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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

<(Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - ‘Εργο νΙΙΙ, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” καιτου Ελληνικού

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την

αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοΙού ςΟΙΟ-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

‘Εκτακτη Οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Πάσχα 2022

1. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 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 Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής

Ασψάλισης (θ-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. Ι χορηγείται, εψόσον συντρέχουν σωρευτικά οι

ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο ατομικό ψορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους γιατο ψορολογικό έτος

2020 δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες διακόσια (7.200,00) ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό

ψορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες

τετρακόσια (14.400,00) ευρώ. Ως ψορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, για τους σκοπούς

εψαρμογής του παρόντος, θεωρείταιτο άθροισμα των ψορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου

και του/της συζύγου ή μέρους συμψώνου συμβίωσης που προκύπτει από τη δήλωση ψορολογίας

εισοδήματος ψυσικών προσώπων του ψορολογικού έτους 2020, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι τη

δημοσίευση του παρόντος.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε για τον υπολογισμό του

συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η οποία προκύπτει από την

πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή

μέρους συμψώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013 (Α’ 167), τέκνων που

αναγράψονται στη δήλωση ψορολογίας εισοδήματος του ψορολογικού έτους 2020, να μην

υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.
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γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι ψορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμψωνα με τα

στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και έχουν

υποβάλει, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το

ψορολογικό έτος 2020 ως ψορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 στο ποσό

των διακοσίων (200,00) ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση

που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον -Ε.Φ.Κ.Α. και από το Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι

ή τα μέρη συμψώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των διακοσίων

(200,00) ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

4. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 21.4.2022.

5. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. Ι είναι αψορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του

Δημοσίου ή τρίτων, κατά ιταρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με

βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασψαλιστικά ταμεία ή

τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

6. α) Ο θ-Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο με τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου

(Α.Φ.Μ.) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του συνόλου των δυνητικών

δικαιούχων των περ. α) έως γ) της παρ. 1.

β) Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροψοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

(Δ.Υ.Λ.Π .Σ.ΟΙ.Λ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστη μάτων Δημόσιας Διοίκησης σε

συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους (Γ.Λ.Κ.) αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο με τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Λ. των δικαιούχων

συνταξιοδοτικών παροχών της περ. δ) της Παρ. 1.

7. Η Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέντων σύμψωνα με την Παρ. ό στοιχείων, με τα

στοιχεία που τηρούνται στα πληροψοριακά της συστήματα:

α) πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2,

καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3, και παράγει αρχείο με τους

δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

β) χορηγεί στον Θ-Ε.Φ.Κ.Α. και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων που
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πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

8. Μετά τη λήψη του αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε., ο θ-Ε.Φ.Κ.Α. και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη

Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν οτην καταβολή του τελικού ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Το αρχείο του προηγούμενου εδαίου αποστέλλεται από τον θ-Ε.Φ.Κ.Α. στον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διενέργεια των απαιτούμενων

ελέγχων μη συρροής κατά την εψαρμογή του επόμενου άρθρου.

9. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις γιατην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους των

περ. α), β) και γ) της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον -Ε.Φ.Κ.Α. για

λοιπούς σκοπούς, μετά από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-

000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες)> του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους δικαιούχους της περ.

δ) της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από πιστώσεις του

Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2

‘Εκτακτη προσαύξηση προνσιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε

ανασψάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και

του επιδόματος παιδιού

1. Για τον μήνα Απρίλιο 2022, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, όπως αυτές

προβλέπονται στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), προσαυξάνονται κατά

διακόσια (200,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων,

επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών του

πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες

της μίας από τις προνοιακές παροχές του πρώτου εδαψίου. Η καταβολή της προσαύξησης

πραγματοποιείται μέχρι την 21.4.2022.

Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και:

α) τα άτομα με αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της τιρονοιακής

παροχής σε χρήμα για τον μήνα Απρίλιο 2022, μετά την Τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής

παροχής του μηνός αυτού και β) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά

αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση; σύμψωνα με το
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δεύτερο εδάψιο 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 οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του

προηγούμενου άρθρου.

2. Για τον μήνα Απρίλιο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’

128) και το επίδομα Κοινωνικής αλληλεγγύης ανασψάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν.

4387/2016 (Α’ 85) χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ. Η προσαύξηση

αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές

αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαψίου και καταβάλλεται

άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η42022, υπό την προϋπόθεση

ότι η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει

ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν καταβληθεί λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτικής

απόψασης, αποδίδεται στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής.

Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του

προηγούμενου άρθρου.

3. Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. Ι πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της

προσαύξησης της παρ. 2, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.

4. Για τον μήνα Απρίλιο 2022, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωψελούμενων μονάδων του

άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόψασης των Υπουργών

Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3359), υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την

31.3.2022, εγκριτική απόψαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η προσαύξηση αυτή

θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές

αποψάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του πρώτου εδαψίου, 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 ωψελούμενη μονάδα, όπως τα όρια

αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόψασης. Η προσαύξηση δεν

καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόψασης έχει ανασταλεί,



αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της

προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και

πραγματοποιείται μέχριτην 21.4.2022.

5. Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) χορηγείται στους δικαιούχους της

πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ.

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι την 21η42022 Αντίστοιχη

προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την

έγκριση της αίτησης τους. Η προσαύξηση Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί

των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποψάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και

καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν, μετά την καταβολή της προσαύξησης, από την

εκκαθάριση της δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του ψορολογικού έτους 2021

μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος

2022: α) εψόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η

καταβληθείσα προσαύξηση επιστρέψεται αναλόγως ή β) εψόσον προκύψει ότι αναδρομικά

δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως,

και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του

ανωτέρω αναδρομικώς οψειλόμενου ποσού του επιδόματος.

6. Η προσαύξηση των παροχών του παρόντος άρθρου είναι αψορολόγητη και ακατάσχετη στα

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισψορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με

βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασψαλιστικά ταμεία ή

τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 3

Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας

1. Εάν η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο

τρέχοντος έτους 2022, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες
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ασψαλιστικές εισψορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης

εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους

2022 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας

στους εργαζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εψαρμόζεται συμπληρωματικά η υιτ’ αρ.

19040/7.12.1981 κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).

3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα για το έτος 2022

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022
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ΑΝΑΛΥΣΗΣΥΝΕΠ8ΩΝΡΥΞ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς -‘Εργο νΙΙι, Παράρτημα 12 της από

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ίδρύματος “Κοινωψελές’Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος”

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της

υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ Ονιο-19 και την

προστασία της δημόσιας υγείας»

Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στοιχεία επικοινωνίας:

Εμμανουήλ Τσιριμονάκης, Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

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

2103368353

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Χ

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

5 Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

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



1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Προτεινόμ
ενη
διάταξη:

Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάγκης ενίσχυσης του διαθέσιμου
εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων χαμηλοσυνταξιούχων, για τον μήνα Απρίλιο του
τρέχοντος έτους 2022, λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών εξαιτίας της ενεργειακής
Κρίσης και της κρίσης των τιμών.

2 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάγκης ενίσχυσης των προνοιακών
παροχών σε χρήμα οε άτομα με αναπηρία, σε ανασψάλιστους υπερήλικες, σε δικαιούχους
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και σε δικαιούχους επιδόματος παιδιού, για τον μήνα
Απρίλιο του τρέχοντος έτους 2022, λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών εξαιτίας της
ενεργειακής Κρίσης και της Κρίσης των τιμών.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάγκης καταβολής της αναλογίας
του επιδόματος εορτών Πάσχα του τρέχοντος έτους 2022 στους εργαζόμενους των οποίων

η σύμβαση Εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 στο Πλαίσιο των
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοϊού ίΟνΙΟ-19.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Προτεινόμ
ενη
διάταξη:

Ι
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η Κρίση τιμών επηρεάζουν αρνητικά το διαθέσιμο
εισόδημα των οικονομικά ασθενέστερων χαμηλοσυνταξιούχων.

2 Η παγκόσμια ενεργειακή Κρίση αι η κρίση των τιμών επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ήτοι των ατόμων με αναπηρία, των ανασψάλιστων
υπερηλίκων, των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των δικαιούχων
επιδόματος παιδιού, να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες για τις οποίες χορηγούνται σε αυτούς
προνοιακές παροχές σε χρήμα.

Δεν υψίσταται πρόβλεψη για την καταβολή της αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα
του τρέχοντος έτους 2022 στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί
σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, στο Πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του ΚορωνοΙού ίΟνΙΟ-19.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Ι Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους ευάλωτους συνταξιούχους όλης της Χώρας.

2 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στα άτομα με αναπηρία, στους ανασψάλιστους
υπερήλικες, στους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στους δικαιούχους
επιδόματσς παιδιού.

