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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) μέρη, με τα οποία εισάγονται
ρυθμίσεις: α) για την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε ζητήματα κοινωνικών
υποθέσεων υπέρ της υποστήριξης των παιδιών, της ενδυνάμωσης του θεσμού της
υιοθεσίας- αναδοχής, της προστασίας σε ζητήματα έμφυλης βίας, της ανάδειξης
καίριων ζητημάτων σχετικά με το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων
υπερηλίκων β) για την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων με σκοπό την μείωση του
μη μισθολογικού κόστους, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του eΕΦΚΑ και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, γ) για την αντιμετώπιση
μιας σειράς οργανωτικών ζητημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του e- ΕΦΚΑ δ) για
την επίλυση οργανωτικών ζητημάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και ε) για την θέσπιση διατάξεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που
στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανέργων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1 - 3: Οι δομές αυτές θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με την υπ’ αρ.
14951/9.10.2001 υπουργική απόφαση, η οποία χαρακτηρίζεται από ασάφειες, οι
οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν με τις μετέπειτα τροποποιήσεις της. Συνεπεία τούτου,
παρατηρείται η με διαφορετικό τρόπο αδειοδότηση των εν λόγω δομών, όχι μόνο
ανά Περιφέρεια αλλά ακόμα και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Και τούτο, ενόσω τα
ΚΔΑΠ έχουν εξελιχθεί σε ιδιαιτέρως δημοφιλή δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενα
με γοργούς ρυθμούς, τόσο από τους Δήμους της χώρας όσο και κατόπιν της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με δεδομένο ότι η παιδική προστασία συνιστά τον κατ’
εξοχήν ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, επιβάλλεται η αναμόρφωση του
παρωχημένου και ασαφούς κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας
των εν λόγω δομών.
Άρθρο 4: Με τον υφιστάμενο ορισμό αποκλείονταν άτομα που φιλοξενούνταν σε
Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας, τα οποία ναι
μεν διαβιούσαν σε κατάλληλο κατάλυμα, αλλά αυτό ήταν προσωρινό και επί της
ουσίας στερούνταν ανεξάρτητης στεγαστικής λύσης.
Άρθρο 5: Μέχρι σήμερα τις εν λόγω υπηρεσίες προνοιακές υπηρεσίες (ΚΔΗΦ, ΣΥΔ,
μονάδες που φιλοξενούν ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες) τις αποζημίωνε ο
ΕΟΠΥΥ μέσω επιχορηγήσεων που δεχόταν από το Υπουργείο Υγείας για τον σκοπό
αυτό. Το 2018 αποφασίστηκε ότι οι δαπάνες αυτές, ως προνοιακές, θα πρέπει να
αποζημιώνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του
ΟΠΕΚΑ. Εντούτοις, η καταργούμενη με την παρούσα διάταξη δεν κατέστη εφικτό να
εφαρμοστεί για τους πληθυσμούς αυτούς και τα σχετικά κονδύλια του 2018 και 2019
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δεν μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρά
την εγγραφή τους σε σχετικό κωδικό του Υπουργείου. Για τον λόγο αυτό και ο ΕΟΠΥΥ
δεν συνήπτε νέες συμβάσεις με τις προνοιακές δομές. Για τα δε ανασφάλιστα άτομα
το κόστος φροντίδας τους (τροφείο-νοσήλειο) δεν καλυπτόταν με κάποιον τρόπο
ούτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ούτε από το
Υπουργείο Υγείας.
Άρθρο 6: Τα ΚΔΗΦ αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία των Κέντρων Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης (ΚΑΑ). Παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής,
με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των
ωφελούμενων. Οι εν λόγω προνοιακοί φορείς για λόγους ανωτέρας βίας στο πλαίσιο
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως
σε κάθε περίπτωση χωρίς δική τους υπαιτιότητα περιόρισαν τη λειτουργία τους κατά
50%, φιλοξενώντας δηλαδή άτομα ΑμεΑ στο 50% μόνο της δυναμικότητάς τους,
κατόπιν συμμορφώσεώς τους με την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 1 της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η οποία επέβαλε για λόγους πρόληψης της μετάδοσης της
πανδημίας COVID -19 τη σχετική υποχρέωση.
Εφόσον με νομοθετική ρύθμιση επιβλήθηκε σχετικός περιορισμός, με νομοθετική
ρύθμιση θα πρέπει να προβλεφθεί η αποκατάσταση της σχετικής οικονομικής
ζημίας που υπέστησαν οι φορείς, λόγω του περιορισμού της δυναμικότητάς τους.
Παράλληλα, η εν λόγω ρύθμιση εξασφαλίζει ίση αντιμετώπιση απέναντι στους
φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών προς ΑμεΑ,
καθώς οι φορείς των οποίων τα τροφεία αποζημιώνονταν μέσω ΕΣΠΑ έλαβαν το
100% της χρηματοδότησής τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης δυνάμει του άρθρου
δέκατου έβδομου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75),
όπως αυτή κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
Άρθρο 7: Σε αντίθεση με την περίπτωση των υποψηφίων αναδόχων γονέων οι οποίοι
καλούνται να αναλάβουν την πραγματική φροντίδα του τέκνου προς αναδοχή, η
επέκταση της προϋπόθεσης της καλής σωματικής και διανοητικής υγείας και στο
πρόσωπο των συνοικούντων περιορίζει δυσανάλογα την πρόσβαση των υποψηφίων
γονέων στην αναδοχή, δεδομένου ότι δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον σκοπό
του θεσμού, ο οποίος συνίσταται στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού προς
αναδοχή, μέσω της οικογενειακής του αποκατάστασης. Το πρόβλημα αυτό καλείται
να αντιμετωπίσει η προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία καταργείται η προϋπόθεση
της καλής διανοητικής και σωματικής υγείας στο πρόσωπο των συνοικούντων, πλην
των περιπτώσεων ύπαρξης χρόνιων μεταδοτικών νοσημάτων. Επισημαίνεται ότι
διατηρείται η προϋπόθεση της καλής ψυχικής υγείας των συνοικούντων, διότι η
αντιμετώπιση και ρύθμιση τυχόν προβλημάτων χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα
η οποία θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τις συνθήκες διαβίωσης του παιδιού
στην ανάδοχη οικογένεια και, επομένως, την επιτυχή οικογενειακή του
αποκατάσταση.
Άρθρο 8: Έως την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι
εξυπηρετούντο δια μέσου του θεσμού του ανταποκριτή του ΟΓΑ, ενώ με την ίδρυση
του ΟΠΕΚΑ και την κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών δεν προβλέφθηκε
κάποια συγκεκριμένη δομή για την εξυπηρέτησή τους με αποτέλεσμα οι μοναχοί
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του Αγίου Όρους να μην έχουν ενημέρωση και απρόσκοπτη πρόσβαση στις
προνοιακά προγράμματα του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 9: Παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα η έκδοση μεγάλου αριθμού οριστικών
τίτλων κυριότητας για ακίνητα που εντοπίζονται κυρίως στην Αττική, τη Μακεδονία
και τη Θράκη.
Άρθρο 10: Για την εφαρμογή των υφιστάμενων διατάξεων απαιτείται η διασύνδεση
της εποπτευόμενης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εταιρείας
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία
διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οι
αιτήσεις των ωφελούμενων και χορηγούνται τα εν λόγω επιδόματα. Όμως οι υπό
τροποποίηση εξουσιοδοτικές διατάξεις δεν ορίζουν ως συναρμόδιο τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση των σχετικών κοινών υπουργικών
αποφάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνεται αυτή η παράλειψη.
Άρθρο 11: Κρίνεται σκόπιμη η με επιείκεια αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος,
προς την οποία συνηγορούν οι οικονομικές συνέπειες της τρέχουσας υγειονομικής
κρίσης.
Άρθρο 12: Η ισχύουσα ρύθμιση χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ώστε να προκύπτει
με σαφήνεια ο κανονιστικός χαρακτήρας της εκδιδόμενης υπουργικής απόφασης με
ρητή αναφορά της ρύθμισης με αυτήν των κριτηρίων και της διαδικασίας διάθεσης
κα κατανομής των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου)
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση του
διοικητικού μηχανισμού των Περιφερειών της χώρας κατά το τελικό στάδιο της
διαδικασίας κατανομής, ήτοι την καταβολή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των εκάστοτε κατανεμόμενων καθαρών εσόδων του
ανωτέρω Λαχείου.
Άρθρο 13: Το πρόβλημα έγκειται στο ότι έως τώρα δεν υφίστατο κανονιστική
ρύθμιση για τα κριτήρια και την σχετικώς τηρούμενη διαδικασία ούτε προβλεπόταν
ρητά η διοικητική συνδρομή των Περιφερειών ως προς την αξιολόγηση του
περιεχομένου των αιτημάτων επιχορήγησης.
Άρθρο 14 – 20: Το υφιστάμενο «επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων
υπερηλίκων», το οποίο αποδίδεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) είναι παρωχημένο ως προς τις προϋποθέσεις και
την διαδικασία απονομής του, καθώς δεν αξιοποιεί τα επιδοματικά και ψηφιακά
εργαλεία του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Κατά συνέπεια, το σχετικό πλαίσιο είναι
δυσεφάρμοστο, συνιστά δυσανάλογο και αχρείαστο βάρος για την διοίκηση, η
απονομή του επιδόματος καθυστερεί και δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου.
Άλλωστε, η φύση και ο σκοπός του εν λόγω επιδόματος ταυτίζονται με τη φύση και
τον σκοπό του Επιδόματος Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το
οποίο επίσης αποδίδει ο ΟΠΕΚΑ, μέσω λειτουργικής και αυτόνομης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, που επιτρέπει την άμεση απονομή του στους δικαιούχους
Με το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 21-33) μέσα από την υιοθέτηση ενός πλέγματος
διατάξεων αντιμετωπίζεται το ζήτημα του υψηλού μη μισθολογικού κόστους των
εργαζομένων, το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την τόνωση της
απασχόλησης και την ανάσχεση της ανεργίας (άρθρο 21), προωθείται η εκκαθάριση
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των εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία
δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν δεν υιοθετηθεί απώτατο χρονικό σημείο για
την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων και των ΑΠΔ (άρθρο 22), επιλύονται
χρόνια προβλήματα και αμφισβητήσεων που ταλανίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες
ασφαλισμένων και είτε τους στερούν κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα (άρθρο 23) είτε τους επιβαρύνουν με οφειλές και τόκους (άρθρο 24),
ρυθμίζεται η ενοποίηση και την επιτάχυνση διαδικασιών και την χορήγηση της
ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρα 25-27), υιοθετείται μια σειρά απλοποιημένων
διοικητικών διαδικασιών που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του eΕΦΚΑ (άρθρα 28-29) επιλύοντας την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και την πάταξη
της γραφειοκρατίας, ενώ παράλληλα στηρίζουν μιας ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα
ασφαλισμένων (αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα) (άρθρο 30) ενώ παράλληλα
καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πολιτικών και στρατιωτικών
υπαλλήλων πασχόντων από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή (άρθρο
31), προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκε
στον e- Ε.Φ.Κ.Α (άρθρο 32) ενώ καταργήθηκε το άρθρο 39Α του ν. 4387/2016 (Α΄85)
που αφορούσε εισφορές από αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών
ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή
επιμελητήρια που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
Στο Μέρος Τρίτο εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες των επιμέρους
οργανικών μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) με στόχο την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τμημάτων. Με τις
αξιολογούμενες ρυθμίσεις σκοπείται η μείωση των παρατηρούμενων
καθυστερήσεων και η βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης των οικονομικών
διαδικασιών του οργανισμού και η επίλυση γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Μέρους Τέταρτου επιλύονται χρόνια
προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και ζητήματα που
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με το Μέρος Πέμπτο σκοπείται η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν
από τη μη εκκαθάριση της ΟΧΑΕ ΑΕ (άρθρο 45), από την καθολική διαδοχή του Ο.Ε.Κ
από τον Ο.Α.Ε.Δ προκειμένου να επιλυθούν χρόνια ζητήματα, τα οποία αποτελούν
τροχοπέδη στη λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 46). Επίσης, συμπληρώνεται το
πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς μέχρι και
σήμερα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των ανέργων και των μακροχρονίως
ανέργων, ως προς τη βεβαίωση συνεχούς χρόνου εργασίας σε περίπτωση
πραγματοποίησης εβδομήντα (70) ημερομισθίων (άρθρο 48).
3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
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Άρθρα 1 έως 3: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν σε ευάλωτες πληθυσμιακές
ομάδες και συγκεκριμένα σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία). Σύμφωνα με στοιχεία της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) του
Σεπτεμβρίου 2020, σήμερα λειτουργούν περί τις 690 δημοτικές και 1.043 ιδιωτικές
δομές ΚΔΑΠ και 89 δημοτικές και 107 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠΑΜΕΑ, με συνολική
δυναμικότητα άνω των 140.000 παιδιών και ατόμων. Τα αντίστοιχα νούμερα για το
2019 ήταν 424 δημοτικές και 465 ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠ και 75 δημοτικές και 57
ιδιωτικές δομές ΚΔΑΠΑΜΕΑ.
Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες και συγκεκριμένα στα άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες
Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Σημειώνεται ότι
σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων από Φορείς λειτουργίας Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας για το έτος
2019, ο αριθμός των αστέγων που διαμένουν σε αυτούς ανέρχεται σε 378.
Άρθρο 5: Προνοιακούς πληθυσμούς, ιδίως ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες,
άπορους, ανασφάλιστους, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ
για το 2019, πρόκειται για 8.412 (8.908 για το 2018).
Άρθρο 6: Αφορά τους φορείς που λειτουργούν Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία, στην
επικράτεια λειτουργούν 65 ΚΔΗΦ με συνολική δυναμικότητα 3.399 άτομα (ΥΠΕΚΥ,
2016).
Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα τους δυνητικούς υποψήφιους
αναδόχους καθώς διευρύνει την πρόσβαση τους στην αναδοχή. Για τον ίδιο λόγο,
αφορά τους ανήλικους οι οποίοι διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας και για τους οποίους η αναδοχή έχει αξιολογηθεί ως το βέλτιστο σχέδιο
της οικογενειακής τους αποκατάστασης. Στο επίπεδο της εφαρμογής, η
προτεινόμενη ρύθμιση αφορά αρμοδίως τις υπηρεσίες οι οποίες εξετάζουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση αναδοχής, και συγκεκριμένα τους
φορείς εποπτείας της αναδοχής οι οποίοι απαριθμώνται αποκλειστικά στο άρθρο
13, παρ.1 του ν. 4538/2018, στη βάση της παραπομπής προς τούτο του άρθρου 9,
παρ.1 του ανωτέρω νόμου.
Άρθρο 8: Αφορά τους μοναχούς που εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος και την Ιερά
Επιστασία αυτού. Οι εν λόγω μοναχοί δεδομένης της αδυναμίας τους να
εγκαταλείψουν το Όρος, καθώς και της ταλαιπωρίας που αυτό θα συνιστούσε, ιδίως
λόγω της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας τους, δεν δύνανται να μεταβούν σε
κάποιο Κέντρο Κοινότητας προκειμένου να ενημερωθούν ή να λάβουν κάποια
υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ (όπως για παράδειγμα η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, η
υποβολή αιτημάτων προνοιακών επιδομάτων, ανασφάλιστων υπερηλίκων κ.ά.).
Άρθρο 9: Αφορά (α) τους νόμιμα κατέχοντες προσφυγικά ακίνητα στο πλαίσιο
προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και (β) τους δικαιούχους Λαϊκής
Κατοικίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης και της Περιφέρειας Αττικής, στη Θεσσαλονίκη ο εκτιμώμενος αριθμός
αιτημάτων ανέρχεται σε 30 και στην Αττική τα αιτήματα εκτιμώνται στα 100,
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αντίστοιχα. Υπογραμμίζεται, ο αριθμός αυτών που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση
αλλά ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι μεγαλύτερος.
Άρθρο 10: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος
παιδιού, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (βλ.
Πίνακες στο πεδίο 9).
Άρθρο 11: Η ρύθμιση αφορά τον ΟΠΕΚΑ και την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, καθώς και το σύνολο των
νέων γονέων μετά την 1.1.2020.
Άρθρο 12: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 13: Φορείς νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που είναι πιστοποιημένοι από το ΥΠΕΚΥ ως φορείς παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας και που αιτούνται επιχορήγησης από το ΥΠΕΚΥ (είτε η
απευθείας είτε μέσω περιφερειών). Σύμφωνα με το Μητρώο Πιστοποιημένων
Φορέων του ΥΠΕΚΥ, οι Πιστοποιημένοι φορείς (συμπεριλαμβανομένων και των
φορέων που είναι σε αναμονή έκδοσης ΦΕΚ), είναι συνολικά 409.
Άρθρα 14 - 20: Η ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
και ειδικότερα καταλαμβάνει τους μοναχικούς ανασφάλιστους και οικονομικά
αδύνατους ηλικιωμένους, ηλικίας 65 ετών και άνω ως προς τους υφιστάμενους
δικαιούχους και αυτούς που ήδη έχουν επιβάλλει αίτηση για τη χορήγηση του
επιδόματος και ηλικίας 67 ετών και άνω ως προς τους νέους δικαιούχους που μετά
την έναρξη ισχύος του νόμου θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση, καθώς και τα
ζεύγη ανασφαλίστων οικονομικά αδύνατων ηλικιωμένων που στερούνται
αποδεδειγμένα ιδιόκτητης στέγης και διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία.
Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου 2020, το επίδομα αποδίδεται συνολικά σε
1.074 δικαιούχους με την ακόλουθη κατανομή ανά ποσό επιδόματος:
Ποσό επιδόματος σε €
1-100
101-200
201-300
301-400
ΣΥΝΟΛΟ

Πλήθος δικαιούχων
12
360
542
160
1.074

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Δεύτερου Μέρους αφορούν άμεσα σε όλους τους
μισθωτούς (άρθρο 21), και τους μη μισθωτούς (άρθρο 22), τους προπονητές του
Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (άρθρο
23), τις οφειλές του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (άρθρο 24), το σύνολο των ασφαλισμένων που αιτούνται την έκδοση
ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 25-27), τους συνταξιούχους του Δημοσίου
πολιτικούς και στρατιωτικούς (άρθρο 28), τους ασφαλισμένους που δικαιούνται
έξοδα κηδείας (άρθρο 29), τις συντάξεις των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων
(άρθρο 30) και τους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους που πάσχουν από
κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή.
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Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Τρίτου Μέρους αφορούν τους υπαλλήλους του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθώς και το σύνολο των ασφαλισμένων στους ενταχθέντες στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλιστικούς φορείς.
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Τέταρτου Μέρους αφορούν στους υπαλλήλους
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και στο σύνολο των
ασφαλισμένων της χώρας
Οι διατάξεις που εισάγει το Πέμπτο Μέρος αφορούν πολίτες με έντονες κοινωνικές
και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας (άρθρο 47), σε μακροχρονίως
ανέργους (άρθρο 48) και κοινωνικούς εταίρους (άρθρο 50).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρα 1 έως 3:
ν. 2345/1995 (Α΄ 213), άρθρο 1
ν. 4554/2018 (Α΄ 130), άρθρο 59
ΥΑ με αριθμό Π1β/Γ.Π.οικ./30411/2002 (Β΄ 395)
ΥΑ με αριθμό Π1β/Γ.Π.οικ. 109707/12.8-3.9.2009 (Β΄ 1849)
ΥΑ με αριθμό Δ27/οικ.9734/408/4-3-2013 (Β’ 921)
ΥΑ με αριθμό Δ22/οικ.40324/1605/8.9.2016 (Β΄ 2991)
Άρθρο 4: ν. 4389/2016 (Α΄94), άρθρο 235, παρ. 2, περ. γ΄
Άρθρο 5: ν. 4549/2018 (Α’105) άρθρο 21
Άρθρο 6: Όχι
Άρθρο 7: ν. 4538/2018 (Α’85), άρθρο 8, παρ. 2, περ. β’.
Άρθρο 8: Το άρθρο 48 του ν. 4520/2018 (Α’30)
Άρθρο 9:
ν. 4025/2011 (Α’ 228), άρθρο 19
α) ν. 1807/1988 (Α' 208), άρθρο 6, παρ. 3 και 5
ν. 2082/1992 (Α'158), άρθρο 45, παρ. 2
ν. 2345/1995, άρθρο 4, με την παρ. 1 περ. δ'
ν. 2955/2001 (Α' 256), άρθρο 10, παρ. 1 περ. β'
β) ν. 1807/1988 (Α' 208), άρθρο 6, της παρ. 1
ν. 2345/1995 (Α' 213), άρθρο 4, παρ. 3
ν. 2955/2001 (Α' 256), άρθρο 10, παρ. 1 περίπτωση γ'
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γ) β.δ. 330/1960 (Α' 69), άρθρο 81, παρ. α'
ν. 543/1977 (Α' 43), άρθρο 4, παρ. 1α
ν. 2082/1992 (Α' 158), άρθρο 45, παρ. 1
ν. 2345/1995 (Α' 213), άρθρο 4, παρ. 1γ
ν. 2955/2001 (Α' 256), άρθρο 10, παρ. 1α
δ) β.δ. 330/1960 (Α' 69), άρθρο 86, παρ. 2
ν.δ. 944/1971 (Α' 149), άρθρο 6,
ν. 543/1977 (Α' 43), άρθρο 4, παρ. 1α
ε) ν. 2646/1998 (Α' 236), άρθρο 23, παρ. 4
ν. 3106/2003 (Α' 30), άρθρο 18, παρ. 2
ν. 3370/2005 (Α΄ 176), άρθρο 41, παρ. 2γ
Άρθρο 10:
ν. 4512/2018 (Α΄5), άρθρο 214, παρ. 17
ν. 4472/2017 (Α΄74), άρθρο 3, παρ. 5
ν. 4389/2016 (Α΄94), άρθρο 235, παρ. 8
ν. 4659/2020 (Α΄ 21), άρθρο 15, παρ.3
ν. 4659/2020 (Α΄ 21), άρθρο 17
ν. 4659/2020 (Α΄ 21), άρθρο 29 παρ. 1
Άρθρο 11: Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθ.
8523/236/17.02.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας
χορήγησης επιδόματος γέννησης» (Β’ 490), η οποία είχε ανασταλεί δυνάμει της παρ.
4 του άρθρου 7 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
Άρθρο 12: ν. 4183/2013 (Α΄ 186), άρθρο 3
Άρθρο 13: Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236), όπως εισήχθη με το
άρθρο 3 του ν. 4368 / 2016 (Α΄21) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του ν.
4520/2018 (Α΄30).
Άρθρα 14 – 20:
ν.δ. 162/1973 (Α΄227), αρ. 2
ν. 2646/1998 (Α’ 236), άρθρο 22
ΚΥΑ 2615/22.05.1985 (Β΄ 329)
ΚΥΑ 2435/08.07.1987 (Β΄ 435)
ΚΥΑ 63731/09.05.2008 (Β΄ 931)
Τα άρθρα 21-24 εισάγουν νέες ρυθμίσεις.
Με τα άρθρα 25-27 εισάγονται νέες ρυθμίσεις που συμπληρώνουν ή τροποποιούν
το ν. 4611/2019 (Α’73) προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Με το άρθρο 28 γίνεται ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής
σύνταξης ΑΤΛΑΣ και εφάπαξ παροχής.
Με το άρθρο 29 τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4670/2020 σχετικά με την
καταβολή των εξόδων κηδείας προκειμένου να επανακαθορισθεί η καταβολή των
εξόδων κηδείας μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e- ΕΦΚΑ.
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Με το άρθρο 30 τροποποιείται η παρ. 4 Α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
προκειμένου να ληφθεί ειδική μέριμνα στις συντάξεις χηρείας αναφορικά με τα
αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα.
Με τα άρθρα 31 τροποποιείται το π.δ. 169/2007 (Α’210) προκειμένου να
συμπεριληφθούν οι πάσχοντες από κυστική ίνωση στην κατηγορία των πολιτικών
και στρατιωτικών δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν
πρόωρα.
Με το άρθρο 32 προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την εκκαθάριση και πληρωμή
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ-ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ
που εντάχθηκε στον e- Ε.Φ.Κ.Α
Με τα άρθρα 33 καταργείται το άρθρο 39 A του ν. 4387/2016 (Α΄85).
Με το άρθρο 34 τροποποιείται ο ν. 4387/2016 για ζητήματα αναφορικά με την
λειτουργία του Δ.Σ του e- ΕΦΚΑ.
Με το άρθρο 35 εισάγεται νέα ρύθμιση.
Με το άρθρο 36 τροποποιείται το άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) για την
υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του e-ΕΦΚΑ.
Με το άρθρο 37 τροποποιείται το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 (Α΄165) για να
ρυθμιστεί ο ετήσιος κατασταλτικός έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Με το άρθρα 38 εισάγεται ρύθμιση σχετικά με ζητήματα οργανογράμματος του eΕΦΚΑ.
Με τα άρθρα 40 -42 εισάγονται νέες ρυθμίσεις.
Με τα άρθρα 43 καταργείται το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116).
Με το άρθρο 44 καταργείται το άρθρο 50 του ν. 4430/2016 (Α΄205)
Με το άρθρο 45 παρατείνεται η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε από τη λήξη της, ήτοι από
31.12.2019. Ειδικότερα, έως 31.12.2019 είχε παραταθεί με το άρθρο 72 του ν.
4611/2019 (Α’73) για δεύτερη φορά , καθώς είχε ήδη παραταθεί με το άρθρο 30 του
ν. 4255/2014 (Α’89) μέχρι τις 31.12.2018.
Τα άρθρα 46 και 47 εισάγουν νέες ρυθμίσεις, με το άρθρο 48 τροποποιείται
υφιστάμενη ρύθμιση προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του
άρθρου 92 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) και οι μακροχρονίως άνεργοι και με το άρθρο
66 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188) προκειμένου να προστεθεί
ένας κοινωνικός εταίρος.
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Άρθρο 1 έως 3: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην
πλειοψηφία τους δεν είναι ειδικότερες ή τοπικού
i)
με
αλλαγή ενδιαφέροντος ή τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα,
προεδρικού
ώστε να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της
διατάγματος,
υφιστάμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης.
υπουργικής απόφασης
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη τροποποιεί υφιστάμενη
ή άλλης κανονιστικής
διάταξη νόμου.
πράξης;
Άρθρο 5: Η καταργούμενη διάταξη είναι νομοθετική
διάταξη.
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Άρθρο 6: Απαιτείται νόμος στο βαθμό που την εν λόγω
υποχρέωση περιορισμού λειτουργίας στους φορείς ΚΔΗΦ
την επέβαλε νόμος (ΠΝΠ μετέπειτα κυρωθείσα με νόμο).
Άρθρο 7: Ο τροποποιούμενος κανόνας εμπεριέχεται και
τίθεται ρητά και αναλυτικά σε διάταξη νόμου. Επομένως,
δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση μέσω κανονιστικής
πράξης.
Άρθρο 8: Η τροποποιούμενη διάταξη είναι νομοθετική
διάταξη
Άρθρο 9: Δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 10: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ακριβώς την
τροποποίηση της υφιστάμενης εξουσιοδοτικής διάταξης.
Άρθρο 11: Δεν υφίσταται σχετική νομοθετική
εξουσιοδότηση.
Άρθρο 12: Η τροποποίηση αφορά την εξουσιοδοτική
διάταξη του νόμου.
Άρθρο 13: Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά σε αλλαγή,
τροποποίηση, βελτίωση ήδη υπάρχοντος άρθρου.
Άρθρα 14 – 20: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην
πλειοψηφία τους δεν είναι ειδικότερες ή τοπικού
ενδιαφέροντος ή τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα,
ώστε να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της
υφιστάμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης, στην οποία
ερείδονται οι υπό κατάργηση Υ.Α. (άρθρο 2 του ν.δ
162/1973 (Α΄227)). Ειδικώς, δε, η κατάργηση των
υφιστάμενων Υπουργικών Αποφάσεων, είναι νομικά
δυνατή μόνο με διάταξη νόμου, καθώς η εξουσιοδοτική
διάταξη με την οποία εκδόθηκαν έχει καταργηθεί με το
άρθρο 22 παρ. 2 ν. 3106/2003 (Α΄30).
Άρθρα 21-24: Δεν υπάρχει σχετική νομοθετική
εξουσιοδότηση, ούτε αποτελούν ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρα 25-27: Αποτελούν υπέρβαση της νομοθετικής
εξουσιοδότησης του άρθρου 29 του ν. 4611/2019.
Άρθρα 28-30: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν είναι
ειδικότερες
ή
τοπικού
ενδιαφέροντος
ή
τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα, ώστε να μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο της υφιστάμενης
νομοθετικής εξουσιοδότησης
Άρθρα 312-33: τροποποιούνται ή καταργούνται
υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Άρθρα 34 -35 εισάγεται νέα νομοθετική ρύθμιση.
Άρθρα 36-39: τροποποιούνται υφιστάμενες νομοθετικές
ρυθμίσεις
Άρθρα 40-44:

11

ii)
με
αλλαγή
διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii)
με
διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων
και
υλικών πόρων;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην πλειοψηφία τους δεν
είναι ειδικότερες ή τοπικού ενδιαφέροντος ή
τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα, ώστε να μπορούν
να
αποτελέσουν
αντικείμενο
νομοθετικής
εξουσιοδότησης.
Άρθρα 44-50: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην
πλειοψηφία τους δεν είναι ειδικότερες ή τοπικού
ενδιαφέροντος ή τεχνικού/λεπτομερειακού χαρακτήρα,
ώστε να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Άρθρο 1 έως 3: Ως άνω.
Άρθρο 4: Ως άνω.
Άρθρο 5: Δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο
Άρθρο 6: Δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο
Άρθρο 7: Ο τροποποιούμενος κανόνας εμπεριέχεται και
τίθεται ρητά και αναλυτικά σε διάταξη νόμου. Επομένως,
δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση με εγκύκλιο ή οδηγία
παρέχουσα νέα ερμηνευτική προσέγγιση της διάταξης.
Άρθρο 8: Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση
Άρθρο 9: Δεν υφίσταται εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 10: Ως άνω
Άρθρο 11: Δεν δύναται με τον τρόπο αυτό να θεραπευθεί
η απώλεια αποκλειστικής προθεσμίας.
Άρθρο 12: Απαιτείται η τροποποίηση του εν λόγω άρθρου.
Χωρίς αυτή την τροποποίηση δεν υπάρχει το κατάλληλο
νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 1 έως 3: Ως άνω.
Άρθρο 4: Ως άνω.
Άρθρο 5: Δεν κρίνεται σκόπιμο, καθώς θα επιφέρει
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος με αμφίβολα
αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πόρων
όσο η με ακρίβεια απονομή της σχετικής αρμοδιότητας
Άρθρο 6: Δεν κρίνεται σκόπιμο, καθώς θα επιφέρει
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος με αμφίβολα
αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πόρων
όσο η με ακρίβεια απονομή της σχετικής αρμοδιότητας.
Άρθρο 7: Ο τροποποιούμενος κανόνας εμπεριέχεται και
τίθεται ρητά και αναλυτικά σε διάταξη νόμου. Επομένως,
δεν είναι δυνατή η αντιμετώπιση με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Άρθρο 8: Δεν κρίνεται σκόπιμο, καθώς θα επιφέρει
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος με αμφίβολα
αποτελέσματα.
Άρθρο 9: Εξ αντικειμένου θα ήταν ατελέσφορο.
Άρθρο 10: Ως άνω
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Άρθρο 11: Δεν δύναται με τον τρόπο αυτό να θεραπευθεί
η απώλεια αποκλειστικής προθεσμίας.
Άρθρο 13: Δεν κρίνεται σκόπιμο, καθώς θα επιφέρει
σημαντικό δημοσιονομικό κόστος με αμφίβολα
αποτελέσματα.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ 
6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Άρθρο 4: Τα περισσότερα συστήματα Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος των χωρών της Ε.Ε.
περιλαμβάνουν στους ωφελούμενους και τους άστεγους,
ιδίως εάν έχουν διεύθυνση διαμονής, όπως π.χ. σε ξενώνες
φιλοξενίας. Εξαίρεση αποτελούν κυρίως η Τσεχία, η
Γερμανία, η Εσθονία και η Λετονία.
Άρθρο 6: Οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των
i) σε άλλη/ες χώρα/ες
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ:
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
2014 – 2020, και οι οποίες περιλαμβάνουν τη
χρηματοδότηση δομών, συνεχίστηκαν με χρηματοδότηση
στο ακέραιο στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για όλες τις δομές, των
οποίων η λειτουργία είχε ανασταλεί μερικώς ή πλήρως στο
πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
ii) σε όργανα της Ε.Ε.:
iii)
σε
διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

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

Χ

Χ

Χ

13

Χ









Χ












8.



Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 1 έως 3:
• Η εναρμόνιση του πλαισίου αδειοδότησης
και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ σε
όλη την επικράτεια.
• Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τα ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠΑΜΕΑ και ο πλουραλισμός στις
παρεχόμενες
υπηρεσίες
δημιουργικής
απασχόλησης.
• Η ευχερέστερη και πιο αποτελεσματική
εποπτεία και έλεγχος των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΑΜΕΑ
Άρθρο 4: Οι ωφελούμενοι, στους οποίους
αναφέρεται η προτεινόμενη ρύθμιση, είναι
άτομα που διατρέχουν κίνδυνο λόγω
αδυναμίας κάλυψης στοιχειωδών αναγκών,
βιώνουν κρίσιμες και αντίξοες συνθήκες και
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό. Με την προτεινομένη ρύθμιση
λαμβάνουν
επιπρόσθετη
στήριξη,
σε
συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχονται
στις δομές που φιλοξενούνται, με σκοπό την
ενθάρρυνση της αυτονόμησής τους, την
κοινωνική και οικονομική επανένταξη και τη
συνεπακόλουθη
σταδιακή
και
ομαλή
μετάβασή σε ανεξάρτητες στεγαστικές λύσεις.
Άρθρο 5: Η αποσαφήνιση ανάληψης του
κόστους των σχετικών νοσηλειών - τροφείων
των εν λόγω πληθυσμών (ασφαλισμένοι και
ανασφάλιστα
άπορα
άτομα,
χρονίως
πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και
ηλικιωμένοι) αποτελεί πολιτική πρόνοιας και
το σχετικό κονδύλι θα επιβαρύνει το

i) βραχυπρόθεσμοι:
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Υπουργείο
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων και όχι τον ΕΟΠΥΥ ή το Υπουργείο
Υγείας. Επιπλέον στόχο αποτελεί η ρητή
πρόνοια κάλυψης των ανασφάλιστων και
άπορων πληθυσμών.
Άρθρο 6: Η οικονομική στήριξη νομικών και
φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
σε έναν τόσο ευαίσθητο κοινωνικά πληθυσμό,
ώστε να μην διαταραχτεί η συνέχεια των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, στόχος
της εν λόγω ρύθμισης είναι η ισότιμη
αντιμετώπιση φορέων που παρέχουν ίδιες
υπηρεσίες, αλλά χρηματοδοτούνται από
διαφορετικές πηγές (συγχρηματοδοτούμενα
από Ταμεία της Ε.Ε. και χρηματοδοτούμενα
από κρατικούς πόρους μέσω ΕΟΠΥΥ).
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη
επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή
και ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, μέσω
της εξειδίκευσης και του περιορισμού των
προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να
πληρούνται στο πρόσωπο των συνοικούντων
των υποψηφίων αναδόχων.
Άρθρο 8: Η κάλυψη του νομοθετικού κενού
όσον αφορά μία ομάδα πληθυσμού, η οποία
λόγω θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων της, δεν
δύναται να μεταβεί στα ήδη υπάρχοντα
Κέντρα Κοινότητας του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου
να μετέχουν κι αυτοί, εφόσον το επιθυμούν,
των προνοιακών προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ.
Άρθρο 9: Βραχυπρόθεσμος στόχος (πενταετία)
είναι η ολοκλήρωση έκδοσης τίτλων
κυριότητας για τα ακίνητα που αφορά η
διάταξη.
Άρθρο 12: Βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η
έκδοση Κοινής Υπουργικής απόφασης τέτοιας,
που να διευκολύνεται η διαδικασία κατανομής
και απόδοσης των καθαρών εσόδων του
Λαχείου.
Άρθρο 13: Η πληρέστερη και άρα ορθότερη
περιγραφή της διαδικασίας επιχορήγησης των
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
Άρθρα 14 – 20: Βραχυπρόθεσμος στόχος της
παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η
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ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων περί
επιδόματος
στεγαστικής
συνδρομής
ανασφάλιστων
υπερηλίκων
και
η
αποσαφήνιση και βελτίωση του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου, προς προφανές
όφελος των δικαιούχων αλλά και προς
διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Με το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 21-33)
σκοπείται η ενίσχυση του εισοδήματος των
εργαζομένων και συνταξιούχων, η πάταξη της
γραφειοκρατίας
και
ο
ψηφιακός
μετασχηματισμός του e- ΕΦΚΑ.
Με το Μέρος Τρίτο (άρθρα 34-39) σκοπείται η
βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η επιτάχυνση της
εξυπηρέτησης
των
ασφαλισμένων,
η
ευθυγράμμιση του e- ΕΦΚΑ με τις απαιτήσεις
της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, η μείωση
του διοικητικού βάρους και η επιτάχυνση των
διοικητικών διαδικασιών.
Με το Μέρος Τέταρτο σκοπείται η
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης και η διαφάνεια στη λειτουργία της.
Με το Μέρος Πέμπτο του παρόντος σχεδίου
νόμου σκοπείται η εκκαθάριση της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό
2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ), της οποίας
μοναδικός εταίρος είναι ο ΟΑΕΔ (άρθρο 45), η
ασφαλής κατοχύρωση των εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιήλθαν
στον ΟΑΕΔ, εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέστη
καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
καταργηθέντος με το ν. 4046/2012
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ)
(άρθρο 46), η ολοκλήρωση της παραχώρησης
κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος σε
πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές
ανάγκες που στερούνται κατοικίας, κατοικίες
σε
οικισμούς
του
κατασκευαστικού
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προγράμματος του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και
κατοικίες που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ.
με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και
Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.), και οι οποίες
εξακολουθούν να παραμένουν κενές και
αδιάθετες (άρθρο 47), η δημιουργία ενιαίου
πλαισίου για τους εγγεγραμμένους ανέργους
και τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως
ανέργους (άρθρο 48), η καλύτερη δυνατή
εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών
στην Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ.(άρθρο
50).
Άρθρο 1 έως 3:
• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ.
• Η μη χρηματοδότηση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ
που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 4: Με την ευνοϊκή ρύθμιση περί
εξαίρεσης από το δηλούμενο εισόδημα του
συνόλου του καθαρού εισοδήματος από
μισθωτές
υπηρεσίες,
προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε
άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους
ενίσχυσης, επιχειρείται η κινητοποίηση των
φιλοξενουμένων και η έμπρακτη ενίσχυση της
δυνατότητάς τους να προχωρήσουν άμεσα σε
αυτόνομη διαβίωση.
Άρθρο 5: Μακροπρόθεσμος στόχος (επόμενη
πενταετία) της παρούσας αξιολογούμενης
ρύθμισης είναι η σύναψη νέων συμβάσεων
μεταξύ των δομών παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας και του ΕΟΠΥΥ, ώστε να
επωφεληθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα
τμήματα των ευάλωτων πληθυσμών που ζουν
στη χώρα μας.
Άρθρο 6: Η έμπρακτη στήριξη των φορέων που
αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας μία τόσο
ευαίσθητη
κοινωνικά
υπηρεσία
και
ανέστειλαν μέρος της λειτουργίας τους χωρίς
δική τους υπαιτιότητα στο πλαίσιο μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη
επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή
και ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, μέσω

ii) μακροπρόθεσμοι:
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της εξειδίκευσης και του περιορισμού των
προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να
πληρούνται στο πρόσωπο των συνοικούντων
των υποψηφίων αναδόχων.
Άρθρο 8: Η ισότιμη συμμετοχή όλων των
πολιτών στις προνοιακές παροχές του ΟΠΕΚΑ
και η κατάργηση κάθε σχετικού διοικητικού
εμποδίου.
Άρθρο 13: Η ορθότερη, διαφανής και
αποδοτικότερη κατανομή δημοσίων πόρων σε
ιδιώτες φορείς που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας.
Άρθρα 14 – 20: Μακροπρόθεσμος στόχος της
παρούσας αξιολογούμενης ρύθμισης είναι
εμπέδωση της αναβάθμισης των υπηρεσιών
του ΟΠΕΚΑ και η εξασφάλιση προϋποθέσεων
ασφάλειας δικαίου για τους δικαιούχους.
Με το Μέρος Δεύτερο σκοπείται η τόνωση της
απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας, η
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
ασφαλισμένων και η άρση των ανισοτήτων.
Με το Μέρος Τρίτο σκοπείται η αναβάθμιση
της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), η
επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών ώστε
να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των
ασφαλισμένων και η αποτελεσματικότερη
λειτουργία και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης
των πολιτών στο ασφαλιστικό σύστημα.
Με το Μέρος Τέταρτο σκοπείται η
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης, προάγεται η φανερή δράση της
Διοίκησης, η οποία αναπόδραστα συμβάλλει
στη συνέχεια και ενότητα των δημόσιων
υπηρεσιών, προάγοντας τα συμφέροντα του
πολίτη και συνεισφέροντας στην εδραίωση
ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.
Με το Μέρος Πέμπτο του παρόντος σχεδίου
νόμου
σκοπείται
η
εύρυθμη
και
αποτελεσματική λειτουργία του ΟΑΕΔ με
στόχο την έτι περαιτέρω αποτελεσματική
προστασία των ευάλωτων ομάδων του
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πληθυσμού μας και την ενίσχυση των
πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση
της ανεργίας και την προώθηση της
απασχόλησης
και
την
επαγγελματική
κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων.
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης

Άρθρο 4: Η στόχευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ποιοτικής φύσης, αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υφιστάμενων δομών
κοινωνικής προστασίας. Δεν υφίσταται διάσταση μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ

Πρόσφατα
στοιχεία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό
πληθυσμού σε
2015
2016
2017
2018
2019:
καθεστώς
φτώχειας,
σε
AROPE:35,7% AROPE:35,6% AROPE:34,8% AROPE:31,8% AROPE: 30%
κίνδυνο
φτώχειας ή σε AROP:21,4% AROP:21,2% AROP:20,2% AROP:18,5% AROP:17,9%
κοινωνικό
αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής
στέρησης
σε
τέσσερα
ή 2015
περισσότερα
22,2%
βασικά αγαθά ή
υπηρεσίες
Ποσοστό
νοικοκυριών στο
σύνολο
του 2015
πληθυσμού που
53,2%
αντιμετωπίζουν
δυσκολία
αντιμετώπισης

2016

2017

2018

2019

22,4%

21,1%

16,7%

16,2%

2016

2017

2018

2019

54,2%

53,2%

51,4%

47,7%
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Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

έκτακτων
αναγκών
Ποσοστό
πληθυσμού που
λαμβάνει
επιδόματα και/ή
Πρβλ. επόμενο Πίνακα
αντίστοιχη
κρατική δαπάνη
(συνολικά
και
ανά επίδομα)
1.713 ανήλικοι
(πηγή:
Πληροφοριακό
Σύστημα
Αναδοχών και
Υιοθεσιών,
22/9/2020)

Αριθμός παιδιών
σε
ορφανοτροφεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον
αριθμό των αστέγων που
σιτίζονται από Δήμους ή άλλες
υπηρεσίες. Ωστόσο, ο αριθμός των
νοικοκυριών
του
Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος που
διαβιούν σε καθεστώς αστεγίας
(όπως αυτό προκύπτει από
κοινωνική έρευνα) είναι 7.050, με
τα μέλη των νοικοκυριών αυτών
να ανέρχονται σε 9.024.

Σύμφωνα με πιλοτική καταγραφή που υλοποιήθηκε το Μάιο
του 2018 σε επτά μεγάλους δήμους τη Χώρας (Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Ιωαννιτών και
Αριθμός αστέγων Τρικκαίων) ο αριθμός των αστέγων ανήλθε σε 1.645 άτομα εκ
(εκτίμηση) που των οποίων 691 καταγράφηκαν στο δρόμο και 954 σε δομές.
σιτίζονται
από
δήμους και άλλες (Πηγή: πιλοτική καταγραφή αστέγων, 2018)
υπηρεσίες
Δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να γίνει
εκτίμηση για τον αριθμό των αστέγων που σιτίζονται από
Δήμους ή άλλες υπηρεσίες.

(Πηγή: Πλατφόρμα ΕΕΕ)
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Δεν υπάρχουν στοιχεία βάσει των
οποίων μπορεί να γίνει εκτίμηση
για τον αριθμό των αστέγων που
σιτίζονται από Δήμους ή άλλες
υπηρεσίες.
Ποσοστό
πληθυσμού που
μένει
σε
προσωρινή
μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ.
σεισμός,
πυρκαγιά)
Κόστος
κατ’
άτομο
ανά
πρόγραμμα
φροντίδας
(μητρότητας,
δυσκολίες
μάθησης κλπ)
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Επίδομα

2017

ΕΕΕ

Μέλη
νοικοκυριών:
(από
02/2017): Μέλη
νοικοκυριών:
767.025
Μέλη
νοικοκυριών: 871.351
Ποσοστό πληθ: 7,28%
733.471
Ποσοστό πληθ: 8,27%
Κόστος:
Ποσοστό πληθ: 6,97% Κόστος:
667.434.021,83€
Κόστος: 536.744.896,84€ 791.372.195,27€
(Πηγή:
Πλατφόρμα
(Πηγή: Πλατφόρμα ΕΕΕ)
(Πηγή: Πλατφόρμα ΕΕΕ)
ΕΕΕ)

Επίδομα
Στέγασης

2018

2019

2020

Μέλη νοικοκυριών
592.494
Ποσοστό
πληθ:
5,62%
Κόστος (έως 28-092020):
453.207.404,89€
(Πηγή: Πλατφόρμα
ΕΕΕ)
ΜΟ αιτήσεων ανά
ΜΟ αιτήσεων ανά μήνα:
246.644
μήνα:
242.818 Ποσοστό
πληθ:
Ποσοστό πληθ: 5,96% 6,09%
Συνολικό
κόστος
προγράμματος:
€348.228.413,79
(Πηγή:
Δ/νση
Καταπολέμησης της
Φτώχειας)
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Εκτίμηση συνολικού
κόστος
προγράμματος:
€359.880.000
(Πηγή:
Δ/νση
Καταπολέμησης της
Φτώχειας)

Επίδομα
Ανασφάλιστου
Υπερήλικα
(ν.
4387/2016)
&
Σύνταξη
Ανασφάλιστου
Υπερήλικα
(ν. 1296/1982 & ν.
4093/2012)

Στεγαστική
Συνδρομή
ανασφάλιστων
Υπερηλίκων

Επιδόματα ΑμεΑ

Επίδομα Παιδιού

34.748
δικαιούχοι
0,32%
επί
του
συνολικού
πληθυσμού
34.156
δικαιούχοι (απογραφή
2011)
144.000.000 €
145.000.000
(Εγγεγραμμένες
πιστώσεις)

2520
δικαιούχοι 2.367
δικαιούχοι 1.629
7.100.684,59 €
6.687.861,21 €
4.700.000 €

1.074
δικαιούχοι
0,01%
επί
του
συνολικού
πληθυσμού
δικαιούχοι
(απογραφή
2011)

Εκτίμηση:
4.500.000€ (στοιχεία
ΟΠΕΚΑ)
160.601
δικαιούχοι Σεπτέμβρης
2020
1,48% του πληθυσμού 167.991 δικαιούχοι
1,55%
του
Δαπάνη: 886.000.000€ πληθυσμού
(συμπεριλαμβάνονται
πληρωμές των δύο Εκτίμηση Δαπάνης:
τελευταίων μηνών του 825 - 830 εκ €
2018)
(στοιχεία ΟΠΕΚΑ)
Τελευταία πληρωμή
885.217 ωφελούμενες
Ιουλίου
2020
οικογένειες συνολικά
Δικαιούχοι: 727.032
οικογένειες
Δαπάνη
1.059.579.719,45 €
Εκτίμηση Δαπάνης:
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1.030.000.000€
(Στοιχεία ΟΠΕΚΑ)

εκκρεμείς αιτήσεις
έτους 2018: 2624
Δαπάνη εντός του
έτους
2020:
1.169.100€
Επίδομα Ορεινών
και Μειονεκτικών
Περιοχών

Συνολικός
Προϋπολογισμός για
εκκρεμείς αιτήσεις
2018, 2019 και νέων
αιτήσεων
2020:
6.000.000€
Ως
σήμερα:
91.328.000€
που
αντιστοιχούν
σε
45.664 γεννήσεις.

Επίδομα
Γέννησης
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Ύψος ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 21):
Ισχύουσα κατάσταση 2019

Ασφαλιστικές εισφορές το 2021

Ασφάλιστρα
μισθωτών
ιδιωτικού τομέα

Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο

Παρακράτηση
υπέρ e-ΕΦΚΑ,
ΕΟΠΥΥ

12,47

21,13

33,60

12,47

21,13

33,60

Παρακράτηση
υπέρ ΟΑΕΔ και
λοιπών
λογαριασμών

3,28

3,68

6,96

1,65

1,41

3,06

Σύνολο
ασφαλίστρου για
μισθωτούς
(συνήθη
επαγγέλματα)

15,75

24,81

40,56

14,12

22,54

36,66

% επί του συνόλου

38,82%

61,18%

100,00%

38,51%

61,49%

100,00%
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Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:
Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες
Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο
-0,42

-0,48

-0,90

-1,21

-1,79

-3,00

-1,63

-2,27

-3,90

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ
 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Άρθρο 1 έως 3:
Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής
με στόχο τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ και την αξιολόγησή τους, ως
θεσμού Κοινωνικής Πρόνοιας. Αιτιολογική αφετηρία
της ανάγκης έντασης των ελέγχων της λειτουργίας των
i) Εάν είναι άμεση, εν λόγω δομών συνιστά η άνευ ετέρου ειδική μέριμνα
εξηγήστε:
που οφείλει να επιδεικνύει η Πολιτεία στον τομέα της
παιδικής προστασίας, ως τον κατ’ εξοχήν ευαίσθητο
τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, σε συνδυασμό με τα
φαινόμενα
καταστρατήγησης
των
κανόνων
λειτουργίας των ΚΔΑΠ που έχουν διαπιστωθεί. Οι
ειδικότερες παράμετροι λειτουργίας της εφαρμογής
αυτής θα προσδιοριστούν μεν με την υπουργική
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απόφαση που θα εκδοθεί, το εκ των ων ουκ άνευ
περιεχόμενό της, ωστόσο, προσδιορίζεται στην
προτεινόμενη διάταξη με την πρόβλεψη ως
απαραίτητης της σε πραγματικό χρόνο καταγραφής
της παρουσίας των φιλοξενούμενων παιδιών, καθώς
και του εβδομαδιαίου προγράμματος δημιουργικής
απασχόλησής τους, ώστε για κάθε παιδί να δηλώνεται
η ισομερής ανά δραστηριότητα δημιουργική
απασχόλησή του με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Άρθρο 4: Υφίσταται ήδη Πληροφοριακό Σύστημα για
την διεκπεραίωση αιτήσεων περί Ελάχιστου
Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Απαιτείται
μικρή
προσαρμογή του.
Άρθρο 5: Θα εξακολουθούν να αξιοποιούνται τα
πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ για τις
εκκαθαρίσεις δαπανών, ενώ θα γίνουν οι
απαραίτητες διασυνδέσεις των συστημάτων του
ΟΠΕΚΑ με άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων. Οι
λεπτομέρειες θα οριστούν με την ΚΥΑ που
προβλέπεται να εκδοθεί δυνάμει της παρ. 5 της
προτεινόμενης διάταξης.
Άρθρο 11: Η κατά παράταση του σχετικού
δικαιώματος υποβολή αίτησης διενεργείται στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του επιδόματος γέννησης,
που ήδη λειτουργεί βάσει των προβλέψεων του ν.
4659/2020 (Α΄21) και της σχετικής κατ’
εξουσιοδότησή του εκδοθείσας ΥΑ .
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Άρθρα 14 – 20: Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει
ρητώς την δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής
διεκπεραίωσης των αιτημάτων. Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της, θα διευκολύνει τον έλεγχο των
προϋποθέσεων, έγκρισης των αιτήσεων και
πληρωμής των επιδομάτων, ώστε η όλη διαδικασία
θα γίνεται με ασφάλεια και ταχύτητα.
Στο Μέρος Β τα πληροφοριακά συστήματα του eΕΦΚΑ θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση των
διαδικασιών
έκδοσης
της
ασφαλιστικής
ενημερότητας και στη διαδικασία ψηφιακής
απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής για τους
συνταξιούχους του Δημοσίου.

11.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
Άρθρο 1 έως 3: Οι προδιαγραφές του προβλεπόμενου
πληροφοριακού συστήματος δεν καθορίζονται με την
προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 9, αλλά
θα εξειδικευθούν από την ΚΥΑ που θα εκδοθεί
δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 7 του
Εξηγήστε:
άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές θα
διαμορφωθούν από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την
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Η.Δ.Ι.Κ.Α., προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να
είναι συμβατό με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας.
Άρθρα 14 – 20: Οι προδιαγραφές του προβλεπόμενου
πληροφοριακού συστήματος δεν καθορίζονται με την
προτεινόμενη ρύθμιση, αλλά θα εξειδικευθούν από
την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 19. Σε κάθε
περίπτωση, οι προδιαγραφές διαμορφώνονται ήδη
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την
Η.Δ.Ι.Κ.Α., προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να
είναι συμβατό με την ψηφιακή στρατηγική της χώρας.
12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ 
Άρθρο 1 έως 3: Το ζήτημα θα ρυθμιστεί με την
Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί.
Άρθρο 10:
• Το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί ο
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αναφέρατε ποια είναι αυτά
Αλληλεγγύης, που διαχειρίζεται ο Η.Δ.Ι.Κ.Α.
τα συστήματα:
• η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (myschool)
Άρθρα 14 – 20: Η προτεινόμενη εφαρμογή θα
διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα της
Α.Α.Δ.Ε και του Μητρώου Πολιτών.

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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Εξηγήστε:

Άρθρο 1 έως 3:
Έχει προηγηθεί χαρτογράφηση των υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων και δεν υπάρχει κάποιο
σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη
ανάγκη,
όπως
αυτή
αποτυπώνεται
στην
αξιολογούμενη ρύθμιση.
Άρθρα 14 – 20: Η υλοποίηση και διαχείριση της
εφαρμογής από τον Η.Δ.Ι.Κ.Α. διασφαλίζει την
βιωσιμότητα της εφαρμογής και την μη
αλληλοεπικάλυψη με υφιστάμενα συστήματα.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
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Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Άρθρο 1

Στόχος
Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των ΚΔΑΠ και προσδιορίζονται οι
ωφελούμενοι. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο σκοπός τους. Τα
ΚΔΑΠ υποστηρίζουν την σωματική, νοητική, συναισθηματική
και κοινωνική ανάπτυξη των ωφελούμενων παιδιών. Η
στόχευση της παρ. 2 επιτυγχάνεται με την πλουραλιστική
απασχόληση των ωφελουμένων παιδιών, η οποία
κατοχυρώνεται στην παρ. 3. Η πρόβλεψη αυτή παράλληλα
στοχεύει στην αποτροπή της καταστρατήγησης του σκοπού
τους, όπως τούτο έχει διαπιστωθεί ότι συμβαίνει π.χ. με τη
λειτουργία ΚΔΑΠ αμιγώς ως αθλητικών σωματείων. Με την
παρ. 4 ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων
κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε
περιοχές με την συγκεκριμένη χρήση. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται
η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους εντός δημόσιων
σχολικών κτηρίων αλλά σε χώρους αυτών, στους οποίους δεν
πραγματοποιείται διδασκαλία, καθώς η καθημερινή μετατροπή
ενός χώρου διδασκαλίας σε ΚΔΑΠ, μετά τη λήξη του σχολικού
ωραρίου, υποσκελίζει την ποιοτική στάθμη των δομών αυτών.
Περαιτέρω, καίτοι προορίζονται να λειτουργούν σε κτήρια με
χρήση κοινωνικής πρόνοιας, κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή τους
στις διατάξεις του Κτηριοδομικού Κανονισμού για τα κτίρια
εκπαίδευσης. Και τούτο, διότι απευθύνονται σε παιδιά που
παράλληλα φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (5-12
ετών), οι δε δράσεις εντός των ΚΔΑΠ δεν απαιτούν, εξ επόψεως
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κτιριοδομικής, προδιαγραφές αυστηρότερες των κτηρίων
εκπαίδευσης. Στην παρ. 5 προβλέπεται η δημιουργία
ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο τον έλεγχο της εύρυθμης
λειτουργίας των ΚΔΑΠ, την αξιολόγησή τους και το ελάχιστο
πληροφοριακό περιεχόμενό της. Η δημιουργία της εφαρμογής
αυτής επιβάλλεται για λόγους προστασίας των παιδιών, ενώ
παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής
πρόνοιας. Στην παρ. 6 προσδιορίζεται το πλαίσιο για την
αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας λειτουργίας που
υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τη
δημοσίευση της εκδιδόμενης ΚΥΑ. Με την παρ. 7 παρέχεται
εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και
λειτουργίας των ΚΔΑΠ και τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής
εφαρμογής της παρ. 5. Με την παρ. 8 προβλέπεται η
κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς χρηματοδότησης των
ΚΔΑΠ των πορισμάτων ελέγχου της λειτουργίας τους και των
βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών αποφάσεων που εκδίδει η
αδειοδοτούσα αρχή και το αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι
φορείς χρηματοδότησης προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος
είναι τα πραγματικά περιστατικά που καταγράφονται
αρμοδίως ότι εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν
ως τέτοια από κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της
κυρωτικής αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η
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εντατικοποίηση του ελεγκτικού πλαισίου. Στην παρ. 9
προβλέπεται η κατάργηση του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ με τη
δημοσίευση την υπουργικής απόφασης της παρ. 7.
Άρθρο 2

Στην παρ. 1 δίδεται ο ορισμός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και
προσδιορίζονται οι ωφελούμενοι. Η διαφοροποίηση σε σχέση
με το ισχύον πλαίσιο έγκειται στην προσθήκη και ενηλίκων
ΑΜΕΑ στους ωφελούμενους. Στην παρ. 2 αποσαφηνίζεται ο
σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη μέσω
της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής
μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η
στήριξη των οικογενειών των ωφελουμένων. Με την παρ. 3
ρυθμίζεται η πολεοδομική χρήση των ΚΔΑΠ ως κτηρίων
κοινωνικής πρόνοιας, δυνάμενων να χωροθετηθούν σε
περιοχές με την συγκεκριμένη χρήση. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται
η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας τους εντός δημόσιων
σχολικών κτηρίων αλλά σε χώρους αυτών, στους οποίους δεν
πραγματοποιείται διδασκαλία, καθώς η καθημερινή μετατροπή
ενός χώρου διδασκαλίας σε ΚΔΑΠ, μετά τη λήξη του σχολικού
ωραρίου, υποσκελίζει την ποιοτική στάθμη των δομών αυτών.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ οφείλουν να
λειτουργούν την ηλεκτρονική εφαρμογή που προβλέπεται και
για τα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1. Με την
πρόβλεψη αυτή υπηρετείται ο έλεγχος της εύρυθμης
λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και η αξιολόγησή τους. Η
δημιουργία της εφαρμογής αυτής επιβάλλεται για λόγους
προστασίας προεχόντως των φιλοξενούμενων παιδιών, ενώ
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παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικής λειτουργίας τους ως θεσμού της κοινωνικής
πρόνοιας. Με την παρ. 5 παρέχεται εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
την περαιτέρω ρύθμιση των κανόνων αδειοδότησης και
λειτουργίας των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και τις προδιαγραφές της
ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 1. Με την παρ.
6 προβλέπεται η κοινοποίηση στους δημόσιους φορείς
χρηματοδότησης των ΚΔΑΠΑΜΕΑ των πορισμάτων ελέγχου της
λειτουργίας τους και των βάσει αυτών τυχόν κυρωτικών
αποφάσεων που εκδίδει η αδειοδοτούσα αρχή και το
αντίστροφο, ήτοι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς χρηματοδότησης
προς τις αρμόδιες Περιφέρειες. Στόχος είναι τα πραγματικά
περιστατικά
που
καταγράφονται
αρμοδίως
ότι
εμφιλοχώρησαν, να δύνανται να αξιοποιηθούν ως τέτοια από
κάθε ελεγκτικό φορέα κατά την άσκηση της κυρωτικής
αρμοδιότητάς του και με τον τρόπο αυτό η εντατικοποίηση της
ελεγκτικής διαδικασίας. Στην παρ. 7 προβλέπεται η κατάργηση
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και
λειτουργίας των ΚΔΑΠΜΕΑ με τη δημοσίευση την υπουργικής
απόφασης της παρ. 5.
Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 καταργούνται διατάξεις που αφορούν στα ΚΔΑΠ
και στα ΚΔΑΠΜΕΑ, προκειμένου το συνολικό κανονιστικό
πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠΑΜΕΑ να
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συγκεντρωθεί στις προτεινόμενες διατάξεις και στις βάσει
αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επικαιροποιείται ο ορισμός του
αστέγου, ως ωφελούμενης μονάδας του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και επεκτείνεται η προνοιακή παροχή σε άτομα
που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και
Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Περαιτέρω, για τις
περιπτώσεις αυτονόμησης από τις δομές φιλοξενίας λόγω
ένταξης στην αγορά εργασίας, επιχειρείται η κινητοποίηση των
φιλοξενουμένων και η έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητάς
τους να προχωρήσουν άμεσα σε αυτόνομη διαβίωση, με την
πρόβλεψη της εξαίρεσης από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα
του συνόλου του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από
οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο περιόδους
ενίσχυσης.

Άρθρο 5

Το παρόν άρθρο στοχεύει στον σαφή προσδιορισμό της
χρηματοδοτικής κάλυψης όλων των φορέων και δομών που
παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και συμβάλλονται
με τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φροντίδας
ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, των οικοτροφείων, των
ΚΔΗΦ, των ΣΥΔ αλλά και όσων μονάδων παρέχουν σε
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους άπορους φροντίδα από
πόρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 6

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην αποζημίωση στο 100% των
φορέων που λειτουργούν κέντρα διημέρευσης και
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αποκατάστασης για την περίοδο από την 25η Μαΐου μέχρι και
την 31η Ιουλίου 2020 κατά την οποία συνεπεία νομοθετικής
ρύθμισης η λειτουργία τους περιορίστηκε στο 50% της
δυναμικότητάς τους, στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 7

Με το άρθρο 7 επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή
του θεσμού της αναδοχής, μέσω του περιορισμού των
προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπο
των συνοικούντων των υποψηφίων αναδόχων.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να καλυφθεί το
κενό του τρόπου εξυπηρέτησης δικαιούχων υπηρεσιών και
προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα
των μοναχών που εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος.
Συγκεκριμένα, ενώ έως την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) οι
συγκεκριμένοι δικαιούχοι εξυπηρετούντο δια μέσου του
θεσμού του ανταποκριτή του ΟΓΑ, με την ίδρυση του ΟΠΕΚΑ και
την κατάργηση του θεσμού των ανταποκριτών δεν
προβλέφθηκε κάποια συγκεκριμένη δομή για την εξυπηρέτησή
τους.
Έτσι, στον ν. 4520/2018, τον νόμο που μετεξέλιξε τον ΟΓΑ σε
ΟΠΕΚΑ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 48, σε αντικατάσταση του
ρόλου των ανταποκριτών προβλέπεται η λειτουργική
διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας. Στο νόμο,
ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία ειδική για τη
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λειτουργική διασύνδεση με το Άγιο Όρος και την εξυπηρέτηση
των εγκαταβιούντων μοναχών σε αυτό.
Με την προτεινόμενη διάταξη, επιδιώκεται να καλυφθεί το
προαναφερθέν κενό στον τρόπο εξυπηρέτησης των εν λόγω
ωφελουμένων του ΟΠΕΚΑ αφενός, ορίζοντας ρητώς ότι ο
ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά όχι μόνο με τα Κέντρα
Κοινότητας αλλά και την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους
.Αφετέρου, εισάγεται διαδικασία εξυπηρέτησης ανάλογη αυτής
των λοιπών ωφελουμένων στην λοιπή Ελληνική Επικράτεια. Με
άλλα λόγια εισάγονται διαδικασίες που προσομοιάζουν με
αυτές της εξυπηρέτησης των λοιπών πολιτών από τα Κέντρα
Κοινότητας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.
Με τις διαδικασίες αυτές διασφαλίζεται αφενός η πληρέστερη
ενημέρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα
προγράμματα και τις υπηρεσίες που φέρει εις πέρας ο ΟΠΕΚΑ.
Αφετέρου διασφαλίζει την ομαλή και έγκαιρη απονομή αυτών
των δικαιωμάτων στην συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων,
μέσα από διαφανείς, λειτουργικά αποτελεσματικές και
ελεγχόμενες από τον ΟΠΕΚΑ διαδικασίες.
Άρθρο 9

Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση έκδοσης τίτλων
κυριότητας για τα ακίνητα που αφορά η διάταξη.

Άρθρο 10

Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, με την
προσθήκη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους
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συναρμόδιους για την έκδοση των
υπουργικών αποφάσεων Υπουργών.

σχετικών

κοινών

Άρθρο 11

Σκοπείται η διατήρηση του δικαιώματος των νέων γονέων να
λάβουν το προσφάτως θεσπισθέν επίδομα γέννησης, το οποίο
συνιστά σημαντική ενίσχυση της οικογένειας.

Άρθρο 12

Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η δημιουργία
μιας λειτουργικής διαδικασία κατανομής και απόδοσης των
καθαρών εσόδων του Λαχείου.

Άρθρο 13

Με τις τροποποιήσεις της υφιστάμενης διάταξης της παρ. 8 του
άρθρου 5 ν. 2646/1998 (Α΄236) ρυθμίζονται θέματα αναφορικά
με τη διαδικασία επιχορήγησης νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα,
φιλανθρωπικά σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
κ.α.),που είναι ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ειδικότερα, διατηρείται η αποφασιστική αρμοδιότητα του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως πολιτικού
προϊστάμενου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως προς την
έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιχορήγησης στους ανωτέρω
φορείς, προβλέπεται δε ότι η απόφαση αυτή επέχει θέση
ειδικής έγκρισης της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999
(Α΄138), είτε η επιχορήγηση χορηγείται μέσω του Υπουργείου,
απευθείας, είτε μέσω των Περιφερειών.
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Παράλληλα, ο εποπτεύων τους δυνάμενους να επιχορηγηθούν
φορείς Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών εξουσιοδοτείται να
προσδιορίσει με απόφασή του τα κριτήρια και τη διαδικασία,
βάσει των οποίων θα εκδίδεται η απόφαση επιχορήγησης.
Στις περιπτώσεις δε που η καταβολή των επιχορηγήσεων
διενεργείται μέσω των Περιφερειών, ρυθμίζεται ρητά η
διοικητική συνδρομή που αυτές παρέχουν στην Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της
Φτώχειας ως προς τον έλεγχο των σχετικών αιτημάτων.
Άρθρο 14

Με το άρθρο 14 προσδιορίζονται οι δικαιούχοι και
κατοχυρώνεται ρητά η διατήρηση της χορήγησης του
επιδόματος (α) στους υφιστάμενους δικαιούχους και (β) στα
πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και πληρούν τα
σημερινά κριτήρια, για τις ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης.
Ορίζεται επίσης το 67ο ως ηλικιακό όριο για όσους υποβάλλουν
αίτηση για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του νόμου.

