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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ Ονιο-ι9

και την προστασία της δημόσιας υγείας»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του

θεραπευτικού προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία

«Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που υπηρετεί στη Γραμμή Ψυχολογικής

Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής (1114)

Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του θεραπευτικού

προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μετην επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολείται στη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

και Τηλεσυμβουλευτικής του Προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. - ΑΛΦΑ (1114), παρατείνεται από τη

λήξη της έως την 31η.1.2023. Η παράταση ισχύος των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι στις

Θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24)

μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 2

Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με τιαρόχους του

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου μετην επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνσίού ςονιΒ-ι9

Η ισχύς των συμβάσεων οι οποίες έχουν ουναΘεί μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου

δικαίου μετην επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)) (Ε.Ο.Γ1.Υ.Υ.) και

των παρόχων του, για την παροχή προθέσεων και ορθωτικών μέσων, και οι οποίες έχουν

εγκριθεί με την υπό στοιχεία 514/συν.554/18.4.2019 απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 3

Παράταση ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η ισχύς του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνεται για τον προϊστάμενο της

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

από τη λήξη της, μέχρι την 31η.12.2022.

Άρθρο4

Παράταση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού

.1.



Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του διοικητικού προσωπικού

των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου

2 του π.δ. 127/2017 (Α 157), που απασχολούνται στις μονάδες αυτές κατά την έναρξη ισχύος

του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους για διάστημα 3 (τριών) μηνών. Οι ως άνω

συμβάσεις παρατείνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ.

164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας βάσειτης οποίας

προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι σε αυτές τις Θέσεις.

Άρθρο 5

Περιστολή Φαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας σε περιόδους Κρίσης — Τροποποίηση

άρθρου 58 ν. 4818/2021

Η παρ. Ι του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος

της και η παρ.1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 3Ιη.Ι2.2Ο22,

απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την

παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη

διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση

γεωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων,

λιπασμάτων, ζωοτροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και

ψυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο

περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της Ιης.9.2021.».

Άρθρο ό

Απασχόληση πολιτών Τρίτων χωρών ατην αγροτική οικονομία - Τροποποίηση άρθρου

δέκατου έκτου ν. 4783/202 1

Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α’ 38) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)

αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, β) στο εδάψιο δεύτερο της παρ. Ι προστίθεται ο

χαρακτηρισμός της αίτησης ως υπεύθυνης δήλωσης και στα αναγραψόμενα στοιχεία

προστίθενται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής

Ασψάλισης, γ) προστίθεται νέα παρ. Ια, δ) στο εδάψιο δεύτερο της παρ. 2 προστίθεται η

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης Α.Ε. στους ψορείς που διαθέτουν

πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατψόρμα, ε) στην παρ. 3 εα) στην περ. α διαγράψεται ο

κωδικόςτου παραβόλου, εβ) στηνπερ. βγ) ηλέξη «μετακαλούμενος» αντικαθίσταταιαπότις

λέξεις «πολίτης τρίτης χώρας», εγ) στην περ. δ) προστίθεται δεύτερο εδάψιο για τα αποδεκτά

ταξιδιωτικά έγγραψα των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. Ια, εδ) στην περ. ε προστίθεται νέο

δεύτερο εδάψιο και στο νέο πέμπτο εδάψιο διαγράψονται οι λέξεις «Αλλοδαπών και

Μετανάστευσης», στ) στην παρ. 3α: στα) στο πρώτο εδάψιο διορθώνονται οι παραπομπές σε

προηγούμενες παραγράψους, στβ) στο δεύτερο εδάψιο οι λέξεις «μετακαλούμενου εργάτη»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «πολίτη τρίτης χώρας», στγ) στην περ. β, στο πρώτο εδάψιο

η λέξη «αλλοδαπού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «πολίτη τρίτης χώρας της παρ. 1» και

προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, ζ) στην παρ. 4, ζα) στο πρώτο εδάψιο προστίθεται η

παραπομπή στην παρ. Ι και στον ν. 4251/2014, ζβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, ζγ) στο

2.



νέοτρίτο εδάψιο, οιλέξεις «Η συγκεντρωτική κατάσταση» αντικαθίστανται αιτό τις λέξεις «Οι

ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις», η) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς τα πρόσωπα που

εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της, 8) στο Πρώτο εδάψιο της παρ. 7 προστίθεται η παραπομπή

στον ν. 4251/2014, ι) στην παρ. 8 ια) τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως προς τα

αποτελέσματα της κοινοποίησης, ιβ) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάψιο και το άρθρο

δέκατο έκτο διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο δέκατο έκτο

Διαδικασία προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική Οικονομία

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από

την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014

(Α’80) μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης

νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάοτευσης της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις Θέσεις απασχόλησης, όπως

καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόψαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014,

προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η

αίτηση, η οποία επέχει Θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) και στην οποία

αναγράψονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο

και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,

ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί κατά το

παρελθόν στην Ελλάδα) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην

έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (όΟό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός ψορολογικού

μητρώου του εργοδότη, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατψόρμα μέσω της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ).

Ια. Με τη διαδικασία αίτησης της παρ. 1 μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και

πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν

έχει ρυθμιστεί.

2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων ψορέων. Η

είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατψόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγού μενης

αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας

Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο Κεψάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν.

4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατψόρμα παρέχεται στις αρμόδιες

υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, σε όλες τις

υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις

Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό

Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης

Α.Ε..

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατόν δέκα (110) ευρώ για κάθε

πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του

Δημοσίου και δεν επιστρέψεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι:



βα) Θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο

πολίτη Τρίτης χώρας για περίοδο τουλάχιστον Τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90)

ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3α και 7,

ββ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

βγ) ο πολίτης τρίτης χώρας Θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς

προσδιορισμένο ως προς την περιψερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή
δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά Θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή

στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πληροί τις

απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας, υπό τον

έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει την

αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή,

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροψής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010

(Α’ 160).

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη Τρίτης χώρας. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ.

Ια, επικυρωμένο αντίγραψο ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράψου ή αντίγραψο μη ισχυρού

ταξιδιωτικού εγγράψου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του πολίτη Τρίτης χώρας περί

προσωρινής στέρησης ισχυρού διαβατηρίου, σύμψωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του

άρθρου ότου ν. 4251/2014,

ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα,

επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης).

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ. Ια, τα ληξιαρχικά στοιχεία δηλώνονται με υπεύθυνη

δήλωση του πολίτη Τρίτης χώρας. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο

να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσψέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή
ισοδύναμο έγγραψο που αναγράψει σαψώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος. Σε

κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του

εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως από

τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. ‘Οταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο

εργοδότης οψείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το

οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραψές υγείας και

ασψάλε ιας.

3α. Η προσωρινή απασχόληση των παρ. Ι και Ια για την παροχή αγροτικών εργασιών από

πολίτη Τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, με την επιψύλαξη της περ. στ’ της παρ. 2 του

άρθρου 4 και της περ. γ’ του άρθρου 6, με χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος που

εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας της

Ελληνικής Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου

ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται

στις ανωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του εργοδότη και του πολίτη τρίτης χώρας, όπου

αναψέρεται το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε καμία περίπτωση

δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

Η κοινή αίτηση τιαράτασης συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:

4.



αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι

καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στη Χώρα, προκειμένου να

τον απασχολήσει για χρονικό δι.άστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,

αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις

εψαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12),

αγ) θα Παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία, το ΟΠΟίΟ πληροί τις

απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας,

αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο εργοδότης κατά την αρχική αίτηση του παρόντος

για την προσωρινή μετάκληση του πολίτη Τρίτης χώρας βρίσκονται σε ισχύ, εψόσον δεν έχουν

ανακληθεί.

β) Φωτοαντίγραψο της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του πολίτη Τρίτης χώρας της παρ.

1, καθώς και των σελίδων με τις σψραγίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται με την χρονική

περίοδο παραμονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, σύμψωνα με το

παρόν. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ. Ια επικυρωμένο αντίγραψο ισχύοντος

ταξιδιωτικού εγγράψου ή αντίγραψο μη ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράψου, συνοδευόμενο από

υπεύθυνη δήλωση του πολίτη Τρίτης χώρας Περί προσωρινής στέρησης ισχυρού

διαβατηρίου, σύμψωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 6 του ν. 4251/2014.

γ) Έγχρωμη ψωτογραψία του πολίτη τρίτης χώρας.

δ) Φωτοαντίγραψο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ.

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, εψόσον

συντρέχουν σι προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. Ι έως 3,

εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη,

συγκεντρωτική κατάσταση των αιτο ύντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ.

1, τους οποίους αψορούν οι σχετικές αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες

υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την

είσοδο στη Χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιψύλαξη του άρθρου 4 του ν.

