
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Άρθρο 3 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των ευάλωτων

συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022
Άρθρο 4 Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε

χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλι-
κες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισο-
δήµατος και του επιδόµατος παιδιού - Καταβολή προνοια-
κών παροχών Δεκεµβρίου 2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 5 Μόνιµη µείωση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 και
προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016
Άρθρο 7 Ρύθµιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής α-

σφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου
πρώτου ν. 4152/2013
Άρθρο 8 Ποινική αντιµετώπιση οφειλετών των φορέων

κοινωνικής ασφάλισης µετά τη ρύθµιση των οφειλών τους
Άρθρο 9 Κίνητρα µετατροπής συµβάσεων µερικής απα-

σχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
Άρθρο 10 Υπολογισµός και καταβολή ασφαλιστικών ει-

σφορών ξεναγών µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
-  Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977
Άρθρο 11 Ασφάλιση ασκούµενων δικηγόρων και δικα-

στικών επιµελητών για παροχές σε είδος και σε χρήµα -
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011
Άρθρο 12 Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής α-

σφάλισης προς το Επικουρικό Ταµείο Αρωγής Συντακτών
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και το Ταµείο Ε-

πικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπεί-
ρου - Νήσων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25
ν. 4498/2017
Άρθρο 13 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών

του πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδροµιών - Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο
άρθρο 37 του ν. 4756/2020
Άρθρο 14 Σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβο-

λαίων µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση
προσυµφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόµισης ασφαλι-
στικής ενηµερότητας του πωλητή - Τροποποίηση παρ. 5
άρθρου 18 ν. 1587/1950
Άρθρο 15 Ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιω-

τικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
Άρθρο 16 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλι-

σης υπαλλήλων Δήµου Περιστερίου
Άρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργα-

τών για το έτος 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρµογής συντάξεων µε

βάση τον τιµάριθµο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγ-
χώριου Προϊόντος
Άρθρο 19 Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην Οργανι-

σµού Γεωργικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 20 Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση µειω-

µένης σύνταξης σε ασφαλισµένους του πρώην Δηµοσίου
που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και
τις 31.12.2012
Άρθρο 21 Καθορισµός του αρµόδιου οργανισµού για

την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε περίπτω-
ση διαδοχικής ασφάλισης µεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστι-
κών οργανισµών - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2
ν.δ. 4202/1961

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                          Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ΄, 24 Νοεµβρίου 2022,
Αριθ.   Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εξορθολογισµός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, 
ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και άλλες διατάξεις



Άρθρο 22 Προσδιορισµός ακαθάριστου συνολικού πο-
σού επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο
120 του ν. 4623/2019
Άρθρο 23 Υπολογισµός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού

των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας στο
διπλάσιο - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007
και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010
Άρθρο 24 Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως

αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικα-
στικών αρχών της χώρας και του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ΄
παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 και περ. ε΄ υποπαρ. 2
παρ. Β΄ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 25 Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων

του ελληνικού δηµοσίου στην αλλοδαπή - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4387/2016
Άρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο -

Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016
Άρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από συντα-

ξιούχους µε ψυχική ή νοητική αναπηρία - Τροποποίηση
περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4488/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 28 Προθεσµία και αρµοδιότητα για την άσκηση

προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επι-
τροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Α-
σφάλισης
Άρθρο 29 Ισολογισµοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών φορέων - Τροποποίηση
άρθρου 73 ν. 4635/2019
Άρθρο 30 Νοµική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώµατος

Ιατρών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022
Άρθρο 31 Σύσταση Αποκεντρωµένου Τµήµατος Κοινω-

νικής Ασφάλισης Καρπάθου -  Τροποποίηση περ. δ΄ παρ.
11 άρθρου 34 π.δ. 8/2019
Άρθρο 32 Προσδιορισµός και είσπραξη µισθωµάτων Η-

λεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε-

ΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ-
ΘΕΣΕΩΝ 
Άρθρο 33 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταµείο

Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίη-
ση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021
Άρθρο 34 Εξόφληση επιδοτούµενων ασφαλιστικών ει-

σφορών υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης - Προσθήκη άρθρου 43Α στον
ν. 4826/2021
Άρθρο 35 Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από

το Ταµείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -
Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του ν. 4826/2021
Άρθρο 36 Ρυθµίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς

εµπειρογνώµονες και τη διοικητική και τεχνική υποστήρι-
ξη της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης, Κοινω-
νικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων -
Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 80 ν. 4826/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 37 Προαιρετική συµµετοχή υπαλλήλων οργανι-

σµών τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων -
Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981

Άρθρο 38 Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταµείου
Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ.
422/1981
Άρθρο 39 Διοικητής του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών

Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981
Άρθρο 40 Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή του Μετοχικού Τα-

µείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 41 Διοικητικό Συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου

Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ.
422/1981
Άρθρο 42 Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταµείου

Πολιτικών Υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 43 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας µη-

τρότητας - Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008
Άρθρο 44 Επέκταση της άδειας µητρότητας στην υιοθε-

σία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017
Άρθρο 45 Ρυθµίσεις που αφορούν στον υπολογισµό,

την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων
Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» -
Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021
Άρθρο 46 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού α-

σφαλείας
Άρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση

στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπι-
νης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Άρθρο 48 Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστα-

σία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας
Κρήτης που επλήγησαν από τις πληµµύρες της
15ης.10.2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ-

ΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑ-
ΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 49 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών

παροχών
Άρθρο 50 Συµψηφισµός, παραγραφή και ρύθµιση αχρε-

ωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισµό Προ-
νοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τρο-
ποποίηση άρθρου 45 ν. 4520/2018
Άρθρο 51 Πιλοτικό Πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης
Άρθρο 52 Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών

Πρώιµης Παρέµβασης - Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρι-
σης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµ-
µατος
Άρθρο 53 Πιλοτικό Πρόγραµµα επιχορήγησης παρεµβά-

σεων προσβασιµότητας
Άρθρο 54 Καταβολή αµοιβής επαγγελµατιών αναδόχων

από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης - Προσθήκη περ. ηβ) στην παρ. 1 άρ-
θρου 4 του ν. 4520/2018, προσθήκη περ. στ) στην παρ. 2
και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4520/2018
Άρθρο 55 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση

άρθρου 15 ν. 4520/2018
Άρθρο 56 Πιστοποίηση και επιχορήγηση φορέων κοινω-

νικής φροντίδας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5
ν. 2646/1998
Άρθρο 57 Αρµοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δοµών

κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων και
χρηµατοδότηση σε περίπτωση επιβεβληµένης διακοπής
λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 3463/2006 και
άρθρου 186 ν. 3852/2020
Άρθρο 58 Ατοµικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστα-
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σης και επαγγελµατική αναδοχή - Τροποποίηση άρθρων 5,
14, 16, 24 και 26 ν. 4538/2018
Άρθρο 59 Χρηµατοδότηση φορέων παροχής προστα-

σίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόµων µε αναπηρία -
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 61 ν. 4921/2022
Άρθρο 60 Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευ-

τικών αναγκών µαθητών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 8 άρ-
θρου 4 και παρ. 5 άρθρου 5 ν. 3699/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Υ-

ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 61 Σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών σε οικι-

σµούς του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 62 Παραχώρηση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στη

Δηµοτική Ενότητα Ελευσίνος του Δήµου Ελευσίνας
Άρθρο 63 Καθορισµός τιµήµατος για τη µεταβίβαση κυ-

ριότητας κατοικιών που έχουν ανεγερθεί µέσω κοινών
στεγαστικών προγραµµάτων του πρώην Υπουργείου Υγεί-
ας και Πρόνοιας και του πρώην Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας
Άρθρο 64 Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Διοικητικού

Συµβουλίου της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε
άλλα όργανα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 10 του
ν. 4921/2022
Άρθρο 65 Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων ερ-

γασία - Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 4461/2017 
Άρθρο 66 Κατάργηση Κυβερνητικού Επιτρόπου στη Δη-

µόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρ-
θρου 81 ν. 4921/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67 Αποζηµίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκη-

νώσεων
Άρθρο 68 Διόρθωση σφαλµάτων
Άρθρο 69 Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης αναπηρίας

όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελµα ή πα-
ρέχουν µισθωτή εργασία
Άρθρο 70 Πιλοτικό πρόγραµµα για πρόσωπα στο φάσµα

του αυτισµού
Άρθρο 71 Δαπάνες προγραµµάτων Ελληνικής Εταιρείας

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Άρθρο 72 Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος

Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίη-
ση περ. α) παρ. 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022
Άρθρο 73 Περιορισµοί στις µετατάξεις, αποσπάσεις και

µετακινήσεις από φορείς του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36
ν. 4778/2021 και άρθρου 19 ν. 4659/2020
Άρθρο 74 Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη και την

Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκµετάλ-
λευσης Ανηλίκων
Άρθρο 75 Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτι-

κών παλαιού κλάδου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 18 -
Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985
Άρθρο 76 Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας ο-

ρισµένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Άρθρο 77 Ρυθµίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 6α
στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013
Άρθρο 78 Ρυθµίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης -

Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποί-
ηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021
Άρθρο 79 Μίσθωση εγκαταστάσεων Σταδίου Ειρήνης

και Φιλίας για τη στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπη-

ρίας
Άρθρο 80 Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χω-

ρών στην αγροτική οικονοµία - Τροποποίηση παρ. 1 άρ-
θρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021
Άρθρο 81 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡ-

ΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21
ν. 4664/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 82 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 84 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 85 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: α) η οικονοµική ενί-
σχυση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, β) ο εξορθολογι-
σµός ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, γ) η
βελτίωση της οργάνωσης φορέων που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δ) η
καθιέρωση πιλοτικών προγραµµάτων για παιδιά και ευά-
λωτες κοινωνικές οµάδες και ε) η προστασία της µητρότη-
τας και η προώθηση της ισότητας και της κατάργησης των
διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι:
α) η πρόβλεψη έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης προς

χαµηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους του ελάχιστου εγ-
γυηµένου εισοδήµατος, του επιδόµατος ανασφάλιστων υ-
περηλίκων και του επιδόµατος παιδιού, και της διαδικα-
σίας για τη λήψη της ενίσχυσης αυτής,
β) η ρύθµιση ζητηµάτων σε σχέση µε τις εισφορές και

τις οφειλές ασφαλισµένων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
γ) η ρύθµιση συνταξιοδοτικών ζητηµάτων,
δ) η επέκταση της ειδικής παροχής µητρότητας,
ε) η καθιέρωση πιλοτικού προγράµµατος πρώιµης πα-

ρέµβασης για παιδιά µε αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέ-
ρηση ή διαταραχή ή µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης
αυτών και προγράµµατος επιχορήγησης παρεµβάσεων
προσβασιµότητας,
στ) η ρύθµιση οργανωτικών ζητηµάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,

του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
(Τ.Ε.Κ.Α.), της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχόλη-
σης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), του Οργανισµού Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και
στ) η ρύθµιση προνοιακών και ασφαλιστικών ζητηµά-

των.

3



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 3
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση των ευάλωτων 

συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022

1. Χορηγείται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε όσους
κατά τον µήνα Νοέµβριο 2022 λαµβάνουν:
α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή

κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
β) προσυνταξιοδοτική παροχή,
γ) αναπηρικά επιδόµατα που καταβάλλονται από τον Η-

λεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.),
δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4

του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
2. Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγεί-

ται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:
α) Το ετήσιο ατοµικό φορολογητέο, πραγµατικό ή τεκ-

µαρτό, εισόδηµά τους για το φορολογικό έτος 2021 δεν
υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ και
το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγµατικό ή τεκ-
µαρτό, εισόδηµά τους για το φορολογικό έτος 2021 δεν
υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια (16.800) ευρώ.
Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα, για τους σκο-
πούς εφαρµογής του παρόντος, θεωρείται το άθροισµα
των φορολογητέων εισοδηµάτων του υπόχρεου και
του/της συζύγου ή µέρους συµφώνου συµβίωσης που
προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσι-
κών προσώπων του φορολογικού έτους 2021, η οποία έ-
χει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή

προσδιορίστηκε για τον υπολογισµό του Ενιαίου Φόρου Ι-
διοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και προκύπτει από την
πράξη διοικητικού προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους
2022, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή µέρους συµφώ-
νου συµβίωσης και των εξαρτώµενων, κατά τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), τέκνων
που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
του φορολογικού έτους 2021, να µην υπερβαίνει το ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολο-

γικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τη-
ρούνται στο µητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και έχουν υποβάλει, µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
για το φορολογικό έτος 2021 ως φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που
πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 στο ποσό των διακοσίων πε-
νήντα (250) ευρώ, ανεξάρτητα του αριθµού εξαρτώµενων
µελών αυτού. Αν ο δικαιούχος λαµβάνει σύνταξη και από
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν
και οι δύο σύζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης είναι
δικαιούχοι της ενίσχυσης, η ενίσχυση των διακοσίων πε-
νήντα (250) ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιού-
χους.

4. Η ενίσχυση καταβάλλεται µέχρι την 31η.12.2022.

5. Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφο-
ρολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη στη φορολογική διοίκηση και στο Δηµόσιο εν γένει,
στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσω-
πα, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και
δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβο-
λή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χα-
ρακτήρα.

6. α) Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο µε
τους Αριθµούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθ-
µούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του συ-
νόλου των δυνητικών δικαιούχων των περ. α) έως γ) της
παρ. 1.
β) Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφορια-

κών Συστηµάτων Οικονοµικών Λειτουργιών
(Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορια-
κών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία µε τη Διεύθυν-
ση Εισοδηµατικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γ.Λ.Κ., αποστέλ-
λει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο µε τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των
δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών της περ. δ) της
παρ. 1.

7. Η Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέ-
ντων, κατ’ εφαρµογή της παρ. 6, στοιχείων, µε τα στοιχεία
που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήµατα:
α) πραγµατοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση

των προϋποθέσεων της παρ. 2, καθώς και έλεγχο των
προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3, και παράγει αρχείο
µε τους δικαιούχους της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ-
σης,
β) χορηγεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρ-

χείο µε τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 2.

8. Μετά τη λήψη του αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε., ο e-
Ε.Φ.Κ.Α. και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία µε τη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.
προβαίνουν στην καταβολή του τελικού ποσού της έκτα-
κτης οικονοµικής ενίσχυσης. Το αρχείο του πρώτου εδα-
φίου αποστέλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στον Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µη συρροής
κατά την εφαρµογή του άρθρου 4.

9. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης καλύ-
πτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ειδικότερα, οι
σχετικές πιστώσεις για την καταβολή της έκτακτης ενί-
σχυσης στους δικαιούχους των περ. α), β) και γ) της παρ.
1 βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προβαίνει σε έ-
κτακτη επιχορήγηση προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για λοιπούς σκο-
πούς, µετά από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις
του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονοµικών. Για τους δικαιού-
χους της περ. δ) της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οι-
κονοµικής ενίσχυσης καλύπτεται από πιστώσεις του Ειδι-
κού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»
του Υπουργείου Οικονοµικών.
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Άρθρο 4
Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήµα
σε άτοµα µε αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες

και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυηµένου 
Εισοδήµατος και του επιδόµατος παιδιού - Καταβολή

προνοιακών παροχών Δεκεµβρίου 2022

1. Για τον µήνα Δεκέµβριο 2022, οι προνοιακές παροχές
σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία της περ. ε) της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄30) προσαυξάνονται κατά
διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεω-
ρείται ότι αποτελεί αντικείµενο των αιτήσεων, επί των ο-
ποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των
προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου και καταβάλ-
λεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαµβάνουν πε-
ρισσότερες της µίας από τις προνοιακές παροχές του
πρώτου εδαφίου. Η καταβολή της προσαύξησης πραγµα-
τοποιείται µέχρι την 20ή.12.2022.
Την ανωτέρω προσαύξηση λαµβάνουν και:
α) τα άτοµα µε αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται

αναδροµικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρή-
µα για τον µήνα Δεκέµβριο 2022, µετά την τακτική κατα-
βολή της µηνιαίας προνοιακής παροχής του µηνός αυτού
και β) οι ανάδοχοι γονείς ατόµων ενταγµένων σε γενικά ή
ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράµµατα, οι οποίοι λαµ-
βάνουν οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε το δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85).
Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονοµι-
κής ενίσχυσης του άρθρου 3, λαµβάνουν µόνο την ενίσχυ-
ση του άρθρου 3.

2. Για τον µήνα Δεκέµβριο 2022, η µηνιαία σύνταξη ανα-
σφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128) και το
επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερή-
λικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) χορηγού-
νται µε προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευ-
ρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείµε-
νο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές
αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόµατος
του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξη-
ση καταβάλλεται στους δικαιούχους µέχρι την
20ή.12.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των εγκριτι-
κών αποφάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδό-
µατος δεν έχει ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν κατα-
βληθεί, λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτι-
κής απόφασης, αποδίδεται στους δικαιούχους µετά από
την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Αν οι δικαιούχοι
της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέ-
σεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ-
σης του άρθρου 3, λαµβάνουν µόνο την ενίσχυση του άρ-
θρου 3.

3. Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 1 πλη-
ρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προσαύ-
ξησης της παρ. 2, λαµβάνουν µόνο την προσαύξηση της
παρ. 1.

4. Για τον µήνα Δεκέµβριο 2022, η µηνιαία εισοδηµατική
ενίσχυση των ωφελούµενων µονάδων του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 3359), υπέρ
των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 20ή.11.2022, εγκριτική
απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η
προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείµενο των

αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφά-
σεις χορήγησης της εισοδηµατικής ενίσχυσης του πρώ-
του εδαφίου, η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί, και
καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου
µηνιαίου ορίου του εγγυηµένου ποσού και των ανώτατων
µηνιαίων ορίων ανά ωφελούµενη µονάδα του άρθρου 2
της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που

η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί,
αποδίδεται δε στους δικαιούχους µετά από την τυχόν άρ-
ση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξη-
σης πραγµατοποιείται µέχρι την 20ή.12.2022.

5. Στους δικαιούχους του επιδόµατος παιδιού του άρ-
θρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) καταβάλλεται πρόσθετη
έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο
µηνιαίως χορηγούµενο ποσό του επιδόµατος προσαυξη-
µένο κατά το ήµισυ. Η έκτακτη δόση καταβάλλεται µέχρι
την 20ή.12.2022 στους δικαιούχους του επιδόµατος για
το πέµπτο δίµηνο του έτους 2022. Αντίστοιχη έκτακτη δό-
ση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του ε-
πιδόµατος του έτους 2022, µετά από την έγκριση της αί-
τησής τους. Η χορήγηση της έκτακτης δόσης θεωρείται ό-
τι αποτελεί αντικείµενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκ-
δόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδό-
µατος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε
εξαρτώµενο παιδί. Αν, µετά την καταβολή της έκτακτης
δόσης, µεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναµου οικογενεια-
κού εισοδήµατος των δικαιούχων για το έτος 2022: α) ε-
φόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν µέρει, καταβο-
λή του επιδόµατος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επι-
στρέφεται αναλόγως ή β) εφόσον προκύψει ότι αναδροµι-
κά δικαιούνται µεγαλύτερο ποσό επιδόµατος, η καταβλη-
θείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως, και το υπολει-
πόµενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους µαζί
µε την καταβολή του ανωτέρω αναδροµικώς οφειλόµενου
ποσού του επιδόµατος.

6. Η προσαύξηση των παροχών του παρόντος άρθρου
είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµο-
σίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διά-
ταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), δεν δεσµεύεται και
δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική
διοίκηση και στο Δηµόσιο εν γένει, στα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά τα-
µεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα ει-
σοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παρο-
χής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

7. Για τον µήνα Δεκέµβριο 2022, η τακτική καταβολή
των παροχών των περ. α) έως ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4520/2018, περί των παροχών και υπηρεσιών που
χορηγεί και διαχειρίζεται ο Οργανισµός Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η κατα-
βολή του επιδόµατος γέννησης του άρθρου 1 του ν.
4659/2020 (Α΄ 21), περί χορήγησης του επιδόµατος γέν-
νησης, της οικονοµικής ενίσχυσης ανάδοχων γονέων του
άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85), περί των παροχών
και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς, του επιδόµατος
στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και του
µηνιαίου χρηµατικού βοηθήµατος της υπό στοιχεία
Γ1α/Οικ.4588/29.12.1983 απόφασης της Υφυπουργού Υ-
γείας και Πρόνοιας (Β΄ 774) περί του προγράµµατος προ-
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σωρινής περιθάλψεως οµογενών από το εξωτερικό και ε-
παναπατριζοµένων, πραγµατοποιείται µέχρι την
20ή.12.2022, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 4
του ν. 4520/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Μόνιµη µείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των µισθωτών
εργαζοµένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασµών της Δηµό-
σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), οι οποίες συνει-
σπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) µαζί µε τις ασφαλιστικές ει-
σφορές εργοδοτών και εργαζοµένων, καθορίζονται ως α-
κολούθως:
α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄

197), περί πόρων της Δ.ΥΠ.Α., σε ποσοστό δυο κόµµα σα-
ράντα τοις εκατό (2,40%) επί των αποδοχών, το οποίο κα-
τανέµεται κατά ένα κόµµα δύο τοις εκατό (1,2%)  στον ερ-
γοδότη και κατά ένα κόµµα δύο τοις εκατό (1,2%) στον
εργαζόµενο,
β) υπέρ του Λογαριασµού Προστασίας Εργαζοµένων α-

πό την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του
ν. 1836/1989 (Α΄ 79), περί Λογαριασµού Προστασίας Ερ-
γαζοµένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε
ποσοστό µηδέν κόµµα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) επί
των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,
γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.

4144/2013 (Α΄ 88), περί Ενιαίου Λογαριασµού για την Ε-
φαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό µηδέν κόµ-
µα δεκαέξι τοις εκατό(0,16%) επί των αποδοχών, το οποίο
κατανέµεται κατά µηδέν κόµµα µηδέν έξι τοις εκατό
(0,06%) στον εργοδότη και κατά µηδέν κόµµα δέκα τοις ε-
κατό (0,10%) στον εργαζόµενο και
δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.

4144/2013, σε ποσοστό µηδέν κόµµα τριάντα πέντε τοις
εκατό (0,35%) επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά ερ-
γαζόµενου υπέρ πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας (π.
Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α΄ 246) και της
περ. Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111).

Άρθρο 6
Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 
και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016

1. Στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της θέ-
σπισης εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την
καταβολή εισφορών προς τους φορείς που εντάσσονται
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος και η
παρ. 1 του άρθρου αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ.
2 και 3, και το άρθρο 95 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για

την είσπραξη απαιτήσεων από µη καταβληθείσες ασφαλι-
στικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τε-
λών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίµων και επιβαρύνσε-
ων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται
µε αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει α-
πό την πρώτη µέρα του επόµενου έτους εκείνου εντός
του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρε-
σία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτή-
σεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται στις
περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), περί του καθορισµού των περιπτώσεων διακο-
πής της παραγραφής των χρηµατικών απαιτήσεων του
Δηµοσίου, καθώς και µε την κοινοποίηση πράξης βεβαίω-
σης, εν ευρεία ή εν στενή έννοια, προς τον υπόχρεο. 

2. Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα ερ-
γασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε µετά από την
1η.1.2026 η παραγραφή της παρ. 1 ορίζεται πενταετής.

3. Απαίτηση, η οποία σύµφωνα µε το παρόν έχει υποπέ-
σει σε παραγραφή, δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την έκδο-
ση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας ή βεβαίω-
σης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας.»

2. Η παρ. 1 δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγρα-
φεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

3. Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγρα-
φής της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, όπως δια-
µορφώνεται µε την παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να έχει
µεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θε-
ωρούνται παραγεγραµµένες, ακόµη και αν έχει κοινοποιη-
θεί ατοµική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της
βεβαιωθείσας οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθµι-
ση µετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηµατικά
ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών
που έχουν παραγραφεί, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο,
δεν αναζητούνται.

4. Έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος ή που θα διενεργηθούν προς
διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί µέχρι την
30ή.6.2022 και καλύπτουν περιόδους µισθωτής απασχό-
λησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 ολοκληρώ-
νονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργο-
δότη. Από τα ευρήµατα των ελέγχων του πρώτου εδαφίου
ως προς τα πραγµατικά στοιχεία ασφάλισης ενηµερώνε-
ται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισµένων µισθωτών.

5. Μη µισθωτοί ασφαλισµένοι, οι απαιτήσεις κατά των
οποίων από µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έ-
χουν υποπέσει σε παραγραφή σύµφωνα µε το άρθρο 95
του ν. 4387/2016, όπως διαµορφώνεται µε τον παρόντα
νόµο, δικαιούνται, µετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλ-
λεται ταυτόχρονα µε την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζη-
τήσουν τον συνυπολογισµό, τόσο για τη θεµελίωση του
συνταξιοδοτικού τους δικαιώµατος όσο και για την προ-
σαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή
µέρους του ασφαλιστικού χρόνου, για τον οποίο οι αξιώ-
σεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε
αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από µη καταβληθεί-
σες ασφαλιστικές εισφορές έχουν παραγραφεί. Στην πε-
ρίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι αιτούντες οφείλουν να
καταβάλουν για τον ασφαλιστικό χρόνο, για τον οποίο αι-
τούνται να εξαιρεθεί από την παραγραφή, το σύνολο των
οφειλοµένων ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύ-
σεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστί-
µων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που
συνεισπράττονται µε αυτές. Για την έναρξη καταβολής
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της σύνταξης εφαρµόζεται το άρθρο 61 του ν. 3863/2010
(Α΄ 115), περί της έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφει-
λέτη. Η παρούσα εφαρµόζεται και επί διαδοχικής ασφάλι-
σης, ακόµα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, ο
οποίος απονέµει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης µι-
σθωτών.

Άρθρο 7
Ρύθµιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης -

Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ 
άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Η υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α΄ 107), περί της δυνατότητας πάγιας ρύθµι-
σης των οφειλόµενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Ε-
θνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, µετά των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής, προστίµων και λοιπών συν-
δεδεµένων µε αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, µετά από
αίτηση των οφειλετών, να ρυθµίζονται και να καταβάλλο-
νται:
α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαί-

ες δόσεις ή
β) σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες µηνιαίες

δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται
µετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας
δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
πενήντα (50) ευρώ.

2. Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση υποβάλ-
λεται:
α) Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Εί-

σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρό-
θεσµες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην
Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωµέ-
νες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσµες
οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για
τις οποίες η αρµοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόµο α-
ποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.. 
β) Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσµες οφειλές του

πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η
αρµοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόµο αποκλειστι-
κά στο Κ.Ε.Α.Ο..

3. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπα-
γωγής στην παρούσα ρύθµιση είναι:
α) Οι προϊστάµενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του

Κ.Ε.Α.Ο. για οφειλές της περ. α) της παρ. 2.
β) Ο προϊστάµενος της αρµόδιας οργανικής µονάδας

του οικείου φορέα για οφειλές της περ. β) της παρ. 2.
4. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να καταβληθεί η

πρώτη (1η) δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις κατα-
βάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επό-
µενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση.

5. Με την υπαγωγή στη ρύθµιση σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, πλην του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιη-
τικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τη-
ρούνται οι όροι αυτής: 
α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής

ενηµερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη

σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967
(Α΄ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο µε
πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Για
την τυχόν απώλεια της ρύθµισης, που επέρχεται σύµφω-
να µε την παρ. 8, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υπο-
χρεούται να ενηµερώσει αµελλητί, µε σχετική βεβαίωση
του χρόνου απώλειας της ρύθµισης και του υπολειπόµε-
νου οφειλόµενου χρέους, τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµ-
µελειοδικών, ο οποίος µε πράξη του ανασύρει τη δικογρα-
φία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο
διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας
µέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθµισης δεν υπολογίζεται
στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση
των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού
Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί αναστολής της παρα-
γραφής. Σε περίπτωση ρύθµισης από οφειλέτη, που έχει
απωλέσει ρύθµιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, ανα-
στέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά
το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγρα-
φή του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονι-
κών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, 
γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί

ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,
δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-

γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφει-
λέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα
που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και
ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.
6. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτε-

ρη ειδοποίηση του οφειλέτη.
7. α) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης επιτρέπεται η καθυ-

στέρηση πληρωµής µιας (1) δόσης ανά δωδεκάµηνο και η
καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την ηµεροµη-
νία καταβολής της επόµενης δόσης µε προσαύξηση εκ-
πρόθεσµης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό δε-
καπέντε τοις εκατό (15%).
β) Η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δόσης ε-

ντός του δωδεκαµήνου ή η δηµιουργία νέας οφειλής έ-
χουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
βα) την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπο-

λοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
βγ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλε-

πόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα.
γ) Ειδικά η µη εµπρόθεσµη καταβολή και δεύτερης δό-

σης εντός του δωδεκαµήνου έχει ως συνέπεια και την α-
παγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθµιση.

8. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα-
ρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από τον µήνα υπαγωγής στη
ρύθµιση µε επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, προσαυξηµένο κατά πέντε (5) εκα-
τοστιαίες µονάδες, ετησίως υπολογισµένο. Για τις οφει-
λές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθµιση το επι-
τόκιο επαναπροσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
πρώτο εδάφιο για τον υπολειπόµενο αριθµό των ανεξό-
φλητων δόσεων.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
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Άρθρο 8
Ποινική αντιµετώπιση οφειλετών των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης µετά τη ρύθµιση 
των οφειλών τους

1. Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ειδικότερου
νοµοθετικού πλαισίου που τις διέπει, επέρχονται οι παρα-
κάτω συνέπειες, ως προς την ποινική µεταχείριση του ο-
φειλέτη µε την υπαγωγή στη ρύθµιση και εφόσον τηρού-
νται οι όροι της:
α) παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε

βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967
(Α΄ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο µε
πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Για
την τυχόν απώλεια της ρύθµισης, ο φορέας κοινωνικής α-
σφάλισης υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί, µε σχε-
τική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθµισης και του
υπολειπόµενου οφειλόµενου χρέους, τον αρµόδιο Εισαγ-
γελέα Πληµµελειοδικών, ο οποίος µε πράξη του ανασύρει
τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική
διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινι-
κής διαδικασίας µέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθµισης,
δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης,
κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου
113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί ανα-
στολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθµισης από ο-
φειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθµιση στο παρελθόν, για
την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος
του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και ανα-
στέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά
παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113
του Ποινικού Κώδικα, και
β) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί

ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται. 
2. Η παρ. 1 δεν ισχύει σε περιπτώσεις οφειλών προς το

Ταµείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
(Τ.Ε.Κ.Α.). 

Άρθρο 9
Κίνητρα µετατροπής συµβάσεων µερικής απασχόλησης

σε πλήρους απασχόλησης

1. Θεσπίζεται πρόγραµµα επιδότησης ασφαλιστικών ει-
σφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες,
από 1ης.1.2023 µέχρι και τις 31.12.2023, µετατρέπουν
συµβάσεις εργασίας µισθωτών εργαζοµένων µε µερική α-
πασχόληση σε συµβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης µε βάση τα οριζόµενα στο παρόν. 

