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Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
‘Εκτακτη Οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021
1. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021
λαμβάνουν:
(α) οριστική
αναπηρίας

ή

ή

προσωρινή Κύρια σύνταξη

ή

προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος,

θανάτου,

(β) προσυνταξιοδοτική παροχή,
(γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης (θ-ΕΦΚΑ),
(δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
2. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Παρ. 1 χορηγείται, εψόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το ετήσιο ατομικό ψορολογητέο, πραγματικό

ή

τεκμαρτό, εισόδημά τους για το

ψορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ και το ετήσιο
οικογενειακό ψορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ. Ως ψορολογητέο οικογενειακό εισόδημα,
για τους σκοπούς εψαρμογής του παρόντος, Θεωρείται το άθροισμα των ψορολογητέων
εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμψώνου συμβίωσης.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό
του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η οποία προκύπτει
από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της
συζύγου

ή

μέρους συμψώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013

(Α’167), τέκνων, που αναγράψονται στη δήλωση ψορολογίας εισοδήματος του ψορολογικού
έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ψορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμψωνα με
τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) και

έχουν υποβάλλει δήλωση Φορολογίας εισοδήματος, για το Φορολογικό έτος 2020 ως
Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
3. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 στο
ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο μέλος του ψορολογούμενου, σύμΦωνα με τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος
Φορολογικού έτους 2020. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον
ΕΦΚΑ και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον
ΕΦΚΑ.

-

-

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:
α. Σε περίπτωση που και σι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμΦώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι
της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ καταβάλλεται και στους
δύο δικαιούχους.
β. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμΦώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι
της ενίσχυσης και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος:
(βα) ΕΦόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις
Φορολογίας εισοδήματος, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη
υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των εξαρτώμενων
μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων.
(ββ) ΕΦόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαΦορετικός στις δύο Φορολογικές
δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως
πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών
στις δύο Φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο
δικαιούχων και ο σύζυγος ή το μέρος συμΦώνου συμβίωσης που έχει περισσότερα
εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη
με τη διαΦορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει σε σχέση με τον έτερο σύζυγο ή
το μέρος συμΦώνου συμβίωσης.
γ. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος αλλά
δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η προσαύξηση
των πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που αναγράΦεται στον πίνακα 8.1. της
δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για καθένα από τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη
που βαρύνουν τον δικαιούχο και αναγράφονται στον πίνακα 8.2. της δήλωσης Φορολογίας
εισοδήματος.
4. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχριτις 31.12.2021.
5. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. Ι είναι αΦορολόγητη και ακατάσχετη οτα χέρια
του Δημοσίου ή Τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισΦοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηΦίζεται με
βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασψαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

6. α. Ο θ-ΕΦΚΑ ατιοστέλλει στην ΛΑΔΕ αρχείο με τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (ΑΜ ΚΑ) του συνόλου των δυνητικών
δικαιούχων των παρ. Ια έως Ιγ.
β. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροψοριακών Συστημάτων Οικονομικών
Λειτουργιών (Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) της

Γενικής Γραμματείας

Πληροψοριακών

Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) αποστέλλει στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών της παρ. Ιδ.
7. Η ΛΑΔΕ, κατόπιν διασταύρωσης των υιτοβληθέντων σύμψωνα με την παρ. ό στοιχείων, με
τα στοιχεία που τηρούνται στα ιτληροψοριακά της συστήματα:
α. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ.
2, καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3 και παράγει αρχείο με τους
δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
β. χορηγεί στον θ-ΕΦΚΑ και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων που
πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καθώς και τον αριθμό των εξαρτώμενων
μελών, τον ΑΦΜ του συζύγου