4251/2014. Με τους ίδιους όρους, οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων της χώρας εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και

των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. Ια. Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις των

αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αψορούν οι σχετικές

αιτήσεις, αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορψή υπολογιστικών ψύλλων στην Κεντρική

Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης, στην Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιψερειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής

Επιθεώρησης Εργασίας και στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα

εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση

εισόδου, στη Χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασψάλιση του

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών

Ασψαλίσεων) με εργόσημο σύμψωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο

20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

6. Πολίτης τρίτης χώρας που απασχολείται σύμψωνα με το παρόν, υποχρεούται να διαμένει

στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη,

εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλησής του, νέος



εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1. Η αίτηση του νέου εργοδότη συνοδεύεται από

τα δικαιολογητικά των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκδίδει σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία του νέου εργοδότη

και των πολιτών τρίτων χωρών, τον ΟΠΟίΟ ομοίως κοινοποιεί σύμψωνα με την παρ. 4.

7. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την περίοδο αΠασχόλησής του στην Ελλάδα, σύμψωνα μετην

παρ. 1, καθώς και κατά την περίοδο παράτασης της περιόδου απασχόλησης, σύμψωνα με

την παρ. 3α έχει τη δυνατότητα εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια και επανεισόδου δύο

(2) ψορές μηνιαίως μετην επιψύλαξη της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 και της Περ. γ) του

άρθρου ότου ν. 4251/2014. Η είσοδος και η έξοδος από την ελληνική επικράτεια του πολίτη

τρίτης χώρας ελέγχονται από τις αρμόδιες συνοριακές αρχές του Αρχηγείου της Ελληνικής

Αστυνομίας.

8. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων των δημοσίων

υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της

ηλεκτρονικής πλατψόρμας της παρ. 1, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης

κοινοποιούν, δια της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμψωνα με

την παρ. 4, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών

τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι δυνατή, α) η έκδοση

του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την ΛΑΔΕ και η γνωοτοποίησή του στην

ΗΔΙΚΑ ΑΕ με κεντρικές διαδικασίες, β) η αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γ) η

εκπλήρωση από τους εργοδότες των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και δ) η διενέργεια

των απαιτούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες αρχές. Οι

συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 4, σε επεξεργάσιμη μορψή υπολογιστικών ψύλλων

βάσει της γραμμογράψησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συμπληρώνονται με μέριμνα των υπηρεσιών

αλλοδαπών των αποκεντρωμένων δισικήσεων της χώρας και αποστέλλονται στην ΛΑΔΕ για

την έκδοση ΑΦΜ και κατόπιν, από την ΛΑΔΕ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την αυτόματη έκδοση ΑΜΚΑ

της περ. β). Μετά από την έκδοση ΑΜΚΑ, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιστρέψει τη συγκεντρωτική

κατάσταση στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν οι

εργοδότες και οι πολίτες τρίτων χωρών για την έκδοση ΑΦΜ και ΑΜ ΚΑ.

9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοΙού ιΟνιο-ι,

από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.9.2022, τα στοιχεία ελέγχου και

πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της

Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των μετακαλουμένων από

τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά

τόπον αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Προκειμένου να

διενεργούνται έλεγχοι, α) για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασψάλειας στην εργασία,

ιδίως αναψορικά με την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού

ςΟνΙΟ-19, β) για όλες τις πτυχές της παροχής απασχόλησης από πλευράς των εργαζομένων

στην αγροτική οικονομία, σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. α. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων καιτου Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, καθώς και τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται, Πέραν όσων αναψέρονται στις παρ. 3 και 3α, και,

περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία πληροψόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση



υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκομένων ψορέων για τους μετακαλού μενους πολίτες Τρίτων

χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο ψορέας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του

οποίου λειτουργεί η πλατόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της

ττλατψόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης αυτής και της πρόσβασης σε αυτήν, οι

απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατψόρμας με άλλα πληροψοριακά συστήματα, η

διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την

εψαρμογή του παρόντος.

β. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η

διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις

παραβίασης του παρόντος».
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Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Θεραπευτικού προσωπικού του

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων)> (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολείται στη Γραμμή Ψυχολσγικής

Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής του προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. - ΑΛΦΑ (1114),

από τη λήξη της έως την 31η.1.2023. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η παράταση

ισχύος των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει

της οποίας προσλήψθηκαν σι απασχολούμενοι στις Θέσεις αυτές και δεν

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

ΆρΘρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη, και εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται

άμεσος κίνδυνος εμψάνισης και διασποράς του κορωνοΐού ςονιο-ι9, η έλλειψη

του οποίου βεβαιώνεται με απόψαση του Υπουργού Υγείας, παρατείνεται η ισχύς

των συμβάσεων σι οποίες έχουν συναψθεί μεταξύ του νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας>) (Ε.Ο.Π.Υ,Υ.) και των παρόχων του, για την παροχή προθέσεων και

ορθωτικών μέσων, και οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχεία

514/συν.554/18.4.2019 απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από

τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να

διαπραγματευθεί τους όρους των νέων συμβάσεων.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η ισχύς του άρθρου 111

του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνεται για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

από τη λήξη της, μέχρι την 31η.12.2022.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση παράταση

των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των

απασχολούμενων κατά τη δημοσίευση του νόμου ως διοικητικό προσωπικό στις

εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, για διάστημα τριών

(3) μηνών από τη λήξη τους προκειμένου να καλυψθούν οι επιτακτικές διοικητικές

ανάγκες λειτουργίας των μονάδων, μέχρι την πρόσληψη του νέου διοικητικού

προσωπικού ΙΔΟΧ το επόμενο εκπαιδευτικό έτος.

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παρεμπόδιση της αθέμιτης

κερδοψορίας των επιχειρήσεων που Θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την

κρίση αυτή για τον προοπορισμό αθέμιτων κερδών για το χρονικό διάστημα από

την έναρξη ισχύος Του νόμου μέχρι την 31.12.2022.



Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αναδιαμσρψώνεται το θεσμικό και

κανονιστικό Πλαίσιο για την απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών Τρίτων

χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα και δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής

τους. Διαμορφώνεται η διακριτή και υπαρκτή περίπτωση αυτής της κατηγορίας

πολιτών Τρίτων χωρών που παράλληλα με την κατηγορία των μετακαλουμένων

πολιτών Τρίτων χωρών , αποτελούν αναγκαίο εργατικό δυναμικό για την αγροτική

οικονομία. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, χορηγείται άδεια διαμονής

αποκλειστικά για προσωρινή απασχόληση σε εποχικές αγροτικές εργασίες για

περίοδο από τριάντα (30) έως ενενήντα (90) ημέρες, και με δικαίωμα παράτασης

ενενήντα (90) ημερών σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη Χώρα και

δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους, ενώ το ίδιο χρονικό πλαίσιο

καθορίζεται και για τους μετακαλουμένους πολίτες τρίτων χωρών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς αποσκοπεί στην

προστασία της δημόσιας υγείας και στη συνεχή παροχή θεραττευτικών υπηρεσιών

αλλά και στη διασψάλιση του δημόσιου συμψέροντος και των εργασιακών

δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην τηλεψωνική γραμμή με την νόμιμη καταβολή

των δεδουλευμένων Τους.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους: Η

κατηγορία σύμβασης «ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ &

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ/ΕΙΔΩΝ » καταλαμβάνει τους κατόχους «άδειας

άσκησης επαγγέλματος Ειδικού Τεχνικού Προθετικών και Ορθωτικών

Κατασκευών>, οι οποίοι διαθέτουν στους ασψαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αψενός

ορθοπεδικά είδη μαζικής παραγωγής, αψετέρου δε, ειδικές κατασκευές σύμψωνα

με τα ανθρωπομετρικά δεδομένα εκάστου ασθενή. Για τον λόγο αυτό

δημιουργήθηκε η ανάγκη έγκρισης νέας κατηγορίας σύμβασης που καταλαμβάνει

μόνο τους παρόχους / αδειούχους κατασκευαστές των ονοματιζόμενων «επί

παραγγελία ειδών». Για την εν λόγω παροχή, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

υπέβαλε προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικό Σχέδιο Σύμβασης, που έλαβε ομόψωνη

έγκριση. Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης «Παροχής Προθέσεων και

Ορθωτικών Μέσων», σύμψωνα με την υπ’ αρ. 514/συν.554/18.4.2019 απόψασή

του, το διατακτικό της οποίας, μεταξύ λοιπών, αποψασίζει την έγκριση του Σχεδίου

Σύμβασης Παροχής Προθέσεων και Ορθωτικών μέσων και την άμεση εψαρμογή

της σύμβασης. Οι δυνάμει των ανωτέρω συναψθείσες συμβάσεις για την

κατασκευή «επί παραγγελία ειδών» βάσει των ανθρωπομετρικών δεδομένων

εκάστου ασθενή έχουν διάρκεια ισχύος έως τον 6/2022 και 7/2022 (12.6.2022,

11.7.2022, 25.7.2022). Με δεδομένο ότι ο Ε.ΟΠ.Υ.Υ., μετά από την εισαγωγή

ποιοτικών κριτηρίων για τη σύναψη των συμβάσεων με τους παρόχους, σύμψωνα

με τον προσψάτως ψηψισθέντα ν. 4931/2022 (Α’ 94), βρίσκεται εν αναμονή της

έκδοσης των σχετικών εψαρμοστικών αποψάσεων, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί

παράταση στις ήδη συναψθείσες συμβάσεις, ώστε να μπορέσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να

-Ιι.



