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Άρθρο Ι

Ασψαλιστική ενημερότητα στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων — Τροποποίηση άρθρου 25 ν.

4611/2019

Στο άρθρο 25 του ν. 4611/2019 (Α 73), περί αποδεικτικού ασψαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση

ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο και

στο τρίτο εδάψιο της περ. α) της παρ. Ι διαγράψεται η Φράση «από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΛΕΓΙ», β) στην

περ. β) διαγράΦεται η Φράση «από τον ΕΦΚΑ καιτο ΕΤΕΑΕΠ», γ) στην παρ. 2 αντί της Φράσης «χορηγείται

από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΛΕΓΙ βεβαίωση ασψαλιστικής ενημερότητας» τίθεται η Φράση «χορηγείται
αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας», δ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 25 διαμορψώνεται ως

εξής:

«Αρθρο 25

Αποδεικτικό ασΦαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου

δικαιώματος

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 οψειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό

ασψαλιστικής ενημερότητας, εΦόσον η οψειλή είναι διασψαλισμένη σύμΦωνα με τους όρους που ορίζει

η απόΦαση της παρ. Ι του άρθρου 29. Η οψειλή θεωρείται διασΦαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται

εμπράγματη ασΦάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οψειλέτη ή όταν προσκομίζεται εγγυητική

επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οψειλή δεν είναι διασψαλισμένη, χορηγείται

βεβαίωση οψειλής, που υπέχει θέση ασψαλιοτικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από

το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οψειλής.

β) Αν υΦίσταται οΦειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οψειλής, που υιτέχει θέση
ασΦαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόοθετο όρο παρακράτησης

του ποσού της οΦειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο Φορέα από τον συμβολαιογράψο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεταιτης αντικειμενικής αξίας

αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόΦληση του αναγραΦόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις ΟΦειλής

προς τη ΔΟΥ καιτους Φορείς κοινωνικής ασΦάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις

της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του θ-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόΦληση των Φόρων

κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου

105 του Κώδικα διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά



τταίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266) και του άρθρου 54Α του ν.

4174/2013 (Α’ 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εψόσον υψίσταται οψειλή, ρυθμισμένη ή μη,

χορηγείται αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της

παραχώρησης, εψόσον υπάρχει ισόποση διασψάλισή της.

3. Για τους σκοπούς εψαρμογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασψαλιστικής

ενημερότητας και της βεβαίωσης οψειλής που επέχει Θέση ασψαλιοτικής ενημερότητας, λαμβάνονται

υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οψειλές.».

Άρθρο 2

Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους -

Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022

1. Το δεύτερο εδάψιο της Παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) περί διαδοχής του Εθνικού

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανάθεσης καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται, και η Παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ο Οργανισμός Γίρονσιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) αναλαμβάνει, μετά

την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τη διαχείριση των Πάσης ψύσεως έργων και δράσεων που σχετίζονται με

τη διαχείριση Προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του

προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άοτεγους», συνεχίζει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες που

σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ως προς τα Προγράμματα αυτά και

καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις

ανωτέρω πράξεις, δράσεις και Προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη

χρηματοδότησή τους, και υποκαθίσταται σε κάθε αντίστοιχη συμβατική σχέση, συμπεριλαμβανομένων

των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου με αντικείμενο την υποστήριξη για τα Προγράμματα αυτά.

Η διαχείριση των λοιπών έργων, δράσεων και Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και η συνέχιση

εκκρεμών διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση των συναψών δημοσίων

συμβάσεων γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

2. Στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4921/2022 περί διαδοχής του Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ανάθεσης καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο Πρώτο εδάψιο η Φράση «μεταψέρεται

αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τη θέση που κατέχει, την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα

της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας» αντικαθίσταται από τη ψράση «μεταψέρεται αυτοδικαίως στον

Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τις ίδιες θέσεις ευθύνης και σχέσεις εργασίας, καθώς και τις ίδιες αρμοδιότητες και

καθήκοντα», β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η περ. β) διαμορψώνεται ως εξής:

ιιβ) Το Προσωπικό του Ε.ΙΕ.Α.Δ. που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς Θέσεις και στελεχώνει

τη Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 16905/4347/16.5.2016 απόψασης του Υπουργού

Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 1362), καθώς και το Προσωπικό που

υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τη δημοσίευση του



παρόντος, μεταψέρεται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τις ίδιες Θέσεις ευθύνης και σχέσεις εργασίας,
καθώς και τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Η ως άνω Διαχειριοτική Αρχή μεταψέρεται και
εντάσσεται οργανωτικά στη δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως νέα διεύθυνση με την επωνυμία «Διεύθυνση

Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Εθνικών Προγραμμάτων ΟΠΕΚΑ (Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ)»

η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α., διατηρώντας τη διάρθρωση σε Μονάδες και τις αρμοδιότητες της

διαχειριστικής αρχής που προβλέπονται στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 16905/4347/16.5.2016

απόψασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων, τροποποιείται μετην

προσθήκη στο αντικείμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης και των ζητημάτων της παρ. 5 του άρθρου 32,

και η παρ. 7 διαμορψώνεται εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε

ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 32.».

Άρθρο 3
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» - Τροποποίηση

άρθρων 37 και 39 ν. 4837/2021
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4837/2021 (Ν 178) περί υλοποίησης της πιλοτικής εψαρμογής της

υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο

πρώτο εδάψιο αντί της λέξης «αμοιβή» τίθεται η λέξη «αποζημίωση», β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο

και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από

τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η αποζημίωση αυτή, όταν ο Αποδέκτης ή ο Εκπρόσωπός του συμβάλλεται απευθείας με

Προσωπικό Βοηθό, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιψέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού, τα

ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4837/2021 περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο με τη διεύρυνση του αντικειμένου της εξουσιοδοτικής

διάταξης, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ως προς την αρμοδιότητα συγκρότησης των ειδικών

επιτροπών αξιολόγησης, και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Υγείας,

συστήνονται και συγκροτούνται η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και η Επιτροπή Συντονισμού και

Παρακολούθησης ως γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά όργανα στο πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού

προγράμματος, καθορίζονται οι αρμοδ ιότητές τους, τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών τους

και η αποζημίωσή τους, καθορίζονται τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών των ειδικών

επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 36, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης

ειδικών καταλόγων και η εγγραψή των μελών των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης σε αυτούς, η

διαδικασία συγκρότησης των ειδικών επιτροπών από τους εγγεγραμμένους στους ειδικούς καταλόγους,

η επιμόρψωσή τους, καθώς και η αποζημίωσή τους, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό και

λεπτομερειακό θέμα για τη λειτουργία τους. Οι ειδικές επιτροπές αξιολόγησης συγκροτούνται με



απόψαση του ψορέα υλοποίησης της πιλοτικής εψαρμογής της υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται με την
απόψαση του προηγούμενου εδαψίου.».

ΆρΟρο4

Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών ψοιτητών -

Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 10 ν. 3220/2004

Το δεύτερο εδάψιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 1), περί των προϋποθέ

σεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματσς φοιτητών, τροποποιείται, ως προς τον καθορισμό της έ
κτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

α) Ο ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ. να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπου
δών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μια
πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονί
κης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής, πλην της
Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της
Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται
ότι ο ψσιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημά
των του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοι
χων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραψής. Οι
καταρτιζόμενοι των δημόσιων 1ΕΚ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη ψοίτηση στα δύο (2)
εξάμηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο έτος γιατο οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση ψοίτη
ση ς.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες

(30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν
του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο ψορολσγούμενο πραγματικό
ή τεκμαρτό, καθώς καιτο απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογού
μενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση
δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο
χορηγείται.

δ) Οι γονείς του ψοιτητή ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων 1.Ε.Κ. ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επι
καρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιου μένων ή ε κμισθω μένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ.,
με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονταισε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα
με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α 87).>).

Άρθρο 5

Στεγαστικό επίδομα Προπτυχιακών ψοιτητών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημίου

Αιγαίου και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Προσθήκη στην Παρ. 2,Α άρθρου 10 ν. 3220/2004

Στην παρ. 2.Α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το

εισαγωγικό εδάψιο τροποποιείται, ώστε η ρύθμιση να μην εψαρμόζεται μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 αλλά και εψεξής, β) το δεύτερο εδάψιο της περ. α) τροποποιείται, ως προς τον καθορισμό της



έκτασης του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, γ) στο τέλος της παρ. 2.Α. προστίθεται εδάψιο

και η τταρ. 2.Α. διαμορψώνεται ως εξής:

«2.Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς ψσιτητές που εισάγονται και εγγράψονται κατά το ακαδημα
ϊκό έτος 2021-2022 και εψεξής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ. 1 χορηγείται εψόσον συ

ντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ψοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας

του, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το

πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων

ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης,

Θεωρείται ως μία πόλη η Περιψέρεια Απικής, πλην της Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των
πόλεων ή περιοχών, που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα,

οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες

(40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν

του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το συνολικό ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό

ή τεκμαρτό, καθώς καιτο απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ψορολογού

μενου, της συζύγου του καιτων ανήλικωντέκνωντου, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση

δεν λαμβάνεται υπόψη γιατον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση τσ οποίο

χορηγείται.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή
διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο

των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α1 87).

Για την χορήγηση της παρούσας η δαπάνη πρέπει να βρίσκεται εντός των πλαισίων του εκάστοτε ισχύο

ντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.)>.

Άρθρο ό

Παράταση ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εψημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοι

Πού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχο

λείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ

ςονιο-ι9 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊσύ

ςΟνιο-19

Η ισχύς των παρ. α) και β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), περί της εξαίρεσης από την παρ. 2

του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) των ρυθμίσεων για τη διαδικασία καταβολής εψημεριών

ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων

του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών

κατά του κορωνοϊού ςΟνΙΒ-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά

του κορωνοϊού ωνΙΟ-19, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η.12.2022.
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«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο

δυναμικό του δημοσίου τομέα»
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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Εμμανουήλ Τσιριμονάκης, Συνεργάτης στο Γραψείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων — Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 10559 — Τηλέψωνο επικοινωνίας: 210

3368353, θπι2έΙ: Θπιπι3που.ποπ3τιοπι

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Νικόλαος Παπαθανασίου, Τηλέψωνο επικοινωνίας :210-

3442806, πίΙ: πο@πιπ&υ.8ον.8Γ

Υπουργείο Υγείας: Κωνσταντίνα Παπακώστα, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, - Τηλέψωνο

επικοινωνίας: 213 2161172, θπίΙ: ρ3οιτσν.