ή

του μέλους συμψώνου συμβίωσης που επίσης είναι
δικαιούχος και το ύψος της δικαιούμενης ενίσχυσης.
8. Μετά τη λήψη του αρχείου από την ΛΑΔΕ, ο -ΕΦΚΑ και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη
Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν στην καταβολή του τελικού ποσού της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης. Το αρχείο του προηγούμενου εδαψίου αποστέλλεται από τον -ΕΦΚΑ στον
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διενέργεια των
απαιτούμενων ελέγχων μη συρροής Κατά την εψαρμογή του επόμενου άρθρου.
9. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον Κρατικό προϋπολογισμό.
Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους
δικαιούχους των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. Ι βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον
-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς, μετά από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού
Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους
δικαιούχους της περ. 5’ της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
καλύπτεται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2
Προσαύξηση τιρονσιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σε
ανασψάλιστους υπερήλικες για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
Ι. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία,
όπως αυτές προβλέπονται στην περ. ε’ της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30),
προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι
αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις
χορήγησης των τιρονοιακών παροχών του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άιταξ,

3

ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας από τις προνοιακές παροχές
του προηγούμενου εδαψίου. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται κατά την
τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.
Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και α) οι δικαιούχοι καταβολής των ανωτέρω
ττρονοιακών παροχών δυνάμει της υπ’ αρ. 94649/24.11.2021 κοινής απόψασης των
Υψυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (8’ 5481), β) τα άτομα με αναπηρία που
Θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον
μήνα Δεκέμβριο 2021, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας ιτρονοιακής παροχής του
μηνός αυτού καιγ) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά
προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση σύμψωνα με το
δεύτερο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).
Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας παραγράψου πληρούν και τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου,
λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.
2. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η μηνιαία σύνταξη ανασψά.λιοτων υπερηλίκων του ν.
1296/1982 (Α’ 128) καιτο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασψάλιστων υπερήλικωντου
άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα
(250,00) ευρώ. Η τιροσαύξηση αυτή Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, ΕΠί
των οποίων εκδόΘηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης της σύνταξης καιτου επιδόματος
του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους
δικαιούχους τον Δεκέμβριο 2021 κατά την τακτική καταβολή της σύνταξης και του
επ ιδό ματος.
Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας ιταραγράψου πληρούν και τις προϋποθέσεις
για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου,
λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.
3. Αν οι δικαιούχοι της ιτροσαύξησης της παρ. 1 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της προσαύξησης της παρ. 2, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταβάλλεται έκτακτη Οικονομική
ενίσχυση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των χαμηλοσυνταξιούχων, με σκοπό την
αντιμετώπιση του κύματος ανατιμήσεων και ακρίβειας που πλήπει καιτην ελληνική
κοινωνία, λόγω της παγκόσμιας κρίσης τιμών.
Ειδικότερα, η έκτακτη αυτή οικονομική Ενίσχυση αψορά όσους κατά τον μήνα
Νοέμβριο 2021 λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας
σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, ή προσυνταξιοδοτική παροχή, αλλά
και αναπηρικά επιδόματα από τον -ΕΦΚΑ, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4387/2016 (Α’ 85).
Η έκτακτη αυτή οικονομική Ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην
ενέργεια και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ ανά δικαιούχο, προσαυξημένο κατά πενήντα (50) ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. Ι επιδιώκεται η εψάπαξ
οικονομική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, σε συμπλήρωση της τακτικά
χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσής τους από τον ΟΠΕΚΑ. Η προτεινόμενη στην
παρ. 2 ρύθμιση αψορά, για αντίστοιχους λόγους, τους ανασψάλιστους υπερήλικες,
Οι Οποίοι αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού λόγω του
διπού χαρακτήρα της ευαλωτότητάς της, και δικαιούνται της σύνταξης
ανασψάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128) ή του επιδόματος κοινωνικής
αλληλεγγύης ανασψάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016. Η
οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά
δικαιούχο.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η συνεχιζόμενη πανδημία οδήγησε σε παγκόσμια κρίση τιμών, η οποία
έχει επηρεάσει καιτην Ελλάδα. ‘Εχει σημειωθεί αύξηση τόσο στην τιμή της ενέργειας
όσο και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Παρότι το καλάθι των βασικών προϊόντων
παραμένει στη χώρα μας αναλογικά ψθηνότερο σε σχέση με άλλες χώρες και η
Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό για

