
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθµιση δεξιοτήτων εργατικού

δυναµικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Με το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, µεταξύ άλλων, µετασχηµατί-

ζεται ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε Δη-

µόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), εισάγονται ρυθµίσεις ως προς την

αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, τη διασύνδεσή τους

µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγ-

γελµατική κατάρτιση, καθώς και ρυθµίσεις ως προς την προσωρινή διοίκηση

του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και την εποπτεία ε-

πί των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης, τη δράση «Δηµιουργία χώρων

φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», τη λειτουργία δοµών που παρέχουν

οργανωµένες κοινωνικές υπηρεσίες, και την οργάνωση, τη λειτουργία και τη

διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων

Έργων.  

Το νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την

αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από εξήντα

έξι (66) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου που ορίζει

τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου, και διαρθρώνεται σε πέντε (5) Μέρη

(Α΄-Ε΄). 

Στο Μέρος Α΄, υπό τον τίτλο «Σκοπός-Αντικείµενο» (άρθρα 1-2), ορίζεται

ο σκοπός και το αντικείµενο του νοµοσχεδίου. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



Το Μέρος Β΄, υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις για τη Δηµόσια Υπηρεσία Απα-

σχόλησης» (άρθρα 3-47), διαρθρώνεται σε έξι (6) Κεφάλαια. Με το Κεφά-

λαιο Α΄, υπό τον τίτλο «Συγκρότηση-Οργάνωση Δηµόσιας Υπηρεσίας Απα-

σχόλησης» (άρθρα 3-15), µεταξύ άλλων, µετονοµάζεται ο Οργανισµός Απα-

σχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχό-

λησης (Δ.ΥΠ.Α.), η οποία αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τε-

λεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

(άρθρο 3), προβλέπονται τα όργανα διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 4), ορίζο-

νται τα προσόντα, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα, ο τρόπος επιλογής, η

θητεία, η λειτουργία, και οι αρµοδιότητες του Διοικητή, των Υποδιοικητών,

του Διοικητικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

της Δ.ΥΠ.Α. (άρθρα 5-14). Επίσης, καταργείται, από 1.1.2023, ο «Ενιαίος Λο-

γαριασµός για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ορίζεται

ο τρόπος διάθεσης των πόρων του, και προβλέπεται η σύσταση ειδικού λο-

γαριασµού µε την επωνυµία «Ειδικός Λογαριασµός Επαγγελµατικής Κατάρ-

τισης» (Ε.Λ.Ε.Κ.) (άρθρο 15). 

Με το Κεφάλαιο Β΄, υπό τον τίτλο «Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης-Ψη-

φιακό Μητρώο Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης-Ψηφιακή Κάρτα Δηµό-

σιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» (άρθρα 16-25), τίθενται, µεταξύ άλλων, οι α-

ναγκαίοι ορισµοί (άρθρο 16), προβλέπεται η κατάρτιση «Ψηφιακού Ατοµικού

Σχεδίου Δράσης» των αναζητούντων εργασία στο πλαίσιο της εξατοµικευ-

µένης προσέγγισης (άρθρο 17), συνιστάται «Ψηφιακό Μητρώο Δηµόσιας Υ-

πηρεσίας Απασχόλησης», παρέχεται στους αναζητούντες εργασία η «Ψη-

φιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.» (άρθρο 18), και τίθενται εισοδηµατικά κριτήρια για τη

χορήγηση πάσης φύσεως επιδόµατος, παροχής, βοηθήµατος ή διευκόλυν-

σης σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, πλην των βασικών επιδοµάτων

και χρηµατικών ενισχύσεων του ν.δ. 2961/1954 και των ν. 1545/1985,

4093/2012 και 3986/2011 (άρθρο 19). Περαιτέρω, ορίζονται οι υποχρεώσεις

τόσο της Δ.ΥΠ.Α. όσο και των αναζητούντων εργασία (άρθρα 20-21), οι συ-

νέπειες ως προς τους αναζητούντες εργασία σε περίπτωση παράβασης των

σχετικών υποχρεώσεων (άρθρο 22), οι κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών

δηλώσεων εγγραφής ή παραµονής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. (άρ-

θρο 23), η πραγµατοποίηση πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο της χρηµατοδό-

τησης του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (άρθρο 24), και η εξακο-

λούθηση της καταβολής του επιδόµατος ανεργίας, µειωµένου κατά το ήµι-

συ, µέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειάς του, σε περίπτωση

πρόσληψης του αναζητούντος εργασία (άρθρο 25). 

Με το Κεφάλαιο Γ΄, υπό τον τίτλο «Αναβάθµιση δεξιοτήτων του εργατι-

κού δυναµικού και διασύνδεση µε την αγορά εργασίας» (άρθρα 26-28), µε-
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ταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάρτιση «Στρατηγική[ς] για την Αναβάθµιση

των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναµικού», η οποία τίθεται σε δηµόσια δια-

βούλευση και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-

σεων (άρθρο 26), συνιστάται «Εθνικό Συµβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυ-

ναµικού», ρυθµίζονται η συγκρότηση, η αποστολή και η λειτουργία του (άρ-

θρο 27), και ορίζεται «Επιστηµονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυνα-

µικού», που έχει ως κύρια αποστολή τη συµβουλευτική και επιστηµονική

στήριξη του Εθνικού Συµβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού (άρθρο

28).

Με το Κεφάλαιο Δ΄, υπό τον τίτλο «Διάγνωση αναγκών της αγοράς εργα-

σίας» (άρθρα 29-32), µεταξύ άλλων, προστίθεται στις αρµοδιότητες της Μο-

νάδας Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας

και Κοινωνικών υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) η διάγνωση των αναγκών της αγοράς

εργασίας (άρθρο 29), προβλέπεται η πρόσβαση της Μ.Ε.Κ.Υ. στα στοιχεία

των πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων και των φορέων που εποπτεύει (άρθρο 30), ορίζεται η µεθοδο-

λογία διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας (άρθρο 31), και καταρ-

γείται το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Ινστι-

τούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (άρθρο 32).

Με το Κεφάλαιο Ε΄, υπό τον τίτλο «Επιδοτούµενη συνεχιζόµενη επαγ-

γελµατική κατάρτιση» (άρθρα 33-42), τίθεται, µεταξύ άλλων, ο ορισµός της

επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία παρέ-

χεται από επιλέξιµους παρόχους, κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η

Δ.ΥΠ.Α. (άρθρο 33), ορίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής των ωφελουµέ-

νων εκ των προγραµµάτων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής

κατάρτισης (άρθρο 34), θεσπίζεται, για κάθε καταρτιζόµενο, «ατοµικός λο-

γαριασµός δεξιοτήτων» στον οποίο πιστώνονται δικαιώµατα επιδοτούµενης

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (άρθρο 35), συνιστάται Μητρώο

επιλέξιµων παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρ-

τισης, και ορίζονται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των παρόχων και το

πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας τους (άρθρα 36-38). Επίσης, απαριθ-

µούνται οι ανεξάρτητοι φορείς πιστοποίησης στο πλαίσιο της επιδοτούµε-

νης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (άρθρο 39), ιδρύεται «Ενι-

αία Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες» ως κεντρικό σηµείο παροχής ψηφια-

κών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατι-

κή κατάρτιση (άρθρο 40), ρυθµίζεται η δυνατότητα ενδοεπιχειρησιακής κα-

τάρτισης (άρθρο 41), και προβλέπεται η δηµόσια πρόσβαση στο εκπαιδευτι-

κό υλικό, το οποίο δηµιουργείται ή αξιοποιείται στις ανωτέρω διαδικασίες

κατάρτισης (άρθρο 42).

3



Διά του Κεφαλαίου ΣΤ΄, υπό τον τίτλο «Λοιπές ρυθµίσεις για τη Δηµόσια

Υπηρεσία Απασχόλησης» (άρθρα 43-47), ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητή-

µατα σχετικά µε τη δυνατότητα εκµίσθωσης όλων των κατηγοριών ακινήτων

της Δ.ΥΠ.Α., «τα οποία δεν προορίζονται για άµεση στεγαστική συνδροµή

των δικαιούχων», από οικονοµικούς φορείς, κατά παρέκκλιση του Κεφαλαί-

ου Β΄ του Τµήµατος ΙΙ του π.δ. 715/1979, µέσω «φανερής» δηµοπρασίας κα-

τά τα ειδικώς οριζόµενα σε Κανονισµό Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώ-

σεων (άρθρο 43). Θεσπίζεται η δυνατότητα της Δ.ΥΠ.Α. να αποκτά ακίνητα

(συµπεριλαµβανοµένων γεωτεµαχίων), καθώς και να συµπράττει µε δηµόσι-

ους ή ιδιωτικούς φορείς µε σκοπό την ανοικοδόµησή τους, για τη στεγαστι-

κή συνδροµή του εργατικού δυναµικού και των οικογενειών του (άρθρο 44).