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 Χ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέος νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
3 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
4 Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργαοίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
5 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ό Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου

Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.



Προτεινόμενη Το άρθρο Ι της αξιολογούμενης ρύθμισης αντιμετωπίζει το ζήτημα της
διάταξη: απλοποίησης της διαδικασίας και των προϋποθέσεων έκδοσης αποδεικτικού

ασψαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη σύσταση

εμπράγματων δικαιωμάτων.

Το άρθρο 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης αντιμετωπίζει το ζήτημα της οργάνωσης

της διαχείρισης από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.ΚΑ.) των πάσης ψύσεως έργων και δράσεων που σχετίζονται

με τη διαχείριση προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους»,

ως καθολικό διάδοχο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας καιλνθρώπινου Δυναμικού

(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Το άρθρο 3 της αξιολογούμενης ρύθμισης αντιμετωπίζειτο ζήτημα της συγκρότησης

των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης περί της ανάγκης παροχής Προσωπικού

Βοηθού σε άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της υλοποίησης της πιλοτικής

εψαρμογής του προγράμματος της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με

Αναπηρία».

Με το άρθρο 4 της αξιολογούμενης ρύθμισης καθορίζεται η έκταση του

πολεσδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, η οποία λαμβάνεται υπόψη στο

πλαίσιο των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος

προπτυχιακών φοιτητών.

Με το άρθρο 5 της αξιολογούμενης ρύθμισης διευρύνονται οι δικαιούχοι του

στεγαστικού επιδόματος προπτυχιακών ψο ιτητών του Δη μο κρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η ισχύουσα ρύθμιση, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση

του επιδόματος μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, αποκτά πάγιο χαρακτήρα και αψορά πλέον και στους

ψοιτητές οι οποίοι εισάγονται εψεξής. Επιπλέον, καθορίζεται η έκταση του

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατ’ αντιστοιχία της ρύθμισης του

άρθρου 4.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για λόγους δημοσίου συμψέροντος η

ισχύς των περ. (α) και (β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) μέχρι την
31η122022 Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στη διασψάλιση της

έγκαιρης και ταυτόχρονης πληρωμής α) των εψημεριών ιατρικού προσωπικού και

των πρόσθετων αμοιβών του πάσης ψύσεως λοιπού προσωπικού, καθώς και β) των

αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του

Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ΟΙΟ19 και του

προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοΙού

ςονΙι-ι9 για την απασχόλησή του σε αργίες, Σάββατα Κυριακές, διατηρώντας την



υψιστάμενη διαδικασία άμεσης πληρωμής με τη μορψή ειδικής επιχορήγησης δια
προκαταβολών, άνευ ανάγκης ψορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας των
νοσοκομείων και λοιπών ψορέων όπου απασχολείται το προαναψερθέν

προσωπικό, αποψεύγοντας καθυστερήσεις στην καταβολή δεδο υλευ μένων
αμοιβών και αποζημιώσεων στους δικαιούχους και εξασψαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία των Φορέων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Προτεινόμενη Η υψιστάμενη διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού ασψαλιστικής ενημερότητας για
διάταξη: τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων δυσχεραίνειτον

συναλλασσόμενο πολίτη και επιβραδύνει τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη σύσταση
εμπράγματων δικαιωμάτων (άρθρο 1).

Η διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. και η ένταξη του μεταψερόμενου προσωπικού στη δομή του,
πρέπει να εξασψαλίζει τη συνέχεια της εκτέλεσης των πάσης ψύσεως έργων και
δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία
γιατους άστεγους» (άρθρο 2).

Η άρτια συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξισλόγησης της ανάγκης παροχής
Προσωπικού Βοηθού σε άτομα με αναπηρία, καθώς και η επιστημονική υποστήριξή
τους από συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση της πιλοτικής εψαρμογής του προγράμματος της υπηρεσίας
ιιΠροσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία>) (άρθρο 3).

Η ρύθμιση προτείνεται διότι στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης δεν
περιλαμβάνεται τόσο η περιοχή της Σίνδου, στην οποία υπάρχουν δεκατέσσερα (14)
τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, όσο και η περιοχή της Θέρμης,
στην οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Και οι δύο περιοχές, Σίνδου και Θέρμης, βρίσκονται σε απόσταση
μικρότερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. ‘Ενα
μεγάλο ποσοστό ψοιτητών που ψοιτούν στα συγκεκριμένα τμήματα μισθώνει
κατοικία εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, το οποίο έρχεται
σε αντιδιαστολή με τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος,

αψού ο Δήμος της σχολής ψοίτησης είναι διαψορετικός από τον Δήμο της
μισθωμένης κατοικίας (άρθρο 4).

Η ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 2.Ατσυ άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’15) αψορούσε
μόνο στους προπτυχιακούς ψοιτητές που εισήχθησαν και εγγράψηκαν στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και όχι
στους ψοιτητές που εισάγονται και εγγράψονται ύστερα από το ακαδημαϊκό αυτό
έτος (άρθρο 5).



Η πληρωμή α) των εψημεριών των ιατρών, των υπερωριών νοσηλευτικού και

λοιπού προσωπικού, καθώς και των νυκτερινών και εξαιρέσιμων που

καταβάλλονται στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ και β) της

απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων και των κινητών

μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Σάββατα, Κυριακές και

αργίες, γινόταν με τη διαδικασία των προκαταβολών με μεταψορά του

αναλογούντος ποσού κάθε νοσοκομείου/ΕΟΔΥ σε λογαριασμό του μέσω της

Τράπεζας της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’ 247). Επειδή η

ως άνω διαδικασία των προκαταβολών έληξε την 31.3.2022, για λόγους δημοσίου

συμψέροντος και επίοπευσης του χρόνου πληρωμής των δικαιούχων, προτείνεται

η παράταση της ισχύς της προαναψερόμενης διάταξης μέχρι την 31η.12.2022.

Διασψαλίζονται με αυτόν τον τρόπο α) η άμεση πληρωμή εψημεριών και

υπερωριών του προσωπικού του Ε.Σ.Υ., οι οποίες εκτελέστηκαν σε ένα πλαίσιο

ασψυκτικής πίεοης λόγω της τρέχουσας πανδημίας και υπό το επιβαρυντικό

καθεστώς της αναστολής αδειών των υγειονομικών, καθώς και β) η άμεση

αποζημίωση του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων και των κινητών

μονάδων του ΕΟΔΥ για την απασχόλησή τους σε Σάββατα, Κυριακές και αργίες,

προκειμένου να διασψαλισθούν η ομαλή εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος

και ο άμεσος και καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού και να αποτραπεί ο

κλονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η διακινδύνευση του εμβολιαοτικού

προγράμματος (άρθρο 6).

3. Ποιους ψορείς ή ττληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Όλους τους συναλλασσόμενους σε μεταβιβάσεις ακινήτων ή συστάσεις

εμπράγματων δικαιωμάτων (άρθρο 1).

Τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

καιτο μεταψερόμενο σε αυτόν προσωπικό του καταργούμενου Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 2).

Τους Προσωπικούς Βοηθούς ατόμων με αναπηρία στο Πλαίσιο της πιλοτικής

εψαρμογής του προγράμματος της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με

Αναπηρία>), καθώς και τους ωψελούμενους του προγράμματος του «Προσωπικού

Βοηθού» (άρθρο 3).

Τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος προπτυχιακών ψοιτητών του

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (άρθρο 4).

Τους δικαιούχους οτεγαστικού επιδόματος προπτυχιακούς ψοιτητές του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι εισάγονται και εγγράψονται κατά τα

ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και εψεξής (άρθρο 5).

Το ιατρικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

4. Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: άρθρο 25 ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Άρθρο 2: άρθρο 32 ν. 4921/2022 (Α’ 75).

Άρθρο 3: άρθρα 37 και 39 ν. 4837/2021 (Α’ 178).

Άρθρο 4: άρθρο 10 παρ. 2 περ. α) του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

Άρθρο 5: Άρθρο 10 παρ. 2.Α. του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ή
άλλης κανονιστικής
πσάξης;

ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, το προσωπικό

που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9 και το προσωπικό Κινητών Ομάδων

Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19 (άρθρο 6).

Άρθρο 6: Άρθρο 62 ν. 4872/2021 (Α’ 247), Άρθρο 114 ν. 4270/2014 (Α 143), Άρθρο

203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

1) Απαιτείται ρύθμιση με τυπικό νόμο.

Η) με αλλαγή διοικητικής Απαιτείται ρύθμιση με τυπικό νόμο.
πρακτικής
συ μτιεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες

11) με διάθεση περισσότερων ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
ανθρώπινων και υλικών διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
πορων; ,

πορων. Απαιτειται ρυθμιση με τυπικο νομο.

ι)



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξισλογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η απλοποίηση της διαδικασίας

χορήγησης ασψαλιστικής ενημερότητας νια

μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση

εμπράγματου δικαιώματος.

1) βραχυιτρόθεσμοι:

Άρθρα 2: Η ομαλή διαδοχή του

καταργού μενο υ Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας

και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) από τον

Οργανισμό Προνσιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

Άρθρο 3: Η συγκρότηση των ειδικών

επιτροπών αξιολόγησης αναγκών ατόμων με

Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
6

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες χώρα/ες
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ:

)_σε_όργανα_της_Ε.Ε.:
11) σε διεθνείς

Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρυθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνων επιδιώκονται
με την αξιολογσύμενη ρύθμιση

Ι1
Σ Χ

·



αναπηρία και η επιστημονική υποστήριξη του

έργου Τους.

Άρθρο 4: Η διευκρίνιση ως προς Τις

προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

επιδόματος προπτυχιακών ψοιτητών και η

χορήγησή του στους δικαιούχους.

Άρθρο 5: Η οικονομική ενίσχυση των ψοιτητών

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του

Πανεπιστημίου Αιγαίου και του

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι

διαμένουν για τις σπουδές τους μακριά από

τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Άρθρο 6: Η άμεοη πληρωμή — αποζημίωση

εψημεριών και υπερωριών του προσωπικού

του ΕΣΥ, του προσωπικού των εμβολιαστικών

κέντρων και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ

για την απασχόλησή τους σε Σάββατα,

Κυριακές και αργίες, έτσι ώστε να

διασψαλιοτούν η ομαλή λειτουργία του Ε.Σ.Υ.

