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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική

κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι)> και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1

Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου — Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β)

παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016

Μετά το τρίτο εδάψιο της υποπερ. α) της περ. Β) της Παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α 85), Περί
σύνταξης λόγω θανάτου, Προστίθεται νέο τέταρτο εδάιο, και η υποπερ. α) διαμορψώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό Ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν
μπορεί να υπολείπεται του Ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που
αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασψάλισης. Εάν ο χρόνος ασψάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των
είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασψάλισης που

υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο
ασψάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και
του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το

ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαίου αναπροσαρμόζεται με βάση την παρ. 4 του
άρθρου 14. Τα ποσά των προηγούμενων εδαψίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου
συζύγου, σύμψωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράψου 4 του παρόντος άρθρου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας

ρύθμισης οψειλών προς ασψαλιστικούς οργανισμούς

Ως επιτόκιο επί της κύριας οψειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οψειλές προς ψορείς κοινωνικής

ασψάλισης, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. Ιλ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) από την 13η.9.2022 μέχρι την 12η.92023, ορίζεται αυτό που ίσχυσε κατά την
13η.9.2θ22 και προσδιορίσθηκε σύμψωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υτιοπαρ.
Α.2, αντίστοιχα, της παρ. Ιλ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και
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προσδιορίζεται εκ νέου σύμψωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2,

αντίστοιχα, της παρ. Ιλ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των

πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά τέσσερις (4)

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η.1.2014. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν

καταβληθεί με επιτόκιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται, στον βαθμό

που υπερβαίνουν τα οψειλόμενα με βάση το επιτόκιο του πρώτου εδαψίου.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις νια τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασψάλιστων ή έμμεσα

ασψαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια

1. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση

για τον ίδιο λόγο από δημόσιο ψορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των

τριακοσίων δεκατριών (313,00) ευρώ μηνιαίως. Η οικονομική ενίσχυση του πρώτου εδαψίου

αναπροσαρμόζεται κάθε έτος μετά από την Ιη.1.2023 κατά το ποσοστό που προβλέπει η υπουργική

απόψαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Ν 85).

2. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας χορηγείται ολόκληρη στα ανασψάλιστα και έμμεσα

ασψαλισμένα τέκνα που λαμβάνουν οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ή σύνταξη ή προσαύξηση

από το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ψορέα κοινωνικής ασψάλισης ίση ή μικρότερη

από το ποσό της παρ. 1.

3. Διατάξεις σε κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν την οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας και

προβλέπουν μικρότερο όριο από αυτό των παρ. Ι και 2 παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 4

Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιψερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και

Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης

1. Η ισχύς του άρθρου 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων

καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται μέχρι

την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σε ανάδοχο και πάντως όχι
αργότερα από την 31η.5.2023 για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η
Περιψερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Γ1.Υ.Σ.Υ.) του -Ε.Φ.Κ.Α. Απικής.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 30ή.11.2022.

Άρθρο 5

Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης

- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022 (Ν 28), περί σύστασης και στελέχωσης της Μονάδας

Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), το δεύτερο

εδάψιο α) τροποποιείται, με την προσθήκη πρόβλεψης για πλήρωση των θέσεων, που έχουν συσταθεί
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σε αυτή, και με διορισμό, σύμψωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), β) βελτιώνεται νομοτεχνικά, με την

προσθήκη αναψοράς στο περιεχόμενο της παραπεμπόμενης διάταξης του ν. 4837/2021 (Α’ 248), και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον εΕ.Φ.Κ.Α. τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5)

Θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) Θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ

Διοικητικών Γραμματέων. Η πλήρωση των Θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύμψωνα

με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), με διορισμό, ή σύμψωνα με το άρΘρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), περί

κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με απόσπαση ή
μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και

υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής

Αστυνομίας.».

Άρθρο ό

Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4876/2021 (Ν 251), περί της σύστασης Τμήματος για την εκκαθάριση

δαπανών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επέρχονται οι ακόλουθες Τροποποιήσεις: α) το πρώτο

εδάψιο τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία αυτοδίκαιης κατάργησης του Τμήματος αυτού, β) το

δεύτερο εδάψιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, προς τον σκοπό εναρμόνισης μετην τροποποίηση του πρώτου

εδαψίου, και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Το Τμήμα της παρ. Ι καταργείται αυτοδίκαια την 31η.1.2023 ή την ημερομηνία κατά την οποία

παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία, σύμψωνα με την απόψαση του τελευταίου εδαψίου της παρ. ό

του άρθρου 125 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα της παρ. 1,

μεταψέρεται αυτοδίκαια κατά την παραπάνω ημερομηνία σε αντίστοιχες κενές Θέσεις στην Επιθεώρηση

Εργασίας και ισχύει γι’ αυτό η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4808/2021.».

Άρθρο 7

Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περ. κ) της

παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί μετονομασίας και σκοπού της Δ.ΥΠ.Α., με την ίδρυση

και λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.),

με σκοπό τη ψροντίδα βρεψών ή και παιδιών μέχριτην ηλικία εγγραψής τους στην υποχρεωτική δίχρονη

προσχολική εκπαίδευση σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Οι Μονάδες

Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται με απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., κατόπιν σχετικής

τροποποίησης του Οργανισμού της για πρόβλεψη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων σε αυτόν. Με

την απόψαση ίδρυσης της Μονάδας καθορίζεται η κατηγορία της, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών

που ψιλοξενεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η πρόσληψη προσωπικού στις Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της

Δ.ΥΠ.Α. γίνεται σύμψωνα με τον ν. 4765/2021(Α’ 6).
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2. Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της παρ. Ι διέπονται ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους από τον

ν. 2345/1995 (Α’ 213) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Μέχρι την

έκδοση της απόψασης της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 2345/1995, η αδειοδότηση, ίδρυση και λειτουργία

τους διέπεται από την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/4.4.2017 απόψαση της Αναπληρώτριας

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1157).

3. Οι βρεψικοί, παιδικοί και βρεψονηπιακοί σταθμοί, που έχει συστήσει η Δ.ΥΠ.Α., αντιστοιχούν στις

οργανικές μονάδες της περ. 7 του άρθρου ό του π.δ. 11/2022 (Α’ 25) και λειτουργούν κατά την έναρξη

ισχύος του παρόντος, οψείλουν εντός δύο (2) ετών να προσαρμοσθούν στις προβλέψεις της παρ. 2 και

να αδειοδοτηθούν. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψ [ου, η συστατική πράξη επέχει τη θέση

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 2345/1995 και οι βρεψικοί, παιδικοί και βρεψονηπιακοί σταθμοί

λειτουργούν νομίμως, υπαγόμενοι στις αντίστοιχες κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου Ι της υπό στοιχεία

Δ22/οικ. 11828/293/4.4.2017 απόψασης.

Άρθρο 8

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

1. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

(Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου. Στόχοιτου προγράμματος είναι η εξοικείωση των

ανηλίκων παιδιών μετην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική καιτα μαθηματικά, μέσω ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων βιωματικής ενασχόλησης και πειραματισμού, η ανάπτυξη

δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, την ψηψιακή εποχή, και την ανάλυση

δεδομένων καθώς και η, δια της επιστήμης, ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των

ωψελουμένων παιδιών όπως της συνεργατικότητας και του σεβασμού της διαψορετικότητας, ώστε να

ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά, ισότιμα και χωρίς διαχωρισμούς στην οικονομική και κοινωνική

ζωή. Το πιλοτικό πρόγραμμα του πρώτου εδαψίου και το αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων που

αναπτύσσεται κατά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος δεν υποκαθιοτούν το πρόγραμμα

σχολικών σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν επιδιώκουν την παροχή ενισχυτικής

διδασκαλίας στους ωψελούμενους του πιλοτικού προγράμματος.

2. Ωψελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος της παρ. Ι είναι ανήλικοι ηλικίας δώδεκα (12) έως

δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτεραιότητα προερχόμενοι από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, στους

οποίους απονέμεται αξία τοποθέτησης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κατά την υλοποίηση του

πιλοτικού προγράμματος διασψαλίζεται η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών.

3. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. Ι βαρύνουν τον

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την

υλοποίηση του προγράμματος.
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4. Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και σε δημόσια σχολικά κτίρια. Η λειτουργία τους στην

περίπτωση αυτή τελεί υπό την επιψύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πρόσθετων

εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και

της αντιοταθμιστικής εκπαίδευσης.

5. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηψιακής Διακυβέρνησης και των Κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών

καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του

προγράμματος, οι αρμοδιότητες του Φορέα υλοποίησης, οι δικαιούχοι Φορείς, στους οποίους δύναται

να συμπεριλαμβάνονται αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου Ι του

ν. 4756/2020 (Α’ 235), η διαδικασία επιλογής τους, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των

δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το ύψος της επιχορήγησης των δικαιούχων Φορέων για

την απόκτησή του, τα προσόντα του προσωπικού των δικαιούχων Φορέων και η εκπαίδευσή του, το ύψος

της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωψελούμενοι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των

ωψελούμενων, οι προδιαγραψές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Τ. και η διαδικασία αδειοδότησής τους είτε ως

αυτόνομων δομών κοινωνικής πρόνοιας είτε ως δομών συοτεγαζόμενων με αδειοδοτημένα Κέντρα

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου Ι του ν. 4756/2020, η λειτουργία τους σε δημόσια

σχολικά κτίρια, κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται του αντικειμένου του πιλοτικού προγράμματος,

καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε

προνοιακές δομές - Προσθήκη παρ. όλ έως 6Γ στο άρθρο 2 ν. 2345/1995

Μετά απότην παρ. ότου άρθρου 2 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), περίτης δυνατότητας ορισμού προσωρινής

διοίκησης σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν

διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει

σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, προστίθενται παρ. όλ έως όΓ ως εξής:

«όλ. Τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης, που ορίζονται σύμψωνα με την παρ. 6, δεν υπέχουν αστική

ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της Θητείας τους, παρά

μόνον για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

68. Το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α 20ό), περί της αλληλέγγυας

ευθύνης για την πληρωμή οψειλόμενων Φόρων, εψαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής

διοίκησης, σύμψωνα με την παρ. ό του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οψειλές της παρ. Ι του

άρθρου 50 του ν. 4987/2022 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας

των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία

αμέλειά τους. Σε περίπτωση που σι εν λόγω ψορολογικές οψειλές έχουν υπαχθεί οε ρύθμιση, η ευθύνη

βαραίνειτα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμψωνα μετην παρ. ό, υπό την ειδικότερη



προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση

απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.

6Γ. Το άρθρο 31 Του ν. 4321/2015 (Α’ 32), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οψειλομένων

ασψαλιστικών εισψορών προς τους Φορείς Κοινωνικής ασΦάλισης, εΦαρμόζεται και στην περίπτωση

ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμψωνα με την παρ. ό του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι σι

οφειλές της παρ. Ι του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη

διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αιτοδόθηκαν στους ψορείς

κοινωνικής ασΦάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασαλιοτικές

οψειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που

διορίζονται σύμψωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης

γεννήθηκε και κατέοτη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά Τη διάρκεια της θητείας των

ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.».

Άρθρο 10

Εξυγίανση προνσιακών Φορέων - Αντικατάσταση Παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν.

4262/2014

Ι. Η παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α 114), περίτου Πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών Φορέων,

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων

οψειλών του προνοιακού Φορέα προς τους Φορείς κοινωνικής ασψάλισης. Η ρύθμιση του πρώτου

εδαψίου διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οψειλών σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις εντός

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραΦής του ΣυμΦώνου Εξυγίανσης οι

συμψωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκους, ττροσαυξήσεις ή πρόστιμα, αναστέλλεται η

παραγραψή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οψειλών προς τους Φορείς

κοινωνικής ασψάλισης και δεν συμπληρώνεται πριν απότην πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της

ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας

δόσης, επιβάλλεται επί του καθυοτερούμενου ποσού προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Σε

περίπτωση πλήρους συμμόρψωσης του συμβαλλόμενου ψορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι

δυνατή η απαλλαγή των οψειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης Φύσεως προσθέτων τελών, τόκων,

προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων. Η έγγραΦη σύμΦωνη γνώμη των ψορέων κοινωνικής

ασψάλισης σε ρύθμιση που προβλέπει απαλλαγή των οψειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης

ψύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων κατά το προηγούμενο

εδάψιο χορηγείται, εψόσον το Σχέδιο ή το ΣύμΦωνο Εξυγίανσης προβλέπει την αύξηση των θέσεων

εργασίας του προνοιακού ψορέα, σε σχέση με αυτές που υψίστανται κατά την υπογραΦή του Συμψώνου

Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2) ετών της ρύθμισης και κατά εκατό

τοις εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5) ετών της ρύθμισης και διατήρηση του αριθμού αυτού

μέχρι το πέρας ισχύος της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό

Φορέα αποδεικτικό ασψαλιστικής ενημερότητας, σύμΦωνα με το άρθρο 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Η

ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, αν δεν εξοΦληθούν εμπροθέσμως τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες



δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των πάσης ψύσεως προσθέτων

τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων από τη βεβαίωση μέχρι την εξόψλησή του

και εψαρμόζονται όλατα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.».

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο και η παρ. 8 διαμορψώνεται

ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων

οψειλών των προνοιακών ψορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των

διαπραγματεύσεων μεταξύ του Φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιοτωτών. Για

την επίτευξη της ως άνω συμψωνίας απαιτείται η έγγραψη σύμψωνη γνώμη των εργαζομένων και Τρίτων

πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων

απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις Του Δημοσίου καιτου Ηλεκτρονικού Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος προνοιακού ψορέα. Η έγγραψη σύμψωνη

γνώμη του προηγούμενου εδαψίου μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν από την

υπογραψή του Συμψώνου Εξυγίανσης. Από την επομένη της υπογραψής του Συμψώνου Εξυγίανσης

αναστέλλεται η παραγραψή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οψειλών προς τους

συμβεβλημένους εργαζόμενους και ττιστωτές. ».

3. Οι παρ. 7 και 8 του ν. 4262/2014, όπως διαμορψώνονται με τις Ι και 2 του παρόντος, εψαρμόζονται

και για σχέδια εξυγίανσης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η υπό στοιχεία Δ28/34θ26/2522/6.Ι0.2014 κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,

Κοινωνικής Ασψάλισης και Πρόνοιας (Β 3169), περί της ρύθμισης επιμέρους Θεμάτων εξυγίανσης

προνοιακών ψορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταργείται.

μ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου

σύνταξης λόγω θανάτου.

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, τα οποία

επιβαρύνουν οψειλές προς ψορείς Κοινωνικής ασψάλισης που υπάγονται σε

ρύθμιση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζει το ζήτημα του ορίου χρηματικής ενίσχυσης από άλλους

ψορείς, πλην του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης

(Ο.Π.Ε.Κ.Α.), που αιτοκλείειτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις

υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (@-Ε.Φ.Κ.Α.)

που εδρεύουν στην Απική.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών

Ελέγχων του θ-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της λήξης της διοικητικής υποστήριξης της

Επιθεώρησης Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της λειτουργίας βρεψικών, παιδικών και

βρεψονηπιακών σταθμών από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Άρθρο 8: Αντιμετωπίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξοικείωση ανηλίκων

παιδιών ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών με την τεχνολογία, εκτός της

εκτιαιδευτικής διαδικασίας.

Άρθρο 9: Αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν από την άσκηση καθηκόντων

όσων διορίζονται με διοικητική πράξη στην προσωρινή διοίκηση προνοιακού ψορέα.



Άρθρο 10: Αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την εξυγίανση προνοιακών

δομών και, ιδίως, τη ρύθμιση των οψειλών τους προς τους Φορείς κοινωνικής

ασψάλισης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: ‘Εχει ιταραλειψθεί στη νομοθεσία διάταξη που να ορίζει την

αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων συντάξεων λόγω θανάτου, με αποτέλεσμα

να κινδυνεύουν οι δικαιούχοι να λάβουν ιδιαιτέρως χαμηλές συντάξεις, οι οποίες

δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό καιτην αύξηση του Ακαθάριστου

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ.).

Άρθρο 2: Η αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη

λήψη αντιπληθωριστικών μέτρων, οτα οποία περιλαμβάνεται και η αύξηση των

επιτοκίων. Δεδομένου ότι το επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται μία ρυθμισμένη

οψειλή προς Φορείς κοινωνικής ασψάλισης, καθορίζεται κατά τον χρόνο υποβολής

της αίτησης ρύθμισης με βάση το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), τα αντιπληθωριστικά μέτρα και η αύξηση των επιτοκίων

της Ε.Κ.Τ. καθιστούν τα επιτόκια που ισχύουν για τις ρυθμίσεις πολύ υψηλά και

απαγορευτικά για την υπαγωγή οψειλετών στις ρυθμίσεις αυτές.

Άρθρο 3: Το ύψος της ενίσχυσης από άλλο δημόσιο ψορέα που αποκλείει τη

χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας διατηρείται χαμηλό, ενώ

αυξάνεται ο πληθωρισμός, με αποτέλεσμα μια ενίσχυση που δεν αντιστοιχεί στην

παροχή υψηλής αγοραστικής δύναμης να αποκλείει ένα σημαντικό βοήθημα που

χορηγείται στο πλαίσιο της Κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άρθρο 4: Λόγω των καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για την

καθαριότητα των εγκαταστάσεων του θ-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, δεν έχει ακόμη

συναψθεί σύμβαση με ανάδοχο.

Άρθρο 5: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων στη Μονάδα

Εσωτερικών Ελέγχων του θ-Ε.Φ.Κ.Α. με διορισμό, αλλά μόνο με μετατάξεις ή
αποσπάσεις.