2. Το πρόγραµµα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανε-
ξαρτήτως νοµικής µορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απα-
σχολούν µισθωτούς εργαζοµένους µε σύµβαση εργασίας
µερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα
τοις εκατό (50%) του συνόλου των µισθωτών εργαζοµέ-
νων και επιλέξιµες για µετατροπή είναι οι συµβάσεις µερι-
κής απασχόλησης που έχουν συναφθεί µέχρι και τις
9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλι-
σµένου και εργοδότη, για τον µισθωτό εργαζόµενο, του
οποίου η σύµβαση εργασίας µετατράπηκε από µερικής α-
πασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κα-
τά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, το οποίο εκκι-
νεί από την πρώτη ηµέρα της µετατροπής.

4. Προϋπόθεση για την επιδότηση των παρ. 1 έως 3 εί-
ναι η διάρκεια των από µετατροπή συµβάσεων πλήρους α-
πασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους
και να µην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την
πάροδο ενός (1) έτους από τη µετατροπή. Οι από µετα-
τροπή συµβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν
µπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του
χρονικού διαστήµατος του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρ-
κεια του ίδιου χρονικού διαστήµατος δεν επιτρέπεται η
µεταβολή των όρων των από µετατροπή συµβάσεων ερ-
γασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκό-
τεροι για τους εργαζοµένους που απασχολούνται µε τις
συµβάσεις αυτές.

5. Ως ηµεροµηνία σύναψης και µετατροπής των συµβά-
σεων εργασίας της παρ. 1 λογίζεται η ηµεροµηνία υποβο-
λής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα
ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).

6. Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού µηνιαίου µι-
σθού, το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των α-
σφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου, περιλαµβανοµέ-
νων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα
και επίδοµα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται
από την επιχείρηση - εργοδότη και το σαράντα τοις εκατό
(40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδό-
τη, περιλαµβανοµένων των αναλογουσών ασφαλιστικών
εισφορών σε δώρα και επίδοµα αδείας, δεν καταβάλλεται
από την επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά α-
σφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη κα-
λύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Πε-
ριοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων µε πόρους του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.

7. Ειδικά για ασφαλισµένους του Ταµείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) το σαράντα τοις
εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών α-
σφαλισµένου, περιλαµβανοµένων των αναλογουσών α-
σφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδοµα αδείας, δεν
παρακρατείται, αλλά αποδίδεται από την επιχείρηση - ερ-
γοδότη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαµβανοµένων
των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και
επίδοµα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση - εργο-
δότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα ποσοστά αυτά α-
σφαλιστικών εισφορών εργαζοµένου και εργοδότη καλύ-
πτονται, µετά από την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης, από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων µε πόρους του κρατικού προϋπο-
λογισµού για όλο το χρονικό διάστηµα της παρ. 1. Τα πο-
σά αυτά, µετά από την ολοκλήρωση της µεταφοράς των
αντίστοιχων ποσών από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο
στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης - εργοδότη και συµψη-
φίζονται µε ασφαλιστικές εισφορές επόµενων µισθολογι-
κών περιόδων.

8. Η ωφελούµενη µε το παρόν επιχείρηση - εργοδότης
πρέπει:
α) να είναι κατά την ένταξη και να παραµείνει καθ’ όλη

τη διάρκεια του προγράµµατος επιδότησης φορολογικά
και ασφαλιστικά ενήµερη ή να έχει ρυθµίσει τις βεβαιωµέ-
νες τυχόν οφειλές της προς το Δηµόσιο και τον Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
η ρύθµιση να τηρείται, και
β) να διατηρήσει κατά µέσο όρο τον ίδιο αριθµό εργαζο-

µένων για το χρονικό διάστηµα του ενός (1) έτους της
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παρ. 1. Για τον υπολογισµό του αριθµού εργαζοµένων
λαµβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επι-
χείρηση - εργοδότη την 9η.9.2022, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προ-
σµετρώνται οι λύσεις σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιο-
δότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λή-
ξεις συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.

9. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κα-
τόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων
- εργοδοτών πραγµατοποιούνται απολογιστικά από το
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Εσόδων, της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν
µετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση - ερ-
γοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχεί-
ρηση - εργοδότης εκπίπτει των ωφεληµάτων του παρό-
ντος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχεί-
ρηση - εργοδότη, µε απόφαση του Διοικητή του e-
Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθη-
καν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σύµφωνα µε το πα-
ρόν, προσαυξηµένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) και, µε
απόφαση του Διοικητή του Τ.Ε.Κ.Α., εισφορές που συµ-
ψηφίσθηκαν µε ασφαλιστικές εισφορές επόµενων ασφα-
λιστικών περιόδων, σύµφωνα µε την παρ. 7, προσαυξηµέ-
νες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Άρθρο 10
Υπολογισµός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 
ξεναγών µέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης - 

Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977

1. Το άρθρο 6 του ν. 710/1977 (Α΄ 283), περί κοινωνικής
ασφάλισης των ξεναγών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ασκούντες το επάγγελµα του ξεναγού κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου (ξεναγοί) υπάγονται στην
ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονοµι-
κή περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήµα) και στην α-
σφάλιση, κατά περίπτωση, του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταµείου
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για
επικουρική ασφάλιση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεω-
ρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. και, κατά περίπτωση, του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή
του Τ.Ε.Κ.Α..

2. Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και
στο Τ.Ε.Κ.Α., σύµφωνα µε την παρ. 1, καταβάλλονται α-
σφαλιστικές εισφορές µισθωτού σύµφωνα µε το άρθρο 38
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και το άρθρο 31 του ν. 4756/2020
(Α΄ 235), καθώς και οι εισφορές του άρθρου 34 του ν.
4144/2013 (Α΄ 88).

3. Ως εργοδότες του ξεναγού θεωρούνται οι επιχειρή-
σεις τουριστικών γραφείων, οι λοιπές επιχειρήσεις, το Δη-
µόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν τον ξεναγό. Όταν
ο ξεναγός παρέχει υπηρεσίες σε µεµονωµένους περιηγη-
τές ή σε εν γένει φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν περι-
λαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο, απογράφεται ο ί-
διος ως εργοδότης στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του e-
Ε.Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε τα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισµού
Διαδικασιών Ασφάλισης (υπό στοιχεία Αριθµ. Φ21/544/
28.3.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Β΄ 414) για την εφαρµογή της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και υπέχει τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις.

4. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία

σχετική µε το επάγγελµά τους, να εκδίδουν, από διπλότυ-
πο µη θεωρηµένο, απόδειξη πληρωµής, της οποίας αντί-
γραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ί-
διοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύµ-
φωνα µε την παρ. 3, µέχρι τη δέκατη ηµέρα του επόµενου
µήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργο-
δότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των απο-
δείξεων πληρωµής για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών.
Οι µηνιαίες αποδοχές των ξεναγών προκύπτουν από τις
αποδείξεις πληρωµής που εκδίδουν κατά τη διάρκεια κάθε
µηνιαίας µισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των µη-
νιαίων αποδοχών των ξεναγών, όπως αυτές προκύπτουν
σύµφωνα µε την παρ. 4. Ως προς το ανώτατο όριο µηνιαί-
ων ασφαλιστέων αποδοχών ο σχετικός έλεγχος διενερ-
γείται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 7. Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,
καθώς και το επίδοµα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές
εισφορές αυτοτελώς µέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλι-
στέων αποδοχών µισθωτού της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4387/2016.

6. Η προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει τον
ξεναγό και η εργοδοτική εισφορά, όπου τέτοια προβλέπε-
ται, βαρύνει τον εργοδότη του. Υπόχρεος για την παρα-
κράτηση της εισφοράς ασφαλισµένου και την καταβολή
αυτής καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στον e-
Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο εργοδότης του πρώτου και δευτέρου εδα-
φίου της παρ. 3, κατά περίπτωση. Κάθε εργοδότης υπο-
χρεούται να υποβάλει Α.Π.Δ. σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως
7 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291) και τα άρθρα 15 έως 36 του
Κανονισµού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή
της Α.Π.Δ.. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλ-
λονται εντός των προθεσµιών του άρθρου 26 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179).

7. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής Α.Π.Δ. ή σε
περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών:
α. επιβάλλονται οι προβλεπόµενες προσαυξήσεις λόγω

εκπρόθεσµης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσµης καταβολής,
β. επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία

του e-Ε.Φ.Κ.Α. διοικητικές ή άλλες κυρώσεις,
γ. λαµβάνονται σε βάρος των υπόχρεων εργοδοτών ό-

λα τα µέτρα για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών.»
2. Το άρθρο 7 του ν. 710/1977, περί όρων και προϋποθέ-

σεων για κατάταξη των ξεναγών σε ασφαλιστικές κλά-
σεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ηµέρες ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του
άρθρου 6 υπολογίζονται ανά µηνιαία µισθολογική περίοδο
απασχόλησης και προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρε-
σης των µηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 δια
του κατώτατου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ι-
σχύει στις 31 Δεκεµβρίου εκάστου έτους. Οι ηµέρες α-
σφάλισης που προκύπτουν δεν µπορεί ανά µηνιαία µισθο-
λογική περίοδο απασχόλησης να υπερβαίνουν τις εικοσι-
πέντε (25).

2. Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετή-
σια εκκαθάριση του ατοµικού λογαριασµού των ξεναγών
για τον προσδιορισµό του συνολικού αριθµού ηµερών α-
σφάλισης του προηγούµενου έτους. Ο συνολικός αριθµός
ηµερών ασφάλισης του προηγούµενου έτους προκύπτει
από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του
προηγούµενου έτους δια του κατώτατου ηµεροµισθίου
εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεµβρίου εκά-
στου έτους. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ηµέρες
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ασφάλισης επιπλέον εκείνων που έχουν προσδιοριστεί
κατ’ εφαρµογή της παρ. 1, οι επιπλέον ηµέρες ασφάλισης
δεν ανάγονται σε ηµερολογιακό µήνα απασχόλησης, αλ-
λά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ηµερών ασφάλισης
του ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης των ξεναγών. Το ε-
τήσιο σύνολο ηµερών ασφάλισης δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τις τριακόσιες (300).

3. Οι ετήσιες αποδοχές της παρ. 2 προκύπτουν για κάθε
έτος από το άθροισµα όλων των µηνιαίων αποδοχών της
παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους. Το άθροισµα αυτό
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων
αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85). Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου που τυ-
χόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαί-
νουν το ανώτατο αυτό όριο επιστρέφονται στους δικαιού-
χους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές ασφαλισµένου.»

3. Οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρµογή για περιόδους απα-
σχόλησης από 1η.1.2023.

4. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισµού
Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Αναλυτι-
κής Περιοδικής Δήλωσης (υπό στοιχεία
Φ21/544/28.03.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β΄ 414), τροποποιείται ώστε να
προβλεφθεί καταληκτική προθεσµία ως προς την προσω-
ρινή εξαίρεση των ξεναγών από την υποχρέωση να υπο-
βάλουν και να διαφυλάσσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλω-
ση, και η περ. δ) διαµορφώνεται ως εξής:

«δ) Οι ξεναγοί για µισθολογικές περιόδους έως
31.12.2022.»

Άρθρο 11
Ασφάλιση ασκούµενων δικηγόρων και δικαστικών 
επιµελητών για παροχές σε είδος και σε χρήµα - 
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011

1. Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
περί του καθορισµού των καταβαλλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών των ασκούµενων δικηγόρων και των ασκούµε-
νων δικαστικών επιµελητών, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι ασκούµενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά
στην ασφάλιση των πρώην Τοµέων Υγείας Δικηγόρων του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Εθνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβάλλουν µηνιαίως:

(α) για την περίοδο από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019,
την ασφαλιστική εισφορά πρώτης πενταετίας του άρθρου
41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ίσχυε πριν από την τρο-
ποποίησή του µε το άρθρο 37 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43),
για παροχές σε είδος και σε χρήµα,

(β) για την περίοδο από 1ης.1.2020 και εφεξής, την α-
σφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για παροχές σε είδος και
σε χρήµα, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική α-
σφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισµού για παροχές σε
είδος και σε χρήµα.
Τα παραπάνω εφαρµόζονται αναλόγως και για τους α-

σκούµενους δικαστικούς επιµελητές από την εγγραφή
τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιµελητών.» 

2. Καταβληθείσες εισφορές, µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, επιστρέφονται κατά το µέρος που υπερβαί-
νουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1. Τυχόν
καταλογισθείσες εισφορές, κατά το µέρος που υπερβαί-
νουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1, διαγρά-
φονται.

Άρθρο 12
Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης

προς το Επικουρικό Ταµείο Αρωγής Συντακτών 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και το Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου -

Ηπείρου - Νήσων - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 25 ν. 4498/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172),
περί του καθορισµού των ασφαλιστικών εισφορών προς
τα αλληλοβοηθητικά ταµεία «Επικουρικό Ταµείο Αρωγής
Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας»
(Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών
Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), προστίθε-
ται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«1. Για τους ασφαλισµένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ.
καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της µηνιαίας ει-
σφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό τρία
κόµµα πέντε τοις εκατό (3,5%) για τον ασφαλισµένο και
τρία κόµµα πέντε τοις εκατό (3,5%) για τον εργοδότη επί
των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων αποδοχών του ερ-
γαζοµένου. Από την 1η.1.2023 το ποσοστό της µηνιαίας
εισφοράς του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε ποσοστό τρία
τοις εκατό (3%) για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό τρία
τοις εκατό (3%) για τον εργοδότη. Το ποσό της µηνιαίας
εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό ένα
τοις εκατό (1%) επί των πάσης φύσεως τακτικών µηνιαίων
αποδοχών του εργαζοµένου.»

Άρθρο 13
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών 
του πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών - Προσθήκη
παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 37 του ν. 4756/2020

Στο άρθρο 37 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), περί της ρύθµι-
σης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Τα-
µείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), προστίθενται παρ. 3 έως 5
και το άρθρο 37 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37 
Ρύθµιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 

πρώην Ταµείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης
Προσωπικού Ιπποδροµιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)

1. Για το διάστηµα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016,
οι παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι του πρώην Ταµείου Πρό-
νοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρο-
µιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην
πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005 (Α΄
316), όπως αυτή είχε διαµορφωθεί για το έτος 2016.

2. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις εισφορές που α-
ντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστηµα είτε εφάπαξ είτε σε
δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τον αριθµό
των µηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση α-
σφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους,
προσαυξήσεις και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβο-
λής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθµιστούν ως άνω µέχρι την
30ή.6.2021.

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για παλαιούς και νέους α-
σφαλισµένους του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, µε κα-
ταληκτική ηµεροµηνία καταβολής ή υπαγωγής σε ρύθµιση
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των οφειλών που αντιστοιχούν στο διάστηµα της παρ. 1,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2, την 31η.12.2022. 

4. Για το διάστηµα από 1ης.1.2017 έως και τις
31.12.2022, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι του πρώην
ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, υπάγονται στον πρώην Οργανι-
σµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (π. Ο.Α.Ε.Ε.)
για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήµα και σε εί-
δος. Οι ασφαλισµένοι καταβάλλουν τις εισφορές που α-
ντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστηµα είτε εφάπαξ είτε σε
δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τον αριθµό
των µηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση α-
σφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους,
προσαυξήσεις και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης καταβο-
λής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθµιστούν ως άνω µέχρι την
31η.12.2023.

5. Από την 1η.1.2023 οι αναβάτες και οι µαθητευόµενοι
αναβάτες που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης παύουν να ασφαλίζονται σύµφω-
να µε τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του πρώην Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ). Για την καταβολή της αµοιβής των προσώπων
του πρώτου εδαφίου και των ασφαλιστικών εισφορών που
αναλογούν εφαρµόζονται τα άρθρα 20, περί αµοιβής και
παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολουµέ-
νων, 21, περί ασφάλισης σε ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕ-
ΑΜ), τ. ΟΕΚ, και 24, περί των κυρώσεων, του ν. 3863/2010
(Α΄ 115).»

Άρθρο 14
Σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαίων 

µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία
σε εκτέλεση προσυµφώνων, χωρίς υποχρέωση 

προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας του πωλητή -
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 1587/1950

Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294),
περί της σύνταξης µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβολαί-
ων µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση
προσυµφώνων, που έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2000, χωρίς την προσκόµιση αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας και του πιστοποιητικού του
προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας του
άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονο-
µιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια, που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν.
2961/2001 (Α΄ 266), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η προβλε-
πόµενη προθεσµία για τη σύνταξη των οριστικών συµβο-
λαίων µεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυµφώνων
να παραταθεί έως την 30ή.6.2023, β) το δεύτερο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε βα) η προβλεπόµενη προθεσµία να ε-
ναρµονιστεί προς την ανωτέρω τροποποίηση του πρώτου
εδαφίου και ββ) για τη σύνταξη των οριστικών συµβολαί-
ων µεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυµφώνων να
µην απαιτείται ούτε η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας του µεταβιβάζοντος το ακίνητο, γ) στο τρίτο εδάφιο
επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση, δ) µετά από το υφιστά-
µενο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη µε αυτοσύµβαση οριστικών συµβο-
λαίων µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία σε εκτέλεση
προσυµφώνων, που έχουν συνταχθεί µέχρι και την 31η
Δεκεµβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου

µεταβίβασης ακινήτων µόνο από τον αγοραστή ή τους ει-
δικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συντα-
χθούν έως την 30ή.6.2023. Κατά τη σύνταξη των συµβο-
λαίων αυτών, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου,
δεν απαιτείται η προσκόµιση του αποδεικτικού ενηµερό-
τητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικα-
σίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) και του πιστοποιητικού του άρ-
θρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονο-
µιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν.
2961/2001 (Α΄ 266), ούτε η προσκόµιση αποδεικτικού α-
σφαλιστικής ενηµερότητας. Για τα προσύµφωνα που έ-
χουν συνταχθεί µέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαι-
τείται, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, η ανα-
γραφή του αριθµού φορολογικού µητρώου του πωλητή.
Για τα προσύµφωνα που έχουν συνταχθεί µέχρι και την
31η Δεκεµβρίου 2000, δεν απαιτείται, εντός της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθµού µη-
τρώου κοινωνικής ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των
οριστικών συµβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προη-
γούµενα, αποστέλλονται, µε ευθύνη του συµβολαιογρά-
φου, και στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος
του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.»

Άρθρο 15
Ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών
πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών 

1. Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερού-
µενες, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίες οφείλονται από επιχει-
ρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α΄
150), οι οποίες έχουν Κύριους Κωδικούς Αριθµούς Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργα-
νωµένων ταξιδιών), συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοι-
χων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ,
ρυθµίζονται ως εξής:
α) Οι καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές προς

τον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιόδου απασχόλησης µέχρι την
30ή.6.2022, µαζί µε τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές
προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ηµεροµηνίας,
κεφαλαιοποιούνται.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλι-

στικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διά-
στηµα από την 1η.7.2022 µέχρι και την 31η.5.2023, χωρίς
τον υπολογισµό κατά το διάστηµα αυτό πρόσθετων τελών
και άλλων προσαυξήσεων.
γ) Οι εισφορές των περ. α) και β) εξοφλούνται σύµφωνα

µε την υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), αρχής γενοµένης από την πρώτη
του επόµενου µήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η ανα-
στολή. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθµιση υπο-
βάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

2. Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι προθεσµίες κατα-
βολής απαιτητών, έως την δηµοσίευση του παρόντος, δό-
σεων ενεργών ρυθµίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνο-
νται µέχρι και τις 31.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθµισης
από τις δόσεις, για τις οποίες χορηγείται παράταση κατα-
βολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
επόµενου µήνα της τελευταίας δόσης της ρύθµισης. Οι ε-
πόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργά-
σιµη ηµέρα των επόµενων µηνών από την καταληκτική η-
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µεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική
διάρκεια παρατείνεται κατά τους µήνες της χορηγηθείσας
παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέ-
σεις εκάστης ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών.

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµόσιων Εσόδων χορηγεί στον
e-Ε.Φ.Κ.Α. αρχείο µε τα στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. των επι-
χειρήσεων µε ΚΑΔ 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργα-
νωµένων ταξιδιών), συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοι-
χων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, οι
οποίες υπάγονται στο άρθρο 118 του ν. 4964/2022 και στο
άρθρο 168 του ν. 4972/2022. 

Άρθρο 16
Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης 

υπαλλήλων Δήµου Περιστερίου

Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων
του Δήµου Περιστερίου, οι οποίοι διορίσθηκαν µε τις υπ’
αρ. 324/2000 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 231) και 87/2001 (τ. Ν.Π.Δ.Δ.
207) αποφάσεις του Δηµάρχου Περιστερίου και για τους
οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2001, 2002, 2003
οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και
εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφά-
παξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και
ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από
τον Δήµο Περιστερίου προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης το σύνολο των µη καταβλη-
θεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες για την εφαρ-
µογή του παρόντος λογίζονται ως µη παραγεγραµµένες.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου ε-
δαφίου γίνεται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Άρθρο 17
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών

για το έτος 2021

1. Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας έναρξης α-
σφάλισης, οι οποίοι έλαβαν την οικονοµική ενίσχυση ρητι-
νεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021, δύνα-
νται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον Ηλε-
κτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) και ως χρόνο πραγµατικής απασχόλησης ηµέ-
ρες εντός του έτους 2021 και µέχρι τη συµπλήρωση τρια-
κοσίων (300) ηµερών εντός του έτους αυτού. Για την ανα-
γνώριση αυτή καταβάλλονται από τους ίδιους οι εισφορές
ασφαλισµένου και εργοδότη που αναλογούν στις ανα-
γνωριζόµενες ηµέρες ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογί-
ζονται µε το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύντα-
ξης ασφαλισµένου µισθωτού και εργοδότη και µε βάση υ-
πολογισµού αυτήν επί της οποίας υπολογίστηκαν οι α-
σφαλιστικές εισφορές για το έτος 2020.

2. Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ηµεροµηνίας έναρξης α-
σφάλισης, των Δήµων Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας
και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύ-
βοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι αιτού-
νται τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας σύνταξης ε-
ντός του έτους 2022, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρό-
νο ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγµατικής
απασχόλησης για το έτος 2021 τόσες ηµέρες εντός του έ-
τους αυτού όσες απαιτούνται για τη θεµελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώµατος και όχι περισσότερες από τριακόσιες

(300). Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό οι εισφορές ασφαλισµένου και
εργοδότη που αναλογούν στις αναγνωριζόµενες ηµέρες
ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται µε το συνολικό
ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισµένου µι-
σθωτού και εργοδότη και µε βάση υπολογισµού αυτήν επί
της οποίας υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για
το έτος 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Διαδικασία αναπροσαρµογής συντάξεων µε βάση 
τον τιµάριθµο και την αύξηση του Ακαθάριστου

Εγχώριου Προϊόντος

Η κοινή απόφαση της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί του καθορισµού µε κοινή υ-
πουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης
που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ’ έτος, εκδίδεται µέ-
χρι την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους µε βάση
τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθε-
ση του Κρατικού Προϋπολογισµού. Διαφορές µεταξύ των
στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού και των αντίστοιχων στοιχείων που δηµοσιεύ-
ει η Ελληνική Στατιστική Αρχή λαµβάνονται υπόψη κατά
τον καθορισµό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων
στην απόφαση του πρώτου εδαφίου που αφορά στο αµέ-
σως επόµενο έτος και αποδίδονται.

Άρθρο 19
Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην 

Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων ορίζεται σε τριακόσια εξήντα
(360) ευρώ και αυξάνεται από 1ης.1.2023 και εφεξής µε
βάση την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
περί του καθορισµού µε κοινή υπουργική απόφαση του
συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την
1η.1.2023 κατ’ έτος.

Άρθρο 20
Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση µειωµένης 
σύνταξης σε ασφαλισµένους του πρώην Δηµοσίου
που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα 

µέχρι και τις 31.12.2012

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) µέ-
χρι και τις 31.12.2022, οι ασφαλισµένοι του πρώην Δηµο-
σίου που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέ-
χρι και τις 31.12.2012 θεµελιώνουν δικαίωµα για άµεση
καταβολή µειωµένης σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντά-
ξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), µε βάση τα όρια ηλικίας που
προβλέπονταν µέχρι και τις 18.8.2015 και µπορούν να α-
σκήσουν το δικαίωµά τους οποτεδήποτε.

2. Από 1ης.1.2023 το όριο ηλικίας της περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων για τους ασφαλισµένους του πρώην Δηµοσίου
που: α) έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι
και τις 31.12.2012 και β) δεν έχουν θεµελιώσει µέχρι και
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τις 31.12.2022 δικαίωµα για άµεση καταβολή µειωµένης
σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδι-
κα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, µε βάση τα ό-
ρια ηλικίας που προβλέπονταν µέχρι και τις 18.8.2015,
διαµορφώνεται στο εξηκοστό δεύτερο έτος.

Άρθρο 21
Καθορισµός του αρµόδιου οργανισµού για την κρίση

του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος σε περίπτωση
διαδοχικής ασφάλισης µεταξύ του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων

ασφαλιστικών οργανισµών - Τροποποίηση 
παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ. 4202/1961

1. Στο άρθρο 2 του ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175), περί καθορι-
σµού του αρµόδιου οργανισµού για την κρίση του δικαιώ-
µατος της σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης
σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο ε-
δάφιο της παρ. 1: αα) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις
«της απασχόλησης τους» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ασφάλισής τους», αβ) οι περ. α) και β) τροποποιούνται,
ώστε να µειωθούν τα χρονικά διαστήµατα ασφάλισης που
είναι απαραίτητα, προκειµένου να λάβουν οι ασφαλισµέ-
νοι σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας ή θανάτου,
αντίστοιχα, µε βάση τη νοµοθεσία που διέπει τον τελευ-
ταίο διαδοχικά ασφαλιστικό οργανισµό, αγ) µετά από το
πρώτο εδάφιο, προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο, αδ) στο υφιστάµενο τρίτο εδάφιο η λέξη «απασχόλη-
σης» αντικαθίσταται από τη λέξη «ασφάλισης», β) στην
παρ. 2: βα) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «τον αριθµό
ηµερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «τον αριθµό µηνών ή ηµερών ασφάλι-
σης» προς εναρµόνιση προς τις τροποποιήσεις της παρ. 1,
ββ) µετά από τις λέξεις «στον οποίο δεν περιλαµβάνεται ο
τελευταίος» προστίθεται η λέξη «οργανισµός», βγ) επέρ-
χονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3: γα) στο
πρώτο εδάφιο οι λέξεις «τις περισσότερες ηµέρες εργα-
σίας ή έτη ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«τους περισσότερους µήνες ή τις περισσότερες ηµέρες α-
σφάλισης» προς εναρµόνιση προς τις τροποποιήσεις της
παρ. 1, γβ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και το άρ-
θρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Καθορισµός του αρµόδιου οργανισµού για την κρίση

του δικαιώµατος της σύνταξης

1. Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε
περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισµούς, δι-
καιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισµό, στον ο-
ποίο ήταν ασφαλισµένα κατά την τελευταία χρονική πε-
ρίοδο ασφάλισής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νο-
µοθεσίας του οργανισµού αυτού, εφόσον πραγµατοποίη-
σαν στην ασφάλισή του:
α) Σαράντα (40) µήνες ή χίλιες (1.000) ηµέρες ασφάλι-

σης συνολικά, από τις οποίες δώδεκα (12) µήνες ή τριακό-
σιες (300) ηµέρες την τελευταία πενταετία πριν τη διακο-
πή της ασφάλισης ή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότη-
σης, σε περίπτωση κρίσης δικαιώµατος σύνταξης λόγω
γήρατος.
β) Είκοσι τέσσερις (24) µήνες ή εξακόσιες (600) ηµέρες

ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της ασφάλισης

ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή την υποβο-
λή αίτησης συνταξιοδότησης, σε περίπτωση κρίσης δικαι-
ώµατος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση

των ανωτέρω προϋποθέσεων λογίζεται ο χρόνος υποχρε-
ωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Στον χρόνο αυτό δύνα-
ται να προσµετρηθεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιω-
τικής θητείας, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον
αρµόδιο οργανισµό.
Ως νοµοθεσία του οργανισµού για την εφαρµογή της

παραγράφου αυτής, καθώς και των επόµενων παρ. 2 και 3,
νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούµενο για τη
συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και το
θάνατο.
Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού

ασφαλιστικού δεσµού, στη συµπλήρωση του ορίου ηλι-
κίας σε δεδοµένο χρόνο σε σχέση µε τον χρόνο διακοπής
της ασφάλισης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαµβάνονται
υπόψη για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2. Αν ο ασφαλισµένος πραγµατοποίησε στην ασφάλιση
του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό µηνών ή ηµερών
ασφάλισης, που ορίζεται από τις διατάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει
πραγµατοποιήσει τον απαιτούµενο, από τη νοµοθεσία του
τελευταίου οργανισµού, χρόνο ασφάλισης για τη συντα-
ξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των µελών
της οικογένειάς του λόγω θανάτου, ή δεν πραγµατοποίη-
σε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισµού τον αριθµό
µηνών ή ηµερών ασφάλισης που ορίζεται από τις διατά-
ξεις της προηγούµενης παραγράφου, δικαιούνται σύντα-
ξη αυτός ή τα µέλη της οικογένειάς του από τον οργανι-
σµό, στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε τους πε-
ρισσότερους µήνες ή τις περισσότερες ηµέρες ασφάλι-
σης και στον οποίο δεν περιλαµβάνεται ο τελευταίος ορ-
γανισµός, εφόσον:
α) ο ασφαλισµένος που αιτείται τη συνταξιοδότησή του

λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχει συµπληρώσει το όριο η-
λικίας ή είναι ανάπηρος µε το ποσοστό αναπηρίας που
προβλέπεται από τη νοµοθεσία του τελευταίου οργανι-
σµού, και
β) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότη-

ση που προβλέπει η νοµοθεσία του οργανισµού µε τον πε-
ρισσότερο χρόνο ασφάλισης.

3. Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέ-
σεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία του
οργανισµού, στην ασφάλιση του οποίου πραγµατοποίησε
τους περισσότερους µήνες ή τις περισσότερες ηµέρες α-
σφάλισης, τότε το δικαίωµα του ασφαλισµένου κρίνεται
από τους άλλους οργανισµούς, στους οποίους ασφαλί-
σθηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθµού µηνών ή ηµερών α-
σφάλισης.
Αν ο ασφαλισµένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέ-

σεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νοµοθεσία όλων
των οργανισµών, στους οποίους ασφαλίσθηκε, τότε η αί-
τηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

4. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπο-
λογίζεται από τον αρµόδιο για την απονοµή της σύνταξης
οργανισµό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του,
τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος,
όσο και για τον καθορισµό της σύνταξης και δεν είναι δυ-
νατή η προσµέτρηση µόνο µέρους του χρόνου που διανύ-
θηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισµού.