3 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα των οποίων η



σύμβαση εργασίαςτέθηκε σε αναστολή κατάτον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους 2022,
στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοΙού
ςονιΒι9.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

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

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωττιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Απαιτείται ρύθμιση με τυπικό νόμο.
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης ή
άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συ μπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας. Απαιτείται ρύθμιση με τυπικό
προσέγγισης της νόμο.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ΙΙΙ) με διάθεση περισσότερων ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

ανθρώπινων και υλικών περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς
πόρων; απαιτούν παρέμβαση με τυπικό νόμο.

Συναψεις πρακτικες

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

—1(--



ΙΙι) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ΙΙ 1

______

μ·1Ί

ΙΙί·

_____

21 Χ

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η ενίσχυση του εισοδήματος των
ευάλωτων χαμηλοσυνταξιούχων για τον μήνα
Απρίλιο του τρέχοντος έτους 2022.

Άρθρα 2: Η ενίσχυση των προνσιακών παροχών σε
χρήμα των ατόμων με αναπηρία, των
ανασάλιστων υπερηλίκων, των δικαιούχων

1) βραχυπρόθεσμοι: Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των
δικαιούχων εττιδόματος παιδιού, για τον μήνα
Απρίλιο του τρέχοντος έτους 2022.

Άρθρο 3: Η καταβολή του ειτιδόματος εορτών
Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε αναστολή τον
μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους 2022.

Άρθρο 1: Η προστασία των ευάλωτων
χαμηλοσυνταξιούχων, μέσω της άμβλυνσης των
συνεπειών της Κρίσης των τιμών.

Άρθρο 2: Η προστασία των ατόμων με αναπηρία,
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: του γήρατος, των ευάλωτων Κοινωνικών ομάδων

και της οικογένειας.

Άρθρο 3: Η προστασία της εργασίας.



Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι5ρο Στόχος
Ι Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην έκτακτη οικονομική

ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των
χαμηλοσυνταξιούχων, λόγω της Παγκόσμιας ενεργειακής Κρίσης και
της Κρίσης των τιμών. Ειδικότερα, η έκτακτη αυτή οικονομική
ενίσχυση αφορά όσους κατά τον μήνα Μάρτιο 2022 λαμβάνουν
οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή Προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, ή προσυνταξιοδοτική παροχή, αλλά
και αναπηρικά επιδόματα από τον ο-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και όσους
λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βάσει της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
Η έκτακτη αυτή Οικονομική ενίσχυση Θα δοθεί στους οικονομικά
ασθενέστερου ς χαμηλοσυνταξιούχους, με εισοδη ματικά και
περιουσιακά κριτήρια, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου

__________________

εισοδήματός τους.

2 Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει την προσαρμογή των κοινωνικών
επιδομάτων στις έκτακτες οικονομικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία εν μέσω μάλιστα της
υγειονομικής κρίσης που δεν έχει ακόμα παρέλθει. Συγκεκριμένα
προτείνεται έκτακτη ενίσχυση των προνοιακών παροχών σε χρήμα
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ήτοι των ατόμων με αναπηρία,
των ανασψάλιστων υπερηλίκων, των δικαιούχων σύνταξης
ανασψάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128) ή του
επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασψάλιοτων υπερήλικων του
άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), των δικαιούχων Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος και των δικαιούχων ειτιδόματος παιδιού.
Η Οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων σκοπεί αψενός μεν στην
κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αφετέρου δε στην άμβλυνση των
συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και της γενικότερης κρίσης τιμών
που έχει επέλθει, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή κατά την

__________________

τρέχουσα δυσχερή συγκυρία.

3 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην καταβολή της αναλογίας
του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους των οποίων
η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο
του τρέχοντος έτους 2002 στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοΙού ΟνΙ0-

___________________

19.

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία /
δια4άνεια θεσμών

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Μέσω της έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης μειώνεται το βάρος που επωμίζονται Οι κοινωνικές αυτές ομάδες λόγω της

αύξησης των τιμών.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση δαπανών

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ

Χ

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

‘Αλλο

Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Άλλο

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝ ΤΑ [Ω Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚ ΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ Β ΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

-1--



ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕ ΙΤΟΥ Ρ ΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

ε μπλε κο μένων

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την_εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος Εκ των μεταβολών αυτών σταθμίζεται μετην κοινωνική ωφέλεια εκ των αποτελεσμάτων τους. Λόγοι δημοσίου

συμφέροντος απαιτούν την προστασία του κοινωνικού συνόλου (δημόσια υγεία, κοινωνική ευημερία) και εν προκειμένω