Περαιτέρω, αφενός, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι σε θέση Υποδιευθυντή των

Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. δύνα-

ται να επιλέγεται και να τοποθετείται µόνιµος εκπαιδευτικός της δηµόσιας

εκπαίδευσης, για τριετή θητεία, και, αφετέρου, ορίζεται ότι στην περίπτωση

αυτή τυγχάνει ανάλογης εφαρµογής η απόφαση, της παρ. 4 του άρθρου 65

του ν. 4837/2021, των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

Εσωτερικών, περί καθορισµού ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων εξειδί-

κευσης των απαιτούµενων προσόντων, προσδιορισµού των κριτηρίων αξιο-

λόγησης και επιλογής, των λεπτοµερειών της διαδικασίας και του τρόπου α-

ξιολόγησης και επιλογής, των αρµοδίων οργάνων και ρύθµισης κάθε άλλου

ειδικότερου θέµατος (άρθρο 45). Εν συνεχεία, τροποποιείται ο πίνακας κλά-

δων (ΤΕ.04 Παραδοσιακών Εφαρµοζοµένων Τεχνών) και ειδικοτήτων (προ-

στίθεται η ειδικότητα ΤΕ.04.06 Ωρολογοποιίας) του εκπαιδευτικού προσωπι-

κού της Δ.ΥΠ.Α., και θεσπίζεται δυνατότητα, δωρεάν ή επ’ αντιτίµω, διάθε-

σης των ειδών ή υπηρεσιών που παράγονται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών

σκοπών και παρεχόµενης ψυχοκοινωνικής και συµβουλευτικής βοήθειας της

Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΑµεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού

Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων µε Ειδικές Ανάγκες

Θεσσαλονίκης, ο υπεύθυνος διαχείρισης των εσόδων από τα ανωτέρω, κα-

θώς και η διάθεση των εσόδων αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκο-

πών των προαναφερθεισών Σχολών (άρθρο 46). Ακολούθως, ρυθµίζεται το

ζήτηµα, αφενός, της διατήρησης και κατανοµής των θέσεων µετακλητών υ-

παλλήλων στα γραφεία των Υποδιοικητών της Δ.ΥΠ.Α., και, αφετέρου, της

εξαίρεσης από «την αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλµα-

τος ή λειτουργήµατος» (άρθρο 47). 

Με το Μέρος Γ΄, υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (άρθρα 48-62), θεσπίζεται, µε-

ταξύ άλλων, η δράση µε τίτλο «[δ]ηµιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός
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επιχειρήσεων», µε σκοπό την εναρµόνιση της οικογενειακής και επαγγελ-

µατικής ζωής και την ενδυνάµωση της συµµετοχής των γυναικών στην αγο-

ρά εργασίας, ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Δηµογραφικής και Οικογενειακής

Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων ως φορέας υλοποίησής της, και προβλέπεται η χρηµατοδό-

τησή της από πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (για 120

επιχειρήσεις), κατά τα ειδικώς αναφερόµενα (άρθρο 48). Θεσπίζονται οι ε-

λάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στην ανωτέρω δράση των δικαιούχων, ήτοι

ιδιωτικών επιχειρήσεων – εργοδοτών, και ωφελουµένων, ήτοι γονέων τέ-

κνου ηλικίας από έξι µηνών έως δύο ετών και έξι µηνών, απασχολούµενων,

µε οιανδήποτε συµβατική σχέση εργασίας, στην εγκατάσταση όπου δηµι-

ουργείται ο χώρος φύλαξης, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στο άρθρο αυ-

τό (άρθρο 49). Ακολούθως, ορίζεται, αφενός, η οργάνωση, η λειτουργία και

η στελέχωση των ανωτέρω χώρων φύλαξης των βρεφών, και, αφετέρου, ότι

ο χώρος φύλαξης πρέπει να πληροί τις κείµενες απαιτήσεις πυρασφάλειας

και πυροπροστασίας, να διαθέτει κατάλληλο φυσικό φωτισµό και αερισµό,

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία του προσωπικού και των βρεφών,

καθώς και τα αρµόδια όργανα ελέγχου τήρησης των ανωτέρω, όπως επίσης

και των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην εν θέµατι δράση (άρθρο 50).

Περαιτέρω,  θεσπίζεται η καταβολή «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) από

την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (η οποία βαρύ-

νει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων), προς τα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε Ανα-

πηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑµεΑ) της υπ' αριθµ. 78812/14.7.2021 κοινής απόφασης των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων, Εσωτερικών και Επικράτειας, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους στα

τέκνα των ωφελουµένων της συγχρηµατοδοτούµενης δράσης «Εναρµόνιση

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»  τα οποία δεν συµµετέχουν στη

συγχρηµατοδοτούµενη δράση, λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης ή της µη

ολοκλήρωσης εµβολιασµού τους κατά του κορωνοϊού COVID-19, σύµφωνα

µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις (άρθρο 51). Ακόµη, µεταξύ άλλων, ρυθµίζο-

νται εκ νέου ζητήµατα λειτουργίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) του άρ-

θρου 69 του ν. 4826/2021, καθώς και της Μονάδας Υποστήριξης της Προσω-

ρινής Διοικούσας Επιτροπής (άρθρο 52). Καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο αρ-

µοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των

Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), καθώς και επί των Ιδρυµάτων

Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) - Τ.Ε.Α., προκειµένου
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να επιβάλλει τις κυρώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 94 του ν.

4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο

53). Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 και, µεταξύ άλ-

λων, θεσπίζεται η συµπλήρωση Δελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστα-

σης (Δ.Α.Υ.Κ.) ως προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή αίτησης ασφαλι-

σµένου του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων

Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., όπως και επί απονοµής µερίσµατος και της επε-

ξεργασίας της, προκειµένου, µετά την οριστικοποίηση του Δ.Α.Υ.Κ., να µην

απαιτείται καµία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδοµένων από φυσικά παρα-

στατικά (άρθρο 54). Επίσης, ρυθµίζεται εκ νέου, αφενός, το πλαίσιο απαγό-

ρευσης απασχόλησης σε φορείς Παιδικής Προστασίας για πρόσωπα τα ο-

ποία είτε έχουν καταδικασθεί οριστικά, τελεσίδικα ή αµετάκλητα, είτε εκ-

κρεµεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα αναφερόµενα στη διάταξη ε-

γκλήµατα, και, αφετέρου, οι υποχρεώσεις των φορέων κοινωνικής πρόνοιας

που παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένους και

χρονίως πάσχοντες (άρθρο 55). Περαιτέρω, τροποποιείται η υποπερ. δβ) της

περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 ως προς τον ορισµό των Φορέων Παι-

δικής Προστασίας, προκειµένου να συµπεριληφθούν και οι παιδικοί, βρεφι-

κοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί των Δήµων και των νοµικών προσώπων που

έχουν συστήσει (άρθρο 56). Ακολούθως, ρυθµίζεται εκ νέου το νοµοθετικό

πλαίσιο λειτουργίας των φορέων κοινωνικής πρόνοιας, ως προς τις προϋπο-

θέσεις ίδρυσης, λειτουργίας, εποπτείας και κυρώσεων κατά τα ειδικώς προ-

βλεπόµενα, και προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις προκειµένου να

ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρ-

θρο 57). Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4826/2021 και ορίζονται εκ νέου οι

υπαγόµενοι υποχρεωτικά και προαιρετικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., µε α-

ναδροµική ισχύ για τους υπαγόµενους υποχρεωτικά σε αυτή, από την έναρ-

ξη ισχύος του άρθρου 6 του ν. 4826/2021, ήτοι την 07.09.2021 (άρθρο 58). Ε-

πίσης, επέρχονται τροποποιήσεις στις ρυθµίσεις που αφορούν το ανοιχτό

πρόγραµµα επιδοτούµενων θέσεων εργασίας, αφενός στην παρ. 4 του άρ-

θρου 28 του ν. 4726/2020, όπου ορίζεται το ανεκχώρητο, το ακατάσχετο, το

αδέσµευτο και το µη συµψηφιστέο της επιδότησης των διακοσίων (200) ευ-

ρώ επί του καθαρού µηνιαίου µισθού, και, αφετέρου, στην παρ. 6 του άρθρου

129 του ν. 4808/2021, προκειµένου να καταληφθούν από την ανωτέρω επι-

δότηση, υπό προϋποθέσεις, και οι εποχικά εργαζόµενοι του τουριστικού και

επισιτιστικού κλάδου. Θεσπίζεται ειδικό προνοµιακό καθεστώς για το ποσό

της επιδότησης του ανοικτού προγράµµατος νέων θέσεων εργασίας για την
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πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών («Πρώτο Έν-

σηµο») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε αναδροµι-

κή ισχύ από την έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (άρθρο 59).