διαπραγματευθείτις νέες συμβάσεις μετα αντίστοιχα ιτοιοτικά κριτήρια.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση πληρωμών,

προγραμμάτων και ενισχύσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων.

Άρθρο 4: Οι εκπαιδευτικές μονάδες αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού έχουν

αυξημένες ανάγκες κατά την τρέχουσα αλλά και την προσεχή χρονική περίοδο

λόγω των διοικητικών εκκρεμοτήτων και του πλήθους των απαιτούμενων για την

εύρυθμη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμματισμένων ενεργειών

του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους καιτης ομαλής μετάβασης στο επόμενο.

Ειδικότερα, τα εκπαιδευτήρια εν όψει της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών και

καταρτιζόμενων στις ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις το καλοκαίρι του

2022 οψείλουν να προβούν σε ενέργειες για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται

συνεχής υποστήριξη από υπάλληλο.

Επιπροσθέτως, τον Αύγουστο εκδίδεται η προκήρυξη για την εισαγωγή των

καταρτιζόμενων στα ΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού και τα εκπαιδευτήρια

οψείλουν να πληροψορούν τους ενδιαψερόμενους σχετικά.

Επίσης, τα εκπαιδευτήρια που βρίσκονται σε ιδιόκτητα κτήρια έχουν αυξημένες και

διαρκείς ανάγκες επιτήρησης, συντήρησης και καθαριότητας των εγκαταστάσεων

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδίως τα τελευταία έτη που η υγειονομική κρίση

επέβαλε αυξημένα μέτρα προστασίας.

Άρθρο 5: Η συνεχιζόμενη στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην

Επικράτεια της Ουκρανίας έχει προκαλέσει μία αλυσίδα αναταράξεων στην

παγκόσμια οικονομία και διαταράσσει την παγκόσμια εψοδιαστική αλυσίδα ιδίως

σε ότι αψορά στα υγρά και τα αέρια καύσιμα και τα δημητριακά

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη επιχειρεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη εργατών

γης που πλήπει τον κλάδο της εποχικής αγροτικής οικονομίας, η οποία έχει
δημιουργηθεί στη χώρα εξαιτίας της στέρησης αγροτικού εργατικού δυναμικού

που προσελκύεται από γειτονικές χώρες καθώς και λόγω της εισβολής της Ρωσίας

στην Ουκρανία που επέτεινε την ανεπάρκεια αγροτικών προϊόντων.

Αντιμετωπίζεται παράλληλα η ανάγκη πάταξης του ψαινομένου της αδήλωτης

εργασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη

στη χώρα και νια τους οποίους δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους, να
απασχοληθούν προσωρινά και αποκλειστικά ως εργάτες γης. Με την

αξιολογούμενη ρύθμιση εψαρμόζεται μια κατ’ εξαίρεση διαδικασία περιορισμένης

διάρκειας καθώς η αναμόρψωση του Κώδικα Μετανάστευσης αλλά και η
εψαρμογή διμερών συμψωνιών αναμένεται να εισψέρουν στην αγροτική

οικονομία τα επόμενα έτη, σταθερό αριθμό εργατικού δυναμικού με τρόπο

θεσμικά οργανωμένο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγροτικής Οικονομίας.

3. Ποιους ψορείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

2.



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση οτο παρελθόν;

ΝΑΙ ΊΙ ΟΧΙ ΓΙ

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

Άρθρο 1: -

Άρθρο 2: -

Άρθρο 3: -

Άρθρο 4- Άρθρο 60 του ν.4811021 (Α’ 108)

Άρθρο 5: άρθρα 50 του ν. 4903/2022 και 120 του ν. 4926/2022.

Άρθρο 6: -

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης

Άρθρο 1: Το ΚΕ.Θ.Ε..Α., τους απασχολούμενους στη Γραμμή Ψυχολογικής
Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής του προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. - ΑΛΦΑ (1114)
και τους λήπτες ων θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχονται.

Άρθρο 2: Τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους παρόχους του.

Άρθρο 3: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και, συγκεκριμένα, τη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 4: Τους απασχολούμενους με συμβάσεις Εργασίας ΙΔΟΧ ως διοικητικό
προσωπικό στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού και τα ανά τη
χώρα λειτουργούντα εκπαιδευτήρια του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 5: Το σύνολο του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων.

Άρθρο 6: Στις υπηρεσίες των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης, τους εργοδότες στον κλάδο της αγροτικής
οικονομίας καθώς και τους πολίτες τρίτων χωρών.

Άρθρα 1-6: Δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη
για τη ρύθμιση των ζητημάτων που



ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Άρθρα 1-6: Δεν είναι πρόσψορη.
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης
της υιστάμενης νομοθεσίας;

11) με διάθεση περισσότερων
ανθρώιτινων και υλικών Άρθρα 1-6: Δεν είναι ττρόσψορη.
πόρων;

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ 1

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σεόργανατηςΕ.Ε.:

ΗΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογσύμενης ρύθμισης

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

κανονιστικής πράξης; αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες
διατάξεις ή πρόκειται για τροποποίηση ή / και
παράταση ισχύος υψιστάμενης διατάξης
νόμου, η οποία είναι δυνατή μόνο με διάταξη
της ίδιας τυπικής ισχύος.

Συναψείς πρακτικές

Δ4.
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η εξασψάλιση της συνέχισης
λειτουργίας της Τηλεψωνικής Γραμμής 1114
και της θεραπευτικής υποστήριξης των
πολιτών με κίνδυνο εθισμού, ιδίως στο
πλαίσιο της πανδημίας ονο -19.

Άρθρο 2: Η κάλυψη των αναγκών των
ασψαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε Ειδικές
Τεχνικές Προθετικές και Ορθωτικές
Κατασκευές (εεπί παραγγελία είδη») έως τη
σύναψη νέων συμβάσεων με τους παρόχους,
σύμψωνα με τον ν. 493 1/2022.

Άρθρο 3: Η διασψάλιση της συνέχειας της
διοίκησης, μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής προϊσταμένου της

1) βραχυπρόθεσμοι: Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.

Άρθρο 4: Στόχος είναι η κάλυψη των άμεσων
και επιτακτικών αναγκών λειτουργίας των
εκπαιδευτήριων μέσω της παράτασης των
συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ των
απασχολούμενων ως διοικητικό προσωπικό
στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου
για διάστημα τριών μηνών από τη λήξη τους.

Άρθρο 5: Η αποτροπή ψαινομένων αθέμιτης
κερδοψορίας των επιχειρήσεων που
προέρχεται από την πώληση οποιουδήποτε
προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε
υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την



υγεία, τη διατροψή, Τη διαβίωση, Τη
μετακίνηση και την ασψάλεια Του
καταναλωτή, στην περίοδο της γεωπολιτικής
κρίσης που έχει προκληθεί από Τη
στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας.

Άρθρο 6: Η άμεση αντιμετώπιση Της
αυξημένης ζήτησης εργατών γης στον κλάδο
της αγροτικής οικονομίας προκειμένου να
ενισχυθεί η εκμετάλλευση των
αγροτοκαλλιεργειών και να αποτραπεί ο
κίνδυνος έλλειψ ης εποχικών αγροτικών
προϊόντων, και να διασψαλιστεί η αγροτική
παραγωγή και η απρόσκοπτη τροψοδότηση
της εψοδιαστικής αλυσίδας.

Άρθρο 1: Η προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 2: Η εξασΦάλιση του απαραίτητου
χρόνου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την
διαπραγμάτευση των νέων συμβάσεων
«Ειδικών Τεχνικών Προθετικών και
Ορθωτικών Κατασκεών» ((<επί παραγγελία
είδη)>).

Άρθρο 3: -

Άρθρο 4: Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμοι
ί) μακροπρόθεσμοι: στόχοι καθώς η προτεινόμενη ρύθμιση έχει

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη είναι
χρονικά περιορισμένη στο διάστημα που
διαρκεί η γεωιτολιτική κρίση που έχει
προκληθεί από τη στρατιωτική εισβολή της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της
Ουκρανίας και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την
31η12.2022. Συνεπώς δεν υπάρχουν
μακροπρόθεσμοι στόχοι.

__________ _______________________________

Άρθρο 6: -

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(ίίρ://ς12ίοεςέοΓμ/άΓ»εςε.Ι1ιτΊ) και της ΕΛΣΤΑΤ (πτιρ://νννί·2ιϊΊ.ηΓ/).