τον Οκτώβριο, η αύξηση των τιμών πλήπει ιδίως τα πρόσωπα που αψορά η
ρύθμιση, τα οποία γιατο ψορολογικό έτος 2020 είχαν ετήσιο ατομικό ψορολογητέο
εισόδημά που δεν υπερέβαινε τις επτά χιλιάδες διακόσια (7200) ευρώ και ετήσιο
οικογενειακό ψορολογητέο εισόδημα που δεν υπερέβαινε τις δεκατέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θεσπίζεται ως
μέσο ανακούψισης των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων.
Άρθρο 2: Την προσαύξηση αυτή του προνοιακού επιδόματος των ατόμων με
αναπηρία επιβάλλει η δυσμενής συγκυρία της σοβούσας υγειονομικής κρίσης
καθώς και κρίσης τιμών, καθώς από αυτές πλήπεται προεχόντως η εν λόγω
κατηγορία πολιτών, ως η κατεξοχήν ευάλωτη.
Και τούτο, προεχόντως διότι τα μέτρα τήρησης αποστάσεων, ως προϋπόθεση για
την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9, έπληξαν
περισσότερο τα άτομα με αναπηρία, δρώντας ανασταλτικά ατην προσπάθεια για τη
συμπερίληψη και τη μεγαλύτερη δυνατή ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό,
που είναι προτεραιότητα και βασική επιδίωξη της προνοιακής πολιτικής του
κράτους.
Για τους ίδιους λόγους επλήγησαν και χρήζουν ενίσχυσης οι ανασψάλιστοι
υπερήλικες, οι οποίοι αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
λόγω του διπού χαρακτήρα της ευαλωτότητάς της. Πρόκειται για πολίτες της τρίτης
ηλικίας που ως τέτοιοι, κατά συντριπτικό κανόνα, δεν μετέχουν στην αγορά
εργασίας, ενώ παράλληλα στερούνται του απαιτούμενου εισοδήματος για την
αξιοπρεπή τους διαβίωση.
3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά τους συνταξιούχους που λαμβάνουν κατά ταν μήνα Νοέμβριο 2021
οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης (γήρατος,
θανάτου) ή προσυνταξιοδοτική παροχή, και τα πρόσωπα που
κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 αναπηρικά επιδόματα που
καταβάλλονται από τον &ΕΦΚΑ, καθώς και πρόσωπα που λαμβάνουν

αναπηρίας
λαμβάνουν

ή

συνταξιοδστικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 από το
Υπουργείο Οικονομικών [πρόσωπα που υπάγονται στους ν. 1897/1990 (Α’ 120) και
1977/1991 (Α’ 18), ή που δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου
οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασψάλιατου
Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμψωνα με το π.δ. 168/2007 (Α’ 209), το π.δ.
169/2007 (Α’ 210) και τα άρθρα 22 και 27 του ν. 1813/1988 (Α’ 243), λογοτέχνες
καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμψωνα με το άρθρο Ι του
ν. 3075/2002 (Α’ 297), πρόσωπα που λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και
πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που

προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης,
σύμψωνα με το π.δ. 169/2007 (Α’ 210) σε συνδυασμό και με το π.δ. 168/2007 (Α’
209)]. Πρόκειται για περίπου 800.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με στόχο την ενίσχυση

του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων, με εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια.
Άρθρο 2: Αφορά τα άτομα με αναπηρία, σε συμπλήρωση της τακτικά χορηγούμενης
οικονομικής εν[σχυσής τους από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς και τους ανασψάλιστους
υπερήλικες, οι οποίοι υποστηρίζονται για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους
από την Πολιτεία, με τη χορήγηση, σε μηνιαία βάση, της σύνταξης ανασψάλιστων
υπερηλίκων του ν. 1296/1982 ή του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης
ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Οχι χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
11) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικης
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
11) με διάθεση
περισσότερων
,

Πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες δεν
υπάρχει
νομοθετική
εξουσιοδότηση,
συνεπώς
απαιτούνται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας ερμηνευτικης ιτροσεγγισης της
υψισταμενης νομοθεσιας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με

ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

διάθεση περισσότερων ανθρώπινων
πόρων, καθώς απαιτούν έκτακτη
παρέμβαση.