5. Ο συνταξιούχος γήρατος ασφαλιστικού οργανισµού,
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ο οποίος µετά τη συνταξιοδότησή του ασφαλίσθηκε σε
άλλο οµοειδή οργανισµό από παροχή εργασίας ή άσκηση
επαγγέλµατος, έχει το δικαίωµα, µετά τη διακοπή της α-
σφάλισής του στον οργανισµό αυτόν, να ζητήσει από τον
οργανισµό που συνταξιοδοτείται την προσµέτρηση του
χρόνου αυτού για την προσαύξηση του ποσού της σύντα-
ξης του.
Ο οργανισµός, στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιού-

χος, συµµετέχει στη δαπάνη της σύνταξης και για το δια-
κανονισµό της υποχρέωσής του προς τον οργανισµό που
καταβάλλει τη σύνταξη εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος νοµοθε-
τικού διατάγµατος.»

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και για τις αιτήσεις συνταξιο-
δότησης που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος δεν θίγουν την ισχύ του
άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), περί της ρύθµισης θε-
µάτων διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε φορείς επι-
κουρικής ασφάλισης Δηµοσίου και φορείς της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και ταµεία επαγγελ-
µατικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), και του άρθρου 56 του ν. 4826/2021
(Α΄ 160), περί του συνυπολογισµού του χρόνου επικουρι-
κής ασφάλισης.

Άρθρο 22
Προσδιορισµός ακαθάριστου συνολικού ποσού 

επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 4 
στο άρθρο 120 του ν. 4623/2019

1. Στο άρθρο 120 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), περί του
προσδιορισµού του ακαθαρίστου συνολικού ποσού της
µηνιαίας κύριας σύνταξης, προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε µηνιαίας επι-
κουρικής σύνταξης ή περισσοτέρων της µίας επικουρικών
συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, οι οποί-
ες χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και εφόσον µέρος του
χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και τις
31.12.2014, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα έξι εικοστά
(6/20) του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παρ. 1
για τις κύριες συντάξεις. Το ανώτατο όριο του πρώτου ε-
δαφίου καταλαµβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις
της σύνταξης ή των συντάξεων.»

2. Το όριο της παρ. 1 εφαρµόζεται για τις επικουρικές
συντάξεις που καταβάλλονται ή για τις οποίες εκδίδεται
πράξη απονοµής σύνταξης από την πρώτη µέρα του επό-
µενου µήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος, ανεξαρτή-
τως του χρόνου που υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότη-
σης ή εκδόθηκε η πράξη απονοµής σύνταξης. Ποσά που έ-
χουν καταβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
και υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1 δεν αναζητούνται.

Άρθρο 23
Υπολογισµός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού 

των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
στο διπλάσιο - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 
π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010

1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί
του αυξηµένου υπολογισµού στο διπλάσιο του χρόνου υ-
πηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες
Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως

εξής:
«5. Επίσης λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο και ως τέ-

τοιος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος υπη-
ρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:
α) σε οποιαδήποτε µονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων

Δυνάµεων από τους εν ενεργεία µονίµους ή επί θητεία
στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάµεων,
β) σε οποιαδήποτε µονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία

της Ελληνικής Αστυνοµίας από τα εν ενεργεία µόνιµα ή ε-
πί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ) σε οποιαδήποτε µονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο

του Πυροσβεστικού Σώµατος από τα εν ενεργεία µόνιµα ή
επί θητεία ή επί συµβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού
Σώµατος,
δ) σε οποιαδήποτε µονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο

του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα
εν ενεργεία µόνιµα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής.
Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις µονάδες και υπηρε-

σίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήµατα,
κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία
χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υ-
πηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρµόδια υπη-
ρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρµογή της πα-
ρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διά-
στηµα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόµενος,
καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας µέ-
χρι έναν (1) µήνα ανά έτος. Για την εφαρµογή της παρού-
σας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστη-
µα διαθεσιµότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.
Ο παραπάνω διπλασιασµός δεν ισχύει, εφόσον η έξο-

δος από την υπηρεσία γίνεται µε αίτηση του ενδιαφερο-
µένου πριν από τη συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών
πραγµατικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.
Η παρούσα εφαρµόζεται και στο προσωπικό των περ. α)

έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέ-
ντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τοµέων και λο-
γαριασµών. Για τους ασφαλισµένους αυτούς ο χρόνος υ-
πηρεσίας που υπολογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, σύµ-
φωνα µε την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής
ασφάλισης.
Ο διπλασιασµός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπε-

ται στην παρούσα δεν µπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη
στο σύνολο.
Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύµ-

φωνα µε την παρούσα δεν µπορεί να προσµετρηθεί ως δι-
πλάσιος κατ’ εφαρµογή άλλων διατάξεων.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120),
περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλεί-
ας και του Πυροσβεστικού Σώµατος ως συντάξιµου του
χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται
αυξηµένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα)
να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λι-
µενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσο-
νται στο ρυθµιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να ανα-
γνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ε-
τών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρό-
νος πραγµατικής ασφάλισης, β) τροποποιείται το δεύτερο
εδάφιο, ώστε να διευκρινίζεται ότι η πενταετία της παρα-
κράτησης των εισφορών αντιστοιχεί στον χρόνο που ζη-
τήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο, γ) προστίθεται τρίτο
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εδάφιο και δ) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Προκειµένου για τα εν ενεργεία µόνιµα ή επί θητεία
ή επί συµβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5)
ετών που λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), ανα-
γνωρίζεται ως συντάξιµος ή ως χρόνος πραγµατικής α-
σφάλισης µε καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισµένου και εργοδότη, από τους ενδια-
φερόµενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της α-
ποζηµίωσης που λαµβάνουν για εργασία πέραν του πεν-
θηµέρου, σύµφωνα µε την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν.
1249/1982 (Α΄ 43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία
14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Δηµοσίας Τάξεως «Για την κα-
θιέρωση αποζηµίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου
Δηµοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργά-
ζεται πλέον του 5νθηµέρου την εβδοµάδα» και µε την
περ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί της
χορήγησης ειδικής αποζηµίωσης, και παρακρατούνται κα-
τά τον χρόνο καταβολής της αποζηµίωσης, κατ’ ανώτατο
όριο για µία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο
που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Για στελέχη
του προηγούµενου εδαφίου, τα οποία δεν λαµβάνουν α-
ποζηµίωση για εργασία πέραν του πενθηµέρου, σύµφωνα
µε την περ. ΣΤ΄ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και µε
την περ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, οι εισφορές
για την αναγνώριση, ως συντάξιµου ή ως χρόνου πραγµα-
τικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ε-
τών, ο οποίος λογίζεται αυξηµένος στο διπλάσιο, υπολο-
γίζονται επί της αποζηµίωσης που αυτοί θα ελάµβαναν, αν
παρείχαν εργασία πέραν του πενθηµέρου, σύµφωνα µε
την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και µε την
περ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, και παρακρα-
τούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ε-
νεργεία υπηρεσίας τους, κατ’ ανώτατο όριο για µία πεντα-
ετία.»

Άρθρο 24
Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως

αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, 
δικαστικών αρχών της χώρας και του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου
11 και περ. γ΄ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 

και περ. ε΄ υποπαρ. 2 παρ. Β΄ 
άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

1. Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α΄ 210), περί
της καταβολής από τον ίδιο τον ασφαλισµένο των ασφα-
λιστικών εισφορών που του αντιστοιχούν για τον υπολει-
πόµενο χρόνο από τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου
των ανωτάτων δικαστηρίων και του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, καθώς και ως Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου και ως Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστη-
ρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επέρχονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις: α) το υφιστάµενο εδάφιο τροπο-
ποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι για τον υπολειπόµενο
χρόνο από τη λήξη της θητείας των εν λόγω προσώπων έ-
ως τη συµπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδό-
τησης το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλι-

σµένου και εργοδότη, και όχι µόνο οι ασφαλιστικές ει-
σφορές του ασφαλισµένου, καταβάλλονται από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό και όχι από τον ίδιο τον ασφαλισµέ-
νο και β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 14 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«14. Ο τυχόν υπολειπόµενος χρόνος από τη λήξη της
θητείας των Προέδρων του Συµβουλίου της Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγε-
λέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Δι-
οικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέ-
χρι τη συµπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται
για κάθε συνέπεια ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, µε
καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών α-
σφαλισµένου και εργοδότη από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σµό. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και για την
αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για
τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.»

2. Η περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 56 του Κώδικα Πο-
λιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, περί του πεδίου ε-
φαρµογής των ρυθµίσεων για την ηλικία συνταξιοδότησης
των δικαστικών λειτουργών και των µελών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, τροποποιείται, ώστε να επεκτα-
θεί η εξαίρεση που προβλέπεται στη ρύθµιση αυτή και
στους επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων και δικα-
στικών αρχών της χώρας δικαστικούς λειτουργούς, οι ο-
ποίοι αποχωρούν πρόωρα από την υπηρεσία τους µε τη
λήξη της τετραετούς θητείας τους κατ’ εφαρµογή της
παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγµατος, και η περ. γ΄ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για τους
δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, µε εξαίρεση:
γα) όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από

την Υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλι-
κίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 88 του Συντάγµατος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια
ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. α΄ µέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας,
γβ) όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από

την υπηρεσία µε τη λήξη της τετραετούς θητείας τους,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγµατος,
οι οποίοι συνταξιοδοτούνται άµεσα µετά από την υποχρε-
ωτική αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε΄ της υποπαρ. 2 της
παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
περί της εξαίρεσης από τα όρια ηλικίας καταβολής της σύ-
νταξης των δικαστικών λειτουργών και των µελών του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που συνταξιοδοτούνται
άµεσα µετά από την υποχρεωτική αποχώρησή τους από
την υπηρεσία κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 88
του Συντάγµατος, τροποποιείται, ώστε να µην υπάγονται
στα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης ούτε οι δικαστι-
κοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία
µε τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, κατ’ εφαρµογή
της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγµατος, και η περ. ε΄
διαµορφώνεται ως εξής:

«ε. Οι διατάξεις των προηγούµενων περιπτώσεων της
παρούσας υποπαραγράφου Β.2. έχουν εφαρµογή και για
τους δικαστικούς λειτουργούς και τα µέλη του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους που θεµελιώνουν δικαίωµα σύ-
νταξης από 1.1.2013 και µετά.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα µέλη του Νοµικού
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Συµβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά α-
πό την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της
ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 88 του Συντάγµατος, καθώς και οι δικαστικοί λει-
τουργοί και τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία µε
τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγµατος, δεν
υπάγονται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυ-
τής προβλέπουν καταβολή της σύνταξης µε τη συµπλήρω-
ση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται ά-
µεσα µετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υ-
πηρεσία.»

4. Το παρόν καταλαµβάνει και τους Προέδρους του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
καθώς και τους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και τους
Γενικούς Επιτρόπους των Διοικητικών Δικαστηρίων και
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι αποχώρησαν υπο-
χρεωτικά από την υπηρεσία τους µε τη λήξη της τετραε-
τούς θητείας τους, κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου
90 του Συντάγµατος, πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.

Άρθρο 25
Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων
του ελληνικού δηµοσίου στην αλλοδαπή - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4387/2016

Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), πε-
ρί της Εθνικής Σύνταξης, µετά από το πρώτο εδάφιο προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου
δικαιώµατος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαι-
ούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλά-
δα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του 15ου
έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν
το προβλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
Με µόνιµη και νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα εξοµοιώνεται
και η διαµονή υπαλλήλου του ελληνικού δηµοσίου που υ-
πηρετεί στην αλλοδαπή κατόπιν τοποθέτησης, µετάθε-
σης, απόσπασης ή επιτόπιας πρόσληψης, εφόσον, κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας του, µισθοδοτείται από το ελληνι-
κό δηµόσιο και ασφαλίζεται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ή σε πρώην φο-
ρέα που έχει ενταχθεί σε αυτόν. Η µόνιµη διαµονή για
τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδει-
κνύεται, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία για τη
χορήγηση άδειας διαµονής σε αυτούς. Το ποσό της µειώ-
νεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40
για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών
διαµονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους της ηλι-
κίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προ-
βλεπόµενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά
τα ανωτέρω µείωση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
συνταξιοδότησης µε βάση τις διατάξεις του τετάρτου ε-
δαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε µε βάση τις διατάξεις που πα-
ραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και
για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται µε βά-
ση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α΄ 165).»

Άρθρο 26
Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο - 
Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016

1. Στον ν. 4387/2016 (Α΄ 85), µετά από το άρθρο 11,
προστίθεται άρθρο 11Α, ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο

1. Οι ασφαλισµένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούνται κύρια σύ-
νταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο για όσο χρονικό
διάστηµα πιστοποιούνται, ως άτοµα µε αναπηρία µε ποσο-
στό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),
στο οποίο περιλαµβάνεται και η τυχόν προσαύξηση σύµ-
φωνα µε την παρ. 2, εφόσον έχουν διακόψει µε οποιονδή-
ποτε τρόπο την υπακτέα στην ασφάλιση εργασία, απα-
σχόληση ή ιδιότητά τους και έχουν πραγµατοποιήσει σε
κλάδο κύριας ασφάλισης:
α) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ή τέσσερις χιλιάδες

πεντακόσιες (4.500) ηµέρες ασφάλισης, ή
β) τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες

(1.500) ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον
δύο (2) έτη ή εξακόσιες (600) ηµέρες ασφάλισης εντός
των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης της αναπηρίας ή πριν από το έτος έναρξης της α-
ναπηρίας. Αν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) αυτών ετών
ο ασφαλισµένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή
έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε (5) ετών επε-
κτείνεται για ίσο χρόνο µε αυτόν της επιδότησης ή συντα-
ξιοδότησης, ή
γ) τουλάχιστον ένα (1) έτος ή τριακόσιες (300) ηµέρες

ασφάλισης και δεν έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο
(21ο) έτος της ηλικίας. Οι ανωτέρω τριακόσιες (300) ηµέ-
ρες ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε χίλιες πεντα-
κόσιες (1.500) ηµέρες ασφάλισης µε την προσθήκη εκα-
τόν είκοσι (120) ηµερών ασφάλισης για κάθε έτος ηλικίας
πέραν του εικοστού πρώτου (21ου) µέχρι τη συµπλήρωση
του τριακοστού πρώτου (31ου).

2. Το ποσοστό αναπηρίας µε βάση ιατρικά κριτήρια (πο-
σοστό ιατρικής αναπηρίας) και η επίδραση της αναπηρίας
στην καθολική ικανότητα για άσκηση του συνήθους ή πα-
ρεµφερούς επαγγέλµατος ή την ανάκτηση της ικανότη-
τας αυτής (ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας) προσδιορί-
ζονται αποκλειστικά από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας (Κ.ΕΠ.Α.). Το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας που
έχει προσδιορισθεί από το Κ.ΕΠ.Α. δύναται να προσαυξη-
θεί και λόγω κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς
εργασίας, κατά τον προσδιορισµό της βαθµίδας αναπη-
ρίας από το αρµόδιο ασφαλιστικό όργανο, σύµφωνα µε
τις περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179), περί του καθορισµού των βαθµίδων
αναπηρίας σε βαριά ανάπηρους, ανάπηρους και µερικά α-
νάπηρους, αντίστοιχα. Για τους παλαιούς ασφαλισµένους
το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας δεν µπο-
ρεί να ξεπερνά τις δεκαεπτά (17) αυτοτελείς ποσοστιαίες
µονάδες επί του ποσοστού που προσδιορίζεται µε βάση
τα ιατρικά κριτήρια. Για τους νέους ασφαλισµένους το συ-
νολικό ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας δεν δύναται να
ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες µονάδες επί του
ποσοστού που προσδιορίζεται µε βάση τα ιατρικά κριτή-
ρια.
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3. Το δικαίωµα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή
νόσο αρχίζει από την ηµέρα υποβολής της αίτησης συντα-
ξιοδότησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης, σύµφωνα µε την παρ. 1, εκτός εάν η αρµόδια
υγειονοµική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., που πιστοποιεί το πο-
σοστό ασφαλιστικής αναπηρίας του ασφαλισµένου, ορί-
σει ότι η ισχύς της πιστοποίησης αναπηρίας εκκινεί σε µε-
ταγενέστερο χρονικό σηµείο. Σε αυτή την περίπτωση το
δικαίωµα σε σύνταξη του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την
ηµεροµηνία ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας. 

4. Η σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο καταβάλ-
λεται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η πιστοποίηση της
αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Αν υπο-
βληθεί νέα αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας, πριν από
τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, από ασφαλισµένο που
είχε πιστοποιηθεί µε ποσοστό αναπηρίας ανώτερο του ε-
ξήντα επτά τοις εκατό (67%), κατ’ εφαρµογή της παρ. 1, η
σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στον ασφαλισµέ-
νο και µετά τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης και µέχρι
την έκδοση πιστοποίησης επί της νέας αίτησής του και
πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες από τη λήξη της ισχύος της προηγούµενης πι-
στοποίησης. Αν µε την πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία
εκδίδεται επί της αίτησης του δευτέρου εδαφίου, πιστο-
ποιείται µικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προηγού-
µενο και, εξ αυτού του λόγου, η σύνταξη αναπηρίας που
δικαιούται ο ασφαλισµένος είναι µικρότερη από αυτήν
που έλαβε στο χρονικό διάστηµα µετά από τη λήξη ισχύος
της προηγούµενης πιστοποίησης της αναπηρίας του, το
πλεονάζον αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της σύνταξης
εισπράττεται άτοκα, δια συµψηφισµού, που διενεργείται
µε µηνιαία παρακράτηση επί των συνταξιοδοτικών παρο-
χών που λαµβάνει εφεξής ο ασφαλισµένος. Η παρακράτη-
ση του προηγούµενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το
είκοσι τοις εκατό (20%) των παροχών που λαµβάνει ο α-
σφαλισµένος σε µηνιαία βάση. Αν ο ασφαλισµένος δεν δι-
καιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο βάσει
του ποσοστού αναπηρίας που πιστοποιείται κατόπιν της
νέας αίτησής του, κατ’ εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου,
η σύνταξη, την οποία έλαβε µετά από τη λήξη ισχύος της
προηγούµενης πιστοποίησης της αναπηρίας του, αναζη-
τείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄
190). Η παρούσα εφαρµόζεται για όλα τα επιδόµατα και
τις συντάξεις που χορηγούνται µε αιτία την αναπηρία από
κοινή νόσο από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισµό Προνοια-
κών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το αρµόδιο όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να ελέγ-
χει αυτεπαγγέλτως ανά πάσα στιγµή τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ. 1 για σύνταξη λόγω αναπηρίας α-
πό κοινή νόσο για κάθε ασφαλισµένο και να ζητεί επανε-
ξέταση του ασφαλισµένου από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..

6. Το δικαίωµα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή
νόσο παύει:
α) την εποµένη της λήξης της ισχύος της πιστοποίησης,

βάσει της οποίας πιστοποιήθηκε η αναπηρία του δικαιού-
χου, αν αυτή δεν παρατάθηκε ή δεν εκδόθηκε νέα πιστο-
ποίηση κατ’ εφαρµογή της παρ. 4, βάσει της οποίας πιστο-
ποιείται το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας που αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης λόγω αναπη-
ρίας, σύµφωνα µε την παρ. 1, ή
β) αν διαπιστωθεί, βάσει νεότερης πιστοποίησης κατ’ ε-

φαρµογή της παρ. 4, ότι το ποσοστό αναπηρίας του δικαι-
ούχου είναι µικρότερο από το ελάχιστο ποσοστό αναπη-
ρίας που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της κα-
ταβαλλόµενης σύνταξης λόγω αναπηρίας, κατ’ εφαρµογή
της παρ. 1.

7. Η αναπηρία πρέπει να είναι µεταγενέστερη της πρώ-
της υπαγωγής στην ασφάλιση. Αν ο ασφαλισµένος είχε α-
ναπηρία πριν από την υπαγωγή του στην ασφάλιση («προ-
ϋπάρχουσα αναπηρία»), θεωρείται άτοµο µε αναπηρία, ε-
φόσον η αναπηρία του επιδεινώθηκε µετά την ασφάλισή
του και η µεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση α-
ναπηρία («ποσοστό επιδείνωσης») φτάνει τουλάχιστον το
σαράντα τοις εκατό (40%) της αναπηρίας βάσει της οποί-
ας ζητεί τη χορήγηση σύνταξης.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κά-
θε αντίθετη διάταξη που αφορά στους φορείς που έχουν
ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., µε την επιφύλαξη της παρ. 3,
και προβλέπει διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγη-
ση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο από το άρ-
θρο 11Α του ν. 4387/2016, πλην των περ. α), β) και γ) της
παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179).

3. Ειδικώς για τους ασφαλισµένους του πρώην Οργανι-
σµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.) και µέχρι τις
31.12.2023 συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας του π. Ο.Γ.Α,
όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Μετά από την 1η.1.2024 οι προϋποθέσεις χορήγησης

σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου
11Α του ν. 4387/2016, ισχύουν και για τους ασφαλισµέ-
νους του π. Ο.Γ.Α.. Ειδικά για το χρονικό διάστηµα από
1ης.1.2024 µέχρι τις 31.12.2024 το ελάχιστο ποσοστό α-
ναπηρίας που απαιτείται για να δικαιούνται σύνταξη ανέρ-
χεται σε πενήντα εννέα τοις εκατό (59%). 

4. Αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη λόγω
αναπηρίας από κοινή νόσο, οι οποίες είναι εκκρεµείς κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύµφωνα µε
το άρθρο 11Α του ν. 4387/2016.

Άρθρο 27
Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από συνταξιούχους
µε ψυχική ή νοητική αναπηρία - Τροποποίηση περ. α΄

παρ. 1 άρθρου 23  ν. 4488/2017

Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137), περί της µη εφαρµογής των γενικών και ειδικών
διατάξεων που προβλέπουν τη διακοπή ή περικοπή της
σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και
των προνοιακών ή άλλων επιδοµάτων στους συνταξιού-
χους που αναλαµβάνουν εργασία για λόγους ψυχοκοινω-
νικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. 1.α. διαµορφώνεται
ως εξής:

«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν δια-
κοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης
λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδοµάτων
όταν ο δικαιούχος αναλαµβάνει εργασία ή αυτοαπασχο-
λείται, δεν έχουν εφαρµογή στους δικαιούχους µε ψυχική
ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, µε πο-
σοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, εφόσον η ανά-
ληψη µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδεί-
κνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και
κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται µε
γνωµάτευση µονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει
για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τοµέα Ψυχικής Υγείας,
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σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Οι δι-
καιούχοι του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν υπαχθεί
στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα έχει ενταχθεί στον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) πριν και µετά από την έναρξη ισχύος του άρ-
θρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί απασχόλησης των
συνταξιούχων, δύνανται να αξιοποιήσουν τον διανυθέντα
χρόνο ασφάλισής τους για προσαύξηση της καταβαλλό-
µενης µηνιαίας σύνταξης ή απονοµή δεύτερης κύριας σύ-
νταξης γήρατος, αναπηρίας ή λόγω θανάτου, µε βάση το
ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 28
Προθεσµία και αρµοδιότητα για την άσκηση προσφυγής

κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

1. Η προσφυγή κατά των αποφάσεων των Διοικητικών
Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ασκείται εντός προθεσµίας εξή-
ντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον
προσφεύγοντα. 

2. Αρµόδιο όργανο για την άσκηση της προσφυγής εκ
µέρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι και: 
α) οι Διευθυντές της Τοπικής Διεύθυνσης για τις αποφά-

σεις της Διοικητικής Επιτροπής της οικείας Διεύθυνσης,
β) οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξε-

ων, Συντάξεων Δηµοσίου Τοµέα, Διεθνών Συνεργασιών,
Παροχών και Υγείας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφά-
παξ Παροχών για τις αποφάσεις των οικείων Διοικητικών
Επιτροπών.

3. Ειδικά για τις προσφυγές κατά αποφάσεων των Διοι-
κητικών Επιτροπών των Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
µοσίων Έργων, Υγειονοµικών, Νοµικών και Μέσων Μαζι-
κής Επικοινωνίας αρµοδιότητα έχει και ο Προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων για θέµατα αρµοδιό-
τητας της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ο Διευθυντής
της Τοπικής Διεύθυνσης για θέµατα ασφάλισης και εσό-
δων.

4. Οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων µπορούν
να µεταβιβάσουν, µε πράξη τους, την αρµοδιότητα άσκη-
σης της προσφυγής της παρ. 1 σε Προϊσταµένους των Δι-
ευθύνσεων της Γενικής τους Διεύθυνσης. 

Άρθρο 29
Ισολογισµοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης και λοιπών φορέων - 
Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4635/2019

Στο άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), περί της υπο-
χρέωσης κατάρτισης ισολογισµών του Ηλεκτρονικού Ε-
θνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και λοι-
πών φορέων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το
πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να παραταθεί η προθε-
σµία για την κατάρτιση των εκκρεµών ισολογισµών του e-
Ε.Φ.Κ.Α. συµπεριλαµβανοµένου και του έτους 2022, β)
στο τρίτο εδάφιο η φράση «Από το 2022 και για κάθε επό-
µενη χρήση» αντικαθίσταται από τη φράση «Από το 2023

και για κάθε επόµενη χρήση», και το άρθρο 73 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών 

e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο µέ-
χρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2023 τους ισολογισµούς των ε-
τών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022. Μέχρι το ορι-
ζόµενο στο προηγούµενο εδάφιο χρονικό σηµείο ο e-ΕΦ-
ΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεµείς ισολογι-
σµούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, το-
µέων, κλάδων και λογαριασµών για το έτος 2016. Από το
2023 και για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλ-
λονται το αργότερο µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου
έτους κάθε χρήσης.»

Άρθρο 30
Νοµική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώµατος Ιατρών -

Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022

Στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022 (Α΄ 146), περί του Ειδι-
κού Σώµατος Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπη-
ρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Ιατροί του Ε.Σ.Υ. που εξετάζονται ή διώκονται ή ε-
νάγονται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται απο-
κλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, µε εξαί-
ρεση τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στρέφονται κα-
τά του e-Ε.Φ.Κ.Α., µπορούν να ζητήσουν από τον e-
Ε.Φ.Κ.Α. τη δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξή
τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικαστική υπεράσπιση και
νοµική υποστήριξή τους ανατίθεται σε έµµισθο δικηγόρο
του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. µπορούν, εάν το επι-
λέξουν, να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου
της επιλογής τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καλύπτει τη σχετική δα-
πάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται µε απόφαση του
διοικητικού του συµβουλίου, το οποίο δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστι-
κής πράξης ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορί-
ζεται στους πίνακες αµοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων
(ν. 4194/2013, Α΄ 208). Ο ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο οποίος κα-
ταδικάζεται αµετακλήτως, είναι υποχρεωµένος να επι-
στρέψει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. το σύνολο της δαπάνης που ο
Φορέας έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.»

Άρθρο 31
Σύσταση Αποκεντρωµένου Τµήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης Καρπάθου - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 11 
άρθρου 34 π.δ. 8/2019

Στην παρ. 11 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8), περί
τοπικών υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), επέρχονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η υποπερ. αστ΄
της περ. α΄, µε την αντικατάσταση της φράσης «, Μυκό-
νου και Κέας Κύθνου» από τη φράση «και Μυκόνου», β)
προστίθεται υποπερ. δζ΄ στην περ. δ), προκειµένου το Α-
ποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου
να προστεθεί ως µονάδα που υπάγεται στην Τοπική Διεύ-
θυνση Α΄ Δωδεκανήσου, γ) τροποποιείται η υποπερ. βε΄
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της περ. β΄, µε την αντικατάσταση της φράσης «και Μή-
λου» από τη φράση «και του Δήµου Ιητών», δ) τροποποι-
είται η υποπερ. γγ΄ της περ. γ΄, µε την αντικατάσταση της
φράσης «της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας» από τη
φράση «των Δήµων Ανάφης, Θήρας, Σικίνου και Φολεγάν-
δρου», και η παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:

«11. Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. που υπάγο-
νται στην ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου:
α. Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κυκλάδων µε έδρα την Ερµού-

πολη Σύρου και την ακόλουθη οργανωτική δοµή:
αα. Τµήµα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών.
αβ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου.
αγ. Τµήµα Ασφάλισης και Εισφορών.
αδ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών. 
αε. Αποκεντρωµένο Τµήµα Α΄ Κοινωνικής Ασφάλισης

Μυκόνου. 
αστ. Αποκεντρωµένο Τµήµα Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης

Τήνου. Χωρική αρµοδιότητα: Εντός των ορίων των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Σύρου, Τήνου και Μυκόνου.
β. Τοπική Διεύθυνση Β΄ Κυκλάδων µε έδρα τη Νάξο και

την ακόλουθη οργανωτική δοµή:
βα. Τµήµα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών. 
ββ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου. 
βγ. Τµήµα Ασφάλισης και Εισφορών. 
βδ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών. 
βε. Αποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλισης Πά-

ρου. Χωρική αρµοδιότητα: Εντός των ορίων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου και του Δήµου Ιητών.
γ. Τοπική Διεύθυνση Γ΄ Κυκλάδων µε έδρα τη Θήρα και

την ακόλουθη οργανωτική δοµή:
γα. Τµήµα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών.
γβ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου. 
γγ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Χωρική αρµοδιότη-

τα: Εντός των ορίων των Δήµων Ανάφης, Θήρας, Σικίνου
και Φολεγάνδρου. 
δ. Τοπική Διεύθυνση Α΄ Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο

και την ακόλουθη οργανωτική δοµή: 
δα. Τµήµα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών.
δβ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου. 
δγ. Τµήµα Ασφάλισης και Εισφορών. 
δδ. Τµήµα Α΄ Συντάξεων.
δε. Τµήµα Β΄ Συντάξεων. 
δστ. Τµήµα Παροχών Χωρική αρµοδιότητα: Εντός των

ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπά-
θου. 
δζ. Αποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλισης Καρ-

πάθου.
ε. Τοπική Διεύθυνση Β΄ Δωδεκανήσου µε έδρα την Κά-

λυµνο και την ακόλουθη οργανωτική δοµή: 
εα. Τµήµα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών. 
εβ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου. 
εγ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών. 
εδ. Αποκεντρωµένο Τµήµα Κοινωνικής Ασφάλισης Λέ-

ρου. Χωρική αρµοδιότητα: Εντός των ορίων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καλύµνου. 
στ. Τοπική Διεύθυνση Γ΄ Δωδεκανήσου µε έδρα την Κω

και την ακόλουθη οργανωτική δοµή: 
στα. Τµήµα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών 
στβ. Τµήµα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου 
στγ. Τµήµα Συντάξεων και Παροχών Χωρική αρµοδιότη-

τα: Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κω.»