Πρόσψατα Επιδιωκόμεαος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στόχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αττυψοίτων ρ’βαθμιας εκπαίδευσης πυν βρίσκουν
υγρασία στου τομέα των σνοσθών Τους εντός ό μηυώυ από την
έυαρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστσπυιημένων Πσυεπιπτημισιτώυ σχολών (150 κλπ(

Αριθμός οομμετοχώυ οο προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνινό), στό Πσυευιυτημιυκή Σχολή

Αριθμός έμμων/μελοτών Που έχουν ανατεθεί υπό Του ιδιωτικό
τομέα, συό Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά ψσιτητή τριτοβόθμιας εκπαίδευσης στό ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνσλο του ενερμοό τληθυσμοό( που
συμμετέχουν σο πρυρρόμματα δισ βίου εκπαίλευσης

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Ε’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό σνυλιΙτόβητων/σόνσλο υληθυσμσό

Αριθμός ανόμων νου ερκοταλοίπνυν το σχολείο πρπ την
υλυυλήμωοη της β’ βόθμιας Και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός θια-πνλιτισμικών σχτλείων ανά Περιψέρεια (ποσοστό
μαθητών στο σόνολο των μαθηεών( νου ήιυιτυόν οο
θιαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σόνολο (των μαθηνώο( —

Κατανομή ανά σοριψέμεια

Αμιθμότ ολοήμεμωτ / ανυγευματινών σχολείων και αριθμός
μαθητών συν ήιτιτοόν σο αυτά

Μέσνς όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρσς Ι-Ι/Υ / σύνολν μαθητών

Αριθμός μαθητών νου ενωψελοόνται ανά νρνγράμμσνα
ενισχυτικής εκσαίθνυσης / έτος

Αανάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, θ’θμια( εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη τηντελευταίο θετία
Πρόσψατα Επιδιωικόμενος

στοιχεια οτοχος (3ετια)

Πραγματοπσιηθοίσες ανασκαψές, κατά είθσς και ανανελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων

χρηματσλοτήσνις ανασκαψών, κατά ψνρέα, και ποσά που
διατέθηκαν

Πιστώνεις για αοασκαψές, νου λιατέθηκαν σο Εψσροίες
Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρςαιολομικών χώρωτ, μνημείων, ναραλοσιασών και
ισταρικών οικισμών

Πραρματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείυες
αποζημιώσεις, για ακίνητα σρχαισλτγικοό ενλιαήτέραστος

Ααπάνες έργων νου έχυνο εκτελεσθεί σο μνημεία και
αρχαισλσγικοός χώρους, και θοπάνες έργων νου βρίσκονται σο
εξέλιξη

Αανόνες όργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λυτνά
κτίρια και θαπάνες έργων νυο βρίσκονται σο εξέλιξη

Αμιθμός βιβλινθηκών καεά νομική μορψή και οίθσς
βιβλιοθήκης, ανάλογα γο οο θέμα, κατά ρεωγραψικό
θιαγέρισμα

> Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ετιαψίεται στην κρίση του
εττισττεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

ΘΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία



Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αμοραίες Τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές

Ισοζύριυ τρεχουσώυ συναλλαγών )% ΑΕΠ)

Ισυζύγισ γενικής κυβέρνησης (χωρίς Τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (νις % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταοειλωτή

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Φορολογικό έσοδα ως σοσυστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης ήιορολσχίας

Ποσά συν εισπγάττυνεαι μέχρι σήμερα αυό Του Φόρο ή τους
Φόρους στους οποίους αΦορούν σι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ποσά σου εισσράχθηκαν από Φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων δισικητικοό υρυσδισρισμυό Φόρου
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή Εν όλω σπάτα
δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Εττιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραΦική περιΦέρεια - - — —

σοστό ανεργίας βάσει
Εξέ ιξη την τελευ ·ία 5ετία

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
. Ο - - στοιχεια — στοχος (3ετια
ιεεης απασχολησης / Δεικτης ωρων ερμασιας / Δεικτης αμοιβων

ϊ
ν - - - - - - —

κ λη),1ιγχκννισ )π,εγππν ειίνπννήΦθ ηισπιιγκ.γιγσνέκσς) - - - - - -

ή)α’ωρ εΫολιλήαπαοχόΧιτ,έρτο - - - - - - -

ποοσήιυνή - - - - - —

Ι ε3&))Ϋυ9ί όυμένων με σόμβαση ορισμένου χρόνοκ (οευ
νολο του πληθυομοό και ειδικότερα για νέους) - - - - - - —

Δρ(·Δ γρις βχή - - - - - —

διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. )πρυβλειτόμεοη στα σχετικά κείμενα αλλά και
πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική τους
λήξη)

Ώρες Εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων οπερωριών (συν δηλώθηοαο) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΖΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί
τοκ ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και

έμποροι, αγρότες) και ανά έτη σονολικής ασψάλισης και
αντίστοιχες_δαπάνες

Υψος ασψαλιοτικών εισψορώο ανά οσψαλιστική ομάδα (μισθωτοί
Τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες( και αντίστοιχα έσοδα του ΕΟΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη_συνολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό συοταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ

Ποσοστό προσφορών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εο μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία
προσψατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια σταχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς ψτώχειας, σε κίνδονο ψτώχειος
ή οε κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστά ολικής στέρησης σε τέσσερα ή Περισσότερα βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκομιών στο σύνολο νου πληθυσμού ποο
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού Που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (σονολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορψανοτροψεία

Αριθμός αστέρων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμοος και άλλες
υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορψή κατοικίας
λόγω κρίσης (πχ. οεισμός, πυρκαγιά)

Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα ψροντίδας (μητρότητας,
δκσκολίες μάθησης κλπ(

. Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια σ·τοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Πυσοστό ναιδικής δνηοιμότητας

Συνολικές δαοάοες ογείας κατά κεψαλή

Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή

Αριθμός ιατρών ανά ισσο κοτνίενιις

Αριθμός νοσοκυμειοκών κλιοών ανά ιχοχ κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νονηλείας

Ειδικές ονσηλευτικές νσηρεοίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός ασθενών Που περιμένουν για Χ μήνες οο εξυπηρετηθούν
(για μη επείγονσα νοσηλεία, ή για μυνυμερή περίθαλψη ή για την
πρώτη εξέταση)

Αριθμός ννοηλειών ανά ισοχ κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλεοτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχσς (3ετια)



συνολικά

ανά περιΦέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά ψόλο

συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αντοαπασχολούμενων ανά φύλο

Ποσοστό ερμοδατών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά ψύλν

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιψερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά_ψύλα

Ποσοστό απασοόλπστς ανά ιίιύλο

ΜΠΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ.’ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Ειιιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
αποψάσεων

Μεταναοτευνικές ρυές ανά ούλη εισόδου/χώρα προέλευσης!
ηλικιακή υμάδα/ψύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των
απελαννομένων/αινία απέλαοης

Μυνάδες Φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας Και
πραγματικού αριθμού ψιλυξενοομένων(

Περιστατικά Και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα Φιλοξενίας

Προφανώς, στν πεδίο αυτό ιΣα υπάρχουν Και στοιχεία Που αφορνόν τους αλλυδαποός ιουν προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραόατικότητα κ.λπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός]ποουσνό α( μυνίμων/ιδαχ β( ιδοχ και μ( μετακληεών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, μενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων ρε πρόσβαση συν ΙΝΤΕθΝΕΤ

Αριθμός οπηρεσιών με εσωτερική δικνύωοη (ίνττυνκτ(

Αναλυμία Η/Υ ανά θέση ερρανίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και Φορέων! σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και Φορέων

Αριθμός κέντρων νληροψόρηνης πολιτών, οκ κεντρικό,
περιψερειακό, νομαρχιακό και τοπικό τοίνεδο καθώς Και οε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών ολο

Αριθμός ατόμων που εξονηρετούτναι από τις δημόσιες υπηρεσίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθυδοοίας Και πρόοθετες δαπάνες
ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά οποορμείο(

Κόστνς διαχείριοης θεμάτων προνωπικαύ: δαπάοες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνυλικής δαπάνης ανά κπονρμτίσ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
ΠρόσΦατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιαπραχθέστα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά
100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά Κανημνρίες Και Κατά γεωγραφική
περιοχή

Διαπραχδέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράσττς ποτών κανά
εθνιΚόνητα,_Φύλο Και τάξεις_ηλικιών



Ετήσια στατιστική απεικόνιση Των αδικημάτων Και αξιόποινων
συμτιεριφορών σον πρνκαλνύν ΤΟ Κοινό αίσθημα (ανθρωιιοκνννίες,
ληστείες. κλοπές διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή σ-τη
δώρα

Σνυότητσ εγκλημάτων ανά Τόνο εγκλήματος

Ποσοστό εγκλημτινικών περιπτώσεων πον εξιχνιάστηκαν στν
σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια αοιβάλειιι

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό Τμήμα Και ανά
περιοχή ασΤυνύμενοης

Αναλογία ασνονομικών ανά 1000 κατοίκους — αναλογία κατοίκων
ανά αστυνομικό Τμήμα Και Περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστονομικές υνηρκσίκς

