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ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ιιΔουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι
Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω
Φυσικών καταστροψών

1. Εάν η σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων σε περιοχές που επλήγησαν από τις ψυσικές
καταστροψές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και για την
προστασία των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αρ. 60622/17.8.2021 κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3816), Τίθεται σε αναστολή εντός
του χρονικού διαστήματος από την Ιη Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου 2022, το ποσό εκ
του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασψαλιστικές εισψορές που
αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2022 υπολογίζεται επί του
ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.
2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εψαρμόζεται συμπληρωματικά η υπ’
αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β’ 742).
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα για το έτος
2022 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις
ημέρες αργίας Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
-

Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Α’ 179), περί δυνατότητας λειτουργίας και
απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας, προστίθεται περ.
ιβ) ως εξής:
<ιιβ) Των πάσης ψύσεως ψροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις
διεξαγωγή ς διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.)>.

Άρθρο 3
Παράταση ισχύος συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του άρθρου 207 ν. 4820/2021
Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί κατ’
εψαρμογή του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί προσλήψεων προσωπικού
ορισμένου χρόνου παρατείνεται από τη λήξη της έως την άρση της αναστολής καθηκόντων
του προσωπικού το οποίο αντικαθιστούν και όχι πέραν της 3Ιης.12.2022.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολσγουμενης ρυθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καταβολής της αναλογίας
του επιδόματος εορτών Πάσχα του τρέχοντος έτους 2022 στους εργαζόμενους, των οποίων
η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την Ιη
Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους 2022, λόγω των έκτακτων μέτρων
που λήψθηκαν για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις
ψυσικές καταστροψές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της δυνατότητας λειτουργίας
των ψροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών τις Κυριακές και ημέρες αργίας, ειδικώς
προς τον σκοπό διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων των μαθητών.
Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της παράτασης της ισχύος των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί σε εψαρμογή του άρθρου 207 του ν.
4820/2021 ίλ· 130) για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από την επιβολή του
ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων σε εργαζόμενους ψορέων του δημόσιου τομέα
που δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ονΙο-ι9
σύμψωνα με το άρθρο 206 του ίδιου νόμου.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Δεν υψίσταται πρόβλεψη για την καταβολή της αναλογίας του επιδόματος εορτών
Πάσχα του τρέχοντος έτους 2022 στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας
τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την Ιη Ιανουαρίου έως την 30η
Απριλίου του τρέχοντος έτους 2022, λόγω των έκτακτων μέτρων που λήψθηκαν για την
προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις Φυσικές καταστροψές που
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
Άρθρο 2: Δεν υψίσταται πρόβλεψη για τη δυνατότητα λειτουργίας των ψροντιστηρίων και
των κέντρων ξένων γλωσσών κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας για τη διεξαγωγή
διαγωνισμάτων ή εξετάσεων των μαθητών.
Άρθρο 3: Δεν υψίσταται πρόβλεψη για τη δυνατότητα παράτασης της ισχύος των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί σε εψαρμογή του άρθρου 207 του ν.
4820/2021 (Α130) για την κάλυψη των κενών που προκλήθηκαν από την επιβολή του
ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων σε εργαζόμενους Φορέων του δημόσιου τομέα
που δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ΟνΙΒ-19
σύμψωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 206 του ίδιου νόμου.

3.

Ποιους Φορείς

ή

πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, των
οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την
Ιη Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους 2022, στο πλαίσιο των μέτρων που
λήψθηκαν για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις Φυσικές

καταστρσψές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Άρθρο 2: Η αξισλσγού μενη ρύθμιση αψορά στα Φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών
όλης της Χώρας.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου σε ψορείς του δημόσιου τομέα για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν από
την επιβολή του ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων λόγω της μη τήρησης της
υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ ΟνΙ0-19.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση
ΝΑΙ

Χ

στο

παρελθόν;

ΟΧΙ

4.
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο

5.

2:

άρθρο 9

βδ. 748/1966

(Α

179)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωτιιοτεί

1)

1)

προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
άλλης κανονιστικής
πράξης;

στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρα 1, 2 και 3: Απαιτείται ρύθμιση με τυπικό νόμο.