Περαιτέρω, θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται συγκεκριµένες κατη-

γορίες δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ανωτέρω Υπουργείου, που

πραγµατοποιήθηκαν έως τη δηµοσίευση του νόµου (άρθρο 60), και τροπο-

ποιείται η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022, ως προς τις προϋποθέσεις

στελέχωσης της αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του e-ΕΦΚΑ

(άρθρο 61). Τέλος, ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα του Ταµείου Μηχανικών

Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), µεταξύ άλλων, σχετικώς µε την

εκπόνηση, την έγκριση και το περιεχόµενο του Καταστατικού του, τη στελέ-

χωση της πενταµελούς Διοικούσας Επιτροπής, τη δυνατότητα διανοµής ε-

τήσιου µερίσµατος στους πιστούχους µέλη του, καθώς και τον τρόπο διαχεί-

ρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του (άρθρο 62).   

Με το Μέρος Δ΄, υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές-Μεταβατικές-Καταργού-

µενες Διατάξεις» (άρθρα 63-65), θεσπίζονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτι-

κές διατάξεις για την εφαρµογή των προβλεποµένων στον νόµο, τίθενται

µεταβατικές διατάξεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων και των

επιδοτήσεων, και παρατίθενται οι καταργούµενες διατάξεις. 

Το Μέρος Ε΄, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος» (άρθρο 66), περιέχει ακρο-

τελεύτιο άρθρο που ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου. 

ΙΙ. Γενική παρατήρηση

Με τα άρθρα του νοµοσχεδίου εισάγονται τροποποιήσεις ή συµπληρώ-

σεις, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν ισχύουσες διατάξεις. Παρατηρείται,

ωστόσο, ότι σε ορισµένα άρθρα δεν παρατίθεται ολόκληρη η υπό τροποποί-

ηση διάταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 παρ. 4 του Συντάγµατος και

το άρθρο 59 του ν. 4622/2019 (βλ., ιδίως, άρθρα 45, 52 – 59 και 61 του νοµο-

σχεδίου).

Ως εκ τούτου, χρήσιµη θα ήταν σχετική συµπλήρωση των ανωτέρω διατά-

ξεων, µε παράθεση ολόκληρης της υπό τροποποίηση διάταξης, όπως αυτή

τελικώς διαµορφώνεται (βλ., σχετικώς, Έκθεση Επιστηµονικής Υπηρεσίας

της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζοµένων και

ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθµίσεις και διατά-

ξεις για την ενίσχυση των ανέργων», ν. 4756/2020, και Εγχειρίδιο Νοµοπα-

ρασκευαστικής Μεθοδολογίας, Αθήνα, 2020, σελ. 16 και 50 στον πίνακα ε-

πεξεργασίας πρότυπων νοµοθετικών κειµένων).
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ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί του άρθρου 5

Με τη ρύθµιση αυτού του άρθρου ορίζονται τα προσόντα, τα κωλύµατα και

τα ασυµβίβαστα ως προς τον διορισµό του Διοικητή και των Υποδιοικητών

της Δ.ΥΠ.Α., και, ειδικότερα, στην παράγραφο 4 προβλέπεται ανάλογη ε-

φαρµογή του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4622/2019 για τα ανωτέ-

ρω πρόσωπα. Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι το Κεφαλαίο Α΄ του Μέρους

Δ΄ του ν. 4622/2019 («Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-

νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµό-

σιας διοίκησης») εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, «στους Προέδρους ή επικε-

φαλής Ανεξαρτήτων Αρχών και στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικη-

τές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλµένους

συµβούλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτι-

κού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση» (άρ-

θρο 68 παρ. 1 του ν. 4622/2019). 

Εποµένως, θα µπορούσε η παράγραφος 4 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

«Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το Κεφαλαίο Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν.

4622/2019, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος». 

2. Επί των άρθρων 5 παρ. 3 και 6 παρ. 2

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 προβλέπεται, ως προς τον Διοικητή και

τους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α., διαδικασία έκπτωσης «[µε] απόφαση του Υ-

πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται ύστερα από

αιτιολογηµένη εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. (…) σε πε-

ρίπτωση σοβαρής παραβίασης των νόµων και κανονισµών, που διέπουν τη

λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α., καθώς επίσης και σε περίπτωση ζηµίας, η οποία ε-

πήλθε στη Δ.ΥΠ.Α., εξαιτίας της παραµέλησης των καθηκόντων τους». Πε-

ραιτέρω, µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 προβλέπεται, για τα ίδια ανωτέ-

ρω πρόσωπα, διαδικασία παύσης «πριν από τη λήξη της θητείας του[ς] για

σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται και η συστηµατική παραµέ-

ληση των καθηκόντων ή µη εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου που σχετί-

ζεται µε τους σκοπούς της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης». Προτείνο-

νται, δηλαδή, δύο παράλληλες διαδικασίες, αφενός, µία διαδικασία έκπτω-

σης, αφετέρου, µια διαδικασία παύσης του Διοικητή και των Υποδιοικητών

της Δ.ΥΠ.Α. Σε αµφότερες απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, µε τη διαφορά ότι, ως προς την έκπτωση, απαιτεί-

ται και αιτιολογηµένη εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

Υπό το φως των ανωτέρω, θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να γεννηθεί ερµη-

νευτικό ζήτηµα ως προς το ποιες περιπτώσεις σπουδαίου λόγου, δηλαδή πε-
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ριπτώσεις «συστηµατική[ς] παραµέληση[ς] των καθηκόντων» ή περιπτώσεις

«µη εφαρµογή[ς] του [οικείου] κανονιστικού πλαισίου», για τις οποίες τυγ-

χάνει εφαρµογής η παράγραφος 2 του άρθρου 6, δεν υπάγονται στο ρυθµι-

στικό περιεχόµενο της παραγράφου 3 του άρθρου 5, δηλαδή στην έννοια

της σοβαρής παράβασης των νόµων και των κανονισµών που διέπουν τη λει-

τουργία της Δ.ΥΠ.Α.

3. Επί του άρθρου 6

Με την παράγραφο 1 ορίζεται ο τρόπος επιλογής του Διοικητή και των Υ-

ποδιοικητών της Δ.ΥΠ.Α. «κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20

έως 23 του ν. 4735/2020». Η διαδικασία των άρθρων 20 έως 23 του ν.

4735/2020 ορίζει, εν συντοµία, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µο-

ριοδότηση και προεπιλογή υποψηφίων από πενταµελή Επιτροπή Επιλογής

Στελεχών του Δηµοσίου, δοµηµένη συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής των

επτά πρώτων σε βαθµολογία υποψηφίων, κατάρτιση πίνακα των τριών επι-

κρατέστερων υποψηφίων, και επιλογή ενός εκ των τριών υποψηφίων, κατά

περίπτωση, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ή µε κοινή απόφαση των συ-

ναρµόδιων Υπουργών ή µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. 

Με το άρθρο 64 του ν. 4886/2022 προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρ-

θρου 20 του ν. 4735/2020 η φράση «µη θιγοµένης πάντως της διαδικασίας

κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώµης, όπου αυτή προβλέπεται

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κα-

νονισµό της Βουλής». Η ως άνω φράση προστέθηκε, σύµφωνα µε την Ανά-

λυση Συνεπειών Ρύθµισης, «προκειµένου να αποσαφηνισθεί η διατήρηση σε

ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώµης (…)

διότι µε τη διαδικασία του ν. 4735/2020 θεσπίσθηκε ένα αξιοκρατικό σύστη-

µα προεπιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, χωρίς να επιδιώκεται

η κατάργηση της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώ-

µης που προβλέπεται από άλλες διατάξεις και επιτελεί διαφορετική λει-

τουργία».

