
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου με τίτλο

«Εξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο Ι

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 σύμψωνα με το πτυχίο τους, παρέχοντας μισθωτή ή μη μισθωτή 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.ΓΙ.οικ. 63731/9.3.2008 κοινή απόψαση

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β 931) στο ύψος

που καθορίζεται για τους επιστήμονες Πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίοι, σύμψωνα με το πτυχίο

τους, ασκούν την επιστήμη τους.

2. Ο Οργανισμός Γίρονοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδει, σε όσους πτυχιούχους

της Παρ. 1 λάμβαναν το προνοιακό επίδομα της παρ. 1, τη διαψορά μεταξύ του ποσού που έλαβαν και

αυτού που δικαιούνται σύμψωνα με την παρ. 1, μετά από αίτησή τους. Η καταβολή καλύπτει διαψορές

που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν από την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης.

3. Εκκρεμείς ενδικοψανείς διαδικασίες και δίκες με αντικείμενο το ύψος του προνοιακού ετιιδόματος της

παρ. Ι καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2

Πιλοτικό πρόγραμμα για Πρόσωπα στο ψάσμα του αυτισμού

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης

απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού ψάσματος. Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως α) στην

υποστήριξη των ωψελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης Εργασίας, β) στην καθοδήγηση των

υποψήψιων εργοδοτών κατά τη διαμόρψωση του εργασιακού περιβάλλοντος, γ) στην υποστήριξη των

ωψελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των

ωψελουμένων και δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους,

συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στις υποδομές.

2. Η υποστήριξη και καθοδήγηση της παρ. Ι παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές. Η

εκπαίδευση και καθοδήγηση των διαμεσολαβητών υλοποιείται από αμειβόμενη διεπιστημονική ομάδα

έργου. Η διαμεσολάβηση παρέχεται είτε απευθείας από αυτοαπασχολούμενο διαμεσολαβητή είτε από
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διαμεσολαβητή που απασχολείται σε ειδικώς ιτιστοιτοιημένο ψορέα του Εθνικού Συστήματος 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. Ωψελούμενοι του προγράμματος της παρ. Ι είναι άτομα με διαταραχές αυτιστικού ψάσματος, τα

οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηψιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν.

4961/2022 (Α’146).

4. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της παρ. Ι δεν αποστερεί τον ωψελούμενο από τη λήψη ανατιηρικών

προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύ ης.

5. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του ιτιλοτικού Προγράμματος της παρ. Ι προέρχονται από πόρους

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανώτατο ποσό της δαπάνης, σύμψωνα με τον

προϋπολογισμό του προγράμματος, ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια Τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες

(9.412.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Φορέας υλοποίησης του

πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, και Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και

προτεραιοπο[ησης των ωψελουμένων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία

επιλογής των διαμεσολαβητών και των ψορέων στους οποίους υπάγονται, οι άξονες εκπαίδευσης των

διαμεσολαβητών, ορίζονται τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας έργου της παρ. 2 και η αμοιβή τους, το

ύψος και η διαδικασία απόδοσης των αμοιβών των ειδικά εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, το εύρος

κάλυψης του εργοδοτικού κόστους και ρυθμίζεται κάθε άλλο Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Η υπ’ αρ. 10945/2.8.2022 με ΑΔΑ Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαψέροντος της

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), που εκδόθηκε κατ’ εψαρμογή

της υπ’ αρ. 770194/1.8.2022 (8’ 4094) κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας, παράγει τα έννομα

αποτελέσματά της από τον χρόνο έκδοσής της, εψόσον πραγματοποιηθεί η έκδοση της Συλλογικής

Απόψασης έργου σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέχρι την 31η.3.2023. Το

παρόν εψαρμόζεται και για τις προσκλήσεις που έχει εκδώσει και τις συμβάσεις στις οποίες έχει

συμβληθεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μέχριτην έκδοση της σχετικής Συλλογικής Απόψασης έργου σε βάρος του ΠΔΕ, οι

οποίες προβλέπουν χρηματοδότηση της προκαλούμενης δαπάνης από πόρους της δράσης της

υπουργικής απόψασης του προηγούμενου εδαψίου.