Άρθρο 6: Απαιτείται πρόβλεψη για την Κατάργηση του Τμήματος για την εκκαθάριση

δαπανών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και



Κοινωνικών Υποθέσεων, μόλις παύσει η διοικητική υποστήριξη της Επιθεώρησης

Εργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Άρθρο 7: Δεν υπάρχει πλαίσιο για τη λειτουργία των βρεψικών, παιδικών και

βρεψονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 8: Ελλείπει η κινητροδότηση για την ενασχόληση των νέων, και ιδίως των

κοριτσιών, με τις επιστήμες που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Άρθρο 9: Η άσκηση της προσωρινής διοίκησης σε κοινωνικούς φορείς μπορεί να

οδηγήσει σε σημαντικές νομικές περιπλοκές για τα Πρόσωπα που αναλαμβάνουν

αυτά τα καθήκοντα. Ειδικά όταν η αντικατάσταση γίνεται για λόγους προβληματικών

πρακτικών των διοικήσεων που απομακρύνονται, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να

κατακλυσθούν τα μέλη της προσωρινής διοίκησης με αγωγές με συνέπεια να

κινδυνεύσει η περιουσία τους. Για τον λόγο αυτό Πολλοί συμπολίτες μας μπορεί να

αποτραπούν από τη συμμετοχή τους στην προσωρινή διοίκηση ενός προνοιακού

ψορέα.

Άρθρο 10: Το Πλαίσιο για την εξυγίανση προνοιακών ψορέων παρουσιάζει

δυσλειτουργίες, καθώς δεν παρέχει στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. την Ιδια ευχέρεια για ρύθμιση

οψειλών και πιθανή διαγραφή προσαυξήσεων με αυτήν που ισχύει για το Δημόσιο.

Εξαιτίας αυτού, προνοιακοί ψορείς αποτρέπονται από το να προχωρήσουν σε

διαδικασία εξυγίανσης, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τα Οικονομικά τους

προβλήματα και να εκποιείται η Περιουσία τους με διαδικασίες αναγκαστικής

εκτέλεσης.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο 1: Δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου.

Άρθρο 2: Οφειλέτες του -Ε.Φ.Κ.Α. που ρυθμίζουν τις οψειλές τους.

Άρθρο 3: Δικαιούχους της Οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.

Άρθρο 4: Τον &Ε.Φ.Κ.Α., τους υπαλλήλους του στην Αττική και το εξυπηρετούμενο

κοινό.

Άρθρο 5: Τη Μονάδα Εσωτερικών Ελέγχων του -Ε.Φ.Κ.Α..



Άρθρο 6: Την Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 7: Τη Δ.ΥΠ.Α., το προσωπικό των βρεψικών, παιδικών και βρεψονηπιακών

σταθμών, τα ψιλοξενούμενα βρέψη καιπαιδιά καιτους γονείς Τους.

Άρθρο 8: Παιδιά ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών και Φορείς Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Άρθρο 9: Προνοιακούς Φορείς με προσωρινή διοίκηση και μέλη ιτροσωρινών

διοικήσεων προνοιακών ψορέων που έχουν ορισθεί με διοικητική πράξη και

ωψελούμενους των Φορέων αυτών.

Άρθρο 10: Προνοιακούς ψορείς και προσωπικό και εργαζομένους προνσιακών

Φορέων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Οχι
4.

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

Άρθρο 1: Η υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’

85).

Άρθρο 2: Οι υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. Ιλ και ΙΑ.2 της παρ. Ιλ του άρθρου πρώτου του

ν. 4152/2013 (Α’ 107).

Άρθρο 3: Η υπό στοιχεία Γ4α/ Φ.225/ 161/ 3.2.1989 κοινή απόΦαση των Υπουργών

Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσΦαλίσεων (Β’ 108).

Άρθρο 4: Το άρθρο 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).

Άρθρο 5: Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022 (Α’ 28).

Άρθρο 6: Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

Άρθρο 7: Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).



Άρθρο8:’Οχι

Άρθρο 9: Η παρ. ό του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).

Άρθρο 10: Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης

‘ νομοθεσίας

1) με αλλαγή Πρόκειται για τροποποίηση υψιοτάμενων

προεδρικού ρυθμίσεων, συνεπώς απαιτούνται κανόνες της ίδιας

διατάγματος, τυπικής ισχύος.

υπουργικής

απόψασης ή άλλης

κανονιστικής

πράξης;

ΙΙ) μεαλλαγή Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

διοικητικής ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με

πρακτικής αλλαγή διοικητικής πρακτικής.

συμπεριλαμβανομέν

ηςτης δυνατότητας

νέας ερμηνευτικής

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ΙΙι) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με

ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

υλικών πόρων; πόρων, καθώς απαιτούν νομοθετική παρέμβαση.

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η αναπροσαρμογή του ύψους των

1) βραχυπρόθεσμοι: συντάξεων λόγω θανάτου κατά τρόπο

όμοιο με αυτόν που ισχύει για λοιπές

μορψές συντάξεων.



Άρθρο 2: Η δυνατότητα υπαγωγής οψειλών

προς τον -Ε.Φ.Κ.Α. σε ρυθμίσεις με

επιτόκια που δεν είναι υπερβολικά υψηλά.

Άρθρο 3: Η σύνδεση του ορίου που

αποκλείει τη χορήγηση οικονομικής

ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με τον

πληθωρισμό καιτην αύξηση του ΑΕΠ..

Άρθρο 4: Η καθαριότητα, προς όψελος των

υπαλλήλων και των πολιτών, των

εγκαταστάσεων του -Ε.Φ.Κ.Α. στην Απική.

Άρθρο 5: Η ενίσχυση της Μονάδας

Εσωτερικών Ελέγχων του ε-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 6: Η πλήρης μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων στην

Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 7: Η νόμιμη λειτουργία των

βρεψονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 8: Η δημιουργία πιλοτικού

προγράμματος για κέντρα δημιουργικής

απασχόλησης παιδιών με έμψαση στην

τεχνολογία.

Άρθρο 9: Η προστασία των μελών

προσωρινών διοικήσεων που

τοποθετούνται με διοικητική πράξη σε

προνοιακούς ψορείς από καταχρηστικές

αγωγές.

Άρθρο ΙΟ: Η εξομοίωση των προϋποθέσεων

για ρύθμιση οψειλών με διαγραψή

προσαυξήσεων κατά την εξυγίανση

προνσιακών ψορέων που ισχύουν για τον θ

Ε.Φ.Κ.Α. με αυτές που ισχύουν για το

Δημόσιο.

Άρθρο 1: Η ισότιμη αντιμετώπιση των
ιι) μακροτιρόθεσμοι: συνταξιούχων λόγω θανάτου.



Άρθρο 2: Η διευκόλυνση της εξόφλησης των

ασφαλιστικών εισψορών, ώστε να

ενισχυθεί η βιωσιμότητα της αγοράς καιτου

θ-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 3: Η διατήρηση των προνσιακών

παροχών προς δικαιούχους που δεν

λαμβάνουν σημαντική χρηματική ενίσχυση

από άλλη δημόσια πηγή.

Άρθρο 4: Η διασφάλιση κατάλληλων

συνθηκών εργασίας και εξυπηρέτησης

υπαλλήλων του -Ε.Φ.Κ.Α. και

δ ιο ικου μένων.

Άρθρο 5: Η βελτίωση της λειτουργίας του @-

Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 6: Η βελτίωση της λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας.

Άρθρο 7: Η φύλαξη και φροντίδα παιδιών

των εργαζομένων.

Άρθρο 8: Η ενίσχυση των γνώσεων

επιστήμης και Τεχνολογίας στους νέους.

Άρθρο 9: Η εξασφάλιση της ομαλής

λειτουργίας προνοιακών δομών μέσω

διοικητικής παρέμβασης, στις περιπτώσεις

που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10: Η εξυγίανση προνοιακών ψορέων

και η διαρκής παροχή του κοινωνικού τους

έργου.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Ά$ρο Στόχος

.1..



Ι Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η σύνταξη λόγω

θανάτου Θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τον ίδιο τρόπο

που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρΘρου 14 του ν. 4387/2016

(Α’ 85) για τις υπόλοιπες συντάξεις.

2 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα επιτόκια, με

τα οποία επιβαρύνονται οψειλές προς ψορείς Κοινωνικής

ασψάλισης που υπάγονται σε ρύθμιση σύμψωνα με τις

υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. Ιλ και ΙΑ.2 της παρ. ΙΔ του άρθρου

πρώτου του ν. 4152/2013, Θα παραμείνουν από τις 13.9.2022

μέχριτις 12.9.2023 στο ύψοςπου ίσχυαν την 13η.9.2022, εκτός

εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας

Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΜΒΟ) σωρευτικά κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες σε

σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την Ιη.1.2014.

3 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η οικονομική

ενίσχυση βαριάς αναπηρίας χορηγείται σε όσους λαμβάνουν

οικονομική ενίσχυση μικρότερη από τριακόσια δεκατρία (313)

ευρώ. Το όριο αυτό Θα αυξάνεται ετησίως κατά το ποσοστό που

αυξάνονται οι συντάξεις σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14

του ν. 4387/2016.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η ισχύς των

συμβάσεων καθαριότητας του -Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των παραπάνω

υπηρεσιών σε ανάδοχο, και πάντως όχι αργότερα από την

31η.5.2023, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιψερειακή Υπηρεσία

Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.)του -Ε.Φ.Κ.Α. Απικής.