και υλικών
νομοθετική

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

Η) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΗΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

‘

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

Η

.

Η

Η

.

Η

Η

Η

ΗΗΗ

Η

Η·ΗΗ

Η

ΕΕΞ
[Ιϊ’,

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

8.

Η

οικονομική
χαμηλοσυνταξιούχων
-

ενίσχυση

των

και

των

επιδοματούχων
(άρθρο 1),
προνσιακών

αναπηρίας του -ΕΦΚΑ
καθώς και των δικαιούχων

επιδομάτων αναπήρων και
ανασψάλιοτων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ
(άρθρο 2) για την κάλυψη βασικών αναγκών

1) βραχυπρόθεσμοι:

που έχουν προκύψει από την αύξηση τιμών
και την παρατεταμένη υγειονομική κρίση
Η άμβλυνση των συνεπειών της
υγειονομικής κρίσης καιτης κρίσης τιμών
Η ενισχυση της κοινωνικης συνοχης κατα
την τρέχουσα δυσχερή συγκυρία
-

)

μακροτιροθεσμοι:

-

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Οικονομική /Δημοσιονομική

/ Φορολογική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

πολιτική:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες Τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

(% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης )χωρίςτις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης )ιιατά

ΝΙ

ιιτρχτ, % ΑΕΠ)

Πριιτογενέςπλεόνασμα (ιτς%ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλιιτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό τοιι ΑΕΠ
Αναλογία άμες Και έμμεσης φορολογίας

Για

την

ενδεικτική

τταράθεση

(://ί.. οΕώαοΓ/ίΓΘ

δεικτών

αξιοποιήθηκαν

οι

βάσεις

εΗπι) και της ΕΛΣΤΑΤ (ιυρ;//νιννύ.κή)κή)γγ/).

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Ποσά Που εισ7τράττυνται μέχρ σήμεοσ υσά Τον φορυ
φόρους στους οΠοίους σφσροάν οι διστάξεις τοο
νοιιοστεδίοο.

ή τους

Ποσά σου εισσράχδηκαε Ποά φορολογικοάς ελέγχους
Ποσοστά υράξεων δισικητικυέ υροσδιορισμοό φάρου
εοιβολής Προστίμων Που ακιιράιδηκσν ει’ μέρει ή εν άλω ασά
τσ δικσστήρια

Κοινωνική πολιτική:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστά ανεργίας
Ποσοστά ραοροχράυια αυέργοιν
Ποσοστά ανεργίας νέων
Ποσοστά ανεργίας γτιεαικων
Ποσοστά σνεργίσς ανά γεωγραφική Περιφέρεια
Ποσοστό σνεργίσς βάσει μομφωτικοό ετιυέδοο
Δείκτης ασασχάλησης / Δείκτης ωριλε εσγασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικά τομέα της οικονομίας σ.χ. μεταΠοίηση,
κσνασκειιές_κλυ.)
Μερική σσσσχάληση ως ποσοστά Της συνολικής συαιγχάληυ·ης
(στο σύνολο του σληθοσμοά και ειδικάνεμα νια νέους)
Ποσοστά ασασχολουρένων με σάοβαοη ομισμέυοιι χρόνου (στο
σύνολο εοο σληθοσμοά Και ειδιυάεερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ίίραγμσεικό όψυςσονεάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί Του ιλιωεικοά τομέα, λημόσιοι υσάλληλοι, εσαγγελμαείες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και αντίστοιχες
δσσάνες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστικι( ομάδα (μισθωτοί ταο ιδιωτικυό τομέα, δημόσιοι υσάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγράτες) και ανείστοιχα έσοδα του ΕθιΙάΑ