Άρθρο 4

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 εδάψιο 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 καιτης ανάθεσης καθηκόντων διαχειριστικής

αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνσιακών Επιδομάτων

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποιείται, ώστε να περιλαμβάνεται και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής

Αλληλεγγύης στους ψορείς, στους οποίους επιτρέπεται η απόσπαση, κατάπαρέκκλιση του ν. 4440/2016,

προσωπικού του καταργηθέντσς Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, και η παρ. 5

διαμορψώνεται ως εξής:

«5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς Θέσεις του καταργούμενου νομικού

προσώπου, καθώς και σι δικηγόρσι με σχέση έμμισΘης εντολής που υπηρετούν μέχριτη δημοσίευση του

παρόντος σε αυτό, μεταψέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με

τη Θέση που κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής

βαθμίδας. Με απόψαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας το μεταψερόμενο

προσωπικό τοποθετείται στις μονάδες του Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόψαση στο προσωπικό

αυτό μπορούν να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα οχετιζόμενα με εκκρεμότητες του καταργούμενου

νομικού προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που

αψορούν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ευρωπαϊκά προγράμματα. Με

απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το μεταψερόμενο προσωπικό, μετά την

τοποθέτησή του, μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου και, ιδίως, στη

Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 80του ν. 4826/2021 (Α’ΙόΟ) καιτη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης

της Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α 224) στον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ε.Κ. Κ.Α.), βάσειτων προσόντων και των καθηκόντων που ασκούοε, καθώς καιτων αναγκών

των παραπάνω μονάδων ή ψορέων.».

Άρθρο 5

Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις από ψορείς του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. Ι 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

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α)

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύονται οι μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις

υπαλλήλων του ε-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023 και γ) προστίθενται δεύτερο και τρίτο

εδάψιο και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετη ς γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση

ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή ψορέα υποδοχής, υπαλλήλων του
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Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι την 31η.12.2023. Η παραπάνω

απαγόρευση δεν ισχύει για μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του ε

Ε.Φ.Κ.Α. προς το Ταμείο Επικουρικής Κεψαλαιοποιητικής Ασψάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.). Με Κοινή απόψαση των

Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται Περαιτέρω το

χρονικό διάστηματου Πρώτου εδαψίου.».

2. Στο άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α 21), Περί μετάταξης ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων

Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών ψορέων, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό

διάστημα κατά το οποίο απαιτείται, κατά το Πρώτο και το δεύτερο εδάψιο, η προηγούμενη σύμψωνη

γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόψασης

μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων των ψορέων που αναψέρονται σ’ αυτό παρατείνεται μέχρι την

31η.12.2023 β) προστίθεται τρίτο εδάψιο, καιτο άρθρο 19 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 19

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών Προνοιακών Φορέων

Για την έκδοση απόψασης μετάταξης ή απόσπασης σύμψωνα 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 Δεκεμβρίου 2023, η προηγούμενη σύμψωνη γνώμη του εποπτεύοντος

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαψίου ισχύει, μέχρι την

31η Δεκεμβρίου 2023, και γιατο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυψλών του π.δ. 265/1979 (Α

74), το ΕθνικόΙδρυμα Κωψών του αν. 726/1937 (Α’ 228), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του

άρθρου ότου ν. 3106/2003 (Α 30), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάψειο Θεσσαλονίκης της

παρ. 1.1. 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 Προνσιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα

του πρώτου και δεύτερου εδαψίου. ».

Άρθρο ό

Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και

Εκμετάλλευσης Ανηλίκων

1. Με απόψαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως ανατίθενται

καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή γιατην πρόληψη καιτην αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίηοης και

εκμετάλλευσης ανηλίκων. Καθήκοντα Εθνικού Συντονιστή ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους

ή ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης

ανηλίκων.

2. Ο Εθνικός Συντονιστής της παρ. 1:

α) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία των παιδιών από τη

σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ή των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και εισηγείται την



επικαιροποίησή τους, σε συνεργασία με την αρμόδια για την παρακολούθηση 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 καταγράψεται η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

και των σχετικών κυβερνητικών πολιτικών και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης. Η έκθεση της

παρούσας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3. Για την άσκηση των καθηκόντων του παρόντος ο Εθνικός Συντονιστής δεν λαμβάνει μισθό,

αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών του.