Άρθρο 15

Με το άρθρο 15 (α) καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης
του επιδόματος μετά τη λήξη των ισχυουσών συμβάσεων
μίσθωσης, (β) προβλέπεται η ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της
οποίας θα διεκπεραιώνονται οι σχετικές αιτήσεις, οι
διασταυρώσεις και οι πληρωμές και (γ) προσδιορίζεται το
πλαίσιο ελέγχων.
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Άρθρο 16

Στόχος είναι η αποσαφήνιση του πλαισίου που αφορά τις
εκκρεμείς αιτήσεις για την κατά το δυνατόν ταχύτερη
διεκπεραίωση τους, επ΄ ωφελεία των δικαιούχων υπερηλίκων.

Άρθρο 17

Με το άρθρο 17 προβλέπεται ότι το επίδομα απαλλάσσεται από
κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή
τρίτου και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα
των τελευταίων τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Με την προτεινόμενη διάταξη (α) διατηρείται η αρμοδιότητα
του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση του επιδόματος, (β) προβλέπεται
ότι οι αποφάσεις των οργάνων του δύναται να προσβληθούν με
ενδικοφανή προσφυγή και (γ) προβλέπεται ότι οι σχετικές
πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προς τούτο
επιχορηγεί τον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Το άρθρο 19 αποτελεί την εξουσιοδοτική διάταξη για τον
καθορισμό ειδικότερων ή λεπτομερειακών θεμάτων, με κοινή
υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών.

Άρθρο 20

Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο χορήγησης του εν λόγω επιδόματος.

Άρθρο 21

Με την παρ. 1 της αξιολογούμενης διάταξης στην οποία
προβλέπεται από 1-1-2021 μείωση των εισφορών εργοδότη –
εργαζόμενου από το ύψος που ήδη έχουν και στην ουσία
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Άρθρο 22

εξασφαλίζεται άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένωνμισθωτών που καταλαμβάνει, η οποία θα προκύψει από την
ποσοστιαία μείωση των ασφαλίστρων στους συγκεκριμένους
κλάδους όπως αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις της παρ. 1 της
αξιολογούμενης διάταξης, χωρίς κόστος για τους εργοδότες (
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι ταυτόχρονα
ωφελούνται από τις προβλεπόμενες μειώσεις, καθώς
μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος άνα απασχολούμενο,
πράγμα που οδηγεί σε απελευθέρωση κεφαλαίου, διαθέσιμου
για την στήριξη της επιχείρησης ιδίως κατά την υφιστάμενη
δύσκολη συγκυρία ή και να επανεπενδυθεί προς όφελος όχι
μόνο της επιχείρησής τους αλλά και εν γένει της οικονομίας. Η
αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της έμπρακτης
στήριξης της αγοράς εργασίας καθώς δίνει ισχυρά κίνητρα στις
επιχειρήσεις να διατηρήσουν υφιστάμενες θέσεις εργασίας
στην παρούσα περίοδο κρίση αλλά και να δημιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας , συμβάλλοντας έτσι στην αποκλιμάκωση της
ανεργίας
Περαιτέρω με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου
προβλέπεται η κατανομή της εισφοράς της περ. α΄ της παρ. 4
του άρθρου 34 ν. 4144/2013 (Α’ 88) (κλάδος ΛΑΕΚ και ΕΛΕΚΠ)
με προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω πόρου. Τέλος
στην παρ. 3 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου
άρθρου θα ισχύσουν έως την 31-12-2021.
Με το άρθρο 22 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των
ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών για τα έτη
2017, 2018 και 2019, προκειμένου να γίνει άμεση εκκαθάριση
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των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων για τα έτη αυτά και να
τακτοποιηθούν αυτοί ασφαλιστικά.
Άρθρο 23

Με το άρθρο 23 δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν
ασφαλιστικά για το έτος 2016 οι ασφαλισμένοι του Ταμείου
Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), που με τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 3655/2008 εντάχθηκαν στο από 1.8.2008 στον Κλάδο
Κύριας Σύνταξης του π. ΟΑΕΕ. οι οποίοι, έως σήμερα, λόγω
νομοθετικού κενού δεν μπορούν να το πράξουν, καθώς με το
προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπόχρεος παρακράτησης και
απόδοσης των εισφορών τους στον πρώην ΟΑΕΕ, έως την
31.12.2015 ήταν ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών
(Ο.Δ.Ι.Ε.), μετά δε την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, με τον
οποίο ο π. ΟΑΕΕ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ. προβλέφθηκε ότι τα εν
λόγω πρόσωπα (αναβάτες και προπονητές δρομώνων ίππων
ιπποδρόμου) ως προς την καταβολή εισφορών τους μετά την
1.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.
4387/2016 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους.
Το
νομοθετικό
κενό
που
δημιουργήθηκε κατά την μετάβαση από το προϊσχύον στο
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των προσώπων αυτών
κατέστησε αδύνατη την ασφαλιστική τακτοποίηση των
προσώπων αυτών για το έτος 2016 με συνέπεια να μην
μπορούν να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν
συνταξιοδοτικά και άλλα αιτήματα που συνδέονται με την
καταβολή εισφορών. Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση
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αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων αυτών και την ομαλή
λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης.
Άρθρο 24

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παρ. 25 στο άρθρο 24
του ν. 3879/2010 με την οποία καθορίζεται , μετά την
κατάργηση του ΟΕΕΚ, ως υπόχρεος των οφειλών προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς όμως επιβάρυνση με
πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις και
ανεξάρτητα από πότε κατέστησαν απαιτητές, το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και επί της ουσίας το Ελληνικό
Δημόσιο, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι χρονίζουσες
εκκρεμότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κρίσιμο είναι να επισημανθεί εν προκειμένω ότι, στην
συγκεκριμένη περίπτωση το Ελληνικό Δημόσιο ήταν ανέκαθεν
υπόχρεο για την κάλυψη των δαπανών του π. ΟΕΕΚ μεταξύ των
οποίων και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω χρηματοδότησής του, ότι
η ανεπάρκεια της χρηματοδότησης επί σειρά ετών κατέστησε
δυσχερή έως αδύνατη την κάλυψη των εν λόγω οφειλών, και
ότι με την αξιολογούμενη ρύθμιση στην συγκεκριμένη
περίπτωση για την κάλυψη των εν λόγω οφειλών καθορίζεται,
ως άμεσος υπόχρεος και υπεύθυνος, με τους όρους που
προβλέπονται στην προτεινόμενη διάταξη για την καταβολή
τους, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και επί της
ουσίας το Ελληνικό Δημόσιο. Λαμβανομένων υπ’ όψιν και
συνεκτιμωμένων των ανωτέρω και κατά συνέπεια αυτών,
δικαιολογημένα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέφθηκε
περαιτέρω, η απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν
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Πρόεδρου, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη ΔΣ στον ΟΕΕΚ
από την ίδρυσή του έως και την κατάργησή του , από την
ευθύνη για την μη καταβολή των ίδιων ασφαλιστικών
εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους
τόκους ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσής τους. Ως αναγκαίο
επακόλουθο της παύσης της ευθύνης και της απαλλαγής των εν
λόγω προσώπων προβλέφθηκε επίσης η παύση ισχύος
υφιστάμενων πράξεων και μέτρων καταλογισμού και
αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος τους, η μη λήψη σε βάρος
τους μέτρων διοικητικού καταναγκασμού, η μη έναρξη ποινικής
δίωξης αλλά και η παύση αυτής καθώς ρητώς ορίζεται ότι για
τα εν λόγω πρόσωπα παύει το αξιόποινο των αδικημάτων που
αφορούν στην μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με τα
πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, και τους τόκους ανεξάρτητα
του χρόνου που αυτές βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητές.
Άρθρο 25

Με το άρθρο 25 τροποποιείται κατ’ αρχήν η υποπερ. ββ της περ.
στ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και
προστίθενται και όσοι ήταν ή είναι διαχειριστές ΙΚΕ στα
πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μεταβίβασης
ακινήτου λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς.
Περαιτέρω με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα περ. ι
στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α΄73) με την οποία ορίζεται
απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση
προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατά
την μεταβίβαση ποσοστών επί του οικοπέδου σε τρίτο, εφόσον
κατά τη μεταβιβαστική δικαιοπραξία συμβάλλεται και ο
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εργολάβος στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης, ως εν τοις
πράγμασι μεταβιβάζων, καθώς ο οικοπεδούχος στο πλαίσιο της
εν λόγω σύμβασης, μολονότι διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα
της κυριότητας ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου,
στερείται επί της ουσίας της εξουσίας διαθέσεως αυτού και,
επομένως στην περίπτωση αυτή ορίζεται οτι το αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον εργολάβο.
Άρθρο 26

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως αυτό οριοθετείται στο
άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α΄73) προβλέπει τις προϋποθέσεις
χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ
άλλων και στις περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων τα
οποία έχουν υπαχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις σε
καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρούνται οι όροι της. Ειδικά
για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται ότι οι οφειλές τους από
τυχόν εργοδοτικές εισφορές σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνονται υπ’ όψιν για την υπαγωγή
τους στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της να
δύνανται να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Καθόσον
αφορά όμως τις προσωπικές εταιρείες προβλέπεται επιπλέον
προϋπόθεση καθώς λαμβάνονται υπ’ όψιν εκτός από τις
οφειλές από εργοδοτικές εισφορές της ίδιας της εταιρείας και
οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές,
και μόνο όταν πληρούνται οι όροι της ρύθμισης από
αμφότερους ( από την προσωπική εταιρεία αλλά και το φυσικό
πρόσωπο που συμμετέχει σε αυτήν), μπορεί να χορηγηθεί
ασφαλιστική ενημερότητα στο Νομικό Πρόσωπο της
προσωπικής εταιρείας. Επειδή η επιπλέον προϋπόθεση που
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έχει τεθεί για τις προσωπικές εταιρείες διασπά το ενιαίο της
ρύθμισης για την δυνατότητα χορήγησης ασφαλιστικής
ενημερότητας σε νομικά πρόσωπα, η διαφοροποίηση δε ως
προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης
ασφαλιστικής ενημερότητας στις προσωπικές εταιρείες σε
σχέση με τα άλλα νομικά πρόσωπα χωρίς αποχρώντα λόγο που
να δικαιολογεί την διάκριση επιφυλάσσει στις προσωπικές
εταιρείες αδικαιολόγητα δυσμενέστερη μεταχείριση σε σχέση
με τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα ως προς την δυνατότητα να
λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι αναγκαίο να
εξαλειφθεί.
Άρθρο 27

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται στην παρ. 1 του
άρθρου 25 του ν. 4611/2019 περ. γ. με σκοπό να επιλυθούν και
να προληφθούν ζητήματα από την ταυτόχρονη εφαρμογή
διατάξεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας επί
συρροής οφειλών κατά την αγοραπωλησία ακινήτου ή άλλου
εμπράγματου δικαιώματος. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 προβλέπεται η δυνατότητα της
Φορολογικής Διοίκησης να χορηγεί Βεβαίωση Οφειλής με βάση
την οποία παρακρατείται από την συμβολαιογράφο και
αποδίδεται στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία το προϊόν του
τιμήματος της αγοραπωλησίας μέχρι του ύψους της οφειλής.
Αντίστοιχα με το άρθρο 25 του ν. 4611/2019 προβλέπεται το
ίδιο δικαίωμα και για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η
ταυτόχρονη ισχύς των ανωτέρω διατάξεων δημιουργεί ζήτημα
στις αγοραπωλησίες όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση και των δύο πιστωτών. Κατά την πρακτική
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εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, στην περίπτωση όπου ο
μεταβιβάζων ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει οφειλές τόσο προς
την Φορολογική Αρχή όσο και προς τον e- ΕΦΚΑ και το τίμημα
της αγοραπωλησίας δεν επαρκεί για να ικανοποιήσεις και τους
δύο εν λόγω πιστωτές ματαιώνεται η σύνταξη των
συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης προκειμένου να
αποφευχθεί ενδεχόμενη ακυρότητα των συμβολαίων
μελλοντικά από κάποιο πιστωτή ή τρίτο. Με την προτεινόμενη
διάταξη εφαρμόζοντας αναλογικά τις ισχύουσες διατάξεις του
άρθρου 975 ΚΠολΔ απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), παρακρατούμενους και
επιρριπτόμενους φόρους, ικανοποιούνται σύμμετρα με τις
απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ ενώ στο τυχόν εναπομείναν τίμημα
ικανοποιούνται σύμμετρα οι λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου
και των ΟΤΑ.
Άρθρο 28

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου
17 του ν. 4670/2020 (Α’43) κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται
σε αυτή η απόφαση εφάπαξ παροχής. Συγκεκριμένα η παρ. 3
του άρθρου 17 του ν.4670/2020 (Α’43)προβλέπει ότι σε
περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των Ενόπλων
Δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.,
συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής
Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την
οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την
έναρξη της επεξεργασίας τους, ότι το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται
ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την
οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και
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καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους
φορείς του Δημοσίου και ότι το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον
κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου.
Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία
επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά
παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.
Ωστόσο, στην εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνεται η απόφαση
εφάπαξ παροχής, η οποία κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο να
περιληφθεί με ρητή αναφορά στην διάταξη προκειμένου να
συμπεριληφθεί και η απόφαση εφ’ άπαξ παροχής στην
ψηφιακή απονομή σύνταξης των εν λόγω δικαιούχων. Με τον
τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος για την
ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για
την απονομή και της εφάπαξ παροχής καθώς βελτιώνεται η
διαδικασία του σταδίου της αίτησης απόφασης εφάπαξ
παροχής και συνεπώς επιτυγχάνεται η άμεση και ταυτόχρονη
απονομή με την σύνταξη και της εφάπαξ παροχής.
Άρθρο 29

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος
της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 με το οποίο
καθορίζεται η ψηφιακή διαδικασία και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την πληρωμή εξόδων κηδείας κατόπιν
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους ενώ
προβλέπεται και η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού
τιμολογίου από τις επιχειρήσεις που τελούν την τελετή και
ανάρτησης αυτού στο τέλος κάθε μήνα στο διαδικτυακό τόπο
του e-ΕΦΚΑ. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την
έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του
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e-ΕΦΚΑ η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του ποσού που
αναγράφεται στο τιμολόγιο με την επιφύλαξη των ανωτάτων
ορίων που βάσει καταστατικών διατάξεων έχουν τεθεί από τους
επιμέρους φορείς.
Άρθρο 30

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η υποστήριξη μιας
ιδιαίτερα ευπαθούς κατηγορίας δικαιούχων σύνταξη αιτία
θανάτου, των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων, μέσω του
διπλασιασμού της σύνταξης που δικαιούνται και από τους
γονείς ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επάρκεια και
αξιοπρέπεια στις ανάγκες βιοπορισμού τους μετά την απώλεια
των γονέων τους. Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα
με την παρ. 4α του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α 85), τα τέκνα
δικαιούνται το 25% της σύνταξης αιτία θανάτου του γονέα τους.
Εάν πρόκειται για τέκνο ορφανό και από τους δύο γονείς, το
ποσοστό αυτό διπλασιάζεται. Εάν όμως το αμφοτεροπλευρώς
ορφανό τέκνο δικαιούται σύνταξη αιτία θανάτου και από τους
δύο γονείς το ποσοστό αυτό διπλασιάζεται, γεγονός που
συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των αμφοτεροπλευρώς
ορφανών τέκνων που δικαιούνται συνταξη αιτίας θανάτου και
από τους δύο γονείς σε σχέση με τα ορφανά που δικαιούνται
σύνταξη αιτία θανάτου από το ένα γονέα όταν χάσουν και τους
δύο γονείς τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιφυλάσσει μια
ιδιαιτέρως ευνοϊκή ρύθμιση για τα αμφοτεροορφανά τέκνα
που δικαιούνται σύνταξη και από τους δύο γονείς τους
αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη και
ευαίσθητη ομάδα της κοινωνίας μας που χρήζει επαυξημένης
κρατικής μέριμνας.
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Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 31 προβλέπεται η
πρόωρη συνταξιοδότηση πολιτικών και στρατιωτικών
υπαλλήλων του Δημοσίου και στους πάσχοντες από κυστική
ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή. Με την αξολογούμενη
ρύθμιση επιδιώκεται η υποστήριξη μιας ευπαθούς κοινωνικής
ομάδας εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα των οποίων η
υπαγωγή
στην
ευνοϊκή
ρύθμιση
περί
πρόωρης
συνταξιοδότησης του π.δ. 167/2007 (Α΄210) επιβάλλεται για
λόγους ισότητας και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου να ισχύσει
και γι’ αυτούς ότι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα καθόσον τελούν υπό τις αυτές συνθήκες.
Επισημαίνεται ότι η κυστική ίνωση είναι γενετική νόσος που
προκαλεί συστηματικές αναπνευστικές λοιμώξεις και σταδιακά
περιορίζει την αναπνευστική ικανότητα οδηγώντας τον ασθενή
σε αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Η σοβαρότητα της
ανωτέρω νόσου και των ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών αυτής
στην υγεία, την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητα, αλλά
και στο προσδόκιμο ζωής των ασθενών καθιστούν αναγκαία την
αξιολογούμενη ρύθμιση και για τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο Τομέα και επιβάλλεται για λόγους ίσης μεταχείρισης
των υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι τελούν
υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Άρθρο 32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 32 προβλέπεται ότι
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ιδιώτες ετών 2015-2019
επιδομάτων ασθενείας, κύησης και λοχείας του εντασσόμενου
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, θα εκκαθαρίζονται
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Άρθρο 33

Άρθρο 34

και θα πληρώνονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) χωρίς έγκριση της
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, κατόπιν ελέγχου της
αρμόδιας επιτροπής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ). Η παρούσα ρύθμιση
καθίσταται αναγκαία καθώς έχουν εμφιλοχωρήσει ουσιαστικά
σφάλματα ως προς την διαδικασία παραλαβής και έλλειψη
παραπομπής των επιδομάτων ασθενείας και Κύησης και
Λοχείας στις Υγειονομικές επιτροπές, που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα των ιδιωτών ασφαλισμένων. Προβλέπεται επίσης
ότι η καταβολή της ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής, προς τους
δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως προς τα
έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και κάθε άλλη
απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) από την αιτία αυτή.
Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α’
85) με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α43) το οποίο ισχύει από
1.1.2020 και οι διατάξεις του οποίου ρυθμίζουν το σύστημα
καταβολής εισφορών για αυτοτελώς απασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες , το άρθρο 39Α του ν. 4387/2016
δεν έχει πλέον πεδίο εφαρμογής. Η κατάργηση του πεδίου
εφαρμογής του άρθρου 39 Α του ν. 4387/2016, χωρίς
παράλληλα την ρητή κατάργηση του εν λόγω άρθρου ενέχει τον
κίνδυνο παρερμηνειών ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και
συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί και ρητώς.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 34 καθορίζεται ο
τρόπος διορισμού και η διάρκεια της θητείας του προέδρου,
των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού
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Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές
τους, ορίζονται με τριετή θητεία, κατόπιν απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καθίσταται
αναγκαία η παρούσα ρύθμιση καθώς δεν προβλέφθηκε η
θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e – ΕΦΚΑ) με τις διατάξεις του
άρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α 85) όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4670/2020 (Α 43).
Άρθρο 35

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 35 προβλέπεται
μείωση του ύψους του μισθώματος ακινήτων των οποίων
εκμισθωτής είναι ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης (e – ΕΦΚΑ). Θεσπίζεται μείωση ύψους 40% επί του
ύψους του μισθώματος Η εφαρμογή της ως άνω μείωσης
εκτείνεται έως την 31η.3.202 εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους
πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως ισχύουν κατά
τη δημοσίευση του παρόντος. Στην παρ. 2 του προτεινόμενου
άρθρου προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού,
διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μπορούν να υπαχθούν σε
ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις κείμενες διατάξεις.
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Άρθρο 36

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 36 θεσπίζεται η
υποχρέωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να καταρτίσει και να δημοσιεύσει όλους
τους εκκρεμείς ισολογισμούς των τελευταίων πέντε ετών (2017,
2018, 2019,2020, 2021) μέχρι και την 30η.9.2022, οι οποίοι έως
και σήμερα είναι σε εκκρεμότητα. Επιπροσθέτως, υποχρεούται
εντός του οριζομένου ανωτέρω χρονικού διαστήματος να
καταρτίσει και να δημοσιεύσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς
και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων
και λογαριασμών για το έτος 2016.
Επιπλέον από το έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη
χρήση οι ισολογισμοί θα υποβάλλονται προς έγκριση το
αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε
χρήσης.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι μέσω της
δημοσίευσης α) των εκκρεμών ισολογισμών των τελευταίων
πέντε ετών, β) των εκκρεμών ισολογισμών όλων των
ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και
λογαριασμών για τα έτος 2016 και γ) των ισολογισμών από το
έτος 2020 και εφεξής και για κάθε επόμενη χρήση το αργότερο
μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης να
αποκατασταθεί το έλλειμα διαφάνειας και να διευκολυνθεί η
άντληση χρήσιμων πληροφοριών επί των οικονομικών
στοιχείων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η απεικόνιση της
πραγματικής εικόνας της χρηματοοικονομικής πληροφορίας
και θεσπίζεται η υποχρέωση και ευθύνη για την παροχή πιστής
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Άρθρο 37

και ειλικρινούς απεικόνισης των χρηματοοικονομικών
στοιχείων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 37
επανακαθορίζεται η διαδικασία του ετήσιου κατασταλτικού
ελέγχου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το
άρθρο 84 του ν. 2084/1992 ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός
έλεγχος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης διενεργείται από
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 84 του
ν. 2084/1992 προβλεπόταν η επιπλέον διενέργεια
καταστατικού ελέγχου από την Διεύθυνση Επιθεωρήσεως της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επειδή όμως η
εν λόγω Διεύθυνση καταργήθηκε κρίνεται αναγκαίο με την
παρούσα ρύθμιση να απαλειφθεί το ως άνω εδάφιο του
άρθρου 84 του ν. 2084/1992.
Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι από το
έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση το Δ.Σ των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης θα αναθέτει κάθε χρόνο τον έλεγχο της
διαχείρισης των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Κατά
την διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων των φορέων θα εφαρμόζονται οι γενικές αρχές
και οι κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίοι συμβαδίζουν με τις βασικές
αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Οι ορκωτοί ελεγκτέςλογιστές θα σημειώνουν στο πιστοποιητικό ελέγχου εάν ο
φορέας εφάρμοσε ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό σχέδιο
καθώς και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις των αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό,
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λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του φορέα. Επιπλέον
προβλέπεται στην παρούσα ρύθμιση ότι στο πιστοποιητικό του
ελέγχου θα ενσωματώνονται όλες οι παρατηρήσεις αναφορικά
με σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην
ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των
αποτελεσμάτων χρήσεως. Τέλος, εκτός από το πιστοποιητικό
ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να
καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην οποία θα διατυπώνονται τα
πορίσματα του ελέγχου του και θα προβαίνει σε τυχόν
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
Άρθρο 38

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 38 προβλέπεται ότι
έως και την 30η-6-2021 θα απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για
την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή απόσπασης
υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης
απόφασης κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής
διάταξης νόμου με την οποία προκαλείται μετακίνηση ή
παράταση απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα
Κοινωνικής
Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ),
συμπεριλαμβανομένης και της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης
υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
αυτόν. Προβλέπεται επίσης ότι εκκρεμείς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης , απόσπασης ή
παράτασης απόσπασης και πάσης φύσεως μετακινήσεων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου ολοκληρώνονται σύμφωνα με αυτό.
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Προσέτι, με την παρούσα ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι η διάταξη
του παρόντος άρθρου κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης ισχύουσας ή στο μέλλον εκδοθησομένης, η
οποία δεν περιλαμβάνει ειδική μνεία για τους υπαλλήλους του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Άρθρο 39

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 39 κρίνεται
αναγκαία η παροχή στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων εξουσιοδότησης να καθορίζει κατά περίπτωση τις
Διοικητικές Επιτροπές που συνεχίζουν να λειτουργούν σε
περίπτωση α) συγχώνευσης Υπηρεσιακών Μονάδων, β)
μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιακών μονάδων
του e- ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και γ)
σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας, με αρμοδιότητα, την εξέταση
υποθέσεων
συγχωνευόμενων
και
καταργούμενων
Υπηρεσιακών Μονάδων.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η συνέχιση
λειτουργίας α) των Διοικητικών Επιτροπών που λειτουργούν σε
Υποκαταστήματα, στα οποία θα συγχωνεύονται Υπηρεσιακές
Μονάδες άλλων Υποκαταστημάτων και β) των Διοικητικών
Επιτροπών που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που
καταργούνται.
Επιπροσθέτως, με τη ρύθμιση της προτεινόμενης διάταξης
παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό να ρυθμίζει με
απόφαση του κατά περίπτωση κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που
αφορά στις Διοικητικές Επιτροπές που συνεχίζουν να
λειτουργούν, καθώς και τις Διοικητικές Επιτροπές που θα
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λειτουργούν σε περίπτωση σύστασης Τοπικής Υπηρεσίας,
δοθέντος ότι ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε
Τοπικής Διεύθυνσης, είναι διαφορετικός και καθορίζεται,
επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από
την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του e- ΕΦΚΑ .
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η εύρυθμη
λειτουργία του e- ΕΦΚΑ , η απρόσκοπτη εξέταση των εκκρεμών
ενδικοφανών προσφυγών, όσο και αυτών που θα υποβληθούν
προς εξέταση και η συνεπακόλουθη αποτελεσματική και
αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Άρθρο 40

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 40 προβλέπεται
ανάθεση αρμοδιότητες τεχνικής φύσεως για θέματα
διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 και του άρθρου 47 του
ν. 4386/2016 περιήλθε από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η ακίνητη περιουσία
πρόνοιας. Παρά την μεταβίβαση της εν λόγω ακίνητης
περιουσίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δεν μεταφέρθηκε παράλληλα το προσωπικό που
χειριζόταν τα τεχνικής φύσεως θέματα διαχείρισης και
αξιοποίησης αυτής της περιουσίας το οποίο σημειωτέον,
υποστηριζόταν από το προσωπικό και την υποδομή της
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Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε.
(ΔΕΠΑΝΟΜ ).
Με το π.δ. 113/2014 και μεταγενέστερα με το π.δ. 134/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» ανατέθηκαν στο Τμήμα Τεχνικών
Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορισμένες
αρμοδιότητες τεχνικού χαρακτήρα επί της ως άνω ακίνητης
περιουσίας Ενδεικτικά, μερικές από αυτές είναι ο εντοπισμός
διαγραμμάτων
απαλλοτριώσεων,
οι
τοπογραφήσεις
προσφυγικών συγκροτημάτων, οι εκπονήσεις τοπογραφικών
διαγραμμάτων με αποτυπωμένο το αρχικό και το ισχύον
ρυμοτομικό σχέδιο, η υποβολή κάθε είδους δηλώσεων σε κάθε
αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και άλλη αρμόδια
δημόσια αρχή κλπ. Οι αρμοδιότητες όμως αυτές δεν ασκούνται
διότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης
Προμηθειών δεν διαθέτει την θεσμική δυνατότητα να
λειτουργήσει ως «Τεχνική Υπηρεσία» κατά την έννοια των
διατάξεων του ν. 4412/2016 και κατά το πρότυπο της
αντίστοιχης του τότε Υπουργείου Υγείας υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα δεν διαθέτει τις απαιτούμενες από τον νόμο
ειδικότητες στελεχών, ούτε τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες οι οποίες θα επιλαμβάνονται θεμάτων τεχνικής
φύσεως επί των ακινήτων καθώς ούτε και υποδομή αντίστοιχη
με αυτήν της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ).
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα
ανάθεσης ορισμένων αρμοδιοτήτων κυρίως τεχνικής φύσεως
επί της ακίνητης περιουσίας από το Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες των
Περιφερειών έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη
άσκηση αρμοδιοτήτων επί της ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 41

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 41 προβλέπεται ότι
τα δεδομένα του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών
Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» και του Πληροφοριακού Συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται σε μηνιαία βάση έως τη δέκατη
πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα της καταγραφής καθώς
επίσης ότι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
εκδίδει τριμηνιαία έκθεση έως το τέλος του επόμενου μήνα
κάθε ημερολογιακού τριμήνου με τα στοιχεία οφειλών,
εισπράξεων και ρυθμίσεων.
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η δημοσίευση των
δεδομένων θα συμβάλλει έτι περαιτέρω στη διευκόλυνση της
λειτουργίας, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία και θα
λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας υπέρ των εργαζομένων,
ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Με τη συγκέντρωση της
πληροφορίας και τη μετέπειτα δημοσίευση της, ελέγχεται η
φερεγγυότητα της πληροφορίας, αξιολογούνται και
αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα που αναφύονται,
υφίσταται αδιάλειπτη επαγρύπνηση, και εξάγονται
συμπεράσματα για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις προς
όφελος των πολιτών.
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Εν κατακλείδι, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προάγεται η
φανερή δράση της Διοίκησης, η οποία αναπόδραστα συμβάλλει
στη συνέχεια και ενότητα των δημόσιων υπηρεσιών,
προάγοντας τα συμφέροντα του πολίτη και συνεισφέροντας
στην εδραίωση ενός σύγχρονου Κράτους Δικαίου.
Άρθρο 42

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42 τροποποιείται το
άρθρο 17 του π.δ. 134/2017 (Α΄168) το οποίο περιγράφει τον
επιχειρησιακό στόχο της «Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης», προβλέπει τις οργανικές μονάδες από τις οποίες
συγκροτείται και απαριθμεί τις αρμοδιότητες αυτών Με την
παρούσα ρύθμιση δημιουργείται νέα οργανική μονάδα με
τίτλο «Τμήμα Εκτέλεσης Πιστώσεων Προϋπολογισμού
Δευτερευόντων Διατακτών» οι αρμοδιότητες της οποίας
καθορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου
17 του π.δ. 134/2017.
Δυνάμει της με αριθ. 2/53983/0026/2019 (Β’ 2726) κοινής
υπουργική απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Οικονομικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης η οποία έχει ως θέμα την ηλεκτρονική
διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών οι αρμοδιότητες των
Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Ελέγχου και Εποπτείας (ΔΥΕΕ)
αναφορικά με την εκτέλεση των δαπανών των περιφερειακών
Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
μεταφέρθηκαν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Προκείμενου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των
περιφερειακών υπηρεσιών του ΣΕΠΕ δημιουργείται με την
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παρούσα διάταξη το «Τμήμα Εκτέλεσης Πιστώσεων
Προϋπολογισμού Δευτερευόντων Διατακτών» στην Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την
εκκαθάριση των δαπανών των δευτερευόντων διατακτών του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Άρθρο 43

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 43 καταργείται το
άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) , το οποίο ορίζει ότι για την
πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου
Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης
Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές
Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η ενίσχυση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας με προσωπικό προερχόμενο από την
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Προσέτι, καθίσταται ιδιαιτέρως αναγκαία η
κατάργηση της ως άνω διάταξης προκειμένου να εξαλειφθεί η
ανισότητα μεταξύ των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των
υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ειδικότερα,
οι υπάλληλοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
επιλέγονται ως προϊστάμενοι σε θέσεις ευθύνης υπηρεσιών της
Κεντρικής Υπηρεσίας χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις πέραν
από αυτές που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα σε
αντίθεση με τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τους
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οποίους, απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 21 του
ν.4551/2018(Α’ 116) επιπλέον προϋποθέσεις πέραν από αυτές
του Υπαλληλικού Κώδικα και συγκεκριμένα η τριετής
προϋπηρεσία ως Επιθεωρητές ΣΕΠΕ σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ,
προκειμένου να επιλεγούν σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης
και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέση Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας Εν
κατακλείδι, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη κατόπιν
της μεταφοράς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην
Γενική Γραμματεία Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δυνάμει του
π.δ. 84/1019. (Α΄123).
Άρθρο 44

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 44 αποσαφηνίζεται
το ζήτημα της κατάργησης του νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών» (ΕΚΑΦ), το οποίο συστάθηκε δυνάμει του
άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α΄16/23.01.2013). Στο «Ενιαίο
Κεφάλαιο
Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών»
(ΕΚΑΦ)
συγχωνεύτηκαν τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών
(ΚΑΦ), τα οποία είχαν συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 7 του
άρθρου 1 του ν.5167/1931 (Α΄222). Διευκρινίζεται ότι τα
Κεφάλαια
Αποζημίωσης
Φορτοεκφορτωτών
(ΚΑΦ)
καταργήθηκαν δυνάμει της 37955/2315/3-12-2014 Υπουργικής
Απόφασης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 και
ακολούθησε διανομή των αποθεματικών τους στους
δικαιούχους φορτοεκφορτωτές.