Ηλικία (πραγματική) ιεουεαξιυδότησης αυά σληθυσριακή ομάδα και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος ασονομής σόντα(ης
Ποσοσεό στινταξιυδοεικ·ής δασόοης εσί νου ΑΕΠ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός εσιχειρησιακών, κλαδικών και αμυιοεπαγ·γελμαεικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν συνήφθη Το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/Ποσοστά εργαζυμέι’οιι’ σοει καλόσευυεαι ασό αιιτές.
Αριδμός/υτσοστό σ.σ.ε. σου συυήφθησσν χωρίς Προσφυγή σε
διαιιεσολάβτση
Αριθμός/ποσοστά σ.σ.ε. συυ σιινήφδησσν χωρίς Προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειιιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόυενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική μετην ένναιο της παράτασης μετά τη συαβατική
τυος λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ηιιέρο, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριδμός αμειβόμενων ιιπερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικννομιας

(που

δηλώδηκον)

αι’ά

Αριθμός
κλάδο
οικονομίας
ατυχημάτων
και
ανά
αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή

αναπηρία
Ποσοστό προσφυγών σχετικά μετην απονομή σόνταξης ποιι γίνονται ετ μέρει

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

ή

ετ όλω δεκτές

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχαι (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμοό σε κιιθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας_ή_ον κοινωνικό_αποκλεισμό
Ποσοστό ολικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότορα βασικά
αγαθά_ή_υπηρεσίες
Ποσοστό νοικυκυριών σον ενόνολν του πληθοσμαό που
αντιμετωπίζουν_δυσκολία_αντιμετώπισης_έστακτι,ν_αναγκών
Ποσοστό πληθυσμοό πυιι λαμβάνει επιδόαατα Και η αντίστοιχη
κυστική_δαπάνη_(συνολικά_και ανά_επίδοπα)
Αριθυόςπαιδιώι’ σε οριμανοτροιμεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) Που σιτίζονται από δήμους και
άλλες_υπηυεσίες
Ποσοστό πληθοσμοό Που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(π.χ._σεισμός,_πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμοα φροντίδας (οητρότητας.
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

/ εξωτερικών

αοθενών ανά έτος

Ποσοστά τταιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμιίκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκυμειακών κλινών ανά 1000 κατοίκοιις

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
ειδικές νοοηλειιτικές ιιττηρεσίες: εσωτερικοί ασθοοείς (απόλυτος
αριθμός και αι’ά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ααθονών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστιιτικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένοον για Χ μηνες νο εξνπηρετηθοόι·
(γιιι μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την

πρώτη_εξέταση)
Αοιθμός νουηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινώι’ ανά νοσηλειιτική υπηρεσία
Ι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την Τελευταία 5εΤία

Ποσοστό απασχόλησης ανά φόλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φόλο
συνολικά

ανά Περιφέρεια
ανα κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτυαπαεηυλυόρενων αι’ά φύλο
Ποσοστό εργυδοτώι· ανά φόλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φόλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικων
συιό3υυλίιιν ανά φόλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασύλου
αουφάσεωι’

Ποσοστό αυολυχής

—

Μέσος χρόνος έκδοσης

Με·εαισστευτικές ροές ανά πόλη εισόδου/χώρα ποοέλειισης/
ηλικιακή νυάδα/φιίλυ
ανά
Αρίθμός
σσελάσεων
απελαονυυένων/αιεία ααέλαοης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μετανασεώι· (υ·χέυη διινσμικότητας κιτ
πραγματιιιοό αριθμού ιούοξενυυμένων)
Περιστατικά Και είδος παραβατικοτηνας ανα μονάδα φιλοξενίας