με αλλαγή

ή

με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής

Άρθρα

1,

2

και

3:

Δεν

κρίνεται

τιρόσορη

για

την

επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

συμττεριλαμβανσμένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Ι) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

Άρθρα 1, 2 και 3: Δεν κρίνεται πρόσψσρη για την
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Συναψεις πρακτικες

5

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Χ

6
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ετιιδιώκονται
με την αξιολογσύμενη ρύθμιση

Η

). Ϊ

ιιι

1ίίΊ
-4)1ηΙέ

έί

8.

1

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι;

Άρθρα 1: Η καταβολή του επιδόματος εορτών
Πάσχα του τρέχοντος έτους 2022 στους
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή εντός του
χρονικού διαστήματος από την Ιη Ιανουαρίου έως
την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους 2022, στο
πλαίσιο των μέτρων που λήψθηκαν για την
προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες
περιοχές από τις Φυσικές καταστροψές που
προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου
2021.
Άρθρο 2: Η εξασψάλιση της νόμιμης απασχόλησης
του
προσωπικού
των
πάσης
ψύσεως

ψροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών.
Άρθρο 3: Η κάλυψη των κενών σε δημόσιους
ψορείς από την επιβολή του ειδικού μέτρου της
αναστολής καθηκόντων λόγω της μη τήρησης της
υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ
ονι 0-19.
Άρθρο 1: Η προστασία της εργασίας.

)

Άρθρο 2: Η εξασψάλιση της λειτουργίας των
Φροντιστηρίων καιτων κέντρων ξένων.

μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 3: Η προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο
Ι

Ι

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 στους
εργαζομένους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή
εντός του χρονικού διαστήματος από την Ιη Ιανουαρίου έως την 30η
Απριλίου του τρέχοντος έτους 2022, λόγω των έκτακτων μέτρων που
λήψθηκαν για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες
περιοχές από τις Φυσικές καταστροΦές που προκλήθηκαν από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

2

Μετην προτεινόμενη ρύθμιση, στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του β.δ. 748/1966 (Α’179) στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία και
η απασχόληση προσωπικού κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις
ημέρες αργίας, προστίθεται περ. ιβ) με την οποία εξαιρούνται και οι
περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων των πάσης
Φύσεως ψροντιοτηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, με στόχο να
καταστεί δυνατή η λειτουργία και κατά τις Κυριακές και αργίες, των
σχολών αυτών, προς διευκόλυνση της διεξαγωγής των εξετάσεων
ή/και διαγωνισμάτων των μαθητών, οι οποίοι έχουν επιβαρυμένο
πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων εντός της εβδομάδας.

3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση Παρατείνονται οι συμβάσεις
ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί κατ’ εΦαρμογή του άρθρου
207 του ν. 4820/2021 (Α 130). Με τις συμβάσεις αυτές καλύψθηκαν
και θα συνεχίσουν να καλύπτονταιτα κενά που προκλήθηκαν απότην
επιβολή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων
σε εργαζόμενους Φορέων του δημοσίου τομέα, που δεν έχουν
τηρήσει την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊσύ ονιο
19, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021. Στόχος της
προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω
Φορέων του δημοσίου τομέα και ειδικότερα των ψορέων κοινωνικής
πρόνοιας που ορίζονται στην περ. α) της παρ. Ι του ως άνω άρθρου
206.

:

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνετιειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
διαψάνεια θεσμών

/

Βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αιτοτίμηση:

Προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021,
διευκολύνεται η λειτουργία των πάσης φύσεων ψροντιστηρίων και των Κέντρων ξένων γλωσσών και προστατεύεται η

δημόσια υγεία.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΛ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΠΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γ]ροολήψεις/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική

αποτίμηση:

Το δημοσιονομικό Κόστος των ρυθμίσεων των άρθρων Ι και 3 αντισταθμίζεται από τα δημόσια και Κοινωνικά οψέλη.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντσπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους_στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

2

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πιλοτική
εΦαρμογή
Ανάδειξη

καλών

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Χ

λλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες

ή

πορίσματα

αρμόδιων

υπηρεσιών

και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και της
αξιολονούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συαγματικές διατάξεις
άρθρα 21, 22 και 25

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

2]

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

10

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

21
Διεθνείς συμβάσεις

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

27

των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

21

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

ΣυναΦή ς ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

41

Άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή
δικαστήρια ή διαιτητικά
όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας ·τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

ή καταργούμενων διατάξεων

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 2

Άρθρο 9 β.δ. 748/1966 (Α 179)

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική

ανάπαυση Προσθήκη περ. ιβ) στην
-

παρ.