Κατανομή πόρων μια νην αντιμετώπιση της παραβατικής

συμνκριψοράς ανά τομείς πχ εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά,_Τροχαία,_κλοπές,_τρομοκρατία)

‘ Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχσς (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών Και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόμκυων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος σον απαιτείται για την επίλυση αστικών,

εμνορικών, εργατικών, διοικητικών Και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαοτιιών αποφάσεων )Ειρηνολικεία,
Πρωνολικεία, Εφετεία, Αρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος Των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων νου ακσρώνονται μετά από
έφεοη ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων Που επιλύονται με εσ σύστημα τον
εξωδικαστικυύ συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, οχ
Διαμκουλάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν Προστασίας αλλά λεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαισσύνη

Πυσοστό ηλεκτρονικής ννοβυλής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων καί’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(οκ ετήσια Και συνολική βάση ευκρεμονήιων)

Ποσοστό ποινικών υνυθέοεων, οκ ετήσια βάση, γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μενατρέψιμτς οε χρήμα

Μενο κόστος σωφρονιστικού σνσνήμανος ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά υρατούμενο

‘ Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΙ-Ι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια και
αυτίστοιχος αριθμός απασχολουμέοων σε αυτές

Αρ.θμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια Και
αν-τίοτοιχος_αριθμός_απασχυλουμένων σε αυτές

Διοικητικό κόσνυς σύστασης επιχειρήσεων

Μεσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στσχος (3ετια)

Μυνάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμνσήιαιρικής Ρύπανσης
κυτά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρκτείται από βιολογικούς
καθαριομούς

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση οκ
σχέση με Το σύνολο των δυνάμενων υα χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός κλέγχων καταλληλόνητας δικτύου όδρευοης υαε’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών ασορριμμάτων που διατέθηκαν
σε άλλες χρήσεις π.χ. ανακύυλωση, παραγωγή ενέργειας,
λιποσματοποίηση)

Ποσνστό διοτιθέμενων απορριμμάτων Οκ δΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων Που κανασ·νγάψηΚαν από Πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων



Ποσοστό αναδασωθεισών (με ψυσικό ή τενητό τρόπο) εκτάσεων

Ισύνολο κατεστναιιυένων δασών από πυσκανιέε

Ποσοστό προστατενόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική

έκταση της χώρας

Ποσοστό τον προϋπολογισμού Που διατίθεται για Θέματα

Προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση Ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας Κατά

κεψαλή

Ποσυατά μείωσης εκπομπών αερίων θερμσΚηοίαν ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωιιόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα
10. είναι η συμβολή αυτού ατην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΆΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε

ιι. ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__Π ΟΧΙ__Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

. άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου ττληροψοριακού

‘ συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

12.



Κατ’ αρΘρο αναλυση αξιολσγουμενης ρυΘμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Άρθρο Ι Παρατείνονται αναδρομικά τη λήξη τους και έως την 31.1.2023
οι συμβάσεις Εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζόμενων
στην Γραμμή 1114 του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΑΛΦΑ και διασψαλίζεται η
συνεχής λειτουργία της Τηλεψωνικής Γραμμής 1114, η παροχή
Θεραπευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και η
αποζημίωση των εργαζομένων για τις παρεχόμενες από

_____________

μέρους τους υπηρεσίες.

Άρθρο 2 Παρατείνονται έως την 30ή.9.2022 οι συμβάσεις παροχής
Ειδικών Τεχνικών Προθετικών και Ορθωτικών Κατασκευών,
ήτοι παροχής (<επί παραγγελία ειδών» των συμβεβλημένων με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχων, που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα
από 1.6.2022 έως 31.7.2022. Με τον τρόπο αυτό αψενός
καλύπτονται σι ανάγκες των ασψαλισμένων και αψετέρου
δίδεται Ευκαιρία στον οργανισμό για την καλύτερη δυνατή
διαπραγμάτευση των όρων των νέων συμβάσεων μετά την

_____________

έκδοση των εψαρμοστικών διατάξεων ν. 4931/2022.

Άρθρο 3 Παρατείνεται η ισχύς του άρθρου ΙΙΙ του ν. 4764/2020 για
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τη λήξη
της, μέχρι την 31η.12.2022, με απώτερο στόχο τη διασψάλιση
της εκτέλεσης πληρωμών, προγραμμάτων και ενισχύσεων από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση
παράταση των συμβάσεων ΙΔΟΧ των απασχολούμενων ως
διοικητικό προσωπικό στις εκπαιδευτικές μονάδες του
Υπουργείου Τουρισμού για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
από τη λήξη τους, προκειμένου να καλυψθούν άμεσες
διοικητικές ανάγκες, μέχρι την πρόσληψη νέου διοικητικού

____________

προσωπικού ΙΔΟΧ το επόμενο εκπαιδευτικό έτος.

Άρθρο 5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παρεμπόδιση
της αθέμιτης κερδοψορίας των επιχειρήσεων που προέρχεται
από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία,
τη διατροψή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια
του καταναλωτή, στην περίοδο της γεωπολιτικής κρίσης που
έχει προκληθεί από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στην Επικράτεια της Ουκρανίας. Ο περιορισμός
της αθέμιτης κερδοψορίας επιδιώκεται μέσω του
προσδιορισμού ανώτατου ύψους περιθωρίου μικτού κέρδους,
το οποίο δεν Θα μπορεί να υπερβαίνει, για όσο διαρκεί η
γεωπολιτική κρίση, το μικτό περιθώριο κέρδους της εκάστοτε
επιχείρησης πριν από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή την

_____________

Ιη.9.2021.

Άρθρο ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε

____________

πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στη χώρα

2



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

Βλ. συνημμένο έγγραψο.

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ Εξσικσνόμηση χρόνου χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

χωρίς να έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους, να
απασχοληθούν προσωρινά και αποκλειστικά στον Τομέα της
αγροτικής παραγωγής για περίοδο από τριάντα (30) έως
ενενήντα (90) ημέρες και με δικαίωμα παράτασης για άλλες
ενενήντα (90) ημέρες, προκειμένου να αντιμετωιτιστεί το
πρόβλημα ανεπάρκειας εργατικού δυναμικού που απειλεί την
εψοδιαστική αλυσίδα με ελλείψεις σε εποχικά αγροτικά
προϊόντα. Οι εν λόγω πολίτες Τρίτων χωρών με την
αξιολογούμενη ρύθμιση εντάσσονται σε ένα οργανωμένο
Πλαίσιο αντιμετώπισης του καθεστώτος διαμονής τους
προκειμένου να δύνανται νόμιμα να απασχοληθούν στον
τομέα της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, διαμορψώνεται
το Πλαίσιο ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για την
εποπτεία και την υλοποίηση με οργανωμένο τρόπο των
προβλέψεων του παρόντος.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

24



Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Συνολικά, τα οφέλη των αξιολοούμενων ρυμίσεων που στη όελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας.

19. Κόστος αξισλσγσύμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Θ ΕΣ Μ ΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙ ΟΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙροολήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο
ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη κοι
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατό
την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέο
ρύθμιση

Άλλο

Τα κόστη από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυμίσεων αντισταϋμίζονται από τα οφέλη και
συνδέονται, κυρίως, με τη διαχείριση των αλλαγών και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
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20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπιομός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

_______________ ________________ _______________ _______________ __________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

___________ _______________ ______________ _______________ ______________ ______________ _________________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύΟμιοης

________________ __________________ ________________ ________________ ___________________

ΚΙΝΔΥΝΟΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυϋμίσεων. Αντί&τα, επιλύονται
διαχρονικά προόλήματα στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
ειτισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντιΙιής αιτόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας



24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 1-3: Άρθρα 2, 5 και 21 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψώνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

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

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

2



28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύμισης

Άρθρο ό

Απασχόληση πολιτών Τρίτων χωρών στην

αγροτική Οικονομία - Τροποποίηση

άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021

Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021
(Α· 38) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)

αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, β) στο
εδάιο δεύτερο της Παρ. Ι Προστίθεται ο
χαρακτηρισμός της αίτησης ως υπεύθυνης
δήλωσης και στα αναγραψόμενα στοιχεία
προστίθενται ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασψάλισης, γ) προστίθεται νέα
παρ. Ια, δ) στο εδάψιο δεύτερο της παρ. 2
προστίθεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασψάλισης Α.Ε. στους Φορείς
που διαθέτουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, ε) στην παρ. 3 εα) στην περ. α
διαγράψεται ο κωδικός του παραβόλου, εβ)
στην Περ. βγ) η λέξη «μετακαλούμενος»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «πολίτης
Τρίτης χώρας», εγ) στην Περ. δ) προστίθεται
δεύτερο εδάψιο για τα αποδεκτά
ταξιδιωτικά έγγραψα των πολιτών Τρίτων

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή
απασχόληση στην αγροτική Οικονομία σύμψωνα με
την κατά ιταρέκκλιση διαδικασία

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την
υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμψωνα με την
Παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου
2022, κατά παρέκκλιοη της κείμενης νομοθεσίας,
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόπου διαμονής του, με βάση τις Θέσεις
απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την κοινή
υπουργική απόψαση του άρθρου 11 του ν.
4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για
απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η
αίτηση, στην οποία αναγράψονται Τα πλήρη στοιχεία
(επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα,
επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία
γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου,
ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του
προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος
πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (όΟό)

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/202 1 (Α’ 38)

2.