και η απρόσκοπτη πρόοδος του εμβολιαστικού

προγράμματος.

Άρθρο 1: Η επιτάχυνση των μεταβιβάσεων

ακινήτων.

Άρθρο 2: Η συνέχιση και υλοποίηση των έργων

και δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση

προγραμμάτων του Τ.Ε.Β.Α. και του

προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους

αοτέγους».

Άρθρο 3: Η υλοποίηση της πιλοτικής

εψαρμογής του προγράμματος της υπηρεσίας

1) μακροπρόθεσμοι: «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με

Αναπηρία)).

Άρθρο 4: Η ασψάλεια δικαίου σε ό,τι αψορά

στις προϋποθέσεις χορήγησης του

οτεγαστικού επιδόματος.

Άρθρο 5: Η προστασία των οικονομικά

ευάλωτων προπτυχιακών ψο ιτητών που

ψοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της

περιψέρειας, προκειμένου να διευκολυνθούν

οι ψοιτητές στην παρακολούθηση των



σπουδών Τους.

Κατ’ αρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος
1. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην απλοποίηση της

διαδικασίας και των προϋποθέσεων έκδοσης αποδεικτικού

ασψαλιστικής ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων ή τη

σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων και στην Ταχύτερη

ολοκλήρωση των συναλλαγών που αψορούν ακίνητα.

2. Η Παρ. Ι της προτεινόμενης ρύθμισης στοχεύει στην οργάνωση

των αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. των Πάσης

ψύσεως έργων και δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση

Προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (ΤΕΒΑ) καιτου Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία

για τους άστεγουςε’, ως καθολικό διάδοχο του Εθνικού

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Η ρύθμιση της παρ. 2 στοχεύει στη μεταψορά και ένταξη του

προσωπικού του καταργούμενου Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) στη δομή του

καθολικού του διαδόχου, ήτοιτου Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Με τη ρύθμιση της παρ. 3 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσει τα

ειδικότερα ζητήματα εψαρμογής των Παρ. 4 και 5 του άρθρου

32 του ν. 492 Ι/2θ22 (Α’ 75).

Οι παρ. Ι και 2 της προτεινόμενης ρύθμισης στοχεύουν στην

άρτια συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης

διεπιστημονικού χαρακτήρα της ανάγκης παροχής

Προσωπικού Βοηθού σε άτομα με αναπηρία, καθώς και στην

επιστημονική υποστήριξή τους από συμβουλευτικό και

γνωμοδοτικό όργανο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την

υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθάς

Άρθρο 6: Η ενίσχυση και εύρυθμη λειτουργία

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η

αντιμετώπιση της Πανδημίας ςονς-Ι9 και η

απρόσκοπτη πρόοδος του εμβολιαστικού

Προγράμματος.

3.



για άτομα με αναπηρία».

4. 0 καθορισμός της έννοιας του πολεοδομικού συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων χορήγησης του

στεγαστικού επιδόματος προπτυχιακών Φοιτητών.

5. Η διεύρυνση των δικαιούχων του στεγαοτικού ειτιδόματος

προπτυχιακών ψο ιτητών του Δη μο κρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πλέον αψορά σε όσους

εισάγονται και εγγράψονται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 και εψεξής, καθώς και ο καθορισμός της έννοιας του

πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατ’ αντιστοιχία

της ρύθμισης του άρθρου 4.

6. Σύμψωνα με την παρ. 2του άρθρου 114 του ν.4274/2014 (Α

143), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 203 του ν. 4820/2021

(Α’ 130), για την πληρωμή μέσω προκαταβολών υποχρεώσεων

του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οι

επιχορηγήσεις για την κάλυψη των δεδουλευμένων των

απασχολούμενων στα αναψερόμενα στην εν λόγω διάταξη

νοσοκομεία Ε.Σ.Υ. και λοιπούς ψορείς, απαιτείται η εξασψάλιση

Φορολογικών και ασψαλιστικών ενημεροτήτων των εν λόγω

νοσοκομείων και ψορέων, το οποίο είναι δύσκολο να

εξασψαλιστεί άμεσα και μάλιστα άνευ παρακρατήσεων.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι εν λόγω επιχορηγήσεις δεν

κατατείνουν στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων των
νοσοκομείων, αλλά στην πληρωμή των εργαζομένων, δεν

νοείται να εξαρτάται η πληρωμή των τελευταίων από τις όποιες

υποχρεώσεις των νοσοκομείων και λοιπών ψορέων.

Επιπροσθέτως, η έγκαιρη καταβολή της ειδικής επιχορήγησης

που κατατείνει στην κάλυψη των άνω εψημεριών και

υπερωριών και αποζημιώσεων, ιδίως μεσούσης της πανδημίας,

δύναται να εξασψαλιστεί μόνο με τη μέθοδο των
προκαταβολών, καθώς σε περίπτωση επιλογής της έτερης

εναλλακτικής μεθόδου των χρηματικών ενταλμάτων, η
εξόψληση των δεδουλευμένων Θα είναι τόσο εκπρόθεσμη

χρονικά, που αψενός Θα προκαλέσει τριγμούς στο Εθνικό

Σύστημα Υγείας και στην ομαλή εξέλιξη του εμβολιότικού

προγράμματος, αψετέρου Θα βλάψει ανεπανόρΘωτα την

αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι μάχιμου

προσωπικού για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ως εκ τούτου προβλέψθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4872/2021

(Α’ 247), έως την 31η.3.2022, η εξαίρεση από την παρ. 2 του

15



άρθρου 114 του ν. 4274/2014, όπως αυτή προστέθηκε με το

άρθρο 203 του ν. 4820/2021, των διαδικασιών που αψορούν

στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και

των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποψάσεων

των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υττ’ αρ.

ΒΙα/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά

με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. Ι του

άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και της υπό στοιχεία

ΒΙα/40751/29.5.2015 (8’ 1018) για τη ρύθμιση Θεμάτων

σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου

33 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση του ιατρικού

προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί

Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΕΙΟ

και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ. Επίσης εξαιρέθηκαν και οι διαδικασίες που

αψορούν στις περιπτώσεις της παρ. ό του άρθρου τριακοστού

δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) και του άρθρου 267 του ν.

4798/2021 (Α 68).

Τα ποσά που αφορούν στις προαναψερόμενες περιπτώσεις

καταβάλλονταν στους ψορείς έως την 31η.3.2022, δυνάμει του

άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) με τη διαδικασία των

προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014,

ήτοι ως ακριβώς ίσχυε το εν λόγω άρθρο πριν την τροποποίησή

του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021.

Επειδή η προαναψερόμενη διάταξη εξέπνευσε την 31η.3.2022,

δίχως όμως να έχουν εκλείψει οι προεκτεθέντες κατεπείγοντες

λόγοι θέσπισής της, προτείνεται η παράτασή της από τη λήξη

της έως την 31η. 10.2022.

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

Βλ. συνημμένο έγγραφο

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

Βλ. συνημμένο έγγραφο



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΚΟ Ν Ω ΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
&

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚ

, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ Ο ΤΑ
ΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΜΑΔΕΣ

ΙΑ ΟΝ

Αύξηση εσόδων Χ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
ΑΜΕΣΑ Χ

χρονου

Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα /
αποτελεσματικότ

ητα

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΣ

Βελτίωση
ΗΣ

παρεχομενων Χ
υπηρεσιών

Δίκαιη
μεταχείριση Χ Χ

πολιτών

Αυξημένη
ΕΜΜΕΣ αξιοπιστία /

Α διαψάνεια

θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση Χ Χ Χ
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα Ι έως 3: Ενισχύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καιτων εποπτευόμενων από αυτό ψορέων.

Άρθρα 4 και 5: Ενισχύεται η ασψάλεια δικαίου αναψορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού
επιδόματος προπτυχιακών ψοιτητών.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, εν όψει των αυξημένων αναγκαίων που έχει προκαλέσει η πανδημία ςονί-ι9.



19. Κόσς αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
&

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚ

, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ Ο ΤΑ
ΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΟΜΑΔΕΣ

Α Ν

Σχεδιασμός /
προετοιμασί

α

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
Προσλή εις

ΕΝΑΡΞΗ
ΙΕΦΑΡΜΟΓ

κινητικοτητα
ΗΣ ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση
εκπαίδευση

Χ Χ
εμπλεκομέν

ων

ΚΟΣΤΟΣ
ΆλλοΡΥί3ΜΙΣΗ

Σ
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κατά την
& εκτέλεση

ΑΓΙΟΔΟΣΗ Κόστος
ΤΗΣ συμμετοχής

ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

_______________

Άρθρα 1-3: Το κόστος εκ των μεταβολών αυτών σταθμίζεται μετην κοινωνική ωψέλεια εκ των αποτελεσμάτων

τους, τη μείωση της γραψειοκρατίας, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων από αυτό ψορέων.

Άρθρα 4 και 5: Δεν υψίοταται ιδιαίτερο κόστος, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων για τις νέες

ρυθμίσεις.



20. Κίνδυνοι αξιολονούμενης ρύθμισης

ΦΥΣΙΚΟ,
ΘΕΣΜΟΙ,

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, & ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-4
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Ο ΤΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

ΟΣ ΣΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Α

Ν

Αναγνώριση

Ι εντοτιισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
στου ς

Η
στοχους

ΚΙΝΔΥΝΟ
Σχεδιασμός

Ν
αποτροπής!

αντιστάθμισ

ης κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ Πιλοτική
Σ ε4αρμσγή

Ανάδειξη
καλών

ιτρακτικών
κατά την

ΜΕΙΩΣΗ υλοποίηση
ΚΙΝΔΥΝΟ της ρύθμισης

Ν Συνεχής

αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα Ι έως 3: Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών που
αφορούν, αντιμετωπίζονται με τη θεσπιζόμενη αρτιότερη δομή, Οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών
αυτών.

