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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των προϋποθέσεων και των εισοδηματικών κριτηρίων για την παραχώρηση της
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235).

2

Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου του Υπουργείου Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 4317/Δ2 470
(1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των εισοδηματικών κριτηρίων για την παραχώρηση της
παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4756/2020 (Α΄235).
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία 10068/Δ1.3580/6-3-2020 απόφαση
διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα (Υ.Ο.Δ.Δ. 157) στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Τις διατάξεις του ν. 2961/1954 «Περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχόλησης και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).
8. Τις διατάξεις του ν. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και
Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού» (Α’ 112), όπως ισχύει.
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9. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/
2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση
του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Α’ 28) και της υπ’ αρ. 7/28.2.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση Θεμάτων για την εφαρμογή
της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (Α’ 39).
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και
διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).
13. Την υπ’ αρ. 784/6/19.1.2021 (θέμα 129ο) απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αρ.
105/25.01.2021 έγγραφο του Οργανισμού και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και στοιχεία.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι λοιπές λεπτομέρειες για την
παραχώρηση κατά κυριότητας από τον ΟΑΕΔ των κενών
και αδιάθετων κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ.ΟΕΚ ή των αγορασμένων
απ’ αυτόν μέσω του προγράμματος ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ. σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες
που στερούνται κατοικίας ως εξής:
Άρθρο 1ο
Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α) Δικαιούχοι παραχώρησης κατοικίας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που προσέφεραν εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι,
για τουλάχιστον 900 ημέρες μέχρι την 31.12.2020, σε
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οποιοδήποτε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών
και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ τ.ΟΕΚ.
Για την συμπλήρωση της βασικής ασφαλιστικής προϋπόθεσης των 900 ημερών εργασίας, οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας
υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση, ενώ
για το χρόνο στράτευσης υπολογίζονται στην ασφάλιση
ως ημέρες εργασίας δέκα (10), για κάθε μήνα στράτευσης.
β) Μη ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων:
- Οι αιτούντες δικαιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη
της οικογένειάς τους να στερούνται ιδιόκτητης κατοικίας
ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ικανών να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους. Για την εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης λαμβάνονται υπόψη και ακίνητα που
τυχόν μεταβιβάστηκαν παλαιότερα ή ενόψει της παραχώρησης της κατοικίας.
- Οι αιτούντες να μην έχουν τύχει άλλης στεγαστικής
παροχής (δάνειο ή κατοικία)από τον τ. ΟΕΚ.
γ) Ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων:
Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αιτήματος
παραχώρησης κατοικίας είναι η ύπαρξη τέκνων που
προστατεύονται από τον δικαιούχο και συγκατοικούν
μ’ αυτόν κατά τρόπο μόνιμο.
δ) Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Οι αιτούντες να
είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
ε) Διαμονή: Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής
αιτήσεως για παραχώρηση κατοικίας που βρίσκεται στον
τόπο (Δήμο) μόνιμης διαμονής τους.
Εφόσον διαπιστωθεί η υποβολή περισσότερων της
μίας αιτήσεων θεωρούνται όλες άκυρες.
Άρθρο 2ο
Καθορισμός προτεραιότητας
για την επιλογή των δικαιούχων:
- Ανήλικα Τέκνα: 50 μόρια ανά ανήλικο τέκνο, με ανώτατο όριο τα 200 μόρια.
- Ύπαρξη αναπηρίας: για 67% και άνω 200 μόρια για
κάθε ανάπηρο μέλος.
- Μονογονεϊκή οικογένεια: 100 μόρια.
Άρθρο 3ο
Καθορισμός χρεούμενης αξίας:
Η χρέωση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί σε οικισμούς τ. ΟΕΚ γίνεται με βάση την υπ’ αρ. 3153/195/
17-2-2017 (Β’ 474) κοινή απόφαση της Υπουργού και
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ των αγορασμένων διαμερισμάτων μέσω προγράμματος ΠΑ.ΚΑ.
ΔΙ. με βάση την αναγραφόμενη, στο αγοραστικό συμβόλαιο, τιμή. Εφαρμόζονται και για τις εν λόγω παραχωρήσεις οι υπουργικές αποφάσεις περί ρύθμισης οφειλών, ήτοι οι υπ’ αρ. 13097/661/25-4-2017 (Β’ 1403) και
52246/3173/26-1-2018 (Β’ 539).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 947/11.03.2021

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./22/οικ.3757
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύουν,
τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/
2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου
10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/184/18528/
27-11-2020 Έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
δεκαπέντε (15) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου του Υπουργείου Υγείας.
5. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 8268/11-02-2021 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δεκαπέντε (15) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για την
κάλυψη των αναγκών του ως Νοσοκομείου αναφοράς
νοσηλείας κρουσμάτων COVID-19, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2618/1998
(Α΄ 128), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός
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