4. 0 Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του από την Προεδρία της

Κυβέρνησης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στοιχεία επικοινωνίας: Ευδοξία Ανδριανοπούλου, Συνεργάτης Υψυπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Τηλ: 2103368252, ΕπιΊΙ: 5οεΊπ5υΓίγθ1.8Γ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
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Τομέας νσμοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικης Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

·‘ Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργοοίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοος & Ενέργειας, Υπουργείου



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της χορήγησης Οικονομικής ενίσχυσης σε
πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης που ασκούν την επιστήμη τους σύμψωνα με το
πτυχίο τους και είναι παράλληλα συνταξιούχοι.
Άρθρο 2: Αντιμετωπίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία ατόμων με
διαταραχές αυτιστικού ψάσματος.
Άρθρο 3: Αντιμετωπίζει το ζήτημα των δαπανών προγραμμάτων στα οποία ψορέας
υλοποίησης έχει ορισθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τα οποία δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Συλλογικής Απόψασης σε
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Άρθρο 4: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της αξιοποίησης του προσωπικού που
απασχολείτο στο καταργηθέν Εθνικό νστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Άρθρο 5: Αντιμετωπίζει το ζήτημα των μετατάξεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων
από ψορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
Άρθρο 6: Αντιμετωπίζειτο ζήτημα της ανάγκης συντονισμού των αρμοδίων Οργάνων
για την προστασία των ανηλίκων από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Υπάρχει ερμηνευτικό πρόβλημα σε σχέση με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο, Το Οποίο ερμηνεύεται εις βάρος των πτυχιούχων που ασκούν την επιστήμη
τους ενώ παράλληλα έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου.

Άρθρο 2: Ελλείπουν οι δομές και οι πρωτοβουλίες για την ομαλή ένταξη στην αγορά
εργασίας ατόμων, τα οποία έχουν διαταραχές αυτιστικού ψάσματος.

Άρθρο 3:’Εχουν εκδοθείπροσκλήσειςτης Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) («Προώθηση και υποστήριξη παιδιών
για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εψήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης») χωρίς να έχει προηγηθεί η ένταξή του στο ΠΔΕ με την
έκδοση Συλλογικής Απόψασης. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η

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

8



εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών που είναι κρίσιμα για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, εψήβους και άτομα με αναπηρία και δεν μπορούν να
διακοπούν.

Άρθρο 4: Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προσωπικό που υπηρετούσε στο καταργηθέν
Εθνικού Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) για να καλύψει
ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Κόινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Άρθρο 5: Πιθανή απομείωση του προσωπικού των ψορέων που εποπτεύει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δυοχεράνει σημαντικά την
εκπλήρωση των σκοπών τους.

Άρθρο 6: Ελλείπει η ιδιαίτερα σημαντική ύπαρξη κεντρικής εποπτείας, συντονισμού
και παρέμβασης για την προστασία των ανηλίκων από τη σεξουαλική κακοποίηση,
την εκμετάλλευση καιτη δευτερογενή τους θυματοποίηση.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Πτυχιούχο υς ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα) που ασκούν την επιστήμη τους σύμψωνα με το πτυχίο τους.
Άρθρο 2: Άτομα με διαταραχές αυτιστικού ψάσματος και υποψήψιους εργοδότες
αυτών.
Άρθρο 3: Παιδιά, εψήβους και άτομα με αναπηρία που εντάσσονται σε υπηρεσίες
δημιουργικής απασχόλησης και τους παρόχους των υπηρεσιών αυτών.
Άρθρο 4: Προσωπικό που υπηρετούσε στο καταργηθέν Ε.Ι.ΕΑ.Δ. καιτο ΕΚΚΛ.
Άρθρο 5: Τους ψορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καιτους υπαλλήλους τους.
Άρθρο 6: Ανήλικους (παιδιά και εψήβους) που γίνονται θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Πολιτεία και Κοινωνία που δρουν
συμπληρωματικά για την εξάλειψη του ψαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης
και εκμετάλλευσης των ανηλίκων.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

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

ΝΑΙκ Οχι
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσια που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 4: Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4921/2022 (Λ’ 75).



Άρθρο ό - Παρ. 1: Η Παρ. Ι του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26)

Άρθρο & Παρ. 2: Το άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης

νομοθεσίας

Πρόκειται για τροποποίηση υψιστάμενων
ι) μεαλλαγη

ρυθμισεων, συνεπως απαιτουνται κανονες της ιδιας
προεδρικου

τυπικης ισχυος. Ειδικα ως προς το αρθρο 1 απαιτειται
διαταγματος,

νομοθετικη ρυθμιση, η οποια θα ορισειτη διαδικασια
υπουργικης

καταβολης των ποσων που παρακρατηθηκαν εκ
αποψασης η αλλης

μερουςτου Οργανισμου Προνοιακων Επιδοματων και
κανονιστικης ,

Κοινωνικης Αλληλεγγυης (Ο.Π.ΕΚ.Α.) απο τους
πραξης;

δ ικαιο υχο υ ς.

