξεις που
εψαρμόζονται στο
Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή
από
ασψαλιστικούς
του
ψορείς
εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν

πραγματικής
ασψάλισης
αθροιστικά
σε
έναν
ή
περισσότερους από τους ψορείς
αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά
την
απασχόληση
και
την
πραγματική
προαιρετική
ή
ασψάλισή τους,
δεν έχουν
υποβάλει
αίτηση
συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη
συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
δεν δικαιούνται σύνταξη από
οποιαδήποτε αιτία σύμψωνα με
τις καταστατικές διατάξεις των
ψορέων που εντάχθηκαν στον
Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που
εψαρμόζονται στο Δημόσιο ή
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από
ασψαλιστικούς
ψορείς
του
εξωτερικού,
δύνανται
να
αναγνωρίσουν
μέχρι
εκατόν
πενήντα (150) ημέρες ασψάλισης,
προκειμένου να θεμελιώσουν
δικαίωμα
πλήρους
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
σύμψωνα με τις κατά περίπτωση
ισχύουσες
διατάξεις
της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των
ψορέων στους οποίους ήταν
ασψαλισμένοι. Η αναγνώριση
γίνεται με την εψάτιαξ καταβολή
εκ μέρους του ασψαλισμένου των
εισψορών ασψαλισμένου και
εργοδότη που αντιστοιχούν στις
αναγνωριζόμενες
ημέρες
ασψάλισης με βάση το ισχύον
κατά
την
αναγνώριση
ημερομίσθιο
ανειδίκευτου
εργάτη. Το δικαίωμα αυτό
αποκλείεται, εάν οι ασψαλισμένοι
έχουν αναγνωρίσει πάνω από
πέντε (5) έτη πλασματικού
χρόνου ασψάλισης.».
Άρθρο 4

μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες
ασψάλισης,
Προκειμένου
να
θεμελιώσουν
δικαίωμα
πλήρους
συνταξιοδότησης
λόγω
γήρατος
σύμψωνα με τις κατά περίπτωση
ισχύουσες
διατάξεις
της
συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας
των
ψορέων
στους
οποίους
ήταν
ασψαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με
την εψάπαξ καταβολή εκ μέρους του
ασψαλισμένου
των
εισψορών
ασψαλισμένου και εργοδότη που
αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες
ημέρες ασψάλισης με βάση το ισχύον
κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο
ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό
αποκλείεται, εάν οι ασψαλισμένοι
έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5)
έτη τιλασματικού χρόνου ασψάλισης.

Άρθρο 196 ν. 4855/2021

Ανοικτό πρόγραμμα νέων
θέσεων εργασίας για την Πρώτη
πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29
ετών «Πρώτο’Ενσημω>
Τροποποίηση άρθρου 196 ν.
4855/2021
-

Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων
εργασίας γιατην Πρώτη πρόσληψη νέων
ηλικίας 18-29 ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