Έτεραι

Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ημέραν

3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ.
748/1966 (Α’179), προστίθεται περ. ιβ
και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Κατόπιν άδειας της Επιθεώρησης
Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η
λειτουργία
των
Παρακάτω
επιχειρήσεων,
εκμεταλλεύσεων,
υπηρεσιών και εργασιών εν γένει ως και
η απασχόλησις του προσωπικού τούτων
κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας:
α) Παραλαβής και διανομής ξένου
τύπου.

β)
Τμημάτων
ξένων
αλλαγής
νομισμάτων των τραπεζών προς
εξυιτηρέτησιν περιηγητών, καθώς και
ανταλλακτηρίων
που
δεν
είναι
υποκαταστήματα τραπεζών.
γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’
έτος
ή χρησιμοποιουσών ύλες,
υποκειμένες σε ταχεία ψθορά.
δ)
Σε
εργασίες
συντηρήσεως
και
εγκαταστάσεων.

καθαρισμού

ετιισκευών

ε)
Σε
περιπτώσεις
επείγουσας
εργασίας, μη δυνάμενης να αναβληθεί
χωρίς κίνδυνο καταοτροψής των
προϊόντων
βλάβης
των
ή
εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης
παρακωλύεται η κανονική λειτουργία

Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως
1.
Αι
διατάξεις
περί
αναπαύσεως
καθ’ημέραν Κυριακήν και κατά τας ημέρας
αργίας
δύναται
δι’αποψάσεων
του
Υπουργού Εργασίας να μη εαρμόζωνται
εις οριζομένας δι’αυτών επιχειρήσεις,
εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίας ή εργασίας εν
γένει ή εις κατηγορίας τούτων οσάκις, ως εκ
της ψύσεώς των παρουσιάζουν εξαιρετικήν
σώρευσιν εργασίας.
Δι’ομοίων
αποψάσεων
δύναται να
εξαιρώνται της υποχρεωτικής αναπαύσεως
καθ’ημέραν Κυριακήν και ημεας αργίας
μισθωτοί του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. μη
υπαγόμεναοι εις τας διατάξεις του αρθρ. 7
ή την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
2 Εις όλως εξαιρετικώς περιπτώσεις,ως
αψίξεως
περιηγητών
ή εκδρομέων
τελέσεως τοπικών εορτών,ωργανωμένων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ) ή
συνδρομής ετέρων λόγων κοινωνικής
ανάγκης ‚δύναται ο Υπουργός Εργασίας διά
την περιψέρειαν της τέως Διοικήσεως
Πρωτευούοης και οι αρμόδιοι Νομάρχαι διά
τας ιδίας αυτών περιψερείας,να επιτρέπουν
δι’ αποψάσεών του το άνοιγμα μετά ή άνευ
απαοχολήσεως προσωπικού,δι ωρισμένας
ώρας κατά τας Κυριακάς και τας ημέρας
αργίας,κατηγοριών τινών καταστημάτων,
άτινα κατά την κρίσιν των τυγχάνουν

επιχειρήσεως,
υπηρεσίας.