) μεαλλαγή Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

διοικητικής ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

πρακτικής διοικητικής πρακτικής.

συμπεριλαμβανομέν

ης της δυνατότητας

νέας ερμηνευτικής

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ί) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με

ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

υλικών πόρων; πόρων, καθώς απαιτούν νομοθετική παρέμβαση.
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Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι: Άρθρο 1: Η επίλυση του ερμηνευτικού



ζητήματος που έχει ανακύψει.

Άρθρο 2: Η δημιουργία πιλοτικού

προγράμματος για την απασχόληση ατόμων

με διαταραχές αυτιστικο ύ ψάσματος.

Άρθρο 3: Η νόμιμη καταβολή δαπανών από

την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο του

προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη

παιδιών για την ένταξή τους στην

προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη

πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας,

εψήβων και ατόμων με αναπηρία, σε

υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.».

Άρθρο 4: Η Ενίσχυση του ΕΚΚΛ. με

προσωπικό που υπηρετούσε στο

καταργηθέν Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

Άρθρο 5: Η διατήρηση του προσωπικού

στους ψορείς που εποπτεύονται από το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων.

Άρθρο 6: Η διασψάλιση της προστασίας των

ανηλίκων που γίνονται θύματα σεξουαλικής

κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Άρθρο 1: Η ισότιμη αντιμετώπιση των

πτυχιούχων που έχουν αναπηρία όρασης

και ασκούν το επάγγελμά τους

εψαρμόζοντας την επιστήμη τους χωρίς να

γίνεται διάκριση εάν Είναι συνταξιούχοι ή

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:
οχι.

Άρθρο 2: Η ομαλή ένταξη των ατόμων με

διαταραχές αυτιστικού ψάσματος στην

αγορά Εργασίας.

Άρθρο 3: Η λειτουργία του προγράμματος

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την

·111



ένταξή τους στην προσχολική Εκπαίδευση

καθώς και. για τη πρόσβασή παιδιών σχολι

κής ηλικίας, εψήβων και ατόμων με

αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής

απασχόλησης.» και η επίτευξη των σκοπών

του.

Άρθρο 4: Η καλύτερη λειτουργία του

ΕΚΚΛ.

Άρθρο 5: Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών

από τους ψορείς που εποπτεύονται από το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων.

Άρθρο 6: Η κινητοποίηση όλων των

θεσμικών και κοινωνικών δυνάμεων για την

εξάλειψη του ψαινομένου της σεξουαλικής

κακοποίησης και εκμετάλλευσης των

ανηλίκων μέσω της υλοποίησης του Εθνικού

Σχεδίου Δράσης για την προστασία των

παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και

εκμετάλλευση.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

4ριρο Στόχος

Ι Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το προνοιακό

επίδομα που λαμβάνουν πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης

(πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) που ασκούν την
επιστήμη τους σύμψωνα με το πτυχίο τους ενώ είναι

παράλληλα συνταξιούχοι αντιστοιχεί σε αυτό που προβλέπεται

από την κείμενη νομοθεσία (υπό στοιχεία Αριθμ. Π3α/ Φ.18/

Γ.Ποικ. 63731/ 9.32008 κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής



Αλληλεγγύης - Β’ 931) για τιτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης

και όχι σε αυτό που προβλέπεται νια συνταξιούχους. Ορίζεται

παράλληλα η υποχρέωση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. να αποδώσει τυχόν

διαφορές που παρακράτησε λόγω ερμηνείας που έρχεται σε

αντίθεση με τα παραπάνω, ενώ σι σχετικές ενδικοψανεί.ς

διαδικασίες και δ ίκες καταργούνται.

2 Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα

υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού

φάσματος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ψορέας υλοποίησής

του ορίζεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Το

πρόγραμμα συνίσταται Ιδίως (α) στην υποστήριξη των

ωψελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, (β) στην

καθοδήγηση των υποψήψιων εργοδοτών κατά την διαμόρφωση

του εργασιακού περιβάλλοντος, (γ) στην υποστήριξη των

ωψελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος

κατά το διάστημα απασχόλησης των ωψελουμένων και (δ) στην

κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού εργοδοτικού κόστους,

συμπεριλαμβανομένων εύλογων προσαρμογών υποδομών. Η

υποστήριξη αυτή παρέχεται από διαμεσολαβητές, οι οποίοι

λαμβάνουν Ειδική Εκπαίδευση από διεπιστημονική ομάδα έργου.

Στη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων να ρυθμίσει τα ειδικότερα και

λεπτομερειακά ζητή ματα του πιλοτικού προγράμματος.