Άρθρο 32
Προσδιορισµός και είσπραξη µισθωµάτων Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση

παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 49 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), περί του προσ-
διορισµού και της είσπραξης των µισθωµάτων του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ.
1, αα) στο πρώτο εδάφιο η ηµεροµηνία «31η.3.2021,» α-
ντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31η.12.2020» και αβ)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 διαγράφονται
οι λέξεις «των οφειλών τους», και το άρθρο 49 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 49
Προσδιορισµός και είσπραξη µισθωµάτων Ηλεκτρονικού

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

1. Το ύψος των µισθωµάτων ακινήτων µε εκµισθωτή τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) µειώνεται από την 1η.10.2020 κατά σαράντα
τοις εκατό (40%) έως την 31η.12.2020, εφόσον ο κύριος
Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του µισθωτή ε-
ντάσσεται στους πληττόµενους από την πανδηµία του κο-
ρωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος. Για την περίοδο από την 1η.1.2021 έως
την 31η.7.2021 εφαρµόζεται η παρ. 10 του δεύτερου άρ-
θρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).

2. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνι-
κό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που αφο-
ρούν µισθώµατα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβά-
ζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση
κατά τις κείµενες διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙ-
ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 33
Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταµείο 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - 
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160) περί
εισφορών υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τροποποιείται, ώστε να ορισθεί
η προθεσµία απόδοσης των εισφορών που αφορούν στην
επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α. σε σχέση µε την εκκα-
θάριση των εισφορών και την είσπραξή τους, και διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Οι εισφορές που αφορούν στην επικουρική ασφάλι-
ση του παρόντος εισπράττονται για λογαριασµό του
Τ.Ε.Κ.Α. από τον e-ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται για την είσπραξη των εισφορών του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του φορέα αυτού και στη
συνέχεια αποδίδονται κατά προτεραιότητα στο Ταµείο ε-
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ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ολοκλήρωση της εκ-
καθάρισης από τον e-ΕΦΚΑ και σε κάθε περίπτωση εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την είσπραξη.»

Άρθρο 34
Εξόφληση επιδοτούµενων ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής

Ασφάλισης - Προσθήκη άρθρου 43Α στον ν. 4826/2021

Μετά από το άρθρο 43 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), περί
εισφορών υπέρ του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης, προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:

«Άρθρο 43Α
Εξόφληση επιδοτούµενων ασφαλιστικών εισφορών

υπέρ του Ταµείου Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 

1. Οι υπόχρεοι σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υ-
πέρ του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλι-
σης (Τ.Ε.Κ.Α.) υποχρεούνται σε πλήρη εξόφληση του πο-
σού που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του
Τ.Ε.Κ.Α. που επιδοτούνται για οποιαδήποτε αιτία από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης, µη δυνάµενοι να συµψηφίσουν την οφειλή αυτή µε
την εκάστοτε αναλογούσα επιδότηση.

2. Τα ποσά που αναλογούν στην επιδότηση των ασφαλι-
στικών εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. πιστώνονται στον υπό-
χρεο καταβολής τους, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζό-
µενα για την εκάστοτε διαδικασία επιδότησης, συµπερι-
λαµβανοµένων και των ήδη υφιστάµενων προγραµµάτων
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών.»

Άρθρο 35
Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Ταµείο 

Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης -
Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του ν. 4826/2021

Στο άρθρο 44 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), περί ληξιπρό-
θεσµων οφειλών προς το Ταµείο Επικουρικής Κεφαλαιο-
ποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), προστίθεται παρ. 5 ως ε-
ξής:

«5. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµε-
ρότητας από το Τ.Ε.Κ.Α., δεν λαµβάνονται υπόψη καθυ-
στερούµενες ή ληξιπρόθεσµες βασικές οφειλές του αι-
τούντος, βεβαιωµένες στο Τ.Ε.Κ.Α. µέχρι του ποσού των
εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του
πρώτου εδαφίου, τακτοποιούνται µε εξόφληση ή ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής, προκειµένου να χορηγηθεί απο-
δεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.»

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς 
εµπειρογνώµονες και τη διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων

Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 

και 9 άρθρου 80 ν. 4826/2021

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160),
περί της σύστασης Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχό-
λησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
στο δεύτερο εδάφιο η φράση «Έως τρεις (3)» αντικαθί-

σταται από τη φράση «Έως έξι (6)» και µετά από τη λέξη
«µετατάξεις» προστίθεται η φράση «ή µετακινήσεις», β)
στο τρίτο εδάφιο η φράση «και µετατάξεις» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «, µετατάξεις και µετακινήσεις», γ) το
τρίτο και το έκτο εδάφιο εναρµονίζονται µε την παρ. 1 του
άρθρου 84 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136), και η παρ. 4 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«4. Στη Μ.Ε.Κ.Υ. συνιστώνται εννέα (9) θέσεις Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων. H πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της Μονά-
δας Εµπειρογνωµόνων Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:
Έως έξι (6) από τις εννέα (9) θέσεις καλύπτονται µε α-

ποσπάσεις ή µετατάξεις ή µετακινήσεις µόνιµων ή µε σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλή-
λων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, οι αποσπάσεις, µετατάξεις και µετα-
κινήσεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται κατά
παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαιτούµενης πά-
ντως για την απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄
ή β΄ βαθµού της προηγούµενης σύµφωνης γνώµης του
δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Η διάρκεια της απόσπα-
σης ορίζεται τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για
δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπα-
σµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση. Έως την 31η.1.2023, οι υπόλοιπες θέσεις µπο-
ρούν να καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριε-
τούς διάρκειας, κατ’ εξαίρεση του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).» 

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποι-
είται, µε την αύξηση του αριθµού των θέσεων τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης της Μ.Ε.Κ.Υ. από δύο (2) σε τέσ-
σερις (4), β) το δεύτερο εδάφιο εναρµονίζεται µε την παρ.
1 του άρθρου 84 του ν. 4954/2022, γ) προστίθενται πέµπτο
και έκτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου
της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Κοινωνικών Υποθέσεων
συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις, κατηγορίας πανεπιστη-
µιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίες καλύπτονται µε απο-
σπάσεις ή µετατάξεις µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρε-
τούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Έως την
31η.1.2023 οι αποσπάσεις και µετατάξεις του προηγούµε-
νου εδαφίου διενεργούνται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαι-
τούµενης πάντως για την απόσπαση ή µετάταξη υπαλλή-
λων Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού της προηγούµενης σύµφωνης
γνώµης του δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Η διάρκεια
της απόσπασης ορίζεται τριετής, µε δυνατότητα ανανέω-
σης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας
των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην
οργανική τους θέση. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µε-
τακινούνται από τον φορέα τους στη Μ.Ε.Κ.Υ. σε θέση δι-
οικητικής ή τεχνικής υποστήριξης λαµβάνουν τις µηνιαίες
τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Η καταβολή των α-
ποδοχών των αποσπασµένων υπαλλήλων διενεργείται α-
πό την υπηρεσία υποδοχής.» 

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 επέρχο-
νται οι εξής τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο τροποποι-
είται ώστε και οι Ειδικοί Εµπειρογνώµονες, που είναι υ-
πάλληλοι ή λειτουργοί του δηµοσίου τοµέα, να µπορούν

20



να επιλέξουν την καταβολή των αποδοχών τους είτε από
την υπηρεσία προέλευσής τους είτε από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, β) προστίθεται τέ-
ταρτο εδάφιο, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής: 

«9. Ο επικεφαλής και οι Ειδικοί Εµπειρογνώµονες της
Μονάδας Εµπειρογνωµόνων Κοινωνικών Υποθέσεων λαµ-
βάνουν τις αποδοχές, που καθορίζονται µε την υπουργική
απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47
του ν. 4484/2017 (Α΄ 110). Το προσωπικό που αποσπάται
στη Μ.Ε.Κ.Υ., µπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της
θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για
τους Ειδικούς Εµπειρογνώµονες της Μ.Ε.Κ.Υ., εφόσον
πληροί τα προσόντα πρόσληψης ως Ειδικός Εµπειρογνώ-
µων. Εάν ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. ή οι Ειδικοί Εµπειρο-
γνώµονες είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δηµοσίου το-
µέα, µπορούν να επιλέξουν τη διενέργεια της καταβολής
των αποδοχών τους είτε από την υπηρεσία προέλευσής
τους είτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων. Για τις µετακινήσεις του επικεφαλής της
Μ.Ε.Κ.Υ. ισχύει το άρθρο 5 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 37
Προαιρετική συµµετοχή υπαλλήλων οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών 

Υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 2 και 3 
στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981

Στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί κωδικο-
ποιήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταµείου των
Πολιτικών Υπαλλήλων, προστίθενται παρ. 2 και 3, ως ε-
ξής:

«2. Επιτρέπεται η συµµετοχή στο Μετοχικό Ταµείο Πο-
λιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπαλλήλων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και υπαλλήλων
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που υπηρετούν µε
σχέση δηµοσίου δικαίου.

3. Η προαιρετική συµµετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ., από την έ-
ναρξή της, διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής
συµµετοχής.»

Άρθρο 38
Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 3 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί κωδικοποι-
ήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταµείου των
Πολιτικών Υπαλλήλων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης του Μετοχικού 
Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υ-
παλλήλων είναι:
α) ο Διοικητής και
β) το Διοικητικό Συµβούλιο.»

Άρθρο 39
Διοικητής του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 

Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 4 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί κωδικοποι-
ήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταµείου των
Πολιτικών Υπαλλήλων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διοικητής του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων 

1. Ο Διοικητής του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν αναλογικής ε-
φαρµογής των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020
(Α΄ 197). Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή της αλ-
λοδαπής αναγνωρισµένου από αρµόδιο όργανο ή βάσει
του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), και διαθέτει ακαδηµαϊκή εξειδί-
κευση ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε θέµατα κοι-
νωνικής ασφάλισης ή δηµόσιας διοίκησης ή µε θέµατα αρ-
µοδιοτήτων του Μ.Τ.Π.Υ..

2. Δεν διορίζεται Διοικητής όποιος έχει τα κωλύµατα
του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Για τον Διοικητή
ισχύουν τα ασυµβίβαστα των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 70
του ν. 4622/2019 και οι υποχρεώσεις του άρθρου 71 του
ν. 4622/2019.

3. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής µε δυνατότητα α-
νανέωσης µία φορά. Εάν λήξει η θητεία του Διοικητή, αυ-
τή παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον διορισµό νέου Δι-
οικητή για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι
(6) µήνες. Ο Διοικητής µπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη
της θητείας του µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για σπουδαίο
λόγο. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αντικατάστα-
σής του πριν λήξει η θητεία του, η θητεία του προσώπου
που διορίζεται στη θέση του διαρκεί µέχρι να συµπληρω-
θεί η τριετία από τον διορισµό του αντικατασταθέντος Δι-
οικητή.

4. Ο Διοικητής:
α) Ασκεί τη διοίκηση του Μ.Τ.Π.Υ., αποφασίζει για τα

ζητήµατα διοικητικής οργάνωσης και οικονοµικής διαχεί-
ρισής του, διασφαλίζει και φέρει την ευθύνη για την εύ-
ρυθµη λειτουργία του και την αποτελεσµατική επίτευξη
των σκοπών του.
β) Εκπροσωπεί το Μ.Τ.Π.Υ. δικαστικώς και εξωδίκως. Α-

ναθέτει τις υποθέσεις του Μ.Τ.Π.Υ. σε δικηγόρους, δίνο-
ντας την εντολή και την πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης
και παράστασης ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρ-
χών. Υποβάλλει ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους και κάνει δεκτές τις γνωµοδοτήσεις επ’ αυ-
τών.
γ) Είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών και του

προσωπικού του Μ.Τ.Π.Υ., διευθύνει και ελέγχει το έργο
τους και ασκεί τις πειθαρχικές αρµοδιότητες που προβλέ-
πονται στη νοµοθεσία. Αποφασίζει για την κατανοµή των
θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες, εκδίδει τις
πράξεις προαγωγής, τοποθέτησης, απόσπασης και µετα-
κίνησης, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, την αποστολή
κάθε οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
δ) Ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού

Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., ορίζει την ηµερήσια διάταξη και
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διευθύνει τη συζήτηση.
ε) Ορίζει οµάδες εργασίας ή οµάδες διοίκησης έργου,

για τη συνδροµή στην επίτευξη των σκοπών του Μ.Τ.Π.Υ.
και προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείµενό τους.
στ) Είναι κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπο-

λογισµού του Μ.Τ.Π.Υ., µπορεί να ορίζει δευτερεύοντες
διατάκτες και να θέτει στη διάθεσή τους πιστώσεις µε επι-
τροπικά εντάλµατα.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από

τις κείµενες διατάξεις για τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ..

5. Ο Διοικητής, µε απόφασή του, δύναται να µεταβιβά-
ζει αρµοδιότητες στους προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων του Μ.Τ.Π.Υ., έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει
ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις µετα-
βιβαζόµενες αρµοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα
ως άνω όργανα να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή
άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του. Με απόφασή του,
δύναται να αναθέτει την αρµοδιότητα εξώδικης εκπροσώ-
πησης του Μ.Τ.Π.Υ. σε µέλος του Δ.Σ. ή σε προϊστάµενο
οργανικής µονάδας του Μ.Τ.Π.Υ. ή σε δικηγόρο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι πά-
σης φύσεως αποδοχές, αποζηµιώσεις και έξοδα κίνησης
του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ..»

Άρθρο 40
Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή 

του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Συστήνεται στο Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλή-
λων (Μ.Τ.Π.Υ.) ιδιαίτερο Γραφείο Διοικητή. Το Γραφείο Δι-
οικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων
του, έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του και της
τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώ-
νει την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

2. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή δύο (2) θέ-
σεις, οι οποίες καλύπτονται από υπαλλήλους του
Μ.Τ.Π.Υ. ή µε απόσπαση από φορείς του δηµοσίου τοµέα
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143).

3. Για τα προσόντα, την απόσπαση στις θέσεις αυτές,
την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση
του προσωπικού αυτού εφαρµόζονται αναλογικά τα άρ-
θρα 46, 47 και 47Α του ν. 4622/2019 (A΄ 133).

Άρθρο 41
Διοικητικό Συµβούλιο του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 7 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί λήξης θη-
τείας και αδικαιολόγητης απουσίας µελών, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 7
Διοικητικό Συµβούλιο

του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταµεί-
ου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, και αποτελείται από εννέα (9) µέλη και τους ανα-
πληρωτές τους ως εξής:

α) Τον Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ως Πρόεδρο, µε αναπλη-
ρωτή του έναν εκ των προσώπων της περ. β),
β) τρία (3) πρόσωπα, κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκ-

παιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής α-
ναγνωρισµένου από αρµόδιο όργανο ή βάσει του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78), µε εµπειρία στην κοινωνική ασφάλιση ή
στη δηµόσια διοίκηση ή στα ζητήµατα των αρµοδιοτήτων
του Μ.Τ.Π.Υ.,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, µε

τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µετά από πρόταση
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
δ) έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο

Μ.Τ.Π.Υ., µε τον αναπληρωτή του,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσε-

ων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), µε τον αναπληρω-
τή του, 
στ) έναν (1) εκπρόσωπο των µερισµατούχων, µε τον α-

ναπληρωτή του,
ζ) έναν (1) υπάλληλο προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµή-

µατος της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
τον αναπληρωτή του.

2. Τα µέλη της περ. β) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου του Διοικη-
τικού Συµβουλίου, εκτελεί χρέη Προέδρου το ορισθέν µέ-
λος της περ. β) και ο αναπληρωτής αυτού συµµετέχει ως
µέλος στην εν λόγω συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου. Το µέλος της περ. δ) της παρ. 1 και ο αναπληρωτής
του υποδεικνύονται µετά από εκλογή από το σύνολο των
εργαζοµένων του Μ.Τ.Π.Υ.. Το µέλος της περ. ε) της παρ.
1 µε τον αναπληρωτή του προτείνονται από την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Το µέλος της περ. στ) της παρ. 1 µε τον ανα-
πληρωτή του προτείνονται από την Πανελλήνια Οµοσπον-
δία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.). Σε περίπτωση πα-
ράλειψης υπόδειξης των µελών των περ. δ), ε) και στ) της
παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσµίας είκο-
σι (20) ηµερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήµατος από
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα µέ-
λη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς την ανωτέρω υπόδειξη.
Το µέλος της περ. ζ) και ο αναπληρωτής του ορίζονται α-
πό τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το
Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και
στην περίπτωση που δεν έχουν υποδειχθεί τα µέλη των
περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 εντός της ταχθείσας προθε-
σµίας και η απαρτία υπολογίζεται επί των µελών που έ-
χουν ορισθεί.

3. Με απόφαση του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται ένας
υπάλληλος του Μ.Τ.Π.Υ., µε τον αναπληρωτή του, ο οποί-
ος εκτελεί χρέη γραµµατέα του Δ.Σ.. 

4. Τα µέλη του Δ.Σ. ορίζονται για τριετή θητεία, η οποία
παρατείνεται µέχρι τον ορισµό νέου Δ.Σ., όχι όµως πέραν
του εξαµήνου από τη λήξη της θητείας τους.

5. Αν µέλος του Δ.Σ. αποβιώσει, εκπέσει, παραιτηθεί ή
απωλέσει την ιδιότητα µε την οποία ορίσθηκε, το Δ.Σ. συ-
νεδριάζει νοµίµως µε τα υπόλοιπα µέλη, όχι όµως πέρα α-
πό ένα εξάµηνο, τηρουµένων των διατάξεων περί απαρ-
τίας. Τα µέλη του Δ.Σ. που ορίζονται προς αντικατάσταση
µελών που απεβίωσαν, εξέπεσαν, απώλεσαν την ιδιότητα
υπό την οποία διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε λόγο απο-
χώρησαν, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της
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θητείας των µελών που αντικαθιστούν.
6. Αν µέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε παράβαση των καθη-

κόντων του, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων
αυτών µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του
Μ.Τ.Π.Υ.. Ως παράβαση θεωρείται και η χωρίς σοβαρό λό-
γο µη προσέλευση σε τέσσερις (4) συνεχόµενες συνε-
δριάσεις ή σε οκτώ (8) συνεδριάσεις κατ’ έτος του Διοικη-
τικού Συµβουλίου.

7. Ο Διοικητής ή το µέλος του Δ.Σ. που τον αναπληρώ-
νει ασκεί όλες τις αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και εισηγείται τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης. Μπορεί να αναθέτει την εισήγησή τους σε
άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή σε προϊστάµε-
νο οργανικής µονάδας του Μ.Τ.Π.Υ., ο οποίος παρευρί-
σκεται κατά τη συζήτηση του θέµατος που εισηγείται.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου πα-
ρευρίσκεται, µετά από πρόσκληση του Διοικητή και χωρίς
δικαίωµα ψήφου, οποιοσδήποτε µπορεί να παράσχει πλη-
ροφορίες ή διευκρινίσεις προς το Διοικητικό Συµβούλιο
σχετικά µε ένα υπό συζήτηση θέµα.

9. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του
Μ.Τ.Π.Υ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά, του-
λάχιστον τρεις (3) φορές τον µήνα και ανάλογα µε τις υ-
πηρεσιακές ανάγκες, και εκτάκτως, κατά την κρίση του Δι-
οικητή ή µετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον
µελών του. 

10. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νοµίµως εκτός της έδρας του,
εάν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ό-
λα τα µέλη του ή οι αναπληρωτές τους και συµφωνούν
στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. µπορεί
να συνεδριάζει και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλε-
διάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα
µέλη του Δ.Σ. περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες
για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση.

11. Το Δ.Σ. µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει
στον Διοικητή ή στα µέλη του ή σε Προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων του Μ.Τ.Π.Υ. αρµοδιότητές του ή το
δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση «µε εντολή
Δ.Σ.».

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η µηνι-
αία αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του Γραµ-
µατέα του Δ.Σ..»

Άρθρο 42
Διαχείριση περιουσίας 

Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση µέρους ή του συνόλου
των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων του Μετοχικού Τα-
µείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθώς και η σύ-
νταξη σχετικών προτάσεων και µελετών, µπορούν να ανα-
τεθούν, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 12 του ν.
2768/1999 (Α΄ 273) µε την επωνυµία «Εταιρεία Διαχείρι-
σης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταµείων Ασφάλισης - Ανώ-
νυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

2. Η διαχείριση και αξιοποίηση µέρους ή του συνόλου
της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και η σύντα-
ξη σχετικών προτάσεων και µελετών µπορούν να ανατε-
θούν, µε απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυµη ε-
ταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) µε την ε-
πωνυµία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Η-

λεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 43
Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας -

Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008

Στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), περί της ειδι-
κής παροχής προστασίας µητρότητας, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως
προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας
της µητρότητας β) προστίθεται δέκατο εδάφιο, γ) η µόνη
παράγραφος αριθµείται σε παρ. 1, δ) προστίθεται παρ. 2,
και το άρθρο 142 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 142
Ειδική παροχή προστασίας µητρότητας

1. Η µητέρα που είναι ασφαλισµένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και
εργάζεται µε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρό-
νου σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, µετά τη λήξη της
άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το µειωµένο ωρά-
ριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ
των ετών 2004 - 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια
προστασίας µητρότητας εννέα (9) µηνών.
Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόµενης από την ως ά-

νω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο άδειας, η
µητέρα δικαιούται αµέσως µετά τη λήξη της άδειας λοχεί-
ας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας,
στη συνέχεια δε και το µειωµένο ωράριο που προβλέπεται
από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ.

υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόµενη µητέρα µη-
νιαίως ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως κάθε φορά
καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επι-
δόµατος αδείας µε βάση το προαναφερόµενο ποσό. Σε
περίπτωση απασχόλησης µέχρι και τέσσερις (4) ώρες η-
µερησίως ή µέχρι δεκατρείς (13) ηµέρες το µήνα, κατά τη
διάρκεια του εξαµήνου, που προηγείται της άδειας κυο-
φορίας, το καταβαλλόµενο από τον Ο.Α.Ε.Δ. ποσό ισούται
µε το µισό του καθοριζόµενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ει-
δικής άδειας προστασίας της µητρότητας λογίζεται ως
χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και α-
σθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόµενες εισφορές
υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόµενου
παραπάνω ποσού, από το οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί
την προβλεπόµενη εισφορά ασφαλισµένου και την αποδί-
δει στους αρµόδιους φορείς µαζί µε την προβλεπόµενη ει-
σφορά εργοδότη που βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ.. Ο χρόνος α-
σφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του άρθρου, θεωρείται χρόνος ασφάλισης
στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήµα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της µη-

τρότητας, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3227/2004 (Α΄ 31) και η 30874/23.4.2004 (Β΄ 1023) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και
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Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων ρυθµίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοι-
πές προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Την ειδική παροχή προστασίας µητρότητας, σύµφωνα

µε το παρόν, δικαιούνται και η τεκµαιρόµενη µητέρα του
άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο µε
τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας και η εργαζό-
µενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην
οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου:
α) ως «εργαζόµενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργα-

ζόµενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Εθνικό
Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και µετά από απόφα-
ση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαµβάνει, για
φροντίδα και ανατροφή µε σκοπό την υιοθεσία, παιδί από
κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδι-
κής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υ-
πό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή
τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόµη και πριν την έκ-
δοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και
β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ηµεροµηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και

ανατροφή µε σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «ερ-
γαζόµενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση
Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποι-
ον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, ό-
πως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρµόδιας
κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους
φυσικούς γονείς του παιδιού ακόµη και πριν την έκδοση
της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζό-
µενη που υιοθετεί τέκνο» µε τον φυσικό γονέα ή τους φυ-
σικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ηµεροµηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη

η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφα-
ση υιοθεσίας από την εργαζόµενη που υιοθετεί τέκνο.

2. Η µητέρα δικαιούται να µεταβιβάσει έως επτά (7) µή-
νες από την ειδική άδεια προστασίας µητρότητας της παρ.
1 προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται µε σχέση εξαρτη-
µένης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε επιχει-
ρήσεις ή εκµεταλλεύσεις µε πλήρη ή µερική απασχόληση.
Για όσο χρόνο ο πατέρας λαµβάνει την άδεια που του έχει
µεταβιβάσει η µητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συ-
νέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη
µεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας µητρότητας,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

Άρθρο 44
Επέκταση της άδειας µητρότητας στην υιοθεσία - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137), περί παρένθετης µητρότητας, προστίθενται δεύ-
τερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«2. Η τεκµαιρόµενη µητέρα του άρθρου 1464 του Αστι-
κού Κώδικα, που αποκτά τέκνο µε τη διαδικασία της πα-
ρένθετης µητρότητας, καθώς και η εργαζόµενη που υιοθε-
τεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και
έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, δικαιούνται το µεταγε-

νέθλιο τµήµα της άδειας µητρότητας, που ορίζεται στο
άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-
σίας 1993 και το άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας 2000, που κυρώθηκε µε το άρθρο 11
του ν. 2874/2000 (Α΄ 286), καθώς και τις πάσης φύσεως α-
ποδοχές και επιδόµατα που συνδέονται µε αυτήν, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιµέρους
καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους. Για
την εφαρµογή της παρούσας:
α) ως «εργαζόµενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργα-

ζόµενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Εθνικό
Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και µετά από απόφα-
ση της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαµβάνει, για
φροντίδα και ανατροφή µε σκοπό την υιοθεσία, παιδί από
κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδι-
κής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υ-
πό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή
τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόµη και πριν την έκ-
δοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και
β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ηµεροµηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και

ανατροφή µε σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «ερ-
γαζόµενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση
Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποι-
ον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, ό-
πως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρµόδιας
κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους
φυσικούς γονείς του παιδιού ακόµη και πριν την έκδοση
της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται
µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζό-
µενη που υιοθετεί τέκνο» µε τον φυσικό γονέα ή τους φυ-
σικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ηµεροµηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη

η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφα-
ση υιοθεσίας από την εργαζόµενη που υιοθετεί τέκνο.
Η προθεσµία για την υποβολή αιτήµατος για χορήγηση

του µεταγενέθλιου τµήµατος του επιδόµατος µητρότητας
(επιδόµατος λοχείας) αρχίζει από την ένταξη του παιδιού
στην οικογένεια.»

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις που αφορούν στον υπολογισµό, 

την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων 
Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστηµα

«ΕΡΓΑΝΗ» - Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021

1. Στο άρθρο 73 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) περί σκοπού
και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2
προστίθεται περ. η), β) προστίθενται παρ. 6 και 7, και το
άρθρο 73 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 73
Σκοπός και λειτουργία

1. Το Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. ΕΡΓΑ-
ΝΗ) της υποπαρ. ΙΑ.3. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αναβαθµίζεται, απλουστεύεται και
µετεξελίσσεται ψηφιακά σε πληροφοριακό σύστηµα µε
την ονοµασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ). Tο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).

2. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποβάλλονται, σε ψηφιακή µορ-
φή, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία
της αγοράς εργασίας και ιδίως τα παρακάτω:
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α) η σύµβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης του
εργαζοµένου,
β) κάθε τροποποίηση της σύµβασης εργασίας και η σχε-

τική δήλωση µεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέ-
σης του εργαζοµένου µε το έντυπο «Δήλωση Στοιχείων
Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχετίζο-
νται µε µεταβολή αποδοχών, µετατροπή σύµβασης ορι-
σµένου χρόνου σε αορίστου, µετατροπή µερικής-εκ περι-
τροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, µετα-
βολή προσώπου του εργοδότη, ωράριο εργασίας στο
πλαίσιο συστήµατος διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
γ) η κτήση ή η απώλεια µιας από τις ιδιότητες της περ.

α΄ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συµβάσεως της Διεθνούς
Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος που κυρώθηκε µε το άρ-
θρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α΄ 145),
δ) η αναγγελία της λύσης της σύµβασης εργασίας (από-

λυση ή οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη συµφωνηµένου
χρόνου ή κοινή συµφωνία) που γίνεται µε την υποβολή
του εντύπου «Έντυπο λύσης της Σχέσης Εργασίας»,
ε) ο ετήσιος πίνακας προσωπικού του άρθρου 16 του

ν. 2874/2000 (Α΄ 286),
στ) το µητρώο παραβατικότητας, 
ζ) το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων

ΠΕΡΣΕΑΣ», και
η) στοιχεία για τον υπολογισµό των Ετήσιων Μονάδων

Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
3. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται µητρώα και καταχω-

ρούνται ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται µε την άσκηση
των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και ιδίως τα παρακάτω:
α) το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Ερ-

γαζοµένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.),
β) το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών

(ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).
4. Είναι δυνατόν µέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να καταρτί-

ζονται και να τροποποιούνται συµβάσεις εργασίας. Η κα-
τάρτιση σύµβασης εργασίας µέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υ-
ποκαθιστά τον έγγραφο τύπο.

5. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καταχωρίζεται υποχρεωτικά η α-
ναγωγή των αµοιβών, µισθών ή ηµεροµισθίων σε αµοιβή
ανά ώρα εργασίας.

6. Για τον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. υποβάλλονται από τις
οντότητες στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σε ψηφιακή µορφή, στοι-
χεία σχετικά µε: α) εργαζόµενους που απασχολούνται
στην οντότητα µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, β) στοι-
χεία σχετικά µε πρόσωπα των οποίων η απασχόληση εξο-
µοιώνεται µε έµµισθη σχέση εργασίας για τον σκοπό υπο-
λογισµού των Ε.Μ.Ε., γ) στοιχεία σχετικά µε λοιπές κατη-
γορίες απασχολούµενων στην οντότητα που συνυπολογί-
ζονται στις Ε.Μ.Ε..

7. Από την 1η.1.2023 τα στοιχεία που απαιτούνται για
τον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑ-
ΝΗ ΙΙ. Για τον σκοπό αυτόν, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ διαλειτουρ-
γεί µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατι-
κών Ενισχύσεων και το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Στοιχεία σχετικά µε τον υπολογισµό των Ε.Μ.Ε. δύνα-
νται να παρέχονται: α) στις οντότητες κατόπιν αίτησής
τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τις Ε.Μ.Ε. που τις αφορούν,
β) σε δηµόσιους φορείς, προς έλεγχο ή επαλήθευση
Ε.Μ.Ε. που αφορούν µία ή περισσότερες οντότητες.»

2. Στο άρθρο 79 του ν. 4808/2021, περί εξουσιοδοτικών
διατάξεων, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων καθορίζονται οι µορφές απασχόλησης που
προσµετρώνται για τον υπολογισµό των Ετήσιων Μονά-
δων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), οι προϋποθέσεις και διαδικασίες
πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επεξεργασίας και εξαγω-
γής δεδοµένων Ε.Μ.Ε. και έκδοσης σχετικών βεβαιώσε-
ων, το όργανο και η διαδικασία ενστάσεων σχετικά µε βε-
βαιώσεις υπολογισµού των Ε.Μ.Ε., καθώς και κάθε σχετι-
κό θέµα.»