-

1. Θεσπίζεται ανοικτό πρόγραμμα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την Πρώτη ένταξη στην
αγορά Εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ
Στο άρθρο 196 του ν. 4855/2021 (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και
(Α’215),
περί της θέσπισης τη δημιουργία νέων Θέσεων εργασίας,
ανοικτού
Προγράμματος του μετην ονομασία ιιΠρώτο’Ενσημο».
Υπουργείου
Εργασίας
και 2. Σκοπός του προγράμματος Είναι η
Κοινωνικών Υποθέσεων για την διευκόλυνση των νέων για την είσοδό
Πρώτη
ένταξη
στην
αγορά τους στην αγορά εργασίας και η ομαλή
εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ ένταξή τους σε αυτή, με στόχο την
(18) έως και είκοσι εννέα (29) καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
3. Ωψελούμενοι του προγράμματος
ετών και τη δημιουργία νέων
είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως
θέσεων, με την ονομασία «Πρώτο
και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν
επέρχονται οι εξής διαθέτουν
καμιά
προηγούμενη
τροποποιήσεις: α) η περ. α) της προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε
παρ. 4 και η Περ. α) της παρ. 5 επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τροποποιούνται ως προς το ποσό τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την
της επιδότησης, β) στην περ. γ) έννοια της περ. α) της παρ. Ι του
της παρ. 5 η ψράση «Η ανωτέρω άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
ετιιδότηση» αντικαθίσταται από συμπεριλαμβανομένων καιτων νομικών
τη ψράση «Η επιδότηση της περ. προσώπων ιδιωτικού δικαίου του
τομέα
που
δεν
α)», γ) στην παρ. 10, γα) στο τέλος δημοσίου
περιλαμβάνονται
στη
Γενική
του
δεύτερου
εδαψίου
Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο
διαγράψεται η ψράση «σύμψωνα
ανωτέρω άρθρο.
με το Πρόγραμμα» γβ) στο τρίτο 4. α) Κάθε νέα Θέση εξαρτημένης
εδάψιο η ψράση «αν αυτή έχει εργασίας,
πλήρους
απασχόλησης,
αναζητείται)> αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που
καταβληθεί,
αντικαθίσταται από τη ψράση δημιουργείται σύμψωνα με το παρόν
«καταβληθέντα
ποσά πρόγραμμα, σε εργοδότες του ιδιωτικού
αναζητούνται», γγ) προστίθεται τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου που
τέταρτο εδάψιο, δ) στην Παρ. 11 αυτοί δραστηριοποιούνται, επιδοτείται
συμπληρώνεται το αντικείμενο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με
της εξουσιοδότησης, ε) στην Παρ. χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών.
13 η ψράση «από 1.1.2022 έως»
β) Αν η νέα πρόσληψη αψσρά σύμβαση
αντικαθίσταται ατιό τη ψράση
εξαρτημένης
εργασίας
μερικής
«μέχρι
εξαντλήσεως
του απασχόλησης, επιδότηση της υποπαρ.
η
προϋπολογισθέντος,
κατά τη α) μειώνεται στο ήμισυ.
Θέση σε ισχύ του παρόντος γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
άρθρου, Ποσού και πάντως όχι είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας
Πέραν της», και το άρθρο 196 μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα

Ένσημο»

Θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά

διαμορψώνεται ως εξής:

31ή

«Αρθρο 196
Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων
την
πρώτη
Εργασίας
για
πρόσληψη νέων ηλικίας 1829
ετών «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»
1. Θεσπίζεται ανοικτό πρόγραμμα
του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την
στην
πρώτη
ένταξη
αγορά
Εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ
(18) έως και είκοσι εννέα (29)
ετών και τη δημιουργία νέων
Εργασίας,
με
την
θέσεων
ονομασία «Πρώτο
2. Σκοπός του προγράμματος
είναι η διευκόλυνση των νέων για
την είσοδό τους στην αγορά
Εργασίας και η ομαλή ένταξή τους
σε
με
στόχο
την
αυτή,
της
καταπολέμηση
νεανικής
ανεργίας.
Ωψελούμενοι
του
3.
προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας
δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι
εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν
διαθέτουν καμιά προηγούμενη
εξαρτημένης
προϋπηρεσία
σε
επιχειρήσειςεργασίας
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή
του δημοσίου τομέα υπό την
έννοια της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’
143), συμπεριλαμβανομένων και
νομικών
προσώπων
των
ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου
Τομέα που δεν περιλαμβάνονται
στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή
ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
4. α) Κάθε νέα Θέση εξαρτημένης
εργασίας, πλήρους απασχόλησης,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
που δημιουργείται σύμψωνα με
το
παρόν
πρόγραμμα,
σε
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
Ένσημο».

με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος
ή μερικής).
5. α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων
διακοσίων (1.200) ευρώ καταβάλλεται
ως εξής:
αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ
καταβάλλεται
στον
απευθείας
νεοπροσλαμβανόμενο
νέο,
επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου
μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους
αυτού.
αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ
καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη
του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για
την κάλυψη μέρους της μισΘολογικής
δαπάνης.
β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας
μερικής
την
απασχόλησης,
για
καταβολή της επιδότησης της υποπαρ.
β) της Παρ. 4 εψαρμόζεται αναλογικά η
υποιταρ. α) της παρούσας παραγράψου.
γ) Η ανωτέρω εττιδότηση Είναι
αορολόγητη,
και
ανεκχώρητη
ακατάσχετη οτα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάΘε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε
κράτηση,
τέλος
ή
εισψορά, συμπεριλαμβανομένης καιτης
ειδικής εισψοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται
με
βεβαιωμένα
χρέη
τη
προς
ψορολογική διοίκηση καιτο Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις περιψέρειες, τα
ασψαλιστικά Ταμεία
τα πιστωτικά
ιδρύματα.
β) Η ισχύς της παρούσας τιαραγράψου
άρχεται από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 196 του ν. 4855/2021.
6. Για την καταβολή του συνόλου των
μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο
εργοδότης σύμψωνα με τις κείμενες
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για
την καταβολή του συνόλου των
μηνιαίων
ασψαλιστικών
εισψορών
εψαρμόζονται, για κάθε κατηγορία
εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της
κοινωνικοασψαλιστικής νομοθεσίας.