Η ως άνω κοινοβουλευτική ακρόαση και παροχή γνώµης αναφέρεται στο

άρθρο 49Α του Κανονισµού της Βουλής, στο οποίο περιγράφεται η διαδικα-

σία, σύµφωνα µε την οποία, η Επιτροπή Δηµόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών,

Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώ-

νει γνώµη για την καταλληλόλητα των προτεινοµένων προς διορισµό σε θέ-

σεις Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, Διοικητού κ.λπ. των αναφερό-

µενων στην παράγραφο 6 του ως άνω άρθρου Δηµοσίων Επιχειρήσεων, µε-

ταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο Ο.Α.Ε.Δ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγµατος «[η] Βουλή ορίζει τον
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τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό (…)».

Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υ-

πηρεσίας της Βουλής (βλ. Έκθεση επί του νοµοσχεδίου «Διατάξεις για την

ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-

ταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-

2022 και λοιπές διατάξεις», ν. 4549/2018), στην ελληνική έννοµη τάξη η θέ-

ση του Κανονισµού της Βουλής είναι, εξ επόψεως τυπικής ισχύος, στο αυτό

επίπεδο µε τον τυπικό νόµο, τα δε πεδία εφαρµογής τους δεν τέµνονται, αλ-

λά οριοθετούνται από το ίδιο το Σύνταγµα. Κατά τούτο, έχει ασκηθεί κριτική

για την ως άνω αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 49Α του Κανονι-

σµού της Βουλής, στον βαθµό που «δεν έχει ως µόνο περιεχόµενο την ά-

σκηση ελέγχου κυβερνητικής δραστηριότητας, αλλά και την οιονεί “συµµε-

τοχή” στην έκδοση σύνθετης διοικητικής πράξης», ενίοτε δε ο νόµος δεν

παραπέµπει καν στις οικείες διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής (βλ. Κ.

Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2021, σελ. 208-211. Βλ., επίσης, Π. Παραρά,

Η επιτροπή ακροάσεων της Βουλής. Σκέψεις για την περιοχή ισχύος του Κα-

νονισµού της Βουλής, Χαρµόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση II, 1998, σελ. 393,

και, Γ. Γεραπετρίτη, Σύνταγµα και Βουλή, Αυτονοµία και ανέλεγκτο των ε-

σωτερικών του σώµατος, σελ. 82-84).

Εν προκειµένω, στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001, τα άρ-

θρα 2 έως 4 του οποίου καταργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 2 περ.

β΄ του νοµοσχεδίου, ορίζεται ότι «[ο] Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται (…)

σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισµό της Βουλής».

Αντίστοιχη διάταξη δεν επαναλαµβάνεται στο υπό συζήτηση και ψήφιση νο-

µοσχέδιο. Υπό το φως των ανωτέρω, αν, µε την παραποµπή στη διαδικασία

των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 υπονοείται βούληση του νοµοθέτη

να ισχύσει και για τη Δ.ΥΠ.Α. η κοινοβουλευτική ακρόαση και παροχή γνώ-

µης, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να διατυπωθεί στο κείµενο του νόµου

αντίστοιχη ρύθµιση.

4. Επί του  άρθρου 8 

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι «[κ]άθε Υποδιοικητής µπορεί να εξουσιο-

δοτεί του προϊστάµενους (…) να υπογράφουν, µε εντολή του, έγγραφα της

αρµοδιότητάς τους. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το

σύνολο ή µέρος των µεταβιβασθεισών αρµοδιοτήτων». 

Εν προκειµένω επισηµαίνεται ότι: 

α. στο πρώτο εδάφιο η φράση «να υπογράφουν, µε εντολή του, έγγραφα

της αρµοδιότητάς τους» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «να υπο-

γράφουν, µε εντολή του, έγγραφα της αρµοδιότητάς του»,
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β. στο δεύτερο εδάφιο δεν πρόκειται, κατ’ ακριβολογία, περί µεταβίβασης

αρµοδιότητας (αρ. 9 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν.

2690/1999), αλλά περί εξουσιοδότησης υπογραφής (βλ. άρθρο 9 παρ. 3 του

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999. Βλ., επίσης, Ε. Σπηλιωτόπου-

λο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 135-136). 

5. Επί του άρθρου 9

Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ο τρόπος διορισµού των µελών του Διοι-

κητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, για τα µέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από

άλλους Υπουργούς προβλέπεται ότι, αν δεν γίνει ο ορισµός εντός ενός (1)

µηνός από την αποστολή της πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας, τότε ο

διορισµός τους γίνεται από τον τελευταίο. Ως προς τα µέλη που υποδει-

κνύονται από τους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν τους εργο-

δότες, τους εργαζοµένους και τους εργαζοµένους της Δ.ΥΠ.Α., ορίζεται ότι

«[τ]ο Διοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περί-

πτωση που δεν έχουν υποδειχθεί µέλη των περ. ζ), η) ή θ) της παρ. 1 εντός

της ταχθείσης προθεσµίας». 

Παρατηρείται ότι δεν τάσσεται προθεσµία ως προς την υπόδειξη των µε-

λών των περ. ζ), η) ή θ) της παρ. 1 από τους κοινωνικούς εταίρους.

6. Επί του άρθρου 12

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι το Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων έ-

χει «ως βασική αρµοδιότητα την υποβολή γνώµης προς το Διοικητικό Συµ-

βούλιο της Δ.ΥΠ.Α. ως προς τη διάθεση ή διαχείριση των κονδυλίων του άρ-

θρου 15 που αποδίδονται στη Δ.ΥΠ.Α». Περαιτέρω, στην παράγραφο 2 ορί-

ζεται ότι «[τ]ο Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων µπορεί να διατυπώνει

γνώµες αυτεπαγγέλτως ή εάν προσκληθεί προς τούτο από τον Υπουργό Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.

για ζητήµατα αρµοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α. και, ιδίως (…)».

Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι η διατύπωση γνώµης ή γνωµοδότησης από

όργανο που έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα προβλέπεται, στο διοικητικό δί-

καιο, ως στάδιο γνωµοδοτικής διαδικασίας πριν από την έκδοση διοικητικής

πράξης από όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα (βλ. άρθρο 20

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας). 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν καθίσταται σαφές αν η ανατιθέµενη στο

Συµβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων αρµοδιότητα διατύπωσης αυτεπάγγελ-

της γνώµης αφορά απλή γνώµη, κατά την έννοια του άρθρου 20 του Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας, ή αν πρόκειται περί διατύπωσης άποψης, η οποία
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δεν αποτελεί στάδιο έκδοσης διοικητικής πράξης. 

7. Επί του άρθρου 19

Στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 7

του άρθρου 18» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «Μετά την έκδοση

της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18».

8. Επί του άρθρου 20

Στην παράγραφο 2, η φράση «και σε αναζητούντες εργασία που είναι ήδη

εργαζόµενοι της υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 17» πρέπει

να αντικατασταθεί από τη φράση «και σε αναζητούντες εργασία που είναι ή-

δη εργαζόµενοι της υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 16».

9. Επί του άρθρου 22

α. Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται σύστηµα κυρώσεων σε βάρος

των αναζητούντων εργασία, σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών υπο-

χρεώσεων που τίθενται στο νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα, προβλέπεται διακο-

πή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. επί δύο (2)

έτη σε περίπτωση άρνησης τριών (3) προσφερόµενων θέσεων εργασίας,

διακοπή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. επί έ-

ξι (6) µήνες σε περίπτωση άρνησης συµµετοχής σε δράση συνεχιζόµενης ε-

παγγελµατικής κατάρτισης, διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. επί

έξι (6) µήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης Ψηφιακού Ατοµικού Σχε-

δίου Δράσης, και ειδικότερες συνέπειες σε περίπτωση µη εκπλήρωσης λοι-

πών υποχρεώσεων. 

Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι τα κριτήρια για την επέλευση των ανω-

τέρω κυρώσεων τίθενται ως αντικειµενικά, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα

λήψης υπόψη τυχόν υποκειµενικών συνθηκών (π.χ., οικογενειακοί λόγοι), ε-

νώ, περαιτέρω, δεν ορίζεται κλιµάκωση των επαπειλούµενων κυρώσεων σε

συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης, µε αποτέλεσµα, να

υφίσταται, επί παραδείγµατι, την ίδια κύρωση όποιος αρνείται να συµµετά-

σχει σε δράση συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε αυτόν που

συµµετέχει µεν, δεν επιτυγχάνει δε την πιστοποίησή του. 