εκμεταλλεύσεως

ή

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι
αδύνατον να ζητηθεί η άδεια πριν την
έναρξη της εργασίας επιβάλλεται η
αναγγελία της εργασίας εις την
Αστυνομικήν Αρχήν, ευθύς μετά την
έναρξιν της εργασίας.
στ)
Σε
απογραψής
περιπτώσεις
διακοσμήσεως
εμπορευμάτων
ή
προθη κών.
ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 7, καθόσον αφορά στο
απαραίτητο προσωπικό των Γραφείων
εν γένει των εν αυταίς αναφερομένων
επιχειρήσεων,
εκμεταλλεύσεων,
υπηρεσιών ή εργασιών.
Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να
αψορά σε όλο το προσωπικό.
Στην Περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η
εργασία και κατά τις αναπληρωματικές
ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η
οποία θα εξασψαλίζεται σε άλλη
εργάσιμη ημέρα.
Σε
διενέργειας
η)
περιπτώσεις
εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων
και διπλωμάτων εν γένει.
8)
Σε
νομίμων
περιπτώσεις
εξωσχολικών
ιδιωτικών
δράσεων
σχολείων,
ημερίδες,
όπως
σε
διημερίδες,
συνέδρια,
σεμινάρια,
ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς,
αγώνες, τιροπονήοεις,
πολιτιστικές
ανθρωπιστικές,
εκδηλώσεις,
ψιλανθρωπικές και περιβαλλοντικές
δράσεις, ουμπεριλαμβανομένων των
ψυλάκων,
συνοδών
και
οδηγών
λεωψορείων,
καθαριοτριών,
προσωπικού
και
μηχανογράψησης
άλλου
γραμματείας
κάθε
και
τη
εργαζομένου
για
αναγκαίου
διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.
ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων
δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η
οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
τις ημέρες παρουσίας εκπαιδευτικών
και μαθητών.
ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και
αναβάθμισης
πληροψοριακών
συστημάτων.

απαραίτητα διά την εξυπηρέτησιν των ως
άνω αναγκών.
3. Κατόπιν άδειας της Επιθεώρησης
Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η
λειτουργία των παρακάτω επιχειρήσεων,
εκμεταλλεύ σεων, υπηρεσιών και εργασιών
εν γένει ως και η απαοχόλησις του
προσωπικού τούτων κατά τις Κυριακές και
ημέρες αργίας:
α) Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου.
β) Τμημάτων αλλαγής ξένων νομισμάτων
των
τραπεζών
εξυπηρέτησιν
προς
περιηγητών, καθώς και ανταλλακτηρίων
που δεν είναι υιτοκαταστήματα τραπεζών.
γ) Των λειτουργουσών εποχιακώς κατ’ έτος
ή χρησιμοποιουσών ύλες, υποκειμένες σε
ταχεία ψθορά.
δ) Σε εργασίες καθαρισμού συντηρήσεως
και ετιισκευών εγκαταστάσεων.
ε) Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας, μη
δυνάμενης να αναβληθεί χωρίς κίνδυνο
καταστροψής των Προϊόντων ή βλάβης των
εγκαταστάσεων ή των υλικών εξ ης
παρακωλύεται η κανονική λειτουργία
επιχειρήσεως,
εκμεταλλεύσεως
ή
υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν είναι αδύνατον
να ζητηθεί η άδεια πριν την έναρξη της
εργασίας επιβάλλεται η αναγγελία της
εργασίας εις την λοτυνομικήν Αρχήν, ευθύς
μετά την έναρξιν της εργασίας.
Σε
περιπτώσεις
στ)
ατιογραψής
εμπορευμάτων ή διακοσμήσεως προθηκών.
ζ) Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 7, καθόσον αψορά στο απαραίτητο
Προσωπικό των Γραψείων εν γένει των εν
αναψερομένων
αυταίς
επιχειρήοεων,
εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών.
Στις περ. α’ και γ’, η άδεια δύναται να
αΦορά σε όλο το προσωπικό.
Στην περ. ε’, δύναται να επιτραπεί η
εργασία και κατά τις αναπληρωματικές
ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως, η οποία
θα εξασψαλίζεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
η) Σε περιπτώσεις διενέργειας εξετάσεων
για την απόκτηση πτυχίων και διπλωμάτων
εν γένει.
θ) Σε περιπτώσεις νομίμων εξωοχολικών
δράσεων ιδιωτικών σχολείων, όπως σε
ημερίδες, διη μερίδες, σεμινάρια, συνέδρια,
ρητορικούς και άλλους διαγωνισμούς,
προπονήσεις,
αγώνες,
πολιτιστικές
εκδηλώσεις,
ανθρωπιστικές,

ιβ) Των πάσης ψύσεως ψροντιστηρίων ή
κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε
διεξαγωγής
περιπτώσεις
διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.».