Άρθρα 4 και 5: Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αντιμετωπίζονται σι κίνδυνοι που προαναψέρθηκαν.
Άρθρο 6: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης. Αντίθετα,
διασψαλίζεται η πληρωμή των εψημεριών των ιατρών, των υπερωριών νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού,
καθώς και των νυκτερινών και εξαιρέσιμων που καταβάλλονται στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. και, κατ’ επέκταση, η εύρυθμη λειτουργία και ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εν όψει των
αυξημένων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία ςονι-ι9.

/5,



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττιαύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της

αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. 2, 6 άρθρου 21 του Συντάγματος

Άρθρα 4, 5, 16, 21 και 25 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

11 (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

_______________________________________________________

Κανονισμός

Οδηγία

Αιτόψαση

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

λ.



Διατάξεις αξιολοισύμενης ρύιμισης

Άρθρο Ι

Ασψαλιστική ενημερότητα στη
διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων

— Τροποποίηση άρθρου 25 ν.

4611/2019

Στο άρθρο 25 του ν. 4611/2019 (Α

73), περί αποδεικτικού

ασψαλιστικής ενημερότητας για

μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση

εμπράγματου δικαιώματος,

Άρθρο 25 ν. 4611/20 19

Αποδεικτικό

ενημερότητας για

ακινήτου ή σύσταση

δικαιώματος

1. Ειδικά γιατη μεταβίβαση ακινήτου εξ

επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση

εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού,

ισχύουν σι ακόλουθοι όροι:

2
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και ατιοψάσεις

Των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_&_όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (ανα ψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & θασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή
δικαστήρια ή διαιτητικά
όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

ασψαλιστικής

μεταβίβαση

εμπράγματου

21



επέρχονται σι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο και στο τρίτο εδάψιο

της περ. α) της παρ. Ι διαγράψεται η

ψράση «από τον ΕΦΚΑ και το

ΕΤΕΑΕΠ», β) στην περ. β)

διαγράφεται η ψράση «από τον

ΕΦΚΑ καιτο ΕΤΕΑΕΠ», γ) στην παρ. 2

αντί της ψράσης «χορηγείται από

τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση

ασψαλιστικής ενημερότητας»

τίθεται η ψράση <(χορηγείται

αποδεικτικό ασψαλιστικής

ενημερότητας», δ) προστίθεται παρ.

3, και το άρθρο 25 διαμορψώνεται

ως εξής:

«Αρθρο 25

Απο δε ικτικό

ενημερότητας για

ακινήτου ή σύσταση

δικαιώματος

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 οψειλή

και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης

χορηγείται αποδεικτικό

ασψαλιστικής ενημερότητας,

εψόσον η οψειλή είναι

διασψαλισμένη σύμψωνα με τους

όρους που ορίζει η απόψαση της

παρ. Ι του άρθρου 29. Η οψειλή

θεωρείται διασψαλισμένη ιδίως

όταν παρέχεται εμπράγματη

ασψάλεια σε άλλο ακίνητο

κυριότητας του οψειλέτη ή όταν

προσκομίζεται εγγυ ητική επιστολή

πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης

αξίας. Αν η οψειλή δεν είναι

διασψαλισμένη, χορηγείται

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οψειλή και

τηρούνται οι όροι της ρύθμισης,

χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ

αποδεικτικό ασψαλιστικής

ενημερότητας, εψόσον η οψειλή είναι

διασψαλισμένη σύμψωνα με τους

όρους που ορίζει η απόψαση της παρ. Ι

του άρθρου 29. Η οψειλή Θεωρείται

διασψαλισμένη ιδίως όταν παρέχεται

εμπράγματη ασψάλεια σε άλλο ακίνητο

κυριότητας του οψειλέτη ή όταν

προσκομίζεται εγγυ ητική επιστολή

πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας.

Αν η οψειλή δεν είναι διασψαλισμένη,

χορηγείται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ

βεβαίωση οψειλής, που υπέχει θέση

ασψαλιστικής ενημερότητας, υπό τον

όρο της παρακράτησης από το τίμημα

ποσού μέχριτου ύψουςτηςοψειλής.

β) Αν υψίσταται οψειλή που δεν είναι

ρυθμισμένη, χορηγείται από τον ΕΦΚΑ

και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση οψειλής, που

υπέχει θέση ασψαλιστικής

ενημερότητας προς τον σκοπό της

μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο

παρακράτησης του ποσού της οψειλής

από το τίμημα και απόδοσής του στον

οικείο ψορέα από τον

συμβολαιογράψο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από

τη μεταβίβαση ακινήτου δεν

υπολείπεται της αντικε ιμενικής αξίας

αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή

εξόψληση του αναγραψόμενου ποσού

στις Βεβαιώσεις Οψειλής προς τη ΔΟΥ

και τους ψορείς κοινωνικής ασψάλισης,

από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι

απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης

με τις απαιτήσεις του -ΕΦΚΑ, μετά την

ολοσχερή εξόψληση των ψόρων

κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής

και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση των

πιστοποιητικών του άρθρου 105 του

ασψαλιστικής

μεταβίβαση

εμπράγματου

72.



βεβαίωση οψειλής, που υπέχει Θέση

ασψαλιστικής ενημερότητας, υπό

τον όρο της παρακράτησης από το

τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της

οψειλής.

β) Αν υψίσταται οψειλή που δεν

είναι ρυΘμισμένη, χορηγείται

βεβαίωση οψειλής, που υπέχει Θέση

ασψαλιστικής ενημερότητας προς

τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον

επιπρόσΘετο όρο παρακράτησης

του ποσού της οψειλής από το

τίμημα και απόδοσής του στον

οικείο ψορέα από τον

συ μβολαιογράψο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα

από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν

υπολείπεται της αντικειμενικής

αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την

ολοσχερή εξόψληση του

αναγραψόμενου ποσού στις

Βεβαιώσεις Οψειλής προς τη ΔΟΥ

και τους ψορείς κοινωνικής

ασψάλισης, από αυτό

ικανοποιούνται. συμμέτρως οι

απαιτήσεις της Φορολογικής

Διοίκησης με τις απαιτήσεις του -

ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόψληση

των ψόρων κληρονομιάς, δωρεάς,

γονικής παροχής και ΕΝ.Φ.Ι.Α. καιτη

χορήγηση των πιοτοποιητικών του

άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων

ψορολογίας κληρονομιών, δωρεών,

γονικών παροχών και κερδών από

τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε

με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001

(Α’ 266) και του άρθρου 54Α του ν.

4174/2013 (Α’ 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω

χαριστικής αιτίας, εψόσον

υψίσταταιοψειλή, ρυθμισμένη ή μη,

χορηγείται αποδεικτικό

ασψαλιοτικής ενημερότητας προς

Κώδικα διατάξεων ψορολογίας

κληρονομιών, δωρεών, γονικών

παροχών και κερδών από τυχερά

παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το

πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266)

και του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

(Α’ 170).

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω

χαριστικής αιτίας, εψόσον υψίσταται

οψειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται

από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση

ασψαλιστικής ενημερότητας προς τον

σκοπό της μεταβίβασης ή της

παραχώρησης, εψόσον υπάρχει

ισόποση διασψάλισή της.



τον σκοπό της μεταβίβασης ή της

ιταραχώρησης, εφόσον υπάρχει

ισόποση διασψάλισή της.

3. Για τους σκοπούς εψαρμογής του

παρόντος, για την έκδοση του

αποδεικτικού ασψαλιστικής

ενημερότητας και της βεβαίωσης

οψειλής που επέχει Θέση

ασψαλιοτικής ενημερότητας,

λαμβάνονται υπόψη μόνον οι

βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο

υποβολής του αιτήματος, οφειλές.».

Άρθρο 2

Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Απόρους - Τροποποίηση

παρ. 4 και 5 άρθρου 32 ν.

4921/2022

1. Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 4 του

άρθρου 32 του ν. 4921/2022 (Α 75)

περί διαδοχής του Εθνικού

Ινστιτούτου Εργασίας και

Ανθρώπινου Δυναμικού και

ανάθεσης καθηκόντων

διαχειριστικής αρχής του Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους από τον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

καταργείται, και η παρ. 4

διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Οργανισμός Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

αναλαμβάνει, μετά την κατάργηση

του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τη διαχείριση των

πάσης φύσεως έργων και δράσεων

που σχετίζονται με τη διαχείριση

προγραμμάτων του Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (ΤΕΒΑ) και του

Άρθρο 32 ν. 4921/2022

Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

— Ανάθεση καθηκόντων διαχειριστικής

αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής

Βοήθεια προς τους Απόρους στον

Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -

Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α’ άρθρου 45

ν. 4314/2014 και παρ. ό άρθρου 15 ν.

4756/2020

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος

νόμου καταργείται το νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και

Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

που συστάθηκε με το άρθρο 88 του ν.

3996/2011 (Α’ 170) και επέρχονται οι

συνέπειες που προ βλέπονται στο παρόν

άρθρο.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο,

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

καθίσταται καθολικός διάδοχος του

καταργο ύ μενου νομικού προσώπου και

υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις αυτού με την

επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων

του παρόντος άρθρου. Το Υπουργείο
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προγράμματος «Στέγαση και

Εργασία για τους άστεγους»,

συνεχίζει όλες τις εκκρεμείς

διαδικασίες που σχετίζονται με την

ανάθεση καιτην εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων ως προς τα

Προγράμματα αυτά και καθίσταται

καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα

δικαιώματα καιτις υποχρεώσεις που

απορρέουν από τις ανωτέρω

πράξεις, δράσεις και προγράμματα,

καθώς και δικαιούχος των

τραπεζικών λογαριασμών για τη

χρηματοδότησή τους, και

υποκαθίοταται σε κάθε αντίστοιχη

συμβατική σχέση,

συμπεριλαμβανομένων των

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή
έργου με αντικείμενο την

υποστήριξη για τα Προγράμματα

αυτά. Η διαχείριση των λοιπών

έργων, δράσεων και Προγραμμάτων

που χρηματοδοτούνται ή
συγχρηματοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή διεθνείς

οργανισμούς καθώς και η συνέχιση

εκκρεμών διαδικασιών που

σχετίζονται με την ανάθεση και την

εκτέλεση των συναψών δημοσίων

συμβάσεων γίνεται από την

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης

και Κοινωνικής Οικονομίας.

2. Στην περ. β) της Παρ. 5 του

άρθρου 32 του ν. 4921/2022 Περί

διαδοχής του Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου

Δυναμικού και ανάθεσης

καθηκόντων διαχειριστικής αρχής

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Απόρους από τον

Οργανισμό Προνσιακών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

υποκαθιστά το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σε κάθε

μνημόνιο συνεργασίας που έχει

συναψθεί με άλλο Υπουργείο ή δημόσιο

ψορέα.