3 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η υπ’ αρ.

10945/2.8.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της

Ε.Ε.Τ.Α.Α. και άλλες αντίστοιχες προσκλήσεις παράγουν τα έννομα

αποτελέσματά τους από τον χρόνο έκδοσής τους, εψόσον

πραγματοποιηθεί η σχετική έκδοση της Συλλογικής Απόφασης

έργου σε βάρος του Π.Δ.Ε. μέχρι τις 31.3.2023.

4 Με την προτεινόμενη διάταξη, η πρόβλεψη της Περ. α) της Παρ. 5

του άρθρου 32 του ν. 4921/2022, που επιτρέπει απόσπαση στον

Ο.Π.Ε.Κ.Α. του προσωπικού που υπηρετούσε στο καταργηθέν

Ε.1.Ε.Α.Δ. και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, διευρύνεται, ώστε να επιτρέπεται

απόσπαση του προσωπικού αυτού και στο ΕΚΚΛ. κατά

παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Λ’ 224).

43



5 Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι

τταρατείνεται η απαγόρευση μετατάξεων, αποσπάσεων ή
μετακινήσεων υπαλλήλων του -Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την 31η.122023,

καθώς και ότι το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί ακόμη

περισσότερο με κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.

Με την παρ. 2 της ττροτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι

παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023 η απαγόρευση μετατάξεων,

αιτοσπάσεων ή μετακινήσεων υπαλλήλων που υπηρετούν στους

ψορείς που μνημονεύονται σ’ αυτήν και εποπτεύονται από το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς

Προηγούμενη σύμψωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης, προβλέπεται ότι το

διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί περαιτέρω με Κοινή

απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εσωτερικών.

ό Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται η

ανάθεση καθηκόντων, με απόψαση του Πρωθυπουργού, σε ένα

καινοτόμο συντονιστικό όργανο, τον Εθνικό Συντονιστή για την

πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης

και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης περιγράψονται

αναλυτικά οι ειδικότερες αρμοδιότητες του ανωτέρω οργάνου

με κεντρικό άξονα τον βέλτιστο συντονισμό των δράσεων όλων

των συναρμόδιων ψορέων ως προς την πρόληψη και την

αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και

εκμετάλλευσης ανηλίκων, σε συνεργασία με τη Γενική

Γραμματεία Συντονισμού που έχει την ευθύνη για την

παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής

κακοποίησης παιδιών (ΟΜ (220) 607 π21), ο Εθνικός

Συντονιστής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της

σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων

συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή

όργανα.

Με τις παρ. 3 και 4 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η

άσκηση των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή είναι αμισθί,
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ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει μόνο οδοιπορικά και

υποστηρΙζεται, διοικητικά και οικονομικά, από την Προεδρία

της Κυβέρνησης.

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙ

Α

ΔΙΟΙΚΗΣ

Η,

ΔΙΑΦΑΝ

ΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙ

Α&

ΚΟΙΝΩΝΙ

ΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙ ΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ

Μείωση

δαπανών

ΑΜΕΣ

Α

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣ

ΗΣ

Εξοικονόμηση
Χ

χρονου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα /
Χ

αποτελεσματικοτ

ητα

Άλλο

ΕΜΜΕ

ΣΑ

Χ

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη

μεταχείριση

πολιτών

Χ

15



Αυξημένη

αξιοπιστία /
διαψάνεια

θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟ
ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑ& ΚΑΙ
Ιλ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ

Α, ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΔΙΟΙΚΗ ΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ ΙΚΕΣ ΙΚΟ
ΣΗ,

ΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛ
ΔΙΑΦΑ

ΛΟΝ
ΝΕΙΑ

Σχεδιασμο

ς/

προετοιμα

ΓΙΑ ΤΗΝ σία

ΕΝΑΡΞΗ Υποδομή!
ΚΟΣΤΟ

ΕΦΑΡΜ εξοπλισμο
Σ

ΟΓΗΣ ς
ΡΥΘΜΙ

ΣΗΣ
ΤΗΣ Προσλήψε

ΡΥΘΜΙΣ ις/

ΗΣ κινητικοτη

τα

Ενημέρωσ

η

4’