της σύμβασης (πλήρους

ανεξαρτήτως του κλάδου που
αυτοί
δραστηριοποιούνται,
επιδοτείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό με τρεις χιλιάδες
εξακόσια
(3.600)
ευρώ
για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
β) Αν η νέα πρόσληψη αψορά
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
μερικής
απασχόλησης,
η
επιδότηση της περ. α) μειώνεται
στο ήμισυ.
γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας είναι ορισμένου χρόνου
διάρκειας μικρότερης των έξι (6)
μηνών, η νέα Θέση εργασίας
επιδοτείται αναλογικά με τον
χρόνο απασχόλησης και το είδος
της
(πλήρους
σύμβασης
ή
μερικής).
5. α) Το ποσό της επιδότησης των
τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600)
ευρώ καταβάλλεται ως εξής:
αα) Ποσό χιλίων οκτακοσίων
(1.800)
καταβάλλεται
ευρώ
απευθείας
στον
νεοπροσλαμβανόμενο
νέο,
επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις
επιπλέον του
μηνιαίου
και
μισθού
του
ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
και
αβ) Ποσό χιλίων οκτακοσίων
(1.800)
ευρώ
καταβάλλεται
απευθείας στον εργοδότη για την
κάλυψη μέρους της συνολικής
μισθολογική ς δαπάνης.
β) Σε περίπτωση
σύμβασης
εργασί.ας μερικής απασχόλησης,
για την καταβολή της επιδότησης
β)
της
περ.
της
4
παρ.
εψαρμόζεται αναλογικά η περ. α)
της παρούσας παραγράψου.
γ) Η επιδότηση της περ. α) Είναι
αψορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη
στα
του
χέρια
,

7. Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει
ταυτόχρονα τον ωψελούμενο στο
ανοιχτό
πρόγραμμα
νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του
άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται σε αυτό.
8. Οι ωψελούμενοι που τοποθετούνται
στις νέες Θέσεις Εργασίας του παρόντος,
δεν μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Οι
συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω δεν
μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός
εάν η Επιχειρηματική δραστηριότητα
των
επιχειρήσεων
στις
οποίες
προσλαμβάνονται αναστέλλεται με
εντολή δημόσιας αρχής.
9. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται
με το παρόν είναι εττιπρόσθετες σε
σχέση προς τις υψιστάμενες Θέσεις
εργασίας.
10. Για την ένταξή τους στο παρόν
πρόγραμμα
οι
επιχειρήσεις
του
ιδιωτικού

Τομέα

υποβάλλουν

σχετική

δήλωση στο Πληροψοριακό Σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ»)
«ΕΡΓΑΝΗ»
(Π.Σ.
του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Η
επιχείρηση
που
προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες
προσλήψεις μία ή περισσότερες ψορές,
πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι Θα
διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο
αριθμό εργαζομένων για το διάστημα
επιδότησης της νέας θέσης εργασίας,
προσαυξημένσ κατά τον αριθμό των
νέων
επιδοτούμενων
συμβάσεων
εργασίας, σύμψωνα με το πρόγραμμα.
Άν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν
πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση
δεν λαμβάνειτην επιδότηση και αν αυτή
έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη
διαδικασία
των
αχρεωστήτως
καταβληθέντων.
11. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών
και
Εργασίας
και
Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται
ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης, σι
όροι
συνδυασμού
με
άλλα
προγράμματα, και κάθε όρος και