3. Οι εκκρεμείς δίκες του Ε.ΙΕ.Α.Δ.

συνεχίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους

και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε

άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης

ψύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που

υψίστανται κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος μεταψέρονται οτο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Ο Οργανισμός Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) αναλαμβάνει,

μετά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.ΑΔ., τη

διαχείριση των πάσης ψύσεως έργων

και δράσεων που σχετίζονται με τη

διαχείριση προγραμμάτων του Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος

«Στέγαση και Εργασία για τους

άστεγους», συνεχίζει όλες τις εκκρεμείς

διαδικασίες που σχετίζονται με την

ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων

συμβάσεων ως προς τα προγράμματα

αυτά και καθίσταται καθολικός

διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις που απορρέουν

από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και

προγράμματα, καθώς και δικαιούχος

των τραπεζικών λογαριασμών για τη

χρηματοδότησή τους, και

υποκαθίοταται σε κάθε αντίστοιχη

συμβατική σχέση,

συμπεριλαμβανομένων των

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή
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Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, επέρχονται σι εξής

τροποποιήσεις: α) στο πρώτο

εδάψιο η Φράση «μεταψέρεται

αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τη

Θέση που κατέχει, την ίδια σχέση

εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα

της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας»

αντικαθίσταται από τη ψράση

«μεταψέρεται αυτοδικαίως στον

Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τις ίδιες Θέσεις

ευθύνης και σχέσεις εργασίας,

καθώς καιτις ίδιες αρμοδιότητες και

καθήκοντα», β) προστίθεται

δεύτερο εδάψιο, και η περ. β)

διαμορψώνεται ως εξής:

ιιβ) Το Προσωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που

υπηρετεί σε οργανικές και

προσωποπαγείς Θέσεις και

στελεχώνει τη Διαχειριστική Αρχή

του άρθρου 12 της υπό στοιχεία

16905/4347/16.5.2016 απόψασης

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Ασψάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Β 1362), καθώς καιτο

προσωπικό που υπηρετεί με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τη

δημοσίευση του παρόντος,

μεταψέρεται αυτοδικαίως στον

Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τις ίδιες Θέσεις

ευθύνης και σχέσεις εργασίας,

καθώς καιτις ίδιες αρμοδιότητες και

καθήκοντα. Η ως άνω Διαχειριστική

Αρχή μεταψέρεται και εντάσσεται

οργανωτικά στη δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

ως νέα διεύθυνση με την επωνυμία

ιιΔιεύθυνση Διαχείρισης

Συγχρηματοδοτούμενων και

Εθνικών Προγραμμάτων ΟΠΕΚΑ

(Διαχειριστική Αρχή ΟΠΕΚΑ)» η

οποία υπάγεται στη Γενική

Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής

έργου με αντικείμενο την υποστήριξη

για τα προγράμματα αυτά.

Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου

εδαψίου ασκούνται από τη Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής

Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής

Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Η

διαχείριση των λοιπών έργων, δράσεων

και προγραμμάτων που

χρηματοδοτούνται ή
συγχρηματοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή διεθνείς

οργανισμούς, καθώς και η συνέχιση

εκκρεμών διαδικασιών που σχετίζονται

με την ανάθεση και την εκτέλεση των

συναψών δημοσίων συμβάσεων γίνεται

από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και

Κοινωνικής Οικονομίας.

5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε

οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις

του καταργούμενου νομικού

προσώπου, καθώς και οι δικηγόροι με

σχέση έμμισθης εντολής που

υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος σε αυτό, μεταψέρονται

αυτοδ ικαίως στο Υπο υργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θέση

που κατέχουν, με την ίδια σχέση

εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της

ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Με

απόψαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα

του Υπουργείου Εργασίας το

μεταψερόμενο προσωπικό

τοποθετείται στις μονάδες του

Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια

απόψαση στο προσωπικό αυτό

μπορούν να ανατεθούν προσωρινά

καθήκοντα σχετιζόμενα με

εκκρεμότητες του καταργούμενου

νομικού προσώπου, όπως η διοικητική
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Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α.,

διατηρώντας τη διάρθρωση σε

Μονάδες και τις αρμοδιότητες της

διαχειριστικής αρχής που

προβλέπονται στο άρθρο 12 της υπό

στοιχεία 16905/4347/16.5.2016

απόψασης του Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασψάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 79 του ν.

4921/2022 περί των εξουσιοδοτικών

διατάξεων, τροποποιείται με την

προσθήκη στο αντικείμενο της

εξουσιοδοτικής διάταξης και των

ζητημάτων της παρ. 5 του άρθρου

32, και η παρ. 7 διαμορψώνεται

εξής:

«7. Με απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται

κάθε ειδικότερο ζήτημα για την

εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του

άρθρου 32.».

υποστήριξη στη διαδικασία και η

εκπροσώπηση στις δίκες που αψορούν

την ανάκτηση αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών από ευρωπαϊκά

προγράμματα. Με απόψαση του

Υπουργού Εργασίας και. Κοινωνικών

Υποθέσεων το μεταψερόμενο

προσωπικό, μετά την τοποθέτησή του,

μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε

άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου και,

ιδίως, στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων

του άρθρου 80του ν. 4826/2021 (Α’160)

και τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της

Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά

παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α 224)

στον Οργανισμό Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), βάσει των

προσόντων και των καθηκόντων που

ασκούσε, καθώς και των αναγκών των

παραπάνω μονάδων ή ψορέων.

β) Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που

υπηρετεί σε οργανικές και

προσωποπαγείς θέσεις και στελεχώνει

τη Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 12

της υπό στοιχεία 16905/4347/16.5.2016

απόψασης του Υπουργού Εργασίας,

Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Β’ 1362), καθώς και το

Προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος, μεταψέρεται αυτοδικαίως

στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τη θέση που κατέχει,

την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή
ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής

βαθμίδας.

γ) Το μεταψερόμενο στο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. προσωπικό,

κατατάσσεται σε βαθμό και

μισθολογικό κλιμάκιο σύμψωνα με τις
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κείμενες διατάξεις περί χρόνου που

αναγνωρίζεται στο Δημόσιο.

δ) Αποσπάσεις ή διαθέσεις του

προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που έχουν

γίνει πριν την έναρξη ισχύος του

παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Η περ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 45

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) περί των

καθηκόντων της Διαχε ιριστικής Αρχής

του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ

223/2014 (172/1) τροποποιείται ως

προς τον Οργανισμό που αναλαμβάνει

τα εν λόγω καθήκοντα και

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής

Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού,

καθώς και εκείνων που

περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού

ή/και του Συμπληρωματικού,

αναλαμβάνει ο Οργανισμός

Προνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), ο

οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.>).

7. Το πρώτο εδάψιο της παρ. ό του

άρθρου 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 256)

περί του προγράμματος «Στέγαση και

Εργασία για τους αστέγους)>

τροποποιείται ως προς τον ψορέα, στον

οποίον ανατίθενται η διαχείριση και η

παρακολούθηση του προγράμματος,

και διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Στον Οργανισμό Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ανατίθεται η

διαχείριση και παρακολούθηση του

προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν

χρηματοδοτείται με τη μεταψορά των

αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό

προϋπολογισμό του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

στον προϋπολογισμό του.».



Άρθρο 3

Υλοποίηση πιλοτικού

προγράμματος «Προσωπικός

Βοηθός για άτομα με αναπηρία» -

Τροποποίηση άρθρων 37 και 39 ν.

4837/2021

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.

4837/2021 (Α’ 178) Περί υλοποίησης

της πιλοτικής εψαρμογής της

υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθάς για

Άτομα με Αναπηρία», επέρχονται οι

εξής τροποποιήσεις: α) στο Πρώτο

εδάψιο αντί της λέξης «αμοιβή»

τίθεται η λέξη «αποζημίωση», β)

προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η αποζημίωση του Προσωπικού

Βοηθού για την παροχή της σχετικής

υπηρεσίας καταβάλλεται από τον

Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η αποζημίωση αυτή,

όταν ο Αποδέκτης ή ο Εκπρόσωπός

του συμβάλλεται απευθείας με

Προσωπικό Βοηθό, δεν κατάσχεται

εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων,

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης και δεν

συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη

προς τη ψορολογική διοίκηση και το

8. Τα πάσης ψύσεως περιουσιακά

στοιχεία του καταργούμενου ψορέα

περιέρχονται στο Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς την

τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή
οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. Η

ακίνητη περιουσία του ψορέα που

μεταβιβάζεται με το παρόν άρθρο στο

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, μεταγράψεται ατελώς στα

βιβλία μεταγραψών του οικείου

υποθηκοψυλακείου ή κτηματολογικού

γραψείου.

Άρθρο 36 ν. 4837/2021

Πιλοτική εψαρμογή της υπηρεσίας

«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με

Αναπηρία»

1. Υλοποιείται, σε δύο ψάσεις, πιλοτική

εψαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός

Βοηθάς για Άτομα με Αναπηρία)> εντός

επιλεγμένων γεωγραψικών περιοχών

της χώρας. Η πρώτη ψάση εκκινεί εντός

του έτους 2022 και η υπηρεσία

παρέχεται για δύο (2) έτη και η δεύτερη

ψάση εκκινεί εντός του έτους 2023 και η

υπηρεσία παρέχεται για ένα (1) έτος. Οι

δαπάνες για τη χρηματοδότηση του

πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον

προϋπολογισμό του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

και προέρχονται από ενωσιακούς

πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας.

2. Επιλέξιμοι ωψελούμενοι, κατά την

πιλοτική εψαρμογή του προγράμματος,

είναι άτομα ηλικίας 16 έως 65 ετών με

πιστοποιημένη αναπηρία (κινητική,

νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή).

Οι ωψελούμενοι του πιλοτικού

προγράμματος προκύπτουν, κατόπιν
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Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις

περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα

των Ο.Τ. Α. α’ και β’ βαθμού, τα

ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά

ιδρύματα.».

2. Στην παρ. Ι του άρθρου 39 του ν.