εκπαίδευσ

η

εμπλεκομ

ένων

Άλλο

Στήριξη

και

λειτουργί

α

διαχείριση

ΓΙΑΤΗ ς

ΛΕΙΤΟΥΡ Διαχείρισ

ΓΙΑ& η

ΑΠΟΔΟΣ αλλαγών

ΗΤΗΣ Κατά Την

ΡΥΘΜΙΣ εκτέλεση

ΗΣ Κόστος

συμμετοχ

ής στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι επιπλέον δαπάνες που προκαλούνται από τις αξιολογούμενες διατάξεις καλύπτονται από το Ταμείο
Ανάκαμψ ης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο



Ως προς το άρθρο 6: 0 Χάρτης των Θεμελιωδών

Πρωτογενές Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, μεταξύ άλλων

ενωσιακό δίκαιο διατάξεων, αναγνωρίζει ότι τα παιδιά έχουν το

(συμπεριλαμόανομέν δικαίωμα στην προστασία και τη ψρσντίδα που

ου του Χάρτη απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Η Σύμβαση

Θεμελιωδών των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δικαιωμάτων) του 1989 θεσπίζει το δικαίωμα του παιδιού να

προστατεύεται από κάθε μορφή βίας.

Κανονισμός

Ως προς το άρθρο 6: Οδηγία 2011/92/ΕΕ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ι3ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση

της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
Οδηγια

πορνογραψιας καιτην αντικαταοταση της ατιό4ασης-

πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1

335/1/17.12.2011).

Απόψαση

ι1

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις



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

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο

εθνικό δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαΙκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία

Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία

Γ21 Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις ικξιολογσύμενης ρύι9μισης

Άρθρο 4 Περ. α της παρ, 5 του άρθρου 32 του ν.
Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος 4921/2022 (Α 75)

Εθνικού Ινοτιτούτου Εργασίας και

Ανθρώπινου Δυναμικού οτο Εθνικό Κέντρο

1ι



Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση περ.

α) παρ. 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022

Το Τέταρτο εδάψιο 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 Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τροποποιείται, ώστε

να Περιλαμβάνεται και το Εθνικό Κέντρο

Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Φορείς, στους

οποίους επιτρέπεται η απόσπαση, κατά

παρέκκλιοη του ν. 4440/2016, προσωπικού

του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, και η

παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε

σργανικές και προσωποπαγείς Θέσεις του

καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς

και σι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής

που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος οε αυτό, μεταφέρονται αυτοδικαίως

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων με τη θέση που κατέχουν, με την

ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα

της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Με

απόψαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του

Υπουργείου Εργασίας το μεταψερόμενο

προσωπικό τοποθετείται στις μονάδες του

Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόψαση

στο Προσωπικό αυτό μπορούν να ανατεθούν

προσωρινά καθήκοντα σχετιζόμενα με

εκκρεμότητες του καταργούμενου νομικού

προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη στη

διαδικασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που

αΦορούν την ανάκτηση αχρεωστήτως

καταβληθέντων ποσών από ευρωπαικά

προγράμματα. Με απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το

μεταψερόμενο προσωπικό, μετά την

τοποθέτησή του, μπορεί να διατίθεται σε

οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου

και, ιδίως, στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του

άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α 160) και τη

Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της

α) Το προσωπικό που υπηρετεί οε οργανικές

και προσωποπαγείς θέσεις του

καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς

και σι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής

που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος σε αυτό, μεταψέρονται

αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θέση που

κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας, στον

κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής

βαθμίδας. Με απόψαση του Υπηρεσιακού

Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας το

μεταψερόμενο Προσωπικό τοποθετείται στις

μονάδες του Υπουργείου Εργασίας. Με την

ίδια απόψαοη στο προσωπικό αυτό μπορούν

να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα

σχετιζόμενα με εκκρεμότητες του

καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως η

διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία και η

εκπροσώπηση στις δίκες που αψορούν την

ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ποσών από ευρωπαϊκά προγράμματα Με

απόψαση του Υπουργού Εργαοίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων το μεταψερόμενο

προσωπικό, μετά την τοποθέτηοή του,

μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη

Υπηρεσία του Υπουργείου και, ιδίως, στη

Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 80

του ν. 4826/2021 (Α160) και τη Γενική

Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης ή
να αποσπάται κατά παρέκκλιση του ν.

4440/2016 (Α 224) στον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο.ΓΙ.Ε.Κ.Α.), βάσει των

προσόντων και των καθηκόντων που

ασκούσε, καθώς και των αναγκών των

παραπάνω μονάδων ή ψορέων.



Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά

παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Λ 224) στον

Οργανισμό Πρσνοιακών Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και στο

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΕΚΚΛ.). βάσει των προσόντων και των

καθηκόντων που ασκούσε, καθώς και των

αναγκών των παραπάνω μονάδων ή
φορέων.».