63

Το «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών»
(ΕΚΑΦ) από την ημερομηνία συστάσεώς του μέχρι και την
κατάργηση του στις 31.10.2016 δυνάμει της παραγράφου 2α
του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 ουδέποτε τέθηκε σε
λειτουργία.
Επειδή εκ παραδρομής η κατάργηση του «Ενιαίου Κεφαλαίου
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών» ( ΕΚΑΦ )δεν ανέτρεξε στην
ημερομηνία σύστασής του για το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο δεν λειτούργησε ποτέ, προτείνεται η θέσπιση της
παρούσας διάταξης με την οποία ορίζεται ότι η παρ. 2α του
άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α΄205) ενεργεί αναδρομικά και
ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4109/2013,
ήτοι 23.10.2013.
Άρθρο 45

Με τη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 4611/2019 (Α΄73), η
εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ)
παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς αναμένετο η
ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκκαθάρισης και η εκδίκαση
των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που είχε οριστεί για το
έτος 2019.
Δοθείσας της επέλευσης της λήξης που προβλέπεται με το
άρθρο 72 του ν. 4611/2019 (Α’73) και της αδήριτης ανάγκης να
ολοκληρωθεί το σύνολο των εκκρεμοτήτων του έργου των
εκκαθαριστών και επειδή τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 αποτελούν έτι περαιτέρω τροχοπέδη στην
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ολοκλήρωση της διαδικασίας του έργου, με την προτεινόμενη
διάταξη προβλέπεται η παράταση της εκκαθάρισης της ΟΧΑΕ
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των
διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες είναι εξόχως
επισφαλείς για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως μοναδικό μέτοχο της ΟΧΑΕ και επί τω
τέλει η εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΧΑΕ).
Άρθρο 46

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α’88), ο
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
κατέστη καθολικός διάδοχος και υπεισήλθε σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος με το ν.
4046/2012 Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και όλα τα
ακίνητα του ΟΕΚ περιήλθαν στον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου,
προέκυψε μεγάλος αριθμός προς κατοχύρωση εμπράγματων
δικαιωμάτων, για τον οποίο δεν επαρκεί το προσωπικό του
ΟΑΕΔ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον
Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου, να αναθέτει σε ιδιώτες δικηγόρους και
μηχανικούς εργασίες σχετικές με την κατοχύρωση των
εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού στο Εθνικό
Κτηματολόγιο, ενδεικτικά αναφερόμενες στην προτεινόμενη
διάταξη, σε περίπτωση που το προσωπικό του ΟΑΕΔ, λόγω του
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εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των προς κατοχύρωση
εμπράγματων δικαιωμάτων του Οργανισμού, δεν επαρκεί για
την ασφαλή κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων του
Οργανισμού στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται αφενός η ασφαλής
κατοχύρωση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και επιδιώκεται η
επιτάχυνση των εργασιών που σχετίζονται με την κατοχύρωση
τους.
Άρθρο 47

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 47 θεσπίζονται
διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, με σκοπό την κάλυψη
στεγαστικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με
κοινωνικό αντίκτυπο.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δύναται να παραχωρούνται κατά
κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος σε πολίτες με έντονες
κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας,
κατοικίες σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος
του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και κατοικίες που αγοράστηκαν από τον τ.
Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και
Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.), και οι οποίες εξακολουθούν να
παραμένουν κενές και αδιάθετες.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι ως έντονες κοινωνικές ανάγκες
ορίζονται τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή των
προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό
καθαρό οικογενειακό εισόδημα αλλά και κάθε άλλη ανάγκη
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που ορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ, η οποία ως έντονη και επιτακτική
χρήζει αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
Περαιτέρω, με την παρ. 4 προβλέπεται ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές
για να προετοιμάσουν τη διαδικασία για τη διάθεση των εν
λόγω κατοικιών και να υποβάλλουν σχετική γνωμοδότηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο , σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(Α΄88), υπάγεται η διαχείριση του «Ενιαίου Λογαριασμού για
την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και το οποίο
τελικά αποφασίζει για την διάθεση των κατοικιών αυτών.
Άρθρο 48

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 48 επιχειρεί να
συμπληρώσει το πλαίσιο της περιστασιακής εργασίας
εγγεγραμμένων ανέργων και να διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο
για τους εγγεγραμμένους ανέργους και τους εγγεγραμμένους
μακροχρονίως ανέργους.
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι το
άρθρο 92 του ν. 4661/2017 (Α’38) που ορίζει ότι άνεργοι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και
εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με
αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο
ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και
κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν
εγγεγραμμένοι άνεργοι και ότι η ως άνω απασχόληση, εφόσον
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πραγματοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο
διακοπής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους
δικαιούχους αυτής εφαρμόζεται και για τους δικαιούχους
επιδόματος μακροχρονίως ανέργου.
Άρθρο 49

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 49 θεσπίζεται το
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο και ο μη
συνυπολογισμός του επιδόματος αναζήτησης εργασίας λόγω
της συμμετοχής σε ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Η απουσία
σχετικής
ρύθμισης
για
το
επίδομα
αναζήτησης
εργασίας/συμβουλευτικής έθιγε τον πυρήνα της εισοδηματικής
ενίσχυσης μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών, οι
οποίοι απολύθηκαν και έχουν ανάγκη την ένταξη σε
προγράμματα συμβουλευτικής τα οποία θα μπορούν να τους
διασφαλίσουν μια στοιχειώδη οικονομική ενίσχυση. Η
προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα
των προγραμμάτων χορηγώντας ένα καθαρό οικονομικό
κίνητρο, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των
ωφελούμενων. Δοθέντος δε ότι το επίδομα χορηγείται σε
ευάλωτες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, η προτεινόμενη
ρύθμιση κατατείνει στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.

Άρθρο 50

Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
έχει συσταθεί κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την
Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) όπως
προβλέφθηκε στο άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α’188). Δυνάμει
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 δημιουργήθηκε
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Επιτροπή Διαχείρισης για την λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ., η οποία
αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του
Λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης,
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και
ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής
των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και
εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η
Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.A.Ε.Κ. γνωμοδοτεί για την
ασκούμενη, σε ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά
με την επιδότηση της ανεργίας.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η σύνθεση της
Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. έτσι ώστε να επιτευχθεί η
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών
στην εν λόγω Επιτροπή.
Η νέα σύνθεση της «Επιτροπής Διαχείρισης» του Λ.Α.Ε.Κ., όπως
διαμορφώνεται με πέντε εκπροσώπους που ορίζει η Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, πέντε εκπροσώπους από το
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, από την Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,
από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, από το
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και από το
Σύνδεσμο
Βιομηχανιών
Βορείου
Ελλάδος,
δύο
εμπειρογνώμονες και τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον οριζόμενο
απ’ αυτόν ως αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ., συντελεί στην λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης
ως ενιαίου κέντρου για την αξιοποίηση των χρηματικών ποσών
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του Λογαριασμού στην προοπτική ανάπτυξης ολοκληρωμένων
προγραμμάτων Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η παραγωγική και αξιόπιστη υλοποίηση των πόρων αυτού του
Λογαριασμού αποτελεί χρέος του Ο.Α.Ε.Δ. απέναντι στις
Οργανώσεις των Εργαζομένων και των Εργοδοτών, που με δική
τους πρωτοβουλία και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
συνομολόγησαν την ουσιαστική σύσταση αυτού του
Λογαριασμού, μέσω των Εθνικών Γενικών Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.
Με την τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 ανακαθορίζεται το ποσοστό επί του πόρου που
αποδίδεται από τον ΛΑΕΚ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία
έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του
ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕΕ. Ειδικότερα,
εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ
μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που
εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου
ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ.
Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις
εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου από τους λοιπούς φορείς
ποσοστού,
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Επιπλέον, προβλέπεται ότι προκειμένου για την ολοσχερή
εξόφληση εκτάκτων αποδόσεων που έλαβαν χώρα κατόπιν
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α’205), σε φορείς της παρ. 10
του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 παρακρατείται κατ` έτος ποσό
ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής ετήσιας
απόδοσης πόρου που αυτοί λαμβάνουν κατά περίπτωση. Το
υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της ετήσιας απόδοσης πόρου του
έτους 2016 αφαιρείται από το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε
φορέα.
Άρθρο 51

Πρόβλεψη για την έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

χ

Μείωση δαπανών

χ

ΑΜΕΣΑ
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ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

χ

χ

χ

χ

χ
Οικονομική
κάλυψη
φορέων που
παρέχουν
υπηρεσίες με
σημαντικό
κοινωνικό
αντίκτυπο,
Ισότιμη
συμμετοχή
όλων των
δυνητικών
δικαιούχων
στις
προνοιακές
παροχές του
ΟΠΕΚΑ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

χ

χ

χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

χ

χ

χ

χ

χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1-3 :
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η αδειοδότηση και η εποπτεία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ γίνονται
αποτελεσματικότερες και ευχερέστερες. Η ραγδαία αύξηση των δημοτικών και ιδιωτικών δομών ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠΑΜΕΑ έχει καταδείξει τη σημασία τροποποίησης και αναμόρφωσης του παρωχημένου και ασαφούς
κανονιστικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω δομών, καθώς παρατηρείται η με
διαφορετικό τρόπο αδειοδότηση των εν λόγω δομών, όχι μόνο ανά Περιφέρεια αλλά ακόμα και ανά
Περιφερειακή Ενότητα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται ενιαίο πλαίσιο αδειοδότησης και
λειτουργίας, καθώς και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. Διασφαλίζεται η
μη καταστρατήγηση των διατάξεων, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ενός συγκροτημένου πλαισίου εποπτείας.
Άρθρο 4:
Όπως αναλύεται ανωτέρω, στους βραχυπρόθεσμους στόχους, αναμένεται η αύξηση του διαθέσιμων πόρων για
συγκεκριμένη κατηγορία αστέγων και συγκεκριμένα ατόμων που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής
Φιλοξενίας και Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας.
Άρθρο 5:
Το όφελος της αξιολογούμενης ρύθμισης σχετικά με την ανάληψη από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των εν λόγω αποζημιώσεων φροντίδας ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων
αποσαφηνίζει το είδος των εν λόγω παροχών ως προνοιακών και για πρώτη φορά προβλέπει και την κάλυψη
των ανασφάλιστων και άπορων ατόμων επεκτείνοντας κι άλλο την προνοιακή μέριμνα αυτή τη φορά σε έναν
πολύ ευαίσθητο κοινωνικά πληθυσμό.
Άρθρο 6 :
Το όφελος της παρούσας ρύθμισης έγκειται στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων ΚΔΗΦ
και της μείωσης των δυσμενών συνεπειών σε βάρος τους από έκτακτα μέτρα που έπρεπε να νομοθετηθούν για
την πρόληψη της μετάδοσης της πανδημίας COVID -19, όπως, λόγου χάρη, εν προκειμένω η μείωση της
δυναμικότητάς τους. Παράλληλα, στόχος της εν λόγω ρύθμισης είναι η ισότιμη αντιμετώπιση φορέων που
παρέχουν ίδιες υπηρεσίες, αλλά χρηματοδοτούνται από διαφορετικές πηγές (συγχρηματοδοτούμενα από
Ταμεία της Ε.Ε. και χρηματοδοτούμενα από κρατικούς πόρους μέσω ΕΟΠΥΥ).
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Άρθρο 7:
Με την αξιολογούμενη διάταξη καταργούνται οι προϋποθέσεις της καλής σωματικής και διανοητικής υγείας για
τους συνοικούντες των υποψηφίων αναδόχων γονέων, ενώ διατηρούνται οι προϋποθέσεις της ψυχικής υγείας
και της μη ύπαρξης χρόνιων μεταδοτικών νοσημάτων. Η εν λόγω τροποποίηση υπαγορεύεται από τη ratio των
προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, η οποία συνίσταται στην κατά το δυνατόν
διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν την αρμονική ένταξη και διαβίωση του ανηλίκου στο
νέο περιβάλλον των αναδόχων και, τελικά, την επιτυχή οικογενειακή του αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, η
ύπαρξη συνοικούντα με προβλήματα σωματικής υγείας συνεπάγεται μεν την αυξημένη ευθύνη φροντίδας των
δυνητικών υποψηφίων αναδόχων, δεν προοικονομεί δε την αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις
της καθημερινής φροντίδας του παιδιού που συνεπάγεται η αναδοχή και, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί
αιτιωδώς ως συνθήκη τέτοια που θα απέτρεπε επί της αρχής την επιτυχή οικογενειακή του αποκατάσταση.Με
τον τρόπο αυτό, ενισχύεται στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και, μέσω αυτού, η εναλλακτική του ιδρύματος
παροχή φροντίδας σε ανηλίκους ενώ, παράλληλα, απλουστεύεται και καθίσταται δικαιότερη η διαδικασία
υποβολής αιτήματος για αναδοχή.
Άρθρο 8 :
Με τη λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους διασφαλίζεται αφενός η
πληρέστερη ενημέρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών (μοναχοί) για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους αναφορικά με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΑ, αφετέρου
διασφαλίζεται η ομαλή και έγκαιρη απονομή αυτών των δικαιωμάτων στην συγκεκριμένη κατηγορία
ωφελουμένων, η οποία λόγω ιδιατεροτήτων που συνδέονται με το ιδιαίτερο καθεστός του Αγίου Όρους δεν
δύναται να μεταβεί εκτός του Άγιου Όρους.
Άρθρο 9:
Το όφελος της παρούσας ρύθμισης είναι η λήξη της εκκρεμότητας, προς όφελος των δικαιούχων και του
Δημοσίου.
Άρθρο 10:
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Η διεκπεραίωση των αιτήσεων μέσω πληροφοριακού συστήματος, μειώνει τον χρόνο και το διαχειριστικό
κόστος της διαδικασίας και καθιστά ευχερή και αξιόπιστο τον σχετικό έλεγχο περί των προϋποθέσεων.
Άρθρο 11:
Η μη απώλεια της προθεσμίας και η συνακόλουθη διατήρηση του δικαιώματος συνεπάγονται την χορήγηση
επιδόματος, ύψους 2.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί σημαντική ενίσχυση και έχει προϋπολογισθεί κατά την
εισαγωγή του ν. 4659/2020 και της ΚΥΑ 8523/236/17.02.2020. Συνεπώς τα οφέλη έχουν οικονομικό και
κοινωνικό αντίκτυπο.
Άρθρο 12:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αξιοποιείται ο διοικητικός μηχανισμός των Περιφερειών της χώρας, ο οποίος
είναι επιχειρησιακά κατάλληλος για να διεκπεραιώνει την διαδικασία.
Άρθρο 13:
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να καθιερωθεί μακροπρόθεσμα ένα δικαιότερο και διαφανέστερο
περιβάλλον στη χρηματοδότηση των ιδιωτών φορέων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
μέσω της ακριβούς περιγραφής των υποχρεώσεών και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς.
Άρθρα 14-20 :
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η διαδικασία απονομής του επιδόματος είναι πιο σύντομη επ’ ωφελεία τόσο
των ωφελούμενων και προεχόντως όσων η αίτηση εκκρεμεί, όσο και των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. Το επίδομα θα
αποδίδεται πλέον ψηφιακά, αυτοματοποιημένα και με ασφαλέστερα κριτήρια.
Με τις διατάξεις του Δεύτερου (άρθρο 21-33), Τρίτου (άρθρο 34-39) , Τέταρτου (άρθρο 40-44) και Πέμπτου
(άρθρο 45-50) Μέρους θεσπίζονται ρυθμίσεις οι οποίες αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν
να επιλύσουν χρόνια ζητήματα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και να βελτιώσουν την ζωή των
ασφαλισμένων.
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Συγκεκριμένα, οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου (άρθρο 21-33), επιτυγχάνουν την ενίσχυση της αγοράς
εργασίας μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων , την ασφαλιστική τακτοποίηση
κοινωνικών ομάδων, την δίκαιη μεταχείριση κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το διοικητικό
κόστος μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι στις οικονομικές τους
δραστηριότητες και στις συναλλαγές τους με τον ασφαλιστικό τους φορέα .
Οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους (άρθρο 34-39) διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη λειτουργική οργάνωση
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και
της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι οργανωτικές διατάξεις του Τέταρτου Μέρους (άρθρο 40-44) που αφορούν στην λειτουργία των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών διασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης.
Με τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου (άρθρο 45-50) ενισχύεται η αποδοτικότητα, καθώς και η αποτελεσματική
και ποιοτική λειτουργεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και επιπροσθέτως
επιτυγχάνεται η δίκαιη μεταχείριση των μακροχρονίως ανέργων, καθώς θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τους
εγγεγραμμένους ανέργους και τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους, οι οποίοι πραγματοποίησαν ως
και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, σχετικά με τη βεβαίωση συνεχούς χρόνου ανεργίας. Η
ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του ΟΑΕΔ εγγυάται την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων, και την
ενίσχυση των πολιτικών για την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης. Προσέτι, με την
επίλυση χρόνιων ζητημάτων που ανέκυψαν από το γεγονός ότι ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος του τ. ΟΕΚ,
ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και Κράτους.
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19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

χ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

χ

χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

χ

χ

Άλλο

Κόστος
Χρηματοδότησης

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

χ

Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Άλλο

χ

χ

χ
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ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρα 1- 3:
Θα απαιτηθεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και η εκπαίδευση των χρηστών. Για τους μεν φορείς
λειτουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑΜΕΑ αυτό θα αποτελεί μια απλή λειτουργική επιβάρυνση, η οποία όμως είναι
απαραίτητη για την υγιή λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς, προς όφελος των ωφελούμενων παιδιών και
ΑμεΑ αλλά και προς όφελος του δημόσιου ταμείου.
Άρθρο 4:
Η αξιολογούμενη τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη περίπου τετρακοσίων ατόμων στους τρεις
(3) πυλώνες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με την αντίστοιχη επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού.
Άρθρο 5:
Θα απαιτηθεί η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και των διοικητικών τους υπαλλήλων σχετικά με την
νέα κατανομή αρμοδιοτήτων και καταβολής κονδυλίων. Δηλαδή πλέον τον ΕΟΠΥΥ θα τον αποζημιώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του ΟΠΕΚΑ για όσα τμήματα του πληθυσμού ανήκουν
όντως στην προνοιακή του αρμοδιότητά του, ενώ ο ΕΟΠΥΥ δεν θα έχει απαίτηση έναντι του ΟΠΕΚΑ για
καταβολή κονδυλίων για όσες παροχές αποτελούν υγειονομικές ανταποδοτικές παροχές και για τις οποίες ο
ΕΟΠΥΥ έχει ήδη αποζημιωθεί. Η εν λόγω αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, επομένως, πιθανώς να ενέχει
διοικητικό κόστος, σε χρόνο και χρήμα, για τους εμπλεκόμενους φορείς.
Άρθρο 6:
Το κόστος της συγκεκριμένης ρύθμισης έγκειται στο κόστος χρηματοδότησης των φορέων στο σύνολο της
δυναμικότητάς τους όπως αυτή είχε δηλωθεί από αυτούς έως και τη 10η Μαρτίου 2020, ήτοι πριν την
εμφάνιση της πανδημίας COVID-19. Δεν συνεπάγεται κάποια άλλη επιβάρυνση άμεση ή έμμεση για τα
δημοσιονομικά του κράτους -πλην της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, που όμως ήδη έχει προϋπολογιστεί, στις εν λόγω
μονάδες.
Άρθρο 7:
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Δεν υφίσταται κόστος της ρύθμισης, η οποία επιφέρει απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης για αναδοχή
και, επομένως, σε μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους δημόσιους λειτουργούς που έχουν την
ευθύνη διαχείρισης των αιτημάτων, όσο και για τους υποψηφίους.
Για την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης, θα απαιτηθεί ενημέρωση, αφενός, των κοινωνικών
υπηρεσιών οι οποίες διαχειρίζονται τα αιτήματα των υποψηφίων αναδόχων και, αφετέρου, των ίδιων των
δυνητικών υποψηφίων. Κατά το πρώτο σκέλος, η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της αποστολής
οδηγιών στους αρμόδιους φορείς ενώ, κατά το δεύτερο σκέλος, η ενημέρωση θα γίνει στο πλαίσιο της
επικοινωνιακής εκστρατείας για την ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, της οποίας οι αποδέκτες είναι οι
δυνητικοί υποψήφιοι ανάδοχοι.
Άρθρο 8:
Πιθανό διοικητικό κόστος η ενημέρωση και η αντίστοιχη προσαρμογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΠΕΚΑ στον διορισμό του εκπροσώπου της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και η προσαρμογή των έως
τώρα λειτουργιών, υπηρεσιών και εσωτερικών διαδικασιών του σε αυτή την προσθήκη.
Άρθρο 9: Η παράταση συνεπάγεται ένα διαχειριστικό κόστος για την Διοίκηση, το οποίο όμως είναι αμελητέο.
Άρθρο 10:
Θα απαιτηθούν προσαρμογές στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα.
Άρθρο 12:
Η αξιολογούμενη ρύθμιση δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στη διαδικασία επιχορήγησης νομικών προσώπων
ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου μέσω των καθαρών εσόδων του Ειδικού Κρατικού (Πρωτοχρονιάτικου)
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, καθώς η συμμετοχή των Περιφερειών κατά την κατανομή αποτελεί μια
διαδικασία που ακολουθείται ήδη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις Περιφέρειες
στις επιχορηγήσεις μέσω της παραγράφου 8 του άρθρου 5 ν. 2646 / 1998 (Α΄236).
Άρθρο 13 :
Το κόστος της συγκεκριμένης ρύθμισης εκτιμάται ότι θα είναι αρνητικό, ότι δηλαδή θα εξοικονομήσει πόρους
στη διοίκηση.
Άρθρα 14-20 :
Θα απαιτηθεί υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής και εκπαίδευση των χρηστών σε αυτήν. Πρέπει να
σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός θα είναι ευχερής, λόγω της σωρευμένης τεχνογνωσίας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. και ότι η
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εκπαίδευση των χρηστών θα είναι αντίστοιχα ευχερής, δεδομένου ότι ήδη χειρίζονται όμοιο πληροφοριακό
σύστημα.
Οι ρυθμίσεις που θεσπίζονται στο Δεύτερο και Πέμπτο Μέρος συνιστούν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα
επιλύσουν χρόνια προβλήματα των ασφαλισμένων αλλά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα,
ενισχύουν την απασχόληση και την αγορά εργασίας και αποκαθιστούν διαπιστωμένες αδικίες. Οι διατάξεις
του Τρίτου και Τέταρτου Μέρους εξοικονομούν διοικητικό βάρος και απλοποιούν τις διαδικασίες για
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Προσέτι, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις
συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( e-ΕΦΚΑ)
έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μεταξύ τους συναλλαγές αλλά
και στις συναλλαγές τους με τις ως άνω υπηρεσίες καθώς και εν γένει με τη Δημόσια Διοίκηση. Οι διατάξεις
του Δεύτερου, Τρίτου, Τέταρτου και Πέμπτου Μέρους δεν επιφέρουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος,
όπως προκύπτουν από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Ειδική Έκθεση.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
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ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

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:
Άρθρο 5:
Ο κίνδυνος που υφίσταται από την εισαγωγή της εν λόγω διάταξης εντοπίζεται κυρίως στην εφαρμογή αυτής
και στον λειτουργικό συντονισμό των υπηρεσιών μεταξύ τους (ΟΠΕΚΑ, ΕΟΠΥΥ, Δομές), την ανταλλαγή
επικαιροποιημένων στοιχείων και τη βάση αυτών εκκαθάριση των δαπανών των φορέων που παρέχουν
προνοιακές υπηρεσίες. Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη ο ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να συγκεντρώνει από
άλλους φορείς στοιχεία για τους άπορους και ανασφάλιστους ωφελούμενους των δομών αυτών.
Άρθρο 9:
Ο μόνος κίνδυνος είναι η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της νέας προθεσμίας, λόγω αμέλειας των
δικαιούχων.
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Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας
24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 1-3: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5, 21, 25 του
Συντάγματος.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5, 21 και 25 του
Συντάγματος.
Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα Σ5, 22 παρ. 2 και 3, 23,
25, 106 παρ. 1 του Συντάγματος.
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα Σ5, 22 παρ. 2, 3 και 6,
25, 106 παρ. 1 του Συντάγματος.
Άρθρο 7 : Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με το άρθρο 21 του Συντάγματος.
Άρθρο 8 : Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα Σ 3, 21 παρ. 2, 3 και 6,
25, 105 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος.
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Άρθρο 9: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5, 21 και 25 του
Συντάγματος.
Άρθρο 13 : Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5, 21 παρ. 2, 3 και 6,
25, 83 παρ. 1, 101 παρ. 1 και 3, 102 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος.
Άρθρο 14 -20: Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα Αρ.5, 21, 25 Σ του
Συντάγματος.
Άρθρο 21-32: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα άρθρα 21 παρ. 2, 3,
6, 22 παρ. 5 και 25 του Συντάγματος.
25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

Άρθρα 1-3:
Άρθρα 2, 3 της ΣΕΕ
Άρθρα 24, 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ
Άρθρα 23-29:
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ, αρ. 25 και 34
Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, αρ.
άρθρα 16, 30, 31 (κυρώθηκε με τον ν. 4359/2016).

Άρθρο 34:


Οδηγία

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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26.




27.

Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 4 και Άρθρα 23-29: Άρθρο 3 της Ε.Σ.Δ.Α. και
άρθρο 1 του ΠΠΠ, όπως έχουν ερμηνευθεί από την
πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου.
Άρθρο 7: Άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 2101/1992(Α’192)
«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα
του παιδιού»

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
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28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.



Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άρθρο 4 και άρθρα 14-20:
Ενδεχομένως η Ε.Σ.Δ.Α., υπό το πρίσμα της νομολογίας
Budina κατά Ρωσίας (2009) και Larioshina κατά Ρωσίας
(2002), να μπορούσε να θεωρηθεί συναφής, καθώς μία
ιδιαιτέρως χαμηλή σύνταξη ή κοινωνική παροχή σε
ηλικιωμένο μπορεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση του
άρθρου 3 της ΕΣΔΑ υπό την έννοια ότι συνιστά
«απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση». Η
αδυναμία διασφάλισης ενός συγκεκριμένου επιπέδου
διαβίωσης στα άτομα που ζουν στην επικράτεια κάθε
κράτους μπορεί να οδηγήσει μόνο σε πολύ εξαιρετικές
περιπτώσεις σε παραβίαση της ΕΣΔΑ σε ό,τι αφορά τον
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό δηλαδή
είναι δυνατόν να συμβεί σε περίπτωση που τα ίδια
καταδικάζουν στην ουσία τον ιδιώτη σε εξευτελιστικές
συνθήκες διαβίωσης. Περαιτέρω, το Ε.Δ.Δ.Α.
υπογραμμίζει σταθερά στη νομολογία του ότι το άρθρο
1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνει δικαίωμα
καταβολής σύνταξης ορισμένου ύψους, εκτός εάν
συντρέχει περίπτωση διακινδύνευσης της αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
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Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
Άρθρο 4 παρ. 1

Υφιστάμενες διατάξεις
«2. Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται
οι κάτωθι κατηγορίες:

Τροποποιείται η περ. γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄
94) και μετά το δωδέκατο εδάφιο της
παραγράφου αυτής προστίθεται νέο

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε
ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο

εδάφιο, ως εξής:

του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην
«2.

Ως

Ωφελούμενες

Μονάδες κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που

ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή

σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε εκπαίδευσης
ή
κατάρτισης
της
ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
μόνο του σε κατοικία και δεν
εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων
έως είκοσι πέντε (25) ετών, που
φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα
ή
σχολεία
ή
ινστιτούτα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από
επαγγελματικής
κατάρτισης

της

εκπαίδευσης

ή

την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται

ή και από φιλοξενούμενα άτομα ή
φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την

ημεδαπής

αλλοδαπής.

προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη
άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο
από την ίδια στέγη. Δύναται να νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα
απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε
άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή
υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία ινστιτούτα
έχει

δηλωθεί

εκκαθαρισμένη

στην

τελευταία εκπαίδευσης

επαγγελματικής
ή

κατάρτισης,

φορολογική ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

δήλωση.

Στο

πολυπρόσωπο

νοικοκυριό

εντάσσονται

και

τα
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ενήλικα τέκνα έως είκοσι πέντε (25)
ετών

που

φοιτούν

σε

πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή
ινστιτούτα

επαγγελματικής

εκπαίδευσης

ή

κατάρτισης,

ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής
τους.

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο
δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,
υπό

στον δρόμο

ή

σε

ακατάλληλα

προϋπόθεση

καταγραφεί

από

ότι

τις

έχουν

κοινωνικές

υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων
Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων
που

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν

την

λειτουργούν

δύναται

να

στους

είναι

Δήμους,

δικαιούχοι

του

προγράμματος.

καταλύματα, υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν καταγραφεί από τις
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή Ως Ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη της
των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν ωφελούμενης μονάδας έως δεκαοκτώ
χρήση

υπνωτηρίων,

ξενώνων (18) ετών.

μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων
γυναικών

θυμάτων

βίας

που

λειτουργούν στους Δήμους, δύναται
να

είναι

δικαιούχοι

του

προγράμματος.

Άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε
ακατάλληλα

καταλύματα,

με

την

προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από

Ως ανήλικα μέλη ορίζονται τα μέλη τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της
της ωφελούμενης μονάδας έως πρώτης φάσης ή κάνουν χρήση των
υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας

δεκαοκτώ (18) ετών.

Αστέγων

που

λειτουργούν

στους

Ως εισοδηματική ενίσχυση ορίζεται Δήμους της πρώτης φάσης, δύναται να
η διαφορά μεταξύ του εγγυημένου είναι ωφελούμενοι του προγράμματος.
ποσού και του εισοδήματος, όπως
αυτό υπολογίζεται στο πλαίσιο του
Προγράμματος

του

Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους
σκοπούς

της

επιλεξιμότητας,

διαιρούμενου δια του αριθμού των
μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια
του έξι (6).

Ως Εισοδηματική Ενίσχυση ορίζεται η
διαφορά μεταξύ του Εγγυημένου Ποσού
και του εισοδήματος, όπως αυτό
υπολογίζεται
Προγράμματος

στο
του

πλαίσιο

του

Κοινωνικού

Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τους

της
επιλεξιμότητας,
Ως εγγυημένο ποσό ορίζεται το ποσό, σκοπούς
που εγγυάται το πρόγραμμα για διαιρούμενου δια του αριθμού των
κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον μηνών που αυτό αφορά, δηλαδή δια του
αριθμό και την ηλικία των μελών του, έξι (6).
μετά

και

την

καταβολή

της
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εισοδηματικής

ενίσχυσης

του

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
ε. Ως Εγγυημένο Ποσό ορίζεται το ποσό,
Ως κατώφλι εισοδήματος ορίζεται το
εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη
στο Πρόγραμμα και ισούται με το
εγγυημένο ποσό.

νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και
την ηλικία των μελών του, μετά και την
καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης

Ως δηλούμενο εισόδημα ορίζεται το
δηλούμενο

που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε

από

τους

του Κ.Ε.Α.

αιτούντες

συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή
ημεδαπής

και

αλλοδαπής Ως Κατώφλι Εισοδήματος ορίζεται το

προέλευσης - προ φόρων, μετά την εισοδηματικό κριτήριο για ένταξη στο
αφαίρεση

των

εισφορών

για Πρόγραμμα

και

ισούται

με

το

κοινωνική ασφάλιση - που έλαβαν Εγγυημένο Ποσό.
όλα τα μέλη της ωφελούμενης
μονάδας τους τελευταίους έξι (6)
μήνες

πριν

την

ημερομηνία

υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο
Πρόγραμμα

του

Εισοδήματος

Αλληλεγγύης.

συνολικό

Κοινωνικού

δηλωθέν

Στο

εισόδημα

συμπεριλαμβάνονται και το σύνολο
των

επιδομάτων

ενισχύσεων,

και

καθώς

άλλων
και

το

απαλλασσόμενο εισόδημα ή το
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως
διαλαμβάνονται

στο

παρακάτω

εδάφιο.

Ως Δηλούμενο Εισόδημα ορίζεται το
δηλούμενο

από

τους

αιτούντες

συνολικό εισόδημα από κάθε πηγή
ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης
προ φόρων, μετά την αφαίρεση των
εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που
έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης
μονάδας τους τελευταίους έξι (6) μήνες
πριν την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Στο

συνολικό

δηλωθέν

εισόδημα

συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των

δεν επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων,
περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής καθώς και το απαλλασσόμενο εισόδημα
του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α` ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο
Το

δηλούμενο

εισόδημα

158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα εισόδημα, με τις εξαιρέσεις, όπως
αναπηρίας που χορηγούνται από το διαλαμβάνονται στο παρακάτω εδάφιο.
κράτος, την οικονομική ενίσχυση που
χορηγείται κατά την περ. γ` της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α` Το
δηλούμενο
εισόδημα
δεν
149) σε όσους περιέρχονται σε περιλαμβάνει το επίδομα αναδοχής της
κατάσταση

ανάγκης

συνεπεία
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θεομηνίας και λοιπών φυσικών διάταξης του άρθρου 9 του ν. 2082/1992
καταστροφών, καθώς και το επίδομα (Α΄ 158), τα μη ανταποδοτικά επιδόματα
που καταβάλλεται σε ανέργους αναπηρίας που χορηγούνται από το
δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 κράτος, την οικονομική ενίσχυση που
του ν. 4144/2013 (Α` 88). Επίσης, στις χορηγείται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1
περιπτώσεις

αυτονόμησης του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149)

φιλοξενούμενων
μεταβατικής

σε

ξενώνες σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση

φιλοξενίας, ξενώνες ανάγκης

συνεπεία

θεομηνίας

και

γυναικών θυμάτων βίας και σε λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς
υπνωτήρια,
αγορά

λόγω

ένταξης

εργασίας,

το

στην και το επίδομα που καταβάλλεται σε

συνολικό ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του

δηλούμενο

εισόδημα

δεν άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

περιλαμβάνει

το

του

σύνολο

καθαρού εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες,

προγράμματα

κοινωφελούς

εργασίας

οποιοδήποτε

άλλο

ή

από

πρόγραμμα

εργασίας για δύο (2) περιόδους
ενίσχυσης.