Δημοσίου
ή τρίτων, κατά
ιταρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισψορά, συμπεριλαμβανομένης
και
της
ειδικής
εισψοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α
του ν. 4172/2013 (Α 167), δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη
ψορολογική διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους,
τις περιψέρειες, τα ασψαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
6. Για την καταβολή του συνόλου
των
μηνιαίων
αποδοχών,
υπόχρεος είναι ο εργοδότης
σύμψωνα
με
κείμενες
τις
διατάξεις
της
εργατικής
νομοθεσίας. Για την καταβολή
του
συνόλου των μηνιαίων
ασψαλιστικών
εισψορών
εψαρμόζονται,
για
κάθε
κατηγορία
εργαζομένων,
οι
κείμενες
διατάξεις
της
κοινωνικοασψαλιστική ς
νομοθεσίας.
7. Η επιχείρηση μπορεί να εντάξει
ταυτόχρονα τον ωψελούμενο στο
ανοιχτό
Πρόγραμμα
νέων
επιδοτούμενων Θέσεων εργασίας
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α’ 181) με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται
σε αυτό.
8.
Οι
ωψελούμενοι
που
τοποθετούνται στις νέες Θέσεις
εργασίας του παρόντος, δεν
μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι
συμβάσεις
εργασίας
των
ανωτέρω δεν μπορούν να τεθούν
σε αναστολή, εκτός εάν η
επιχειρηματική
δραστηριότητα
των επιχειρήσεων στις οποίες

3Ί

αναγκαία
λεπτομέρεια
για
την
εψαρμογή του παρόντος.
12. Με απόψαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης ένταξης της
επιχείρησης στο πρόγραμμα του
παρόντος άρθρου, καθώς και το ειδικό
έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
αποδοχής του νεοπροσλαμβανομένου
νέου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθμίζεται
κάθε ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία
λεπτομέρεια σε σχέση με τα ανωτέρω
έντυπα.
13. Το πρόγραμμα ισχύει από 1.1.2022
έως 31.12.2022.

προσλαμβάνονται αναστέλλεται
με εντολή δημόσιας αρχής.
9. Οι Θέσεις εργασίας που
επιδοτούνται με το παρόν είναι
επιπρόσΘετες σε σχέση προς τις
υψιστάμενες Θέσεις εργασίας.
10. Για την ένταξή τους στο παρόν
πρόγραμμα, σι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν
σχετική
δήλωση
στο
Πληροψοριακό
Σύστημα
ιιΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») του
Εργασίας
Υπουργείου
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Η
επιχείρηση που προβαίνει σε νέα
πρόσληψη ή νέες πρσσλήψεις μία
ή περισσότερες ψορές, πρέπει
υπευθύνως να δηλώνει ότι Θα
διατηρήσει κατά μέσο όρο τον
ίδιο αριθμό εργαζομένων για το
διάστημα επιδότησης της νέας
θέσης εργασίας, προσαυξημένο
κατά τον αριθμό των νέων
επιδοτούμενων
συμβάσεων
εργασίας. Αν διαπιστωθεί ότι η
επιχείρηση δεν πληροί τον
ανωτέρο όρο, δεν λαμβάνει την
επιδότηση και καταβληθέντα
αναζητούνται
ποσά
με
τη
διαδικασία των αχρεωστήτως
καταβληθέντων. Ομοίως, τόσο η
επιχείρηση
όσο
και
ο
δηλώνουν
εργαζόμενος
υπεύθυνα ότι ο εργαζόμενος δεν
έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας α’ και β’ βαθμού με
τον εργοδότη και αν διαπιστωθεί
η μη τήρηση του όρου αυτού,
κανένα από τα δύο μέρη δεν
λαμβάνουν την επιδότηση και
ποσά
καταβληθέντα
αναζητούνται με τη διαδικασία
των
αχρεωστήτως
καταβληθέντων.

11. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών
Οικονομικών
και
και
Κοινωνικών
Εργασίας
Υποθέσεων
προβλέπονται
ο
τρόπος
και
διαδικασία
η
επιδότησης
στον
καταβολής της
εργαζόμενο και τον εργοδότη,
τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις
ένταξης στο πρόγραμμα, οι
έννομες συνέπειες από τη μη
τήρηση των όρων του παρόντος,
τα δικαιολογητικά, οι τυχόν όροι
συνδυασμού
με
άλλα
Προγράμματα, και κάθε όρος και
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.
12. Με απόψαση του Υπουργού
και
Κοινωνικών
Εργασίας
Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό
έντυπο
αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης ένταξης της επιχείρησης
στο Πρόγραμμα του Παρόντος
άρθρου, καθώς και το ειδικό
αίτησης-υπεύθυνης
έντυπο
αποδοχής
του
δήλωσης
νεοπροσλαμβανομένου νέου στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ρυθμίζεται κάθε
ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία
λεπτομέρεια σε σχέση με τα
ανωτέρω έντυπα.
13. Το Πρόγραμμα ισχύει μέχρι
του
εξαντλήσεως
προϋπολογισθέντος,
κατά τη
θέση σε ισχύ του Παρόντος
άρθρου, ποσού και, Πάντως όχι
Πέραν της 3Ιης.12.2022.».
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενηςρύιμισης
που προόλεπουν καταριηση

Καταριουμενες δέαταξεις

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ
Αριθμ. 161/12/2022

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Αναμόρφωση του θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Αναγνωρίζεται, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την
αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, με βάση κάθε διαθέσιμο
δημόσιο έγγραφο που είναι πρόσφορο, οποιοδήποτε στοιχείο επηρεάζει τη
θεμελίωση ή την έκταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως η
προσωπική κατάσταση του αιτούντος, η ασφαλιστέα ιδιότητα και ο χρόνος
αυτής και η καταβολή ή οφειλή ασφαλιστικών εισφορών.
2.
Παρέχεται η δυνατότητα και στους ασφαλισμένους του Οργανισμού
Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.), να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν
πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα
πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις
(παρ. Ι άρθρου 53 ν.4921/2022).
3.α. Παρέχεται, με κ.υ.α., η δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με ποσά της
ετήσιας επιχορήγησης (παρ. 8 του άρθρου. 5 του ν.2646/18), που
προορίζεται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β.
Ο συμψηφισμός μπορεί να επεκτείνεται μέχρι του τριάντα τοις εκατό
(30%) επί του ποσού της επιχορήγησης, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση. Το
υπόλοιπο ποσό των οφειλών ρυθμίζεται αυτόματα σε σαράντα οκτώ (48)
ισόποσες δόσεις.
Στους φορείς που υπάγονται στον συμψηφισμό χορηγείται αποδεικτικό
γ.
ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και σι βεβαιωμένες και
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς δεν επιβαρύνονται με
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προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία
έκδοσης της ως άνω κ.υ.α.
4.
Τροποποιούνται
συμπληρώνονται ρυθμίσεις για το πρόγραμμα
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για νέους από δεκαοκτώ (18) έως είκοσι
εννέα (29) ετών χωρίς προϋπηρεσία, με την ονομασία «Πρώτο
υπό
τους ειδικώς προβλεπόμενους όρους, για τους πρώτους έξι (6) μήνες από την
τιρόσληψή τους. Συγκεκριμένα:
Το ύψος της χορηγούμενης επιδότησης Θα ανέρχεται πλέον σε τρεις
α.
χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών [από χίλια
διακόσια (1.200) ευρώ που ίσχυε)] για κάθε Θέση εργασίας και Θα
καταβάλλεται ως εξής:
ποσό χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ [από εξακόσια (600) ευρώ που
ίσχυε] Θα καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο,
ποσό χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ [από εξακόσια (600) ευρώ που
ίσχυε] Θα καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου
νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.
β.
Προβλέπεται ότι το εν λόγω Πρόγραμμα, όπως τροποποιείται με τις υπό
ψήφιση διατάξεις, έχει διάρκεια έως τις 3 1.12.2022 και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισΘέντος ποσού.
—