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Ι

Στόχος
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται έκτακτη οικονομική
ενίσχυση
για χαμηλοσυνταξιούχους
και δικαιούχους
επιδομάτων
αναπηρίας
του
όπως
αυτοί
θ-ΕΦΚΑ,
περιγράψονται στην παρ. 1.
Τα κριτήρια για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι
εισοδηματικά και περιγράψονται στην παρ. 2.
Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε διακόσια πενήντα (250)
ευρώ ανά δικαιούχο, το οποίο προσαυξάνεται κατά πενήντα
(50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του δικαιούχου, όπως
αυτό περιγράψεται στην παρ. 3. Η ενίσχυση καταβάλλεται
μέχρι τις 31.12.2021 και είναι ακατάσχετη, αψορολόγητη και
ασυμψήψιοτη.
ο καθορισμός των δικαιούχων και ο καθορισμός του τελικού
ποσού της ενίσχυσης περιγράψεται στις παρ. & έως 8, και
πραγματοποιείται με ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-ΕΦΚΑ),
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) και του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στόχος είναι η έκτακτη υποστήριξη των δικαιούχων, η οποία
κατέστη αναγκαία λόγω της αύξησης τιμών που προκλήθηκε
από την πανδημία. Αν σι δικαιούχοι της ενίσχυσης του άρθρου
αυτού από τον θ-ΕΦΚΑ πληρούν και τις προϋποθέσεις για την
προσαύξηση του άρθρου 2 από τον ΟΠΕΚΑ, λαμβάνουν μόνο
την ενίσχυση από τον -ΕΦΚΑ. Προς τον σκοπό αυτό,
αποστέλλεται σχετικός κατάλογος από τον θ-ΕΦΚΑ στον
ΟΠΕΚΑ.

2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. Ι επιδιώκεται η εψάπαξ
οικονομική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, σε
συμπλήρωση της τακτικά χορηγούμενης οικονομικής
ενίσχυσής τους από τον ΟΠΕΚΑ. Την προσαύξηση αυτή του
ιτρονοιακού επιδόματος των ατόμων με αναπηρία επιβάλλει η
δυσμενής συγκυρία της σοβούσας υγειονομικής Κρίσης καθώς
και κρίση ς τιμών, καθ ώς από αυτές τιλήπεται προεχόντως η εν
λόγω κατηγορία πολιτών, ως η κατεξοχήν ευάλωτη.
Η προτεινόμενη στην παρ. 2 ρύθμιση αψορά, για αντίστοιχους
λόγους, τους ανασψάλιστους υπερήλικες, οι οποίοι αποτελούν

μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού λόγω του
διπού χαρακτήρα της ευαλωτότητάς της.
Η οικονομική ενίσχυση των ανασψάλιστων υπερηλίκων με την
προτεινόμενη προσαύξηση της τάξης των διακοσίων πενήντα
(250,00) ευρώ για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, επιδιώκει να τους
ανακουψίσει, αμβλύνοντας τις σε βάρος τους συνέπειες της
υγειονομικής κρίσης κατά την τρέχουσα δυσχερή συγκυρία.
Για την αποψυγή διπλών καταβολών ρητά προβλέπεται ότι, αν
οι δικαιούχοι της προσαύξησης της Παρ. 1 πληρούν και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προσαύξησης της παρ. 2
του παρόντος, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο /
αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Μέσω της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μειώνεται το βάρος που επωμίζονται οι κοινωνικές αυτές ομάδες
λόγω της αύξησης τιμών σε βασικά είδη και της παρατεταμένης υγειονομικής Κρίσης.