Ως

μη

δυνάμενοι

θεωρούνται

οι

για

εργασία

δικαιούχοι

του

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης,
που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:

Ως μη δυνάμενοι για εργασία
θεωρούνται

οι

Κοινωνικού

δικαιούχοι

του α. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία
Εισοδήματος σύμφωνα με τη γνωμάτευση της

Αλληλεγγύης, που εμπίπτουν στις Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας
κάτωθι κατηγορίες: α. Άτομα με έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε
Αναπηρία (ΑμεΑ), τα οποία σύμφωνα περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν
με τη γνωμάτευση της Επιτροπής έχει την ως άνω γνωμάτευση, αλλά
Πιστοποίησης

Αναπηρίας

έχουν ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για
κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυνη
περίπτωση που άτομο με αναπηρία δήλωση
και
πιστοποιητικό
του
δεν έχει την ως άνω γνωμάτευση, ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή
αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
για εργασία, προσκομίζει σχετική
υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιητικό
του ποσοστού αναπηρίας από την
Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης,
μαθητευόμενοι των επαγγελματικών
σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά
στο

πλαίσιο

επαγγελματικού
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β. Φοιτητές πλήρους απασχόλησης,
μαθητευόμενοι των επαγγελματικών
σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά
στο

πλαίσιο

επαγγελματικού

εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς
εργασιακή σχέση.»

εργασιακή σχέση.
γ. ...
Ως δυνάμενοι για εργασία νοούνται οι
δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως
εξήντα πέντε (65) ετών, που δεν
υπάγονται στις ως άνω κατηγορίες,
όπως

διαλαμβάνονται

στο

προηγούμενο εδάφιο.»
Άρθρο 5

Άρθρο 21

Αντικαθίσταται το άρθρο 21 του ν. Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων
4549/2018 (Α’ 105) :

που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού
χαρακτήρα

Άρθρο 21
1.
Ο
Οργανισμός
Προνοιακών
συμβεβλημένων Επιδομάτων
και
Κοινωνικής
φορέων που παρέχουν υπηρεσίες
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να
προνοιακού χαρακτήρα
μεταβιβάζει πιστώσεις στον ΕΟΠΥΥ,
Αποζημίωση

1.

Ο

Οργανισμός

Επιδομάτων

Προνοιακών

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δύναται να
μεταβιβάζει πιστώσεις στον Εθνικό
Οργανισμό

Παροχής

Υπηρεσιών

Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για την αποζημίωση
του

νοσηλίου-τροφείου

συμβεβλημένων

με

τον

των
ΕΟΠΥΥ

προνοιακών φορέων αρμοδιότητας
του

Υπουργείου

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων.

κατόπιν επιχορήγησής του από το
Υπουργείο

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

για

την αποζημίωση

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων
που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού
χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
3918/2011 (Α΄ 31), του άρθρου 48 του ν.
4316/2014 (Α΄ 270) και του άρθρου 18
της

Φ.90380/25916/3294/2011

(Β΄

2456) κοινής υπουργικής απόφασης

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας
πρώτου εδαφίου εγγράφονται στον (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού
προϋπολογισμό
Εργασίας

του

και

Υπουργείου Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως
Κοινωνικών ισχύει. Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η
εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών
του
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προηγούμενου

εδαφίου

Υποθέσεων, το οποίο επιχορηγεί για διενεργείται
τον σκοπό αυτό τον ΟΠΕΚΑ.

από

τις

αρμόδιες

υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

2. Προνοιακοί φορείς αρμοδιότητας
του

Υπουργείου

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων είναι νομικά 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
ιδιωτικού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών
δικαίου (νπιδ) μη κερδοσκοπικού και Υγείας καθορίζονται οι κατηγορίες
χαρακτήρα, νπιδ κερδοσκοπικού των ωφελούμενων, οι παρεχόμενες
και

νομικά

πρόσωπα

χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα τα υπηρεσίες, οι φορείς δικαιούχοι της
η
διαδικασία
οποία παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής αποζημίωσης,
και κλειστής φροντίδας σε άτομα με μεταβίβασης των πιστώσεων, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε
αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως
αναγκαία
λεπτομέρεια
για
την
πάσχοντες.
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3.

Δικαιούχοι

αποζημίωσης

νοσηλίου-τροφείου
ασφαλισμένοι

είναι

και

ανασφάλιστα

οικονομικά ευάλωτα (άπορα) άτομα,
ωφελούμενοι των υπηρεσιών των
προνοιακών δομών αρμοδιότητας
του

Υπουργείου

Κοινωνικών

Εργασίας

Υποθέσεων,

και

χρονίως

πάσχοντες, άτομα με αναπηρία και
ηλικιωμένοι.
4. Δικαιούχοι νοσηλίου-τροφείου
δύνανται να είναι ασφαλισμένοι και
ανασφάλιστοι οικονομικά ευάλωτοι
(άποροι), ωφελούμενοι των εν λόγω
δομών

οι

οποίες

δεν

έχουν

συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, κατόπιν
ατομικού αιτήματος.
5. Ο έλεγχος, η αναγνώριση και
εκκαθάριση

των

δαπανών

του

παρόντος πραγματοποιείται από τον
ΕΟΠΥΥ.
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών,

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
δύναται να καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις εφαρμογής και να
εξειδικεύονται οι κατηγορίες των
δικαιούχων, τα εισοδηματικά όρια
των οικονομικά ευάλωτων ατόμων,
οι

παρεχόμενες

υπηρεσίες,

οι

κατηγορίες των προνοιακών φορέων
που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ, το
ύψος του νοσηλίου-τροφείου, οι
υπηρεσίες

εφαρμογής

και

οι

αρμοδιότητές τους, η διαδικασία
μεταβίβασης των πιστώσεων από
τον ΟΠΕΚΑ στον ΕΟΠΥΥ τόσο για τους
συμβεβλημένους φορείς όσο και για
την απόδοση νοσηλίου–τροφείου
στις περιπτώσεις της παρ. 4, η
διαδικασία

μεταβίβασης

πιστώσεων,

τα

των

απαιτούμενα

δικαιολογητικά και κάθε αναγκαίο
ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή
του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών,

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
δύναται να αναπροσαρμόζεται το
ύψος του νοσηλίου-τροφείου για
κάθε

φορέα

ή

κατηγορία

δικαιούχων.
7. Οι δαπάνες των συμβεβλημένων
με τον ΕΟΠΥΥ φορέων, καθώς και οι
σχετικές
αιτημάτων

δαπάνες

ατομικών

ασφαλισμένων

που

αφορούν το έτος 2019 νομίμως
εκκαθαρίστηκαν και καταβλήθηκαν
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από τον ΕΟΠΥΥ, κατά τις κείμενες
περί ΕΟΠΥΥ διατάξεις.
Άρθρο 7
Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 8
ν. 4538/2018 (Α’ 85), ως εξής :
«2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε
επιτρέπεται «2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε
εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον
πληρούνται
σωρευτικά
οι
εξής
εξής προϋποθέσεις:
ανάδοχους

γονείς

προϋποθέσεις:
α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια
α. οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από
όρια ηλικίας και έχουν διαφορά τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με όσα
ηλικίας

από

τον

αναδεχόμενο, προβλέπονται από τη νομοθεσία για την

σύμφωνα με όσα προβλέπονται από υιοθεσία. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν
τη νομοθεσία για την υιοθεσία. Ο ισχύει για την περίπτωση της συγγενικής
περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει αναδοχής,
για την περίπτωση της συγγενικής
αναδοχής,
β. οι ανάδοχοι γονείς έχουν καλή

β.

οι

ανάδοχοι

γονείς

και

οι

ψυχική, διανοητική και σωματική συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή
υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία,
από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα. Οι ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια
συνοικούντες των αναδόχων γονέων μεταδοτικά νοσήματα,
δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά
νοσήματα και έχουν καλή ψυχική
υγεία.
γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι γ. οι ανάδοχοι γονείς και οι
συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν
καταδικαστεί

δεν καταδικαστεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί
εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα
δίωξη

για

τελεσίδικα

τα

ή

αδικήματα

που αδικήματα που επισύρουν έκπτωση από
επισύρουν έκπτωση από τη γονική τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το
μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 άρθρο 1537 ΑΚ, ή για κακοποίηση ή
ΑΚ, ή για κακοποίηση ή παραμέληση παραμέληση
ανηλίκων
για
τα
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ανηλίκων για τα αδικήματα της αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων,
πορνογραφίας

ανηλίκων, μαστροπείας,

μαστροπείας,
ασέλγειας

σωματεμπορίας,

σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής,

με

ανήλικο

αμοιβής,

αποπλάνηση

ληστείας,

καθώς

έναντι αποπλάνηση παιδιών, ληστείας, καθώς
παιδιών, και για όσα προβλέπονται από τη

και

για

όσα νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την

προβλέπονται από τη νομοθεσία για εμπορία οργάνων,
τα

ναρκωτικά

ή

την

εμπορία

οργάνων,
έχουν δ. οι ανάδοχοι γονείς έχουν
αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να
καλύψουν τα
βασικά έξοδα καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής,
δ.

οι

ανάδοχοι

γονείς

διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής

μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του

τέκνου,
διαθέτοντας
περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, ανάδοχου
επαρκείς προς τούτο οικονομικούς
διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο
οικονομικούς
πόρους
και πόρους και καταβάλλοντας προσωπική
καταβάλλοντας

προσωπική φροντίδα,

φροντίδα,
ε.

οι

ανάδοχοι

γονείς

είναι

εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

ε.

οι

ανάδοχοι

γονείς

είναι

εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο
Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων της
παραγράφου 1 του άρθρου 6. Σε
απρόβλεπτες

ή

επείγουσες

περιπτώσεις,

όπως

ενδεικτικά

αναφέρεται ο αιφνίδιος θάνατος των
γονέων, η εγκληματική ενέργεια μεταξύ
των

γονέων,

η

απροειδοποίητη

εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας
από τους γονείς, η ως άνω προηγούμενη
εγγραφή των αναδόχων γονέων στο
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων
Γονέων της παραγράφου 1 του άρθρου
6 δύναται να παραλειφθεί, εφόσον
πρόκειται για συγγενική αναδοχή.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ πρέπει να
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συντρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια της
αναδοχής.»
Άρθρο 8

Άρθρο 48

Τροποποιείται

η

παρ.

1

και Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και

προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 48 του Κέντρων Κοινότητας
ν. 4520/2018 (Α’30) ως εξής:
«Άρθρο 48
Λειτουργική διασύνδεση ΟΠΕΚΑ και
Κέντρων

Κοινότητας

και

Ιεράς

Επιστασίας Αγίου Όρους

1. Για την εκπλήρωση του σκοπών
του και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση
της προσβασιμότητας και ένταξης
των

ενδιαφερομένων

προγράμματα

των

στα

προνοιακών

παροχών και υπηρεσιών του, ο
ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά με
τα Κέντρα Κοινότητας και την Ιερά

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών του
και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της
προσβασιμότητας και ένταξης των
ενδιαφερομένων στα προγράμματα των
προνοιακών παροχών και υπηρεσιών
του, ο ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται λειτουργικά
με τα Κέντρα Κοινότητας.

Επιστασία του Αγίου Όρους.
2.

Στο

πλαίσιο

της

ανωτέρω 2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω
λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ λειτουργικής διασύνδεσης ο ΟΠΕΚΑ,
υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα υποχρεούται να παρέχει στα Κέντρα
Κοινότητας:
α)

Κοινότητας:
επικαιροποιημένο

πληροφοριακό-ενημερωτικό υλικό,
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, α) επικαιροποιημένο πληροφοριακόσχετικά με τα κριτήρια και τις ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή
στα ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα
προνοιακά προγράμματα παροχών κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης
και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, στα προνοιακά προγράμματα παροχών
προϋποθέσεις

ένταξης

καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και υπηρεσιών που διαχειρίζεται, καθώς
και τις υποχρεώσεις, τόσο των και σχετικά με τα δικαιώματα και τις
ενδιαφερομένων

όσο

και

των υποχρεώσεις,
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τόσο

των

δικαιούχων

των

παροχών

και ενδιαφερομένων

υπηρεσιών του,

δικαιούχων

όσο

των

και

των

παροχών

και

υπηρεσιών του,
β) οδηγίες σχετικά με τη διοικητική
διαδικασία

υποβολής

συμπλήρωσης

των

και

ηλεκτρονικών

αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων β) οδηγίες σχετικά με τη διοικητική
και των απαιτούμενων κατά διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης
περίπτωση δικαιολογητικών, καθώς των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπεύθυνων
δηλώσεων και των απαιτούμενων, κατά
επίσης και
περίπτωση
γ)

δυνατότητα

πρόσβασης

δικαιολογητικών,

καθώς

σε επίσης και

εξουσιοδοτημένους

-

δυνατότητα
πρόσβασης,
σε
διαπιστευμένους από τον Διοικητή γ)
εξουσιοδοτημένους διαπιστευμένους
του ΟΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση
του Δημάρχου του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ από τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, ύστερα
βαθμού, υπαλλήλους του Κέντρου

από πρόταση του δημάρχου του οικείου

Κοινότητας στις σχετικές με τα ΟΤΑ α΄ βαθμού, υπαλλήλους του
αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄ Κέντρου Κοινότητας στις σχετικές με τα
αναφερόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄

και β΄ ηλεκτρονικές εφαρμογές.

ηλεκτρονικές εφαρμογές.
3.

Τα

Κέντρα

Κοινότητας

του 3. Τα Κέντρα Κοινότητας υποχρεούνται,
στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού
Εθνικού Μηχανισμού του ν.
4445/2016 (Α’ 236) και της του ν. 4445/2016 (Α΄236) και της
εκπλήρωσης του σκοπού τους:
εκπλήρωσης του σκοπού τους:
υποχρεούνται, στο

α)

να

πλαίσιο

υποδέχονται

τους

α)

να

υποδέχονται

τους

ενδιαφερομένους,

ενδιαφερομένους,
β) να τους παρέχουν ενημέρωση για
τα

προγράμματα

προνοιακών

παροχών και υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ,
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, καθώς και

προγράμματα,

προγράμματα προνοιακών παροχών και
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και

γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των
ενδιαφερομένων

β) να τους παρέχουν ενημέρωση για τα

στα
όπως

εν
με

λόγω
την

καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και
παραπομπή αιτήσεων και τυχόν
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γ) να υποστηρίζουν την ένταξη των
ενδιαφερομένων
προγράμματα,

στα
όπως

εν
με

λόγω
την

καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και
παραπομπή

αιτήσεων

και

τυχόν

δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά δικαιολογητικών στην αρμόδια, κατά
περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή περίπτωση, κεντρική ή περιφερειακή
υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ.

4. Στο πλαίσιο της λειτουργικής
διασύνδεσης και για την εκπλήρωση
των σκοπών του ΟΠΕΚΑ, όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 4, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΠΕΚΑ ορίζεται, μετά από γνώμη της
Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους,
εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.
Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ διατηρεί το
δικαίωμα να εισηγηθεί οποτεδήποτε
την

παύση

του

συγκεκριμένου

εκπροσώπου.
Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Επιστασίας
ασκεί καθήκοντα προσομοιάζοντα με
αυτά

των

αναφορικά

Κέντρων

Κοινότητας

με

εκπλήρωση

την

αιτημάτων των μοναχών του Αγίου
Όρους επί θεμάτων που άπτονται
του άρθρου 4 και ειδικότερα:
α)

υποδέχεται

αιτήματα

των

μοναχών που σχετίζονται με τη
λειτουργία,

τις

υπηρεσίες,

τις

παροχές και τα προγράμματα που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του
ΟΠΕΚΑ,
β) ενημερώνει τους μοναχούς για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους αναφορικά με τις ανωτέρω
παροχές και προγράμματα,
γ)

υποστηρίζει

τις

διαδικασίες

ένταξης των ενδιαφερομένων στα εν
λόγω προγράμματα,
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δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες
υπηρεσίες

του

ΟΠΕΚΑ,

και

υποβάλλει:
αα) δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε
στοιχείο θεωρηθεί από τις υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΑ αναγκαίο για την παροχή
των

συγκεκριμένων

υπηρεσιών,

παροχών και προγραμμάτων,
ββ) δικαιολογητικά και αναλυτικές
καταστάσεις αναφορικά με τους
μοναχούς που αιτούνται χορήγησης
ασφαλιστικής ικανότητας ή που
παύουν

να

προϋποθέσεις

πληρούν
του

τις

δικαιώματος

λήψης παροχών ασθενείας,
γγ) ηλεκτρονικό αρχείο, σε ετήσια
βάση,

για

την

χορηγηθείσας

ανανέωση

της

ασφαλιστικής

ικανότητας των μοναχών, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη
συνέχιση χορήγησής της.
Ο Διοικητής του ΟΠΕΚΑ δύναται να
παρέχει στον οριζόμενο εκπρόσωπο
δυνατότητα πρόσβασης με κωδικούς
πιστοποιημένου

χρήστη

σε

ηλεκτρονικές εφαρμογές παροχών,
προγραμμάτων και υπηρεσιών του
ΟΠΕΚΑ.»
Άρθρο 10 παρ. 1
Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 17 του άρθρου 214 ν.
4512/2018 (Α΄ 5) ως εξής:
«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου «17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου
τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι
τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι
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προϋποθέσεις φοίτησής του στην προϋποθέσεις
υποχρεωτική
επίδομα

εκπαίδευση,

χορηγείται

φοίτησής

του

στην

το υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα

υπό

την χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός

προϋπόθεση αφενός της εγγραφής της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου
του σε σχολείο, αφετέρου της της πραγματικής φοίτησής του, η οποία
πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται

ότι

συντρέχει

όταν

το

θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να
εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του
να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω αριθμού των απουσιών του. Με κοινή
του αριθμού των απουσιών του. απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Κάθε

ειδικότερο,

λεπτομερειακό
εφαρμογή

τεχνικό

θέμα

του

ή Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

για

την Παιδείας

προηγούμενου ρυθμίζεται

και

Θρησκευμάτων,

κάθε

ειδικότερο

ή

εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή
από την εφαρμογή του, ιδίως ως του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και
προς

τις

περιπτώσεις

που

οι οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του,

απουσίες των μαθητών οφείλονται ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι
σε λόγους συναρτώμενους με την απουσίες των μαθητών οφείλονται σε
υγεία τους, ρυθμίζεται με κοινή λόγους συναρτώμενους με την υγεία
απόφαση

των

Οικονομικών,

Παιδείας

Θρησκευμάτων,
Κοινωνικών

Υπουργών τους.

Η

ρύθμιση

της

παρούσας

και παραγράφου εφαρμόζεται το πρώτον

Εργασίας

και από το σχολικό έτος 2020-2021.»

Υποθέσεων

και

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία
ισχύει από την έναρξη του σχολικού
έτους

2020-2021,

δυναμένη

να

αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από
το ανωτέρω χρονικό σημείο. Η
ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται
από το σχολικό έτος 2020-2021.».

Άρθρο 10 παρ. 2
Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
4472/2017 (Α΄74), ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό
περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα
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«5.

Στις

περιπτώσεις

που

το

νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα
μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι
προϋποθέσεις φοίτησής τους στην
υποχρεωτική
επίδομα

εκπαίδευση,

χορηγείται

υπό

το
την

προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής
τους σε σχολείο, αφετέρου, της
πραγματικής φοίτησής τους, η οποία
θεωρείται ότι συντρέχει όταν το
ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να
επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του
αριθμού των απουσιών του. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζεται το πρώτον από το
σχολικό

έτος

2020-2021.

Κάθε

ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό
θέμα

για

την

εφαρμογή

των

προηγούμενων εδαφίων, καθώς και
οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή
τους, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις
που οι απουσίες των μαθητών
οφείλονται

σε

λόγους

συναρτώμενους με την υγεία τους,
ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η
οποία ισχύει από την έναρξη του
σχολικού
δυναμένη

έτους
να

2020-2021,

αποκτήσει

και

αναδρομική ισχύ από το ανωτέρω
χρονικό σημείο.».
Άρθρο 10 παρ. 3
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οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις
φοίτησής

τους

στην

υποχρεωτική

εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό
την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής
τους

σε

σχολείο,

αφετέρου,

της

πραγματικής φοίτησής τους, η οποία
θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο
μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει
την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των
απουσιών

του.

Η

διάταξη

του

προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται
το πρώτον από το σχολικό έτος 20202021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,

Παιδείας

Θρησκευμάτων

και

ρυθμίζεται

κάθε

και

Εσωτερικών,

ειδικότερο

και

λεπτομερειακό θέμα που άπτεται της
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου,
καθώς και οι εξαιρέσεις από την
εφαρμογή της, ιδίως ως προς τις
περιπτώσεις που οι απουσίες των
μαθητών

οφείλονται

σε

λόγους

συναρτώμενους με την υγεία τους.»

Αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της
παρ. 8 του άρθρου 235 του ν.
«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό

4389/2016 (Α΄94), ως εξής:

περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα
«8.

Στις

περιπτώσεις

που

το οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις

νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα φοίτησής

τους

στην

υποχρεωτική

μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό
προϋποθέσεις φοίτησής τους στην την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής
υποχρεωτική
επίδομα

εκπαίδευση,

χορηγείται

το τους

υπό

σε

σχολείο,

αφετέρου

της

την πραγματικής φοίτησής τους, η οποία

προϋπόθεση αφενός της εγγραφής θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο
τους σε σχολείο, αφετέρου της μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει
πραγματικής φοίτησής τους, η οποία την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των
θεωρείται ότι συντρέχει όταν το απουσιών

του.

Η

διάταξη

του

ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται
επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του το πρώτον από το σχολικό έτος 2020αριθμού των απουσιών του. Η 2021. Με την κοινή υπουργική απόφαση
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου 6, ρυθμίζεται κάθε
εφαρμόζεται το πρώτον από το ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα που
σχολικό έτος 2020-2021. Με την άπτεται
κοινή

απόφαση

των

της

εφαρμογής

των

Υπουργών προηγούμενων εδαφίων της παρούσας

Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας παραγράφου, καθώς και οι εξαιρέσεις
και

Κοινωνικών

Υποθέσεων, από την εφαρμογή τους ιδίως ως προς

Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις περιπτώσεις που οι απουσίες των
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία μαθητών

οφείλονται

σε

λόγους

ισχύει από την έναρξη του σχολικού συναρτώμενους με την υγεία τους.
έτους

2020-2021,

δυναμένη

να

αποκτήσει και αναδρομική ισχύ από
το

ανωτέρω

χρονικό

σημείο,

ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό
και λεπτομερειακό θέμα που άπτεται
της εφαρμογής των προηγούμενων
εδαφίων της παρούσας, καθώς και οι
εξαιρέσεις από την εφαρμογή τους
ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι
απουσίες των μαθητών οφείλονται
σε λόγους συναρτώμενους με την
υγεία τους.»
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Άρθρο 12
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου
τρίτου του ν. 4183/2013 (Α΄ 186), το
οποίο προστέθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130),
τροποποιείται,

στο

ίδιο

άρθρο

προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
«Άρθρο τρίτο
Τα ποσά που προβλέπονται στα άρθρα
Διάθεση εσόδων Ειδικού Κρατικού 3.4, 9.2, 9.3, 11.1(β) της Σύμβασης
(Πρωτοχρονιάτικου)
Λαχείου Παραχώρησης που κυρώθηκε με το
Κοινωνικής Αντίληψης για άσκηση άρθρο πρώτο του παρόντος για
κοινωνικών πολιτικών

κοινωνικές

Τα ποσά που προβλέπονται στα
άρθρα 3.4, 9.2, 9.3, 11.1 (β) της
Σύμβασης

Παραχώρησης

που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

πολιτικές,

όπως

αυτές

ενδεικτικά ορίζονται στην παρ. 6 του
άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄180), θα
διατίθενται

σύμφωνα

με

τα

προβλεπόμενα στο Ν. 4002/2011.

παρόντος για κοινωνικές πολιτικές, Με κοινή απόφαση των Υπουργών
όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
στην παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
και
4002/2011 (Α`180), θα διατίθενται Οικονομικών καθορίζεται η διάθεση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. διαχείριση και κατανομή των καθαρών
4002/2011.
εσόδων
του
Ειδικού
Κρατικού
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών

και

Εργασίας

Κοινωνικών

και

Υποθέσεων

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης
και κατανομής των καθαρών εσόδων
του

Ειδικού

Κρατικού

(Πρωτοχρονιάτικου)
Κοινωνικής
κοινωνικές

Λαχείου

Αντίληψης
πολιτικές

σε

για
νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
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(Πρωτοχρονιάτικου)

Λαχείου

Κοινωνικής Αντίληψης για κοινωνικές
πολιτικές σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της
Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του παρόντος
νόμου, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος εδαφίου.»

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11.1(γ) της
Σύμβασης

Παραχώρησης

που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
παρόντος νόμου, καθώς και κάθε
ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα
για την εφαρμογή του παρόντος
εδαφίου.
Κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται
καθ’ έκαστο έτος κοινή απόφαση των
Υπουργών

Οικονομικών

και

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
περί

κατανομής

εσόδων

του

των

καθαρών

Ειδικού

Κρατικού

(Πρωτοχρονιάτικου)

Λαχείου

Κοινωνικής Αντίληψης. Η απόφαση
αυτή εκτελείται από το οικονομικό
έτος 2021 και εντεύθεν, ως προς τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
την καταβολή των προς κατανομή
ποσών στους δικαιούχους από τις
αρμόδιες κατά τόπο Περιφέρειες,
μετά από μεταφορά προς αυτές των
αντίστοιχων πιστώσεων.».
Άρθρο 13
Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.
2646/1998 (Α΄236) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«8. α) Με απόφαση του Υπουργού «8. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας
και
Κοινωνικών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
εκδίδεται Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
12 του ν. 2731/1999 (A΄ 138), 3 του ν. 2731/1999 (Α΄138) δύναται να
Υποθέσεων,

η

οποία

δύναται να επιχορηγούνται νομικά επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού
εξόδων
του
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πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη Υπουργείου (ΕΦ 33-220) είτε μέσω των
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα Περιφερειών με μεταφορά αντίστοιχης

(κοινωφελή

ιδρύματα, πίστωσης είτε απευθείας από τις

φιλανθρωπικά

σωματεία,

μη πιστώσεις του προϋπολογισμού της

κυβερνητικές οργανώσεις κ.ο.κ), που Γενικής
παρέχουν

υπηρεσίες

Γραμματείας

κοινωνικής Αλληλεγγύης,

νομικά

Κοινωνικής
πρόσωπα

φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
πιστοποιημένοι

φορείς

παροχής χαρακτήρα

(κοινωφελή

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, φιλανθρωπικά

ιδρύματα,

σωματεία,

Μη

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που
παρόντος άρθρου, από τις πιστώσεις παρέχουν

υπηρεσίες

κοινωνικής

του προϋπολογισμού εξόδων του φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς
Υπουργείου (ΕΦ 1033 – 202) (i) είτε πιστοποιημένα ως Φορείς παροχής
μέσω των Περιφερειών με μεταφορά υπηρεσιών
αντίστοιχης

πίστωσης,

(ii)

κοινωνικής

φροντίδας,

είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

απευθείας από τις πιστώσεις του άρθρου. Με την ίδια απόφαση δύναται
προϋπολογισμού

της

Γραμματείας

Γενικής να καθορίζονται, πέραν της κείμενης
Κοινωνικής νομοθεσίας, επιπλέον κριτήρια και

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της προϋποθέσεις για την καταβολή των ως
Φτώχειας.

άνω επιχορηγήσεων. Αν η επιχορήγηση

γίνεται μέσω των Περιφερειών με
επιχορήγηση μεταφορά
πιστώσεων
από
τον
καταβάλλεται μέσω της οικείας προϋπολογισμό
του
Υπουργείου
β)

Όταν

η

Περιφέρειας

με

μεταφορά

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
πιστώσεων από τον προϋπολογισμό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
φορείς
του Υπουργείου Εργασίας και επιχορήγησης κατά την έννοια του
Κοινωνικών

Υποθέσεων,

φορέας άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄52) είναι
επιχορήγησης κατά την έννοια του οι Περιφέρειες. Με κοινή απόφαση των
άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄52) Υπουργών
είναι η Περιφέρεια.
Ασφάλισης
Οι φορείς της περ. α΄ υποβάλλουν,
κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους,
στην οικεία Περιφέρεια αίτημα για
την επιχορήγησή τους, σύμφωνα με
τις

διατάξεις

της

υπουργικής

απόφασης της περ. γ΄. Η Περιφέρεια
ελέγχει τα δικαιολογητικά, καθώς και
την

τήρηση

των

προϋποθέσεων,

απαιτούμενων
αξιολογεί

τα
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Αλληλεγγύης,

Εργασίας,

Κοινωνικής

και

Κοινωνικής

Εσωτερικών

και

Οικονομικών δύναται να καθορίζονται
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
επιχορήγηση των νομικών προσώπων,
τον έλεγχο που διενεργείται από κάθε
εμπλεκόμενη αρχή, καθώς και κάθε
αναγκαία

λεπτομέρεια

για

εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

την

αιτήματα, με βάση τα κριτήρια και
τους λοιπούς όρους της υπουργικής
απόφασης της περ. γ’ και υποβάλει
σχετική

έκθεση

στη

Γενική

Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του

Υπουργείου

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόφαση
της περ. α΄ εκτελείται με την
καταβολή της επιχορήγησης από την
αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια, με
την μεταφορά προς αυτήν της
αντίστοιχης

πίστωσης

από

το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Το δεύτερο και το τρίτο
εδάφιο της περ. β΄ ισχύουν από την
1η.1.2021.
γ) Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται

να

καθορίζονται

τα

κριτήρια, η διαδικασία και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
έκδοση απόφασης επιχορήγησης της
περ. α΄, καθώς και κάθε ειδικότερο ή
λεπτομερειακό

θέμα

για

την

εφαρμογή της παρούσας.
δ) Η απόφαση της περ. α΄ επέχει
θέση ειδικής έγκρισης της παρ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
2731/1999.».
Άρθρο 24
Στο άρθρο 24 του ν. 3879/2010 (Α’ Άρθρο 24
163) προστίθεται παρ. 25 ως εξής:
Μεταβατικές διατάξεις
«25.

Οφειλές

ασφαλιστικών

Οργανισμού 1. Μέχρι την κατάρτιση του εθνικού, των
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και περιφερειακών και των τοπικών
εισφορών

του
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Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) προς τους αναπτυξιακών
φορείς

κοινωνικής

προγραμμάτων

της

ασφάλισης, παραγράφου 4 του άρθρου 4, της

μεταφέρονται από την κατάργηση παραγράφου 1 του άρθρου 7 και της
του Οργανισμού στο Υπουργείο παραγράφου
Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς αντίστοιχα,

1

του

άρθρου

καταρτίζονται

8
τα

πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και προγράμματα δια βίου μάθησης στο
λοιπές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτως πλαίσιο

των

αναπτυξιακών

του χρόνου που αυτές κατέστησαν κατευθύνσεων της χώρας και της
απαιτητές.

Τα

πρόσωπα

που δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης.

διετέλεσαν Πρόεδροι, Διευθύνοντες
Σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των
Ο.Ε.Ε.Κ. από τη ίδρυσή του έως και διατάξεων του παρόντος νόμου, το
την κατάργησή του, δεν ευθύνονται

Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

για την καταβολή των ασφαλιστικών εκπονείται για την προγραμματική
2010
2013
και
εισφορών,
πρόσθετων
τελών, περίοδο
λοιπών χρηματοδοτείται από τα επιχειρησιακά
επιβαρύνσεων που οφείλονται από προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού
τον Ο.Ε.Ε.Κ. προς τους Φορείς Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 2013 και εθνικούς πόρους. Το
Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα
από τον χρόνο βεβαίωσής τους, δεν Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το
προσαυξήσεων

τους

και

μέτρα Πρόγραμμα Εφαρμογής του άρθρου 20.

επιβάλλονται

διοικητικού καταναγκασμού και δεν
διώκονται

ποινικά,

για

τη

μη

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές
βεβαιώθηκαν
απαιτητές.

ή
Πράξεις

καταλογισμού

και

κατέστησαν
και

μέτρα

αναγκαστικής

είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί

3. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών
διαταγμάτων

και

των

υπουργικών

αποφάσεων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόμου, τα
σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις
κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου ισχύουσες διατάξεις.