β. Στην παράγραφο 1, η φράση «διακόπτεται η καταβολή των παροχών

της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 19» πρέπει να αντικατασταθεί από τη

φράση  «διακόπτεται η καταβολή των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του

άρθρου 20».
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10. Επί του άρθρου 28

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουρ-

γία «Επιστηµονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναµικού». Στην πα-

ράγραφο 2 ορίζεται ότι «[σ]ε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή έκπτωσης

οποιουδήποτε µέλους της Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας, το µέ-

λος αυτό αναπληρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων για το υπόλοιπο της θητείας του». Δοθέντος ότι δεν πρό-

κειται, κατ’ ακριβολογία, περί αναπλήρωσης, αλλά περί αντικατάστασης, θα

ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο το ρήµα «αναπληρώνεται» να αντικατασταθεί

από το ρήµα «αντικαθίσταται» (βλ. Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρο

14 παρ. 3: «Τα αναπληρωµατικά µέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων

ή κωλυόµενων µελών της ίδιας κατηγορίας».

11. Επί των άρθρων 36 παρ. 3 και 37

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 ορίζεται ότι «[δ]εν µπορούν να είναι ε-

πιλέξιµοι, πάροχοι για τους οποίους συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου

73 του ν. 4412/2016 (…)». 

Στους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 συγκαταλέ-

γονται λόγοι υποχρεωτικού αποκλεισµού, όπως η ύπαρξη αµετάκλητης κα-

ταδικαστικής απόφασης για συγκεκριµένα αδικήµατα (συµµετοχή σε εγκλη-

µατική οργάνωση, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε

τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δρα-

στηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας κ.λπ.), αλλά και λόγοι δυ-

νητικού αποκλεισµού, όπως η σύγκρουση συµφερόντων, η αθέτηση υποχρε-

ώσεων, καταστάσεις στρέβλωσης του ανταγωνισµού κ.λπ. 

Περαιτέρω,  στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 προβλέπεται η διαγραφή ε-

πιλέξιµων παρόχων επιδοτούµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρ-

τισης από το αντίστοιχο Μητρώο σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει λό-

γος αποκλεισµού. Μεταξύ των λόγων αποκλεισµού συγκαταλέγεται και η

συνδροµή των λόγων του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Ως προς τη διαδικα-

σία διαγραφής από το Μητρώο ορίζεται, στην παράγραφο 3, ότι «[σ]ε περί-

πτωση που προκύψει λόγος αποκλεισµού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36, το

Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστηµα αποκλει-

σµού που κυµαίνεται από έξι (6) µήνες έως πέντε (5) έτη, εφαρµόζοντας την

αρχή της αναλογικότητας και λαµβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα

του αδικήµατος ή παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διά-

πραξή του, τη διάρκειά  του, πιθανή υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθµό α-

µέλειας του παρόχου και τα µέτρα που αυτός λαµβάνει προς αποφυγή διά-

πραξης παρόµοιων αδικηµάτων ή παραπτωµάτων στο µέλλον».
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Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε τη διατύπωση της παραγράφου 3 του

άρθρου 36 («[δ]εν µπορούν να είναι επιλέξιµοι»), κατά την οποία φαίνεται να

θεσµοθετείται σύστηµα κωλυµάτων για υποψήφιους παρόχους επιδοτούµε-

νης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, η διατύπωση της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 37 υιοθετεί σύστηµα λόγων αποκλεισµού τους, µε από-

φαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., για περιορισµένο χρονικό

διάστηµα, που κυµαίνεται από έξι (6) µήνες έως πέντε (5) έτη. 

Υπό το φως των ανωτέρω, τίθεται ερώτηµα αν θα ήταν, ενδεχοµένως,

σκόπιµη οριοθέτηση της αρµοδιότητας του Διοικητικού Συµβουλίου της

Δ.ΥΠ.Α. ως προς τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισµού του άρθρου 73

του ν. 4412/2016, ήτοι ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται α-

µετάκλητη καταδίκη για συγκεκριµένα αδικήµατα για τα οποία, άλλωστε, η

συνεκτίµηση κριτηρίων όπως η «σοβαρότητα», η «πιθανή υποτροπή», η

«πρόθεση» ή ο «βαθµό[ς] αµέλειας» έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από τα ποινι-

κά δικαστήρια.

12. Επί του άρθρου 38

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «είναι ανεξάρτητη από

τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 37» πρέπει να αντικατασταθεί από τη

φράση «είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36».

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προκύπτει ασάφεια ως προς την

παραποµπή «[σ]τα ορόσηµα της περ. α) της περ. 1».

13. Επί των άρθρων 43 και 63 παρ. 13 

α. Στο άρθρο 43 απαντούν οι όροι «φανερής» πλειοδοτικής δηµοπρασίας,

«φανερής» δηµοπρασίας και «τις φανερές» δηµοπρασίες. Κρίνεται σκόπιµο

να αντικατασταθούν από τους όρους «δηµόσια ανοιχτή ή δηµόσια κλειστή»

πλειοδοτική δηµοπρασία.  

Συναφώς, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 ορίζεται ότι

«[η] εκµίσθωση της παρούσας γίνεται κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δηµο-

πρασίας µετά από δηµόσια πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α., στην οποία τίθεται προ-

θεσµία όχι µικρότερη των τριάντα (30) ηµερών για την υποβολή δικαιολογη-

τικών συµµετοχής». 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας της διάταξης, πρέπει να δι-

ευκρινισθεί ο τόπος και ο τρόπος ανάρτησης ή δηµοσίευσης της δηµόσιας

πρόσκλησης. 

β. Ακολούθως, στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου

ορίζεται ότι «[ο] µισθωτής της παρούσας επιλέγεται κατόπιν φανερής δηµο-

πρασίας, στην οποία συµµετέχουν όσοι υποψήφιοι µισθωτές έχουν υποβά-
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λει πρόταση για την ανοικοδόµηση του ακινήτου, η οποία είναι αποδεκτή α-

πό το Διοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.». Περαιτέρω, στην παρ. 3 του άρ-

θρου 43 προβλέπεται ότι «[ο]ι µισθώσεις του παρόντος διενεργούνται σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώ-

σεων. Στον Κανονισµό αυτό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη δια-

δικασία, τις προσκλήσεις και τις φανερές δηµοπρασίες που είναι απαραίτητη

για τη σύµβαση των µισθώσεων του παρόντος άρθρου (…)», µεταξύ των ο-

ποίων, ο τύπος της πρόσκλησης, τα κριτήρια επιλογής, χρηµατοοικονοµικής

και επαγγελµατικής επάρκειας κ.ά. Τέλος, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρ-

θρου 63, παρέχεται εξουσιοδότηση προκειµένου «[µ]ε απόφαση του Υπουρ-

γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται µετά από πρό-

ταση του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., [να] καταρτίζεται ο Κανονι-

σµός Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων της παρ. 3 του άρθρου 43». 

Ερώτηµα γεννάται, εν προκειµένω, ως προς το ορισµένο της εξουσιοδό-

τησης, ώστε να δύναται να καταρτισθεί ο Κανονισµός Διαδικασιών για τη

Σύναψη Μισθώσεων µε απόφαση του οικείου Υπουργού.  

Τέλος, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 43 η φράση «σύµβαση

των µισθώσεων», πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί από τη

φράση «σύναψη των µισθώσεων».  

14. Επί του άρθρου 45 παρ. 2 

Διά της παρ. 2 του άρθρου 45 προστίθενται παρ. 5 και 6 στο άρθρο 65 του

ν. 4837/2021. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι «[ο] Υποδιευθυντής

των Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

δύναται να είναι µόνιµος εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης κατηγο-

ρίας ΠΕ ή, ελλείψει αυτού, κατηγορίας ΤΕ, να διαθέτει τουλάχιστον τετραε-

τή εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, ό-

πως και γνώση και εµπειρία σε διδακτικές µεθόδους της επαγγελµατικής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης, να µπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει

την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολό-

γησής της. Η παρ. 4 περί του καθορισµού των ειδικότερων όρων και προϋ-

ποθέσεων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών εφαρµόζεται αναλόγως και

στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών των Μονάδων Επαγγελµατικής Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.». 

