ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».
Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία εκτιμάται στο ποσό των
252 εκατ. ευρώ περίπου από την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχοι, δικαιούχοι αναπηρικών
επιδομάτων, κ.λπ.). (άρθρο 3)
2.
Δαπάνη, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 35 εκατ. ευρώ περίπου από την
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης.
Σε επίπεδο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης το οικονομικό αποτέλεσμα
είναι ουδέτερο λόγω της κάλυψης της δαπάνης από ενωσιακούς πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
(άρθρα 52 και 53)

3.
Δαπάνη, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 24 εκατ. ευρώ περίπου από την
υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων για την
προσβασιμότητα των χώρων μόνιμης κατοικίας και εργασίας ατόμων με
αναπηρία.
Σε επίπεδο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης το οικονομικό αποτέλεσμα
είναι ουδέτερο, λόγω της κάλυψης της δαπάνης από ενωσιακούς πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
(άρθρο 54)
4.
Δαπάνη, από τη(ν):
θέσπιση προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, για
επιχειρήσεις, οι οποίες, από 01.01.2023 μέχρι και 31.12.2023, μετατρέπουν
συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων, με μερική απασχόληση σε
συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
(άρθρο 9)
κάλυψη των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη στους ρητινεργάτες
των οριζόμενων Δήμων, που θα αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον eΕ.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης ημέρες εντός του 2021 για
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. (άρθρο 17)
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, για το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της θητείας των αναφερόμενων
δικαστικών λειτουργών και μελών του Ν.Σ.Κ. ως επικεφαλής των ανωτάτων
δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Ν.Σ.Κ. και έως τη
συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. (άρθρο 24)
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αύξηση του κόστους μετακίνησης του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., λόγω
μεταβολής της κατηγορίας θέσης στην οποία δικαιούται να ταξιδεύει. (άρθρο
37)
καταβολή των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού και των ασφαλιστικών
εισφορών στους εργαζόμενους επιχειρήσεων των οριζόμενων Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της
15ης.10.2022. (άρθρο 49)
χρηματοδότηση και των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία του άρθρου 1
της υπ΄ αρ. 54128/23.7.2021 κ.υ.α. (στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής
ηλικίας). (άρθρο 60)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.
II. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (e-ΕΦΚΑ, Τ.Ε.Κ.Α., Ο.Π.Ε.Κ.Α κ.λπ.)

1.
Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του ποσού της βασικής σύνταξης
ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.).
Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται για το έτος 2023 σε ύψος 115,5 εκ. ευρώ,
για το έτος 2024 σε ύψος 53,12 εκ. ευρώ, για το έτος 2025 σε ύψος 40,11 εκ.
ευρώ και για το έτος 2026 σε ύψος 38,84 εκ. ευρώ. (άρθρο 19)
2.
Ετήσια δαπάνη από τη(ν):
χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, για τους
ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν του καθορισμού ενιαίων προϋποθέσεων
χορήγησης. (άρθρο 26)
καταβολή των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής στους αναφερόμενους
δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ. νωρίτερα, λόγω της θεσπιζόμενης
εξαίρεσης στα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης για τα εν λόγω πρόσωπα.
(άρθρο 24)
3.
Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία εκτιμάται στο ποσό των
224 εκατ. ευρώ περίπου από την έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε
χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σε δικαιούχους
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού.(άρθρο 4)