καταργούνται. Το αξιόποινο των 4. Από 1.1.2012 δεν χρηματοδοτούνται
ανωτέρω αδικημάτων των εν λόγω από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
προσώπων εξαλείφεται και παύει η Μάθησης και Θρησκευμάτων τα
ποινική δίωξη».
προγράμματα δια βίου μάθησης των
Περιφερειών και των Δήμων που δεν
εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 9.
5. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία
της

υπηρεσιακής

μονάδας

επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και το
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αργότερο μέχρι τρία έτη από τη
συγκρότηση

του

διοικητικού

συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., ο Οργανισμός
ασκεί την αρμοδιότητα της εκπόνησης
των

προγραμμάτων

αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης, που ασκεί
σήμερα ο Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
6. Από τη συγκρότηση του διοικητικού
συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π., καταργείται ο
Ο.Ε.Ε.Κ. και λήγει αζημίως για το
Δημόσιο η θητεία του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και των μελών του
διοικητικού συμβουλίου του.
Οι δόκιμοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι,
καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρονται στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
προσωρινές

και

καταλαμβάνουν

θέσεις,

οι

οποίες

καταργούνται με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας

των

επόμενων

παραγράφων.
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων μεταφέρονται και οι
πόροι του τακτικού προϋπολογισμού
που καλύπτουν τη μισθοδοσία του
παραπάνω

μεταφερόμενου

προσωπικού, το οποίο διατηρεί το
μισθολογικό του καθεστώς έως την
ολοκλήρωση της ίδιας διαδικασίας.
7. Οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην
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προηγούμενη

παράγραφο

ύστερα

αίτηση

από

μπορεί,

τους,

που

υποβάλλεται

στη

Διεύθυνση

Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε
προθεσμία ενός μήνα από την έγκριση
του οργανισμού του Ε.Ο.Π.Π., να
ενταχθούν οριστικά στις προβλεπόμενες
οργανικές θέσεις του Ε.Ο.Π.Π. με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η
απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π., η οποία διατυπώνεται μετά
από αξιολόγηση και επιλογή με βάση τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υπαλλήλων και τις απαιτήσεις κάθε
θέσης.
Οι πόροι του τακτικού προϋπολογισμού
που καλύπτουν τη μισθοδοσία του
προσωπικού που εντάσσεται σύμφωνα
με

την

παρούσα

παράγραφο

μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Π..
8. Οι υπάλληλοι που δεν θα ενταχθούν
κατά

τα

ανωτέρω

στον

Ε.Ο.Π.Π.

μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία
Δια Βίου Μάθησης και στις λοιπές
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
με

απόφαση

Εσωτερικών,

των

Υπουργών

Αποκέντρωσης

Ηλεκτρονικής

και

Διακυβέρνησης,

Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης

και

Θρησκευμάτων.

Η

απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς γνώμη
των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων,
ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων η
οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση
Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
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του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
της προηγούμενης παραγράφου, η
οποία διαπιστώνεται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π..
Για τη μετάταξη λαμβάνονται υπόψη οι
προτιμήσεις των υπαλλήλων ως προς
την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να
μεταταχθούν, οι οποίες δηλώνονται με
την αίτηση τους.
Οι

υπάλληλοι

που

μετατάσσονται

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου
οργανικές
υπάρχουν,

καταλαμβάνουν

θέσεις

ή,

εφόσον

προσωποπαγείς

συνιστώνται

με

την

κενές
δεν
που

απόφαση

μετάταξης, της αντίστοιχης υπηρεσίας,
στην οποία μεταφέρονται οι πόροι του
τακτικού

προϋπολογισμού

που

καλύπτουν τη μισθοδοσία τους.
9. Οι υπάλληλοι των προηγούμενων
παραγράφων, μετά την οριστική ένταξη
τους στον Ε.Ο.Π.Π. ή τη μετάταξη τους
σε άλλον φορέα, διέπονται από το
υπηρεσιακό καθεστώς των υπαλλήλων
αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων
του φορέα αυτού.
Οι

υπάλληλοι

εξακολουθούν

να

διέπονται από το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο
υπάγονταν πριν την έναρξη εφαρμογής
των διατάξεων του παρόντος νόμου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις
διατάξεις της παραγράφου 17 του
άρθρου 4 του ν. 3513/2006, εκτός αν με

110

αίτηση τους επιλέξουν την υπαγωγή
τους στο καθεστώς του νέου φορέα.
10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με
απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. από την
κατάργηση του μεταφέρονται στον
Ε.Ο.Π.Π.

και

υπηρετούν

εξακολουθούν

με

απόσπαση

να
στον

οργανισμό αυτόν.
11. Οι δικηγόροι που απασχολούνται με
σχέση έμμισθης εντολής στον Ο.Ε.Ε.Κ.
μπορεί να μεταφερθούν με την ίδια
σχέση απασχόλησης στον Ε.Ο.Π.Π.,
ύστερα

από

αίτηση

τους

που

υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός
μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ..
12. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.
λύονται αζημίως για το Δημόσιο οι
συμβάσεις των ειδικών συμβούλων και
ειδικών

συνεργατών

που

απασχολούνται στον Οργανισμό για την
επικουρία του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του.
13. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., η
περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο
εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα,
στον Ε.Ο.Π.Π., με την επιφύλαξη των
κείμενων διατάξεων περί δωρεών,
κληρονομιών

και

κληροδοσιών,

ο

οποίος έχει στο εξής την αποκλειστική
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων αυτών και την ευθύνη για τη
διαφύλαξη και τη διαχείριση του
υπάρχοντος αρχείου. Το διοικητικό
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συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π., μέσα σε
προθεσμία τεσσάρων μηνών από την
κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., υποχρεούται
στη διενέργεια απογραφής όλων των
κινητών και ακινήτων που κατά τις
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
περιέρχονται

στην

κυριότητα

του

Οργανισμού. Η έκθεση απογραφής
εγκρίνεται με
Γραμματέα

πράξη του

Δια

Βίου

Γενικού

Μάθησης.

Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης,
που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά
κυριότητα από τον Ε.Ο.Π.Π. ακίνητα,
καθώς και τα λοιπά εμπράγματα
δικαιώματα επί ακινήτων, με την
περίληψη που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ.
533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα
οικεία

βιβλία

μεταγραφών

του

αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως
ατελώς

πραγματοποιούνται

απαιτούμενες

οι

κτηματολογικές

εγγραφές.
Ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν τα
δίδακτρα

που

καταβλήθηκαν

στον

Ο.Ε.Ε.Κ. από τους καταρτιζόμενους των
δημόσιων

Ι.Ε.Κ.

Υπουργείου

αρμοδιότητας

Παιδείας,

Δια

του
Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων για το
φθινοπωρινό
κατάρτισης

εξάμηνο

του

2010-2011

έτους
και

μεταφέρονται, κατά τα ανωτέρω, στον
Ε.Ο.Π.Π. μπορεί, με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, να μεταφερθούν
στη

Γενική

Γραμματεία

Διά

Βίου

Μάθησης για τις ανάγκες λειτουργίας
των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του
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Υπουργείου

Παιδείας,

Δια

Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού καθορίζονται τα θέματα
μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης
του υπάρχοντος αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ.
και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα
14. Οι εν γένει οικονομικές απαιτήσεις
και

υποχρεώσεις

του

Ο.Ε.Ε.Κ.

μεταφέρονται από την κατάργηση του
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης

και

Θρησκευμάτων.

Το

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων υπεισέρχεται στις
εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού.
Κατά τα λοιπά για τους σχολικούς
συμβούλους

της

παρούσας

παραγράφου, έχουν εφαρμογή όλες οι
κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς
συμβούλους του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 εφαρμόζεται από την
κατάργηση

του

οργάνωση,

τη

Ο.Ε.Ε.Κ.
λειτουργία

Για
και

την
τη

διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την
παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
επαγγελματικής

κατάρτισης,

το

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, εκπροσωπούμενο
από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου
Μάθησης,

μπορεί

προγραμματική

να

σύμβαση

συνάπτει
κατά

το

άρθρο 21 με τους φορείς διοίκησης της
δια βίου μάθησης, με χρονική διάρκεια
έως την 30.6.2011. Εναλλακτικά, ο
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Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης
με απόφαση του μπορεί να αναθέσει
στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. την οργάνωση, λειτουργία
και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ.
και

την

παροχή

των

αντίστοιχων

υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης
από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. έως την
30.6.2011. Η διάταξη της παραγράφου 3
του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την
1.72011. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να
παραταθούν με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
16. Όπου στις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας προβλέπεται η συμμετοχή
εκπροσώπων του Ο.Ε.Ε.Κ. σε όργανα και
επιτροπές του δημόσιου τομέα, από την
κατάργηση του οργανισμού αυτού
συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ο.Π.Π..
17.

Όπου

στις

διατάξεις

των

παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 και
των άρθρων 13 και 21 του π.δ. 208/2002
(ΦΕΚ 194 Α`), όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 337/ 2003 (ΦΕΚ 291 Α`),
αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται εφεξής η
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
και όπου στις διατάξεις του άρθρου 1
και των παραγράφων 5, 6, 7 και 9 του
άρθρου 5 του ίδιου διατάγματος
αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ., νοείται από την
κατάργηση του οργανισμού αυτού ο
Ε.Ο.Π.Π..
18.

Όπου στις διατάξεις της

Α25081/1.12.2005
Υπουργών
Διοίκησης

απόφασης

Εσωτερικών,
και

των

Δημόσιας

Αποκέντρωσης

και

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
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(ΦΕΚ 1720 Β`) αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ.,
από την κατάργηση του οργανισμού
αυτού νοείται ο Ε.Ο.Π.Π..
19.

Καταργούνται οι διατάξεις του

άρθρου 11 του ν. 3191/2003. Οι
υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί για
τη στελέχωση της Μονάδας Διοίκησης
Έργου της παραγράφου 9 του ίδιου
άρθρου, με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα

της

μεταφέρονται

στον

Ε.Κ.Ε.Π.

στο

και

Κυβερνήσεως,
Ε.Ο.Π.Π.,
Ι.Δ.ΕΚ.

στο

Ε.

και

καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις
που αντιστοιχούν στον κλάδο ή την
ειδικότητα τους.
20. Η διαδικασία πιστοποίησης που
καθορίζεται με την απόφαση της
παραγράφου

4

του

άρθρου

19

εφαρμόζεται από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. μέχρι τη
συγκρότηση και εφαρμογή του Εθνικού
Πλαισίου

Προσόντων.

Μετά

τη

συγκρότηση και εφαρμογή του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων, εφαρμόζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία που
προβλέπει το Πλαίσιο αυτό για τα
προσόντα του εκπαιδευτή ενηλίκων.
21. Μέχρι τις 31.12.2012, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και των
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,

ενοποιούνται

τα

λειτουργούντα μητρώα εκπαιδευτών.
22. α) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.
και έως την έκδοση του προεδρικού
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διατάγματος, που προβλέπεται στην
περίπτωση β`της παραγράφου 4 του
άρθρου

16,

Συμβουλευτικές

οι

Τριμερείς

Επιτροπές

που

προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 2 της 121/25.5.1992 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 371 Β`), όπως
ισχύει, συγκροτούνται με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.
και

λειτουργούν

αποκλειστικά

ως

Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 12 του
άρθρου

1

της

2026354/4115/0022/9.5.1996
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και

Εθνικής

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 509 Β`). Όπου στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 της 121/25.5.1992 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων αναφέρεται ο Ο.Ε.Ε.Κ.,
από την κατάργηση του Οργανισμού
αυτού νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.
β) Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.: αα)
όπου

στις

διατάξεις

της

2026354/4115/0022/9.5.1996
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και

Εθνικής

Θρησκευμάτων

Παιδείας
αναφέρεται

και
ο

Οργανισμός αυτός, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.
και ββ) όπου από τις ίδιες διατάξεις
προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων
του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως οργάνων, στελεχών,
υπαλλήλων

ή

συνεργατών

του

Οργανισμού, σε επιτροπές ή ομάδες
εργασίας, από την κατάργηση του
Ο.Ε.Ε.Κ.

116

νοείται

η

συμμετοχή

εκπροσώπων του Ε.Ο.Π.Π., οι οποίοι
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου του.
23. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.,
όπου στις κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις
αναφέρονται υπηρεσιακές μονάδες ή
όργανα του Ο.Ε.Ε.Κ., νοούνται οι
υπηρεσιακές

μονάδες

ή

όργανα,

αντίστοιχα, των φορέων που ασκούν τις
σχετικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου. Με
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των
φορέων αυτών ορίζονται οι ανωτέρω
υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα.
24. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ.,
αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και
εκκαθάριση

των

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του
Επιχειρησιακού

Προγράμματος

"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του
Ε.Σ.Π.Α., στις οποίες ο Ο.Ε.Ε.Κ. ήταν
φορέας

υλοποίησης,

ορίζεται

το

Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο υποκαθίσταται στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
απορρέουν από τις πράξεις αυτές.»
Άρθρο 25
Το άρθρο 23 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) Άρθρο 23
τροποποιείται και διαμορφώνεται
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες

ως εξής:

απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού
«Άρθρο 23

ασφαλιστικής ενημερότητας

Πράξεις και συναλλαγές για τις Η

προσκόμιση

αποδεικτικού

οποίες απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται
αποδεικτικού

ασφαλιστικής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

ενημερότητας

117

α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων
α) Για την είσπραξη εκκαθαρισμένων πληρωμής από το Δημόσιο και τους
απαιτήσεων ή την εξόφληση τίτλων
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
πληρωμής από το Δημόσιο και τους καθορίζονται από την εκάστοτε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από
όπως καθορίζονται από την εκάστοτε αυτούς που ενεργούν πληρωμές με
ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον
αυτούς που ενεργούν πληρωμές με το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή
εντολή

ή

εξουσιοδότησή

τους, της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης
εφόσον το ακαθάριστο ποσό του υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000)
κάθε

τίτλου

εκκαθαρισμένης

ή

της

κάθε ευρώ.
απαίτησης

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της
ευρώ.

παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν.

1846/1951 (Α΄ 179) εξακολουθούν να
Οι διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 5 εφαρμόζονται,
όπου
απαιτείται
του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ αποδεικτικό
ασφαλιστικής
179)

να ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. Το
εφαρμόζονται, όπου απαιτείται
αποδεικτικό
ασφαλιστικής
αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζεται από τον
ενημερότητας, ανεξαρτήτως ποσού. δικαιούχο στους διενεργούντες την
Το

εξακολουθούν

αποδεικτικό

ασφαλιστικής πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου,
ενημερότητας προσκομίζεται από κατά την πληρωμή ή την εξόφλησή του.
τον δικαιούχο στους διενεργούντες
την πληρωμή ή την εξόφληση του β) Για τη σύναψη και την ανανέωση
τίτλου, κατά την πληρωμή ή την συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και
εξόφλησή του.

χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και

λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό
β) Για τη σύναψη και την ανανέωση άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, με
συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και την επιφύλαξη του άρθρου 27 του
χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και παρόντος. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής
λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για ποσό ενημερότητας προσκομίζεται από τον
άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα ή στο
με την επιφύλαξη του άρθρου 27. Το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύναψη ή
αποδεικτικό
ασφαλιστικής ανανέωση της δανειακής σύμβασης και
ενημερότητας προσκομίζεται από κατά την εκτέλεση αυτής από τον
τον αντισυμβαλλόμενο στην τράπεζα εισπράττοντα.
ή στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη
σύναψη ή ανανέωση της δανειακής
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σύμβασης και κατά την εκτέλεση
αυτής από τον εισπράττοντα.
γ)

Γ

ια

τη

ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή

συμμετοχή

σε

διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης
δημοσίων έργων ή προμηθειών από
τον δημόσιο τομέα, προσκομίζεται η
βεβαίωση του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, από τον υπόχρεο στην
υπηρεσία

που

υποβάλλεται

η

προσφορά.

κοινοπραξία
ομόρρυθμη,

ή

ως

εταίρος

ετερόρρυθμη

σε
ή

περιορισμένης ευθύνης εταιρεία,
από τον συμμετέχοντα.

Αμειβόμενων

Αθλητών

(ΤΑΑ) και τις Αθλητικές Ανώνυμες
Εταιρείες (ΑΑΕ). Το αποδεικτικό
ασφαλιστικής

ενημερότητας

προσκομίζεται από το ΤΑΑ ή την ΑΑΕ
Επιτροπή

Επαγγελματικού

Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο
93 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

εκάστοτε

ισχύουσα νομοθεσία. Το

αποδεικτικό

ασφαλιστικής

ενημερότητας προσκομίζεται από τον
υπόχρεο

στην

υπηρεσία

που

υποβάλλεται η προσφορά.

λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή
από

τον

κοινοπραξία

ή

ομόρρυθμη,

ως

εταίρος

ετερόρρυθμη

σε
ή

περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από
τον συμμετέχοντα.

πωλητή,

Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ)
και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες
(ΑΑΕ). Το αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας προσκομίζεται από το
ΤΑΑ

ή

την

ΑΑΕ

στην

Επιτροπή

Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 93 του Ν. 2725/1999 (Α΄
121).
στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω

στ) Για τη μεταβίβαση ακινήτων
δωρεάς

όπως αυτός καθορίζεται από την

ε) Για την απόκτηση αθλητή από

ε) Για την απόκτηση αθλητή από

στην

προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα,

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε

δ) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε

Τμήματα

γ) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς

τον

παρέχοντα τη γονική παροχή ή
δωρεά, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη
του άρθρου 25, εφόσον είναι ή ήταν:
αα) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε
μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου,
αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία,

πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς
από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη
γονική παροχή ή δωρεά, αντίστοιχα, με
την επιφύλαξη του άρθρου 25, εφόσον
είναι ή ήταν:
αα)

Φυσικό

πρόσωπο

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή
νομικό

πρόσωπο

οποιασδήποτε

μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου,
αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία,
συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, καθώς
και κοινοπραξία.
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υποκείμενο

συμμετοχική ή αφανής εταιρεία,
καθώς και κοινοπραξία.

εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας,
ομόρρυθμο

μέλος

εταιρείας,

διαχειριστής

ετερόρρυθμης

Ι.Κ.Ε,

Ε.Π.Ε.,

διευθύνων

σύμβουλος, διευθυντής που ασκεί ή
ασκούσε

διοίκηση

σε

Α.Ε.,

διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων
σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης
συνεταιρισμών,

διευθυντής,

διαχειριστής
εντεταλμένος

και

γενικά

στη

διοίκηση

δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής
επιχείρησης

και

εκμετάλλευσης

κερδοσκοπικού
ανεξάρτητα

χαρακτήρα,

αν

είναι

νομικό

πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης
και

αλλοδαπού

εγκατεστημένων

οργανισμού
στην

Ελλάδα,

ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε
κάθε είδους ιδρύματα.
γγ)

Υποκείμενο

καταβολής
εισφορών

οικοδομικών έργων, οι άδειες των
εκδόθηκαν

τελευταίας
σύνταξη

εντός

εικοσαετίας
της

κοινοπραξίας,
ομόρρυθμης

αστικής
εταιρείας,

ομόρρυθμο

μέλος

ετερόρρυθμης

εταιρείας,

διαχειριστής

Ε.Π.Ε.,

διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής που
ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε.,
διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων
σύμβουλος συνεταιρισμού ή ένωσης
συνεταιρισμών,

διευθυντής,

διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος
στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και
κοινοτικής

επιχείρησης

εκμετάλλευσης

και

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό
πρόσωπο αλλοδαπής επιχείρησης και
αλλοδαπού

οργανισμού

εγκατεστημένων

στην

Ελλάδα,

ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε
κάθε είδους ιδρύματα.
γγ)

Υποκείμενο

καταβολής

ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών
έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν
εντός της τελευταίας εικοσαετίας από τη

ασφαλιστικών
οποίων

Μέλος

εταιρείας,

ββ) Μέλος κοινοπραξίας, αστικής

διαχειριστής

ββ)

της

από

τη

σχετικής

συμβολαιογραφικής πράξης.

σύνταξη

της

σχετικής

συμβολαιογραφικής πράξης.
ζ)

Για

τη

σύσταση

εμπράγματου

δικαιώματος επί ακινήτου από τον
παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με
την επιφύλαξη του άρθρου 25. Για τη
σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου,
του

ΕΦΚΑ

και

του

ΕΤΕΑΕΠ

δεν

απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ζ) Για τη σύσταση εμπράγματου ενημερότητας.
δικαιώματος επί ακινήτου από τον
παρέχοντα

το

εμπράγματο
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δικαίωμα, με την επιφύλαξη του
άρθρου

25.

Για

τη

σύσταση

υποθήκης υπέρ του Δημοσίου και
του του e-ΕΦΚΑ δεν απαιτείται
αποδεικτικό

ασφαλιστικής

ενημερότητας.
η)

Για

τη

μεταβίβαση
επαγγελματικών

αυτοκινήτων,

μηχανοκίνητων

θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε
μέτρων,

ανεμοπτέρων,

ελικοπτέρων,
αεροσκαφών

και

επαγγελματικών σκαφών αλιείας
από τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη
μεταβίβαση

οχημάτων

χρήσης,

το

ασφαλιστικής

δημοσίας

αποδεικτικό
ενημερότητας

προσκομίζεται με την επιφύλαξη των
παρ. 5 έως 7 του άρθρου 19 του ν.
4530/2018 (Α΄ 40) και του άρθρου 26
του παρόντος νόμου.

δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού
έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις
επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωσης
σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016. Δεν επιτρέπεται στις
υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων
κοινοτήτων,

των

νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου ή
δημοσίων

μηχανοκίνητων

αυτοκινήτων,
θαλασσίων

σκαφών

άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων,
ανεμοπτέρων,

αεροσκαφών

και

επιχειρήσεων

και

οργανισμών, που προβλέπονται από
το άρθρο 12 του π.δ. 178/2000 (Α΄
165), η θεώρηση ή έγκριση μελετών,
προϋπολογισμών,

τον μεταβιβάζοντα. Ειδικά για τη
μεταβίβαση

οχημάτων

δημοσίας

χρήσης, το αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας προσκομίζεται με την
επιφύλαξη των παραγράφων 5 έως 7
του άρθρου 19 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 40)
και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε
δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού
έργου, απαιτείται η προσκόμιση στις
επιτροπές δημοπρασίας αποδεικτικού
ασφαλιστικής
επιτρέπεται

ενημερότητας.
στις

υπηρεσίες

Δεν
του

Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων,
των νομικών προσώπων δημοσίου

θ) Για να γίνει δεκτός εργολήπτης σε

και

επαγγελματικών

επαγγελματικών σκαφών αλιείας από

μεταχειρισμένων

(5)

η) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων

εκθέσεων,

γνωματεύσεων, που εκδίδονται από
μετόχους του Ταμείου, αν δεν
προσαχθεί η κατά το προηγούμενο
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δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών, που προβλέπονται από το
άρθρο 12 του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165), η
θεώρηση

ή

έγκριση

προϋπολογισμών,

μελετών,
εκθέσεων,

γνωματεύσεων, που εκδίδονται από
μετόχους

του

Ταμείου,

αν

δεν

προσαχθεί το κατά το προηγούμενο
εδάφιο

αποδεικτικό

ενημερότητας.»

ασφαλιστικής

εδάφιο

βεβαίωση

ασφαλιστικής

ενημερότητας.
ι) σε περίπτωση προσυμφώνου
μεταβίβασης

ποσοστών

εξ

αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο
εργολαβικής σύμβασης με την οποία
αναλαμβάνεται

η

ανέγερση

πολυκατοικίας με αντιπαροχή, ο
οικοπεδούχος

υποχρεούται

προσκομίζει

να

αποδεικτικό

ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο
κατά

τη

σύνταξη

του

συμβολαιογραφικού προσυμφώνου
με τον εργολάβο. Στη συνέχεια, ο
οικοπεδούχος απαλλάσσεται από
την

υποχρέωση

αποδεικτικού

προσκόμισης
ασφαλιστικής

ενημερότητας κατά τη μεταβίβαση
ποσοστών επί του οικοπέδου σε
τρίτον,

εφόσον

μεταβιβαστική

κατά

τη

δικαιοπραξία

συμβάλλεται και ο εργολάβος. Στην
περίπτωση αυτή το αποδεικτικό
ενημερότητας προσκομίζεται από
τον εργολάβο.
ια) για τη δρομολόγηση πλοίου
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 περ. α΄
και 7 του ν. 2932/2001 (Α’ 145).»
Άρθρο 26
Η υποπερ. ββ της περ. ε της παρ. 2
του άρθρου 24 του ν. 4611/2019
(Α’73) τροποποιείται και το άρθρο 24
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24

Άρθρο 24
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Προϋποθέσεις

χορήγησης Προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού

αποδεικτικού

ασφαλιστικής ασφαλιστικής ενημερότητας

ενημερότητας
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας απαιτείται
ασφαλιστικής
απαιτείται

ο

ενημερότητας ο αιτών να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.
αιτών

να

είναι

ασφαλιστικά ενήμερος.
2.

ενήμεροι 2. Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

Ασφαλιστικά

θεωρούνται:
α) Φυσικά πρόσωπα υποκείμενα
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
τα οποία:
αα)

α)

Φυσικά

καταβολής

πρόσωπα
ασφαλιστικών

υποκείμενα
εισφορών

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα
οποία:

δεν

έχουν

ληξιπρόθεσμες

ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για
την περίοδο έως 31.12.2016 και από αα)
δεν
έχουν
ληξιπρόθεσμες
1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στον ΕΦΚΑ για
οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας την περίοδο έως 31.12.2016 και από
εκκαθάρισης

των

ασφαλιστικών 1.1.2017 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες
εισφορών και της οριστικοποίησης οφειλές, μετά το πέρας της ετήσιας
της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, εκκαθάρισης
των
ασφαλιστικών
και παράλληλα καταβάλλουν, για το εισφορών και της οριστικοποίησης της
τρέχον
έτος
χορήγησης
του ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής, και
αποδεικτικού ενημερότητας, το ποσό παράλληλα καταβάλλουν, για το τρέχον
που

αντιστοιχεί

στην

κατά έτος χορήγησης του αποδεικτικού
περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση ενημερότητας, το ποσό που αντιστοιχεί
υπολογισμού των εισφορών, και
ββ)

δεν

οφειλές

έχουν
στο

στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία

ληξιπρόθεσμες
Ενιαίο

βάση υπολογισμού των εισφορών, και

Ταμείο

Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και στον Ενιαίο ββ) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δημοσιογραφικό
Οργανισμό στο ΕΤΕΑΕΠ και στον ΕΔΟΕΑΠ.
Επικουρικής

Ασφάλισης

και

Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).
β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την
ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού
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β) Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την
ημερομηνία

έκδοσης

αποδεικτικού

του

ασφαλιστικής

ενημερότητας,

δεν

έχουν

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον

ασφαλιστικής ενημερότητας, δεν έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ
και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ και έχουν
υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΔΟΕΑΠ
και έχουν υποβάλει τις απαιτητές
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων του
δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από την

γ) Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι έργων
του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται
από

την

εκάστοτε

ισχύουσα

νομοθεσία, καθώς και αυτοί που
ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με
εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο
πάνω, που δεν οφείλουν εισφορές

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς
και αυτών που ενεργούν κάθε φορά
πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση
των πιο πάνω, που δεν οφείλουν
εισφορές από το έργο, για το οποίο
χορηγείται

το

αποδεικτικό

ή

ως

εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

από το έργο, για το οποίο χορηγείται
το αποδεικτικό ή ως εργοδότες στον
ΕΦΚΑ.
δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών
είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν
οικοδομικών και τεχνικών έργων και οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το
δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ έργο, για το οποίο χορηγείται το
από το έργο, για το οποίο χορηγείται αποδεικτικό.
το αποδεικτικό.
ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων
έχουν ε) Τα πρόσωπα των προηγούμενων
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, περιπτώσεων, εφόσον έχουν υπαχθεί σε
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με τις
περιπτώσεων,

εφόσον

διατάξεις, και τηρούνται οι όροι της. εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ως άνω τηρούνται οι όροι της. Ειδικότερα, σε
ό,τι αφορά τις ως άνω οφειλές:

οφειλές:
αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που
είναι

υπόχρεα

ασφαλιστικών

καταβολής
εισφορών,

λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές
οφειλές, καθώς και οφειλές για τις
οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει
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αα) Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι
υπόχρεα
εισφορών,

καταβολής

ασφαλιστικών

λαμβάνονται

υπόψη

οι

ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές

ευθύνη για την εξόφλησή τους από για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει
τυχόν

εργοδοτικές

υποχρεώσεις, ευθύνη για την εξόφλησή τους από

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. τυχόν

εργοδοτικές

υποχρεώσεις,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ββ)

Για

τα

νομικά

πρόσωπα

λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους
από

τυχόν

εργοδοτικές
ββ)

υποχρεώσεις.»

Για

τα

νομικά

πρόσωπα

λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους
από τυχόν εργοδοτικές υποχρεώσεις,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρίες,
λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές
τους

από

τυχόν

εργοδοτικές

υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των
φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Άρθρο 27
Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
4611/2019 προστίθεται περ. γ και το
άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:
Άρθρο 25

«Άρθρο 25

ασφαλιστικής
ασφαλιστικής Αποδεικτικό
ενημερότητας
για
μεταβίβαση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου
ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
Αποδεικτικό

δικαιώματος
1.

Ειδικά

για

τη

μεταβίβαση

ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
επ` αυτού, ισχύουν οι ακόλουθοι
όροι:

1. Ειδικά για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ
επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση
εμπράγματου δικαιώματος επ΄ αυτού,
ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή
και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και
χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το τηρούνται οι όροι της ρύθμισης,
ΕΤΕΑΕΠ αποδεικτικό ασφαλιστικής χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
ενημερότητας, εφόσον η οφειλή αποδεικτικό
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ασφαλιστικής

είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι
τους όρους που ορίζει η απόφαση διασφαλισμένη

σύμφωνα

με

τους

της παρ. 1 του άρθρου 29. Η οφειλή όρους που ορίζει η απόφαση της
θεωρείται
όταν

διασφαλισμένη

παρέχεται

ασφάλεια

σε

ιδίως παραγράφου 1 του άρθρου 29. Η οφειλή

εμπράγματη θεωρείται διασφαλισμένη ιδίως όταν
άλλο

ακίνητο παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε

κυριότητας του οφειλέτη ή όταν άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή
προσκομίζεται εγγυητική επιστολή όταν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή
πιστωτικού

ιδρύματος

ισόποσης πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας.

αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι
διασφαλισμένη, χορηγείται από τον Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
οφειλής,

που

υπέχει

θέση

βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση

ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον
τον όρο της παρακράτησης από το όρο της παρακράτησης από το τίμημα
τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.
οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ
και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οφειλής, που
είναι ρυθμισμένη, χορηγείται από
θέση
ασφαλιστικής
τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση υπέχει
θέση ενημερότητας προς τον σκοπό της
ασφαλιστικής ενημερότητας προς μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο
τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον παρακράτησης του ποσού της οφειλής
από το τίμημα και απόδοσής του στον
επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του
ποσού της οφειλής από το τίμημα και οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.
οφειλής,

που

υπέχει

απόδοσής του στον οικείο φορέα
από τον συμβολαιογράφο.

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω
χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται

γ) Στις περιπτώσεις που το ποσό από οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται
τη μεταβίβαση ακινήτου δεν από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση
υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας ασφαλιστικής ενημερότητας προς το
αυτού και δεν επαρκεί για την σκοπό της μεταβίβασης ή της
ολοσχερή

εξόφληση

αναγραφόμενου

ποσού

εφόσον
του παραχώρησης,
στις ισόποση διασφάλισή της.

βεβαιώσεις οφειλής προς τη ΔΟΥ και
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,
από

αυτό

συμμέτρως

οι

ικανοποιούνται
απαιτήσεις

της

Φορολογικής Διοίκησης από φόρο
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υπάρχει

προστιθέμενης

αξίας,

παρακρατούμενους

και

επιρριπτόμενους φόρους με τις
απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ.
Εφόσον

ικανοποιηθούν

οι

απαιτήσεις της παρ. 1 και υφίστανται
επιπλέον οφειλές στο Δημόσιο και
στους ΟΤΑ, αυτές ικανοποιούνται
συμμέτρως από το εναπομείναν
τίμημα.
2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω
χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται
οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται
από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
βεβαίωση

ασφαλιστικής

ενημερότητας προς το σκοπό της
μεταβίβασης ή της παραχώρησης,
εφόσον

υπάρχει

ισόποση

διασφάλισή της».
Άρθρο 28
Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43) προστίθενται στο
πρώτο εδάφιο, στον έκτο στίχο, οι
λέξεις «και της αίτησης απονομής
εφάπαξ παροχής». Στον έκτο στίχο
αντικαθίσταται η λέξη «της» με τη
λέξη «τους». Στο τρίτο εδάφιο στον
πέμπτο στίχο προστίθενται οι λέξεις
«και απόφασης εφάπαξ παροχής.»
και η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.
4670/2020 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του «3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του
Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων των
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α.,
Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και
Ατομικής

και

Υπηρεσιακής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το
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Κατάστασης
αποτελεί

(ΔΑΥΚ),

προϋπόθεση

το

οποίο οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την

για

την οριστική

παραλαβή

της

αίτησης

οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και την έναρξη της
συνταξιοδότησης και της αίτησης επεξεργασίας της.
απονομής εφάπαξ παροχής και την
έναρξη της επεξεργασίας τους.
συμπληρώνεται Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο από τον αρμόδιο υπάλληλο της
υπάλληλο της υπηρεσίας από την υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο
Το

ΔΑΥΚ

οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει
οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία
στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του
Δημοσίου.
προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του
στο

ΔΑΥΚ

και

τα

Δημοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον
κατά περίπτωση προϊστάμενο του
αρμόδιου

υπαλλήλου.