Άρθρο 46
Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφο-
ριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ II», πριν την έναρξή της, το πρό-
γραµµα της ηµερήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας
και του τεχνικού ασφαλείας, καταχωρίζοντας τις ώρες έ-
ναρξης και λήξης της απασχόλησης αυτής, τηρουµένων
των σχετικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια στην
εργασία. Η τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου
ελέγχεται µέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρ-
θρου 74 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101). Aν ο εργοδότης δεν
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση, εφαρµόζονται τα άρθρα
71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α΄ 84). 

Άρθρο 47
Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση 

στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό 
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)

1. Απαγορεύεται κάθε µορφής διάκριση, άµεση ή έµµε-
ση, όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και παραµονής
στη µισθωτή ή µη απασχόληση ή γενικά στην επαγγελµα-
τική ζωή, που σχετίζονται µε την ιδιότητα ενός ατόµου ως
οροθετικού στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(Human Immunodeficiency Virus-HIV), καθώς και η διερεύ-
νηση αυτής της ιδιότητας από τον εργοδότη πριν ή µετά
την πρόσληψη ή τη σύναψη σύµβασης. Από την παραπά-
νω απαγόρευση εξαιρούνται επαγγέλµατα στα οποία, µε
ειδικές διατάξεις, επιβάλλεται η διερεύνηση της παραπά-
νω ιδιότητας για ιατρικούς λόγους. 

2. Απαγορεύεται κάθε µορφής διάκριση, άµεση ή έµµε-
ση, όσον αφορά στους όρους, τις συνθήκες απασχόλησης
και εργασίας, τις προαγωγές, καθώς και τον σχεδιασµό
και την εφαρµογή συστηµάτων αξιολόγησης προσωπικού,
που σχετίζονται µε την ιδιότητα ενός ατόµου ως οροθετι-
κού στον HIV.

3. Σε σχέση µε τα άτοµα που είναι οροθετικά στον HIV
εφαρµόζεται αναλογικά το Κεφάλαιο Γ΄ του ν. 4443/2016
(Α΄ 232). 

Άρθρο 48
Έκτακτα και επείγοντα µέτρα για την προστασία 

των θέσεων εργασίας στις περιοχές 
της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν 
από τις πληµµύρες της 15ης.10.2022

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, α-
νεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ανήκουν στα δι-
οικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου
και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από
τις πληµµύρες της 15ης.10.2022, οι οποίες υπέστησαν υ-
λικές ζηµιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οι-
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κεία Περιφερειακή Ενότητα, µπορούν να θέτουν σε ανα-
στολή τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των
εργαζοµένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τη
14η.10.2022, µέχρι την αποκατάσταση των ζηµιών που έ-
χουν προκληθεί ένεκα του καιρικού φαινοµένου, από την
15η.10.2022 και πάντως όχι πέραν των τριών (3) µηνών.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται
να µην προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία
των συµβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστηµα για το
οποίο θέτουν τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων
τους σε αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1. Αν προβούν
σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία συµβάσεων εργα-
σίας, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται
µετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβά-
σεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν
τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος σύµ-
βασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της αναστολής. 

4. Οι εργαζόµενοι, των οποίων η σύµβαση εργασίας τε-
λεί σε αναστολή, σύµφωνα µε την παρ. 1, είναι δικαιούχοι
έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης ειδι-
κού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Η
αποζηµίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε πεντακόσια
τριάντα τέσσερα (534) ευρώ ανά µήνα, που αντιστοιχεί σε
τριάντα (30) ηµέρες, κατ’ αναλογία των ηµερών διάρκειας
της αναστολής των συµβάσεων εργασίας τους, καθώς και
αναλογίας επιδοµάτων εορτών. Στους εργαζόµενους των
οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, πα-
ρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Οι ασφαλιστικές ει-
σφορές για το χρονικό διάστηµα αναστολής της σύµβα-
σης εργασίας, καθώς και των επιδοµάτων εορτών που α-
ντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα αυτό, υπολογίζονται επί
του ονοµαστικού τους µισθού. Οι Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις των εργαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις ερ-
γασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργο-
δότη.

5. Οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ.
1, των οποίων η σύµβαση εργασίας έχει λυθεί µε καταγ-
γελία κατά το χρονικό διάστηµα από την 15η.10.2022 µέ-
χρι και τη δηµοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαιού-
χοι της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, ως αποζηµίωσης
ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ηµερο-
µηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό
διάστηµα όχι πέραν των τριών (3) µηνών. Η αποζηµίωση
ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά µήνα, ποσό που αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) ηµέρες, εφόσον δεν έχουν σύµβα-
ση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλον εργοδότη ή δεν λαµ-
βάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δηµόσια Υπη-
ρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Στους εργαζόµενους του
πρώτου εδαφίου παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη
επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534)
ευρώ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Η αποζηµίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη, α-
νεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-

τος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), δεν δεσµεύεται και δεν συµ-
ψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοί-
κηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρει-
ες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

7. Η δαπάνη για την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, την α-
σφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων των παρ. 4 και 5,
καθώς και την αναλογία επιδοµάτων εορτών και την α-
σφαλιστική κάλυψη αυτής των εργαζοµένων της παρ. 4,
καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

8. Οι συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων της παρ. 1
αναστέλλονται και οι εργαζόµενοι δικαιούνται να λάβουν
την αποζηµίωση ειδικού σκοπού µετά από την υποβολή α-
πό τον εργοδότη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στην ο-
ποία δηλώνονται οι εργαζόµενοι, των οποίων οι συµβά-
σεις εργασίας τελούν σε αναστολή, στο Πληροφοριακό
Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων.

9. Για τη λήψη της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, οι δι-
καιούχοι εργαζόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, η ο-
ποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ειδικού µηχανι-
σµού στήριξης των εργαζοµένων (supportemployees.ser-
vices.gov.gr) της Γενικής Γραµµατείας Εργασιακών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184).
Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρ-

µα απαιτείται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη
χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµα-
τείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε
το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων συµπεριλαµβά-

νονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία
αντλούνται αυτόµατα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία
του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασµού ΙΒΑΝ, τα
οποία διασταυρώνονται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 11 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), µέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφο-
ριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικά για την περίπτωση των
εργαζοµένων της παρ. 4, στην υπεύθυνη δήλωση των δι-
καιούχων συµπεριλαµβάνεται και ο αριθµός πρωτοκόλλου
καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Άρθρο 49
Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

1. Προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήµα της περ.
ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), οι ο-
ποίες καταβλήθηκαν αχρεωστήτως µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, δεν καταλογίζονται στους λήπτες
και δεν αναζητούνται, αν έχουν ήδη καταλογισθεί από τον
Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι διαδικασίες καταλο-
γισµού και αναζήτησης εκκινούν ή κινούνται, αν διακόπη-
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καν σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, αν διαπιστωθεί ότι η
καταβολή της παροχής οφείλεται σε πράξεις ή παραλεί-
ψεις που αποδίδονται σε δόλο του δικαιούχου ή του νόµι-
µου εκπροσώπου του. 

2. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης ενηµερώνει αµελλητί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για την έκδοση
κάθε νέας σύνταξης.

Άρθρο 50
Συµψηφισµός, παραγραφή και ρύθµιση αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισµό Προνοιακών
Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 

Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 4520/2018

Στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), περί της ανά-
κτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τον
Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται
σε ειδικές και όχι σε γενικές διατάξεις για την ανάκτηση
αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, β) στην παρ. 1 ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το πρώτο ε-
δάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε προνοιακές
παροχές σε χρήµα και όχι γενικώς σε προνοιακές παρο-
χές, να προβλέπεται ότι η άτοκη επιστροφή αχρεώστητων
καταβολών διενεργείται εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις, ο
αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εβδοµή-
ντα δύο (72), και να προβλέπεται ότι ο συµψηφισµός διε-
νεργείται µε οποιαδήποτε προνοιακή παροχή σε χρήµα
που καταβάλλεται στον οφειλέτη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., και
όχι µε το σύνολο των χορηγούµενων παροχών, ββ) το
δεύτερο εδάφιο καταργείται, και βγ) προστίθενται νέα,
δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο, όγδοο, έ-
νατο και δέκατο, εδάφια, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2
τροποποιείται, ώστε το ύψος της µηνιαίας δόσης που κα-
ταβάλλεται σε περίπτωση συµψηφισµού να ανέρχεται στο
ένα έκτο (1/6), και όχι στο ένα πέµπτο (1/5) του µεικτού
µηνιαίου ποσού των παροχών, δ) το πρώτο εδάφιο της
παρ. 5 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε λογαριασµό
πληρωµών, και όχι σε τραπεζικό λογαριασµό, ε) η παρ. 6
τροποποιείται, ώστε να µην αναζητείται το ποσό των πα-
ροχών που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, αν αυτό είναι µι-
κρότερο από εκατό (100), και όχι µικρότερο από είκοσι
(20), ευρώ, και το άρθρο 45 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 45
Ειδικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως 
καταβληθεισών παροχών - παραγραφή - απόδοση 
παροχών στους κληρονόµους και έξοδα κηδείας

1. Κάθε προνοιακή παροχή σε χρήµα, επίδοµα, οικονο-
µική ενίσχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστή-
τως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., καταλογίζεται στους λαβόντες
και επιστρέφεται άτοκα, εφάπαξ ή σε µηνιαίες δόσεις, ο
αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εβδοµή-
ντα δύο (72), ή συµψηφίζεται µε οποιαδήποτε προνοιακή
παροχή σε χρήµα που καταβάλλεται στον οφειλέτη από
τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Ο καταλογισµός των αχρεωστήτως κατα-
βληθεισών προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου
δεν δύναται να ανατρέχει σε χρονικό διάστηµα πέραν της
πενταετίας από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης.
Το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζεται αυτεπαγγέλτως και σε
εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής ή ενδικοφα-
νούς διαδικασίας υποθέσεις καταλογισµού. Από την ε-

φαρµογή του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου εξαιρού-
νται προνοιακές παροχές του πρώτου εδαφίου που κατα-
βλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω πλάνης του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως
προς την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησής τους
και η πλάνη αυτή προκλήθηκε µε δόλο του λήπτη τους.
Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωµα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. να εκ-
δώσει πράξη καταλογισµού υπόκειται σε δεκαετή παρα-
γραφή. Η εκτέλεση των καταλογιστικών πράξεων για την
είσπραξη των οφειλών του πρώτου εδαφίου αναστέλλε-
ται µε την καταβολή της πρώτης δόσης και υπό την προϋ-
πόθεση ότι οι εντεύθεν οφειλόµενες δόσεις δεν καθίστα-
νται ληξιπρόθεσµες. Αν εντός έξι (6) µηνών από την κοι-
νοποίηση της καταλογιστικής πράξης, η οποία εκδίδεται
µετά από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
του τελευταίου εδαφίου, η οφειλή από αχρεώστητη κατα-
βολή δεν υπαχθεί σε ρύθµιση για την εξόφλησή της µέσω
δόσεων ή δεν εξοφληθεί εφάπαξ, τα αχρεωστήτως κατα-
βληθέντα ποσά αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022,
Α΄ 190). Για τις καταλογιστικές πράξεις που βρίσκονται σε
ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης
του τελευταίου εδαφίου και για τις οποίες δεν έχει ολο-
κληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης, η προθεσµία των έξι (6)
µηνών για την υπαγωγή των οφειλών από αχρεώστητη
καταβολή σε ρύθµιση ή για την εφάπαξ εξόφλησή τους,
κινείται από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφα-
σης. Κατά τη διάρκεια της εξάµηνης προθεσµίας του έ-
βδοµου και του όγδοου εδαφίου κάθε διαδικασία εκτέλε-
σης αναστέλλεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθ-
µίζονται η διαδικασία υπαγωγής οφειλών σε ρύθµιση µηνι-
αίων δόσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διατήρη-
ση και την απώλεια του σχετικού δικαιώµατος, ο αριθµός
των δόσεων σε συνάρτηση µε το ύψος της οφειλής, το ε-
λάχιστο ποσό κάθε δόσης, το οποίο δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των είκοσι (20) ευρώ, και κάθε άλλο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.

2. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται σε µηνιαίες δό-
σεις, το ύψος καθεµιάς από τις οποίες δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ένα έκτο (1/6) του µεικτού µηνιαίου ποσού
των παροχών ή εφάπαξ στην περίπτωση αναδροµικά χο-
ρηγούµενων παροχών. Αν το δικαιούµενο µεικτό µηνιαίο
ποσό των παροχών είναι µικρότερο των πενήντα (50) ευ-
ρώ, παρακρατείται πλήρως µέχρι την εξόφληση της οφει-
λής.

3. Για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών εκδίδεται απόφαση καταλογισµού από τον Προϊ-
στάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Α., στην
οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη,
η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφα-
σης, ο αύξων αριθµός αυτής, τα έγγραφα στοιχεία τα ο-
ποία λήφθηκαν υπόψη, η αιτιολογία έκδοσης, το οφειλό-
µενο ποσό, η χρονική περίοδος µέσα στην οποία εισπρά-
χθηκε αχρεωστήτως το καταλογιστέο ποσό, καθώς επί-
σης ο τρόπος επιστροφής του. Κατά της καταλογιστικής
απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών πα-
ροχών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον οφειλέ-
τη, σύµφωνα µε το άρθρο 46. H προθεσµία για την άσκηση
προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εί-
σπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών µέσω
συµψηφισµού.

4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι αχρεωστή-
τως καταβληθείσες σε αυτόν παροχές αναζητούνται από
τους νόµιµους κληρονόµους του ή συµψηφίζονται µε ο-
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φειλόµενες στο θανόντα και στους νόµιµους κληρονό-
µους του αναδροµικές παροχές. Αν το δικαιούµενο ποσό
δεν επαρκεί για την εξόφληση της οφειλής, το ποσό που
υπολείπεται, αναζητείται από τους δικαιούχους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά την κληρονοµική
τους µερίδα.

5. Αν στον λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου πα-
ροχών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. υπάρχει συνδικαιούχος και α-
ναληφθούν ποσά που πιστώθηκαν αχρεωστήτως στο λο-
γαριασµό µετά το θάνατο του δικαιούχου, τα αχρεωστή-
τως καταβληθέντα ποσά, όταν το υπόλοιπο του κοινού λο-
γαριασµού δεν αρκεί για την επιστροφή τους, µπορεί να
αναζητούνται και από τους συνδικαιούχους του κοινού
λογαριασµού. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του
ν. 2703/1999 (Α΄ 72), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), εφαρµό-
ζεται και για τον Ο.Π.Ε.Κ.Α..

6. Αν το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεω-
στήτως είναι µικρότερο από εκατό (100) ευρώ, δεν αναζη-
τείται.

7. Οποιαδήποτε προνοιακή παροχή, επίδοµα, σύνταξη ή
οικονοµική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Α. και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο, κα-
ταβάλλεται στους νόµιµους κληρονόµους αυτού, ύστερα
από αίτηση και προσκόµιση των αναγκαίων για την από-
δειξη της κληρονοµικής τους ιδιότητας δικαιολογητικών.
Τα οφειλόµενα ποσά καταβάλλονται, χωρίς ευθύνη του
Ο.Π.Ε.Κ.Α. έναντι άλλων δικαιούχων, οι οποίοι µπορεί να
στραφούν µόνο κατά των λαβόντων.

8. Σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του
ν. 1296/1982, καταβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στον επι-
µεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κη-
δείας, µέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Ο.Π.Ε.Κ.Α., καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία
καταβολής των εξόδων κηδείας, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Εκκρεµείς, κατά το χρόνο έκδοσης της α-
νωτέρω απόφασης, αιτήσεις καταβολής εξόδων κηδείας
για αποβιώσαντες ανασφάλιστους υπερήλικες του
ν. 1296/1982 εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις της από-
φασης αυτής.

9. Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην
παρ. 6 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, τα αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε δικαιούχους του
ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012 αναζητούνται.»

Άρθρο 51
Πιλοτικό Πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για
την Αποϊδρυµατοποίηση, θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραµµα
Πρώιµης Παρέµβασης για παιδιά ηλικίας µηδέν (0) έως έξι
(6) ετών µε αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή δια-
ταραχή ή µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισής αυτών, µε-
ταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, διαταραχές αυ-
τιστικού φάσµατος (Δ.Α.Φ.), σύνδροµο Down, νοητική α-
ναπηρία, προβλήµατα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου
ή οµιλίας και κινητικές δυσκολίες, καθώς και τις οικογέ-
νειές τους, για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυ-
ξης του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας, την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης του παιδιού και της οι-
κογένειας και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους. 

2. Οι υπηρεσίες Πρώιµης Παρέµβασης συνιστούν πλέγ-

µα εξατοµικευµένων υπηρεσιών που παρέχονται µε βάση
την οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέµβαση, για
την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιορισµών σε
παιδιά που εµφανίζουν ή µπορεί να εµφανίσουν αναπτυ-
ξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία και την προώθηση των δυ-
νατοτήτων των παιδιών αυτών και της γενικής οικογενεια-
κής ευηµερίας. 

3. Επιλέξιµοι ωφελούµενοι του πιλοτικού προγράµµα-
τος Πρώιµης Παρέµβασης είναι παιδιά ηλικίας µηδέν (0) έ-
ως έξι (6) ετών, µε διαπιστωµένη αναπηρία ή αναπτυξιακή
καθυστέρηση ή διαταραχή ή µε αυξηµένη πιθανότητα εµ-
φάνισης αυτών, σύµφωνα µε την παρ. 1. 

4. Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους
παρέχονται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος
Πρώιµης Παρέµβασης από διεπιστηµονική οµάδα, στη βά-
ση εξατοµικευµένου σχεδίου παρέµβασης, λαµβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, κατά
προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού εξαι-
ρουµένων όλων των δοµών αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις ηλικίες από τεσσά-
ρων (4) έως έξι (6) ετών, και εστιάζοντας στις καθηµερι-
νές επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες στο σπίτι και
στην κοινότητα, µε την ενεργό συµµετοχή και διαρκή υπο-
στήριξη και συµβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας. 

5. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν, ιδίως, τη συµ-
βουλευτική υποστήριξη, ενδυνάµωση και καθοδήγηση της
οικογένειας, καθώς και τη σύνταξη εξατοµικευµένου σχε-
δίου παρέµβασης για το παιδί και την οικογένεια, που πε-
ριλαµβάνει υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευ-
ση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηµατική γλώσσα
και στην κινητικότητα, συµβουλευτική υποστήριξη στην
οικοδόµηση προσβάσιµου περιβάλλοντος στο σπίτι και
διασύνδεση µε άλλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υ-
πηρεσίες που παρέχονται στο παιδί. Η διεπιστηµονική ο-
µάδα που σχεδιάζει και παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες
διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εξειδικευµένες ανάγκες
κάθε παιδιού και οικογένειας και µπορεί να αποτελείται,
ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς
λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογο-
θεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας. 

6. Για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών το
πιλοτικό πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης εφαρµόζεται
παράλληλα και διασυνδέεται µε το πρόγραµµα πρώιµης
εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέµβασης που παρέ-
χεται σε µαθητές και στην οικογένειά τους, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 229 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και
τον ν. 3699/2008 (Α΄ 199). Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας
και Θρησκευµάτων συγκροτείται Οµάδα Κοινής Παρακο-
λούθησης, η οποία παρακολουθεί την παράλληλη εφαρµο-
γή των Προγραµµάτων Πρώιµης Παρέµβασης του πρώτου
εδαφίου και δύναται να υποβάλει εισηγήσεις µε γνώµονα
τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα
παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αξιολόγηση ειδικών εκ-
παιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών από τους φο-
ρείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του άρ-
θρου 4 του ν. 3699/2008 δεν υποκαθιστά τη διάγνωση της
παρ. 3 και δεν καθιστά τα παιδιά επιλέξιµα για το πιλοτικό
πρόγραµµα. 

7. Η συµµετοχή στο πιλοτικό πρόγραµµα Πρώιµης Πα-
ρέµβασης δεν αποστερεί τον ωφελούµενο από την από-
λαυση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή ωφελήµατος απονέ-
µεται σύµφωνα µε τον νόµο σε αυτόν και, ενδεικτικώς, τις
παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κα-
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νονισµού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία αριθµ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπλη-
ρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, Β΄ 4898) και
τις προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία
που χορηγεί ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

8. Το πιλοτικό Πρόγραµµα Πρώιµης Παρέµβασης υλο-
ποιείται εντός επιλεγµένων γεωγραφικών περιοχών της
χώρας. Το πιλοτικό πρόγραµµα εκκινεί το 2023 και η διάρ-
κειά του προσδιορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

9. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρι-
σης του πιλοτικού προγράµµατος Πρώιµης Παρέµβασης
ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυ-
τοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

10. Το πιλοτικό πρόγραµµα µπορεί να λαµβάνει τη µορ-
φή κάλυψης της αξίας συµµετοχής µέσω απόδοσης αξιών
τοποθέτησης υπέρ των ωφελούµενων προσώπων.

11. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράµµατος βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. µετα-
βιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του
προγράµµατος.

12. Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράµ-
µατος, η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στον Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στοι-
χεία, καταγραφέντα προβλήµατα, εξαχθέντα συµπερά-
σµατα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού
προγράµµατος, υπό τη µορφή Έκθεσης Αξιολόγησης Απο-
τελεσµάτων. Για τον σκοπό αυτόν οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Πρώιµης Παρέµβασης της παρ. 1 του άρθρου 53 υποβάλ-
λουν τεκµηριωµένες αναφορές για την παροχή των υπη-
ρεσιών αυτών στον Γενικό Γραµµατέα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας. Η Έκθεση Α-
ξιολόγησης Αποτελεσµάτων τίθεται υπόψη του Γενικού
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μετά α-
πό την αξιολόγηση δύναται να ακολουθήσει η καθολική ε-
φαρµογή Προγράµµατος Πρώιµης Παρέµβασης σε ολό-
κληρη τη χώρα.

Άρθρο 52
Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιµης 
Παρέµβασης - Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης 

Αιτήσεων για την υλοποίηση 
του πιλοτικού προγράµµατος

1. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρε-
σιών Πρώιµης Παρέµβασης, το οποίο τηρείται στην Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης της Φτώχειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την
εγγραφή των παρόχων στο µητρώο απαιτείται η προηγού-
µενη παρακολούθηση, από µέρος του προσωπικού τους,
εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικά µε το οικογενειοκε-
ντρικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβα-
σης το οποίο παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. To µητρώο αντλεί στοιχεία και
συνδέεται µε τα υφιστάµενα µητρώα νοµικών προσώπων
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και του Γενι-

κού Εµπορικού Μητρώου µέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. συστήνεται και λειτουργεί πληροφο-
ριακό σύστηµα για τη διαχείριση των αιτήσεων των ενδια-
φερόµενων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρε-
σιών Πρώιµης Παρέµβασης της παρ. 1, των αιτηµάτων λή-
ψης των υπηρεσιών, καθώς και των πληρωµών για την πα-
ροχή των υπηρεσιών. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα
είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και διασυνδέεται µε άλ-
λα πληροφοριακά συστήµατα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δηµόσιου τοµέα, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Υπεύθυ-
νος επεξεργασίας των δεδοµένων του πληροφοριακού
συστήµατος ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Οι διαδικασίες ένταξης
στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης
παρέχονται ως ψηφιακή υπηρεσία από τις ψηφιακές πύ-
λες gov.gr και eugo.gov.gr.

Άρθρο 53
Πιλοτικό Πρόγραµµα επιχορήγησης 
παρεµβάσεων προσβασιµότητας

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
υλοποιεί πιλοτικό πρόγραµµα επιχορήγησης παρεµβάσε-
ων για την προσβασιµότητα των χώρων µόνιµης κατοικίας
και εργασίας ατόµων µε αναπηρία. Οι διαδικασίες υποβο-
λής αιτηµάτων επιχορήγησης παρέχονται ως ψηφιακή υ-
πηρεσία από την ψηφιακή πύλη gov.gr.

2. Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άτοµα µε ανα-
πηρία, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μη-
τρώο Ατόµων µε Αναπηρία του άρθρου 105 του
ν. 4961/2022 (Α΄ 146). Το πρόγραµµα υλοποιείται στο σύ-
νολο των περιφερειών της χώρας.

3. Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράµ-
µατος η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στον Υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτικά στοι-
χεία, καταγραφέντα προβλήµατα, εξαχθέντα συµπερά-
σµατα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού
προγράµµατος, υπό τη µορφή Έκθεσης Αξιολόγησης Απο-
τελεσµάτων. Μετά από την αξιολόγηση ακολουθεί η καθο-
λική εφαρµογή του προγράµµατος σε ολόκληρη τη χώρα.

4. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράµµατος βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης
του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης, στην οποία µεταβιβάζονται οι ανα-
γκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος.

Άρθρο 54
Καταβολή αµοιβής επαγγελµατιών αναδόχων 
από τον Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσθήκη περ. ηβ) 
στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, προσθήκη
περ. στ) στην παρ. 2 και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 

του άρθρου 21 του ν. 4520/2018

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30),
περί των παροχών και υπηρεσιών του Οργανισµού Προ-
νοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.), µετά από την περ. ηα) προστίθεται περ. ηβ)
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και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:
α) το επίδοµα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018

(Α΄ 5),
β) το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλι-

στους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη

χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας
σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύµφω-
να µε τον ν. 1296/1982 (Α΄ 128), τον  ν. 4093/2012
(Α΄ 222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και
το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος,
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασµού Αγροτι-

κής Εστίας, σύµφωνα µε τον ν. 3050/2002,
ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτο-

µα µε αναπηρία:
αα) επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγι-

κούς και ακρωτηριασµένους [(ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149),
ν. 162/1973 (Α΄ 227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α΄ 36),
άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213)],
ββ) διατροφικό επίδοµα σε νεφροπαθείς, µεταµοσχευ-

µένους πνευµόνων και µυελού των οστών, καθώς και σε
αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, µεταµοσχευµέ-
νους καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 421/1937 (Α΄ 2), άρθρο 22
του ν. 2646/1998)],
γγ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά αναπηρία

(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
δδ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε βαριά νοητική υστέ-

ρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998),
εε) οικονοµική ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγικών

και ακρωτηριασµένων ανασφάλιστων και ασφαλισµένων
του Δηµοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/1982, άρ-
θρο 22 του ν. 2646/1998, κοινή απόφαση 115750/3006/
10.9.1981 των Υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών Υ-
πηρεσιών (Β΄ 572)],
στστ) ενίσχυση ατόµων µε συγγενή αιµολυτική αναιµία

(µεσογειακή δρεπανοκυτταρική µικροδρεπανοκυτταρική
κ.λπ.) ή συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία
κ.λπ.), Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS)
(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ζζ) οικονοµική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόµων

(ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),
ηη) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε αναπηρία όρασης

[άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 (Α΄ 212), ν.δ. 57/1973, ν.δ.
162/1973, ν. 958/1979 (Α΄ 191), άρθρο 22 του
ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69)],
θθ) οικονοµική ενίσχυση ατόµων µε εγκεφαλική παρά-

λυση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998),
ιι) εισοδηµατική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευµέ-

νων χανσενικών και µελών των οικογενειών τους [ν.δ.
57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 (Α΄ 60),
άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
στ) προνοιακές παροχές, οικονοµικές και εισοδηµατικές

ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονοµική
στήριξη ενίσχυση ειδικών και ευπαθών οµάδων, ιδίως:
αα) το Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής σε ανασφάλι-

στους υπερήλικες [ν. 162/1973, άρθρο 22 του
ν. 2646/1998, κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Γ3/2435/1987 (Β΄ 435)],
ββ) την εισοδηµατική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών

Μειονεκτικών Περιοχών [άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (Α΄

110), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],
γγ) την Κάρτα µετακίνησης Πολυτέκνων [άρθρο 10 του

ν. 2963/2001 (Α΄ 268), άρθρο 17 παρ. 10 του ν. 3534/2007
(Α΄ 40)],
ζ) το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης [άρθρο 235 του

ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236)],
η) προγράµµατα και δράσεις προνοιακής πολιτικής του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που
του ανατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 116 του
ν. 4488/2017 (Α΄ 137),
ηα) την υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτοµα µε Α-
ναπηρία»,
ηβ) τη µηνιαία αµοιβή των επαγγελµατιών αναδόχων του
άρθρου 16 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85),
θ) η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους µονα-

χούς και µοναχές που είναι εγγεγραµµένοι στα µοναχο-
λόγια Ιερών Μονών ή Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκα-
ταβιούν στις Ιερές Μονές ή τα εξαρτήµατα αυτών και δεν
συνταξιοδοτούνται από Φορέα ηµεδαπής, πλην
Ο.Π.Ε.Κ.Α., ή αλλοδαπής. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και
στους Έλληνες το γένος, κληρικούς και µοναχούς των
Πατριαρχείων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, κα-
θώς και µοναχούς της Ιεράς Μονής Σινά,
ι) κάθε άλλη παροχή που χορηγείται, σύµφωνα µε ειδι-

κότερες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και δεν έχει
καταργηθεί µέχρι σήµερα,
ια) µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων ή µε κοινή απόφαση του ανωτέρω και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να ανα-
τίθενται στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η υλοποίηση ή η διαχείριση κάθε
άλλου προνοιακού προγράµµατος ή οικονοµικής ενίσχυ-
σης κοινωνικής πολιτικής.»