Η φράση «να παρακολουθήσει και να εποπτεύει» πρέπει, για λόγους

γραµµατικής ορθότητας, να αντικατασταθεί από τη φράση «να παρακολου-

θεί και να εποπτεύει».

Περαιτέρω, ορίζεται ότι «[η] επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και

υποδιευθυντών στις Μονάδες Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
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της Δ.ΥΠ.Α. πραγµατοποιείται για τριετή θητεία. Η υπηρεσία στη θέση του

Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Μονάδας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης της Δ.ΥΠ.Α., ως προς την οργανική θέση που κατείχε, θεωρείται

συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον

πρόκειται για µόνιµο εκπαιδευτικό της δηµόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος

άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής µονάδας». 

Για λόγους νοµοτεχνικής σαφήνειας και αρτιότητας, θα µπορούσε να ανα-

διατυπωθεί ως εξής το δεύτερο εδάφιο: «[η] υπηρεσία στη θέση του Διευθυ-

ντή ή Υποδιευθυντή Μονάδας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

της Δ.ΥΠ.Α. θεωρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση

που κατέχει, ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται

για µόνιµο εκπαιδευτικό της δηµόσιας εκπαίδευσης, και ως χρόνος άσκησης

διοίκησης εκπαιδευτικής µονάδας».

15. Επί του άρθρου 47

Διά της παρ. 1 του άρθρου 47 ορίζεται ότι «[ο]ι έξι (6) θέσεις που έχουν

συσταθεί µε το π.δ. 274/1996 (Α' 196) στα γραφεία Αντιπροέδρων του

Ο.Α.Ε.Δ. µεταφέρονται στα γραφεία των Υποδιοικητών της Δηµόσιας Υπη-

ρεσίας Απασχόλησης, ανά δύο (2) στο γραφείο εκάστου Υποδιοικητή». Δε-

δοµένου ότι το π.δ. 274/1996 σχετικά µε τη «[σ]ύσταση τριών (3) θέσεων µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε κάθε ένα από τα γραφεία των δύο Α-

ντιπροέδρων του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναµικού» έχει δηµοσιευθεί στο Τεύχος Πρώτο και στον αριθµό

Φύλλου 195 της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, για λόγους νοµοτεχνικής

σαφήνειας κρίνεται σκόπιµο, αφενός, να αντικατασταθεί ο αριθµός φύλλου

της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (196) από τον ορθό (195), και αφετέρου,

να διευκρινισθεί εάν η αναφορά «στα γραφεία Αντιπροέδρων» είναι ταυτό-

σηµη µε τους όρους «στα γραφεία των δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού

Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού», καθό-

σον η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2224/1994 (Α΄

112) αφορά στα γραφεία Αντιπροέδρων του Ο.Α.Ε.Δ.

Περαιτέρω, διά της παρ. 2 του άρθρου ορίζεται ότι «[η] κατοχή θέσεων µε-

τακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο άρθρο 41 του π.δ. 11/2022 (Α'

25) δεν συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγ-

γέλµατος ή λειτουργήµατος». Στο άρθρο 41 του π.δ. 11/2022 προβλέπεται,

µεταξύ άλλων, ότι οι θέσεις των µετακλητών υπαλλήλων στον Ο.Α.Ε.Δ., α-

νέρχονται σε συνολικά δώδεκα (12), ήτοι σε τρεις (3) θέσεις του άρθρου 23

του β.δ. 404/1971 (Α΄ 123), σε τρεις (3) θέσεις του π.δ. 122/1996 (Α΄ 91) και

σε έξι (6) θέσεις του π.δ. 274/1996 (Α΄ 195). Σύµφωνα µε το άρθρο 44 παρ.
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1 του π.δ. 70/2019 (Α΄110/02.07.2019) καταργείται το άρθρο 23 του β.δ.

404/1971, µετά την παρέλευση τριάντα (30) µηνών από τη δηµοσίευσή του

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 45, όπως αντικαταστάθηκε µε την

παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019, µε το άρθρο 36 του ν. 4647/2019, µε

το άρθρο εικοστό δεύτερο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π., µε το άρθρο 119  του

ν. 4764/2020, µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4837/2021  και µε το άρθρο

93 του ν. 4876/2021).

Τα ανωτέρω, και µάλιστα σε συνδυασµό, αφενός, µε την περ. α) του άρ-

θρου 50 του π.δ. 11/2022 (Α΄ 25/15.02.2022), στην οποία ορίζεται ρητώς ότι

καταργείται το π.δ. 70/2019 από την έναρξη ισχύος του π.δ. 11/2022, και, α-

φετέρου, µε το άρθρο 51 του π.δ. 11/2022 (Α΄ 25/15.02.2022), στο οποίο θε-

σπίζεται η έναρξη ισχύος του µετά την παρέλευση ενός (1) µηνός από τη δη-

µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θέτουν ζήτηµα ισχύος των

διαλαµβανοµένων στο άρθρο 23 του β.δ. 404/1971.  

16. Επί του άρθρου 51 παρ. 1 

Στην παρ.1 του άρθρου απαντά ο τίτλος «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης και Ανάπτυξης». Πρέπει να διορθωθεί στο ορθό «Ελληνική Ε-

ταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης».

17. Επί του άρθρου 55 παρ. 9 

Διά της παρ. 9 του άρθρου 55 ορίζεται ότι «[η] απόφαση ορισµού Υπευθύ-

νου Προστασίας Ωφελουµένων στους φορείς και τις δοµές του άρθρου 54

του ν. 4837/2021 κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρι-

µνας ή, κατά περίπτωση, στο Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύν-

σεων Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφέρειας ή

Περιφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του

παρόντος». 

Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διάταξης, θα ή-

ταν σκόπιµο να αναφερθεί το αρµόδιο όργανο, ευθύνη του οποίου καθίστα-

ται η κοινοποίηση της απόφασης ορισµού Υπευθύνου Προστασίας Ωφελου-

µένων στους φορείς και τις δοµές του άρθρου 54 του ν. 4837/2021. 

18. Επί του άρθρου 56 

Το άρθρο 56 φέρει τον τίτλο «Ένταξη δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και

βρεφονηπιακών σταθµών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3

του ν. 4837/2021 - Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3

[του] ν. 4837/2021». 

Δεδοµένου ότι ο τίτλος της ίδιας διάταξης στον Πίνακα Περιεχοµένων του
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νοµοσχεδίου είναι «Ένταξη δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ-

µών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 -

Προθεσµία κοινοποίησης απόφασης ορισµού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλί-

κων των δοµών αυτών στην αρµόδια αρχή της Περιφέρειας-Τροποποίηση

άρθρου 3 [του] ν. 4837/2021», πρέπει να λάβει χώρα εναρµόνισή του µε τον

τίτλο του άρθρου στο κείµενο του νοµοσχεδίου. 

19. Επί του άρθρου 57

α. Το άρθρο 57 φέρει τον τίτλο «Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής

προστασίας και σχετικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1

και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν.

2345/1995». 

Δεδοµένου ότι ο τίτλος της ίδιας διάταξης στον Πίνακα Περιεχοµένων του

νοµοσχεδίου είναι «Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και

σχετικές κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρων 1 και 2 [του] ν. 2345/1995», πρέ-

πει να λάβει χώρα εναρµόνισή του µε τον τίτλο του άρθρου στο κείµενο του

νοµοσχεδίου. 

β. Κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο β΄ του  Συντάγµατος, ε-

πιτρέπεται να ορισθούν, µε ειδική και ορισµένη εξουσιοδότηση, ως φορείς ά-

σκησης κανονιστικής αρµοδιότητας, εκτός από τον Πρόεδρο της Δηµοκρα-

τίας, και άλλα όργανα της διοίκησης, εφόσον πρόκειται για «ειδικότερα θέ-

µατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερει-

ακό». Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, της ο-

ποίας το περιεχόµενο είναι ορισµένο, ουδόλως επηρεάζει το κύρος της (βλ.

ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 941/2008, 2304/1995 κ.ά.). «Ως ειδικότερα θέµατα θε-

ωρούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέ-

ση προς την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µε-

ρικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της

νοµοθετικής ρύθµισης. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να πε-

ριέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλη προσδιορισµό του α-

ντικειµένου της εξουσιοδότησης αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµι-

σή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο σύµφωνα προς το ο-

ποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµα-

τα» (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3013/2014, 775, 2150, 2148, 2090/2015,

1804/2017, κ.ά.). Το κριτήριο περί του χαρακτηρισµού ενός θέµατος ως «ει-

δικότερου» ή µη µπορεί να είναι είτε ποσοτικό, σε σχέση µε το κύριο αντι-

κείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης, είτε ποιοτικό, συναρτώµενο προς τη

σπουδαιότητα του προς ρύθµιση καταλειπόµενου ζητήµατος. Εξ άλλου, «οι

ανωτέρω ουσιαστικές ρυθµίσεις µπορούν να υπάρχουν τόσο στις διατάξεις
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του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε

τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης»

(βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3404/2014, 1749/2016, 705/2020 κ.ά. Βλ., σχετι-

κά, Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2021, σελ. 223-224 και Α. Πα-

ντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 5η έκδ., 2020, παρ. 440). Ως λε-

πτοµερειακά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν «τη θέσπιση όλως δευ-

τερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων», επί  κύριων και ουσιωδών ρυθµί-

σεων που πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη, τεχνικού δε χα-

ρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν τη θέσπιση ρυθµίσεων για τις οποίες

είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (βλ. ΣτΕ

2820/1999, 2967/1999, βλ., σχετικά Κ. Μαυριά, Συνταγµατικό Δίκαιο, 6η

έκδ., 2021, σελ. 223-224). «Τέλος για το συνταγµατικό κύρος της νοµοθετι-

κής εξουσιοδοτήσεως δεν απαιτείται οπωσδήποτε να διαγράφει η ίδια ή µε

παραποµπή σε άλλη διάταξη νόµου βασικές αρχές και κατευθύνσεις στο

πλαίσιο των οποίων οφείλει να κινηθεί η Διοίκηση κατά την κανονιστική ρύθ-

µιση των θεµάτων αυτών» (βλ. ΣτΕ 1125/2020, Ολοµ. 3404/2014,

2307/2018). 

Διά των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 57 τροποποιείται η παρ. 2 του

άρθρου 1 του ν. 2345/1995. Ειδικότερα, ορίζεται ότι «[µ]ε κοινές αποφάσεις

των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζο-

νται, µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων, οι προϋποθέσεις για

την ίδρυση και λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου,

κατά κατηγορία φορέων, ως προς τα εξυπηρετούµενα πρόσωπα και το πε-

ριεχόµενο των παρεχόµενων προς αυτά υπηρεσιών και ευκολιών, τους απαι-

τούµενους γενικά χώρους και τα θέµατα της κατάλληλης διαρρύθµισης των

κτιρίων, ως και ειδικότερα τα της επιφάνειας των χώρων εγκαταστάσεων υ-

γιεινής, µηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και

λοιπών βοηθητικών (εστιάσεως, µαγειρείων, πλυντηρίων κ.λπ.) κοινόχρη-

στων και ακάλυπτων χώρων, το επιτρεπτό ή µη της λειτουργίας τους εκτός

αστικού ιστού και οι τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις ως προς τα οικόπεδα ή τα

γήπεδα εγκατάστασής τους, τον εξοπλισµό και τη στελέχωσή τους τόσο κα-

θόσον αφορά τον αναγκαίο αριθµό προσώπων όσο και τα απαιτούµενα ειδι-

κότερα προσόντα (τίτλους σπουδών, ειδικότητας, εµπειρίας κ.λπ.). Με τις ί-

διες αποφάσεις ορίζονται οι υπεύθυνοι για τη σύµφωνα µε το νόµο λειτουρ-

γία, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και της επιστηµονικής αξιολόγησης

του έργου τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις οικείες Περιφέ-

ρειες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Μέχρι

την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-
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ξεις που ίσχυαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου». Στην έκθεση

Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης αναφέρεται ότι «[µ]ε τις αξιολογούµενες

διατάξεις προστίθεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συ-

µπράττων υπουργός στην κοινή υπουργική απόφαση και διευρύνεται το α-

ντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης µε τον καθορισµό τυχόν ειδικό-

τερων απαιτήσεων ως προς τα οικόπεδα ή τα γήπεδα εγκατάστασής τους

και του επιτρεπτού ή µη της λειτουργίας των φορέων κοινωνικής πρόνοιας

εκτός αστικού ιστού, προβλέπεται η εποπτεία τους από τις αρµόδιες υπηρε-

σίες του Υπουργείου και τις οικείες Περιφέρειες, παρέχεται δυνατότητα θέ-

σπισης πρόσθετων κυρώσεων, καθώς και µεταβατικών διατάξεων για τις εκ-

κρεµείς αιτήσεις αδειοδότησης και τη συνέχιση της λειτουργίας των υφι-

στάµενων Μονάδων Παιδικής Προστασίας». 

Δοθέντος ότι, µε τις κατά τα ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις θα

ρυθµίζονται, το πρώτον, µία σειρά θεµάτων που αφορούν τους όρους και τις

προϋποθέσεις λειτουργίας των φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δι-

καίου, και υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός γεννάται ως προς το

κατά πόσον τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, ό-

πως αυτή τροποποιείται µε την παρ. 2 του άρθρου 57 του νοµοσχεδίου, απο-

τελούν ειδικότερα θέµατα ή τεχνικά ή λεπτοµερειακά ζητήµατα και δύναται

να ρυθµισθούν µε υπουργική απόφαση, αντί προεδρικού διατάγµατος.

Ακολούθως, διά των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 57, τροποποιείται η

παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 και ορίζεται ότι «[ε]άν διαπιστωθεί λει-

τουργία των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 κατά παράβαση των κανόνων

που διέπουν τη λειτουργία τους και των προϋποθέσεων, µε βάση τις οποίες

τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, τάσσεται από

τον αρµόδιο Περιφερειάρχη προθεσµία για συµµόρφωση εντός τριών (3) µη-

νών από τη διαπίστωση της παράβασης και παράλληλα επιβάλλεται, ανάλο-

γα µε τη βαρύτητα της παράβασης, πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) έως

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εισπραττόµενο κατά τις διατάξεις περί ει-

σπράξεως δηµοσίων εσόδων. Αν η ανωτέρω προθεσµία συµµόρφωσης πα-

ρέλθει άπρακτη ή αν, µετά τη συµµόρφωση, διαπιστωθεί η ίδια παράβαση ε-

ντός τριών (3) ετών από την αρχικώς διαπιστωθείσα, επιβάλλεται νέο πρό-

στιµο, διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, εισπραττόµενο κατά τις διατά-

ξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων». 

Διά της παρ. 10 του άρθρου 57, προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 2 του ν.

2345/1995 και, µεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι «[µ]ε τις αποφάσεις της παρ. 2

του άρθρου 1, δύναται επιπλέον να καθορίζονται, ανά κατηγορία φορέων

και για κάθε ειδικότερη παράβαση, το ακριβές ύψος του επιβαλλόµενου προ-

στίµου, εντός του πλαισίου επιµέτρησης της παρ. 4, µε κριτήριο τη βαρύτη-
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τα και τη συχνότητα κάθε παράβασης, η αρµόδια υπηρεσία για τη βεβαίωσή

του, η προθεσµία καταβολής του και ο δικαιούχος, στον οποίο αποδίδεται

µετά από την είσπραξή του». 

Προβληµατισµός γεννάται αν οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές πρά-

ξεις, που προβλέπουν κυρώσεις, συνιστούν ειδικότερο θέµα ή τεχνικού ή

λεπτοµερειακού χαρακτήρα, εφόσον δεν αποτελούν µερικότερη περίπτωση

θέµατος που ρυθµίζεται ήδη, σε γενικό, αλλά πάντως ορισµένο, πλαίσιο

στον νόµο (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 235/2012) και, εποµένως, αν δύνανται να ρυθµι-

σθούν µε κοινή υπουργική απόφαση, αντί προεδρικού διατάγµατος.

20. Επί του άρθρου 60

Διά του άρθρου θεωρούνται σύννοµες δαπάνες συγκεκριµένων κατηγο-

ριών που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση

νοµοσχεδίου, και οι οποίες, αν δεν έχουν πληρωθεί, δύναται να διενεργού-

νται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδι-

κής διάταξης της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας. 