Κατόπιν

οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν
απαιτείται

καμία

επιπλέον

επιβεβαίωση των δεδομένων από
φυσικά παραστατικά για την έκδοση
συνταξιοδοτικής

απόφασης

και

Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά
περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου
υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης
του

ΔΑΥΚ,

δεν

απαιτείται

καμία

επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων
από φυσικά παραστατικά για την
έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.»

απόφασης εφάπαξ παροχής.».
Άρθρο 29
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 4670/2020 προστίθεται νέο
εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται
ως εξής:
«3. Για την πληρωμή των εξόδων «3. Για την πληρωμή των εξόδων
κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει
αίτηση,
κατόπιν
κατόπιν ηλεκτρονική
ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του
του
e-Ε.Φ.Κ.Α.,
στην
οποία e-Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία συμπληρώνονται
ηλεκτρονική

αίτηση,

συμπληρώνονται
Αριθμός

ο ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο

ενδεικτικά

Μητρώου

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
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Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο
αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την
ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του
τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
του

πιστοποιητικού

εγγυτέρων Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή

συγγενών.

Οι

επιχειρήσεις

τελούν

την

τελετή

που για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους
για του

e-Ε.Φ.Κ.Α.

υποχρεούνται

στην

ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς
e-Ε.Φ.Κ.Α.

υποχρεούνται

στην τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν

έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον
προς τους δικαιούχους, το οποίο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.»
αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος
κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του eΕ.Φ.Κ.Α.

Η

πληρωμή

πραγματοποιείται
αναγραφόμενου

βάσει
στο

του

τιμολόγιο

ποσού και μέχρι το ύψος που
προβλέπεται

στις

καταστατικές

διατάξεις των επιμέρους φορέων,
μέχρι την έκδοση του Ενιαίου
Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών
του

e-

Ε.Φ.Κ.Α.

Η

παρούσα

υπερισχύει κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης.».
Άρθρο 30
H παρ. 4Α του άρθρου 12 του ν.
4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως
εξής:
«4Α.Το ποσό της σύνταξης των «4.Α. Το ποσό της σύνταξης των
ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί
ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται
επί του ποσού της σύνταξης που του ποσού της σύνταξης που δικαιούται
δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος
θανών σύζυγος και επιμερίζεται ως και επιμερίζεται ως εξής:
εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό

α) Για τον επιζώντα σύζυγο σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) της
ποσοστό 50% και από 17.5.2019 σε σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά
την απονομή της σύνταξης γήρατος του
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ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) θανόντος,

αυτή

περιορίζεται

ως

της σύνταξης. Εάν ο γάμος έλαβε ακολούθως:
χώρα

μετά

την

απονομή

της

σύνταξης γήρατος του θανόντος,
αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του
αποβιώσαντος και του συζύγου του,
αφαιρουμένου του διαστήματος του

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα
αποβιώσαντος και του συζύγου του, έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου,
αφαιρουμένου του διαστήματος του υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος
γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:
δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος
συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό
έτος διαφοράς, μείωση που έτος. 2% για τα έτη από το 21ο έως και
το 25ο έτος.

καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό
έτος. 4% για τα έτη από το 31ο έως και
20ό έτος.
το 35ο έτος. 5% για τα έτη από το 36ο
2% για τα έτη από το 21ο έως και το και άνω.
25ο έτος.
β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο γάμος
3% για τα έτη από το 26ο έως και το είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση
30ό έτος.

του με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο
4% για τα έτη από το 31ο έως και το χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά
35ο έτος.
75% για χήρο και 25% για διαζευγμένο.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του
δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό

β) Για τον διαζευγμένο, εφόσον ο πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου,
γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο
έως τη λύση του με αμετάκλητη χήρος μειώνεται κατά 1% στο χήρο και
δικαστική απόφαση, το ποσό αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον
Προκειμένου
περί
σύνταξης που δικαιούται ο χήρος διαζευγμένο.
επιζών σύζυγος επιμερίζεται κατά έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον των
για τριάντα πέντε (35) ετών έως τη λύση του
διαζευγμένο. Για κάθε έτος εγγάμου κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης
75%

για

χήρο

και

25%

βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται
μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος κατά 50% στο χήρο και 50% στον
διάρκειας του γάμου, το ποσοστό διαζευγμένο. Εάν ο θανών δεν
σύνταξης που δικαιούται ο χήρος καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος
μειώνεται κατά 1% στο χήρο και δικαιούται
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το

αυτό

ποσοστό

του

αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της
διαζευγμένο.

Προκειμένου

περί σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. Σε

έγγαμου βίου που διήρκησε πλέον περίπτωση περισσοτέρων του ενός
των τριάντα πέντε (35) ετών έως τη δικαιούχων

διαζευγμένων

το

λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα
σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας
επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου
50% στον διαζευγμένο. Εάν ο θανών μεταξύ αυτών.
δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγμένος
δικαιούται το αυτό ποσοστό του γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της
διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί
σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος. ορφανό και από τους δύο γονείς, το
παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται,
Σε περίπτωση περισσοτέρων του
ενός δικαιούχων διαζευγμένων το εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται
αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά σύνταξη και από τους δύο γονείς, οπότε
τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης
κύριας και επικουρικής επιμερίζεται δεν διπλασιάζεται.»
εξίσου μεταξύ αυτών.
γ) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της
σύνταξης. Εάν πρόκειται για παιδί
ορφανό και από τους δύο γονείς
(αμφοτεροπλεύρως

ορφανό),

το

ποσοστό διπλασιάζεται για κάθε
σύνταξη».

Άρθρο 31 παρ. 1
Στο προτελευταίο εδάφιο της περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
169/2007 (Α’210), προστίθενται οι
λέξεις «ή πάσχουν από κυστική
ίνωση

ή

μόνιμη

ορθοκυστική

διαταραχή,» και η παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ. 169/2007 διαμορφώνεται
ως εξής:
«1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος «1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που
που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το
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το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς
ειδικούς

πόρους

δικαιούται

σε πόρους δικαιούται σε ισόβια σύνταξη

ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο από το Δημόσιο Ταμείο: (`Αρθρο 1 παρ.
Ταμείο:
α)

1 Α.Ν 1854/51 )

Αν

απομακρυνθεί

οποιονδήποτε

τρόπο

από

με

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε

την τρόπο από την υπηρεσία και έχει

υπηρεσία και έχει εικοσιπενταετή εικοσιπενταετή
πλήρη

πραγματική

πλήρη

πραγματική

συντάξιμη συντάξιμη υπηρεσία. (Αρθρο 1 παρ. 1

υπηρεσία.

περ. ά εδ. πρώτο Α.Ν. 1854/51)

Κατ` εξαίρεση για τους υπαλλήλους Κατ` εξαίρεση για τους υπαλλήλους που
που έχουν τουλάχιστον τρία (3) έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η
παιδιά

αρκεί

η

συμπλήρωση συμπλήρωση

εικοσαετούς

εικοσαετούς πλήρους πραγματικής πραγματικής

συντάξιμης

πλήρους
υπηρεσίας

συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 η οποία
Δεκεμβρίου 2010 η οποία αυξάνεται αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους
κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός
συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του

έτους

2011

και

για

όσους

του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από
συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για
1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη
για κάθε ημερολογιακό έτος και συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών
μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε πλήρους

πραγματικής

συντάξιμης

(25) ετών πλήρους πραγματικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο
συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα πρόσληψης τους
από το χρόνο πρόσληψης τους.
Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι
Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς

τυφλοί,

παραπληγικοί

ή

παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους
τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν

από

διάχυτο

γιγαντιαίο

πάσχουν από διάχυτο γιγαντιαίο αιματολεμφαγγείωμα,
αιματολεμφαγγείωμα,

από υπερφωσφατασαιμία

υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο
ομόζυγο

μεσογειακή

δρεπανοκυτταρική

από
ή

από

μεσογειακή

ή δρεπανοκυτταρική

Βήτα
ή
ή

ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από
υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
σταδίου

και

αιμοκάθαρση

υποβάλλονται
ή

και

υποβάλλονται

σε

σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή

περιτοναϊκή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού
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κάθαρση

ή

έχουν

υποστεί των οστών ή συμπαγών οργάνων

μεταμόσχευση μυελού των οστών ή (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας
συμπαγών

οργάνων

(καρδιά, και

νεφροί

ή

πάσχουν

από

πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και αιμορροφιλία Α` ή Β` ή μυασθένεια νεφροί ή πάσχουν από αιμορροφιλία μυοπάθεια

ή

έχουν

υποστεί

Α` ή Β` ή μυασθένεια - μυοπάθεια ή ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή
έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου
άνω ή κάτω άκρων ή του ενός άνω εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές
και του ενός κάτω άκρου ή πάσχουν συντρέχει
από

κυστική

ίνωση

ή

ποσοστό

αναπηρίας

μόνιμη τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής

ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για πλήρης

πραγματική

συντάξιμη

τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει υπηρεσία.
ποσοστό

αναπηρίας τουλάχιστον

67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.
Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών
και αναμορφωτικών καταστημάτων
αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη
υπηρεσία, από την οποία δεκαετής
πλήρης

πραγματική

στα

καταστήματα αυτά.

πλήρη

πραγματική

συντάξιμη υπηρεσία.

διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν
οφείλεται στην υπηρεσία και έχει
πενταετή τουλάχιστον πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα
σύμφωνα

με

τις

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
δ) Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η
θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία,
εφόσον αμέσως πριν από την
απομάκρυνση

του

αναμορφωτικών

αρκεί

καταστημάτων

εικοσιπενταετής

συντάξιμη

υπηρεσία, από την οποία δεκαετής
πλήρης πραγματική στα καταστήματα

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή
τουλάχιστον

πλήρη

πραγματική

συντάξιμη υπηρεσία.

γ) Αν απολυθεί για σωματική ή

βεβαιώνεται

και

αυτά.

β) Αν απολυθεί και έχει εικοσαετή
τουλάχιστον

Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών

έχει

πλήρη
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γ) Αν απολυθεί για σωματική ή
διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν
οφείλεται στην υπηρεσία και έχει
πενταετή

τουλάχιστον

πραγματική

συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά.
δ) Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η
θέση και έχει εικοσαετή τουλάχιστον
πραγματική
εφόσον

συντάξιμη

αμέσως

πριν

υπηρεσία,
από

την

πενταετή

πραγματική

συντάξιμη απομάκρυνση του εχει πλήρη πενταετή

υπηρεσία.

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο
ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε
από

την

υπηρεσία

δεκαπενταετή

έχει ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο
τουλάχιστον ηλικίας, απομακρυνθεί οπωσδήποτε
και

από

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

την

υπηρεσία

και

έχει

δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματική
Οι

καθηγητές,

οι

αναπληρωτές συντάξιμη υπηρεσία.

καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές
και οι λέκτορες των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
των ισότιμων με αυτά Ανώτατων
Σχολών, που απομακρύνονται από
την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή
λήξης της θητείας τους λόγω ορίου
ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη
συμπλήρωση

δεκαετούς

τουλάχιστον

πραγματικής

συντάξιμης υπηρεσίας καθηγητή ή
αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου
καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή σε
ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και
αποκλειστικής

απασχόλησης

ή

μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η
υπηρεσία

σε

θέση

απασχόλησης

μερικής

υπολογίζεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο
τελευταίων εδαφίων της περ. β` της
παρ. 1 του άρθρου 12 του Κώδικα
αυτού.

Οι

καθηγητές,

οι

αναπληρωτές

καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές και
οι

λέκτορες

των

Ανώτατων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και
των ισότιμων με αυτά Ανώτατων
Σχολών, που απομακρύνοναι από την
υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης
της θητείας τους λόγω ορίου ηλικίας,
δικαιούνται

σύνταξη

μετά

τη

συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον
πραγματικής

συντάξιμης

υπηρεσίας

καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή
επίκουρου καθηγητή σε Α.Ε.Ι. της χώρας
ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους
και

αποκλειστικής

απασχόλησης

ή

μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η
υπηρεσία

σε

θέση

μερικής

απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των δύο Τελευταίων
εδαφίων

της

περίπτωσης

β`

της

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε παραγράφου 1 του άρθρου 12 του
από την υπηρεσία γιατί έγινε Κώδικα αυτού.
σωματικά ή διανοητικά ανίκανος
από τραύμα ή νόσημα που προήλθε
πρόδηλα

και

αναμφισβήτητα

εξαιτίας της υπηρεσίας.

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από
την υπηρεσία γιατί έγινε σωματικά ή
διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή
νόσημα που προήλθε πρόδηλα και
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.
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Οι συνέπειες του τραύματος ή του Οι συνέπειες του τραύματος ή του
νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε νοσήματος

παρέχουν δικαίωμα σε

σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ` σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ` ένα
ένα εξάμηνο το αργότερο από την εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη
πρώτη

μετά

το

πάθημα μετά το πάθημα απομάκρυνση του

απομάκρυνση του υπαλλήλου από υπαλλήλου από την υπηρεσία.
την υπηρεσία.
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της
θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας υπηρεσίας

χρόνια

νοσήματα

που

της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια από
εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία χρόνια το διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού
από το διορισμό του υπαλλήλου ως με

συνυπολογισμό

και

της

τακτικού με συνυπολογισμό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως
προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με
ως συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι συνεχής
σύμβαση,

εφόσον

αυτή

είναι και αμέσως προηγούμενη εκείνης ως

συνεχής και αμέσως προηγούμενη τακτικού.
εκείνης ως τακτικού.
Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας
Θεωρείται

ότι

έπαθε

πρόδηλα της υπηρεσίας και εκείνος που έγινε

εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από
που έγινε σωματικά ή διανοητικά πολεμικά γεγονότα κατά την εκτέλεση
ανίκανος από πολεμικά γεγονότα υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην
κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ημεδαπή ή αλλοδαπή και αν ακόμη το
ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή γεγονός που επέφερε την ανικανότητα
αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση
που επέφερε την ανικανότητα δεν της υπηρεσίας του.
σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της
υπηρεσίας του.
Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και
έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά της
στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από
από το οποίο γεννιέται δικαίωμα το οποίο γεννιέται δικαίωμα σύνταξης
σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις για τις
για τις στρατιωτικές συντάξεις, στρατιωτικές συντάξεις, δικαιούται να
τον
κανονισμό
της,
τον προτιμήσει
κανονισμό της, σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις διατάξεις για τις
διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, πολιτικές συντάξεις, οπότε στην
δικαιούται

να

προτιμήσει

περίπτωση αυτή το πάθημα λογίζεται
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οπότε στην περίπτωση αυτή το ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του
πάθημα

λογίζεται

εξαιτίας

της

ότι

επήλθε υπηρεσίας.

πολιτικής

του

υπηρεσίας.
Το

πάθημα

αυτό

επικαλεσθεί

ο

να Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί
υπάλληλος ο υπάλληλος οποτεδήποτε μέχρι και την

μπορεί

την αποχώρηση του από την υπηρεσία,
αποχώρησή του από την υπηρεσία, πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να τον
πρέπει όμως απαραίτητα αυτό να καθιστά ανίκανο για την πολιτική του
οποτεδήποτε

μέχρι

και

τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική υπηρεσία κατά το χρόνο
του υπηρεσία κατά το χρόνο της αποχώρησης του από αυτή.»

της

αποχώρησης του από αυτή.»

Άρθρο 31 παρ. 2
Στο τελευταίο εδάφιο της περ. α` της
παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ.
169/2007 μετά τις λέξεις «του ενός
κάτω άκρου», προστίθενται οι λέξεις
«ή πάσχουν από κυστική ίνωση ή
μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή,» και
η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26
του ν. 169/2007 διαμορφώνεται ως
εξής :

«1.

Ο

μόνιμος

στρατιωτικός

δικαιούται σύνταξη:

α)

Αν

σύνταξη:

απομακρυνθεί

με

οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις
και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον
συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία
δεκαπενταετή πραγματική.
Κατ`

εξαίρεση

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται

για

α) Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε
τρόπο

από

τις

τάξεις

και

έχει

εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη
υπηρεσία, από την οποία δεκαπενταετή
πραγματική.

τους

στρατιωτικούς γενικά, που έχουν
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Κατ` εξαίρεση για τους στρατιωτικούς
γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον

τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η παιδιά

αρκεί

συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους εικοσαετούς

η

πλήρους

συμπλήρωση
πραγματικής

πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται
οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος κατά
για

όσους

συμπληρώνουν

όσους

συμπληρώνουν

(1)

έτος

για

όσους

την συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός

εικοσαετία εντός του έτους 2011 και του
για

ένα
έτους

2011

και

για

όσους

την συμπληρώνουν την εικοσαετία από

εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για
κατά

δύο

(2)

έτη

για

κάθε κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη

ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών
συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους

πραγματικής

συντάξιμης

πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο
υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.
κατάταξής τους.
Για τους στρατιωτικούς που είναι
παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή

Για τους στρατιωτικούς που είναι

τετραπληγικοί, καθώς και για όσους παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή
τετραπληγικοί, καθώς και για όσους
πάσχουν από Βήτα ομόζυγο
μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή
σε ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και
μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από
ανεπάρκεια τελικού σταδίου και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
αναιμία

και

υποβάλλονται

υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
περιτοναϊκή
υποστεί

κάθαρση

μεταμόσχευση

ή

σταδίου

και

υποβάλλονται

σε

έχουν αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή
νεφρού, έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού,

μυελού των οστών ή συμπαγών "μυελού των οστών ή συμπαγών
οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ,
πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από πάγκρεας και νεφρό) ή πάσχουν από
αιμορροφιλία Α` και Β` ή μυασθένεια αιμορροφιλία Α` και Β` ή μυασθένεια ή
έχουν
υποστεί
έχουν υποστεί μυοπάθεια
ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή
άκρων ή του ενός άνω και του ενός του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου"
-

μυοπάθεια

ή

κάτω άκρου ή πάσχουν από κυστική εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές
ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%,
διαταραχή,

εφόσον

περιπτώσεις

αυτές

δεκαπενταετής
πλήρης
τις αρκεί
συντρέχει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»
για

ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί
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δεκαπενταετής πλήρης πραγματική
συντάξιμη υπηρεσία.».

Άρθρο 32

Άρθρο 12

Στο άρθρο 12 του ν. 4578/2018 Εκκαθάριση
(Α΄200) προστίθεται παρ. 14 ως εξής: ληξιπροθέσμων

και

πληρωμή

υποχρεώσεων

του

κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α.
«14. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
προς ιδιώτες ετών 2015-2019

που

επιδομάτων ασθενείας, κύησης και 1. α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
λοχείας του εντασσόμενου στον e- κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής
Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τ. ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ- Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον
ΤΑΠΕΤΕ/ ΤΑΥΤΕΚΩ, εκκαθαρίζονται Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λοιπούς
και πληρώνονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. συμβεβλημένους
χωρίς

έγκριση

υγειονομικής

της

ιδιώτες

παρόχους

αρμόδιας υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές,

επιτροπής, κατόπιν διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.),

ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές
e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η

ληξιπρόθεσμης

καταβολή

της υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ.,

οφειλής

του και προς ασφαλισμένους των ΦΚΑ,

προηγούμενου εδαφίου προς τους εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από
δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση τον ΕΦΚΑ μέχρι 31.12.2020. Από τις
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της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
τόκους και το κεφάλαιο, καθώς και εξαιρούνται

οι

ληξιπρόθεσμες

κάθε άλλη απαίτηση των δικαιούχων υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./
κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την αιτία Τομέας
αυτή.»

Ασφαλισμένων

Δημοσίου,

πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν
να

παρακολουθούνται

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

και

να

από

τον

βαρύνουν

τον

προϋπολογισμό του και εξοφλούνται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52
του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις,
νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη
από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα,
κατά

περίπτωση,

παραστατικά

ή

αποδεικνύεται

η

παροχή

των

υπηρεσιών

η

παραλαβή

των

ή

προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν
εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις
οφειλές, προ Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες
παρόχους

υπηρεσιών

υγείας

καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα Εργαστήρια: αα)
Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι
δεκαπέντε

χιλιάδες

(15.000)

ευρώ

ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω
από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
β.

Ιδιωτικές

Αποθεραπείας
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Κλινικές,
και

Κέντρα

Αποκατάστασης,

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για
δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης
δέκα τοις εκατό (10%).
γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί: αα) Για
ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι τέσσερις
χιλιάδες

(4.000)

ευρώ

ποσοστό

έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%). ββ) Για
ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από
τέσσερις χιλιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό
έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).
δ.

Προμηθευτές

λοιπού

Υγειονομικού

υλικού

ποσοστό

και

έκπτωσης

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για
δαπάνες

ειδικών

νοσοκομειακών

υλικών

(υλικά

λαπαροτομίας,

ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά,
ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά
αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε.

Συμβεβλημένοι

λοιποί

πάροχοι

υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές,
λογοθεραπευτές

κ.λπ.)

ποσοστό

έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό
έκπτωσης οκτώ τοις εκατό (8%).
ζ. Φαρμακεία ποσοστό τρισίμιση τοις
εκατό (3,5%). Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τυχόν

υπόλοιπο

προκαταβολής,

λόγω

πληρωμής

εξοφλούνται

για

οφειλές μέχρι δεκαπέντε (15.000) ευρώ
με έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και
για οφειλές πάνω από δεκαπέντε
(15.000) ευρώ με έκπτωση σαράντα
πέντε
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τοις

εκατό

(45%)

συναλλακτικής

αξίας

παραστατικού

προ

επί

της

(αξίας

του

Φ.Π.Α.),

του

απομένοντος, μετά την αφαίρεση της
προκαταβολής, υπολοίπου.
Οι

οφειλές

προς

ασθενείς

ασφαλισμένους και προς τους ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν
εκκαθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς.
3.

Για

την

αποπληρωμή

των

ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων

του

παρόντος

ο

ΕΦΚΑ

επιχορηγείται

από

δύναται
τον

να

Κρατικό

Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο
6

του

ν.

4281/2014

(Α΄

160).

Εξαιρετικώς, για την οριστικοποίηση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τη
δέσμευση και τη μεταφορά πιστώσεων
και

κεφαλαίων

απαιτείται,

κατά

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
η σύνταξη και η υποβολή εντύπου
συγκεντρωτικής

κατάστασης

ανά

παραστατικό ή προμηθευτή ή πάροχο ή
κατηγορία δαπάνης. Το έντυπο της
συγκεντρωτικής

κατάστασης,

ενταλματοποίηση

και

η

η

πληρωμή

πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της
χρονολογικής σειράς. Το ως άνω έντυπο
αρκεί

για

δαπανών

την
από

ενταλματοποίηση
τις

υφιστάμενες

πιστώσεις και μεταφορές κεφαλαίων,
που πραγματοποιήθηκαν για τον σκοπό
αυτόν.
4. Οι οφειλές εξοφλούνται άμεσα με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα
από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που
διενεργείται

από

τις

αρμόδιες

υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση
αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του
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δικαιούχου παρόχου με την προσκόμιση
στον ΕΦΚΑ πιστωτικού τιμολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ
μέρους του δικαιούχου παρόχου, στην
οποία ρητά αναφέρεται ότι, αποδέχεται
τη ρύθμιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις
του,

που

εμπίπτουν

στο

πεδίο

εφαρμογής

της

παρούσας

και

παραιτείται

χωρίς

επιφύλαξη

από

οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει
από

την

ίδια

συμπεριλαμβανομένης

αιτία,

της

αξίωσης

τόκων, μέχρι και την εξόφληση των
οφειλών, και από τα ένδικα μέσα και
βοηθήματα,
γ)

προσκομισθεί

Οικονομική

στην

Υπηρεσία

αρμόδια
φορολογική

ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Όταν
προσκομίζεται

από

τον

πάροχο

βεβαίωση οφειλής, παρακρατείται από
την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής
και αποδίδεται στο Δημόσιο, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ)

διασταυρωθεί

η

μη

ύπαρξη

εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά
ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και
δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο
εδάφιο.

Μέχρι

πιστωτικά

τις

31.3.2020

ιδρύματα,

τα

εταιρείες

πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή
νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να
αποστείλουν

στον

e-Ε.Φ.Κ.Α.

με

μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων
που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το
άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους
έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του
Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα
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στοιχεία

των

τιμολογίων

και

η

διαδικασία υποβολής. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν
ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι
πιστωτικού

ιδρύματος,

εταιρείας

πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού
ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να
αποστείλει

τα

στοιχεία

του

προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν
σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί
επίδοση εκχώρησης.
5. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του
πρώην ΕΤΑΑ, ειδικώς για την εφαρμογή
του παρόντος:
α) Αρμόδιες για τη συγκέντρωση του
συνόλου

των

παραστατικών

των

δαπανών υγείας ανά τομέα είναι οι
υπάρχουσες οργανικές μονάδες της
Γενικής

Διεύθυνσης

Καταβολής

Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής:
αα) Το Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας
και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Υγείας και
Πρόνοιας του Τομέα Μηχανικών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Μηχανικών.
ββ) Το Τμήμα Παροχών Ανοιχτής
Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ασθενείας
των Τομέων Υγειονομικών και το Τμήμα
Πληρωμής Συντάξεων και Παροχών
Ασθενείας

της

Διεύθυνσης

Υγειονομικών

Θεσσαλονίκης,

που

υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του
ΕΦΚΑ, για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες
υγείας

προς

ασφαλισμένους
Υγειονομικών.
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παρόχους
των

και
τομέων

γγ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών των
Τομέων Συμβολαιογράφων, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Συμβολαιογράφων.
δδ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών των
Τομέων Δικηγόρων Αθηνών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Δικηγόρων Αθηνών.
εε) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Δικηγόρων Πειραιά.
στστ) Το Τμήμα Εσόδων Παροχών της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Δικηγόρων επαρχιών.
ζζ) Το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας
Δικηγόρων

Θεσσαλονίκης,

για

τις

ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

τομέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Οι ανωτέρω οργανικές μονάδες είναι
αρμόδιες και για τη σύνταξη της
κατάστασης πληρωμής δαπάνης, για
κάθε

δικαιούχο,

ασφαλισμένο,

η

πάροχο
οποία,

ή
αφού

υπογραφεί από τον αρμόδιο διατάκτη,
διαβιβάζεται
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μαζί

με

όλα

τα

δικαιολογητικά

με

έγγραφο

για

οικονομικό έλεγχο, ενταλματοποίηση
και πληρωμή στην αρμόδια Οικονομική
Υπηρεσία.

Οι

προϊστάμενοι

των

ανωτέρω τμημάτων ορίζονται διατάκτες
των οικείων δαπανών υγείας, με
αρμοδιότητα

να

υπογράφουν

την

κατάσταση πληρωμής δαπάνης για κάθε
δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισμένο, και
την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ειδικά

για

το

Τμήμα

Πληρωμής

Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας της
Διεύθυνσης

Υγειονομικών

Θεσσαλονίκης, ως διατάκτης ορίζεται ο
Προϊστάμενος
απόφαση

της

Διεύθυνσης.

ανάληψης

Η

υποχρέωσης

εκδίδεται με μέριμνα του αρμοδίου για
την πληρωμή Τμήματος Οικονομικού
της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως
αυτές ορίζονται ακολούθως, αφού
βεβαιωθεί η ύπαρξη πίστωσης από τον
Προϊστάμενο
Οικονομικού

του
της

Τμήματος
Περιφερειακής

Διεύθυνσης.
β) Αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο,
την

οικονομική

εκκαθάριση,

την

ενταλματοποίηση και την εξόφληση των
ανωτέρω

ληξιπρόθεσμων

δαπανών

είναι τα Τμήματα Οικονομικού των
Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ
του άρθρου 48 του ν. 4445/2016 (Α΄
236), ως εξής:
αα)

Το

Τμήμα

Οικονομικού

της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων
και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, για
τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους
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και ασφαλισμένους των

Τομέων Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων.
ββ)

Το

Τμήμα

Οικονομικού

της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων
και Ασφάλισης του Τομέα Υγειονομικών,
για τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας
προς παρόχους και ασφαλισμένους των
Τομέων Υγειονομικών.
γγ)

Το

Τμήμα

Οικονομικού

της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών
του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, για τις
ληξιπρόθεσμες δαπάνες υγείας προς
παρόχους

και ασφαλισμένους των

Τομέων Συμβολαιογράφων, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, του Τομέα
Υγείας Δικηγόρων επαρχιών και του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
εκδίδονται

ύστερα

από

πρόχειρο

λογιστικό έλεγχο, υπογράφονται από
τον

συντάκτη

τους,

από

τον

Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος
Οικονομικού και από τον Διευθυντή της
Περιφερειακής Διεύθυνσης σύμφωνα
με το άρθρο 16 του Κανονισμού
Οικονομικής
Λειτουργίας

Οργάνωσης
του

και
ΕΦΚΑ

(Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β΄
1720). Η εξόφληση των Χρηματικών
Ενταλμάτων Πληρωμής

διενεργείται

οίκοθεν από τα ανωτέρω Τμήματα
Οικονομικού.
6. Στην εκκαθάριση και πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων δαπανών υγείας του
πρώην ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εφαρμογή
του παρόντος:
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α) Αρμόδια για την εκκαθάριση και
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών
υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ Νομού Αττικής είναι
η υπάρχουσα οργανική μονάδα της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ,
ως εξής:
αα) Το Τμήμα Παροχών της Διεύθυνσης
Ασφάλισης

Παροχών

ΟΠΑΔ

είναι

αρμόδιο για τον έλεγχο και την
εκκαθάριση της δαπάνης. Μετά τον
έλεγχο

διενεργείται

επί

των

δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης με
το

εκκαθαριζόμενο

υπέρ

του

δικαιούχου χρηματικό ποσό, η οποία
υπογράφεται από τον υπάλληλο που
διενήργησε τον έλεγχο. Με βάση την
πράξη

εκκαθάρισης

κατάσταση

δαπάνης,

καταχωρίζεται

συντάσσεται
στην

οποία

αριθμητικά

και

ολογράφως το χρηματικό ποσό που
εκκαθαρίζεται με πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο, η οποία υπογράφεται από τα
υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν
τον έλεγχο και από τον Προϊστάμενο της
υπηρεσίας που εκκαθαρίζεται η δαπάνη
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Η
κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο
Τμήμα Λογιστηρίου για την έκδοση
εντάλματος.
ββ)

Το

Τμήμα

Λογιστηρίου

της

Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
είναι αρμόδιο για την ενταλματοποίηση
και

εξόφληση

των

ως

άνω

ληξιπρόθεσμων δαπανών. Τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής υπογράφονται
από τον συντάκτη τους, από τον
Προϊστάμενο του Λογιστηρίου και από
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τους
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νόμιμους

αναπληρωτές

τους.

Η

εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων
Πληρωμής διενεργείται οίκοθεν από το
ανωτέρω Τμήμα Λογιστηρίου.
β) Αρμόδια για την εκκαθάριση και
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων δαπανών
υγείας της Περιφέρειας, είναι τα κατά
τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ
(πρώην

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ),

μεταφέρθηκαν

ως

στα

οποία

προσωπικό

και

αρμοδιότητες οι τέως Περιφερειακές
Υπηρεσίες

του

ΟΠΑΔ,

μετά

τη

κατάργησή του και ειδικότερα τα
αρμόδια

Τμήματα

των

υπηρεσιών

αυτών.
7. Οφειλές προς παρόχους υπηρεσιών
υγείας που εκκαθαρίζονται με τις
διατάξεις του παρόντος συμψηφίζονται
με τυχόν ληξιπρόθεσμες κάθε είδους
οφειλές αυτών προς τον ΕΦΚΑ, πλην των
ρυθμισμένων.

Ο

συμψηφισμός

πραγματοποιείται από τις ανωτέρω
αρμόδιες υπηρεσίες.
8. Η καταβολή του κεφαλαίου της
ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τους
δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της
οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους
και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα
ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση
των δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την
αιτία αυτή. Η αποδοχή της εξόφλησης
της απαίτησης από τους δικαιούχους
πραγματοποιείται με την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
δικαιούχου παρόχου που κατατίθεται
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στις

αρμόδιες

για

την

πληρωμή

υπηρεσίες.
9. Με τις διατάξεις του παρόντος
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται και οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την
έννοια

της

παραγράφου
σχέσης,

περίπτωσης
1,

εκτός

εφόσον

β΄

της

συμβατικής

αποδεικνύεται

η

παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή
των προϊόντων από τους Φ.Κ.Α..
Η παραλαβή προϊόντων από τους Φ.Κ.Α.
τόσο για τις περιπτώσεις συναφθεισών
συμβάσεων όσο και για αυτές που
έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται
προσηκόντως αποδεδειγμένη και με την
υπογραφή του οικείου πρωτοκόλλου
έστω και από έναν αρμόδιο προς τούτο
υπάλληλο, καθώς και με την ύπαρξη
αντιγράφου

παραλαβής

ταχυμεταφορέα ή δελτίου αποστολής.
Ειδικά για την εκκαθάριση παροχών
προς ασφαλισμένους δεν απαιτούνται
οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα
αντίστοιχα παραστατικά.
10. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του
παρόντος

εκκαθαρίζονται

πληρώνονται
παρέκκλιση

και

εξαιρετικά
των

κατά

διατάξεων

περί

παραγραφής.
11.