4837/2021 περί των εξουσιοδοτικών

διατάξεων επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το

πρώτο εδάιο με τη διεύρυνση του

αντικειμένου της εξουσιοδοτικής

διάταξης, β) το δεύτερο εδάψιο

τροποποιείται ως προς την

αρμοδιότητα συγκρότησης των

ειδικών επιτροπών αξιολόγησης, και

η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόψαση των

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Οικονομικών και

Υγείας, συστήνονται και

συγκροτούνται η Κεντρική Επιτροπή

Αξιολόγησης και η Επιτροπή

Συντονισμού και Παρακολούθησης

ως γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά

όργανα στο πλαίσιο υλοποίησης του

πιλοτικού προγράμματος,

καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους,

τα επιστημονικά και άλλα προσόντα

των μελών τους και η αποζημίωσή

τους, καθορίζονται τα επιστημονικά

και άλλα προσόντα των μελών των

ειδικών επιτροπών αξιολόγησης της

παρ. 3 του άρθρου 36, καθώς και η

διαδικασία κατάρτισης και τήρησης

ειδικών καταλόγων και η εγγραψή

των μελών των ειδικών επιτροπών

αξιολόγησης σε αυτούς, η

διαδικασία συγκρότησης των

ειδικών επιτροπών από τους

εγγεγραμμένους στους ειδικούς

καταλόγους, η επιμόρψωσή τους,

καθώς και η αποζημίωσή τους, και

ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο,

επιλογής αντιπροσωπευτικού

δείγματος μεταξύ των αιτούντων στη

βάση προκαθορισμένων κριτηρίων. Για

τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη,

ιδίως, τα εξής: είδος αναπηρίας,

ηλικιακή ομάδα, ψύλο, καθεστώς

απασχόλησης ή μη, περιοχή διαβίωσης,

σύνθεση/είδος νοικοκυριού. Για την

επιλογή των αιτούντων ιδιαίτερη

βαρύτητα αποδίδεται σε κοινωνικά και

εισοδηματικά κριτήρια.

3. Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής

Προσωπικού Βοηθού για άτομα με

αναπηρία γίνεται από ειδικές επιτροπές

αξιολόγησης διεπιστημονικού

χαρακτήρα. Οι εν λόγω επιτροπές

αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη

δυνατότητα αυτοψροντίδας,

αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και

γνωστικής αντίληψης των αιτούντων,

την ανάγκη, τη διάρκεια και την

περιοδικότητα παροχής Προσωπικού

Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις

εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες

ζωής αυτών.

4. Το άτομο με αναπηρία στο οποίο

παρέχεται η υπηρεσία του Προσωπικού

Βοηθού μπορεί να λαμβάνει την

υπηρεσία είτε απευθείας είτε μέσω

τρίτου παρόχου.

5. Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικσύ

προγράμματος η Γενική Γραμματεία

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και

Καταπολέμησης της Φτώχειας

υποβάλλει, υπό τη μορψή έκθεσης

αξιολόγησης αποτελεσμάτων,

συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραψέντα

προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα

και εισηγήσεις από την υλοποίηση του

πιλοτικού προγράμματος στον Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

για την αξιοποίησή τους ενόψει της

καθολικής εψαρμογής της υπηρεσίας



Τεχνικό και λεπτομερειακό Θέμα για

τη λειτουργία τους. Οι ειδικές

επιτροπές αξιολόγησης

συγκροτούνται με απόψαση του

Φορέα υλοποίησης της πιλοτικής

εψαρμογής της υπηρεσίας, ο οποίος

ορίζεται με την απόψαση του

προηγούμενου εδαψίου.».

του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με

αναπηρία σε όλη τη Χώρα.

ΆρΘρο 37 ν. 4837/2021

Υλοποίηση τηςπιλοτικής εψαρμογήςτης

υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός νια

Άτομα με Αναπηρία»

1. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο

Παρόχων Υπηρεσίας Προσωπικού

Βοηθού, το οποίο τηρείται στη Γενική

Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης

και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

2. Στον Οργανισμό Προνοιακών

Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.ΠΕ.Κ.Α.) συστήνεται

και λειτουργεί πληροψοριακό σύστημα

για τη διαχείριση των αιτημάτων λήψης

της υπηρεσίας «Προσωπικός ΒοηΘός

για Άτομα με Αναπηρία», καθώς καιτων

αιτήσεων των ενδιαψερομένων να

ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων

Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της

παρ. 1. Το εν λόγω πληροψοριακό

σύστημα, στο οποίο εντάσσεται το

ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων

Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού της

Παρ. 1, διασυνδέεται με άλλα

πληροψοριακά συστήματα του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα,

σύμψωνα με το άρθρο 84 του ν.

4727/2020 (Α’ 184). ΥπεύΘυνος

επεξεργασίας των δεδομένων του

πληροψοριακού συστήματος ορίζεται ο

Ο.Π.Ε.Κ.Α..

3. Η αμοιβή του Προσωπικού Βοηθού

για την παρο- χή της σχετικής υπηρεσίας

καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Άρθρο 39 ν. 4837/2021

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

και Υγείας, καθορίζονται τα

επιστημονικά και άλλα προσόντα των

3/



μελών των ειδικών επιτροπών

αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 36,

η σύνθεσή τους, η επιμόρψωσή τους, η

αποζημίωσή τους και ρυθμίζεται κάθε

ειδικότερο, Τεχνικό και λεπτομερειακό

Θέμα για τη λειτουργία τους. Με όμοια

απόψαση γίνεται η συγκρότηση των

επιτροπών αυτών.

2. Με απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

και των κατά περίπτωση συναρμόδιων

Υπουργών εξειδικεύονται το

περιεχόμενο και οι όροι χωρικής και

χρονικής υλοποίησης της πιλοτικής

εψαρμογής της υπηρεσίας του

Προσωπικού Βοηθού για άτομα με

αναπηρία και καθορίζονται, για τις

ανάγκες της πιλστικής εψαρμογής: α) η

διαδικασία επιλογής των υποψήψιων

δικαιούχων, ο αριθμός τους, τα τυχόν

πρόσθετα κριτήρια επιλογής, πλέον των

αναψερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου

36 και οι συντελεστές βαρύτητας που

λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις

εγγραψής στο Μητρώο Παρόχων

Υπηρεσίας Προσωπικού Βοηθού, καθώς

και οι όροι εργασίας και ασψάλισης του

Προσωπικού Βοηθού, γ) το περιεχόμενο

της υπηρεσίας του Προσωπικού

Βοηθού, δ) η διαδικασία αξιολόγησης

της ανάγκης των αιτούντων για την

παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού

Βοηθού ενώπιον των Ειδικών

Επιτροπών Αξιολόγησης, λοιπά κριτήρια

αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των

υποψήψιων δικαιούχων, ε) σι όροι και

οι προϋποθέσεις παροχής της

υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού,

στ) λοιποί αρμόδιοι ψσρείς και

υπηρεσίες, ζ) ο έλεγχος, η εποπτεία της

παρεχόμενης υπηρεσίας και η επιβολή

σχετικών κυρώσεων η) οιπροδιαγραψές



Άρθρο 4

Στεγαστικό επίδομα Προπτυχιακών

Φοιτητών -

Τροποποίηση περ. α) παρ. 2

άρθρου 10 ν. 3220/2004

Το δεύτερο εδάιο της περ. α) της

παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.

3220/2004 (Α’ 15), περί των

προϋποθέσεων χορήγησης του

στεγαοτικού επιδόματος Φοιτητών,
τροποποιείται, ως προς τον

καθορισμό της έκτασης του

πολεοδομικού συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης, και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Προϋποθέσεις χορήγησης του

επιδόματος αυτού αΘροιστικώς

είναι οι εξής:

α) Ο Φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος

των δημόσιων 1ΕΚ. να διαμένει σε

μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών

του, σε πόλη άλλη της κύριας

κατοικίας του στην οποία οι γονείς

του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη

κυριότητα ή επικαρπία άλλης

κατοικίας. Το πολεοδομικό

συγκρότημα Θεσσαλονίκης

θεωρείται ως μια πόλη

συμπεριλαμβανομένων και των

πόλεων ή περιοχών, που απέχουν

από το κέντρο της

λειτουργίας του πληροψοριακού

συστήματος, 8) τα κριτήρια

αξιολόγησης της πιλοτικής εψαρμογής

της υπηρεσίας, ι) ο καθορισμός της

αμοιβής του προσωπικού βοηθού, η

διαδικασία και τα δικαιολογητικά για

την καταβολή της, καθώς και ια) κάθε

άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό

Θέμα για την παροχή της υπηρεσίας

αυτής.

Άρθρο 10 ν. 3220/2004

Στεγαστικό επίδομα Φοιτητών

1. Στους προπτυχιακούς Φοιτητές των

Ανώτατων και Ανώτερων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των

Ανώτερων Σχολών Τουριστικών

Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών

Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας,

καθώς και των Σχολών της Κύπρου που

περιλαμβάνονται στο σύστημα των

Πανελλαδικών Εξετάσεων, ‘Ελληνες

υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χορηγείται ετήσιο

στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000)

ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος

αυτού όσοι Φοιτούν για την απόκτηση

δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο

στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου

εδαψίου χορηγείται με τους ίδιους

όρους και στους καταρτιζόμενους των

δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης (1ΕΚ.).