ψιλανθρωπικές
και
περιβαλλοντικές
δράσεις,
συμπεριλαμβανομένων
των
ψυλάκων,
συνοδών
οδηγών
και
λεωψορείων, καθαριστριών, προσωπικού
μηχανογράψησης και γραμματείας και κάθε
άλλου εργαζομένου αναγκαίου για τη
διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή αυτών.
ι) Σε περιπτώσεις συντήρησης κτιρίων
δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων, η οποία
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις ημέρες
παρουσίας εκπαιδευτικών και μαθητών.
ια) Σε περιπτώσεις προσαρμογής και
αναβάθμισης
πληροψοριακών
συστημάτων.
4. Εις ας περιπτώσεις απαιτείται δια την
απασχόλησιν μισθωτών κατά
τας Κυριακάς ή ημεας αργίας άδεια της
Επιθεωρήσεως Εργασίας, ο
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλη
δι’εκάστην Κυριακήν ή ημέραν αργίας
μετά της σχετικής αιτήσεως πίνακα, εις
διπλούν, εμψαίνοντα τα
ονοματεπώνυμα των απασχοληθησομένων
μισθωτών, τας ώρας απασχολήσεως
εκάστου τούτων ως και την ημέραν
χορηγήσεως της αναπληρωματικής
αναπύοεως,
προκειμένου
περί
απασχολήσεως κατά Κυριακήν. Ο εις των
πινάκων επιστρέψεται τεθωρημένος μετά
της αδείας εις τον αιτήσαντα
εργοδότην.
5. Η αυτή υποχρέωσις επιβάλλεται και εις
τους εργοδότας τους δυναμένους κατά τας
διατάξεις του αρθρ. ό Παρ. 2 και των παρ. Ι
και
2
του
παρόντος
άρθρου
ν’απασχολήσουν κατά Κυριακήν ή ημέρας
αργίας μισθωτούς.

Κατάργηση διατάξεων

30.

Δατάξε ς αξιολοούμενης ρύϋμισης που
τιροόλέπουν κατάρηση

1’ι

Καταργσύμενες διατάξεις
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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 Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
ιμηφιοττοίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και
διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάζεις»

Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:

1.α. Προβλέπεται η καταβολή, από τον κρατικό προϋπολογισμό, στους οριζόμενους
εργαζόμενους των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση
εργασίας τους Τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από 1.2.202230.4.2022), των περιοχών που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού
και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ευβοίας, που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, του επιδόματος εορτών Πάσχα του
έτους 2022 καθώς και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στο
χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας.
β.
Ορίζεται ότι το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.
-

-

2.
Δύνανται, κατόπιν σχετικής άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας, να εξαιρούνται
των διατάξεων του β.δ. 748/1966 περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και
ημέρες αργίας και να επιτρέπεται η λειτουργία και η απασχόληση του προσωπικού, κατά τις
άνω ημέρες, των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε
περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.
Παρατείνεται από τη λήξη τους έως την άρση της αναστολής καθηκόντων του
3.
προσωπικού και όχι πέραν της 31.12.2022, η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού που έχει προσληφθεί, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 207 του ν. 4820/2021, στις θέσεις των υπό αναστολή καθηκόντων εργαζομένων
στους οριζόμενους από την ανωτέρω διάταξη φορείς του δημόσιου τομέα.

1
Ι

τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος Ίιοσού 150 χιλ. ευρώ περίπου, από
την καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα του έτους 2022 καθώς και των σχετικών
ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης
εργασίας, για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στις περιοχές που ανήκουν
στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
της Π.Ε. Ευβοίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
Β.

Από

-

-

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕΙΑ Α1ΜΑΟΟΠ
1104.2022 21:17

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο
νόμου «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και
διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 150 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του
επιδόματος εορτών Πάσχα του έτους 2022 καθώς και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών
που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, για
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα στις περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά
όρια των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Π.Ε. Ευβοίας
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.
-

Η ανωτέρω
προϋπολογισμού.

δαπάνη

Θα

αντιμετωπισΘεί

-

από

τις

πιστώσεις

του

Κρατικού
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