5 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η Μονάδα

Εσωτερικών Ελέγχων του -Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να στελεχωθεί και

με διορισμό σύμψωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21).

ό Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το Τμήμα Εκτέλεσης

Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

καταργείται όταν παύσει η διοικητική υποστήριξη της

Επιθεώρησης Εργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.



Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι σι

προνσιακοί ψορείς μπορούν να ρυθμίζουν τις οψειλές τους

προς τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που Ισχύει

για τις εισψορές προς το Δημόσιο, με δυνατότητα για διαγραψή

προσθέτων τελών και προσαυξήσεων σε περίπτωση που

τηρηθεί πλήρως η ρύθμιση. Προβλέπεται πρόσθετη

προϋπόθεση, για διασψάλιση των εσόδων του @-Ε.Φ.Κ.Α., και η

αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά πενήντα τοις εκατό

(50%) εντός δύο ετών και κατά εκατό τοις εκατό (100%) εντός

7 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι βρεψικοί, παιδικοί

και βρεψονηπιακοί σταθμοί της Δ.ΥΠ.Α. λειτουργούν υπό το

πλαίσιο, περιλαμβανομένου καιτου αδειοδοτικού, που ισχύει

για τους λοιπούς σταθμούς και αντιστοιχίζονται στις οργανικές

μονάδες που προβλέπονται από τον Οργανισμό της Δ.ΥΠ.Α.. Οι

σταθμοί που ήδη λειτουργούν οψείλουν να προσαρμοσθούν

στο ισχύον κανονιστικό Πλαίσιο εντός δύο (2) ετών και, μέχρι

τότε, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως.

8 Με την προτεινόμενη διάταξη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα

για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών μέσω Τεχνολογίας για

παιδιά δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών που προέρχονται

από ευάλωτες οικογένειες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται

από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την ενθάρρυνση της

συμμετοχής των κοριτσιών. Στη διάταξη παρέχεται

εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης και τους κατά περίπτωση

συναρμόδιους Υπουργούς να ρυθμίσουν, με απόψασή τους, τα

ειδικότερα και λεπτομερειακά ή τεχνικά ζητήματα του

πιλοτικού προγράμματος.

9 Με την προτεινόμενη διάταξη περιορίζεται η αστική ευθύνη

των προσώπων που διορίζονται με διοικητική πράξη στην

προσωρινή διοίκηση προνοιακών ψορέων σε πράξεις ή
παραλείψεις που τελούνται με δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ δεν

ευθύνονται αλληλεγγύως με τον προνοιακό ψορέα για οψειλές

του προς το Δημόσιο ή τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. που δημιουργήθηκαν

πριν αναλάβουν την προσωρινή διοίκηση του ψορέα.

Ιο



πέντε ετών από την έναρξη της ρύθμισης, δηλαδή από την

υπογραφή του Συμψώνου Εξυγίανσης.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης διευκρινίζεται ότι η

έγγραψη σύμφωνη γνώμη των πιοτωτών στο σχέδιο εξυγίανσης

μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από την
υπογραψή του Συμφώνου Εξυγίανσης, δηλαδή πριν ή μετά την

παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής

Φροντίδας και Αλληλεγγύης.

Η παρ. 3 ορίζει ότι οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται

και επί αιτημάτων για την εξέταση σχεδίων εξυγίανσης που

έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Με την παρ. 4 καταργείται η υπό στοιχεία

Δ28/34026/2522/6.10.2014 κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας (Β’ 3169), περί της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων

εξυγίανσης προνσιακών Φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, η οποία ρύθμιζε με διαφορετικό τρόπο ζητήματα

που ρυθμίζει η παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, όπως

αυτή διαμορψώνεται με την Παρ. Ι της προτεινόμενης

διάταξης.

ΕΝΟΤΗΤΑΔ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. ΟΦέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, Γ ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΗΜΟΣΙ ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙ ΑΣΤΙΚΟ

Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α& ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΔΙΟΙΚΗΣ , ΚΟΙΝΩΝΙ ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΗΤΑ

Η, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ ΚΕΣ ΚΟ

ΔΙΑΦΑΝ ΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΕΡΙΒΑΛΛ

ΕΙΑ ΩΝ

Αύξηση εσόδων
ΟΦΕΛΗ

ΑΜΕΣ
ΡΥ8ΜΙΣ

ΗΣ
Α Μείωση

δαπανών



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δίκαιη

μεταχείριση Χ

πολιτών

Αυξημένη

αξιοπιστία /
διαψάνεια

θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση

κινδύνων

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Εξοικονόμηση
Χ

χρονου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα

/ Χ

αποτελεσματικό

τητα

Άλλο

Βελτίωση

παρεχόμενων χ

υπηρεσιών

ΕΜΜΕ

ΣΑ

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙ

Α

ΔΙΟΙΚΗΣ

Η,

ΔΙΑΦΑΝ

Ελ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ

Α&

ΚΟΙΝΩΝΙ

ΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ

Σχεδιασμός
ΓΙΑ ΤΗΝ

Ι
ΕΝΑΡΞΗ

ΚΟΠΟΣ προετοιμασ
ΕΦΑΡΜΟΓ

ΡΥΘΜΙΣ ία
ΗΣΤΗΣ

ΗΣ
-. ΡΥΘΜΙΣΗ Υποδομή!

Σ εξοπλισμός



Προσλήψει

ς/

κινητικότητ

α

Ενημέρωση

, εκπαίδευση

εμπλεκομέ

-

- νων

:, Άλλο

: -

Στήριξη και

--::
λειτουργία

-

διαχείρισης

- - - - ΓΙΑ ΤΗ
Διαχείριση

-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ αλλαγών

Α&
κατάτην

ΑΙΙΟΔΟΣΗ εκτέλεση

ΤΗΣ Κόστος

ΡΥΘΜΙΣΗ συμμετοχής

Σ στηνέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιιοτίμηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 21, 22 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές

ενωσιακό δίκαιο

(συμπερι]ιαμόανομέν

ου του Χάρτη

Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

2.1.



Κανονισμός

1

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο

εθνικό δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

: (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαΙκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία

Δικαστηρίου Ε.Ε.

22.



[ Νομολογία

1 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

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύΟμισης

Άρθρο Ι

Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου

σύνταξης λόγω θανάτου — Τροποποίηση

υποιτερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν.

4387/2016

Μετά το τρίτο εδάψιο της υποπερ. α) της

περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.

4387/2016 (Α’ 85), περί σύνταξης λόγω

θανάτου, προστίθεται νέο τέταρτο

εδάψιο, και η υποπερ. α) διαμορφώνεται

ως εξής:

«α) Το ουνολικό ποοό της σύνταξης λόγω

θανάτου του επιζώντος ή/και του

διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να

υπολείπεται του ποσού της εθνικής

σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος

νόμου που αντιστοιχεί οε είκοσι (20) έτη

ασψάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλιση ς του

θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι

(20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει

μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος

Υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του

άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)

α) Το συνολικό ποσό της σύνταξη ς λόγω

θανάτου του επιζώντος ή/και του

διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να

υπολείπεται του ποσού της εθνικής

σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος

νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη

ασψάλισης. Εάν ο χρόνος ασψάλισης

του θανόντος είναι μικρότερος των

είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει

μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος

2.



ασψάλισης που υπολείπεται των είκοσι

(20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση

δεκαπέντε (15) ετών ασψάλισης. Για

χρόνο ασψάλισης μικρότερο των

δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της

σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος

ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν

μπορεί να υπολείπεται του ποσού των

τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το ποσό

του κατώτατου ορίου του προηγούμενου

εδαψίου αναπροσαρμόζεται με βάση την

παρ. 4 του άρθρου 14. Τα ποσά των

προηγούμενων εδαψίων επιμερίζονται

μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου

συζύγου, σύμψωνα με τα ποσοστά που

προβλέπονται στην υποιτερίπτωση β της

περίπτωσης Ν της παραγράψσυ 4 του

παρόντος άρθρου».

Άρθρο 5

Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών
Ελέγχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν.
4892/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
4892/2022 (Ν 28), περί σύστασης και
στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών
Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε
Ε.Φ.Κ.Α.), το δεύτερο εδάψιο α)
τροποποιείται, με την προσθήκη
πρόβλεψης για πλήρωση των θέσεων,
που έχουν συσταθεί σε αυτή, και με
δισρισμό, σύμψωνα με τον ν. 4765/2021
(Α’ 21), β) βελτιώνεται νομοτεχνικά, με
την προσθήκη αναψοράς στο
περιεχόμενο της παραπεμπόμενης
διάταξης του ν. 4837/2021 (Ν 248), και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας,
συνιστώνται στον θ-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3)
θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) θέσεις

ασψάλισης που υπολείπεται των είκοσι

(20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση

δεκαπέντε (15) ετών ασψάλισης. Για

χρόνο ασψάλισης μικρότερο των

δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της

σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος

ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν

μπορεί να υπολείπεται του ποσού των

τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα ποσά

των προηγούμενων εδαψίων

επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και

διαζευγμένου συζύγου, σύμψωνα με τα

ποσοστά που προβλέπονται στην

υποπερίπτωση β τηςπερίπτωσηςλ’ της

παραγράψου 4 του παρόντος άρθρου.