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4520/2018, περί της διάρθρωσης,
των επιχειρησιακών στόχων και των αρµοδιοτήτων της Δι-
εύθυνσης Οικογενειακών Επιδοµάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2,
διορθώνεται παρόραµα στην περ. ζ) και προστίθεται περ.
ι), β) στην περ. β) της παρ. 3 προστίθεται υποπερ. ιστιστ),
και το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21
Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων

1. Η Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδοµάτων διαρθρώνε-
ται στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών.
β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οι-

κογενειών.
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα-

βολών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικογενεια-

κών Επιδοµάτων είναι οι εξής:
α) η παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος του

έργου των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτή µε
στόχο την αποτελεσµατική και αποδοτική τους λειτουρ-
γία, καθώς και η συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις άλ-
λες υπηρεσίες του Οργανισµού για θέµατα οικογενειακών
επιδοµάτων,
β) η εποπτεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή της

πολιτικής και η εν γένει διαχείριση όλων των θεµάτων
στον τοµέα των οικογενειακών επιδοµάτων,
γ) ο συντονισµός των ενεργειών και διαδικασιών και η

επίλυση αµφισβητήσεων για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας
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της Διεύθυνσης που ανακύπτουν από την συνδυασµένη ε-
φαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε το ενωσιακό συντο-
νιστικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας και τις Διµερείς Συµ-
βάσεις,
δ) ο συντονισµός των ενεργειών και των διαδικασιών

για την προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε άλλες
αρχές, φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και χω-
ρών του εξωτερικού,
ε) η εισήγηση προς τη Διοίκηση για τη σύνταξη οδηγιών

και εγκυκλίων, καθώς και η επίλυση αµφισβητήσεων κατά
την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας,
στ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων κατα-

βολής της παροχής, καθώς και η παρακολούθηση των
σχετικών µεταβολών,
ζ) η παρακολούθηση της νοµοθεσίας, καθώς και της νο-

µολογίας των δικαστηρίων επί θεµάτων οικογενειακών ε-
πιδοµάτων και η εισήγηση για την τροποποίηση της νοµο-
θεσίας και των σχετικών κανονιστικών διατάξεων,
η) ο συντονισµός των εργασιών για όλα τα θέµατα που

ανακύπτουν από τις σχέσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Α. µε την Ε.Ε.
και τους αρµόδιους φορείς των κρατών-µελών, καθώς και
για θέµατα επαφών και σχέσεων µε τους εν λόγω φορείς,
θ) η ενηµέρωση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση

των δεδοµένων, στοιχείων και πληροφοριών του ηλεκτρο-
νικού Μητρώου δικαιούχων,
ι) η καταβολή της αµοιβής των επαγγελµατιών αναδό-

χων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85).
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επι-

δοµάτων κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ε-
ξής:
α) Τµήµα χορήγησης οικογενειακών παροχών.
αα) Η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων για τη χορήγη-
ση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, διακοπή, επανα-
χορήγηση των οικογενειακών παροχών, καθώς και η έκδο-
ση απορριπτικών αποφάσεων,
ββ) η µέριµνα για την κοινοποίηση στους ενδιαφερόµε-

νους των αποφάσεων-πράξεων της υποπερίπτωσης αα΄,
καθώς και η µέριµνα για την εκτέλεσή τους σε συνεργα-
σία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες,
γγ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των α-

νωτέρω αποφάσεων-πράξεων,
δδ) η αναζήτηση, ανταλλαγή και διασταύρωση, από και

µε άλλους φορείς και οργανισµούς του εσωτερικού και
του εξωτερικού, µε συµβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, σύµ-
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε την επιφύλαξη των
διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδοµέ-
νων όλων των στοιχείων, δεδοµένων, εγγράφων και πλη-
ροφοριών για την προσωπική, εισοδηµατική, περιουσιακή
και ασφαλιστική κατάσταση των επιδοµατούχων και τις
τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει, µε σκοπό τη δια-
σφάλιση της νοµιµότητας και την καταπολέµηση της απά-
της και του σφάλµατος, για τη συνέχιση καταβολής των
παροχών,
εε) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη

συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η
παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους,
στστ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων

για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για
την επίλυση αµφισβητήσεων,
ζζ) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθε-

ώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλι-
ση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών,
ηη) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γέ-

νει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κα-
τασταλτικών ελέγχων,
θθ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πληρο-

φορικής για την ψηφιοποίηση µηχανοργάνωση, τον εκ-
συγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδι-
κασιών διαχείρισης των αιτήσεων, απονοµής των παρο-
χών,
ιι) η προώθηση της διοικητικής συνεργασίας µε τις αρ-

µόδιες αρχές, τους φορείς και οργανισµούς κρατών µε-
λών της Ε.Ε., καθώς και χωρών µε τις οποίες έχει συνα-
φθεί διµερής σύµβαση και η διαχείριση και η εκτέλεση
των διαδικαστικών ενεργειών και πράξεων για την αντιµε-
τώπιση όλων των θεµάτων που µπορεί να ανακύπτουν α-
πό τη συνδυασµένη εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας µε
τις σχετικές διατάξεις του συντονιστικού ενωσιακού δι-
καίου κοινωνικής ασφάλειας και των Διµερών Συµβάσεων,
ιαια) η διεκπεραίωση των εκκρεµών αιτήσεων και η επι-

µέλεια της λειτουργίας και των συνεδριάσεων της Επιτρο-
πής Εκδικάσεως Ενστάσεων επί υποθέσεων που αφορούν
τα καταργηθέντα από 1.11.2012 οικογενειακά επιδόµατα
[επίδοµα τρίτου παιδιού, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µη-
τέρας και εφάπαξ παροχή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ] και
τα καταργηθέντα από 1.1.2013 οικογενειακά επιδόµατα
(πολυτεκνικό επίδοµα και επίδοµα τρίτεκνης οικογένειας),
µέχρι την περάτωσή τους,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι-

τούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα-

σης αποφάσεων του κατ΄ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρ-
µόδιου Οργάνου εξέτασης ενστάσεων, των οποίων αµφι-
σβητείται η νοµιµότητα.
β) Τµήµα χορήγησης παροχών κοινωνικής στήριξης οι-

κογενειών:
αα) Η µέριµνα, η εκτέλεση όλων των διαδικαστικών ε-

νεργειών και η έκδοση των αποφάσεων-πράξεων για τη
διαχείριση προνοιακών παροχών και προγραµµάτων για
την ενίσχυση της οικογένειας,
ββ) η διαχείριση της εφάπαξ εισοδηµατικής ενίσχυσης

οικογενειών που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νοµο-
θεσία,
γγ) η επεξεργασία των αιτήσεων αρµοδιότητας της Κε-

ντρικής Υπηρεσίας και η έκδοση πράξεων, χορήγησης,
τροποποίησης, ανάκλησης, αναστολής, διακοπής, επανα-
χορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης οικογενει-
ών, καθώς και η έκδοση απορριπτικών αποφάσεων,
δδ) η µέριµνα για τη διαδικασία υποβολής των αιτηµά-

των χορήγησης των παροχών κοινωνικής στήριξης,
εε) η µέριµνα για την ορθή εκτέλεση των προαναφερό-

µενων αποφάσεων - πράξεων, σε συνεργασία µε τις συ-
ναρµόδιες υπηρεσίες, και την κοινοποίησή τους στους εν-
διαφεροµένους,
στστ) η τήρηση σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή των

ανωτέρω αποφάσεων - πράξεων,
ζζ) η µέριµνα για τη σύνταξη οδηγιών και εγκυκλίων για

την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και για
την επίλυση αµφισβητήσεων,
ηη) η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρµόδια για τη

συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, καθώς και η
παρακολούθηση και κατεύθυνσή τους,
θθ) η εισήγηση για τα κριτήρια καθορισµού και τα εν γέ-

νει χαρακτηριστικά του δείγµατος των προληπτικών ή κα-
τασταλτικών ελέγχων,
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ιι) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επιθε-
ώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφάλι-
ση της νοµιµότητας χορήγησης των παροχών,
ιαια) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη-

ροφορικής για την ψηφιοποίηση µηχανοργάνωση, τον εκ-
συγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδι-
κασιών διαχείρισης των αιτήσεων, απονοµής των παρο-
χών,
ιβιβ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι-

τούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιγιγ) η εισήγηση για την υποβολή αίτησης επανεξέτα-

σης αποφάσεων του κατ’ άρθρον 40 του π.δ. 78/1998 αρ-
µόδιου οργάνου, των οποίων αµφισβητείται η νοµιµότητα,
ιδιδ) Η υλοποίηση του προγράµµατος παροχής υπηρε-

σιών παρασκευής συσκευασίας και διανοµής ζεστών γευ-
µάτων (Σχολικά Γεύµατα) σε µαθητές, σύµφωνα µε την
Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 (Β΄ 1299) υπουργική από-
φαση.
ιειε) Η καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης αναδοχής

του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85).
ιστιστ) Η καταβολή της αµοιβής των επαγγελµατιών α-

ναδόχων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85).
γ) Τµήµα ελέγχων και διαχείρισης πληρωµών και µετα-

βολών:
αα) Η εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενερ-

γειών και η έκδοση κάθε αναγκαίας απόφασης πράξης για
την πληρωµή των παροχών και την πίστωση των λογαρια-
σµών των δικαιούχων,
ββ) ο έλεγχος και η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέ-

ρωση µε τις πάσης φύσεως µεταβολές, του ηλεκτρονικού
Μητρώου επιδοµατούχων,
γγ) η µέριµνα για την ανάκτηση των επιδοµάτων που πι-

στώθηκαν στους λογαριασµούς των ληπτών, λόγω ε-
σφαλµένης καταχώρισης των στοιχείων δικαιούχου,
δδ) η εισήγηση για την έκδοση καταλογιστικών αποφά-

σεων - πράξεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
και η κοινοποίησή τους στο Τµήµα Εσόδων και Είσπραξης
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών,
εε) η ανάπτυξη δράσεων για την είσπραξη αχρεωστή-

τως καταβληθέντων ποσών επιδοµάτων σε θανόντες δι-
καιούχους, από πιστωτικά ιδρύµατα και συνδικαιούχους,
στστ) η µέριµνα για την απογραφή των επιδοµατούχων,
ζζ) η εκτέλεση και παρακολούθηση συµψηφισµών και

παρακρατήσεων ποσών παροχών από κάθε αιτία, σε συ-
νεργασία µε κάθε εµπλεκόµενο φορέα,
ηη) η διενέργεια, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Επι-

θεώρησης και Ελέγχου, σχετικών ελέγχων για τη διασφά-
λιση της νοµιµότητας καταβολής των παροχών,
θθ) η διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών των αι-

τούντων, µε τους σχετικούς φακέλους, στην αρµόδια Δι-
εύθυνση Ενδικοφανών Προσφυγών,
ιι) η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων για κάθε νό-

µιµη χρήση, σχετικών µε τις αρµοδιότητες της Διεύθυν-
σης,
ιαια) η µέριµνα για τη δηµιουργία αρχείου βεβαιώσεων

των παροχών του ΟΠΕΚΑ για φορολογική χρήση και η η-
λεκτρονική υποβολή αυτών µέσω διαδικτύου, σε συνερ-
γασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές,
ιβιβ) η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες πλη-

ροφορικής για την ψηφιοποίηση µηχανοργάνωση, τον εκ-
συγχρονισµό και την ανάπτυξη των λειτουργιών και διαδι-
κασιών για την έκδοση των βεβαιώσεων της Διεύθυνσης,

ιγιγ) η εκτέλεση των διαδικαστικών ενεργειών και η έκ-
δοση όλων των αναγκαίων αποφάσεων-πράξεων για τη
διαχείριση των εκκρεµοτήτων που αφορούν τα καταργη-
θέντα µε την υποπαράγραφο ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 οικογενειακά επιδόµατα, τόσο
για τις υποθέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των
Περιφερειακών Διευθύνσεων.»

Άρθρο 55
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση 

άρθρου 15 ν. 4520/2018

Στο άρθρο 15 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), περί της διάρ-
θρωσης, των επιχειρησιακών στόχων και των αρµοδιοτή-
των της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του Οργα-
νισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιή-
σεις: α) στην παρ. 1: αα) η περ. α) τροποποιείται, ώστε το
Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου να µετονοµαστεί σε Τµήµα
Σχεδιασµού και Μεθοδολογίας Εσωτερικού Ελέγχου, και
αβ) η περ. β) τροποποιείται, ώστε το Τµήµα Εσωτερικού Ε-
λέγχου Δαπανών να µετονοµαστεί σε Τµήµα Εσωτερικού
Ελέγχου, β) στην παρ. 3: βα) οι περ. α) και β) αντικαθίστα-
νται, ββ) στην περ. γ): i) η υποπερ. αα) τροποποιείται, ώ-
στε να µην αναφέρεται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Δι-
ευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ii) η υποπερ. στστ) τροποποιεί-
ται, ώστε να αναφέρεται σε φαινόµενα παραβατικότητας,
και όχι παραβατικά φαινόµενα, iii) προστίθενται υποπερ.
ζζ), ηη), θθ), ιι), ιαια), ιβιβ), ιγιγ), ιδιδ) και ιειε), γ) προστί-
θενται παρ. 4, 5 και 6, και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 15
Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου

1. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνε-
ται στις παρακάτω οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Μεθοδολογίας Εσωτερικού Ε-

λέγχου.
β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου.
γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών.
2. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιθεώρησης

και Ελέγχου είναι:
α) η κατεύθυνση, παρακολούθηση, ο συντονισµός και ο

έλεγχος του έργου των οργανικών µονάδων που υπάγο-
νται σε αυτή,
β) η βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών του

Ο.Π.Ε.Κ.Α. µε την υλοποίηση και την αξιολόγηση αποτε-
λεσµάτων εσωτερικών ελέγχων, η άµεση αντιµετώπιση
φαινοµένων διαφθοράς και η εισήγηση για τη λήψη διορ-
θωτικών µέτρων ως προς την τήρηση της νοµιµότητας και
την καταπολέµηση πρακτικών κακοδιοίκησης,
γ) η µέριµνα για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των

χορηγούµενων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. παροχών και υπηρε-
σιών,
δ) ο σχεδιασµός για την εκπαίδευση και επιµόρφωση

των Ελεγκτών, η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµο-
γών υποστήριξης του έργου και η διαρκής προσπάθεια για
την βελτίωση µεθόδων και τον εντοπισµό παραβατικών
συµπεριφορών,
ε) η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διενεργηθέ-

ντων ελέγχων, η σχετική ενηµέρωση του Διοικητή για τα
αποτελέσµατα αυτών και η υποβολή εισήγησης για τη λή-
ψη διορθωτικών µέτρων για την καταπολέµηση πρακτικών
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κακοδιοίκησης και φαινοµένων διαφθοράς.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ε-

λέγχου κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
α) Τµήµα Σχεδιασµού και Μεθοδολογίας Εσωτερικού Ε-

λέγχου
αα) Η ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση της µεθοδολο-

γίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου, σύµφω-
να µε τα διεθνή πρότυπα.
ββ) Η µέριµνα για τη σύνταξη και αναθεώρηση του Κα-

νονισµού Λειτουργίας του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγ-
χου και η υποβολή αυτού προς έγκριση στον Διοικητή του
Οργανισµού.
γγ) Η σύνταξη και αναθεώρηση Εγχειριδίου Εσωτερι-

κών Ελέγχων και Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελε-
γκτών και η υποβολή τους προς έγκριση στον Διοικητή
του Οργανισµού.
δδ) Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η επικαιροποίη-

ση του ετήσιου προγράµµατος εσωτερικών ελέγχων και
συµβουλευτικών έργων, στο πλαίσιο των στρατηγικών και
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α..
εε) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον Διοικη-

τή, για την εφαρµογή ολοκληρωµένης πολιτικής διαχείρι-
σης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων
του Οργανισµού.
στστ) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία δεδοµένων και

στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον εσωτερικό έ-
λεγχο.
ζζ) Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας, των διεθνών

προτύπων και των πορισµάτων διεθνών οργανισµών ή άλ-
λων φορέων, για θέµατα σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγ-
χο, καθώς και η διατύπωση προτάσεων για αντιµετώπιση
των τάσεων παραβατικότητας.
ηη) Η εισήγηση προς τον Διοικητή του Οργανισµού για

την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέµατα εσωτερι-
κού ελέγχου.
θθ) Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες για την α-

νάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήριξης του
εσωτερικού ελέγχου και η διαχείρισή τους για την κάλυψη
των αναγκών του Τµήµατος, καθώς και του Τµήµατος Ε-
σωτερικού Ελέγχου.
ιι) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση

των Εσωτερικών Ελεγκτών, σε συνεργασία µε τη Διεύ-
θυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, καθώς και η
διερεύνηση και υποβολή εισηγήσεων για την ανάπτυξη
των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
ιαια) Η παρακολούθηση των στόχων/δράσεων του Επι-

χειρησιακού Σχεδίου του Ο.Π.Ε.Κ.Α., κατά το µέρος που
αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, µε βάση σχετικούς δεί-
κτες προόδου και η σύνταξη ενδιάµεσων αναφορών προό-
δου.
ιβιβ) Η µέριµνα για την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συ-

νοδευόµενης από γνώµη προς τον Διοικητή του Οργανι-
σµού.
ιγιγ) Η µέριµνα για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρµο-

γή του Προγράµµατος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιό-
τητας του Τµήµατος Σχεδιασµού και Μεθοδολογίας Εσω-
τερικού Ελέγχου και του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 
ιδιδ) Η αποστολή της ετήσιας έκθεσης στο Ελεγκτικό

Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική
Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.
β) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
αα) Η εισήγηση προς τον Διοικητή του Οργανισµού για

τη συγκρότηση κλιµακίων ελεγκτών για τη διενέργεια ε-
σωτερικών ελέγχων.
ββ) Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων στις

υπηρεσίες και τα όργανα του Ο.Π.Ε.Κ.Α., οι οποίοι αφο-
ρούν τόσο στον τρόπο λειτουργίας τους όσο και στη συµ-
φωνία των ενεργειών τους µε την κείµενη νοµοθεσία.
γγ) Η σύνταξη εκθέσεων προς τον Διοικητή του Οργανι-

σµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων, καθώς
και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων διόρθωσης
και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών, πρακτικών κα-
κοδιοίκησης και παραβατικών φαινοµένων.
δδ) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού

ελέγχου (Internal Control System) και η εισήγηση σχετι-
κών βελτιωτικών προτάσεων.
εε) Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήµατος διαχείρι-

σης των κινδύνων που απειλούν τις πολιτικές και τα προ-
γράµµατά του.
στστ) Η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων.
ζζ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διορθωτικών

ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγµατοποιούνται από τις
υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α. σε συµµόρφωση προς τις προ-
τάσεις του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µέχρι την ορι-
στική υλοποίησή τους.
ηη) Η αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτή-

των και των προγραµµάτων του φορέα βάσει των αρχών
της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
θθ) Ο έλεγχος της ορθής, αποτελεσµατικής και ασφα-

λούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστη-
µάτων, εφαρµογών, διαλειτουργικότητας/διασύνδεσης µε
άλλα συστήµατα (εσωτερικά και εξωτερικά) και ανταλλα-
γής αρχείων και στοιχείων µεταξύ τους µε επαρκείς δικλί-
δες ασφαλείας.
ιι) Η παροχή προς τον Διοικητή του Οργανισµού συµ-

βουλών επί του συνόλου των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Α.,
των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των
διαδικασιών του, των εκτελούµενων έργων, καθώς και
των πληροφοριακών του συστηµάτων, στο πλαίσιο παρο-
χής συµβουλευτικών έργων.
ιαια) Ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής των διαδικασιών

εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σύνταξης και αποστο-
λής στο Υπουργείο Οικονοµικών των δηµοσιονοµικών και
λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπα-
νών και διαχείρισης της περιουσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Α. για
τον εντοπισµό φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρι-
σης, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο
φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτρο-
πή τους στο µέλλον.
ιβιβ) Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των διαδικασιών κα-

τάρτισης των οικονοµικών και λοιπών αναφορών του Ορ-
γανισµού.
ιγιγ) Η γνωστοποίηση αµελλητί στις αρµόδιες υπηρε-

σίες και στον πειθαρχικό προϊστάµενο, σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις, περιστατικών που χρήζουν ποινικής
και πειθαρχικής έρευνας.
ιδιδ) Η µέριµνα για την έκδοση εντολών για τη διενέρ-

γεια προγραµµατισµένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγ-
χων.
ιειε) Ο έλεγχος εφαρµογής των κανόνων δικαίου, ο έ-

λεγχος της νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών
(INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια
γραµµή εφαρµογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισµού.
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γ) Τµήµα Επιθεώρησης Παροχών
αα) Η διενέργεια επιτόπιων τακτικών ή έκτακτων ελέγ-

χων για τη διασφάλιση της νοµιµότητας λήψης των παρο-
χών του Οργανισµού.
ββ) Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων αναφο-

ρικά µε τον τρόπο λειτουργίας και την τήρηση της αρχής
της νοµιµότητας κατά την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες
ανατίθενται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε πρό-
σωπα που συµβάλλονται ή συνεργάζονται µε τον Οργανι-
σµό και δεν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του.
γγ) Η µέριµνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση

των Επιθεωρητών, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης, καθώς και η διερεύ-
νηση και η πρόταση τρόπων ανάπτυξης των γνώσεων και
των δεξιοτήτων τους.
δδ) Η µέριµνα για τη διαµόρφωση και τη διαρκή βελτίω-

ση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την Επιθεώρη-
ση.
εε) Η εισήγηση για τη συγκρότηση εσωτερικών ή/και µι-

κτών κλιµακίων ελέγχου µε άλλους ελεγκτικούς φορείς.
στστ) Η σύνταξη εκθέσεων - αναφορών προς τον Διοι-

κητή του Οργανισµού σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων, καθώς και η διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσε-
ων διόρθωσης και αντιµετώπισης τυχόν δυσλειτουργιών
και φαινοµένων παραβατικότητας.
ζζ) Η οργάνωση της λειτουργίας της επιθεώρησης και η

συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη
νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών υποστήριξης των επιθεω-
ρήσεων.
ηη) Η σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Επιθε-

ωρήσεων/Ελέγχων Παροχών, το οποίο εγκρίνεται από τον
Διοικητή του Οργανισµού, και του Κανονισµού Λειτουρ-
γίας του Τµήµατος Επιθεώρησης Παροχών.
θθ) Η µέριµνα για την κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµα-

τος Εργασιών, λαµβανοµένων υπόψη των στρατηγικών
και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του Οργανισµού.
ιι) Η αποστολή των εκθέσεων, αποτελεσµάτων και πορι-

σµάτων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
ιαια) Η υποβολή γνώµης προς τον Διοικητή του Οργανι-

σµού για την επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων, αν ε-
ντοπισθούν µεµονωµένες ή συστηµατικές παρατυπίες σε
υπηρεσίες του Οργανισµού.
ιβιβ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκα-

ταβολών του Οργανισµού.
ιγιγ) Η διενέργεια οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγ-

χου των δηµόσιων υπολόγων και δηµόσιων διαχειρίσεων
που υπάγονται στον Οργανισµό.
ιδιδ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειµενικής αδυναµίας

απόδοσης λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπλη-
ρωµής.
ιειε) Η εισήγηση για την επιβολή καταλογισµών και κυ-

ρώσεων.
4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου υπάγεται α-

πευθείας στον Διοικητή του Οργανισµού. Η Διεύθυνση Ε-
πιθεώρησης και Ελέγχου αποτελεί τη Μονάδα Εσωτερι-
κού Ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021
(Α΄ 62) του Οργανισµού και η λειτουργία της είναι ανε-
ξάρτητη.

5. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της
νοµιµότητας λήψης των παροχών του Οργανισµού γίνο-
νται από Επιθεωρητές του Οργανισµού, οι οποίοι εγγρά-
φονται στο Μητρώο Επιθεωρητών που τηρείται στη Διεύ-

θυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου. Μέχρι τη λειτουργία
του Μητρώου, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διενεργού-
νται από υπαλλήλους που έχουν λάβει σχετική εντολή α-
πό τον Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α..

6. Επιθεωρητές του Ο.Π.Ε.Κ.Α. που εξετάζονται ή διώ-
κονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγο-
νται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, µε εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
στρέφονται κατά του Ο.Π.Ε.Κ.Α., µπορούν να ζητήσουν α-
πό τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. τη δικαστική υπεράσπιση και νοµική υ-
ποστήριξη τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικαστική υπερά-
σπιση και νοµική υποστήριξή τους ανατίθεται σε έµµισθο
δικηγόρο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Οι επιθεωρητές του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
µπορούν, αν το επιλέξουν, να χρησιµοποιούν τις υπηρε-
σίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.
καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσ-
διορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου
και δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού α-
ναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υπη-
ρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αµοιβών του
Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Ο επιθεω-
ρητής του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ο οποίος καταδικάζεται αµετακλή-
τως, είναι υποχρεωµένος να επιστρέψει στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
το σύνολο της δαπάνης που ο φορέας έχει καταβάλει για
τη δικαστική υπεράσπισή του.»

Άρθρο 56
Πιστοποίηση και επιχορήγηση φορέων κοινωνικής 

φροντίδας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5  ν. 2646/1998

Στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), πε-
ρί των µητρώων φορέων ιδιωτικού τοµέα µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να µην ανα-
φέρεται σε επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από
τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, την περιφέρεια και την
τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθµού αλλά
από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα µε παραποµπή στην
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), και αβ) να αναφέρεται σε ιδιωτικούς φορείς µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαθέτουν σε ισχύ ειδική
πιστοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντί-
δας ή έχουν αιτηθεί εµπροθέσµως την ανανέωση της πι-
στοποίησης αυτής, και όχι µόνο σε φορείς που έχουν ανα-
γνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιηµένοι φορείς του Εθνικού
Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας, β) το δεύτερο και το
τρίτο εδάφιο καταργούνται, γ) προστίθεται νέο, δεύτερο,
εδάφιο, και η παρ. 6 του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«6. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), µπορεί να παρέχονται µόνο στους ιδιωτικούς
φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διαθέτουν σε ι-
σχύ ειδική πιστοποίηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνι-
κής Φροντίδας ή έχουν αιτηθεί εµπροθέσµως την ανανέω-
ση της πιστοποίησής αυτής, σύµφωνα µε την απόφαση
της παρ. 3. Αν η αίτηση για την ανανέωση της ειδικής πι-
στοποίησης απορριφθεί, η απόφαση επιχορήγησης του
φορέα ανακαλείται από την ηµεροµηνία έκδοσής της και
κάθε καταβολή που έγινε σε εφαρµογή της θεωρείται α-
χρεώστητη.»
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Άρθρο 57
Αρµοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δοµών 

κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων 
και χρηµατοδότηση σε περίπτωση επιβεβληµένης
διακοπής λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 75

ν. 3463/2006 και άρθρου 186 ν. 3852/2020

1. α) Η υποπερ. 27 της περ. στ) της παρ. Ι του άρθρου 75
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114),
περί των αρµοδιοτήτων των Δήµων, καταργείται.
β) Στην περ. ζ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του

ν. 3463/2006 προστίθεται υποπερ. 4, ως εξής:
«4. Η διακοπή λειτουργίας σχολείων και ανοιχτών δο-

µών κοινωνικής φροντίδας, λόγω έκτακτων συνθηκών ή ε-
πιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου
δήµου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), περί διακοπής µαθηµάτων λόγω έκτακτων ανα-
γκών στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά σχολεία.»

2. α) Η υποπερ. 5 της περ. Η της παρ. ΙΙ του άρθρου 186
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί των αρµοδιοτήτων των Πε-
ριφερειών, καταργείται.
β) Η υποπερ. 5 της περ. Θ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186

του ν. 3852/2010 τροποποιείται, µε την προσθήκη της
φράσης «και η διακοπή λειτουργίας σχολείων και ανοι-
χτών δοµών κοινωνικής φροντίδας, λόγω έκτακτων συν-
θηκών ή επιδηµικής νόσου, στη χωρική αρµοδιότητα της
περιφέρειας», και διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µι-
κρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο
8 του ν. 3013/2002 και η διακοπή λειτουργίας σχολείων
και ανοιχτών δοµών κοινωνικής φροντίδας, λόγω έκτα-
κτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, στη χωρική αρµοδιό-
τητα της περιφέρειας.»

3. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
που χρηµατοδοτούνται από τους Φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης ή µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµά-
των, δύναται να λαµβάνουν πλήρη ή µειωµένη χρηµατο-
δότηση για τα χρονικά διαστήµατα που, χωρίς υπαιτιότη-
τά τους, επιβλήθηκε η λειτουργία τους µε µειωµένη δυνα-
µικότητα ή η διακοπή της λειτουργίας τους µε απόφαση
του οικείου Δήµου ή Περιφέρειας ή δυνάµει διάταξης νό-
µου ή κανονιστικής πράξης για την προστασία της δηµό-
σιας υγείας ή για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 

Άρθρο 58
Ατοµικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης

και επαγγελµατική αναδοχή - Τροποποίηση 
άρθρων 5, 14, 16, 24 και 26 ν. 4538/2018

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 (Α΄ 85),
περί του Ατοµικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστα-
σης (Α.Σ.Ο.Α.) που συντάσσεται για κάθε ανήλικο εγγε-
γραµµένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων, επέρχονται οι α-
κόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιεί-
ται, ώστε: αα) η σύνταξη και καταχώριση του Α.Σ.Ο.Α. να
διενεργείται από τον φορέα που έχει τον ανήλικο υπό την
προστασία του, και όχι από την κατά περίπτωση αρµόδια
για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας, αβ) η προθεσµία για τη σύνταξη και καταχώρη-
ση του Α.Σ.Ο.Α. να εκκινεί από την ανάληψη της φροντί-
δας, και όχι από την τοποθέτηση του ανηλίκου σε Μονάδα
Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, και αγ) να αναφέρε-

ται στο βέλτιστο συµφέρον του ανηλίκου, και όχι του παι-
διού, β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 7 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραµµένο στο Εθνικό Μητρώο
Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδικό Μη-
τρώο Ανηλίκων από τον φορέα που έχει τον ανήλικο υπό
την προστασία του Ατοµικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκα-
τάστασης (Α.Σ.Ο.Α.), εντός ενενήντα (90) ηµερών από την
ανάληψη της φροντίδας του, το οποίο περιλαµβάνει αιτιο-
λογηµένη πρόταση αποκατάστασής του, λαµβάνοντας υ-
πόψη τις εξατοµικευµένες ανάγκες και το βέλτιστο συµ-
φέρον του ανηλίκου. Το Α.Σ.Ο.Α. επικαιροποιείται κάθε
φορά που υπάρχουν ουσιαστικές µεταβολές στην κατά-
σταση του ανηλίκου ή το αργότερο µετά την παρέλευση
έτους από την τελευταία του υποβολή.»

2. Στο άρθρο 14 του ν. 4538/2018, περί των προγραµµά-
των επιµόρφωσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων, ε-
πέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1
προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 το δεύτερο εδά-
φιο τροποποιείται, ως προς το αντικείµενο της εξουσιοδό-
τησης, και το άρθρο 14 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Προγράµµατα επιµόρφωσης 

υποψήφιων αναδόχων γονέων

1. Οι φορείς εποπτείας υποχρεούνται στη διενέργεια,
αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους επιστηµονικούς φο-
ρείς, των προγραµµάτων επιµόρφωσης υποψήφιων ανα-
δόχων γονέων. Οι ανωτέρω φορείς µπορούν, επίσης, να
οργανώνουν και να εκτελούν προγράµµατα συνεχιζόµε-
νης εκπαίδευσης των αναδόχων γονέων στους οποίους έ-
χει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, σύµφωνα µε τον παρόντα.
Η δαπάνη υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων καλύ-
πτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον οποίο µεταφέρονται
οι αναγκαίες πιστώσεις στους φορείς εποπτείας.

2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευµένους επιστήµο-
νες που ορίζει ο φορέας, ιδίως, νοµικούς, ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων καθορίζονται το ύψος της αποζηµίωσης των εκπαιδευ-
τών, τα απαιτούµενα προσόντα τους, η διαδικασία µετα-
φοράς των πιστώσεων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας.

3. Μετά το πέρας των προγραµµάτων επιµόρφωσης εκ-
δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φο-
ρέα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων της παρ. 1 του άρθρου 6.
Από την υποχρέωση παρακολούθησης των προγραµµά-
των επιµόρφωσης και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης ε-
ξαιρούνται οι υποψήφιοι για αναδοχή τέκνου συζύγου ή ε-
τέρου µέρους συµφώνου συµβίωσης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Αν.Υ., ορίζεται το
περιεχόµενο των προγραµµάτων επιµόρφωσης, η χρονική
διάρκεια, ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.»