χωρών της παρ. Ια, εδ) στην Περ. ε
προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο και στο
νέο πέμπτο εδάψιο διαγράψονται οι λέξεις
«Αλλοδαπών και Μετανάστευσης», στ)
στην παρ. 3α: στα) στο Πρώτο εδάψιο
διορθώνονται οι παραπομπές σε
προηγούμενες παραγράψους, στβ) στο
δεύτερο εδάψιο σι λέξεις
«μετακαλούμενου εργάτη»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «πολίτη
Τρίτης χώρας)), στγ) στην περ. β, στο πρώτο

εδάψιο η λέξη «αλλοδαπού»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «πολίτη
Τρίτης χώρας της παρ. 1» και προστίθεται
νέο δεύτερο εδάψιο, ζ) στην παρ. 4, ζα) στο
πρώτο εδάψιο προστίθεται η παραπομπή
στην Παρ. Ι και στον ν. 4251/2014, ζβ)
προστίθεται νέο δεύτερο εδάψιο, ζγ) στο
νέο τρίτο εδάψιο, οι λέξεις «Η
συγκεντρωτική κατάσταση»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι
ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις», η)
η παρ. ό τροποποιείται ως προς τα
πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις
της, θ) στο Πρώτο εδάψιο της Παρ. 7
προστίθεται η παραπομπή στον ν.
4251/2014, ι) στην παρ. 8 ια) τροποποιείται
το δεύτερο εδάψιο ως προς τα
αποτελέσματα της κοινοποίησης, ιβ)
προστίθενται Τρίτο και τέταρτο εδάψιο και
το άρθρο δέκατο έκτο διαμορψώνεται ως
εξής:

«Αρθρο δέκατο έκτο
Διαδικασία προσωρινής
πολιτών τρίτων χωρών
οικονομία
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να
προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που
απαλλάσσεται από την υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, σύμψωνα με την παρ. 4
του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’80)
μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της
κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου
διαμονής του, με βάση τις θέσεις
απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την
κοινή υπουργική απόψαση του άρθρου 11
του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον
μετακαλέσει για απασχόληση στην
εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α’75) και στην οποία
αναγράψονται τα πλήρη στοιχεία
(επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα

έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός ψορολογικού
μητρώου του εργοδότη υποβάλλονται σε
ηλεκτρονική ιτλατψόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ ΕΨΠ).
2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναται να
διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων Φορέων. Η
είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατψόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν προηγού μενης
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών
διαπιστευτηρ[ων της Γενικής Γραμματείας
Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο Κεψάλαιο ΣΤ’ του
Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατψόρμα Παρέχεται στις
αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων, σε όλες τις υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις
Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλισης.
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από

τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό
καταβολής του, ύψους εκατόν δέκα (110) ευρώ για
κάθε πολίτη τρίτης χώρας που Πρόκειται να
απασχοληθεί, Το οποίο εισπράττεται υπέρ του
Δημοσίου και δεν επιστρέψεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία
δηλώνεται ότι:
βα) θα απασχολήσει Προσωρινά για την παροχή

αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης
χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30)
ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες, με
δυνατότητα παράτασης, σύμψωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 3α και 7,

ββ) θα αναλάβει τις Προβλεπόμενες δαπάνες,
εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εψαρμογής της
παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),
βγ) ο μετακαλούμενος θα Παρέχει τις αγροτικές

εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως
προς την περιψερειακή ενότητα, τον δήμο και τη
δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα και ότι
προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται
με ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το
κατάλυμα Που Παρέχεται από τον εργοδότη πληροί
τις απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις,
προδιαγραψές υγείας και ασψάλειας, υπό τον έλεγχο
των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι ο εργοδότης
υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιαδήποτε αλλαγή.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση
εκτροψής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).

απασχόλησης
στην αγροτική



πατέρα, Επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα
και η μερομηνία γέννησης, ιθαγένεια,
αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης
και λήξης, χώρα έκδοσης, Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλιοης (ΑΜΚΑ)
που τους έχουν χορηγηθεί κατά το
παρελθόν στην Ελλάδα) του προς
απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος
πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το
εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και
ο αριθμός Φορολογικού μητρώου του
εργοδότη, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική
πλατψόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ
ΕΨΠ).
Ια. Με τη διαδικασία αίτησης της παρ. 1
μπορούν να διαμείνουν και να
απασχοληΘούν και πολίτες Τρίτων χωρών,
οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το
καθεστώς διαμονής τους δεν έχει
ρυθμιστεί.
2. Η ηλεκτρονική πλατψόρμα δύναται να
διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων
ψορέων. Η είσοδος των εργοδοτών
χρηστών στην πλατψόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των
κωδικών διαπιστε υτη ρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στο Κεψάλαιο ΣΤ του Μέρους Α’
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην
ηλεκτρονική ττλατψόρμα Παρέχεται στις
αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μετανάστευσης
και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, σε όλες τις υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις
Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης και
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασψάλισης ΑΕ..
3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται
τουλάχιστον από τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
α) Παράβολο και απσδεικτικό καταβολής
του, ύψους εκατόν δέκα (110) ευρώ για
κάθε πολίτη τρίτης χώρας που Πρόκειται να
ατιασχοληΘεί, το οποίο εισττράπεται υπέρ
του Δημοσίου και δεν επιστρέψεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την
οποία δηλώνεται ότι:

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη Τρίτης
χώρας.
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα

ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και
όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα
και ημερομηνία γέννησης).
Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά
εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης
προσψέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή
ισοδύναμο έγγραφο που αναγράψει σαψώς τους
όρους ενοικίασης του καταλύματσς. Σε κάθε
περίπτωση, το ύψος του μισΘώματσς Πρέπει να είναι
ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και
την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει
αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου.
‘Οταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη,
ο εργοδότης οψείλει να προσκομίσει στην αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει
εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις
προδιαγραφές υγείας και ασψάλειας.
3α. Η προσωρινή απασχόληση της παρ. 3 για την

παροχή αγροτικών εργασιών από πολίτη τρίτης
χώρας δύναται να παραταθεί, με την επιφύλαξη της
Περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ’ του
άρθρου 6, με χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος
που εκδίδεται από την κατά τόττσν αρμόδια
Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες
πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της
επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Για τη χορήγηση
της παράτασης υποβάλλεται στις ανωτέρω αρχές,
κοινή αίτηση του εργοδότη και του μετακαλούμενου
εργάτη, όπου αναψέρεται το χρονικό διάστημα της
αιτσύμενης παράτασης, το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα
(90) ημέρες.
Η κοινή αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τα εξής

δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος
δηλώνει υπευθύνως ότι:
αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την

ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του
αλλοδαπού στη Χώρα, προκειμένου να τον
απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,
αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες,
εψόσον συντρέχουν σι προϋποθέσεις εψαρμογής της
παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12),
αγ) Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμψωνα με την
κείμενη νομοθεσία, το οποίο πληροί τις
απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις
προδιαγραφές υγείας και ασψάλειας,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει σ



βα) Θα απασχολήσει προσωρινά για την
παροχή αγροτικών εργασιών τον
συγκεκριμένο πολίτη Τρίτης χώρας για
περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών,
και έως ενενήντα (90) ημέρες, με
δυνατότητα παράτασης, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 3α και 7,
ββ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
δαπάνες, εψόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εψαρμογής της παρ. 3 του
άρΘρου 80 του ν. 3386/2005 (Ν 212),
βγ) ο πολίτης τρίτης χώρας Θα Παρέχει τις
αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς
προσδιορισμένο ως προς την περιψερειακή
ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα
ή δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά Θα
διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με
ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το
κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη
πληροί τις απαιτούμενες, από τις κείμενες
διατάξεις, προδιαγραψές υγείας και
ασψάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων
υπηρεσιών, και ότι ο εργοδότης
υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια
αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή,
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία
δήλωση εκτροψής του άρθρου 9 του ν.
3877/2010 (Α’ 160).
δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη
τρίτης χώρας. Ειδικά για τις περιπτώσεις
της παρ. Ια, επικυρωμένο αντίγραψο
ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου ή
αντίγραψο μη ισχυρού ταξιδιωτικού
εγγράψου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη
δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας Περί
προσωρινής στέρησης ισχυρού
διαβατηρίου, σύμψωνα με τις διατάξεις της
Περ. α’ του άρθρου ότου ν. 4251/2014,
ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν
τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα,
επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και
όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία
γέννησης). Ειδικά για τις περιπτώσεις της
παρ. Ια, τα ληξιαρχικά στοιχεία δηλώνονται
με υπεύΘυνη δήλωση του πολίτη Τρίτης
χώρας. Σε περίπτωση που απαιτείται από
τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει
μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον
εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή
ισοδύναμο έγγραφο που αναγράψει σαψώς
τους όρους ενοικίασης του καταλύματσς. Σε
κάθε περίπτωση, το ύψος του μισΘώματος
πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του
εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του
καταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως
από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου.
Όταν το κατάλυμα δεν Παρέχεται από τον