3. Για τη λειτουργία της Μονάδας,

συνιστώνται στον ο-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3)

Θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ

Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2)

Παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022

24.



ΠΕ Πληροψορικής, καθώς και δύο (2)
Θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Η
πλήρωση των Θέσεων της Μονάδας
Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύμΦωνα
με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), με διορισμό,
ή σύμψωνα με το άρθρο 31 του ν.
4873/2021 (Α’ 248), περί κινητικότητας
υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με
ατιόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που
υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε
ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες,
εξαιρουμένων των υπηρεσιών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
της Ελληνικής Αστυνομίας.)>.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας

- Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν.

4876/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.

4876/2021 (Α’ 251), περί της σύστασης

Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ως

προς την ημερομηνία αυτοδίκαιης

κατάργησης του Τμήματος αυτού, β) το

δεύτερο εδάψιο βελτιώνεται

νομοτεχνικά, προς τον σκοπό

εναρμόνισης με την τροποποίηση του

πρώτου εδαψίου, και η Παρ. 4

διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το Τμήμα της παρ. Ι καταργείται

αυτοδίκαια την 31η.1.2023 ή την

ημερομηνία κατά την οποία παρατείνεται

η παραπάνω προθεσμία, σύμψωνα μετην

απόψαση του τελευταίου εδαψίου της

παρ. ό του άρθρου 125 του ν. 4808/2021

(Α’ 101). Το προσωπικό που υπηρετεί στο

Τμήμα της παρ. 1, μεταψέρεται

αυτοδίκαια κατά την παραπάνω

ημερομηνία σε αντίστοιχες κενές θέσεις

θέσεις ΠΕ Πληροψορικής, καθώς και

δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών

Γραμματέων. Η πλήρωση των θέσεων

της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών

γίνεται σύμψωνα με το άρΘρο 31 του ν.

4873/2021 (Α· 248), με απόσπαση ή
μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά

σώματα, αρχές και υπηρεσίες,

εξαιρουμένων των υπηρεσιών του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021

4. Το Τμήμα της παρ. 1 καταργείται

αυτοδίκαια την 31η Δεκεμβρίου του

έτους έκδοσης της διαπιστωτικής

πράξης για την έναρξη λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας. Το προσωπικό

που υπηρετεί στο Τμήμα της παρ. 1,

κατά την ημερομηνία αυτοδίκαιης

κατάργησής του, μεταψέρεται

αυτοδίκαια σε αντίστοιχες κενές Θέσεις

στην Επιθεώρηση Εργασίας και ισχύει

2ς.



στην Επιθεώρηση Εργασίας και Ισχύει Ι’

αυτό η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν.

4808/2021.».

Άρθρο 10

Εξυγίανση προνσιακών ψορέων -

Αντικατάσταση Παρ. 7 και τροποποίηση

Παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014

1. Η παρ. 7 του άρθρου 55 του ν.

4262/2014 (Α 114), περί του πλαισίου

εξυγίανσης προνοιακών Φορέων,

αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς

περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης

των ληξιτιρόθεσμων οΦειλών του

τιρονοιακού φορέα προς τους Φορείς

Κοινωνικής ασΦάλισης. Η ρύθμιση του

πρώτου εδαψίου διαλαμβάνει τη

διαδικασία καταβολής των οψειλών σε

μία (1) ή περισσότερες δόσεις εντός

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Από την επομένη της υπογραψής του

Συμφώνου Εξυγίανσης οι συμΦωνημένες

δόσεις δεν ετιιβαρύνονται με τόκους,

τιροσαυξήσεις ή πρόστιμα, αναστέλλεται

η παραγραΦή των χρεών για όσο χρονικό

διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οψειλών

προς τους Φορείς κοινωνικής ασΦάλισης

και δεν συμπληρώνεται πριν από την

πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής

της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή

της αναστολής. Σε περίπτωση

καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης,

επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου

ποσού προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό

(15%). Σε περίπτωση πλήρους

συμμόρΦωσης του συμβαλλόμενου

Φορέα προς τους όρους της ρύθμισης,

είναι δυνατή η απαλλαγή των οΦειλών

από μέρος ή το σύνολο των πάσης

Φύσεως προοθέτων τελών, τόκων,

προσαυξήοεων, προστίμων

νι’ αυτό η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν.

4808/2021 (Α’ 101).

Παρ. 7 - 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014

7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς
περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οΦειλών των
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
προς τους Φορείς κοινωνικής
ασΦάλισης, ανάλογο με αυτό που
Παρέχεται στις επιχειρήσεις, που
εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων
99 και 1068 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης
χορηγείται στον προνοιακό Φορέα
ατιοδεικτικό ασΦαλιστικής
ενημερότητας, σύμψωνα με τη διάταξη
του άρθρου 58 του ν. 3863/2010
(Α·ι15). Από την επομένη της
υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης
αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
ρύθμιση οΦειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς
περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οψειλών των
προνοιακών Φορέων προς τους
εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως
απόρροια των διαπραγματεύσεων
μεταξύ του Φορέα προνοιακού
χαρακτήρα, των εργαζομένων και των
πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω
συμΦωνίας απαιτείται η έγγραφη
σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και
τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν
τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%)
του συνόλου των ληξιπρόθεσμωνκαι

2ί.



επιβαρύνσεων. Η έγγραψη σύμΦωνη

γνώμη των Φορέων Κοινωνικής

ασΦάλισης σε ρύθμιοη που προβλέπει

απαλλαγή των οψειλών από μέρος ή το

σύνολο των πάσης Φύσεως προσθέτων

τελών, τόκων, τιροσαυξήσεων, προστίμων

και επιβαρύνσεων κατά το προηγούμενο

εδάψιο χορηγείται, εΦόσον το Σχέδιο ή το

ΣύμΦωνο Εξυγίανσης προβλέπει την

αύξηση των θέσεων εργασίας του

προνοιακού Φορέα, σε σχέση με αυτές

που υΦίστανται κατά την υπογραΦή του

ΣυμΦώνου Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις

εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2)

ετών της ρύθμισης και κατά εκατό τοις

εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5)

ετών της ρύθμισης και διατήρηση του

αριθμού αυτού μέχρι το πέρας ισχύος της

ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της

ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό

Φορέα αποδεικτικό ασΦαλιοτικής

ενημερότητας, σύμΦωνα με το άρθρο 58

του ν. 3863/2010 (Α 115). Η ρύθμιση

ανατρέπεται αυτοδικαίως, αν δεν

εξοΦληθούν εμπροθέσμως τρεις (3)

συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε

υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα

απαιτητό με το σύνολο των πάσης

Φύσεως προσθέτων τελών, τόκων,

προσαυξήσεων, προστίμων και

ειτιβαρύνσεων από τη βεβαίωση μέχρι

την εξόΦλησή του και εΦαρμόζονται όλα

τα διαθέσιμα μέτρα διοικητική ς

εκτέλεσης.>).

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 55 του ν.

4262/2014 προστίθεται νέο τρίτο εδάΦιο

και η παρ. 8 διαμορΦώνεται ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υιτοχρεωτικώς

περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης

των ληξιπρόθεσμων οΦειλών των

προνοιακών Φορέων προς τους

απαιτήσεων, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του
Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής ΑσΦάλισης (σ
Ε.Φ.Κ.Α.), καιτου αιτούντοςτιρονοιακού
Φορέα. Από την επομένη της
υπογραΦής του ΣυμΦώνου Εξυγίανσης
αναστέλλεται η παραγραΦή των χρεών
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
ρύθμιση οΦειλών προς τους
συμβεβλημένους εργαζόμενους και
π ιστωτές.

Ζ.



εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως

αιτόρροια των διαπραγματεύσεων

μεταξύ του φορέα προνοιακού

χαρακτήρα, των εργαζομένων και των

πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω

συμψωνίας απαιτείται η έγγραφη

σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και

τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν

τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%)

του συνόλου των ληξιιτρόΘεσμων

απαιτήσεων, στις οποίες

περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του

Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ε

Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος ιτρονοιακού

φορέα. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να

παρασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό

σημείο πριν από την υπογραφή του

Συμφώνου Εξυγίανσης. Από την επομένη

της υπογραψής του Συμψώνου

Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή

των χρεών για όσο χρονικό διάστημα

διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους

συμβεβλημένους εργαζόμενους και

πιστωτές.».

