
Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

Επί του σχεδίου νόμου «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική 

αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις» 

Α. Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Δαπάνη η οποία ανέρχεται, στο ποσό των 52 εκατ. ευρώ περίπου και

αναλύεται ως εξής:

- 2 εκατ. ευρώ περίπου, από  την κάλυψη των δαπανών για επισκευές των

φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και

μετά τη λήξη αυτής, που έχει συναφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων ESTIA

II και ESTIA 2021, (άρθρο 8 παρ.3)

- 50 εκατ. ευρώ περίπου, από την επιδότηση ανακαίνισης και επισκευής

κενών ακινήτων ιδιωτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακαινίζω -

Νοικιάζω». (άρθρο 9)

2. Συνολική δαπάνη ποσού 21 εκατ. ευρώ περίπου, από την καταβολή, για

τρία (3) έτη του μισθώματος, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάλυψη».

(άρθρο 8 παρ.3)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση που :

- η δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση του

Προγράμματος Στεγαστικής Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων από την

πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής

Αττικής δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση των κατασκευών και λοιπών

διαμορφώσεων. (άρθρο 16)

- οι δέκα (10) επιπλέον θέσεις συνεργατών που συνιστώνται στη Μονάδα

Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Κ.Α. καλυφθούν

με προσλήψεις νέου προσωπικού. (άρθρο 29)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

4. Ετήσια απώλεια εσόδων από τον επαναπροσδιορισμό του είδους των

διατακτικών σίτισης που εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από

μισθωτή εργασία. (άρθρο 33)

5. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, από την κατάργηση του προβλεπόμενου

χρηματικού προστίμου, σε περίπτωση μη χορήγησης της σχετικής δήλωσης από
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την πλοιοκτήτρια εταιρία, αναφορικά με την απόδειξη υπηρεσίας σε πλοία με 

ξένη σημαία. (άρθρο 25) 

Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

II. Επί του προϋπολογισμού του Ηλεκτρονικού-Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α. /φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση αποζημίωσης σπουδαστών κολλεγίων 

που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.(άρθρο 

31) 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

III. Επί του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση κάλυψης των εξόδων ασθένειας

σπουδαστών κολλεγίων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση. (άρθρο 31)  

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.    

ΙV. Επί του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 

Δ.ΥΠ.Α. (φορέας Γενικής Κυβέρνησης) 

1. Δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 375 εκατ. ευρώ περίπου, από

τη χρηματοδότηση μέρους των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι

μου». (άρθρα 3 και 4)

2. Δαπάνη ποσού 60 χιλ. ευρώ περίπου, από την παράταση, κατά ένα (1)

ακόμα έτος, της εκκαθάρισης της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε». (άρθρο 24)

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από :

- την κάλυψη του επιτοκίου επί του ποσού του δανείου που χορηγείται από

πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται κατά τη

διάρκεια του δανείου τρίτεκνος ή πολύτεκνος. (άρθρα 3 και 4)

- τον επαναπροσδιορισμό των εισοδηματικών προϋποθέσεων και τη

συνακόλουθη αύξηση των δικαιούχων, για την καταβολή παροχών της Δ.ΥΠ.Α.

προς ανέργους και αναζητούντες εργασία. (άρθρo 21)
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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