εργοδότης κατά την αρχική αίτηση του παρόντος για
την προσωρινή μετάκληση του πολίτη τρίτης χώρας
βρίσκονται σε ισχύ, εψόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραψο της πρώτης σελίδας του

διαβατήριου του αλλοδαπού, καθώς και των
σελίδων με τις σψραγίδες εισόδου/εξόδου που
σχετίζονται με την χρονική περίοδο παραμονής του
στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες,
σύμψωνα με το παρόν.
γ) Έγχρωμη ψωτογραψία του πολίτη Τρίτης χώρας.
δ) Φωτοαντίγραψο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

ή διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ.
4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας, εψόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των
αιτήσεων των παρ. Ι έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης
του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των
αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων
χωρών, τους οποίους αφορούν σι σχετικές αιτήσεις,
και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας,
ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη Χώρα των
συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιψύλαξη του
άρθρου 4. Η συγκεντρωτική κατάσταση των
αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων
χωρών, τους οποίους αψορούν οι σχετικές αιτήσεις,
αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορψή
υπολογιστικών ψύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασψάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ
ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΛΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και στη
Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.
5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος

παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα
εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο
διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη
Χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην
ασψάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασψάλιση ς (πρώην Οργανισμού
Γεωργικών Ασψαλίσεων) με εργόσημο σύμψωνα με
το άρΘρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο
20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
ό. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει
εισέλθει σύμΦωνα με το παρόν υποχρεούται να
διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργσδότης
του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη,
εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της
περιόδου απασχόλησής του, νέος εργοδότης
υποβάλλει την αίτηση της παρ. Ι. Η αίτηση του νέου
εργοδότη συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των
Περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκδίδει



εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να
προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που
να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά
εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα,
Το οΠοίο πληροί τις απαιτούμενες από τις

κείμενες διατάξεις προδιαγραφές υγείας

και ασφάλειας.
3α. Η προσωρινή απασχόληση των παρ. Ι

και Ια για την παροχή αγροτικών εργασιών
από πολίτη τρίτης χώρας δύναται να
παραταθεί, με την επιφύλαξη της περ. στ’
της παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ’ του
άρθρου 6, με χορήγηση υπηρεσιακού
σημειώματος Που εκδίδεται από την κατά
τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή
Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες πριν
από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος
της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Για
τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται
στις ανωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του
εργοδότη και του πολίτη τρίτης χώρας,
όπου αναφέρεται το χρονικό διάστημα της
αιτσύμενης παράτασης, το οποίο σε Καμία
περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ημέρες.
Η κοινή αίτηση παράτασης συνοδεύεται
από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο
οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:
αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την
ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση
παραμονής του αλλοδαπού στη Χώρα,
προκειμένου να τον απασχολήσει για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,
αβ) Θα αναλάβει τις προβλεπόμενες
δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12),
αγ) Θα παρέχει επαρκές κατάλυμα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το
οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τις
κείμενες διατάξεις πρσδιαγραψές υγείας
και ασφάλειας,
αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο
εργοδότης κατά την αρχική αίτηση του
παρόντος για την προσωρινή μετάκληοη
του πολίτη τρίτης χώρας βρίσκονται σε
ισχύ, εψόσον δεν έχουν ανακληθεί.
β) Φωτοαντίγραψο της πρώτης σελίδας του
διαβατήριου του πολίτη τρίτης χώρας της
παρ. 1, καθώς και των σελίδων με τις
σφραγίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται
με την χρονική περίοδο παραμονής του στη

σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία του νέου εργοδότη
και των πολιτών τρίτων χωρών, τον οποίο ομοίως
κοινοποιεί σύμψωνα με την παρ. 4.
7. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την περίοδο

απασχόλησής του στην Ελλάδα, σύμψωνα με την
παρ. 1, καθώς και κατά την περίοδο παράτασης της
περιόδου απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 3α
έχει τη δυνατότητα εξόδου από την Ελληνική
Επικράτεια και επανεισόδου δύο (2) φορές μηνιαίως
με την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου
4 και της Περ. γ) του άρθρου 6. Η είσοδος και η
έξοδος από την ελληνική επικράτεια του πολίτη
τρίτης χώρας ελέγχονται από τις αρμόδιες
συνοριακές αρχές του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.

8. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων
ηλεκτρονικών διασυνδέσεων των δημοσίων
υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο υποστηρίζει
τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατψόρμας της
παρ. 1, σι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης
κοινοποιούν, δια της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις
συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 4, τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων
εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών. Η
κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι
δυνατή, α) η έκδοση του Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) από την ΑΑΔΕ, β) η μη αυτόματη
έκδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜ ΚΑ) στα γραφεία έκδοσης ΑΜΚΑ του
ε-ΕΦΚΑ ή γ) η αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από την
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, δ) η εκπλήρωση από τους εργοδότες των
εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και ε) η διενέργεια
των απαιτούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες κατά
περίπτωση δημόσιες αρχές.
9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών
διασποράς της νόσου του κορωνοΙού ΟΙ0-19, από
τη δημοσίευση του παρόντος και έως την
30ή.9.2022, τα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης
που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες
διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας,
προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των
μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση
στην εποχιακή αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται
στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης
Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να
διενεργούνται έλεγχοι, α) για την τήρηση των μέτρων
υγείας και ασψάλειας στην εργασία, ιδίως
αναφορικά με την τήρηση των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοΙού
ςΟνιο-ι9, β) για όλες τις πτυχές της παροχής
απασχόλησης από πλευράς των εργαζομένων στην
αγροτική οικονομία, σύμψωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
10. α. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

32.



χώρα για απασχόληση σε αγροτικές
εργασίες, σύμψωνα με το παρόν. Ειδικά για
τις περιπτώσεις της παρ. Ια επικυρωμένο
αντίγραψο ισχύοντος ταξιδιωτικού
εγγράψου ή αντίγραψο μη ισχυρού
ταξιδιωτικού εγγράΦου, συνοδευόμενο
από υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης
χώρας Περί ιτροσωρινής στέρησης ισχυρού
διαβατηρίου, ούμψωνα με τις διατάξεις της
περ. α’ του άρθρου ότου ν. 4251/2014.
γ) Εγχρωμη ψωτογραψία του Πολίτη τρίτης
χώρας.
δ) Φωτοαντίγραψο δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη σε
ισχύ.
4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των
Ατιοκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των
Παρ. Ι έως 3, εκδίδουν εντός Πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της
αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική
κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και
των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, τους
οποίους αψορούν οι σχετικές αιτήσεις, και
την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της
Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν
την είσοδο στη Χώρα των συγκεκριμένων
πολιτών, υπό την επιψύλαξη του άρθρου 4
του ν. 4251/2014. Με τους ίδιους όρους, οι
υπηρεσίες μιας στάσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των
αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών
τρίτων χωρών της παρ. Ια. Οι ανωτέρω
συγκεντρωτικές καταστάσεις των
αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών
τρίτων χωρών, τους οποίους αψορούν οι
σχετικές αιτήσεις, αποστέλλεται σε
επεξεργάσιμη μορψή υπολογιστικών
ψύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασψάλισης, στην Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης
Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), στις περιψερειακές υπηρεσίες της
Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση ς Εργασίας
και στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων
Δομών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων.
5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του
παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας
δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργάτη,
για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς
θεώρηση εισόδου, στη Χώρα. Για την

Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Μ ετανάστευσης και
Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται
να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, καθώς και
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν όσων
αναψέρονται στις παρ. 3 και 3α, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται η διαδικασία πληροψόρησης των
αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και
των εμπλεκομένων Φορέων για τους
μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών προς τον
σκοπό της εποχικής εργασίας, ο ψορέας, υπό την
ευθύνη και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η
πλατψόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για
τη λειτουργία της πλατψόρμας,
συμπεριλαμβανομένης καιτης έναρξης αυτής καιτης
πρόσβασης σε αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις
της πλατψόρμας με άλλα πληροψοριακά συστήματα,
η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε
αναγκαία Τεχνική άλλη λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.
β. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η
διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις,
καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις
παραβίασης του παρόντος.



απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην
ασψάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (πρώην
Οργανισμού Γεωργικών Ασψαλίσεων) με
εργόσημο σύμψωνα με το άρθρο 27 του ν.
2639/1998 (Ν 205) και το άρθρο 20 του ν.
3863/2010 (Ν 115).
ό. Πολίτης Τρίτης χώρας που απασχολείται
σύμψωνα με το παρόν, υποχρεούται να
διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο
εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί
σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε
(5) ημερών από τη λήξη της περιόδου
αιτασχόλησής του, νέος εργσδότης
υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1. Η αίτηση
του νέου εργοδότη συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά των περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκδίδει
σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία του νέου
εργοδότη και των πολιτών τρίτων χωρών,
τον οποίο ομοίως κοινοποιεί σύμψωνα με
την παρ. 4.
7. Ο πολίτης Τρίτης χώρας κατά την περίοδο
απασχόλησής του στην Ελλάδα, σύμψωνα
με την παρ. 1, καθώς και κατά την περίοδο
παράτασης της περιόδου απασχόλησης,
σύμψωνα με την Παρ. 3α έχει τη
δυνατότητα εξόδου από την Ελληνική
Επικράτεια και επανεισόδου δύο (2) ψσρές
μηνιαίως με την επιψύλαξη της περ. στ) της
Παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ) του
άρθρου ότου ν. 4251/2014. Η είσοδος και η
έξοδος από την ελληνική επικράτεια του
πολίτη τρίτης χώρας ελέγχονται από τις
αρμόδιες συνοριακές αρχές του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας.
8. Μέχρι την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων ηλεκτρονικών
διασυνδέσεων των δημοσίων υπηρεσιών
με το Ολοκληρωμένο Πληροψοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
Το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατψόρμας της παρ. 1, σι
υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης
κοινοποισύν, δια της ηλεκτρονικής οδού, σε
όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμψωνα
με την παρ. 4, τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις των αιτσύντων εργοδοτών και
των πολιτών τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση
αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι
δυνατή, α) η έκδοση του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την
ΑΜΕ και η γνωστσπσίησή του στην ΗΔΙΚΑ
ΑΕ με κεντρικές διαδικασίες, β) η αυτόματη
έκδοση του ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γ) η



εκπλήρωση από τους εργοδότες των εκ του
νόμου υποχρεώσεών τους και δ) η
διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από
τις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες
αρχές. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις της
παρ. 4, σε επεξεργάσιμη μορφή
υπολογιστικών ψύλλων βάσει της
γραμμογράψησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
συμπληρώνονται με μέριμνα των
υπηρεσιών αλλοδαπών των
αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας
και αποστέλλονται στην ΛΑΔΕ για την
έκδοση ΑΦΜ και κατόπιν, από την ΛΑΔΕ
στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την αυτόματη έκδοση
ΑΜΚΑ της περ. β). Μετά από την έκδοση
ΑΜΚΑ, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιστρέφει τη
συγκεντρωτική κατάσταση στις
αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας,
προκειμένου να ενημερωθούν οι εργοδότες
και οι πολίτες τρίτων χωρών για την έκδοση
ΑΦΜ καιΑΜΚΑ.
9. Ειδικά για τον περιορισμό των
συνεπειών διασποράς της νόσου του
κορωνοϊού Ο1Ο-19, από τη δημοσίευση
του παρόντος και έως την 30ή.9.2022, τα
στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης που
συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες
διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής
Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η
είσοδος των μετακαλουμένων από τρίτες
χώρες για απασχόληση στην εποχιακή
αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται στην
κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία της
Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας,
προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι, α)
για την τήρηση των μέτρων υγείας και
ασψάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά
με την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης
της μετάδοσης του κορωνοΙού ςονιο19, β)
για όλες τις πτυχές της παροχής
απασχόλησης από πλευράς των
εργαζομένων στην αγροτική οικονομία,
σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. α. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Μετανάοτευσης και Ασύλου, Εσωτερικών,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροψίμων και του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της
αίτησης, καθώς και Τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, πέραν όσων αναψέρονται στις
παρ. 3 και 3α, και, περαιτέρω, να
καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης
των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών,
καθώς και των εμπλεκομένων ψορέωνγια



τους μετακαλούμενους πολίτες Τρίτων
χωρών προς τον σκοπό της εποχικής
εργασίας, ο φορέας, υπό την ευθύνη και
εποπτεία του οποίου λειτουργεί η
πλατψόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά
ζητήματα για τη λειτουργία της
πλατψόρμας, συμπεριλαμβανομένης και
της έναρξης αυτής και της πρόσβασης σε
αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις της
πλατψόρμας με άλλα πληροψοριακά
συστήματα, η διαδικασία
αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε
αναγκαία Τεχνική άλλη λεπτομέρεια για
την εψαρμογή του παρόντος.
β. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι
όροι, η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και
οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις

_______

περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος.)>.

_____________________________________

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
Καταρουμενες διαταξεις

που προόλεπουν καταρηση
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΟΙ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας»

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

1. α. Παρατείνεται από τη λήξη της και έως την 31η12023 η ισχύς των
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του θεραπευτικού
προσωπικού του ν.π.ι.δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων»
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολείται στη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και
Τηλεσυμβουλευτικής του προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. - ΑΛΦΑ (1114).

2. Παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 3Ο’.9.2Ο22, η ισχύς των
συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των
παρόχων του για την παροχή προθέσεων και ορθωτικών μέσων και οι οποίες
έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχεία 514/συν.554/18.4.2019 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι την 3Ι.Ι2.2Ο22 η δυνατότητα
παραμονής στην υπηρεσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του
οποίου η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως την 3Ι’.Ι2.2Ο2Ο, λόγω της
συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας του.

4. α. Παρατείνονται από τη λήξη τους και για διάστημα Τριών (3) μηνών, σι
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του
απασχολούμενου διοικητικού προσωπικού των οριζόμενων εκπαιδευτικών
μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.
β. Η ανωτέρω παράταση γίνεται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας
(π.δ. 164/2004) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.



5. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η απαγόρευση προς τις
επιχειρήσεις αποκόμισης μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε
προϊόντος ή την Παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για
την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του
καταναλωτή καθώς και από την πώληση γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων,
όπως αυτά εξειδικεύονται στην υπό ψήφιση διάταξη, όταν το περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά
μονάδα προ της 1. 9.2021.

6. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4783/2021 σχετικά με
την Προσωρινή απασχόληση πολιτών Τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
(άρθρο δέκατο έκτο) και μεταξύ άλλων προβλέπεται η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για το ίδιο
χρονικό διάστημα και στην περίπτωση πολιτών Τρίτων χωρών, οι οποίοι
βρίσκονται στη χώρα και δεν έχει ρυθμιστεί το καθεστώς διαμονής τους.

Περαιτέρω, εΠανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την
αίτηση του εργοδότη, για την Προσωρινή απασχόληση των ανωτέρω.

Β. Από τις Προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη από την Παράταση για διάστημα Τριών (3) μηνών, των
συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του διοικητικού Προσωπικού των εκπαιδευτικών
μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία εκτιμάται από το επισπεύδον
Υπουργείο στο ποσό των 154 χιλ. ευρώ περίπου.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τη δυνατότητα απασχόλησης στην
αγροτική οικονομία πολιτών Τρίτων χωρών των οποίων δεν έχει ρυϋμιστεί το
καθεστώς διαμονής στη χώρα και την ως εκ τούτου είσπραξη του
προβλεπόμενου παραβόλου που καταβάλλεται από τον εργοδότη (110 ευρώ
για κάθε πολίτη). Η εν λόγω αύξηση εσόδων εξαρτάται από Πραγματικά
περιστατικά (αριθμός αιτήσεων κ.λπ.).

ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

1. Δαπάνη συνολικού ύψους 65,920 χιλ. ευρώ από την καταβολή
μισθοδοσίας στο θεραπευτικό Προσωπικό του ν.π.ι.δ. «Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολείται στο αναφερόμενο
Πρόγραμμα, λόγω παράτασης της ισχύος των συμβάσεων εργασίας του, η
οποία αναλύεται ως εξής:
- 59,8 χιλ. ευρώ για το τρέχον έτος
- 6,120 χιλ. ευρώ για το έτος 2023



2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή του προβλεπόμενου
προστίμου στην περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης περί μη αποκόμισης
κέρδους από τις αναφερόμενες εμπορικές δραστηριότητες, το ύψος της οποίας
δεν δύναται να προσδιορισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΙΙΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
29.06.2022 18:02

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού στο σχέδιο νόμου
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιυ-ι9 και
την προστασία της δημόσιας υγείας»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη ποσού 154 χιλ. ευρώ περίπου από την παράταση για διάστημα Τριών
(3) μηνών, των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του διοικητικού προσωπικού των
εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

11. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση

Δαπάνη συνολικού ύψους 65,920 χιλ. ευρώ από την καταβολή μισΘοδοσίας
στο Θεραπευτικό προσωπικό του ν.π.ι.δ. «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων»
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολείται στο αναφερόμενο πρόγραμμα, λόγω παράτασης της
ισχύος των συμβάσεων εργασίας του, η οποία αναλύεται ως εξής:
- 59,8 χιλ. ευρώ για το τρέχον έτος
- 6,120 χιλ. ευρώ για το έτος 2023

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, κατά
περίπτωση.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ
ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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