3. Οι παρ. 7 και 8 του ν. 4262/2014, όπως

διαμορφώνονται με τις 1 και 2 του

παρόντος, εφαρμόζονται και για σχέδια

εξυγίανσης που έχουν υποβληθεί πριν

από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η υπό στοιχεία

Δ28/34026/2522/610.2014 κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας (Β 3169), περί της ρύθμισης

επιμέρους Θεμάτων εξυγίανσης

προνσιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταργείται.
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθβο 75 ιταρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υτιουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών ΥΙτοθέσεων «Σπίτι μου - στεγαστική Ίιολιτική για τους νέους,
αξιοτιοίηση της δημόσιας Ίιεριουσίας για Κοινωνική κατοικία, στεγαστική
ατιοκατάσταση τιυρότιληκτων στην τιεριοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις»

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

1. Καθορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης
λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου (δυνάμει της
προβλεπόμενης κ.υ.α. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/20 16). (άρθρο 1)

2.α. Αναστέλλεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αύξηση του
επιτοκίου, για τον υπολογισμού τόκων στις περιπτώσεις εκττρόθεσμης
καταβολής και πάγιας ρύθμισης οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.).
β. Προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός του επιτοκίου υπό τις οριζόμενες
προϋποθέσεις.
γ. Αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα με το ισχύον επιτόκιο χρηματικά
ποσά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 2)

3. Καθορίζονται:
- οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε ανασφάλιστους ή έμμεσα
ασφαλισμένους, της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας λόγω σοβαρής
σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας,
- ο τρόπος αναπροσαρμογής του ποσού της προαναφερόμενης
οικονομικής ενίσχυσης (δυνάμει της κ.υ.α. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.
4387/2016).

(άρθρο 3)

4. Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της μέχρι και την οριζόμενη
ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας, που έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και
Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του -Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής. (άρθρο 4)



5. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο πλήρωσης των θέσεων
προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων του -Ε.Φ.Κ.Α. (εισάγεται η
πρόβλεψη και με διορισμό, αντί με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που
ισχύει). (άρθρο 5)

6. Επανακαθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία της αυτοδίκαιης
κατάργησης του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας. (άρθρο 6)

7.α. Ιδρύονται, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Μονάδες Φ.Π.Α.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Προσδιορίζεται το θεσμικό Πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των
Μονάδων.
γ. Ρυθμίζεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η λειτουργία των ήδη
υφισταμένων βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. (άρθρο 7)

8.α. Υλοποιείται, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
πιλοτικό πρόγραμμα, για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.), που λειτουργούν εκτός σχολικού
ωραρίου και απασχολούν ανηλίκους ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (1)
ετών, κατά Προτεραιότητα προερχόμενους από κοινωνικά ευάλωτες
οικογένειες και με ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών.
β. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού Προγράμματος
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης
μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του Προγράμματος, σι δικαιούχοι φορείς και
κάθε άλλο Θέμα που άπτεται της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος.

(άρθρο 8)

9. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την ευθύνη των προσώπων που
έχουν οριστεί μέλη της ιτροσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των
διατάξεων του καταστατικού τους. Συγκεκριμένα:
α. Προβλέπεται απαλλαγή των μελών της προσωρινής διοίκησης από
ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων Τους.
β. Εξειδικεύονται οι εφαρμοστέες διατάξεις αναφορικά με την ευθύνη των
μελών που ασκούν την προσωρινή διοίκηση για: 1) την πληρωμή του φόρου
εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α.
και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από τις προνοιακές δομές, καθώς και για τους
τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές
κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, ΙΙ) την καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που



οφείλονται από τις προνοιακές δομές προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης.
(άρθρο 9)

10. Τροποποιούνται/συμπληρώνονται σι διατάξεις αναφορικά με την
εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
Παρέχουν δευτεροβάθμια Κοινωνική φροντίδα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι στο Σχέδιο Εξυγίανσης
των προνοιακών φορέων περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς η διαδικασία
καταβολής των οφειλών προς τους Φ.Κ.Α. σε δόσεις και Παρέχεται η
δυνατότητα απαλλαγής των οφειλών των προνοιακών φορέων από μέρος ή το
σύνολο των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων,
προστίμων και επιβαρύνσεων, εφόσον συμμορφωθούν πλήρως προς τους
όρους του Σχεδίου Εξυγίανσης.
(άρθρο 10)

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

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τη δημιουργία
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας
(Κ.Δ.Α.Π.Τ.), το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και την
έκδοση κ.υ.α. Η εν λόγω δαπάνη Θα καλυφϋεί από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας και σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης
το αποτέλεσμα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. (άρθρο 9)

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (-
Ε.Φ.Κ.Α.. κ.λπ.)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της
αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω Θανάτου. (άρθρο 1)

2. Δαπάνη ποσού 318 χιλ. ευρώ Περίπου, από την παράταση των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται
για την κάλυψη σχετικών αναγκών στον -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 4)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη:
- από την επιστροφή καταβληθέντων με το ισχύον επιτόκιο χρηματικών
ποσών, για τις αναφερόμενες αιτίες. (άρθρο 2)
- σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων προσωπικού της Μονάδας
Εσωτερικών Ελέγχων του -Ε.Φ.Κ.Α. με διορισμό νέων υπαλλήλων. (άρθρο 5)

4. Απώλεια εσόδων, λόγω της:
- αναστολής αύξησης του επιτοκίου για τον υπολογισμό των
οφειλόμενων τόκων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής και πάγιας
ρύθμισης οφειλών, προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. (άρθρο 2)

32.



- απαλλαγής των οφειλών των προνσιακών φορέων από μέρος ή το
σύνολο των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων,

προστίμων και επιβαρύνσεων, εφόσον τελούν σε συμμόρφωση προς τους
όρους της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τους Φ.Κ.Α., η
οποία περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. (άρθρο ΙΟ)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

(Δ.ΥΠ.Α./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων ίδρυσης και λειτουργίας των
Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. (άρθρο 7)

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1013Ε1Α ΑΡ.ίνΙΑΟΟΙΔ
16.12.2022 19:59

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στο σχέδιο νόμου «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους,
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για Κοινωνική κατοικία, στεγαστική
αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος για τη δημιουργία
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας
(Κ.Δ.Α.Π.Τ.), το ύιμος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και την
έκδοση κ.υ.α. (άρθρο 8)

Η εν λόγω δαπάνη Θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (-
Ε.Φ.Κ.Α., κ.λπ.)

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω της
αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου. (άρθρο 1)

2. Δαπάνη ποσού 318 χιλ. ευρώ περίπου. από την παράταση των
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας προσωπικού που απασχολείται
για την κάλυψη σχετικών αναγκών στον -Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 4)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη:
- από την επιστροφή καταβληθέντων με το ισχύον επιτόκιο χρηματικών
ποσών, για τις αναφερόμενες αιτίες. (άρθρο 2)
- σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων προσωπικού της Μονάδας
Εσωτερικών Ελέγχων του -Ε.Φ.Κ.Α. με διορισμό νέων υπαλλήλων. (άρθρο 5)

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετιοπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

4. Απώλεια εσόδων, λόγο) της:
- αναστολής αύξησης του επιτοκίου για τον υπολογισμό τιοι’ οφειλόμενων
τόκων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής και πάγιας ρύθμισης οφειλών.
Προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. (άρθρο 2)
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- απαλλαγής των οφειλών των προνοιακών φορέων από μέρος ή το σύνολο
των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυζήσεων, προστίμων και
επιβαρύνσεων. εφόσον τελούν σε συμμόρφωση προς τους όρους της ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς Τους Φ.Κ.Α.. η οποία περιλαμβάνεται στο

Σχέδιο Εξυγίανσης. (άρθρο 9)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων

του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α./ φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την αντιμετώπιση των εξόδων ίδρυσης και λειτουργίας των
Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. (άρθρο 7)

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετιοπίεται από Τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

ΟΙ Υ[ΙΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΙΔΑΚΠΣ



ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 5ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ις ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΜΕΛΗ: Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, Σωτηρία Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα

Λιγωμένου, Γεωργία Μαραγκού, Αγγελική Μαυρουδή, Κωνσταντίνος
Κωστόπουλος, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ευαγγελία -

Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Βασιλική Ανδρεοπούλου, Αντιπρόεδροι, Γεωργία
Τζομάκα, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Δημήτριος Τσακανίκας,

Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου, Αργυρώ Μαυρομμάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Γεωργία
Γίαπαναγοπούλου, Βασιλική ΙΙέππα, Κωνσταντίνα Σταμούλη, Ιωάννα Ρούλια,

Ιωάννης Καλακίκος, Ιωάννης Βασιλόπουλος και Ελένη Σκορδά, Σύμβουλοι. Οι
Σύμβουλοι Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Θεολογία Γναρδέλλη,
Αντιγόνη Στίνη και Άννα Γίαπαπαναγιώτου απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ ο
Σύμβουλος Νικόλαος Βόγκας αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4820/2021,
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Σταμάτιος Πουλής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελένη Αυγουστόγλου, Επίτροπος στην Υπηρεσία Επιτρόπου
Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Σπίτι μου-στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις»

1...]

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.2’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 27Α
Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου-Τροποποίηση
υποπερ. α) περ. Β) άρθρου 12 παρ. 4 ν. 4387/2016
Μετά το Τρίτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του

ν. 4387/2016 (Κ 85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, προστίθεταιτέταρτο εδάφιο, και η

Β.Μπ./!ρι·ι!οΙω22!ΕΙΔ.ΣΥΝΟ5
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υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου

συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του

παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης

του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μεισύμενο

κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη

συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των

δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω Θανάτου του επιζώντος ή/και του

διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360)

ευρώ. Το ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαφίου αναπροσαρμόζεται με

βάση την παρ. 4 του άρθρου 14. Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται

μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται

στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Κ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.».