3. Στο άρθρο 16 του ν. 4538/2018, περί της επαγγελµα-
τικής αναδοχής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2 επέρχονται οι α-
κόλουθες τροποποιήσεις: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποι-
είται, ως προς τα εξουσιοδοτούµενα όργανα και ως προς
το αντικείµενο της εξουσιοδότησης, ββ) προστίθεται νέο,
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δεύτερο, εδάφιο, και το άρθρο 16 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 16
Επαγγελµατική αναδοχή

1. Ανήλικος µε σωµατική ή ψυχική αναπηρία, συµπερι-
λαµβανοµένης της νοητικής και αναπτυξιακής, ο οποίος
είναι εγγεγραµµένος στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του
άρθρου 5, δύναται, µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον
του, να τοποθετείται σε επαγγελµατία ανάδοχο, ύστερα
από αξιολόγηση της καταλληλότητάς του. Οι φυσικοί γο-
νείς ή ο επίτροπος ή ο φορέας που έχει την επιµέλεια του
ανηλίκου καταρτίζει εγγράφως σχετική σύµβαση µε τον ε-
παγγελµατία ανάδοχο. Ο επαγγελµατίας ανάδοχος αµεί-
βεται µηνιαίως για τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τον
ανήλικο, οι οποίες υπάγονται στην περ. θ) της παρ. 1 του
άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(ν. 2859/2000, Α΄ 248). Ο επαγγελµατίας ανάδοχος ασφα-
λίζεται καταβάλλοντας εισφορές µη-µισθωτού (πρώην
Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών)
στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
σύµφωνα µε τα άρθρα 39 και 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
για όσο χρονικό διάστηµα λαµβάνει την ανωτέρω αµοιβή. 
Σε επαγγελµατίες αναδόχους µπορεί να τοποθετούνται

και ανήλικοι χωρίς αναπηρία, εφόσον διαπιστώνεται αιτιο-
λογηµένα από τον φορέα που τους έχει υπό την προστα-
σία του ότι καθίσταται αδύνατη µε άλλον τρόπο η οικογε-
νειακή αποκατάστασή τους ή η φιλοξενία τους σε άλλο
πλαίσιο εναλλακτικής φροντίδας. Ο υποψήφιος επαγγελ-
µατίας ανάδοχος παρακολουθεί το βασικό πρόγραµµα εκ-
παίδευσης των υποψηφίων αναδόχων γονέων του άρθρου
14, καθώς και ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και επιµόρ-
φωσης που διοργανώνει ο αρµόδιος φορέας εποπτείας
αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλους επιστηµονικούς φο-
ρείς. Η δαπάνη υλοποίησης των ανωτέρω προγραµµάτων
καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον οποίο µετα-
φέρονται οι αναγκαίες πιστώσεις στους φορείς εποπτεί-
ας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Αν.Υ., ρυθµίζονται
τα σχετικά µε τη σύσταση και τήρηση ειδικού µητρώου ε-
παγγελµατιών αναδόχων, τη µηνιαία αµοιβή, τυχόν απαλ-
λαγή των προσώπων αυτών από την υποχρέωση τήρησης
βιβλίων και στοιχείων και της συγκεκριµένης δραστηριό-
τητας από τη δηµιουργία Κωδικού Αριθµού Δραστηριότη-
τας (ΚΑΔ), τα θέµατα ασφάλισης, τα ειδικά προγράµµατα
εκπαίδευσής τους, τη διαδικασία µεταφοράς των πιστώ-
σεων για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και επιµορ-
φωτικών προγραµµάτων, το εύρος και την έκταση της ε-
ποπτείας, τις προϋποθέσεις της επιλεξιµότητας των ωφε-
λούµενων, το ειδικότερο περιεχόµενο του Ατοµικού Σχε-
δίου Οικογενειακής Αποκατάστασης του ανηλίκου, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προ-
ϋποθέσεις και κάθε άλλο ειδικό θέµα, τεχνικό ή λεπτοµε-
ρειακό, για την τοποθέτηση ανηλίκων χωρίς αναπηρία σε
επαγγελµατική αναδοχή.»

4. Στο άρθρο 24 του ν. 4538/2018, περί των προγραµµά-
των επιµόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων, επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1: αα) το δεύ-
τερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε τοπο-

θέτηση του ανηλίκου σε θετούς γονείς, σύµφωνα µε τον
ν. 4538/2018 και όχι σύµφωνα µε το άρθρο 24 αυτού, και
αβ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 το δεύτερο
εδάφιο αντικαθίσταται, και το άρθρο 24 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 24
Προγράµµατα επιµόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων

1. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 22 αρµόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή α-
πό κοινού µε άλλους επιστηµονικούς φορείς, των προ-
γραµµάτων επιµόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων. Οι
ανωτέρω υπηρεσίες µπορούν επίσης, να οργανώνουν και
να εκτελούν προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης
των θετών γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί
ανήλικος, σύµφωνα µε τον παρόντα. Η δαπάνη υλοποίη-
σης των ανωτέρω προγραµµάτων καλύπτεται από τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, από τον οποίο µεταφέρονται οι αναγκαί-
ες πιστώσεις στις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του άρ-
θρου 22.

2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευµένους επιστήµο-
νες που ορίζει η αρµόδια κοινωνική υπηρεσία, ιδίως νοµι-
κούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ύψος της αποζη-
µίωσης των εκπαιδευτών, τα απαιτούµενα προσόντα τους,
η διαδικασία µεταφοράς των πιστώσεων και κάθε άλλο θέ-
µα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.

3. Μετά το πέρας των προγραµµάτων επιµόρφωσης, οι
υποψήφιοι θετοί γονείς που συµµετείχαν σε αυτά, λαµβά-
νουν βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα για να εγ-
γραφούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων
της παραγράφου 1 του άρθρου 20. Από την υποχρέωση
παρακολούθησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης και
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εξαιρούνται οι υπο-
ψήφιοι για υιοθεσία τέκνου συζύγου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Αν.Υ., ορίζεται
το περιεχόµενο των προγραµµάτων επιµόρφωσης, η χρο-
νική διάρκεια, ο τρόπος διεξαγωγής τους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»

5. Στο άρθρο 26 του ν. 4538/2018, στο οποίο περιέχο-
νται ρυθµίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 τροποποιείται, ώστε ο πραγµατογνώµονας κοινωνι-
κός λειτουργός να είναι εκπαιδευµένος και σε θέµατα υιο-
θεσίας, β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και το
άρθρο 26 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26
Ρυθµίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη διενέρ-
γεια έρευνας σύµφωνα µε το παρόν και τα άρθρα 1533
παρ. 2, 1557, 1600, 1645, 1665 Α.Κ. και αδυνατεί να τη
διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογηµένα την αδυναµία της στη
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσα σε δε-
καπέντε (15) ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή, µε απόφαση
της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανατίθε-
ται η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία
των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22 του
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τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής των αιτού-
ντων ή, εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγµα-
τογνώµονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευµένο σε θέµα-
τα αναδοχής και υιοθεσίας από τους φορείς εποπτείας
του άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραµµένο σε ειδικό
κατάλογο πιστοποιηµένων κοινωνικών λειτουργών που
τηρεί ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος
(Σ.Κ.Λ.Ε.) για τον σκοπό αυτόν. Ο οριζόµενος κοινωνικός
λειτουργός οφείλει να συνεργάζεται µε τον αρµόδιο φο-
ρέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτηµα προκειµένου
να ολοκληρώσει µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέ-
πεται στα άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να
την υποβάλλει στην κοινωνική του υπηρεσία, ο προϊστά-
µενος της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλή-
ρωσης της κοινωνικής έρευνας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από πρότα-
ση του Σ.Κ.Λ.Ε., ορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη διαδικα-
σία εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιηµένων κοι-
νωνικών λειτουργών, ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής
των ιδιωτών πραγµατογνωµόνων κοινωνικών λειτουργών
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρό-
ντος. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα απαι-
τούµενα προσόντα των εκπαιδευτών των πραγµατογνω-
µόνων κοινωνικών λειτουργών του πρώτου εδαφίου, το ύ-
ψος της αποζηµίωσής τους, η διαδικασία µεταφοράς των
απαιτούµενων πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε
άλλο θέµα σχετικά µε την εκπαίδευση των ανωτέρω κοι-
νωνικών λειτουργών σε θέµατα αναδοχής και υιοθεσίας
από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13, καθώς και την
καταβολή της αποζηµίωσης των εκπαιδευτών τους.

3. Αν µετά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται µε τον πα-
ρόντα δεν έχει ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα από υ-
παιτιότητα της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, οι ενδια-
φερόµενοι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από τη Γενική
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενεργήσει σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1.»

Άρθρο 59
Χρηµατοδότηση φορέων παροχής προστασίας βρεφών,

νηπίων, παιδιών και ατόµων µε αναπηρία -
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 61 ν. 4921/2022

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 61 του
ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί της χρηµατοδότησης φορέ-
ων/δοµών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας
βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόµων µε αναπηρία, τροπο-
ποιείται, ώστε στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης να προ-
στεθούν οι φορείς του άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ.
54128/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερι-
κών και Επικρατείας (Β΄ 3360), και η παρ. 9 του άρθρου 61
διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Για τους µήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2022,
η χρηµατοδότηση των φορέων/δοµών παροχής υπη-
ρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παι-
διών και ατόµων µε αναπηρία του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
78812/14.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης και του
άρθρου 1 της υπ΄ αριθµ. 54128/23.7.2021 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄ 3360) ε-
κτελείται κανονικά για το σύνολο των ενεργοποιηµένων
αξιών τοποθέτησης, ανεξαρτήτως της µείωσης της προ-

σέλευσής τους είτε λόγω λήψης εκ µέρους της δηµόσιας
αρχής µέτρων υγειονοµικής προστασίας του πληθυσµού
για την καταπολέµηση ή τον περιορισµό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 είτε λόγω αδυναµίας συµµετο-
χής των βρεφών και των παιδιών στο πρόγραµµα για λό-
γους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Από τη
δυνατότητα αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις δήλωσης
διακοπής συµµετοχής και λήψης των υπηρεσιών, καθώς
και ως προς την κατηγορία Κ.Δ.ΑΠ. Α.µε.Α.. Οι περιπτώ-
σεις παιδιών ή ατόµων µε αναπηρία, για τα οποία δεν έχει
τηρηθεί καθόλου η υποχρέωση της περ. 1β του άρθρου
206 του ν. 4820/2021 ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλε-
πόµενος κύκλος εµβολιασµού τους. Προϋπόθεση για την
εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων είναι η λειτουργία
των φορέων/δοµών µε το προσωπικό που αναλογεί στις ε-
νεργές αξίες τοποθέτησης («vouchers») για τις υπηρεσίες
που προβλέπονται από την απόφαση του πρώτου εδαφί-
ου.»

Άρθρο 60
Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών µαθητών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 8 

άρθρου 4 και παρ. 5 άρθρου 5 ν. 3699/2008

1. Στις παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
(Α΄ 199), περί των διαγνωστικών, αξιολογικών και υπο-
στηρικτικών φορέων για τη διαπίστωση της αναπηρίας και
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών, επέρ-
χονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1: αα)
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε το Παιδικό Αναπτυ-
ξιακό Κέντρο «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Αττικής να περιληφθεί στους φορείς
που διερευνούν και διαπιστώνουν την αναπηρία και τις ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, αβ) το δεύτε-
ρο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρµονιστεί προς την
τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, β) στην παρ. 2 η περ.
α) τροποποιείται, ώστε µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συ-
ναρµόδιου Υπουργού να καθορίζονται τα κριτήρια, η δια-
δικασία και τα αρµόδια όργανα για την αναγνώριση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων των διαγνώσε-
ων - γνωµατεύσεων και του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέ-
ντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Αττικής, γ) στην παρ. 8 το πρώτο εδάφιο
τροποποιείται, ώστε να έχουν µόνιµη ισχύ, αν δεν ορίζε-
ται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις και του Παιδικού Ανα-
πτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, και το άρθρο 4 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
µαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειο-
νοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α΄63), τα Κέντρα Διεπι-
στηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήρι-
ξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας
Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), τα Κέντρα Ψυχι-
κής Υγείας και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μιχαλή-
νειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ατ-
τικής. Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές

37



Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., τα Κέντρα
Ψυχικής Υγείας και το Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο «Μι-
χαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρει-
ας Αττικής δεν έχουν αρµοδιότητα, για τα ζητήµατα για
τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρµοδιότητα στα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ-
γού, καθορίζονται: α) τα κριτήρια, η διαδικασία και τα αρ-
µόδια όργανα για την αναγνώριση από το Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευµάτων των διαγνώσεων γνωµατεύσεων
των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και
του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και β)
ο τρόπος και η διαδικασία διασύνδεσης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
µε τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και τις
υπηρεσίες των δηµόσιων νοσοκοµείων.

3. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν µαθητές που
φοιτούν µέχρι και την Γ΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων
και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Άτο-
µα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν µέχρι την ηλι-
κία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτοµα µε ανα-
πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών
εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές
δοµές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έ-
τος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολο-
γούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µαθητών που φοι-
τούν µέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι ο-
ποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος
της ηλικίας τους.

4. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από διεπιστηµονική
οµάδα, που απαρτίζεται από έναν (1) εκπαιδευτικό Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολό-
γων ή ΠΕ03 Μαθηµατικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστηµών, έ-
ναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό
ΠΕ30.
Στη διεπιστηµονική οµάδα καλούνται και µέλη οποιου-

δήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση,
η συνδροµή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την έκ-
δοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπηρε-
τούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούµενου ε-
δαφίου συµµετέχουν ως µέλη της διεπιστηµονικής οµά-
δας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση. Τα
µέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρε-
τούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται µερικώς προς τον
σκοπό αυτόν µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του Προϊστα-
µένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο,
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστηµονικής οµά-
δας του κέντρου.

5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστηµονι-
κή οµάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση
προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαι-
δευτικών αναγκών ή των µαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού
τύπου δυσκολιών του µαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέ-
ροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγµοί στη µάθηση που
προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιολογική
έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο εκπαι-

δευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολι-
κού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιµη, η αναγκαία ψυχο-
παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απα-
ραίτητα τεχνικά βοηθήµατα και εκπαιδευτικά υλικά που δι-
ευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του µα-
θητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξα-
τοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), το ο-
ποίο περιλαµβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδεί-
ξεις. Η διαµόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνε-
ται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Διεπιστηµονικής Υπο-
στήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεµόνες του µαθητή µε
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο
τον µαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική αξιο-
λογική έκθεση και οι βασικοί άξονες του Ε.Π.Ε. παραδίδο-
νται στους γονείς ή τους κηδεµόνες και κοινοποιούνται µε
εµπιστευτική αλληλογραφία στη σχολική µονάδα, στην ο-
ποία φοιτά ο µαθητής, εφόσον τούτο ορίζεται στο πρωτό-
κολλο συνεργασίας της παρ. 3 του άρθρου 5. Με µόνη την
εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή του συλλόγου διδασκόντων, η ο-
ποία υποβάλλεται µετά από γνώµη του Συµβούλου Εκπαί-
δευσης Ε.Α.Ε., ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της
σχολικής µονάδας για την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν
δεν υφίσταται, του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την
παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας και µέχρι την
έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι
µαθητές µπορούν να υποστηρίζονται στα Τµήµατα Έντα-
ξης µε τη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιολο-
γικές εκθέσεις εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν για αντικειµενι-
κούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω
προθεσµίας, για την παράταση αυτήν αποφασίζει η Ολο-
µέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφα-
σή της.

7. Οι γονείς και κηδεµόνες µπορούν, µε αίτησή τους
προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαµβάνουν αντίγραφα των αξιο-
λογικών εκθέσεων και των εισηγήσεων όλων των µελών
της διεπιστηµονικής οµάδας, καθώς και αυτών που καλού-
νται να συµµετάσχουν σε αυτήν, σύµφωνα µε την παρ. 4.

8. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας και του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλή-
νειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ατ-
τικής έχουν µόνιµη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο
πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδα-
σκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και
παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανα-
καθορίζονται σε χρονικά διαστήµατα που προσδιορίζονται
υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το
χρονικό διάστηµα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του
δεύτερου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
σχολικά έτη.»

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, περί της
διαδικασίας διάγνωσης των αισθητηριακών διαταραχών
της όρασης και της ακοής, των κινητικών ή άλλων σωµατι-
κών προβληµάτων, των ψυχικών και νοητικών αναπηριών,
καθώς και των σοβαρών ή χρόνιων προβληµάτων υγείας,
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο ε-
δάφιο τροποποιείται, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προ-
σφυγής στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης
και όταν υφίσταται διάσταση µεταξύ της αξιολογικής έκ-
θεσης του Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµ-
βουλευτικής και Υποστήριξης και της αντίστοιχης γνωµά-
τευσης του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλή-
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νειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ατ-
τικής, β) το πέµπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρ-
µονιστεί προς την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου,
και η παρ. 5 του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνω-
στική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται
διάσταση µεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωµάτευσης
Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή του Παιδικού
Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινω-
νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ή εάν υφίσταται δια-
φωνία των γονέων ή κηδεµόνων του µαθητή µε την αξιο-
λογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεµόνες δύ-
νανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης
της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολο-
γική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της
Ε.Δ.Ε.Α. κοινοποιούνται µε εµπιστευτική αλληλογραφία
στο αρµόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική µονάδα, στην ο-
ποία φοιτά ο µαθητής. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων µε-
ταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των
Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας ή του
Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για τον
ίδιο µαθητή και οι γονείς ή κηδεµόνες δεν προσφεύγουν
στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 61
Σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών σε οικισµούς 
του πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας

Στους οικισµούς εργατικών κατοικιών που ανεγέρθησαν
σε οικόπεδα κυριότητας του πρώην Οργανισµού Εργατι-
κής Κατοικίας πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3227/2004 (Α΄ 31), επί των οποίων έχουν συσταθεί ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες σύµφωνα µε τον ν. 3741/1929 (Α΄ 4) ή
το ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232), επιτρέπεται η µονοµερής κα-
τάργηση των υφιστάµενων οριζόντιων ιδιοκτησιών, µε
ταυτόχρονη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών σύµφωνα µε
το ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232) και οριζόντιων ή οριζόντιων ε-
πί καθέτου ιδιοκτησιών, µε απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.). Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δεν θί-
γονται τα δικαιώµατα αποκλειστικής κυριότητας που ί-
σχυαν βάσει των καταργηθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Τα όρια των κάθετων ιδιοκτησιών που συστήνονται περι-
κλείουν τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους
που αντιστοιχούν σε κάθε οικοδοµή του οικισµού, σύµφω-
να µε το τοπογραφικό διάγραµµα της πράξης, µε την ο-
ποία είχαν συσταθεί οι οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η απόφαση
για κάθε οικισµό που περιγράφει τις συστηνόµενες κάθε-
τες και οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί τον τίτλο που εγ-
γράφεται στο οικείο Κτηµατολόγιο και Υποθηκοφυλακείο
ατελώς και συνοδεύεται υποχρεωτικά από το τοπογραφι-
κό διάγραµµα της αντίστοιχης πράξης, µε την οποία είχαν

συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η υποβολή του τοπογρα-
φικού διαγράµµατος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 40 του
ν. 4409/2016 (Α΄ 136), περί ηλεκτρονικής υποβολής τοπο-
γραφικών διαγραµµάτων, και την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/ 27623/1752/25.4.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2216). Με την από-
φαση του πρώτου εδαφίου γίνεται και η ανακατανοµή των
ποσοστών συνιδιοκτησίας που αντιστοιχούν σε κάθε διη-
ρηµένη ιδιοκτησία, περιλαµβανοµένων και αυτών που α-
νήκουν στη Δ.ΥΠ.Α., στο πλαίσιο των κάθετων και οριζό-
ντιων ιδιοκτησιών που συστήνονται.

Άρθρο 62
Παραχώρηση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων στη Δηµοτική

Ενότητα Ελευσίνος του Δήµου Ελευσίνας

1. Τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα της ιδιοκτησίας της Δη-
µόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) που βρίσκο-
νται στα Οικοδοµικά Τετράγωνα 40, 41 και 42 της Δηµοτι-
κής Ενότητας Ελευσίνος του Δήµου Ελευσίνας της Περι-
φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Ατ-
τικής, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την πολεοδοµική
µελέτη αναµόρφωσης και αναθεώρησης του εγκεκριµέ-
νου ρυµοτοµικού σχεδίου της Δηµοτικής Ενότητας Ελευ-
σίνος του Δήµου Ελευσίνας, η οποία εγκρίθηκε µε το από
20.9.2019 π.δ. (Δ΄ 598), και αποτυπώνονται στο τοπογρα-
φικό διάγραµµα κλίµακας ένα προς χίλια (1:1000) που θε-
ωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογρα-
φικών Εφαρµογών του Δήµου Ελευσίνας µε την υπ’ αρ.
78152/2019 πράξη του, που συνοδεύει την υπ’ αρ.
816/07/21.1.2020 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του πρώην Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµι-
κού (ΑΔΑ: ΩΖΗΠ4691Ω2-Ν6Ζ) και προσαρτάται στο πα-
ρόν ως Παράρτηµα Α΄, παραχωρούνται στην κοινή χρήση.
Οι συστάσεις των οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών επί
των ανεγερθέντων από τον πρώην Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας κτισµάτων, η οριστική παραχώρηση αυτών
στους δικαιούχους και η έκδοση των οικοδοµικών αδειών
επί των αντίστοιχων οικοδοµικών τετραγώνων διενεργού-
νται µε βάση τα όρια των οικοπέδων που προκύπτουν µε-
τά από την παραχώρηση του πρώτου εδαφίου.

2. Πράξη εφαρµογής ή πράξη αναλογισµού και αποζη-
µίωσης ως προς τις ιδιοκτησίες της παρ. 1 λαµβάνει υπο-
χρεωτικώς υπόψη την παραχώρηση της παρ. 1. Με βάση
την παραχώρηση της παρ. 1 καθορίζεται η αποζηµίωση
της Δ.ΥΠ.Α. για τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα.

Άρθρο 63
Καθορισµός τιµήµατος για τη µεταβίβαση κυριότητας

κατοικιών που έχουν ανεγερθεί µέσω κοινών 
στεγαστικών προγραµµάτων του πρώην Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας και του πρώην Οργανισµού

Εργατικής Κατοικίας

Η µεταβίβαση προς τους δικαιούχους του πρώην Οργα-
νισµού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) της κυριότητας κα-
τοικιών που ανεγέρθηκαν µε τη χρηµατοδότηση του πρώ-
ην Ο.Ε.Κ. στο πλαίσιο των κοινών στεγαστικών προγραµ-
µάτων του πρώην Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και
του πρώην Ο.Ε.Κ., γίνεται έναντι τιµήµατος τριακοσίων
τεσσάρων και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (304,41) α-
νά τετραγωνικό µέτρο.
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Άρθρο 64
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Διοικητικού Συµβουλίου
της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε άλλα όργανα

- Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 10 του ν. 4921/2022

Στο άρθρο 10 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί των αρµο-
διοτήτων του Διοικητικού Συµβουλίου της Δηµόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροπο-
ποιήσεις: α) η µόνη παράγραφος αριθµείται ως παρ. 1, β)
προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 10 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 10
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει τις παρακάτω αρµοδιό-
τητες:
α) Εξειδικεύει, µαζί µε τον Διοικητή, τις κυβερνητικές

πολιτικές που σχετίζονται µε τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α.,
σχεδιάζει την υλοποίηση των στόχων της Δ.ΥΠ.Α. και ει-
σηγείται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υ-
ποθέσεων τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που
είναι απαραίτητες προς τον σκοπό αυτόν,
β) υποβάλλει πρόταση για την κατάρτιση και την τροπο-

ποίηση του Οργανισµού της Δ.ΥΠ.Α. στο Υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 5 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),
γ) εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισµό της

Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις της
Δ.ΥΠ.Α.,
δ) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέ-

σων, καθώς και τη συµβιβαστική, δικαστική ή εξώδικη, επί-
λυση διαφορών µεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και τρίτων,
ε) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της

Δ.ΥΠ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων του Δη-
µοσίου που παραχωρούνται κατά κυριότητα σε αυτήν για
τους σκοπούς του άρθρου 3, και µεριµνά για την αξιοποίη-
σή τους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της µε κάθε πρό-
σφορο τρόπο, όπως µε ανέγερση νέων κοινωνικών κατοι-
κιών µε δαπάνες της Δ.ΥΠ.Α., ανακατασκευή ή ανακαίνι-
ση υφισταµένων ακινήτων για χρήση κοινωνικής κατοι-
κίας, µεταβίβαση ακινήτων µε το σύστηµα της αντιπαρο-
χής ή εκµίσθωσης,
στ) αποφασίζει για την υλοποίηση έργων, την προµή-

θεια προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και
των µελετών, και ασκεί τις αρµοδιότητες της Δ.ΥΠ.Α. ως
αναθέτουσας αρχής,
ζ) αποφασίζει για την αγορά και µίσθωση ακινήτων και

κινητών πραγµάτων και την απόκτησή τους κατά χρήση,
µε κάθε πρόσφορη µορφή σύµβασης, προς εξυπηρέτηση
των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α.,
η) διαχειρίζεται τους πόρους από τους λογαριασµούς

της Δ.ΥΠ.Α.,
θ) µεριµνά για την περαίωση των εκκρεµών υποθέσεων

των καταργηθέντων Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και
Εργατικής Εστίας των οποίων καθολικός διάδικος είναι η
Δ.ΥΠ.Α., και
ι) αποφασίζει για θέµατα που παραπέµπονται σε αυτό α-

πό τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται, µε απόφασή του, η
οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των παρόντων µελών του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητές
του προς τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές ή τους Προϊ-
σταµένους των οργανικών µονάδων της Δ.ΥΠ.Α.. Οι απο-

φάσεις αυτές είναι ελευθέρως ανακλητές ως προς το σύ-
νολο ή µέρος των µεταβιβασθεισών αρµοδιοτήτων µε νε-
ότερη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβά-
νεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών του.»

Άρθρο 65
Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία -

Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 4461/2017 

Στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), περί της περι-
στασιακής εργασίας ανέργων, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: 
α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε ανα-

ζητούντες εργασία, και όχι σε ανέργους, 
β) η παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται: 
βα) σε αναζητούντες εργασία, και όχι σε ανέργους, 
ββ) σε εγγεγραµµένους στο Ψηφιακό Μητρώο της Δη-

µόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και όχι στα
µητρώα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
µικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 
βγ) σε ηµέρες απασχόλησης, και όχι σε ηµεροµίσθια,

βδ) σε αίτηση προς τη Δ.ΥΠ.Α., και όχι προς τον Ο.Α.Ε.Δ., 
γ) η παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε εγγε-

γραµµένους στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., και όχι
στο µητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., και το άρθρο 92 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 92
Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµένων 

αναζητούντων εργασία

1. Αναζητούντες εργασία εγγεγραµµένοι στο Ψηφιακό
Μητρώο της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.), που πραγµατοποίησαν έως και εβδοµήντα (70)
ηµέρες απασχόλησης ανά δωδεκάµηνο, µπορούν µε αίτη-
σή τους προς τη Δ.ΥΠ.Α. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο α-
νεργίας, αφαιρουµένου του ως άνω χρόνου εργασίας
τους και κάθε χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν ή-
ταν εγγεγραµµένοι άνεργοι.

2. Το νοµικό καθεστώς των εγγεγραµµένων στο Ψηφια-
κό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., δικαιούχων τακτικής επιδότησης
ανεργίας, δεν µεταβάλλεται από απασχόληση σε αγροτι-
κές εργασίες που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα (70) ηµέ-
ρες ασφάλισης κατά την εκάστοτε διάρκεια της επιδότη-
σής τους.

3. Oι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και στους δικαιούχους,
σύµφωνα µε την περ. ΙΙΙ της παρ. ΙΑ1. της παρ. ΙΑ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), επιδόµατος µα-
κροχρονίως ανέργου.»

Άρθρο 66
Κατάργηση Κυβερνητικού Επιτρόπου στη Δηµόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 81 ν. 4921/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), πε-
ρί των διατάξεων που καταργούνται µε τον νόµο αυτόν,
προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2 του άρθρου 81 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄
του Μέρους Β΄ καταργούνται:
α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188),
β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),
γ) το άρθρο 3 του ν.δ. 212/1969 (Α΄ 112).»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 67
Αποζηµίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκηνώσεων

Σε επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων που συµµε-
τείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα της Δηµόσιας Υπη-
ρεσίας Απασχόλησης κατά το έτος 2021 και δεν παρείχαν
τις υπηρεσίες τους για το σύνολο των ηµερών της συνα-
φθείσας σύµβασης λόγω διακοπής της λειτουργίας τους ή
εκκένωσης αυτών κατόπιν εντολής αρµόδιας δηµόσιας
αρχής κατά την περίοδο των πυρκαγιών των µηνών Ιουλί-
ου - Αυγούστου 2021, καταβάλλεται το ποσό του κατά πε-
ρίπτωση ισχύοντος τροφείου για κάθε ηµέρα που δεν πα-
ρασχέθηκαν οι προβλεπόµενες υπηρεσίες, εφόσον η επι-
χείρηση δεν έχει αποζηµιωθεί από ασφαλιστική κάλυψη ή
σχετική δηµόσια ενίσχυση. 

Άρθρο 68
Διόρθωση σφαλµάτων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί
ειδικών και µεταβατικών συνταξιοδοτικών διατάξεων του
Δηµοσίου, τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραπο-
µπή στην αναφερόµενη παράγραφο του άρθρου 14 του ί-
διου νόµου, και διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Οι συντάξεις των προηγούµενων παραγράφων ανα-
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4
του άρθρου 14 του παρόντος.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 4387/2016, περί της εθνικής σύνταξης, τροποποιείται,
ώστε να διορθωθεί η παραποµπή στην αναφερόµενη πα-
ράγραφο του άρθρου 14 του ίδιου νόµου, και η παρ. 6 του
άρθρου 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Για την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η εθνική
σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευ-
ρώ µηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συ-
µπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της
εθνικής σύνταξης βαίνει µειούµενο κατά δύο τοις εκατό
(2%) για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκο-
σι (20) ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί τουλάχιστον δε-
καπέντε (15) έτη ασφάλισης. Η προϋπόθεση συµπλήρω-
σης δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης για την καταβολή
της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεµελιώνουν
δικαίωµα σύνταξης µε τη συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης
µικρότερου των δεκαπέντε (15) ετών. Στην περίπτωση αυ-
τή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν µπορεί να υπολείπε-
ται αυτού που αντιστοιχεί στα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλι-
σης. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρµόζεται, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, περί του ε-
πιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπε-
ρήλικων, τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραποµπή
στην αναφερόµενη παράγραφο του άρθρου 14 του ίδιου
νόµου, και διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Το πλήρες ποσό του µηνιαίου επιδόµατος ανέρχεται
σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αναπροσαρµόζεται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 14 του
παρόντος.»