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και την

προσαρμογή των κοινωνικών επιδομάτων στις έκτακτες οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του

πολέμου στην Ουκρανία εν μέσω μάλιστα της υγειονομικής Κρίσης που δεν έχει ακόμα τιαρέλθει.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων

στους_στόχους

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Αλλο



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της

αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4, 5, 21, 22 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
Χ Χ

κατά την
υλοποίηση της

ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

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

—



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμιτεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

1
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποψάσεις

των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

—1--



Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

‘Αλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή
δικαστήρια ή διαιτητικά
όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρνούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύΟμισης που
Καταρούμενες διατάξεις

προόλέπουν κατάργηση

—4-
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Αριθμ. 96 / 5 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της από
17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο νιιι, Παράρτημα 12 της από
6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξό του Ιδρύματος “Κοινωφελές ‘Ιδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού /ημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞΟΙΠ -19 και την προστασία της
δημόσιας υγείας”.

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα προβλέπονται τα
ακόλουθα:

1.α. Καταβάλλεται, ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022, έκτακτη οικονομική
ενίσχυση στις οριζόμενες ομάδες των ευάλωτων συνταξιούχων, ύψους διακοσίων
(200) ευρώ ανά δικαιούχο και μέχρι τις 2Ε4.2022.
β. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης
στους δικαιούχους και προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη
χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.
γ. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον Κρατικό
προϋπολογισμό.

2.α. Καταβάλλεται προσαύξηση ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά δικαιούχο στις
προνοιακές παροχές που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία, από τον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), οι ανάδοχοι
γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά
προγράμματα και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η εν λόγω προσαύξηση
καταβάλλεται μέχρι τις 21.4.2022.
β. Προβλέπεται, για τον μήνα Απρίλιο 2022, ο διπλασιασμός της χορηγούμενης
μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο υλοποίησης
του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» υπό τους οριζόμενους όρους
χορήγησης.

‘ι. Χορηγείται μέχρι τις 2 1.4.2022 εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες
που δικαιούνται επίδομα παιδιού, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου
ποσού κατά το ήμισυ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
δ. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση της
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ι



3. Χορηγείται επίδομα εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος
έτους στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοΙού ΟνΙΓ-19. Το εν λόγω επίδομα υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

1. Δαπάνη συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ περίπου η οποία αναλύεται σε:
- 136 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης των ευάλωτων συνταξιούχων ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022,
- 189 εκατ. ευρώ περίπου, από την προσαύξηση προνοιακών παροχών σε
χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή
και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, σε
δικαιούχους του προγράμματος για «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς επίσης
και σε οικογένειες που δικαιούνται επίδομα παιδιού.

2. Δαπάνη ύψους 3,015 εκατ. ευρώ Περίπου από τη χορήγηση επιδόματος
εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε
σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και την κάλυψη των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση φορολογικών προνομίων για τη(ν):

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων
- χορηγούμενη προσαύξηση στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους
επιδόματος παιδιού, δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κ.λπ.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΠΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ1)
29.032022 14:06

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στο σχέδιο νόμου “Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς
- ‘Εργο νιιι, Παράρτημα 12 της από 6.9.20 18 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος “Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της
υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ
ονιο -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας”.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά

αποτελέσματα σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και των

προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης:

1. Δαπάνη συνολικού ύψους 325 εκατ. ευρώ περίπου η οποία αναλύεται

σε:

- 136 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή της έκτακτης οικονομικής

ενίσχυσης τιον ευάλωτων συνταξιούχων ενόψει των εορτών του Πάσχα 2022,

- 189 εκατ. ευρώ περίπου. από την προσαύξηση προνοιακών παροχών σε

χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε

γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, σε ανασφάλιστους

υπερήλικες, σε δικαιούχους του προγράμματος για «Ελάχιστο Εγγυημένο

Εισόδημα», καθώς επίσης και σε οικογένειες που δικαιούνται επίδομα παιδιού.

2. Δαπάνη ύψους 3,015 εκατ. ευρώ περίπου από τη χορήγηση επιδόματος

εορτών Πάσχα 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας

τέθηκε σε αναστολή κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και την

κάλυψη των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

3. Απώλεια εσόδιον από τη Θέσπιση φορολογικών προνομίων για τη(ν):

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση τιον ευάλωτων συνταξιούχων

- χορηγούμενη προσαύξηση στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε

δικαιούχους επιδόματος παιδιού, δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου

εισοδήματος κ.λπ.



Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων

του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της

Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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