Όπως έχει επισηµανθεί (βλ. Έκθεση Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βου-

λής επί του νοµοσχεδίου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας

του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες

επείγουσες διατάξεις»), σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρί-

ου, «[µ]ε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. γ΄ του Συντάγµατος καθιερώνεται ο κατα-

σταλτικός έλεγχος των δηµοσίων εν γένει δαπανών και ανατίθεται στο Ελε-

γκτικό Συνέδριο. Ο κοινός νοµοθέτης πάντως δεν κωλύεται να εξειδικεύσει

το περιεχόµενο του ως άνω ελέγχου και να καθορίσει, ακόµη και αναδροµι-

κώς, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Στη ρυθµιστική αυτή

εξουσία του κοινού νοµοθέτη εµπίπτει και η θέσπιση διατάξεων για τη “νοµι-

µοποίηση” δαπανών, εφόσον όµως οι σχετικές ρυθµίσεις δεν είναι τέτοιου

είδους και τέτοιας έκτασης ώστε να καταλύεται ουσιαστικώς η ως άνω ελε-

γκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αναιρείται, συνακό-

λουθα, η δυνατότητα αναζήτησης, µέσω αντίστοιχου καταλογισµού, των

χρηµατικών ποσών που δαπανήθηκαν παρανόµως (Ολ. Ε.Σ. 981/2016). Ο έ-

λεγχος της συµβατότητας τυχόν “νοµιµοποιητικής” δαπανών διάταξης προς

την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη δεν µπορεί πάντως να είναι γε-

νικός και αφηρηµένος, καθώς συνέχεται µε το είδος και το ύψος των συγκε-

κριµένων κάθε φορά δαπανών που επιδιώκεται να “νοµιµοποιηθούν”, τη σχέ-

ση (αναλογία) των δαπανών αυτών µε το σύνολο της οικείας διαχείρισης ή

τέλος µε τη βαρύτητα της πληµµέλειας (εύρος δηµοσιολογιστικής απόκλι-

σης)» (ΕλΣυν ΤµIV 706/2018).
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21. Επί του άρθρου 62

Σύµφωνα µε τη ρύθµιση της παρ. 3 του άρθρου 62, προστίθενται παρ. 3 και

4 στο άρθρο 88 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, στην παρ. 2

του άρθρου 88 του ανωτέρω νόµου, ορίζεται ότι «[τ]µήµα της περιουσίας

του τέως τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. µπορεί να µεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. µε α-

πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν οικο-

νοµικής µελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την

ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως

τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ

του Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Η

µεταβίβαση της παρούσας, εφόσον περιλαµβάνει κινητές αξίες µε δικαιώµα-

τα ψήφου, δεν υπάγεται στον ν. 3461/2006 (Α΄ 106)». 

Εν προκειµένω, ο όρος «της παρούσας» πρέπει να αντικατασταθεί από

τον όρο «της περιουσίας». 

Ενηµερωτικά παρατηρείται ότι «(…) ως “τµήµα της περιουσίας” που µπο-

ρεί να µεταβιβασθεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διά-

ταξη της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4387/2016, νοείται, καταρχήν, (…), ει-

δικώς η περιουσία εκείνη του τέως Τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. που

αναλογεί στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας Εγγυοδοσίας και Πι-

στοδοσίας. Η ερµηνεία αυτή, (…), εκτός του ότι απορρέει ανενδοιάστως α-

πό τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων (των άρθρων 86 και 88) του ν.

4387/2016, εναρµονίζεται και µε την βούληση του νοµοθέτη να καταστήσει

(…) Ταµείο καθολικό διάδοχο του Τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. (σε ό,τι

αφορά το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης Δ΄ Εγ-

γυοδοσίας και Πιστοδοσίας), µεταφέροντάς του προς το σκοπό αυτό όχι µό-

νο το σύνολο των δικαιωµάτων, αλλά και το σύνολο των αναληφθεισών υ-

ποχρεώσεων που προκύπτουν από την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας

(δηλαδή, από τις χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές και την προεξόφληση

απαιτήσεων). Πράγµατι, θα αντιστρατευόταν την ανωτέρω βούληση του νο-

µοθέτη η ερµηνευτική εκδοχή, (…), κατά την οποία η περιουσία που δύναται

να µεταφερθεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοι-

κήσεως, δυνάµενη συνεπώς να αντιστοιχεί και σε µικρότερο οικονοµικό µέ-

γεθος από εκείνο το µέγεθος περιουσίας που αναλογεί και συνάπτεται µε

την άσκηση της δραστηριότητας Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας και µε βάση

το οποίο η ανωτέρω Διεύθυνση ανταποκρινόταν στο σύνολο των υποχρεώ-

σεών της. Περαιτέρω, λόγω της αδιάλειπτης συνέχειας της άσκησης των εν

λόγω δραστηριοτήτων, η περιουσία αυτή περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από

την ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του

Τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., σε ό,τι αφορά το αντικείµενο και τις αρ-
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µοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας, δηλαδή από

1.1.2017, όπως ρητώς ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου

88 του ν. 4387/2016. (…) [Τ]ο αντικείµενο της εν λόγω “οικονοµικής µελέ-

της” δεν αφορά, σύµφωνα µε το νόµο, µόνο τον υπολογισµό του “τµήµατος”

εκείνου της περιουσίας του τέως Τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. που,

κατά τα γενόµενα δεκτά στην προηγούµενη σκέψη, αναλογεί και συνάπτε-

ται µε την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας Εγγυοδοσίας και Πιστοδο-

σίας της Διευθύνσεως Δ΄ Εγγυοδοσίας, αλλά και την εκτίµηση, κατά τις µε-

θόδους και τα δεδοµένα της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης, περί του εάν

αν η υπολογισθείσα κατά τον τρόπο αυτό περιουσία επαρκεί για να αντιµε-

τωπίσει τους εγγενείς κινδύνους που συνεπάγεται η άσκηση δραστηριοτή-

των στην αγορά της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας κατά την ανάθεση και ε-

κτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων (…). [Κ]ατά την έννοια της διατάξεως

της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν.4387/2016, το τµήµα της περιουσίας που

πρέπει να αποχωρισθεί από τον τοµέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., όσον α-

φορά το αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας

και Πιστοδοσίας, προκειµένου να µεταβιβασθεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., προ της

1.1.2017, ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του αιτούντος Ταµείου, είναι

εκείνη η περιουσία που αναλογεί και προέρχεται από την άσκηση των δρα-

στηριοτήτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας της Διευθύνσεως και επαρκεί,

κατά τα δεδοµένα της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης, για την εξασφάλιση

της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ώστε να δύναται το νοµικό

αυτό πρόσωπο να συµµετέχει απρόσκοπτα στην οικονοµική ζωή της χώρας,

στο αντικείµενο της δραστηριότητάς του, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1

του Συντάγµατος, ως δικαιούται κάθε νοµικό πρόσωπο που ασκεί έννοµη

δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της ιδρύσεώς του µε βάση την ιδιωτική ή τη

νοµοθετική βούληση» (ΣτΕ 95/2019, σκ. 10,11 και 12).

22. Επί του άρθρου 63 παρ. 14 

Διά των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 63 ορίζεται ότι «[µ]ε κοινή α-

πόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών

και Οικονοµικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχε-

τικά µε το περιεχόµενο της Δράσης των άρθρων 48 έως 50, τον χρόνο και

τον τρόπο υλοποίησής της, το ύψος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία

χρηµατοδότησης των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δι-

καιολογητικά ένταξης στη Δράση, τη διαδικασία και τα αρµόδια όργανα επι-

λογής των δικαιούχων και έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων συµµετοχής,

τη διαδικασία και τα αρµόδια όργανα παρακολούθησης και ελέγχου υλοποί-

ησης της Δράσης, το περιεχόµενο και τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής
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Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την αναλογία βρεφών και εµβα-

δού και την αναλογία βρεφών και προσωπικού, τη διάταξη των χώρων και εν

γένει την οργάνωση, τη λειτουργία και την στελέχωση των χώρων φύλαξης,

καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τους». 

Δεδοµένης της ευρύτητας των ρυθµιζόµενων θεµάτων, κυρίως των προϋ-

ποθέσεων και των διαδικασιών χρηµατοδότησης και ένταξης στη δράση, κα-

θώς και της λειτουργίας των χώρων, και σε συνδυασµό µε τα αναφερόµενα

στην ανωτέρω υπ’ αριθµ. 19 παρατήρηση, ερώτηµα γεννάται αν, πράγµατι,

τα ανωτέρω αποτελούν ειδικότερο θέµα ή τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρα-

κτήρα και δύνανται, εποµένως, να ρυθµισθούν µε κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονοµι-

κών, αντί προεδρικού διατάγµατος.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
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