Άρθρο 5

Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και

μετακινήσεις από Φορείς του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Άρθρο 5

Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και

μετακινήσεις από Φορείς του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4778/202 1

και άρθρου 19 ν. 4659/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4778/2021

(Λ 26), περί μετάταξης και αιτόσπασης

υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασφάλισης (εΕ.Φ. Κ.Α.),

επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το

χρονικό διάστημα κατά το οποίο

απαγορεύονται οι μετατάξεις, αποσπάσεις ή
μετακινήσεις υπαλλήλων του ε-Ε.Φ.Κ.Λ.

παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023 και β)

προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάψιο και η

παρ. 1 διαμορΦώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή
απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση,

ανεξαρτήτως διαδικασίας ή Φορέα υποδοχής,

υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής ΑσΦάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Λ.) μέχρι την

31η.12.2023. Η παραπάνω απαγόρευση δεν

Ισχύει για μετατάξεις, αποσπάσεις ή
μετακινήσεις μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του

εΕ.Φ.Κ.Λ. προς το Ταμείο Επικουρικής

ΚεΦαλαιοποιητικής Λοψάλισης (Τ.Ε.Κ.Λ.). Με

κοινή απόΦαση των Υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

δύναται να παρατείνεται Περαιτέρω το

χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου.».

ι,1

Παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Α

26)

Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη

ή απόστιαση ή οποιαδήποτε άλλη

μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή
Φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής

Λσψάλισης (ε-ΕΦΚΛ) νια χρονικό διάστημα

δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος.

Άρθρο 19

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων των

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών

Προνσιακών ψορέων

Για την έκδοση απόψασης μετάταξης ή
απόσπασης σύμψωνα 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 Δεκεμβρίου 2022,

Προηγούμενη ούμψωνη γνώμη του

εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του

πρώτου εδαψίσυ ισχύει, μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2022, και νια το Κέντρο

Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ΤυΦλών

του π.δ. 265/1979 (Λ 74), το Εθνικό ‘Ιδρυμα

Κωψών του α.ν. 726/1937 (Λ 228), το Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου

6 του ν. 3106/2003 (Λ 30), το Κέντρο

Παιδικής Μέριμνας Αρρένων ΠαπάΦειο

Θεσσαλονίκης της παρ. 1.1. του άρθρου 127



2. Στο άρθρο 19 του ν. 4659/2020 (Α 21), περί

μετάταξης ή απόσπαση υπαλλήλων των

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών

Γίρονοιακών φορέων, επέρχονται οι

ακόλουθες αλλαγές: α) το χρονικό διάστημα

κατά το οποίο απαιτείται, κατά το πρώτο και

το δεύτερο εδάψιο, η προηγούμενη ούμψωνη

γνώμη του εποτιτεύοντος Υπουργού Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων νια την έκδοση

απόψασης μετάταξης ή απόσπασης

υπαλλήλων των φορέων που αναψέρονται σ’

αυτό ιταρατείνεται μέχρι την 31η.122023 β)

προστίθεται τρίτο εδάψιο, και το άρθρο 19

διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 19

Μετάταξη ή ατιόσπαοη υπαλλήλων των

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών

Προνοιακών ψορέων

Για την έκδοση απόφασης μετάταξης ή
απόοπασης 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 Δεκεμβρίου 2023, η

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του

ετιοτιτεύοντος Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η προϋπόθεση του

πρώτου εδαψίου ισχύει, μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2023, και νια το Κέντρο

Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυψλών του

π.δ. 265/1979 (Α 74), το Εθνικό ‘Ιδρυμα

Κωψών του α.ν. 726/1937 (Α 228), το Εθνικό

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου ό

του ν. 3106/2003 (Α 30), το Κέντρο Παιδικής

Μέριμνας Αρρένων Παπάψειο Θεσσαλονίκης

της παρ. ΙΙ. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013

(Α 216), το Θεραπευτήριο Χρονίων [Ιαθήσεων

Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.

4302/2014 (Α’ 225) και τον Οργανισμό

Προνσιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (Ο[ΙΕΚΑ) του ν. 4520/2018 (Α

30). Με Κοινή απόφαση των Υπουργών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

Εσωτερικών δύναται να παρατείνεται

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 Επιδομάτων και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν.

4520/2018 (Α 30).



Περαιτέρω το χρονικό διάστημα του πρώτου

και δεύτερου εδαψίου».



Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022
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Αριθμ. 284/17/2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής
και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και άλλες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Χορηγείται στο σύνολό του το προνσιακό επίδομα λόγω αναπηρίας
όρασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε συνταξιούχους επιστήμονες
ανώτατης εκπαίδευσης, που ασκούν την επιστήμη τους σε μισθωτή ή μη
μισθωτή εργασία (σήμερα τους καταβάλλεται μέρος αυτού).
β. Ρυθμίζεται η καταβολή από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) της διαφοράς μεταξύ του ήδη
καταβληθέντος επιδόματος και του δικαιούμενου, για τυ οριζόμενο χρονικό
διάστημα.
γ. Καταργούνται εκκρεμείς ενδικοφανείς διαδικασίες και δίκες ως προς το
ύψος του ως άνω επιδόματος.

2.α. Υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές
αυτιστικού φάσματος, η χρηματοδότηση του οποίου Θα καλυφθεί από πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.[Το
ανώτατο ποσό της δαπάνης ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες
δώδεκα χιλιάδες (9.412.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.].
β. Καθορίζονται οι στόχοι, ο φορέας υλοποίησης και οι ωφελούμενοι της
εν λόγω δράσης.
γ. Χορηγείται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. όλων των
σχετικών θεμάτων για την υλοποίηση της άνω δράσης.

3. Παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από τον χρόνο έκδοσής της η υπ’
αριθ. 10945/2.8.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), που
εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 770194/1.8.2022 κ.υ.α., εφόσον
πραγματοποιηθεί η έκδοση της Συλλογικής Απόφασης έργου σε βάρος του
Π.Δ.Ε. μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία.



4. Περιλαμβάνεται και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Κ.Κ.Α.) στους φορείς, στους οποίους επιτρέπεται η ατιόσπαση, κατά
παρέκκλιση του ν. 4440/20 16, προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Τίθενται εκ νέου περιορισμοί στο δικαίωμα μετάταξης ή απόσπασης σε

άλλους φορείς υποδοχής των υπαλλήλων του -Ε.Φ.Κ.!ϊ, του Ο.ΓΙ.Ε.Κ.Ρ. και
άλλων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ορίζεται Εθνικός Συντονιστής για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης ανηλίκων με τις μνημονευόμενες αρμοδιότητες, ορίζπαι έτι
κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται μόνο ατιολαβές γιο ιο
οδοιπορικά του έξοδα.

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

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 141 χιλ. ευρώ τιερίπου, από την καταβολή του
συνόλου του προνοιακού επιδόματος λόγω αναπηρίας όρασης, στους
αναφερόμενους δικαιούχους. Η εν λόγω δαπάνη προσαυξάνεται καιά 352 χιλ.
ευρώ περίπου, λόγω καταβολής της διαφοράς μεταξύ του ήδη καταβληθέντος

επιδόματος και του δικαιούμενου, συνεπεία της κατάργησης ενδικοφανών
διαδικασιών και δικών ως προς το ύψος του ως άνω επιδόματος.

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους οδοιπορικών κατά την
άσκηση των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

3. Δαπάνη ποσού 9,412 εκατ. ευρώ, μη συμιιεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
κατ’ ανώτατο όριο, από την υλοποίηση του αναφερόμενου πιλοτικού
προγράμματος. Λαμβανομένου υπόψη ότι η χρηματοδότηση της εν λόγω
δράσης Θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, το οικονομικό αποτέλεσμα που επέρχεται είναι
δημοσιονομικά ουδέτερο σε επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α.

Ε’]ΜΙΤΡ.108 ΚΑΑΤΖΑ8
2311.2022 18:54

Δημήτρης Καρατζάς



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
στο σχέδιο νόμου ιιΕξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα
ακόλουΟα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 141 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του
συνόλου του προνοιακού επιδόματος λόγω αναπηρίας όρασης, στους
αναφερόμενους δικαιούχους. Η εν λόγω δαπάνη προσαυξάνεται κατά 352 χιλ.
ευρώ περίπου, λόγω καταβολής της διαφοράς μεταξύ του ήδη καταβληθέντος
επιδόματος και του δικαιούμενου, συνεπεία της κατάργησης ενδικοφανών
διαδικασιών και δικών ως προς το ύψος του ως άνω επιδόματος.

2. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους οδοιπορικών κατά την
άσκηση των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

3. Δαπάνη ποσού 9,412 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
κατ’ ανώτατο όριο, από την υλοποίηση του αναφερόμενου πιλοτικού
προγράμματος.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισθούν από πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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