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
ΣΟΜΑΔΕΣ

Σχεδιασμός

/
προετο ιμασ

Χ

ία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

(ΙΛΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Π ροσλή ψ εις

/
κινητικότητ
α
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμτιλεκομέν
ων

Άλλο
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στήριξη και
λειτουργία

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

&
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

διαχείρισης

Διαχείριση

αλλαγών
κατά την
εκτέλεση
Κόστος
συ μμετοχής
στη νέα
ρ ύ Θ μιση

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:
Το κόστος του συνόλου των ρυθμίσεων σταθμίζεται με την κοινωνική ωψέλεια εκ των αποτελεσμάτων τους
και ιδίως με λόγους δημοσίου συμψέροντος που συνδέονται με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ
Α
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟ!
ΡΥΘΜΙΣΗ
Σ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους
στόχου ς
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιση
ς κινδύνων

Άλλο
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν

Πιλοτική
εψαρμογή

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟ
ΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩ
ΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι κίνδυνοι συνδέονται, ιδίως, με τη διαχείριση της αλλαγής εκ των ρυθμίσεων που εισάγονται και
αντιμετωπίζονται με την επαρκή προετοιμασία του διοικητικού μηχανισμού ώστε να τις εψαρμόσει και να τις
υποστηρίξει.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 4, 5, 5Α, 21 και 22 του Συντάγματος.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ξ
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)
Συναψής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού

Δικαοτη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τραποιτοιούμενων

Τροποποίηση

29.

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοισύμενης ρύμισης

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν

επέρχεται τροποποίηση ισχυου σών
διατάξεων.

Κατάργηση διατάξεων

30.

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης
που προόλέπουν κατάριηση

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν
επέρχεται
διατάξεων.

κατάργηση

ισχυσυσών

Καταρ ούμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

31.
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
—

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

Οικονομικών,
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Ψηψιακής Διακυ βέρνησης,
Υπουργός Επικρατείας, Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών.
32.

‘Εκδοση κανονιικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προϋεσμία)

Μ

Μ

ο
Μ

ο
ΓΙ]
ο
ς

Ζ

—

0-ι

—

0

Μ

Ι

π-Ι

2

ο
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—

Μ

Ί

2

2

Μ

-

Γ11

2

ο
Μ

Ζ

Ο

ς
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—

ς

Η

ς

ς

ς

ς

ς

Ξ

0Ο

:

--

Χ

Μ

Γη

Μ

—1

2

Γη

Μ

—

ιιι

-Ι

-

Μ

Τ
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—1
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Αριθμ. 350/ 17 / 2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και
οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών
προϊόντων και υπηρεσιών υγείας»
Α.

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Καταβάλλεται έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε ειδικώς οριζόμενες
κατηγορίες συνταξιούχων και δικαιούχων επιδομάτων αναπηρίας, ύψους
διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά δικαιούχο, μέχρι τις 31.12.2021.
Προβλέπεται προσαύξηση κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος
του φορολογούμενου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Προσδιορίζεται ο τρόπος
καταβολής της ενίσχυσης στους δικαιούχους και προβλέπεται ειδικό
φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
2.
Προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για τον μήνα
Δεκέμβριο 2021 οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε
ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και σε αναδόχους γονείς ατόμων
ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσαυξήσεις καταβάλλονται άπαξ.
Ρυθμίζεται ειδικώς το ζήτημα της χορήγησης των προσαυξήσεων σε
συνδυασμό με την παραπάνω θεσπιζόμενη έκτακτη Οικονομική ενίσχυση
ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, με στόχο την αποφυγή διπλών
καταβολών.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
δαπάνη ύψους 310 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021 καθώς

και από την προσαύξηση προνσιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με
αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αναδόχους γονείς ατόμων
ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνσιακά προγράμματα, για
τον μήνα Δεκέμβριο 2021.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΓΙΑ ΑΙΜΑΟΟ13
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και
υπηρεσιών υγείας»
Από Τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης δαπάνη ύψους 310 εκατ. ευρώ Περίπου από την καταβολή της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος
2021 καθώς και από την προσαύξηση προνσιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα
με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αναδόχους γονείς ατόμων
ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνσιακά προγράμματα. για τον
μήνα Δεκέμβριο 2021.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.
Αθήνα. 30 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
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