4. Στο άρθρο 111 του ν. 4961/2022 (Α΄ 146), περί των
µεταβατικών και τελικών διατάξεων του Μέρους Δ΄ του
νόµου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
η παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραποµπή

ως προς το άρθρο 109 και ως προς το άρθρο 103, β) η παρ.
3 τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραποµπή ως προς
το άρθρο 109 και το άρθρο 111 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 111
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 109, περί της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και
περί του Κανονισµού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), εφαρµόζεται,
συµπληρωµατικά και στον βαθµό που δεν είναι αντίθετη
προς το άρθρο 103 του παρόντος, η υπ’ αριθµ.
84045/27.10.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 5074), περί του Κανονισµού
Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.. 

2. Μέχρι την πρώτη εγγραφή ιατρών στο Μητρώο του
Ε.Σ.Υ., οι υγειονοµικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. λειτουρ-
γούν και στελεχώνονται σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρ-
θρου 109 τα µέλη τους αποζηµιώνονται σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, περί του ΚΕ.Π.Α..

4. Αιτήσεις για υγειονοµική κρίση αναπηρίας που υπο-
βάλλονται µέχρι την 15η.9.2022 εξετάζονται µε τις διατά-
ξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Μετά από την 15η.9.2022, όσοι έχουν εκκρεµείς αιτήσεις
για υγειονοµική κρίση αναπηρίας δύνανται, µε αίτηµά
τους που υποβάλλεται µέσω της Εθνικής Πύλης Αναπη-
ρίας, να ζητήσουν την εξέταση της αίτησής τους µε την
ψηφιακή διαδικασία υγειονοµικής κρίσης αναπηρίας. Η
παρ. 7 του άρθρου 103 εφαρµόζεται και για τις αιτήσεις
που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

5. Από την 1η.11.2022 οι δικαιούχοι ψηφιακής κάρτας
µπορούν να αξιοποιούν την Κάρτα Αναπηρίας για την ταυ-
τοποίηση και την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.»

Άρθρο 69
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης

σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελµα
ή παρέχουν µισθωτή εργασία

1. Πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού
και τεχνολογικού τοµέα, που ασκούν την επιστήµη τους
σύµφωνα µε το πτυχίο τους, παρέχοντας µισθωτή ή µη µι-
σθωτή εργασία, και έχουν παράλληλα την ιδιότητα του
συνταξιούχου, λαµβάνουν το προνοιακό επίδοµα που
προβλέπεται για άτοµα µε αναπηρία όρασης στην υπό
στοιχεία αρ. Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/9.3.2008 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υ-
γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 931) στο ύψος που
καθορίζεται για τους επιστήµονες πανεπιστηµιακού επι-
πέδου, οι οποίοι, σύµφωνα µε το πτυχίο τους, ασκούν την
επιστήµη τους.

2. Ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης αποδίδει, σε όσους πτυχιούχους της
παρ. 1 λάµβαναν το προνοιακό επίδοµα της παρ. 1, τη δια-
φορά µεταξύ του ποσού που έλαβαν και αυτού που δικαι-
ούνται σύµφωνα µε την παρ. 1, µετά από αίτησή τους. Η
καταβολή καλύπτει διαφορές που αντιστοιχούν σε χρονι-
κό διάστηµα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
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3. Εκκρεµείς ενδικοφανείς διαδικασίες και δίκες µε α-
ντικείµενο το ύψος του προνοιακού επιδόµατος της παρ.
1 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 70
Πιλοτικό πρόγραµµα για πρόσωπα

στο φάσµα του αυτισµού

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
υλοποιεί πιλοτικό πρόγραµµα υποστηριζόµενης απασχό-
λησης ατόµων µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος. Το
πρόγραµµα συνίσταται ιδίως: α) στην υποστήριξη των ω-
φελουµένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, β)
στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη
διαµόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, γ) στην υ-
ποστήριξη των ωφελουµένων, του εργοδότη και του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστηµα απασχόλησης
των ωφελουµένων και δ) στην κάλυψη µισθολογικού και
µη µισθολογικού εργοδοτικού κόστους, συµπεριλαµβανο-
µένων των εύλογων προσαρµογών στις υποδοµές. 

2. Η υποστήριξη και καθοδήγηση της παρ. 1 παρέχεται
από ειδικά εκπαιδευµένους διαµεσολαβητές. Η εκπαίδευ-
ση και καθοδήγηση των διαµεσολαβητών υλοποιείται από
αµειβόµενη διεπιστηµονική οµάδα έργου. Η διαµεσολάβη-
ση παρέχεται είτε απευθείας από αυτοαπασχολούµενο
διαµεσολαβητή είτε από διαµεσολαβητή που απασχολεί-
ται σε ειδικώς πιστοποιηµένο φορέα του Εθνικού Συστή-
µατος Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 5 του
ν. 2646/1998 (Α΄ 236) ή σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16).

3. Ωφελούµενοι του προγράµµατος της παρ. 1 είναι ά-
τοµα µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος, τα οποία έ-
χουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόµων µε Ανα-
πηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 (Α΄146).

4. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα της παρ. 1 δεν αποστε-
ρεί τον ωφελούµενο από τη λήψη αναπηρικών προνοια-
κών παροχών σε χρήµα που χορηγεί ο Οργανισµός Προ-
νοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Οι δαπάνες για τη χρηµατοδότηση του πιλοτικού προ-
γράµµατος της παρ. 1 προέρχονται από πόρους του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το ανώτατο ποσό
της δαπάνης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του προ-
γράµµατος, ανέρχεται σε εννέα εκατοµµύρια τετρακόσιες
δώδεκα χιλιάδες (9.412.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβα-
νοµένου Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Φορέας υλοποίη-
σης του πιλοτικού προγράµµατος της παρ. 1 ορίζεται η
Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα
κριτήρια επιλεξιµότητας και προτεραιοποίησης των ωφε-
λουµένων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια
και η διαδικασία επιλογής των διαµεσολαβητών και των
φορέων στους οποίους υπάγονται, οι άξονες εκπαίδευ-
σης των διαµεσολαβητών, ορίζονται τα µέλη της διεπιστη-
µονικής οµάδας έργου της παρ. 2 και η αµοιβή τους, το ύ-
ψος και η διαδικασία απόδοσης των αµοιβών των ειδικά
εκπαιδευµένων διαµεσολαβητών, το εύρος κάλυψης του
εργοδοτικού κόστους και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 71
Δαπάνες προγραµµάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Η υπ’ αρ. 10945/2.8.2022 µε ΑΔΑ Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.), που εκδόθηκε κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ.
770194/1.8.2022 (Β΄ 4094) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας,
παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της από τον χρόνο έκ-
δοσής της, εφόσον πραγµατοποιηθεί η έκδοση της Συλλο-
γικής Απόφασης έργου σε βάρος του Προγράµµατος Δη-
µοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) µέχρι την 31η.3.2023. Το πα-
ρόν εφαρµόζεται και για τις προσκλήσεις που έχει εκδώ-
σει και τις συµβάσεις στις οποίες έχει συµβληθεί η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. µέχρι την έκδοση της σχετικής Συλλογικής Α-
πόφασης έργου σε βάρος του ΠΔΕ, οι οποίες προβλέπουν
χρηµατοδότηση της προκαλούµενης δαπάνης από πόρους
της δράσης της υπουργικής απόφασης του προηγούµενου
εδαφίου. 

Άρθρο 72
Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος 
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου

Δυναµικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ. α) 

παρ. 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022

Το τέταρτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 32
του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), περί της διαδοχής του Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού και της
ανάθεσης καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανι-
σµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, τροποποιείται, ώστε να περιλαµβάνεται και το Εθνι-
κό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους φορείς, στους
οποίους επιτρέπεται η απόσπαση, κατά παρέκκλιση του
ν. 4440/2016, προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ιν-
στιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού, και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές και
προσωποπαγείς θέσεις του καταργούµενου νοµικού προ-
σώπου, καθώς και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντο-
λής που υπηρετούν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σε
αυτό, µεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε τη θέση που κατέ-
χουν, µε την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότη-
τα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας. Με απόφαση του Υ-
πηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας το µε-
ταφερόµενο προσωπικό τοποθετείται στις µονάδες του Υ-
πουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόφαση στο προσωπι-
κό αυτό µπορούν να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα
σχετιζόµενα µε εκκρεµότητες του καταργούµενου νοµι-
κού προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη στη διαδι-
κασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που αφορούν την α-
νάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ευρω-
παϊκά προγράµµατα. Με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το µεταφερόµενο προ-
σωπικό, µετά την τοποθέτησή του, µπορεί να διατίθεται
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σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου και, ι-
δίως, στη Μονάδα Εµπειρογνωµόνων του άρθρου 80 του
ν. 4826/2021 (Α΄160) και τη Γενική Γραµµατεία Ενίσχυσης
της Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά παρέκκλιση του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) στον Οργανισµό Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και
στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),
βάσει των προσόντων και των καθηκόντων που ασκούσε,
καθώς και των αναγκών των παραπάνω µονάδων ή φορέ-
ων.»

Άρθρο 73
Περιορισµοί στις µετατάξεις, αποσπάσεις 

και µετακινήσεις από φορείς του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 1 
άρθρου 36 ν. 4778/2021 και άρθρου 19 ν. 4659/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26),
περί µετάταξης και απόσπασης υπαλλήλων του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό διάστη-
µα κατά το οποίο απαγορεύονται οι µετατάξεις, αποσπά-
σεις ή µετακινήσεις υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνε-
ται µέχρι την 31η.12.2023 και γ) προστίθενται δεύτερο και
τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης, απαγορεύεται η µετάταξη ή απόσπαση ή οποια-
δήποτε άλλη µετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φο-
ρέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) µέχρι την
31η.12.2023. Η παραπάνω απαγόρευση δεν  ισχύει για µε-
τατάξεις, αποσπάσεις ή µετακινήσεις µέχρι δέκα (10) υ-
παλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. προς το Ταµείο Επικουρικής Κε-
φαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το
χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου.»

2. Στο άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί µετάτα-
ξης ή απόσπασης υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων, επέρχονται οι
ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό διάστηµα κατά το ο-
ποίο απαιτείται, κατά το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
απόφασης µετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των φο-
ρέων που αναφέρονται σε αυτό παρατείνεται µέχρι την
31η.12.2023, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 19
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 19
Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών φορέων

Για την έκδοση απόφασης µετάταξης ή απόσπασης
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄
224) υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του
άρθρου 9 του ν. 4109/2013, απαιτείται, µέχρι την 31η Δε-
κεµβρίου 2023, η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του επο-
πτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει, µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2023, και για το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), το Ε-
θνικό Ίδρυµα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Εθνι-
κό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 6 του

ν. 3106/2003 (Α΄ 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρέ-
νων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου
127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), το Θεραπευτήριο Χρονίων
Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225) και τον Οργανισµό Προνοιακών Επι-
δοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) του
ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύ-
ναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστηµα
του πρώτου και δεύτερου εδαφίου.»

Άρθρο 74
Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη 

και την Αντιµετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης
και Εκµετάλλευσης Ανηλίκων

1. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθενται για ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή
για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης και εκµετάλλευσης ανηλίκων. Καθήκοντα Ε-
θνικού Συντονιστή ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσµένου
κύρους ή ιδιαίτερης εµπειρίας σε δράσεις αντιµετώπισης
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης ανηλί-
κων.

2. Ο Εθνικός Συντονιστής της παρ. 1:
α) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου

Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλι-
κή κακοποίηση και εκµετάλλευση ή των σχετικών κυβερ-
νητικών πολιτικών και εισηγείται την επικαιροποίησή
τους, σε συνεργασία µε την αρµόδια για την παρακολού-
θηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών Γενική
Γραµµατεία Συντονισµού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
β) Συνεργάζεται µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή

όργανα.
γ) Συντάσσει εξαµηνιαία έκθεση, όπου καταγράφεται η

πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και των
σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προ-
τάσεις βελτίωσης. Η έκθεση της παρούσας αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3. Για την άσκηση των καθηκόντων του παρόντος ο Ε-
θνικός Συντονιστής δεν λαµβάνει µισθό, αποζηµίωση ή
άλλη οικονοµική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του.

4. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται διοικητικά και
οικονοµικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την
Προεδρία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 75
Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού

κλάδου Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης 18 - 
Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985

Η περ. ιη) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985
(Α΄ 167) επικαιροποιείται ως προς το προσοντολόγιο των
υποψήφιων εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου ΠΕ18, ό-
πως ενοποιήθηκε στους κλάδους/ειδικότητες της περ. Α
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και διαµορφώνεται
ως εξής:

«ιη) Κλάδος ΠΕ18 πτυχιούχων τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ:
πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής για τις ειδικότη-
τες που ορίζονται µε απόφαση της παρ. 12 ή ισότιµο αντί-
στοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.»
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Άρθρο 76
Παράταση ατοµικών συµβάσεων εργασίας ορισµένου

χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ατοµικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του
προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών δύ-
νανται να παρατείνονται µε απόφαση του αρµόδιου οργά-
νου του ιδρύµατος από την ηµεροµηνία λήξης τους έως
την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθε-
σης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που βρίσκονται σε
εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν δύναται
να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου 2023, απαγορευµένης σε
κάθε περίπτωση της µετατροπής των συµβάσεων αυτών
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο 77
Ρυθµίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη 
παρ. 6α στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται
παρ. 6α ως εξής:

«6α. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών,
τµηµάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων µπορούν να ορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ειδικές προθεσµίες για τον καθορισµό: α) του συ-
ντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τµήµατος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης, β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών µαθηµά-
των και πρακτικών δοκιµασιών, εφόσον απαιτείται, ανά
σχολή, τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση, γ) των συντελε-
στών βαρύτητας µαθηµάτων, ειδικών µαθηµάτων και πρα-
κτικών δοκιµασιών, δ) της κατάταξης της σχολής ή του
τµήµατος στα επιστηµονικά πεδία ή τοµείς και ε) του αριθ-
µού εισακτέων στη σχολή, στο τµήµα ή την εισαγωγική
κατεύθυνση.»

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης - 
Μεταβατικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 5Α 

και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021

1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί µετα-
βατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

«5Α. Οι δόκιµοι εκπαιδευτικοί και τα µέλη Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή στα
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
υποψηφιοτήτων, έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο (2)
έτη δοκιµαστικής υπηρεσίας, ακόµα και αν δεν υλοποιήθη-
κε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεφαλαίου Γ΄ του
Μέρους Γ΄, η οποία απαιτείται για τη µονιµοποίησή τους
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78
του παρόντος, µπορούν να είναι υποψήφιοι και να συµµε-
τέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της
εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σε αυτές, εφόσον συ-
ντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συµµετοχής τους
στη σχετική διαδικασία και επιλεγούν.»

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί
µεταβατικών διατάξεων για την πλήρωση των θέσεων δι-
ευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών

µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, αποσαφηνίζεται η
αναφορά στους αναπληρωτές της περ. β), η σωρευτική α-
ναφορά των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του
ως άνω νόµου, στην περ. γ) και στα υφιστάµενα εδάφια
τέταρτο και όγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, µετά την
περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευ-
θυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ.), υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του
παρόντος πληρούνται µε επιλογή σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Κατά
την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Τοπικό Συµβούλιο
Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα ε-
ξής µέλη: 
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τον νόµιµο αναπλη-

ρωτή του, ως Πρόεδρο, 
β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτο-

βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτω-
ση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του
οποίου η αρµοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, µε τον ανα-
πληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο, 
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν µε

οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν:
i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι του-
λάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οι-
κεία βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως
κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή
και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση
της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του
στοιχείου i).
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκο-

ντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή
ελλείπει, πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής ο-
ρίζεται ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων που τον αναπληρώνει, σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο της περ. γ) του άρθρου 46. Αναπληρωµατικό µέλος
του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί µε οργανική θέση
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχι-
στον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία
βαθµίδα εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους
της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ.
2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή
του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική θέση του υποψηφί-
ου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαί-
δευσης κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι
που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης, ως µέλος επιλέγεται από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός µε
τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και δι-
οικητική εµπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε διοικη-
τική εµπειρία, επιλέγεται ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη
εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον α-
πό υποψηφίους, ως αναπληρωµατικό µέλος του προέδρου
ορίζεται εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί µε οργανική θέση σε
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης. Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύε-

44



ται και ο ανωτέρω νόµιµος αναπληρωτής του Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ορίζεται ως µέλος της περ. α), τακτικό και
αναπληρωµατικό, εκπαιδευτικός µε τα ανωτέρω προσό-
ντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή
καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Επιλογής.
Το µέλος της περ. β) επιλέγεται, µε τον αναπληρωτή

του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε βά-
ση τα ακαδηµαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί εν-
διαφέρον από υποψηφίους του προηγούµενου εδαφίου,
ως µέλος της περ. β), µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται α-
πό τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα α-
πό πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός
που υπηρετεί µε οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης,
καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης
των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30,
µε κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια
της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα
παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν
την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της
εκπαίδευσης του προηγούµενου εδαφίου, ως µέλος επι-
λέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκ-
παιδευτικός µε τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία και διοικητική εµπειρία, και αν δεν υπάρχουν υ-
ποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, ο υποψήφιος µε τη µεγα-
λύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδια-
φέρον από υποψηφίους, ως µέλος της περ. β) ορίζεται εκ-
παιδευτικός µε τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία που υπηρετεί µε οργανική θέση σε Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης.
Τα µέλη της περ. γ) επιλέγονται µε τους αναπληρωτές

τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για
την εφαρµογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ)
κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρό-
νια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των
περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για
την εφαρµογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης
προτιµώνται όσοι έχουν διοικητική εµπειρία ή, αν δεν υ-
πάρχουν υποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, προτιµώνται
υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν
δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα µέλη της
περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς µε τουλάχι-
στον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα που υπηρετούν µε οργανική θέση στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η
παρ. 9 του άρθρου 37.»

Άρθρο 79
Μίσθωση εγκαταστάσεων Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας
για τη στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Η µίσθωση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) από τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για τη
στέγαση και λειτουργία Κέντρου Πιστοποίησης Αναπη-

ρίας (ΚΕ.Π.Α.) διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212), µε σύµβαση που καταρτί-
ζεται κατόπιν απόφασης των αρµόδιων οργάνων τους,
διάρκειας έως είκοσι πέντε (25) έτη, και σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται στη σύµβαση αυτή. Στο πλαίσιο
της σύµβασης αυτής δύναται να συµφωνείται η ανάληψη
από τον µισθωτή των δαπανών που είναι απαραίτητες για
τη διαµόρφωση των µισθούµενων χώρων, ώστε να µπορεί
να στεγασθεί και να λειτουργήσει εντός αυτών ΚΕ.Π.Α.,
και ο συµψηφισµός τους µε ισόποσα µισθώµατα. Ο συµ-
ψηφισµός µπορεί να γίνεται µε το σύνολο ή µε µέρος του
µισθώµατος που οφείλεται κάθε µήνα µέχρι να καλυφθεί
το σύνολο των συµψηφιζοµένων δαπανών.

Άρθρο 80
Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών 
στην αγροτική οικονοµία - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έ-
κτου του ν. 4783/2021 (Α΄ 38), η προθεσµία υποβολής αί-
τησης για µετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική οικονοµία παρατείνεται έως
την 30ή Ιουνίου 2023, προστίθενται δύο τελευταία εδά-
φια, και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θε-
ώρησης εισόδου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), µπορεί να υποβάλει, µέχρι την
30ή Ιουνίου 2023, κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθε-
σίας, αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου
διαµονής του, µε βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως κα-
θορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
11 του ν. 4251/2014, προκειµένου να τον µετακαλέσει για
απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονοµία. Η αίτη-
ση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο και όνοµα πα-
τέρα, επώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα και ηµεροµηνία
γέννησης, ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία
έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης, Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί κατά το παρελ-
θόν στην Ελλάδα) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης
χώρας, ο οποίος πρέπει να µην έχει συµπληρώσει το εξη-
κοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθµός φορο-
λογικού µητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε ηλε-
κτρονική πλατφόρµα µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Για τις αιτήσεις ερ-
γοδοτών που υποβάλλονται έως την 31η Δεκεµβρίου
2022 ο ανώτατος αριθµός θέσεων απασχόλησης καθορί-
ζεται από την αντιστοιχία καλλιεργήσιµης έκτασης ανά
εργαζόµενο σχετικά µε τις καλλιέργειες: α) ελαιώνες, ε-
λιές βρώσιµες, ένας (1) εργαζόµενος σε έκταση δεκαπέ-
ντε (15) στρεµµάτων, β) ελαιώνες, ελιές ελαιοποίησης, έ-
νας (1) εργαζόµενος σε έκταση είκοσι (20) στρεµµάτων,
χωρίς αριθµητικό περιορισµό ανά περιφερειακή ενότητα.
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, εφαρµόζεται η αντιστοιχία
καλλιεργήσιµης έκτασης ανά εργαζόµενο του άρθρου 11
του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδι-
δοµένων αποφάσεων.» 
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Άρθρο 81
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ

Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας - Τροποποίηση παρ. 10 

άρθρου 21 ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020 (Α΄ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λή-
ξης της ειδικής διαχείρισης και διαµορφώνεται ως εξής: 

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία
µεταβίβασης τουλάχιστον του εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
λογιστική αξία) εντός είκοσι οκτώ (28) µηνών από το πέ-
ρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών
της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρεί-
ται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται
να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περί-
πτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση,
εάν εκκρεµεί η διάθεση µέρους ή όλου του προϊόντος
ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από
τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαµβάνει την
ευθύνη διανοµής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύµ-
φωνα µε τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύµ-
φωνα µε τους όρους του παρόντος και η διανοµή αυτή
δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 7η.10.2022.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζο-
νται τρόποι κοινοποίησης στους υπόχρεους των πράξεων
βεβαίωσης, των ατοµικών ειδοποιήσεων οφειλών και κάθε
άλλου εγγράφου σχετικού µε τις οφειλές ασφαλισµένων
προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πέραν αυτών που ισχύουν κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανο-
µής µεταξύ των ασφαλιστικών φορέων και καταβολής του
ποσού της παρ. 5 του άρθρου 6 σε περίπτωση διαδοχικής
ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών καθορίζονται οι ό-
ροι, οι προϋποθέσεις, η περαιτέρω χρονική επέκταση των
κινήτρων της παρ. 1 του άρθρου 9 και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προγράµµατος του
άρθρου 9.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζε-
ται η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα επιδότησης του
άρθρου 9, το ειδικό έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης
της επιχείρησης - εργοδότη για ένταξη στο πρόγραµµα ε-
πιδότησης του άρθρου 9 και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα
σε σχέση µε το έντυπο αυτό.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου 10. Με την ίδια απόφαση δύναται να επεκταθεί η ε-

φαρµογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και για περιό-
δους απασχόλησης από 1ης.1.2019 έως και τις
31.12.2022 και να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα για την
αναδροµική υποβολή των οικείων Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την επέ-
κταση της εφαρµογής του άρθρου 10.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου 16 και, ιδίως, η διαδικασία διαπίστωσης, δήλωσης
και καταβολής των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέµατα
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου 17.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών δύναται να καθορί-
ζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής
των εισφορών των ρητινεργατών από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθορίζεται η διαδικασία και εξει-
δικεύονται οι επιµέρους όροι, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 42.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών ρυθµίζονται ειδικό-
τερα και λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή του άρ-
θρου 48 και, ιδίως, εξειδικεύονται η χωρική οριοθέτηση
του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 48, οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο µέτρο της ανα-
στολής, οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος και
η διαδικασία καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση δύνανται να ρυθµίζονται ει-
δικότεροι όροι ένταξης των επιχειρήσεων στο µέτρο της
αναστολής των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων
τους, να παρατείνεται η χρονική ισχύς του άρθρου 48 και
να προβλέπεται η εφαρµογή του για έτερα χρονικά δια-
στήµατα.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια ειδικώς για την εφαρµογή του
άρθρου 48 µέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική
Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής
Γραµµατείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων ορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της ύ-
παρξης δόλου που πρέπει να συντρέχει εκ µέρους των δι-
καιούχων που έλαβαν αχρεώστητες παροχές, ώστε αυτές
να αναζητηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 49.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση συναρµόδιου Υπουργού εξειδικεύονται το περιε-
χόµενο και οι όροι χωρικής και χρονικής υλοποίησης του
πιλοτικού Προγράµµατος Πρώιµης Παρέµβασης των άρ-
θρων 51 και 52 και καθορίζονται, για τις ανάγκες της πιλο-
τικής εφαρµογής: 
α) η διαδικασία και οι φορείς και οι ειδικοί επιστήµονες

που είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση και διαπίστωση της
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αναπηρίας, της αναπτυξιακής καθυστέρησης ή διαταρα-
χής ή της αυξηµένης πιθανότητας εµφάνισης αυτών, 
β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υ-

ποψήφιων δικαιούχων, ο αριθµός τους, οι προϋποθέσεις
και τα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και συντελεστές βα-
ρύτητας των κριτηρίων αυτών, 
γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο

Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης, καθώς και η
διαδικασία εκπαίδευσης αυτών, 
δ) το περιεχόµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
ε) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσιών

Πρώιµης Παρέµβασης, 
στ) ο µηχανισµός και οι διαδικασίες χρηµατοδότησης

των επιµέρους παρεχόµενων υπηρεσιών,
ζ) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωµή

των υπηρεσιών, 
η) αρµόδιοι φορείς και υπηρεσίες για την εκτέλεση του

προγράµµατος, 
θ) ο έλεγχος και η εποπτεία των παρεχόµενων υπηρε-

σιών, 
ι) οι προδιαγραφές λειτουργίας του πληροφοριακού συ-

στήµατος, 
ια) τα κριτήρια αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρµογής

του προγράµµατος, 
ιβ) οι διαλειτουργικότητες του Μητρώου Παρόχων Υπη-

ρεσιών Πρώιµης Παρέµβασης µε τα υφιστάµενα µητρώα
νοµικών προσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων και του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, και
ιγ) κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό και λεπτοµερειακό θέµα

για την υλοποίησή της. 
14. Ειδικά για την εφαρµογή του πιλοτικού Προγράµµα-

τος Πρώιµης Παρέµβασης του άρθρου 51 σε παιδιά ηλι-
κίας από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών, µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζονται: 
α) τα ειδικότερα κριτήρια εισαγωγής των συµµετεχό-

ντων και ωφελούµενων στο πρόγραµµα, 
β) οι προϋποθέσεις συνεργασίας των εµπλεκόµενων υ-

ποστηρικτικών δοµών, 
γ) ο αριθµός των µελών, οι ιδιότητες και οι ειδικότερες

αρµοδιότητες των οργάνων κοινής παρακολούθησης, 
δ) οι αρµοδιότητες των οργάνων και των µελών των υ-

πηρεσιών διεπιστηµονικής συνεργασίας, ανά ειδικότητα, 
ε) οι µέθοδοι, ο χρόνος και ο τρόπος διασύνδεσης των

µέσων, εργαλείων και εξοπλισµού που αξιοποιούνται στο
πλαίσιο του πιλοτικού Προγράµµατος, 
στ) οι ελάχιστες αναγκαίες εκθέσεις και η διαδικασία

παρακολούθησης των στόχων πλάνου δράσης ανά κατη-
γορία δικαιούχων και 
ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τον συντονισµό

και τη συµβατότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών πρώι-
µης παρέµβασης.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ρυθµίζονται ειδικότερα και λεπτοµερειακά θέ-
µατα εφαρµογής του άρθρου 53, περί του προγράµµατος
επιχορήγησης παρεµβάσεων προσβασιµότητας, και, ι-
δίως, 
α) τα κριτήρια επιλεξιµότητας και προτεραιοποίησης

των ωφελούµενων και των χώρων παρέµβασης, 
β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 
γ) οι επιλέξιµες παρεµβάσεις, οι οποίες µπορούν να ε-

κτείνονται και επί ιδιωτικών χώρων κοινής χρήσης των
κτιρίων που αφορά η παρέµβαση, καθώς και επί δηµόσιων

ή κοινόχρηστων χώρων που περιβάλλουν τα κτίρια αυτά, 
δ) το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά άτοµο και ανά

παρέµβαση, 
ε) η διαδικασία καταβολής των επιχορηγήσεων, και
στ) η διαδικασία, τα όργανα και τα µέσα ελέγχου της υ-

λοποίησης των παρεµβάσεων.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση συναρµόδιου Υπουργού ορίζεται το ύψος της χρη-
µατοδότησης της παρ. 3 του άρθρου 57, η διαδικασία από-
δοσής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις

1. Στο άρθρο 27 του παρόντος υπάγονται και οι συντα-
ξιούχοι µε ψυχική ή νοητική αναπηρία, για τους οποίους
πιστοποιείται, µε γνωµάτευση µονάδας ψυχικής υγείας
του αντίστοιχου Τοµέα Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε τον
ν. 2716/1999 (Α΄ 96), η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ότι η ανάληψη
µισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση, η οποία α-
ντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα του χρόνου ασφάλισης
που επιθυµούν να αξιοποιήσουν, ενδείκνυται για λόγους
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανέ-
νταξης.

2. Στο άρθρο 43 του παρόντος υπάγονται και οι δικαιού-
χοι που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας της
µητρότητας της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και για όσο
χρόνο αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση των εννέα (9) µη-
νών.

3. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του
Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που
υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχί-
ζεται µέχρι τη λήξη της. Για το χρονικό αυτό διάστηµα, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται Διοικητής
του Μ.Τ.Π.Υ. και ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 4 του
π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ., ό-
πως αυτό διαµορφώνεται µε τον παρόντα νόµο. Εντός ε-
νός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος διορί-
ζονται ένα µέλος της περ. β) και το µέλος της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 422/1981, περί του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., όπως αυτό διαµορφώνεται
µε τον παρόντα νόµο. 

Άρθρο 84
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) η ειδική εισφορά της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου

38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί δηµοσιονοµικών ρυθµί-
σεων,
β) η υπ’ αρ. 143027/565/18.12.1984 κοινή απόφαση των

Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών
(Β΄ 885), περί της ανασύνθεσης του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.), 
γ) η παρ. Ι της υπ’ αρ. 135591/9.6.1967 κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών (Β΄
391), περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Μ.Τ.Π.Υ.,
δ) οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 του από 12.2.1923 νο-
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µοθετικού διατάγµατος (Α΄ 53), περί συµπλήρωσης και
τροποποίησης των διατάξεων περί του Μ.Τ.Π.Υ. και
ε) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του καταστατικού του

Μ.Τ.Π.Υ. που εγκρίθηκε µε το από 9.8.1919 βασιλικό διά-
ταγµα (Α΄ 177).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 85
Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε
επιµέρους διατάξεις του.

2. Ειδικότερα:
α) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 ισχύουν για περιόδους

απασχόλησης από την 1η.1.2023.
β) Το άρθρο 45 ισχύει από τη 19η.6.2021, ηµεροµηνία έ-

ναρξης ισχύος του ν. 4808/2021 (Α΄ 101).
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Αθήνα,                                                                2022
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