Το ως άνω σχέδιο διάταξης, ιο οποίο, μαζί με την οικεία αιτιολογική έκθεση

και την από 23.11.2022 εισηγητική έκθεση του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014

Περί της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την εφαρμογή της είχε

αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το 174011ΕΞ2022/28.11.2022 έγγραφο του

Υπουργού Οικονομικών, διαβιβάσθηκε ΓΕΕ

Φ.17/732/28,11.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γενική Επιτροπεία

της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Τμήμα Μελετών και

Γνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου. Το Τμήμα. μετά ττιν τήρηση της

προβλεπόμενης στο άρθρο 56 του ν. 4820/2021 διαδικασίας, επεξεργάστηκε σχέδιο

γνωμοδότησης ιο οποίο στη συνέχεια προωθήθηκε στη Μείζονα Ολομέλεια του

Δικαστηρίου. προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του

Συντάγματος και το άρθρο 10 παρ. Ι του ανωτέρω νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΠΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σταμάτιος

ΙΙουλής διατύπωσε την ακόλουθη έγγραφη γνώμη:

«Ετσάγουμε ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις

της περ. β’ του άρθρου 36 του Οργιτνικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν.

4820/2021), τη διάταξη με τίτλο «Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης

λόγω θανάτου Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) άρθρου 12 ν. 4387/2016» του

σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο

«Σπίτι μου — στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας

περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις». 1-1 ανωτέρω διάταξη, μαζί

με την οικεία αιτιολογική έκθεση και την 111122/23.11.2022 εισηγητική έκθεση

περαιτέρω, με ιο

3-.
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του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) περί της οικονομικής
επιβάρυνσης που προκαλείται από την εφαρμογή της, μας διαβιβάστηκαν με το
174011 ΕΞ 2022/28.11.2022 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου
να εκφέρει η Ολομέλεια την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του του
άρθρου 73 του Συντάγματος γνωμοδότησή της (βλ. και άρθρο 10 παρ. 1 του ν.
4820/2021), εκθέτουμε δε τα ακόλουθα:

1. Με την προτεινόμενη διάταξη συνταξιοδοτικού περιεχομένου, η οποία
διαρθρώνεται σε μία (1) συνολικώς παράγραφο ενός ενιαίου άρθρου, επιδιώκεται η
συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικώς με τον μηχανισμό αύξησης των
συντάξεων, ο οποίος προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016,
ώστε αυτός να τυγχάνει εφαρμογής και. στο κατώτατο όριο συντάξεων λόγω
θανάτου επιζώντος ή/και διαζευγμένου συζύγου σε περίπτωση χρόνου ασφάλισης
του θανόντος μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Υπό την προϋπόθεση ότι ο
τίτλος του ως άνω σχεδίου νόμου Θα συμπληρωθεί και Θα αναφέρεται ειδικώς ότι
αφορά και σε συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, κατά τα λοιπά πληρούνται οι απαιτήσεις
της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 73 του Συντάγματος, διότι η προς
γνωμοδότηση διάταξη εμπεριέχεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου με
τίτλο «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις».

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται, μετά το Τρίτο εδάφιο της
υποπερ. α’ της περ. Β της παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016, τέταρτο εδάφιο ώστε το
κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου επιζώντος ή/και διαζευγμένου συζύγου σε
περίπτωση χρόνου ασφάλισης του θανόντος μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών,
το οποίο σήμερα ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, να
αναπροσαρμόζεται με βάση τον μηχανισμό αύξησης των συντάξεων που
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.

3. Δοθέντος ότι με την εισαγόμενη προς γνωμοδότηση ρύθμιση επιβάλλονται
αυξήσεις στο εν λόγω κατώτατο όριο, η ρύθμιση αυτή έχει συνταξιοδοτικό
περιεχόμενο και, επομένως, παραδεκτώς εισάγεται προς γνωμοδότηση ενώπιον του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 4820/202 1). Όσον αφορά δε
την προκαλούμενη εκ της ρυθμίσεως αυτής επιπλέον ετήσια δαπάνη και τον τρόπο
κάλυψής της, η προαναφερθείσα 111122/23.11 .2022 εισηγητική έκθεση αναφέρει
αφενός μεν ότι το προκαλούμενο ετήσιο καθαρό κόστος ανέρχεται στο ποσό των
19 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, αφετέρου δε ότι το εν λόγω ποσό εμπεριέχεται
στην ήδη προϋπολογισθείσα δαπάνη που απορρέει από την εφαρμογή της Παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, η οποία είναι ενσωματωμένη στον
προϋπολογισμό του 2023 και το τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025. Κατά τούτο, πληρούνται στο σύνολό τους οι
επιταγές του άρθρου 75 του Συντάγματος.

4. Επιπροσθέτως, η ει’ λόγω ρύθμιση παρίσταται δικαιολογημένη καθόσον ο
προβλεπόμενος μηχανισμός αναπροσαρμογής των συντάξεων (άρθρο 14 παρ. 4 του
ν. 4387/2016), ο οποίος ήδη εφαρμόζεται τόσο στο σύνολο των συντάξεων που

3.
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καταβάλλονται από τον -.ΕΦΚΑ όσο και: α) στο ποσό της εονικής σύνταξης

(άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 παρ. 2

του ν. 4997/2022). β) στο ποσό της βασικής σύνταξης των ασφαλισμένων του

πρώην ΟΓΑ, ύψους των 360 ευρώ (άρθρο 19 του ν. 4997/2022) και γ) στο επίσης

ύψους 360 ευρώ επίδομα, που χορηγείται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε

αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( άρθρο 93 του ν.

4387/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 4997/2022),

ευλόγως επεκτείνεται και στους λαμβάνοντες το κατώτατο όριο των 360 ευρώ

σύνταξης λόγω θανάτου επιζώντος ή/και διαευγμένου συζύγου, σε περίπτωση

χρόνου ασφάλισης του θανόντος μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών.

5. Τέλος, όπως έχει γίνει άλλωστε δεκτό με τα Γίρακτικά της Ιης Ειδικής

Συνεδριάσεως/12.2.2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η παροχή εν

προκειμένω εουσιοδοτήσεως προς έκδοση Κ.Υ.Α. είναι συμβατή με Τις διατάξεις

των άρθρων 73 παρ. 2 και 80 του Συντάγματος, καθόσον ο συντελεστής

αναπροσαρμογής του ύψους των συντάξεων καθορίζεται επακριβώς από διάταξη

τυπικού νόμου (άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 4387/2017) και, επομένως, η κανονιστικώς

δρώσα διοίκηση δεν διαθέτει περιθώρια προσδιορισμού αυτού (συντελεστή),».

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΛΣ

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

/ /
‘

Ο Σύμβουλος Δημήτριος Τσακανίκας, μέλος του Τμήματος Μελετών και

Γνωμοδοτήσεων, παρουσίασε το σχέδιο της γνωμοδότησης που επεξεργάστηκε το

ανωτέρω Τμήμα αναφορικά με την προτεινόμενη διάταξη και ενέκρινε σε

διάσκεψή του που έλαβε χώρα στις 2 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα

στα άρθρα 10 παρ. 1. 27 παρ. 1 περίπτ. β’ και 56 του ν. 4820/202 1.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Μείζονος Ολομέλειας, τα

οποία ενέκριναν τη κάτωθι γνωμοδότηση.

Η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Ι. Η υπό γνωμοδότηση διάταξη υποβλήθηκε στο Δικαστήριο συνοδευόμενη

από την οικεία αιτιολογική έκθεση καθώς και την εισηγητική έκθεση του άρθρου

24 παρ. 5 του ν. 4270/20 14, στην οποία αποτυπώνεται ιι οικονομική επίπτωση που

προκαλείται από την εφαρμογή της.
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2. Με την εν λόγω διάταξη προστίθεται μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερ. α)
της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, τέταρτο εδάφιο, σύμφωνα
με το οποίο το ποσό των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ, που αποτελεί το κατώτατο
όριο σύνταξης που δικαιούται, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου με συνολικό χρόνο ασφάλισης μικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών,
ο επιζών σύζυγος ή/και ο διαζευγμένος σύζυγος, αναπροσαρμόζεται με βάση τον
μηχανισμό αύξησης των συντάξεων που προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 4 του
ίδιου νόμου. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 4387/2016,
στην οποία Παραπέμπει η υπό γνωμοδότηση ρύθμιση, ερμηνευόμενη σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, τα ποσά όλων
ανεξαιρέτως των συντάξεων που καταβάλλονται από τον -ΕΦΚλ μεταξύ άλλων
και στους πρώην ασφαλισμένους του Δημοσίου αυξάνονται από 1.1.2023 κατ’ έτος
με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου
ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή διαιρούμενου δια του δύο (2), ενώ ο ανωτέρω
συντελεστής αύξησης των συντάξεων δεν Πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό
μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή. Περαιτέρω, όπως
προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4997/2022 (Κ 219), η
προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 4387/2016 κοινή υπουργική απόφαση
εκδίδεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με βάση τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προίπολογισμού και
αφορούν στο εκτιμώμενο ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ και του γενικού δείκτη
τιμών καταναλωτή, σι δε διαφορές μεταξύ των στοιχείων της εισηγητικής έκθεσης
του Κρατικού Προϋπολογισμού αναφορικά με τους ανωτέρω δείκτες και των
αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει για το έτος αναφοράς η Ελληνική
Στατιστική Αρχή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή
αύξησης στην Κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και
αποδίδονται.

ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις
3. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 73 παρ. 2, 74 και 75 παρ.

Ι του Συντάγματος συνάγεται ότι τα νομοσχέδια, που υποβάλλονται προς
γνωμοδότηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Πρέπει να έχουν συνταξιοδοτικές συνέπειες
εξ αυτών που καθιδρύουν την κατά το άρθρο 73 παρ. 2 γνωμοδοτική αρμοδιότητα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από την οικεία
αιτιολογική έκθεση και την εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων του
άρθρου 24 Παρ. 5 του ν. 4270/2014, εφόσον εζ αυτών προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα απονομής συντάξεων. Ήδη ο κοινός
νομοθέτης προβλέπει στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 4820/2021 ότι τέτοια νομοσχέδια που καθιδρύουν την γνωμοδυτική αρμοδιότητα

110.
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του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούν σε «συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για

την παροχή δικαιώματος σύνταξης», ως εκ τούτου, αυτά που εκ του

αποτελέσματος συνεπάγονται συνταξιοδοτικές συνέπειες, στις οποίες

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις των

καταβαλλόμενων ποσών σύνταξης που προκαλούνται από την εφαρμογή τους (βλ.

ΕλΣυν Ολ. Πρακτικά Ι11 Ειδ. Συν. της 20.2.2012, 2ης Ειδ. Συν. της 283.2012, 1ης

Ειδ. Συν. της 16.2.2022, Ι7ης Γεν. Συν. 19.9.2022).

4. Η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει διπλή λειτουργία στην

έννομη τάξη. Αυτή αφενός αποσκοπεί στη διατύπωση παρατηρήσεων από

νομοτεχνική άποψη και στον έλεγχο της συμβατότητας των προς ψήφιση

διατάξεων με τις συνταγματικές διατάξεις καθώς και τις υπερκείμενης τυπικής

ισχύος διατάξεις για την διευκόλυνση του έργου της Βουλής, αφετέρου στη

διαφώτιση αυτής ώστε να προληφθεί η ψήφιση διατάξεων με μακροχρόνιες

δημοσιονομικές συνέπειες, οι οποίες δύνανται να οδηγήσουν στην ανατροπή των

οικονομικών προβλέψεων του φορέα απονομής συντάξεων και να θέσουν υπό

διακινδύνευση τη δημοσιονομική βιωσιμότητα ο:οτού (βλ. Ολ. Πρακτικά 2 Ειδ.

Συν. της 25.5.2020, 17ης Γεν. Συν. της 19.9.2022).

5. Η προτεινόμενη διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται τα αναφερόμενα στη

σκέψη 2 Θέματα. εφόσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου ορίου σύνταξης που

χορηγείται λόγιο Θανάτου στα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016

δικαιοδόχα πρόσωπα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του πρώην Δημοσίου και

ήδη του -ΕΦΚΑ, έχει συνταξιοδοτικό περιεχόμενο και συνεπώς, σύμφωνα με τα

προεκτεθέντα στη σκέψη 3, παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Ελεγκτικού

Συνεδρίου προς γνωμοδότηση (άρΘρο 10 παρ. Ι του ν. 4820/2021, Κ 130).

6. Κατά το άρθρο 73 παρ, 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγματος, τα

συνταξιοδοτικά νομοσχέδια απαιτείται να. είναι ειδικά, ενώ δεν επιτρέπεται

καταρχήν η παρείσφρηση συνταξιοόοπκών διατάξεων σε μη ειδικό νόμο, ήτοι

νόμο που αποσκοπεί στη ρύθμιση άλλων Θεμάτων, μη συνταξιοδοτικών. Στην

επιταγή αυτή του Συντάγματος συμμορφώνεται ο νομοΘέτης και όταν οι

θεσπιζόμενες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις αφενός μεν ενταχΘούν σε ιδιαίτερο

κεφάλαιο νομοσχεδίου περιέχοντος και άλλες ρυθμίσεις, αφετέρου δε, στον τίτλο

του νομοθετήματος αυτού, γίνει ειδική αναφορά στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

που αυτό περιλαμβάνει (ΕλΣυν Ολ. Πρακτικά 2ης Ειδ. Συν. της 17.3.2021, 2 Ειδ.

Συν. της 25.5.2020, 2ς Ειδ. Συν. της 8.5.2017, ι1ς Ειδ. Συν. της 8.3.2017 και

Ειδ. Συν. της 20.2.20 12). Στην προκειμένη περίπτωση η υπό Ύνύ)1ΟδότΙ1σ11 διάταξη

εντάσσεται μεν στο σχέδιο νόμου σε Ιδιαίτερο κεφάλαιο υπό τον τίτλο

“Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις”. όμιος, για να συμμορφώνεται πλήρως με τις

προαναφερόμενες απαιτήσεις του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος, ο τίτλος του

ως άνω σχεδίου νόμου Θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να αναφέρεται ότι

περιλαμβάνει και συνταξιοδοτικές διατάξεις και να διατυπωθεί ως εξής «Σπίτι μου

- στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για
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κατοικία - Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω
και άλλες διατάξεις».

ΗΙ. Ειδικές Παρατηρήσεις
7. Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία παραπέμπει στις ισχύουσες διατάξεις

του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 4387/2016 για την αναπροσαρμογή του κατώτατου
ορίου ποσού σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή ο διαζευγμένος σύζυγος
θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Δημοσίου με συνολικό χρόνο
ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, καθίσταται για λόγους ισότητας επιβεβλημένη.
Τούτο δε διότι με τον ίδιο ως άνω τρόπο, ήτοι με παραπομπή στις ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 14 Παρ. 4 του ν. 4387/2016, αναπροσαρμόζεται αφενός το
σύνολο των ποσών συντάξεων που καταβάλλονται στους εξ ιδίου δικαιώματος ή
κατά μεταβίβαση συνταξιούχους του -ΕΦΚΑ, αφετέρου το ποσό της εθνικής
σύνταξης (βλ. άρθρο 7 παρ. ό εδ, τελευτ. του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4997/2022), βάσει της οποίας άλλωστε
διαμορφώνεται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνουν αιτία
θανάτου ο επιζών ή και ο διαζευγμένος σύζυγος θανόντος συνταξιούχου ή
ασφαλισμένου του Δημοσίου με συνολικό χρόνο ασφάλισης άνω των 15 ετών. Με
τον ίδιο δε τρόπο αναπροσαρμόζεται επίσης το οριζόμενο στο ύψος των 360 ευρώ
ποσό της βασικής σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ (βλ. άρθρο 19 του
ν. 4997/2022) καθώς και το επίδομα, ύψους επίσης 360 ευρώ, που χορηγεί ο
ΟΠΕΚΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 (βλ. άρθρο 93 παρ. 4
του ν. 43 87/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 4997/2022).
Επιπροσθέτως, η υπό γνωμοδότηση διάταξη παρίσταται δικαιολογημένη και
ενόψει του β’ εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/20 16, με την οποία
καταργείται πλέον ρητώς κάθε δυνατότητα αναπροσαρμογής των συντάξεων
σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, που
προβλέπουν διαφορετικό, σε σχέση με τις ως άνω διατάξεις του ν. 4387/2016,
τρόπο αναπροσαρμογής.

8. Επισημαίνεται επίσης ότι η εξουσιοδότηση για έκδοση Κοινής υπουργικής
απόφασης, που παρέχεται με την υπό γνωμοδότηση διάταξη μέσω της παραπομπής

στην εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 4387/20Ι7 είναι, σύμφωνα με όσα έχει γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια του
Δικαστηρίου σχετικά με τη διάταξη αυτή, συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 73
παρ. 2 και 80 του Συντάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι με την υπουργική αυτή
απόφαση διαπιστώνεται ο εφαρμοστέος κατ’ έτος συντελεστής αναπροσαρμογής
των συντάξεων και θεσπίζονται ρυθμίσεις αμιγώς τεχνικού και λεπτομερειακού
χαρακτήρα σχετικά με την αναπροσαρμογή- αύξηση των συντάξεων (βλ. ΕλΣυν
Ολ. Πρακτικά, 1ης Ειδ. Συν. της 20.4.2016, 1ης Ειδ. Συν. της 12.2.2020, πρβλ.
ΕλΣυν Ολ. Πρακτικά 1ης Ειδ. Συν. της 16.2.2022).
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Μετά το τέλος της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη με τη

χρήση της επίσημης κρατικής πλατφόρμας -ΡΓ πεα.ον.Γ (βλ. πρακτικά

Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 8 Γεν. Συν. της 2942020), συντάχθηκε

το παρόν πρακτικό, το ΟπΟίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο,

υπογράφεται από τον ίδιο και τη Γραμματέα.

ο ΗΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Γι Την ακριβεια

}1Γρμιάτέας
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