4.
Δαπάνη από τη(ν):
επέκταση των περιπτώσεων χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης και σε
υπηρετούντες υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διαμένουν στην
αλλοδαπή. (άρθρο 25)
δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης
Παρέμβασης και τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
για την εν γένει υλοποίηση του σχετικού προγράμματος. (άρθρο 53)
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δημιουργία Μητρώου Επιθεωρητών, στο οποίο εγγράφονται όσοι θα
πραγματοποιούν ελέγχους για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α. (άρθρο 56)
5.
Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση:
επιστροφής καταβληθεισών εισφορών ασκούμενων δικηγόρων και
δικαστικών επιμελητών. (άρθρο 11)
διαφοροποίησης των λαμβανόμενων υπόψη μεγεθών (αύξηση Α.Ε.Π. και
υφιστάμενος τιμάριθμος), κατά την αναπροσαρμογή των συντάξεων, σε σχέση
με τις προβλέψεις της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού,
(άρθρο 18)
παροχής δικαστικής υπεράσπισης και νομικής υποστήριξης i) ιατρών του
Ειδικού Σώματος Ιατρών, από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ii) επιθεωρητών του
Ο.Π.Ε.Κ.Α., (άρθρα 30 και 56)
επιχορήγησης και των φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι
αιτήθηκαν εμπροθέσμως την ανανέωση της ειδικής πιστοποίησης του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, (άρθρο 57)
καταβολής πλήρους ή μειωμένης χρηματοδότησης σε φορείς παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, για τα χρονικά διαστήματα που, χωρίς
υπαιτιότητά τους, επιβλήθηκε η λειτουργία τους με μειωμένη δυναμικότητα ή η
διακοπή της λειτουργίας τους. (άρθρο 58)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.
6.
Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 270 εκατ. ευρώ περίπου, από την
καθιέρωση μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για
τους μισθωτούς εργαζόμενους. (άρθρο 5)
7.
Ετήσια απώλεια εσόδων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 80 εκατ. ευρώ
περίπου από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς της περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν.3986/2011. (άρθρο 73)
8.
Ετήσια απώλεια εσόδων από τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασκούμενοι
δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές. (άρθρο 11)
9.
Απώλεια εσόδων από τη(ν):
απονομή φορολογικών και λοιπών προνομίων υπέρ των
καταβαλλόμενων έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, για τη στήριξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. (άρθρα 3, 4 και 49)
μείωση της χρονικής περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων από μη
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, από παρασχεθείσα ασφαλιστέα εργασία
ή υπηρεσία. (άρθρο 6)
ολοκλήρωση χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων σε βάρος του εργοδότη,
ελέγχων εργοδοτών, που διενεργούνται κατά την οριζόμενη χρονική
περίοδο.(άρθρο 6)
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απαλλαγή, από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής εισφορών των ετών 2017-2022, που οφείλουν οι ασφαλισμένοι
αναβάτες του π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. (άρθρο 13)
απαλλαγή από πρόσθετα τέλη και άλλες προσαυξήσεις των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών της οριζόμενης περιόδου, που οφείλουν ταξιδιωτικά
πρακτορεία κ.λπ., προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρο 15)
απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής μισθώματος ακινήτων με εκμισθωτή
τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. (άρθρο 33)
τη μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών αναπηρικών
παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018
(επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,
οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία, κ.λπ.). (άρθρο 50)
μη απαίτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του Ο.Π.Ε.Κ.Α
μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. (άρθρο 51)
10.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, σε περίπτωση:
διαγραφής τυχόν καταλογισθέντων ασφαλιστικών εισφορών
ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, κατά το μέρος που
υπερβαίνουν το ύψος της εισφοράς που υπολογίζεται εφεξής με τον
προτεινόμενο τρόπο. (άρθρο 11)
παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης του οριζόμενου ακινήτου
του e-Ε.Φ.Κ.Α στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία
«Κιβωτός του Κόσμου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Εθελοντική Μη
Κυβερνητική Οργάνωση». (άρθρο 32)
Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

IIΙ.

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

1.
Δαπάνη από την αύξηση της περιόδου της ειδικής άδειας προστασίας
μητρότητας και τη συνακόλουθη καταβολή της ειδικής παροχής.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιμάται στο ποσό των 59 εκατ. ευρώ
περίπου ετησίως. (άρθρα 44 και 45)
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη από τη(ν):
διεύρυνση των περιπτώσεων ανέργων που απασχολούνται σε καθεστώς
περιστασιακής απασχόλησης, οι οποίοι δικαιούνται την καταβολή επιδόματος
ανεργίας και άλλες παροχές. (άρθρο 66)
καταβολή του ποσού του κατά περίπτωση ισχύοντος τροφείου στις
επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων, οι οποίες συμμετείχαν στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. κατά το έτος 2021 και δεν παρείχαν
4
257

τις υπηρεσίες τους, για το σύνολο των ημερών της συναφθείσας σύμβασης.
(άρθρο 68)
Οι παραπάνω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του ανωτέρω φορέα.
3.
Ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 630 εκατ. ευρώ περίπου, από την
καθιέρωση μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για
τους μισθωτούς εργαζόμενους. (άρθρο 5)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα.
IV.

Επί του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ. – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Ετήσια δαπάνη ποσού 3,8 χιλ. ευρώ περίπου, από την αύξηση των μελών
του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. κατά δύο (2) και τη συνεπακόλουθη καταβολή των
προβλεπόμενων αποζημιώσεων. (άρθρο 42)
2.
Δαπάνη από την:
αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του
Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. συμπεριλαμβανομένου του πάγιου εξοπλισμού του.
(άρθρο 41)
ανάθεση στις οριζόμενες εταιρείες της διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου. (άρθρο 43)
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση ανάθεσης σε δικηγόρο της
αρμοδιότητας της εξώδικης εκπροσώπησης του Ταμείου και τη συνακόλουθη
καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης σ’ αυτόν. (άρθρο 40)
Οι παραπάνω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022
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