Εκκαθαρίσεις

και

πληρωμές

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά την
έννοια

της

παραγράφου

περίπτωσης
1,

που

β΄

της

έχουν

ήδη

πραγματοποιηθεί θεωρούνται νόμιμες.
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12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργείται

κάθε

άλλη

αντίθετη

διάταξη.
13.

Με

απόφαση

των

Υπουργών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και

Οικονομικών

δύναται

να

καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της εκκαθάρισης και
πληρωμής

ληξιπρόθεσμων

υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των
Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
Άρθρο 34
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. «4. Το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται
από έντεκα (11) μέλη, συγκροτείται με
του
eΕ.Φ.Κ.Α.,
με
τους
αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Υποθέσεων,
που
τριετή θητεία με απόφαση του Κοινωνικών
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
άρθρου 3 του α.ν. 1778/1951 (Α’ 118)
και των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), και
αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.
β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά
αναπλήρωσης

του

Διοικητή

Υποδιοικητές, με αναπληρωτές τους
άλλους δύο (2) Υποδιοικητές.
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γ.

Δύο

(2)

εκπροσώπους

των

ασφαλισμένων που προτείνονται από
τις

Συμβουλευτικές

Επιτροπές

του

άρθρου 58 του παρόντος, με τους
αναπληρωτές τους.
δ.

Έναν

(1)

εκπρόσωπο

των

συνταξιούχων που υποδεικνύεται από
κοινού

από

την

Ανώτατη

Γενική

Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Ε.Ε.),

την

Ομοσπονδία

Πανελλήνια

Συνταξιούχων

(Π.Ο.Σ.Ο.Α.Ε.Ε.),
Συνταξιούχων

την

ΟΑΕΕ

Ομοσπονδία

Ελλάδος

ΙΚΑ

και

Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών
Συνταξιούχων

(Π.Ο.Π.Σ.),

με

τον

αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν
υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, με τον
αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30)
ημερών από τη σχετική έγγραφη
πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός
επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από
τα

εν

λόγω

όργανα

συλλογικής

εκπροσώπησης συνταξιούχων.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων
του e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από
τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., με τον
αναπληρωτή

του.

Η

επιλογή

του

εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται
από το σύνολο των υπαλλήλων με
καθολική,
ψηφοφορία.

άμεση
Με

και

μυστική

απόφαση

του

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
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Υποθέσεων καθορίζονται οι διαδικασίες
της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το
πνεύμα των διατάξεων του ν. 1264/1982
(Α’ 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του
Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του
εκπρόσωπου

των

υπαλλήλων

του

Ταμείου, αυτός ορίζεται από την
Πανελλήνια

Ομοσπονδία

Συλλόγων

Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.).
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο
Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου
Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή
Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.
θ.

Έναν

(1)

ειδικό

επιστήμονα,

εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής
ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται
από

τον

Κοινωνικών

Υπουργό

Εργασίας

Υποθέσεων

με

και
τον

αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων με
αυτόν.
Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και
χωρίς τη συμμετοχή των μελών της
περίπτωσης γ’, εφόσον αυτοί δεν
ορισθούν.»
Άρθρο 36
Το άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α’
167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Άρθρο 73
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Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών
e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων

ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων
Ο

Ενιαίος

Φορέας

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) υποχρεούται να
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30η
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Ιουνίου
2021
τους
εκκρεμείς
υποχρεούται

να

καταρτίσει

το ισολογισμούς των ετών 2017, 2018 και
αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι το οριζόμενο στο
2022 τους ισολογισμούς των ετών προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο ο
2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους
Μέχρι

το

προηγούμενο

οριζόμενο
εδάφιο

στο εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των
χρονικό ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων,

σημείο ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να

κλάδων και λογαριασμών για τα έτη που
εκκρεμείς ανάγονται στην χρονική περίοδο προ
ισολογισμούς
και
όλων
των
της ένταξής τους στον ΕΦΚΑ. Από το
ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, 2020 και για κάθε επόμενη χρήση οι
καταρτίσει

τους

τομέων, κλάδων και λογαριασμών ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο
για το έτος 2016. Από το 2022 και για μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου
κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί

έτους κάθε χρήσης.

υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την
30η Ιουνίου του επόμενου έτους
κάθε χρήσης.».
Άρθρο 37

Άρθρο 84

Το άρθρο 84 του ν. 2084/1992 Κατασταλτικός έλεγχος
(Α΄165) αντικαθίσταται ως εξής:
Ο
«Άρθρο 84

ετήσιος

έλεγχος

των

ασφάλισης
Κατασταλτικός έλεγχος

τακτικός

Κατασταλτικός

φορέων

διενεργείται

κοινωνικής
από

το

Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός
έλεγχος των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης διενεργείται από το Επίσης έλεγχος ενεργείται από τη
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διεύθυνση Επιθεωρήσεως της Γενικής

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Από το έτος 2022 και για κάθε σύμφωνα με τον Οργανισμό της.
επόμενη χρήση το Διοικητικό
Συμβούλιο των φορέων κοινωνικής
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ασφάλισης αναθέτει κάθε χρόνο τον
έλεγχο της διαχείρισης των φορέων
σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Ο
ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κατά τον
έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων

υποχρεούται

να

εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα
Ορκωτών

Ελεγκτών-Λογιστών,

οι

οποίες είναι σύμφωνες με τις
βασικές

αρχές

ελεγκτικών

των

διεθνών

προτύπων.

Στο

χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου
του

ορκωτού

ελεγκτή-λογιστή

αναφέρεται εάν ο φορέας εφάρμοσε
ορθά το ισχύον κλαδικό λογιστικό
σχέδιο

και

διατάξεις

εάν
των

τηρήθηκαν

οι

αντίστοιχων

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες
αφορούν το οικονομικό, λογιστικό
και

διαχειριστικό

σύστημα

του

φορέα. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό
του ελέγχου περιλαμβάνονται όλες
οι παρατηρήσεις αναφορικά με
σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν
ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή
ορθότητα

κονδυλίων

του

ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων
χρήσεως.

Εκτός

από

το

πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός
ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να
καταρτίζει έκθεση ελέγχου, στην
οποία διατυπώνονται τα πορίσματα
του ελέγχου του και οι αναγκαίες
υποδείξεις του για κάθε θέμα.».
Άρθρο 38
Το άρθρο 71 του ν. 4635/2019 (Α΄
167), αντικαθίσταται ως εξής:
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Έλεγχος

της

διαχείρισης

γενικά

ανατίθεται κάθε έτος από τα Δ.Σ.
φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές. Οι
εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για τον
παραπάνω έλεγχο, υποβάλλονται από
τους Υπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

και

Δικαιοσύνης στον Πρόεδρο της Βουλής.

«Άρθρο 71

Άρθρο 71

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων Παράταση του άρθρου 50 του ν.
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 4569/2018
Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50
1. Από την έναρξη ισχύος του του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), όπως
παρόντος και μέχρι την 30η Ιουνίου ισχύουν, τροποποιούνται και το άρθρο
2021 για την έκδοση κάθε απόφασης 50 διαμορφώνεται ως εξής:
μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα «Άρθρο 50 Μετάταξη ή απόσπαση
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ
την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για
την έκδοση κάθε άλλης απόφασης
κατ’

εφαρμογή

οποιασδήποτε

γενικής ή ειδικής διάταξης με την
οποία προκαλείται μετακίνηση ή
παράταση απόσπασης υπαλλήλων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής

Ασφάλισης,

συμπεριλαμβανομένης και της λήξης
ή ανάκλησης απόσπασης υπαλλήλων
βάσει της οποίας παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό

Φορέα

Ασφάλισης,

Κοινωνικής

απαιτείται

η

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

παρόντος

διαδικασίες

μετάταξης, απόσπασης ή παράτασης
απόσπασης

και

πάσης

φύσεως

μετακινήσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο

και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 για
την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224),
καθώς και για την έκδοση κάθε άλλης
απόφασης

κατ’

οποιασδήποτε

γενικής

διάταξης

νόμου

με

εφαρμογή
ή

ειδικής

την

οποία

προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων
του ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης και
της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης
υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν
τις

υπηρεσίες

τους

στον

ΕΦΚΑ,

απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος
του

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος

εφαρμογής

της

παρ.

1

ολοκληρώνονται σύμφωνα με το
παρόν άρθρο.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος
και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, για
την έκδοση κάθε απόφασης μετάταξης ή
απόσπασης υπαλλήλων του «Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016, καθώς και για την έκδοση
κάθε άλλης απόφασης κατ’ εφαρμογή
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3. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε
αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,
η οποία δεν περιλαμβάνει ειδική
μνεία για τους υπαλλήλους του
Ηλεκτρονικού

Εθνικού

Φορέα

οποιασδήποτε
διάταξης

γενικής

νόμου

με

ή

ειδικής

την

οποία

προκαλείται μετακίνηση υπαλλήλων
του ΕΤΕΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και
της λήξης ή ανάκλησης απόσπασης
υπαλλήλων βάσει της οποίας παρέχουν

Κοινωνικής Ασφάλισης.»

τις υπηρεσίες τους στον ΕΤΕΑΕΠ,
απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή
απόσπασης

και

πάσης

φύσεως

μετακινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2
ολοκληρώνονται σύμφωνα με το παρόν
άρθρο».
Άρθρο 39
Στο άρθρο 52 του ν. 4387/2016 (Α’85) Άρθρο 52
προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.
«4. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 1. Με προεδρικό διάταγμα που
καθορίζονται
οι
Διοικητικές εκδίδεται μέχρι 31.12.2016, ύστερα από
Επιτροπές της παρ. 2 που συνεχίζουν γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ.) του Ε.Φ.Κ.Α. και πρόταση των
να
λειτουργούν
στις
εξής
περιπτώσεις:
α)
συγχώνευσης Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
και
Εργασίας,
υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ, Ανασυγκρότησης
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
β) μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ
καταρτίζεται
ο
των υπηρεσιακών μονάδων του e- Αλληλεγγύης,
ΕΦΚΑ σε περιφερειακό και τοπικό

Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α., με τον οποίο

επίπεδο, όπως προβλέπεται στην ρυθμίζονται:
περ. ι) και γ) σύστασης Τοπικής
Υπηρεσίας

του

e-ΕΦΚΑ,

όπως

προβλέπεται στο άρθρο 34 του π.δ.
8/2019 (Α΄8), με αρμοδιότητα την
εξέταση

υποθέσεων
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α. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε
οργανικές μονάδες, η καθ’ ύλην και η
κατά

τόπον

κατανομή

των

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που τον
συγκροτούν

σε

κεντρικό

και

συγχωνευόμενων
καταργούμενων

και περιφερειακό

επίπεδο,

καθώς

και

υπηρεσιακών θέματα λειτουργίας και αρμοδιότητάς

μονάδων.

τους.

Με την ίδια απόφαση δύναται να β.

Οι

αρμοδιότητες

των

Γενικών

καθορίζονται η διαδικασία και οι Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι
όροι λειτουργίας των Διοικητικών των Διευθύνσεων και οι αρμοδιότητες
Επιτροπών,
αναγκαία

καθώς

και

λεπτομέρεια

κάθε των Τμημάτων και λοιπών οργανικών
για

τη μονάδων.

λειτουργία τους.».
γ. Οι κλάδοι του προσωπικού κατά
κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή
των

θέσεων

του

προσωπικού

σε

κλάδους και ειδικότητες στην κεντρική
και στις κατά τόπους υπηρεσίες του,
καθώς

και

τα

τυπικά

προσόντα

διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και
ειδικότητα.
δ. Η γενική περιγραφή καθηκόντων
κάθε θέσης ευθύνης και τα τυπικά
προσόντα των προϊσταμένων, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
ε.

Η

σύσταση

ή

συγχώνευση

ή

κατάργηση υπηρεσιών ή οργανικών
μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η
κατάργηση

ή

μεταφορά

των

αρμοδιοτήτων τους σε άλλες υπηρεσίες
ή οργανικές μονάδες του. Τα θέματα
αυτά, πλην της σύστασης οργανικών
μονάδων, μπορούν να ρυθμίζονται και
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του
Διοικητή του ΕΦΚΑ.
στ.

Η

σύσταση

νέων

θέσεων

προσωπικού, καθώς και η κατάργηση,
κατά

κατηγορία

και

κλάδο,

υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν.
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ζ. Η σύσταση κλάδων κατά κατηγορίες,
καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση
υφισταμένων
κατάργησης

με

δυνατότητα

αντίστοιχων

οργανικών

θέσεων.
η. Η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε
άλλους

κλάδους,

υφιστάμενους

ή

νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας,
καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης
υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους
κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που
προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση
υφισταμένων.
θ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
οργάνωση, στελέχωση, αρμοδιότητες
και

λειτουργία

του

Ε.Φ.Κ.Α..

Με

απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του
Διοικητή

του

ΕΦΚΑ,

μπορεί

να

ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του,
στο πλαίσιο εφαρμογής του προεδρικού
διατάγματος, για την οργανωτική του
διάρθρωση και την αποτελεσματική
διαχείριση των εκκρεμοτήτων, και ιδίως
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των
οργανικών του μονάδων και ζητήματα
εσωτερικής λειτουργίας.
2. α. Από την έναρξη της λειτουργίας
όλων των Τοπικών Διευθύνσεων του
Ε.Φ.Κ.Α.,

όπως

προβλέπεται

στις

περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου
87 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) συνιστώνται
στον φορέα με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.,
Διοικητικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα,
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την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει
διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και
οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών
αυτών καθορίζονται με την ίδια ως άνω
απόφαση. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και

Κοινωνικών

Υποθέσεων

καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, η αποζημίωση των
συμμετεχόντων στις εν λόγω επιτροπές.
β. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής,
συνεχίζουν

να

λειτουργούν

οι

Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α., μόνο
όσον αφορά στην εξέταση και λήψη
απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας, οι
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α.
Ε.Τ.Α.Μ. και του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και τα
αρμόδια όργανα του άρθρου 40 του
Καταστατικού

Ασφάλισης

και

Συνταξιοδότησης Αγροτών, όπως ισχύει.
Τα

ως

άνω

όργανα

αποτελούν

Διοικητικές Επιτροπές του Ε.Φ.Κ.Α. και
διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
εφαρμοζόμενες αναλόγως. Αντίστοιχα,
για

υποθέσεις

αρμοδιότητας

των

λοιπών εντασσόμενων φορέων, τομέων,
κλάδων

και

λογαριασμών,

στους

οποίους προβλέπεται μέχρι την ως άνω
ένταξή τους διαδικασία ενδικοφανών
προσφυγών, αυτές εξετάζονται, μέχρι τη
σύσταση των εν λόγω επιτροπών, από
το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
3863/2010 (Α΄ 115) αναφορικά με τη
σύσταση και τη λειτουργία του Κέντρου
Πιστοποίησης

159

Αναπηρίας

(ΚΕ.Π.Α.)

εξακολουθούν να εφαρμόζονται από
τον Ε.Φ.Κ.Α..
3.

Με

απόφαση

του

Υπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
μέχρι 31.3.2017 κατόπιν εισήγησης του
Δ.Σ.

του

Ε.Φ.Κ.Α,

καταρτίζεται

Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών
του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο μεταξύ άλλων,
καθορίζονται

οι

προϋποθέσεις

υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές
ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, το
είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι,
η διαδικασία χορήγησης των παροχών
σε χρήμα και κάθε άλλο ζήτημα εντός
του υλικού πεδίου του Κανονισμού.
Άρθρο 45
Στην περ. β’ της παρ. 8 του άρθρου 35 8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό
του ν. 4144/2013 (Α’ 88), οι λέξεις Χωριό
«μέχρι

τις

αντικαθίστανται,

Α.Ε.),

η

οποία

τελεί

σε

31.12.2019» εκκαθάριση με την από 23.7.2010
με

ισχύ

από απόφαση

της

έκτακτης

Γενικής

1.1.2020, από τις λέξεις «μέχρι την Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε
31.12.2021» και η παρ. 8 του άρθρου με

την

υπ΄

αριθμ.

35 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του
ως εξής:

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης περιέρχεται από τις
«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των
(Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία
ΟΕΚ και ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου
τελεί σε εκκαθάριση με την από τύπου στον ΟΑΕΔ.
23.7.2010 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε.
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ΄
15266/1226/29.7.2010 απόφαση του εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής διάταξης μέχρι τις 1.1.2019.
Ασφάλισης περιέρχεται από τις
14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε.
των
ΟΕΚ
και
ΟΕΕ,
άνευ διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού
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οποιουδήποτε άλλου τύπου στον μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός
ΟΑΕΔ.

τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας.

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε.
παρατείνεται από τη λήξη της, κατ’
εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής

διάταξης,

μέχρι

την

31.12.2021.
γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε.
διορίζεται

με

απόφαση

του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ
ως μοναδικού μετόχου της, η οποία
εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας.».
Άρθρο 48
Στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α’
38) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο
92 του ν. 4461/2017 διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 92

Άρθρο 92

Περιστασιακή

εργασία

εγγεγραμμένων ανέργων
1.

Άνεργοι

μητρώα

εγγεγραμμένοι
του

ανέργων
στα

Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως
και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά
δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή
τους

προς

τον

Ο.Α.Ε.Δ.

Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων

να

βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας,
αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου
εργασίας τους και κάθε χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν
εγγεγραμμένοι άνεργοι.
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1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
του

Οργανισμού

Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που
πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα
(70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο,
μπορούν με αίτησή τους προς τον
Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο
ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω
χρόνου

εργασίας

τους

και

κάθε

χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον 2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον
πραγματοποιείται

σε

αγροτικές πραγματοποιείται

εργασίες

δεν

αποτελεί

διακοπής

της

καταβολής

επιδότησης

ανεργίας

σε

αγροτικές

λόγο εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακοπής
της της καταβολής της επιδότησης ανεργίας
στους στους δικαιούχους αυτής.

δικαιούχους αυτής.».
3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και
στους δικαιούχους, σύμφωνα με την
περ. ΙΙΙ της υποπαρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ
του

άρθρου

πρώτου

του

ν.

4093/2012 (Α’ 222), επιδόματος
μακροχρονίως ανέργου.»
Άρθρο 49
Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄
88) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο

65

του

ν.

4520/2018

προστίθεται νέα παρ. 6 και η τέως
παρ. 6 αναριθμείται σε 7. Το άρθρο
30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), έχει ως
εξής :
«Άρθρο 30
Άρθρο 30
Μέτρα για την αποτελεσματικότερη
ένταξη/επανένταξη

των

στην αγορά εργασίας

ανέργων Μέτρα για την αποτελεσματικότερη
ένταξη / επανένταξη των ανέργων στην
αγορά εργασίας

1.

Κάτοχοι

άδειας

ασκήσεως

Κάτοχοι
άδειας
ασκήσεως
επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη 1.
σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε
δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν
επάγγελμα,
μπορούν
να ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα,
εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι
στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..
στα 2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα
2.

Άνεργοι

εγγεγραμμένοι

ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα συμμετάσχουν
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σε

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

ή

επαγγελματικής εκπαίδευσης

κατάρτισης,

ή

επαγγελματικής

παραμένουν κατάρτισης,

παραμένουν

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής
τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους
τους μετράται ως χρόνος ανεργίας μετράται ως χρόνος ανεργίας εφόσον:
εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων τουλάχιστον για α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4)
δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο
του προγράμματος, β) δηλώσουν τα πριν από την έναρξη του προγράμματος,
στοιχεία του προγράμματος αυτού
στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα
(10)

ημερών

μετά

την

πρώτη

ανανέωση του δελτίου ανεργίας από
την έναρξη του προγράμματος ή
κατά την πρώτη μετά την έναρξη του
προγράμματος

αυτοπρόσωπη

παρουσία

τους

στην

Υπηρεσία

ΚΠΑ2,

και

παρέλθει

τουλάχιστον

αρμόδια
γ)

έχουν

δύο

(2)

β)

δηλώσουν

τα

στοιχεία

του

προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά
την πρώτη ανανέωση του δελτίου
ανεργίας

από

την

έναρξη

του

προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά
την

έναρξη

του

προγράμματος

αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην
αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και

ημερολογιακά έτη από το πέρας γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2)
τυχόν προηγούμενης συμμετοχής ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν
τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή προηγούμενης συμμετοχής τους σε
επαγγελματικής κατάρτισης.

πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής
τους

ή

εκπαίδευσης

ή

επαγγελματικής κατάρτισης.

της

επαγγελματικής Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους
κατάρτισής τους, έχουν τα ίδια ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους,
δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έχουν τα ίδια δικαιώματα και
λοιπούς
εγγεγραμμένους
στα υποχρεώσεις
με
τους
λοιπούς
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων
3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του

του ΟΑΕΔ.

Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που 3. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
συμμετέχουν σε επιδοτούμενα Ο.Α.Ε.Δ. επιδοτούμενοι άνεργοι, που
προγράμματα
εκπαίδευσης
ή συμμετέχουν
σε
επιδοτούμενα
επαγγελματικής κατάρτισης, για το προγράμματα
εκπαίδευσης
ή
χρονικό διάστημα κατά το οποίο επαγγελματικής κατάρτισης, για το
συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης χρονικό διάστημα κατά το οποίο
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και

των

δύο

επιδοτήσεων συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψης και

δικαιούνται να λαμβάνουν και το των δύο επιδοτήσεων δικαιούνται να
επίδομα ανεργίας, εφόσον τηρούν λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας,
και πληρούν τις προϋποθέσεις α, β εφόσον
και

γ

της

τηρούν

προηγούμενης προϋποθέσεις

παραγράφου.

και

α’,

β’

πληρούν

τις

και

της

γ’

προηγούμενης παραγράφου.

4. Η περίπτωση γ της παρ. 2 του 4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου
άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) 3 του Ν. 1545/1985 (Α’ 91) καταργείται.
καταργείται.
5.
5.

Το

επίδομα

εκπαίδευσης

επαγγελματικής

κατάρτισης

Το

επίδομα

ή επαγγελματικής

που καταβάλλεται

ανεκχώρητο

ή

κατάρτισης

που

ανέργους

είναι

ανεκχώρητο

και

σε

καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο,
αφορολόγητο,

εκπαίδευσης

και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή

ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου τρίτων,

δεν

δεσμεύεται

και

δεν

ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα
στη

Φορολογική

Διοίκηση,

στο ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά

Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν εισοδηματικά όρια για την καταβολή
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
για την καταβολή οποιασδήποτε προνοιακού χαρακτήρα.
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
6.

χαρακτήρα.»

Με

απόφαση

του

Υπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
6.

Από

1.1.2020

το

επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από

αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
δράσεων

συμβουλευτικής

που του

Ο.Α.Ε.Δ.,

καθορίζονται

τα

καταβάλλεται σε ανέργους είναι δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
αφορολόγητο,

ανεκχώρητο

και ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα

ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου του Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα
ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη άρθρου.
στη

Φορολογική

Διοίκηση,

στο

Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή
στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια
για την καταβολή οποιασδήποτε
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παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.
7. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων, μετά από πρόταση του
Διοικητικού
Ο.Α.Ε.Δ.,

Συμβουλίου

του

καθορίζονται

τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
ανέργων

που

εγγράφονται

στα

μητρώα του Οργανισμού και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 50
Οι παρ. 4 και 10 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 (Α’ 188) τροποποιούνται
ως εξής:
«4. Για τη λειτουργία του Λ.Α.Ε.Κ.
συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η
οποία

αποφασίζει

τον

τρόπο

κατανομής και χρήσης των ποσών
του Λογαριασμού αυτού και την
ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης,
επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε
άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας
που εξυπηρετεί την προώθηση της
απασχόλησης και επαγγελματικής
κατάρτισης,

τη

βελτίωση

του

επιπέδου ζωής των ανέργων και
ειδικότερα των μακροχρόνιων, των
νέων και εκείνων που κινδυνεύουν
από

κοινωνικό

αποκλεισμό.

Η

Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.A.Ε.Κ.
γνωμοδοτεί για την ασκούμενη, σε
ετήσια βάση, πολιτική του Ο.Α.Ε.Δ.
αναφορικά με την επιδότηση της
ανεργίας.
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Η

Επιτροπή

Διαχείρισης

έχει

τετραετή θητεία και συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και

Κοινωνικών

Υποθέσεων.

Η

Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή τον
οριζόμενο

από

αυτόν

ως

αναπληρωτή του αντιπρόεδρο του
Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος και
προεδρεύει

της

Επιτροπής

Διαχείρισης.
β)

πέντε

(5)

εκπροσώπους

με

ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζει
η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
γ)

πέντε

(5)

ισάριθμους

εκπροσώπους

αναπληρωτές,

με
που

ορίζονται ως εξής: ένας (1) από το
Σύνδεσμο

Επιχειρήσεων

και

Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας (1) από
την

Γενική

Συνομοσπονδία

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), ένας (1) από
την

Εθνική

Συνομοσπονδία

Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ένας
(1) από το Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)
και ένας (1) από τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών

Βορείου

Ελλάδος

(Σ.Β.Β.Ε.).
δ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με
ισάριθμους αναπληρωτές.
Οι

αποφάσεις

της

Επιτροπής

Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση
του

Δ.Σ.

του

Ο.Α.Ε.Δ.,

ενώ
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εξαιρούνται από τον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι αποζημιώσεις των μελών και της
γραμματειακής

υποστήριξης

της

Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ.
ορίζονται με απόφαση της ίδιας της
Επιτροπής Διαχείρισης.
Οι

αποφάσεις

της

Επιτροπής

Διαχείρισης υπόκεινται στην έγκριση
του

Δ.Σ.

του

Ο.Α.Ε.Δ.,

ενώ

εξαιρούνται από τον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι αποζημιώσεις των μελών και της
γραμματειακής

υποστήριξης

της

Επιτροπής Διαχείρισης τού Λ.Α.Ε.Κ.
ορίζονται με απόφαση της ίδιας της
Επιτροπής Διαχείρισης.
(….)
10. Από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΕΛΕΚΠ
αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
της

Εργασίας,

στον

Οργανισμό
Προσόντων

Εθνικό

Πιστοποίησης
και

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς
και

στα

ινστιτούτα

και

τα

εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν
ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη
συμμετοχή

της

Γενικής

Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής
Συνομοσπονδίας
Βιοτεχνών

Επαγγελματιών

Εμπόρων

(Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε),
Συνομοσπονδίας

της

Ελλάδος
Εθνικής
Ελληνικού
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Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου
Ελληνικών

Τουριστικών

Επιχειρήσεων

(ΣΕΤΕ)

και

του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Για τους ανωτέρω
φορείς,

εκτός

του

ΕΟΠΠΕΠ,

η

απόδοση του πόρου από τον κλάδο
ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%)
επί του συνόλου των ετήσιων
εισφορών που εισπράττονται από
τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του
κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του
βαθμού

απόδοσης

αυτών

στον

ΟΑΕΔ. Για τον ΕΟΠΠΕΠ η απόδοση
του πόρου ανέρχεται στο οκτώ τοις
εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου
από τους λοιπούς φορείς ποσοστού,
κατά τα ανωτέρω. Με σκοπό την
ολοσχερή

εξόφληση

αποδόσεων

που

εκτάκτων

έλαβαν

χώρα

κατόπιν υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (Α`
295), σε φορείς της παρούσας,
παρακρατείται κατ` έτος ποσό ίσο με
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
συνολικής ετήσιας απόδοσης πόρου
που

αυτοί

λαμβάνουν

περίπτωση.

Το

δικαιούμενο

ποσό

κατά

υπόλοιπο
της

ετήσιας

απόδοσης πόρου του έτους 2016
αφαιρείται από το συνολικό ποσό
οφειλής του κάθε φορέα. Η ως άνω
απόδοση

πόρου

επιχορήγηση

ή

δεν

συνιστά

χρηματοδότηση,

κατά το άρθρο 41 του ν. 4129/2013
(Α`52),

το

άρθρο

10Β

του

ν.

3861/2010 (Α`112) και την παρ. 3 του
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άρθρου 12 του ν. 2731/1999 (Α`
138).».
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Καταργούμενες διατάξεις

που προβλέπουν κατάργηση
Άρθρο 3

Καταργούνται το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 και το τελευταίο εδάφιο της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄
213) :
«Για την ίδρυση και τη λειτουργία των
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών

(ΚΔΑΠ)

και

Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων
και των νομικών προσώπων αυτών
χορηγείται άδεια από την αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών
και

Παιδείας,

Θρησκευμάτων,

Έρευνας
σε

και

περίπτωση

στέγασης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε
σχολικές εγκαταστάσεις, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ)

και

Κέντρων

Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, των δήμων και των
νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι
τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι
καταλληλότητάς τους, η διαδικασία
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ελέγχου τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
Άρθρο 20
Οι υπ’ αρ. 2615/22.5.1985 (Β΄ 329)
και 2435/8.7.1987 (Β΄ 435) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Πρόνοιας

και

Οικονομικών

καταργούνται από τη δημοσίευση
του παρόντος.
Άρθρο 33

«Άρθρο 39α

Το άρθρο 39 A του ν. 4387/2016 1. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018, ειδικά
(Α΄85) καταργείται.

για

τους

παλαιούς

και

νέους

ασφαλισμένους, κατά τη διάκριση του ν.
2084/1992,

που

υπάγονται

ή

θα

υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ,
καθώς

και

αυτοαπασχολούμενους

για

τους
αποφοίτους

σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που
είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς
συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη
μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο
κύριας σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό
14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την
πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση,
σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3)
έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα
μετά το πέμπτο (5ο) έτος της υπαγωγής
τους στην ασφάλιση.
Από 1.1.2019, τα ανωτέρω ποσοστά
διαμορφώνονται σε 13,33%.
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2.

Η

ελάχιστη

υπολογισμού

μηνιαία

επί

βάση

της

οποίας

υπολογίζονται τα ποσοστά εισφοράς της
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο 70% επί
του

εκάστοτε

προβλεπόμενου

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25)
ετών. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου
2

του

άρθρου

39

εφαρμόζεται

αναλόγως στην παρούσα περίπτωση.
3.α. Από 1.1.2017 έως 31.12.2018: αα)
το συνολικό ποσό που υπολείπεται του
ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά
τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης,
αποτελεί

ασφαλιστική

υπολογιζόμενη

επί

εισοδήματος,
παράγραφο

του

σύμφωνα
2

του

οφειλή
μηνιαίου
με

άρθρου

την
39,

προσαυξανόμενου κατά τον τρόπο που
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του
άρθρου 8 και ββ) το υπόλοιπο της
διαφοράς που προκύπτει από την
καταβολή της μειωμένης κατά την
παράγραφο 2 εισφοράς σε σχέση με την
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 39 αποτελεί
ασφαλιστική οφειλή.
β. Από 1.1.2019, το υπόλοιπο της
διαφοράς που προκύπτει από την
καταβολή της εισφοράς του παρόντος
σε σχέση με την υποχρεωτική ελάχιστη
μηνιαία εισφορά που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου
οφειλή.
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39,

αποτελεί ασφαλιστική

Η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική οφειλή
εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος για τα έτη
κατά τα οποία το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα,

από

δραστηριότητας

την

του

άσκηση

ασφαλισμένου

κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος,
υπερβαίνει το ποσό των δεκαοκτώ
χιλιάδων (18.000) ευρώ. Σε κάθε
περίπτωση η οφειλή εξοφλείται εξ
ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση
δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
4. Από 1.1.2017 το ποσό της μηνιαίας
εισφοράς που οφείλουν τα πρόσωπα
του παρόντος άρθρου στον Κλάδο
Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται
σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενο επί του
70% του εκάστοτε προβλεπόμενου
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25)
ετών.
5. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που
οφείλουν τα πρόσωπα του παρόντος
άρθρου

στον

Κλάδο

Επικουρικής

Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται ως
εξής:
α) Από 1.1.2017 έως 31.5.2019 σε
ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του 70%
του

εκάστοτε

προβλεπόμενου

κατώτατου βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25)
ετών.
β) Από 1.6.2019 έως 31.5.2022, σε
ποσοστό 6,5% υπολογιζόμενο επί του
70% του εκάστοτε προβλεπόμενου
κατώτατου βασικού μισθού άγαμου
μισθωτού.
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γ) Από 1.6.2022 και εφεξής σε ποσοστό
6% υπολογιζόμενο επί του 70% του
εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.
Άρθρο 42
Η

υπό

στοιχεία

38873/Δ1.13666/12.7.2018
Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ),

(ΑΔΑ

«προκήρυξη

πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων
ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της
Κεντρικής

Υπηρεσίας

του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης

και

Αλληλεγγύης

και

Επιθεώρησης
εφαρμογή

Κοινωνικής
του

Σώματος

Εργασίας,

των

διατάξεων

κατ’
των

άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού
Κώδικα

(ν.

3528/2007),

όπως

ισχύουν» καταργείται.
Άρθρο 43

Άρθρο 21

Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α΄
116) καταργείται από 2.7.2018.

168) προστίθεται νέο άρθρο 59Α ως
εξής:
«Άρθρο 59Α
Ειδικά προσόντα Προϊσταμένων ΣΕΠΕ
Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου
Διεύθυνσης

και

Προϊσταμένου

Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού
Επιθεωρητή

Εργασίας

επιλέγονται

Επιθεωρητές

Εργασίας

με

τριετή

προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.»
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