2. ΠροϋποΘέσεις χορήγησης του

επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι

εξής:

α) Ο Φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των

δημόσιων 1ΕΚ. να διαμένει σε

μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών

του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας

του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος

δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία

άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό



Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι

(20) χιλιόμετρα. Επίσης, Θεωρείται

ως μία πόλη η Περιψέρεια Αττικής,

πλην της Περιψερειακής Ενότητας

Νήσων, καθώς και των πόλεων ή
περιοχών που απέχουν από Το

Κέντρο της Αθήνας περισσότερο από

σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες

θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή τους

με πιστοποιητικό της σχολής ή
τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται

ότι ο ψοιτητής είχε επιτυχία στις

εξετάσεις τουλάχιστον οτα μισά του

συνολικού αριθμού των μαθημάτων

του, που προβλέπεται στο

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του

προηγούμενου έτους ή των

αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός

του πρώτου έτους για το οποίο

απαιτείται μόνο πιστοποιητικό

εγγραψής. Οι καταρτιζόμενοι των

δημόσιων 1ΕΚ. απαιτείται να έχουν

ολοκληρώσει επιτυχώς τη ψοίτηση

στα δύο (2) εξάμηνα του έτους

κατάρτισης, εκτός από το πρώτο

έτος για το οποίο απαιτείται μόνο

βεβαίωση ψοίτησης.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

του προηγούμενου έτους να μην

υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες

(30.000) ευρώ προσαυξανόμενο

κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για

κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν

του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό

εισόδημα θεωρείται το συνολικό

ετήσιο ψορολογο ύ μενο πραγματικό

ή τεκμαρτό, καθώς και το

απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο

με ειδικό τρόπο εισόδημα του

ψορολογούμενου, της συζύγου του

και των ανήλικων τέκνων του, από

κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική

συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται

ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία

πόλη η Περιψέρεια Αττικής, πλην της

Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς

και των πόλεων ή περιοχών που

απέχουν από το κέντρο της Αθήνας

περισσότερο από σαράντα (40)

χιλιόμετρα, σι οποίες θεωρούνται ως

αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η ψοίτησή τους με

πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος,

στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο ψοιτητής

είχε επιτυχία στις εξετάσεις

τουλάχιστον στα μισά του συνολικού

αριθμού των μαθημάτων του, που

προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα

σπουδών του προηγούμενου έτους ή
των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός

του πρώτου έτους για το οποίο

απαιτείται μόνο πιστοποιητικό

εγγραψής. Οι καταρτιζόμενοι των

δημόσιων 1ΕΚ. απαιτείται να έχουν

ολοκληρώσει επιτυχώς τη ψοίτηση στα

δύο (2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης,

εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο

απαιτείται μόνο βεβαίωση ψοίτησης.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηματου

προηγούμενου έτους να μην

υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000)

ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις

χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε

προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

θεωρείται το συνολικό ετήσιο

ψορολογούμενο πραγματικό ή
τεκμαρτό, καθώς και το

απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με

ειδικό τρόπο εισόδημα του

ψορολογούμενου, της συζύγου του και

των ανήλικων τέκνων του, από κάθε

πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση

δεν λαμβάνεται υπόψη για τον

προσδιορισμό του ετήσιου



Ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για

τον προσδιορισμό του ετήσιου

οικογενειακού εισοδήματος με

βάση το οποίο χορηγείται.

6) Οι γονείς του ψοιτητή ή του

καταρτιζόμενου των δημόσιων Ε.Κ.

ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή
επικαρπωτές κατοικιών

(ιδιοχρησιμοποιουμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα

διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση

κατοικίες ή διαμερίσματα που

βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική

ενότητα ή δημοτική κοινότητα με

πληθυσμό λιγότερο των τριών

χιλιάδων (3.000) κατοίκων,

σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α

87).».

οικογενειακού εισοδήματος με βάση το

οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του ψοιτητή ή του

καταρτιζόμενου των δημόσιων 1ΕΚ. ή ο

ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές

κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα

διακόσια (200) τ.μ., με εξαίρεση

κατοικίες ή διαμερίσματα που

βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα

ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό

λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000)

κατοίκων, σύμψωνα με τον

3852/2010 (Α 87).

Άρθρο 5

Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών

Φοιτητών Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης,

Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Πανεπιστημίου Δυτικής

Μακεδονίας - Προσθήκη στην παρ.

2.Α άρθρου 10 ν. 3220/2004

Στην παρ. 2.Α του άρθρου 10 του ν.

3220/2004 (Α’ 15), επέρχονται σι

ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το

εισαγωγικό εδάψιο τροποποιείται,

ώστε η ρύθμιση να μην εψαρμόζεται

μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος

20212022 αλλά και εψεξής, β) το

δεύτερο εδάψιο της περ. α)

τροποποιείται, ως προς τον

καθορισμό της έκτασης του

πολεοδομικού συγκροτήματος

Θεσσαλονίκης, γ) στο τέλος της Παρ.



2.Α. προστίθεται εδάψιο και η Παρ.

2.Α. διαμορψώνεται ως εξής:

«2.Α. Κατ’ εξαίρεση, στους

Προπτυχιακούς ψοιτητές Που

εισάγονται και εγγράψονται κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και

εψεξής στο Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης, στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της

παρ. 1 χορηγείται εψόσον

συντρέχουν, σωρευτικά, σι εξής

προϋποθέσεις:

α) Ο ψοιτητής διαμένει σε

μισΘωμένη οικία λόγω των σπουδών

του, σε πόλη άλλη της κύριας

κατοικίας του, στην οποία σι γονείς

του ή ο ίδιος δεν έχουν Πλήρη

κυριότητα ή επικαρπία άλλης

κατοικίας. Το πολεοδομικό

συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Θεωρείται ως μια πόλη

συμπεριλαμβανομένων και των

πόλεων ή περιοχών, που απέχουν

από το Κέντρο της Θεσσαλονίκης

λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.

Επίσης, Θεωρείται ως μία πόλη η

Περιψέρεια Απικής, πλην της

Περιψερειακής Ενότητας Νήσων,

καθώς και των πόλεων ή περιοχών,

που απέχουν από το κέντρο της

Αθήνας περισσότερο από σαράντα

(40) χιλιόμετρα, οι οποίες

θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

του προηγούμενου έτους δεν

υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες

(40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο

κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για

κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν

του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό

2.Α. Κατ1 εξαίρεση, στους

προπτυχιακούς ψοιτητές που

εισάγονται και εγγράψονται κατά το

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το

ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ. Ι

χορηγείται εψόσον συντρέχουν,

σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ψοιτητής διαμένει σε μισΘωμένη

οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη

άλλη της κύριας κατοικίας του, στην

οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν

πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης

κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα

Θεσσαλονίκης Θεωρείται ως μία πόλη.

Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η

Περιψέρεια Απικής, πλην της

Περιψερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς

και των πόλεων ή περιοχών του που

απέχουν από το κέντρο της Αθήνας

περισσότερο από σαράντα (40)

χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως

αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηματου

προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνειτις

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,

προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες

(3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο

παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το

συνολικό ετήσιο ψσρολογούμενο

πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το

απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο με

ειδικό τρόπο εισόδημα του

ψορολογούμενου, της συζύγου του και

των ανήλικων τέκνων του, από κάθε

πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση

δεν λαμβάνεται υπόψη για τον



εισόδημα Θεωρείται το συνολικό

ετήσιο ψορολογούμενο πραγματικό

ή τεκμαρτό, καθώς και το

απαλλασσόμενο ή ψορολογούμενο

με ειδικό τρόπο εισόδημα του

ψορολογούμενου, της συζύγου του

και των ανήλικων τέκνων του, από

κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική

ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για

τον προσδιορισμό του Ετήσιου

οικογενειακού εισοδήματος με

βάση το οποίο χορηγείται.

γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν

είναι κύριοι ή επικαρπωτές

κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων

ή εκμισθωμένων) που υιτερβαίνουν

τα διακόσια (200) τετραγωνικά

μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή
διαμερίσματα που βρίσκονται σε

δήμο ή δημοτική ενότητα ή
δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό

λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000)

κατοίκων, σύμψωνα με τον ν.

3852/2010 (Α’ 87).

Για την χορήγηση της παρούσας η

δαπάνη πρέπει να βρίσκεται εντός

των πλαισίων του εκάστοτε

ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου

Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής.)).

προσδιορισμό του ετήσιου

οικογενειακού εισοδήματος με βάση το

οποίο χορηγείται.

γ) Οι γονείς του ψοιτητή ή ο ίδιος δεν

είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών

(ιδιοχρησιμοποισυμένων ή
εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα

διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα

(τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή
διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο

ή δημοτική ενότητα ή δημοτική

κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των

τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων,

σύμψωνα με τον ν. 3852/2010 (Α 87).

3. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το

πρόσωπο που Θεωρείται ότι βαρύνει ο

ψοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των

δημόσιων 1ΕΚ., σύμψωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 7του ν.

2238/1994. Κατ εξαίρεση, δικαιούχος

Θα είναι ο ίδιος ο ψοιτητής ή ο

καταρτιζόμενος των δημόσιων 1ΕΚ.

εψόσον:

α) είναι ορψανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι

εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών

Π

5) είναι υπόχρεος σε υποβολή

ψορολογικής δήλωσης, σύμψωνα με το

άρθρο όίτου ν. 2238/1994 και δεν

θεωρείται προστατευόμενο μέλος

σύμψωνα με το άρθρο 7 του ίδιου

νόμου.

4. Το επίδομα χορηγείται γα τόσα έτη

όσα είναι και τα έτη σπουδών της

αντίστοιχης σχολής ή τμήματος,

σύμψωνα μετον κανονισμό λειτουργίας

τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται

στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που

χορηγείται στον ψοιτητή. Για τους

καταρτιζόμενους των δημόσιων Ε.Κ.,

το επίδομα χορηγείται για το διάστημα



φοίτησης, όπως ορίζεται στο

άρθρο 25του ν. 4763/2020 (Α1 254) και

βεβαιώνεται σύμψωνα με τα οριζόμενα

στον Κανονισμό Λειτουργίας των 1ΕΚ.

5. Το επίδομα δεν κατάσχεται,

χορηγείται ολόκληρο χωρίς Καμία

κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου

και δεν υπόκειται σε ψορολογία.

6. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότιτο

επίδομα εισπράχθηκε από μη

δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των

προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο

τριπλάοιο και επιδιώκεται η επιστροψή

του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του

ΚΕΔΕ.

7. Με Κοινή απόψαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων, του

Υπουργού Οικονομικών και των καθ1

ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται

η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής

του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος

πληρωμής του, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, η αρχή ή οι ψορείς

ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης,

η αρχή ή οι ψορείς πληρωμής αυτού, ο

τρόπος λογιστικής τακτοπο ίησης,

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για

την εψαρμογή του άρθρου αυτού. Στην

περίπτωση δικαιούχων που ψοιτούν σε

ψορείς που εποπτεύονται από το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

(Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η

εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών,

καθώς και η ενταλματοποίηση της

δαπάνης πραγματοποιείται από τους

ψορείς αυτούς. Από τους ίδιους ψορείς

πραγματοποιείται η εκκαθάριση και

ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες

αιτήσεις δεν εκκαθαρίοτηκαν μέχρι την

έναρξη ισχύος του παρόντος, με την

επιψύλαξη των ισχυουσών περί.