Ένσημο»,

-

-

5.α. ΚαΘιερώνονται προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών για
την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προο’χολικής αγωγής και
φροντίδας καθώς και γιο την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και Αμελ σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, οι οποίες θα παρέχονται από
δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, εκτός σχολικού ωραρίου, κατά
τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα.
β.
Ορίζεται φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των
προγραμμάτων η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), η οποία, για την υλοποίηση των
προγραμμάτων, εκδίδει ετησίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Με κ.υ.α. καθορίζονται οι κατηγορίες των ωφελούμενων βρεφών,
γ.
νηπίων, παιδιών, εφήβων και Αμελ, το ύψος της αξίας συμμετοχής, η
διαδικασία υλοποίησης, χρηματοδότησης, διαχείρισης, ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, οι όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, σι υποχρεώσεις, σι λόγοι τυχόν
αποκλεισμού και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς/δομές, οι
υποχρεώσεις των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Καλύπτεται η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων από
δ.
ενωσιακούς
πόρους
των
συγχρη ματοδοτού μενων
Περιφερειακών
Επιχειρησιοκών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, από τα Τομεακά
Προγράμματα Ανάπτυξης 2021-2027 των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθώς και από τον προϋπολογισμό
των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
6. α. Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για το μετακινούμενο ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) κατά το οριζόμενο στην υπό ψήφιση
διάταξη χρονικό διάστημα.

β.
Ορίζεται το ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη υποκείμενο σε
ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής
και υγειονομικής περίθαλψης, της ως άνω αποζημίωσης.
Παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων,
γ.
μετακίνησης και επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
7. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του ακινήτου, το οποίο
έχει παραχωρηθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και το
διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», από τη λήξη της και για το
αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ετήσια δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ Περίπου, από τη χρηματοδότηση
1.
των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση
βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς
και για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και Αμελ σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
2.
παράβασης των ρυθμίσεων υλοποίησης των προγραμμάτων οικονομικής
στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και νηπίων σε υπηρεσίες
προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση παιδιών,
εφήβων και ΑμεΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
ΙΙ.

Επί του Κρατικού προυπολογισμού και των Ίιροϋπολογισμών των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση

1.
Δαπάνη ύψους 36,5 χιλ. ευρώ περίπου, από τη δυνατότητα
παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του μνημονευόμενου
ακινήτου, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ».
2.
Δαπάνη συνολικού ύψους 687,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την
καταβολή αποζημίωσης στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση μετακίνησης ετιικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από την καταβολή της προβλεπόμενης
αποζημίωσης.
4.
Απώλεια εσόδων λόγω του ακατάσχετου, αφορολόγητου και μη
υποκείμενου σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και ετιικουρικής ασφάλισης,

εφάτταξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, της προβλεπόμενης
αποζημίωσης για το μετακινούμενο ιατρικό και λοιπό προσωπικό.
ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών ασφαλιστικών φορέων (φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα
εκπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών
ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής
Φροντίδας προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα.
2.
Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων εξαιτίας της ρύθμισης σε
σαράντα οκτώ (48) ισόποσες δόσεις μέρους βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων
οφειλών ειδικώς πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αθήνα, ΙΟ Ιουνίου 2022

Π Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
10.06.2022 18:00

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του
Επενδυτικών
Υπηρεσιών,
Κεφαλαίου
Εξασφάλισης
Συνεγγυητικού
εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες
επείγουσες διατάξεις»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού
Ετήσια δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ Περίπου, από τη χρηματοδότηση των
προγραμμάτων οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και
νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών, εφήβων και Αμελ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων
Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση
Ι.
Δαπάνη ύψους 36,5 χιλ. ευρώ περίπου, από τη δυνατότητα παράτασης
της σύμβασης Παροχής υπηρεσιών φύλαξης του ακινήτου, το οποίο έχει παραχωρηθεί
στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΚΡΟΠΟΛ».
2.
Δαπάνη συνολικού ύψους 687,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή
αποζημίωσης στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για το
οριζόμενο χρονικό διάστημα.
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση μετακίνησης επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού από την καταβολή της προβλεπόμενης
αποζημίωσης.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.
4.
Απώλεια εσόδων λόγω του ακατάσχετου, αφορολόγητου και μη
υποκείμενου σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ
παροχής και υγειονομικής περίθαλψης, της προβλεπόμενης αποζημίωσης για το
μετακινούμενο ιατρικό και λοιπό προσωπικό.

‘Ί5

Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση
ΙΙΙ.
Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών ασφαλιστικών φορέων (φορέων της Γενικής
Κυβέρνηση ς)
Απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα
εκπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών ειδικώς
πιστοποιημένων φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας προς τα
ασφαλιστικά ταμεία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του
προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών
ασφαλιστικών φορέων (φορέων της Γενικής Κυβέρνησης)
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022
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