παραγραψής διατάξεων και με τους

όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν



Άρθρο ό

Παράταση ρύθμισης για τη

διαδικασία καταβολής εψημεριών

ιατρών και τιρόσθετων αμοιβών

λοιπού προσωπικού νοσοκομείων,

ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων

του προσωπικού που απασχολείται

στα εμβολιαστικά κέντρα του

Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού

ςονιο-ι9 και του προσωπικού

Κινητών Ομάδων Υγείας και

Κέντρων Υγείας κατά του

κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19

Η ισχύς των παρ. α) και β) του

άρθρου 62 του ν. 4872/2021 (Α’

247), περί της εξαίρεσης από την

παρ. 2 του άρθρου 114 του ν.

4270/2014 (Α’ 143) των ρυθμίσεων

κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και

την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι

ανωτέρω ψορείς επιχορηγούνται από

τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του

προϋπολογισμού του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ)

οι οποίες μεταβιβάζονται στον

προϋπολογισμό τους σε διακριτό

κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών

που αψορούν σε δικαιούχους ψοιτητές

των Σχολών των Υπουργείων

Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους

προϋπολογισμούς των Υπουργείων

αυτών. Ειδικά, νια το έτος 2017 η

κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως

άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί

με μεταψορά πίστωσης από τις

εγγεγραμμένες πιστώσεις του

προϋπολογισμού του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΑΙΘ).

Άρθρο 62

Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής

εψημεριών ιατρών και πρόσθετων

αμοιβών λοιπού προσωπικού

νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των

αποζημιώσεων του προσωπικού που

απασχολείται στα εμβολιαστικά

κέντρα του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ

ΟνΙΟ-19 καιτου προσωπικού Κινητών

Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας

κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν.

4720/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται:

α) οι διαδικασίες που αψορούν στις

περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν.

4316/2014 (Α’ 270) και των κατ’



για τη διαδικασία καταβολής

εψημεριών ιατρών και ιτρόσθετων

αμοιβών λοιπού προσωπικού

νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των

αποζημιώσεων του προσωπικού

που απασχολείται στα εμβολιαστικά

κέντρα του Εθνικού Προγράμματος

Εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού

ςονιο-ι9 και του προσωπικού

Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων

Υγείας κατά του κορωνοΙού ςονιο
19, παρατείνεται από τη λήξη της

μέχριτην 31η.12.2022.

εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών

αποψάσεων των Υπουργών

Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία

ΒΙα/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη

ρύθμιση Θεμάτων σχετικά με την

πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της

παρ. Ι του άρθρου 12 του ν. 4316/2014

και υπό στοιχεία ΒΙα/40751/29.5.2015

(Β’ 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων

σχετικά με την πληρωμή της ειδικής

επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν.

4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση

του ιατρικού προσωπικού

αρμοδιότητας του Υπο υ ργείου Υγείας

(γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των

Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) οι διαδικασ[ες που αψορούν στις

περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου

τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021

(Α’ 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό

είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο

λοιπό προσωπικό, που απασχολείται

στα εμβολιαστικά κέντρα της παρ. Ι του

άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν.

4771/2021, και στις περιπτώσεις του

άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για

την αποζημίωση του προσωπικού

Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων

Υγείας κατά του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19.

Τα ποσά που αψορούν στις περ. α) και

β) καταβάλλονται στους ψορείς με τη

διαδικασία των προ καταβολών της παρ.

Ι του άρθρου 114 του ν. 4270/2014,

όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του

από το άρΘρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’

130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις

31.3.2022.



Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΕΩΝ

(ΙΙ1ΟΞΤΟ$ 5·ιΛικΟυιοΜ9
υ9.15ΤΟ5 5·ΓΑΚΟΙΗλ’ς \ικοι.Λοο07.06 2022 1933 Ν1Κ01 00% 1%%0011)10Ρ011.0%

07062022 1941

Υ1(11)0Ν-.’00Ν1 (1016010
09Υ1)ΙΙ)ΟΝΑΤ)ΟΝΙΟ ()Ε011)61Α010
070(1) 124

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ
ΓΙΑΔΗΣ ΛΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

.Κ0\ΟΤΑΝΙ 1003 0)ΙΛΙ !10ΑΚ1%ΚΟΝ(ΙλΝΤΤΝ414 (,Ηλ/11).\61%
07 116 2022 19 14

ΝΙΚ[ ΚΕΙΑΜΕΟΞ
ΝΙΚΙ ΚΕΡΑΜΕΟ Λ111ΛΝΛΜ05 ίΕν1Ο$

07062022 19:45 ΑΤΠΑΝΑ5ΙΟ5 ΡΕΕ\Η15
0706 2022 19:51

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΟΝ$ΤλΝΙ ΝΟ5 Τ5ΙΑΚΑ5
ΚΟΝ%ΓΑΝΓ1ΝΟ% Ί51Α066

07062022 1932
(Ι-{1ΟΝΠ)5 5ΤΥ11\Ν11)15

[1-1·1ΟΓΟ5 ΤΥ1.1ΑΝΊΟ15
07062022 1931

λΕ\Ίονο1 νοιιυι
ΜΑνι{011υ15 νο011)15
07 06 2022 19:38

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΕ01111105 (1ΕΙΟΑΡΕΤ1Ο1ΤΙ5ΟΕΟ12Ο1Ο5 ΟΕ11λΡΕΤΡ.1 ΓΙό 07062022 1957 ΚΥ19)ΚΟ5 Ρ1Η11ΚΚ16
ΚΥ1ΛΚΟ5 Ρ1Ε1ΑΚΑΚ1Ξ
0706.2022 19:30

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1Υ1.1ΑΝΟ8 ΡΙ:1Α
ΓΥ11ΑΧοΡΕ1ΑΤ11Ε0Β0009 ΟΚΥΙΛΚΛΚΙΟΤΗΕΟΟΟ0Ο5 ΟΚΥΙ.ΔΚΛΚΙ5 07062022 20:11

0700.202219:21

ΛΙΜΙΝΛ ΟΚΛΟΚΑ
ΑΞΤΜΙΝΑ ΟΚΑΚΑ
07062022 19:31

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΣΗ ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

7ί/



Αριθμ. 157 / 11 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάζεις για το
ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται σι διατάξεις αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων. Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται ότι για την έκδοση του ατιοδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει Θέση ασφαλιστικής
ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον σι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής
του αιτήματος, οφειλές.

2. Τροποποιούνται σι διατάξεις αναφορικά με τη διαχείριση προγραμμάτων του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Εν προκειμένω,
α. Προβλέπεται ότι το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς
Θέσεις και στελεχώνει τη Διαχειριστική Αρχή Τ.Ε.Β.Α., μεταφέρεται αυτοδικαίως
στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) με τις ίδιες Θέσεις ευθύνης και σχέσεις εργασίας, καθώς και τις ίδιες
αρμοδιότητες και καθήκοντα.
β. Η Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων Τ.Ε.Β.Α. μεταφέρεται και εντάσσεται
οργανωτικά στη δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ως νέα διεύθυνση με την επωνυμία
Διαχειριστική Αρχή Ο.Π.Ε.Κ.Α., κατά τα ειδικότερα.

3.α. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την
αποζημίωση που προβλέπεται για τον Προσωπικό Βοηθό για Άτομα με Αναπηρία.
β. Με κ.υ.α. συστήνονται και συγκροτούνται η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης
και η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης ως γνωμοδοτικά και
συμβουλευτικά όργανα στο Πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος

Ϋ.



«Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους,
τα επιστημονικά και άλλα προσόντα των μελών τους και η αποζημίωσή τους.

4.α. Επανακαθορίζονται σι προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος
(1.000 ευρώ) στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, συ μτιεριλαμβανο μένων και των Προπτυχιακών φοιτητών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και προσδιορίζεται η χιλιομετρική έκταση του
πολεοδο μικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
β. Προβλέπεται, επίσης, η χορήγηση, εφεξής σε μόνιμη βάση, του ανωτέρω
επιδόματος στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. (Σήμερα, υπάρχει πρόβλεψη χορήγησης του εν λόγω
επιδόματος για τους εισαχ0έντες στα ανωτέρω Πανεπιστήμια μόνο κατά το
ακαδημαϊκό έτος 202 1-2022).

5. Παρατείνεται εκ νέου έως την 3Ι’.12.2022 (έληξε την 3Γ.3.2022) η ισχύς ιων
παρ. α) και β) του άρθρου 62 του ν. 4872/2021 περί εξαίρεσης από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014, αναφορικά με την καταβολή της ειδικής
επιχορήγησης, με τη διαδικασία των προκαταβολών, σε νοσοκομεία και λοιτιούς
φορείς υγείας, για τις αποζημιώσεις του ιατρικού και λοιπού μνημονευόμενου
προσωπικού που αφορούν σε εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή
απασχόληση κ.λπ.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλου0α οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Ετιί του κρατικού τιροϋΙιολογκιμού:

1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των νέων
συλλογικών οργάνων υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός
Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς γιατί εξαρτάται
από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

2. Δαπάνη από: ) τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (1.000
ευρώ) σε περισσότερους δικαιούχους, εξ αιτίας της πιθανής διεύρυνσης της
κατηγορίας αυτών λόγω του καθορισμού της χιλιομετρικής έκτασης του
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ΙΙ) την καταβολή του επιδόματος
αυτού, εφεξής σε μόνιμη βάση, στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3.



Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
δικαιούχων).

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋτιολογισμών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Χρονική υστέρηση είσπραξης δημοσίων εσόδων, από τη θέσπιση ειδικού
φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος για την αποζημίωση του Προσωπικού
Βοηθού.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΠΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
07.06.2022 20:31

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και
ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης
και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Ι. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των νέων
συλλογικών οργάνων υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός
για άτομα με αναπηρία».

Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς γιατί εξαρτάται από
την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

2. Δαπάνη από: 1) τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (1.000
ευρώ) σε περισσότερους δικαιούχους, εξ αιτίας της πιθανής διεύρυνσης της
κατηγορίας αυτών λόγω του καθορισμού της χιλιομετρικής έκτασης του πολεοδομικού
συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ΙΙ) την καταβολή του επιδόματος αυτού. εφεξής σε
μόνιμη βάση, στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός
δικαιούχων).

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022
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